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چکیده

هدف از این پژوهش ،ارایه مدلی برای مدیریت شبکه اجتماعیی ممززشاهعهی ا ات .روش پاژوهش اعرار ،از
ایث هدف از نزع کعربردی ،از ایث روش اجرا به صزرت تزصیفی -همبستهی (یلای ییرمزمعییای) و از نظار
زمعن ،مقطعی ا ت .جعمعه ممعری  084نفر کعرشنعس ارشاد ااززو وزارتای مماززش و پارورش در اع 4930
ا ت .نمزنه ممعری بر ا عس فرماز کازکران  542نفار محع ابه شاد کاه باه صازرت تداعدفی انت اع شادند.
جمعموری اطالیعت بع پر شنعمه محقق عخته  76ؤالی انجعم شد .روایی پر شنعمه بار ا اعس نظار خبر اعن
دانیهعوهع بعد از انجعم مزمزنهعی ممعری تی تست و رریب همبستهی تأیید شد .روش تحلیل یعملی مؤلفههعی
اصلی ،روایی عزو پر شنعمه را تأیید کرد .پعیعیی پر شنعمه نیز بع محع به رریب ملفعی کرونباع ()α=4/820
مزرد تأیید قرار رفت .در تجزیه و تحلیل دادوهع از ممعر تزصیفی و ا تنبعطی شعمل رریب همبستهی پیر ازن،
مزمزن تی رووهعی مستقل و تحلیل یعملی ا تفعدو شد .مد نهاعیی باع روش معاعدست اعختعری روش بییاینه
در تنمعیی از نرمافزار  AMOSا ت راج شد .یعفتههع نیعن داد که ررایب ا تعندارد بین متغیرهعی مکنزن مد
مدیریتی بع متغیرهعی میهزد عزو شبکه اجتمعیی  4/82و متغیرهعی میهزد عزو یعد یری  4/86نیاعنهر اهمیات
بسیعر بعسی این متغیرهع در شکل یری مد و رریب ا تعندارد بین متغیرهعی مکنزن ماد باع متغیرهاعی میاهزد
عزو مدیریت  4/04نیعنهر اهمیت قعبل قبز این متغیرهع ت .این ررایب باع اطا اطمیناعن  P>4/444معناعدار
ا ت .شعخصهعی برازش مد نیعن داد که همه شعخصهع در دامنه مطلز قرار دارند .بنعبراین ،ماد مفارو
بع دادوهعی تجربی برازش داشته و مد تحقیق تأیید شد.
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مقدمه

ممززشهعی چهرو به چهرو و انفرادی در فضعی تربیتای اقیقای یعنای ،خعناه و مدر اه باه تادری
جعی خزد را به فضعی مجعزی و  4دادو ا ت .از طرف دیهر ،در دنیعی پرشتع

کنزنی ،بسایعری

از روشهعی ممززشی نتی نعکعرممد و کند هستند و قدرت کعفی برای انتقع مفاعهی جدیاد باه
فرا یران را ندارند .افق چی انداز تعلی و تربیت در هزارو زم در پرتز تس یر فنموری اطالیاعت
قعبل تدزر ا ت .اهعلی دیجیتع  ،همعن جزاناعنی هساتند کاه باع فانموریهاعی دیجیتاعلی ها چازن
رایعنههع ،تلفنهعی همراو هزشامند و می -پاعد بازرش شادواناد و نزدیکای خازد را باع کتاع هاع و
روزنعمههع از د ت دادواند ( .)Bakhshipour, 2012مزرزیی کاه اماروزو ،زیاعد باه من پرداختاه
میشزد این ا ت که ارتبعطعت فیزیکی واقعی به نفع ارتبعطهعی منالین در ااع کاعهش ا ات .در
نتیجه ،این امر به روابط اجتمعیی بییتر ،امع راعی تار منجار مایشازد ( .)Khazaee, 2012ا ع اع
فاانموری اطالیااعت بااع تحااز فکااری کااعربران مزجبااعت افاازایش میااعرکت منااعن در فرمیناادهعی
تدمی یری را فراه می عزد .شبکه قعبلیت پع خ زیی به درخزا تهعی میعرکت جزیعناه را در
فضعی خزد فراه مینمعید .این میعرکت چند زیه میبعشد (.)Saeedi, 2006
برای تز عه اجتمععهعیی که در من همکعریهعی شبکهای برای فرمیند خلاق و اشاتراد داناش
کلیدی هساتند ،مطعلعاه شابکه هاعی اجتماعیی باه یاض مزرازع مها

اعزمعنی تبادیل شادو ا ات

( .)Sepehri & Riahi, 2011نظریه شبکه اجتمعیی ،متفعوت از نظریاه جعمعاه شانعختی ا ات کاه
جعمعه را متیکل از افراد تعری

میکند .در نظریه شبکه اجتمعیی ،نقطه یزیمت ،پیزندهع و رواباط

بین « روهعی »5مزجزد در شبکه ا ت « .روهع» منعبع معدی و ییرمعدی را در درون شبکه به جریاعن
انداخته من را تداوم میب یاند .منچاه کاه شابکههاعی اجتماعیی اعیبر را از شابکههاعی اجتماعیی
فیزیکی متمعیز می عزد ،ناه بنیاعن هاعی توزریاض من ،بلکاه متفاعوت بازدن بساتر و اعز و کعرهاعی
شبکههعی اجتمعیی عیبر ،یکی از بسترهعی زند ی در یدر اطالیعت

ارتبعطی و شیزو تععمل ا ت.
ا ت که رواباط ر امی و بزروکراتیاض از من رخات بربساته و تععمال در من م اعنتار و فاعرا از
دیدیههعی جعری در فضعی فیزیکی صزرت می یارد .در نهاعو ن سات ممکان ا ات شابکههاعی
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اجتمعیی عیبری جزیروهعیی جدا از ه به نظر بر ند ،امع واقعیات ایان ا ات کاه ایان شابکههاع از
طریق « رپل»4هعی متعدد بع یکدیهر مرتبط هستند و نیرویی یظی ایجعد کردواند.
شبکههعی اجتمعیی عیبری ،به ینزان جزامع اعصل تععمل بین رووهعی همفکر دو تعن ا ات
و از ویژ ی «بعز بزدن» و «یدم تمرکز» برخزرد دارند .بدین معنع کاه م ایب دیادن یاض یندار یاع
شبکههعی اجتمعیی عیبری ،بهطازر ماداوم باه بعز اعزی و

رو در شبکه ،من را متالشی نمیکند و
ترمی خزد میپردازند .در این شبکههع ،افزون بر تععمل درون شبکهای ،تععمل برون شبکهای نیاز در
منهع رای ا ت .این تععملهع ،ناه تنهاع « ارمعیه اجتماعیی» و «قادرت» مایمفریناد ،بلکاه در ایجاعد
مزجهعی اجتمعیی و تأثیر بر واقعیتهعی محیط واقعی ،نقش مفرین ا ات (Babaei & Khaniki,


) .2011به طزر خالصه میتزان فت که میزان تمعیل فرد برای تععمال باع یاعمالن نهاعدی (دبیاران،
میعوران ،ه کال یهع) بستهی به جهت یری شبکه او دارد .دو بعد مه این جهت یاری یبعرتناد
از :طا ایتمعد فرد به یعمالن مثل ایتمعد دانشممزز به معل و میعور و انتظعر دانشممزز از مینادو.
پس ه یزامل اجتمعیی و ها روانای تاأثیر مهمای بار جهات یاری شابکهای داناشممازز دارناد
).(Shaarepour, 2009
در خدزص ا تفعدو از رایعنه در تکنزلزژی ممززشی ،رویکردهاعی فانموری اطالیاعتی از «در
مزرد کعمپیزتر »5و «ممززش به کمض کعمپیزتر »9در اع

ذر ا ت و جعی خازد را باه تادری باه

رویکرد «ممززش از طریق کعمپیزتر »0دادو ا ت ( .)Rasuli & Moradi, 2012هنزز در بسیعری از
مؤ سااههااع ،ماادارس ،دانیااهعوهااع و ااعزمعنهااعیی کااه ممااززش الکترونیکاای را بااه کااعر ماایبرنااد،
رویکردهعیی نتی مزرد ا تفعدو قرار مای یارد .ممکان ا ات انتقاع الهزهاعی انتی باه مماززش
الکترونیکای بادون تزجاه باه ویژ ایهاعی مماززش الکترونیکای بسایعر مضار بعشاد & (Maleki

) .Aliabadi , 2012امروزو ،یعد یری و مماززش الکترونیکای مایتزاناد ها در پار کاردن خاال
وجزد خدمعت ممززش ر می ه در تقزیت و تکمیل خدمعت ممززشای در مقاعطع مماززشهاعی
یمزمی ،متز طه ،یعلی ،مزاد و ممززشهعی رمن خدمت به خزبی نقش ایفع کناد (Moheb Ali,

).2013

1. Bridgehead
2. Information about the computer
3. Teaching by computer
4. Education via computer
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بع پع به یرصه ذاشتن یعد یری الکترونیکی در نزع ممززش و یعد یری تغییر ایجعد شدو ا ات.
یااعد یری الکترونیکاای پیزنااد دهناادو فاانموری و ممااززش ا اات و ایلااب نقااش مهااعرتی طرااااعن
ممززشی اتدع کردن بین مفعهی ایان دو جهاعن ا ات ( .)Maleki & Aliabadi, 2012باه طازر
کلی ،منظزر از یعد یری الکترونیکی 4بهرو یری از یست هعی ممززش الکترونیکی مثل کاعمپیزتر،
اینترنت ،یدیهعی چندر عنهای ،5نیریههعی الکترونیکی و خبرنعمههعی مجعزی و نظیار اینهع ات
که هدف من کع تن از میزان ترددهع ،صارفهجازیی در زماعن ،هزیناه و ها چناین ،یاعد یری بهتار،
ریعتر و م عنتر ا ت ( .)Qolizadeh, 2011قعبلیت یعد یری در هار زماعن و هار مکاعن کاه از
خدزصیعت یعد یری الکترونیکی ا ت ،بع پییرفت فنموری بی ی و یاعد یری ایعر )در ااع
ارکت( به واقعیت پیز ته ا ت ).(Barzegar et al., 2012
محتزای الکترونیکی در یض اعلت بسیعر کلی به مجمزیه مستنداتی اطالق میشازد کاه شاکل
دهندو تععمل بین یعد یرندو و یعددهندو بعشد ،به زناهای کاه بتازان منهاع را باه فرمات الکترونیکای
تبدیل کرد ( .)Mirzabeigi et al., 2009بهکعر یری ستردو تکنزلزژیهعی نز و در نتیجاه ،نیاعز
به ممززش و هزینه بییتر ،مراکز ممززشی و اقتدعدی را بار من داشاته تاع باه ا اتفعدو از راوکعرهاعی
نزین ممززشای روی مورناد .یکای از ایان راوکعرهاع ،مماززش الکترونیاض ا ات (Nasirzadeh,

) .2013امروزو ،تالش م عهعنهای را برای ا تفعدو از فنموریهعی اطالیعتی در جهت تغییار کاعر و
زند ی در زمینه هعی مه و ا ع ی انجعم می دهند که ایان تحازست ،باع جاذ میاعرکت یمازمی
رووهعی م تل

میعن

جعمعه ،بعزار ،نهعدهاعی ممززشای و در نهعیات ،دولات بارای انتفاعع جعمعاه

صزرت می یرد ( .)Bowden, 2013ممززش الکترونیض ،ابتدا در شرکت می.بی.ام برای تحقیاق
و تز عه در ممززش و پرورش و مزمعییهعو هعی صنعتی بزدجه دولتی در نظار رفتاه شاد .اپس،
ا تفعدو از این نزع ممززش به ریت رشد کرد (.)Merckel, 2011
از دید عو کعو اعن ( ،)Kaosan, 2004مماززش باه جاعی من کاه در بهارو یاری و ا ات دام
فنموریهعی جدید پیش قدم و رهبر بعشد ،از همه یقبتر ا ت .در مقعبل ایان دیاد عو ،راینکاز و
اعندروا ) (Rincón & Sandoval, 2014معتقدناد :ب اش مماززش و پارورش در خاط مقادم
ا تفعدو از اطالیعت و فنموری ارتبعطعت ،از قبیل شبکههعی اجتمعیی ا ات کاه باه تغییار در روش
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تدریس ،تعلی و شیزو ممززش منجر شدو ا ت .زاو ادیعی فزق نتعی برخی تحقیقاعت ا ات کاه
نیعن میدهد ا تفعدو از شبکههعی اجتمعیی و ر عنههعی اجتمعیی در امزر ممززشی و تحدیلی کا
و بیش مزرد تزجه کعربران قرار رفته ا ت .بر ا عس زارشی %82 ،کعربران شبکههع و ر عنههاعی
اجتمعیی برای اشتغع  %27 ،برای ارتبعطعت مستقی  %06 ،ایجاعد رابطاه و اادود  %44از دانیاجزیعن
برای کعرهعی دانیهعهی از من ا تفعدو میکنند ).(Guy, 2012
نزروزی ( )Nowruzi, 2008در پژوهش خازد باه ایان نتیجاه ر اید کاه کعربردهاعی منع اب
فنموری اطالیعت برای دورو متز طه نظری و هنر تعن ،بییاتر مبتنای بار کعربردهاعی اینترنتای و

بهویژو پژوهش روهی ا ت که میتزان بع ابزارهعی اینترنتی یع ییر از من انجعم داد .پژوهیاهران،
تزانعیی ابزارهعی شبکه هعی اجتمعیی را برای جذ  ،ایجعد انهیزو و تععمل بع دانشممززان در یمال
معنیدار ارتبعطی ،تبعد محتزا ،و همکعری می تعیند (.)Zaidieh, 2012
یکی دیهر از اززوهعی کعربرد شبکههعی اجتماعیی در ااززو مماززش و یاعد یری میاعرکتی
ا اات .در ایاان محاایط معلمااعن مهند ااعن شاارایط یااعد یری هسااتند و دانااشممااززان مرکااز ثقاال
).(Panchurust & Mars, 2011
محققعن یلزم کاعمپیزتر و مماززش و پارورش معتقدناد ،زیر اعختهاعی فانموری اطالیاعت،
یست هعی ممززش و پرورش و فرمیندهع از جمله مد هعی تز اعه برنعماه در ای ،روش تادریس/
یعد یری ،مدیریت منعبع ممززشی ،عزمعن نظعممند ارتبعطعت و اشاعیه داناش و مهاعرتهاعی مازرد
نیاااعز و اااعز عر بااارای کاااعربران را بهبااازد مااایب یاااد ).(Song & Forsman, 2012
هعر دان ) (Hargadon, 2012معتقد ا ت و  5/4راو ممززش بارای ر ایدن باه ایان اهاداف و
د تعوردهع را هل و همزار می عزد :میاعرکت ،مبعاثاه ،اشاتغع  ،خالقیات ،یالقاه پرشازر و بیاعن
ش دی ،ایتبعر ،بعز بزدن ،همکعری.

مسأله ا ع ی تحقیق اعرر این ا ت که مادیران ممززشای ،شابکه انساعنی تیاکیل دهنادو اعزمعن
ر می و ییرر می ممززشهعو ای از دبیاران ،داناشمماززان ،اولیاعی داناشمماززان و کعرشنع اعن
ذیربط را بع چه الهز و کدام مد در جهت تسهیل جریعن یعددهی -یعد یری و دیهر مأمزریتهاعی
ممززشی و تربیتی مدیریت کنناد .بارای مادیران ممززشاهعوهاع ادراد رافیکای ارتبعطاعت شابکه
اجتمعیی ممززشهعو تحت مأمزریت بسیعر ایعتی خزاهد بزد .بارای ایان ادراد و امکاعن تغییار در
عزمعن شبکه و انتقع پیعم تأثیر ذار به الهزی مدیریتی پییرفته نیعزمند ا ت .در خدزص مدیریت
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و رهبری شبکههعی اجتمعیی ممززشهعهی دانش عزمعن یعفتهای وجزد ندارد و این شابکههاع فعقاد
مد و الهزی جعمع و کعمل مدیریتی ا ت .این تحقیق در صدد ا ت بع بهرو یاری از ادبیاعت چناد
اززو دانش شعمل مدیریت ،جعمعهشنع ای ،فانموری اطالیاعت و جعمعاه شنع ای ،مادلی را بارای
مدیریت شبکههعی اجتمعیی ممززشهعهی ارایه دهد .لذا ،مؤلفاههاعی شابکه اجتماعیی ،مؤلفاههاعی
شبکه اجتمعیی ممززشی ،زیر عختهعی شبکه اجتمعیی ،مؤلفههعی مدیریت شابکههاعی اجتماعیی
ممززشهعهی ،زاد دیجیتع  ،پیزناد و ارتباعط باین اروهاع (مناعبع انساعنی شاکل دهنادو شابکه) از
متغیرهعی پژوهش اعرر هستند .این پژوهش در صدد پع خ زیی به ؤاست پژوهیی ذیل ا ت:
 .4مؤلفههعی اصلی شبکه اجتمعیی در مدیریت شبکه اجتمعیی ممززشهعهی کدامند؟
 .5مؤلفههعی اززو یعد یری در مدیریت شبکه اجتمعیی ممززشهعهی کدامند؟
 .9مؤلفههعی اصلی اززو مدیریت در شبکههعی اجتمعیی ممززشهعهی کدامند؟
 .0میع مد کلی تحقیق که در من شبکه اجتمعیی ممززشهعهی از ه ااززو شابکه اجتماعیی،
اززو یعد یری و اززو مدیریت تیکیل شدو ا ت بع دادوهعی تجربی تحقیق برازش دارد؟
روش

بع تزجه به معهیت تحقیق ،روش پژوهش اعرر ،از ایث هادف از نازع کاعربردی ،از ایاث روش
اجرا به صزرت تزصیفی -همبستهی (یلای ییرمزمعییای) و از نظار زماعن انجاعم پاژوهش ،مقطعای
ا ت .راهبرد اصلی این پژوهش کمی ا ت ولی از راهبرد کیفی نیاز بهارو سزم باردو شادو ا ات.
جعمعه ممعری پژوهش اعرر  084نفار از کعرشنع اعن ااززو وزارتای مماززش و پارورش در اع
 4930ا ت که دارای مدرد تحدیلی کعرشنع ی ارشد و بعستر در رشتههعی مدیریت ممززشای و
یلزم تربیتی ،کعمپیزتر ،فنموری اطالیعت و دیهار رشاتههاعی مارتبط باع مزرازع هساتند .از میاعن
جعمعه ممعری بع روش نمزنه یری تدعدفی اعدو و برا اعس فرماز تعیاین اجا نمزناه کازکران،
تعداد  542نفر به ینزان نمزنه انت ع شدند .تززیع فراوانی پع خ دهند عن بر اسب رشته تحدیلی
در جدو  4ارایه شدو ا ت.

ارايه مدلي برای مديريت شبکههای اجتماعي … 33/

جدول  .توزيع فراواني پاسخدهندگان بر حسب رشته تحصيلي

متغير

مدرد تحدیلی

رشته تحدیلی

فراواني

درصد فراواني

کعرشنع ی ارشد

463

86/9

دانیجزی دکتری

44

0/3

دکتری

0

5

پع خ ندادو

45

2/3

مدیریت

72

94/6

یلزم تربیتی

98

48/2

جعمعه شنع ی

7

5/3

فنموری اطالیعت

2

5/0

کعمپیزتر

9

4/2

عیر رشتههع

68

98/4

پع خ ندادو

44

49/9

ابزار ردموری دادوهعی پژوهش پر شنعمه ا ت .در این پژوهش برای تعیین پعیاعیی پر اشنعماه
ابتدا ،پر شنعمه خبر عن تهیه و در بین  54نفر از ا تعدان و ایضعی هیأت یلمی دانیهعوهعی تهاران
و تبریز در رووهعی در ی مدیریت ،یلزم تربیتی ،کعمپیزتر و فنموری اطالیعت تززیاع شاد .بعاد
از جمعموری پر شنعمههعی تکمیل شدو ،پع خهع وارد نرمافزار  SPSSشد .ابتادا ،راریب ملفاعی
کرونبع  4در بین  73ؤا پر شنعمه خبر عن محع به شد که ملفع برابر بع  4/640به د ت ممد .این
نتیجه پعیعیی پر شنعمه را تأیید نکرد ،فلذا برای افزایش پعیعیی پر اشنعماه باع ا اتفعدو از نارمافازار
فزقالذکر رریب همبستهی ؤاست مزمزن مزرد اندازو یری قرار رفت .اؤا  4باع تعادادی از
ااؤاست دیهاار در ااطا  4/33دارای رااریب همبسااتهی معناایدار باازد .در نتیجااه ،ایاان ااؤا از
پر شنعمه اذف و مزمزن مجدد کرونبع بع ملفعی  4/820پعیعیی پر شنعمه را تأیید کرد.
برای ارزیعبی روایی محتزایی پر شنعمههع از روشهاعی دو عناه و مازازی ا اتفعدو شاد .باه هماین
منظزر نمزنه ممعری خبر عن به دو روو متجعنس تهران و تبریز تقسی و پع خ هر دو روو ابتادا باع
ا تفعدو از روش ممعری  t-testمزرد مقعیسه قرار رفت .نتیجه اعصل از ایان مزمازن نیاعن داد کاه
1. Cronbach's Alpha
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در ؤا  46پر شنعمه بین نظارات دو اروو تفاعوت معنایدار وجازد دارد ( )P<4/42باه هماین
منظزر ؤا مذکزر اذف شد .در نهعیت ،بع ا تفعدو از نرم افزار  SPSSرریب همبستهی ؤاست
دو روو محع به و به دلیل وجزد همبستهی بعس ) (r=4/68روایی ؤاست مزرد تأیید قرار رفات.
ملفعی کرونبع بعد از اذف ؤا  46برابار باع  4/824باه د ات مماد .پاس از جماعموری دادوهاع
مجددا رریب ملفعی کرونبع در مزرد دادوهع محع ابه شاد و نتاعی باه تفکیاض اه ااززو شابکه
اجتمعیی ،یعد یری و مدیریت همراو بع پعیعیی کل پر شنعمه به شرح جدو  5اعصل شد.
جدول  .5ضريب آلفای کرونباخ سؤاالت پرسشنامه به تفکيک حوزههای اصلي تحقيق

پايايي

تعداد سؤال

آلفای کرونباخ

اززو شبکه اجتمعیی

94

4/845

اززو یعد یری

47

4/878

اززو مدیریت

55

4/805

کل پر شنعمه

76

4/867

يافتهها

سؤال اول :مؤلفههعی اصلی شبکه اجتمعیی در مدیریت شبکه اجتمعیی ممززشهعهی کدامند؟
برای ارایه یض د ته بندی قعبل برر ی ابعاعد تیاکیل دهنادو شابکه اجتماعیی مازرد شنع اعیی قارار
رفت .این ابععد به ترتیب تحت ینزان :فنی -تکنزلزژیکی ،انسعنی ،مادیریتی ،قاعنزنی ،اقتداعدی و
فرهنهی ا ت راج و میزان تأثیر منهع از طریق روش مد یعبی مععدست اعختعری در شاکل  4نیاعن
دادو شدو ا ت.

ارايه مدلي برای مديريت شبکههای اجتماعي … 3 /

1/88

فني و تکنولوژی
1/63

1/66

انساني

1/3

شبکه
اجتماعي

E3

E4

1/83
/65

قانوني

1/85

E5

1/25

1/38

اقتصادی

E6

1/86

فرهنگي

E7

تشکيلدهنده سازه شبکه اجتماعي

شکل  .مدل مؤلفههای

همعن زنه که شکل  4نیعن میدهد ،ررایب همه مؤلفههع بع عزو شبکه اجتمعیی رریب تأثیر قعبال
تزجهی دارد .در این میعن ،مؤلفه فرهنهی بع رریب  4/86و مؤلفه انسعنی باع راریب  4/84بییاترین
رریب را بع عزو شبکه اجتمعیی دارند و مؤلفههعی اقتدعدی بع راریب  ،4/65فنای -تکنزلازژیکی
بع رریب  4/78و قعنزنی بع راریب  4/75در رتباههاعی بعادی قارار دارناد .ایان رارایب در اطا
اطمینعن  P>4/444معنعدار میبعشد .در جدو  9شعخصهعی برازند ی مد شبکه اجتماعیی ارایاه
شدو ا ت.
جدول  .8شاخصهای برازندگي مدل شبکه اجتماعي

شاخصهای برازندگي

)(2

P

2/df

RMSEA
)(90% CI

GFI

AGFI

CFI

NFI

مد شبکه اجتمعیی

2/37

4/54

4/03

4/403

4/38

4/32

4/33

4/38

بع تزجه به خروجی نرمافزار  AMOSمقدار خای دو برابار  2/37ا ات کاه در اطا  4/42معناعدار
نیست .در مد یعبی معاعدست اعختعری خای دو ییرمعناعدار نیاعنهر بارازش ماد مایبعشاد .لاذا،
میتزان فت که مد نظری تحقیق بع دادوهع برازش کعمل دارد.
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در جدو  ،0رریب همبستهی بین متغیرهعی مزجزد در شبکه اجتمعیی ارایه شدو ا ات کاه نیاعن
لفاههاعی شابکه اجتماعیی باع همادیهر راریب همبساتهی مثبات و معناعداری
یدهد کاه هماه مؤ 
م 
) (P<4/44دارند.
لفههای بعد شبکه اجتماعي
جدول  .8ماتريس همبستگي بين مؤ 

5

مؤلفه
فنی -تکنزلزژیکی

8

2

8

4

انسعنی

**

4/248

قعنزنی

**

4/025

4
**

4/064

4

اقتدعدی

**4/296

**4/237

**4/080

4

فرهنهی

**4/532

**4/692

**4/248

**4/744

4
**

P<4/44

سؤال دوم :مؤلفههعی اززو یعد یری در شبکه اجتمعیی ممززشهعهی کدامند؟
یعد یری انسعن در ه فضعی واقعی (محایط طبیعای تزلاد ،رشاد ،تحدایل ،کاعر) ،فضاعی مجاعزی
(دنیعی و  ،محتزای الکترونیکی و تکنزلزژیهعی اطالیعتی) و فضعی تلفیقی (کاه نتیجاه تععمال و
در ه تنید ی دنیعی واقع و فضعی مجعزی ا ت) شکل می یرد .لذا ،بع تزجه به ایان مطعلاب ،ماد
نظری در شکل  5تدوین شد و بع ا تفعدو از مد یاعبی معاعدست اعختعری بارازش من باع دادوهاعی
تجربی مزرد مزمزن قرار رفت.
1/32
1/33

يادگيری

1/3
1/83

فضای مجازی

E3

1/21

فضای تلفيقي

E2

1/68

فضای واقعي

تشکيلدهنده سازه يادگيری

شکل  .5مدل مؤلفههای

E1

ارايه مدلي برای مديريت شبکههای اجتماعي … 38/

ررایب تأثیر اعصل از تجزیه و تحلیل دادوهعی پژوهش نیعن میدهد که اعزو یاعد یری باع 4/36
بییاترین تاأثیر را بار روی مؤلفاه یااعد یری الکترونیکای (یاعد یری در فضاعی مجاعزی) و بااع 4/77
کمترین تأثیر را بر فضعی واقعی دارد .فضعی تلفیقی بع رریب  4/64در اد وا ط دو مؤلفه ماذکزر
واقع شدو ا ت .رریب تأثیر هر ه مؤلفه در طا اطمینعن  P>4/444معنعدار میبعشند .در جادو
 2شعخصهعی برازند ی مد اززو یعد یری در شبکه اجتمعیی ارایه شدو ا ت .رامنع در جادو
 7ررایب همبستهی بین مؤلفههعی اززو یعد یری ارایه شدو ا ت که نیعن میدهد هار اه مؤلفاه
اززو یعد یری بع یکدیهر رابطه مثبت و معنعداری دارند.
جدول  .2شاخصهای برازندگي مدل مربوط به مؤلفههای يادگيری

شاخصهای برازندگي
مد

)(2

P

4/402 44/92

5/df

RMSEA
)(90% CI

GFI

AGFI

CFI

NFI

5/56

4/463

4/38

4/35

4/36

4/32

جدول  .6ماتريس همبستگي بين مؤلفه های حوزه يادگيری

شماره

مؤلفه

5

4

یعد یری الکترونیکی

5

فضعی تلفیقی

**

9

فضعی واقعی

**4/620

8

4
4/632

4
**4/275

4
**

P<4/44

سؤال سوم :مؤلفههعی مدیریتی شبکه اجتمعیی ممززشهعهی کدامند؟
بعد از جرح و تعدیل فراوان و تبعد نظر بع خبر عن دانش مدیریت و به منظزر ریعیت اصل ایجعز و
بع در نظر رفتن وقت و ازصله پع اخ دهناد عن ابعاعد مادیریتی شابکه اجتماعیی ممززشاهعهی باه
معر

مزمزن ذاشته شد.
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1/5

فرآيندها

1/86

حوزه
مديريت

E

1/88

1/36

ساختار سازماني

1/83

E

1/ 2

مديريت دانش

E10

تشکيلدهنده سازه مديريت

شکل  .8مدل مؤلفههای

در شکل  9روابط عختعری عزوهعی تحقیق بع مؤلفاه هاعی تیاکیل دهنادو منهاع ارایاه شادو ا ات.
تجزیه و تحلیل دادوهعی پژوهش در اززو مدیریت نیعن میدهد که عزو مدیریت بع رریب 4/87
بر عختعر عزمعنی ،بع رریب  4/08بر فرمیندهعی شبکه اجتمعیی ممززشهعهی و بع رریب  4/93بر
مدیریت دانش تأثیر دارد .تمعمی ررایب بع طا اطمیناعن  P>4/444معناعدار مایبعشاند .بناعبراین،
مؤلفههعی مدیریت در پژوهش اعرر بع مد شبکه اجتمعیی ممززشهعهی برازش دارند.
جدول  .8شاخصهای برازندگي مدل مربوط به حوزه مديريت
شاخصهای برازندگي

)(2

مد مربزط به مدیریت

46/84

P

RMSEA 5/df
)(90% CI

5/37 4/446

4/438

GFI

AGFI

CFI

NFI

4/36

4/34

4/32

4/39

سؤال چهارم :میع مد کلی تحقیق که در من شبکه ممززشهعهی از ه اززو شبکه اجتمعیی ،ااززو
یعد یری و اززو مدیریت تیکیل شدو ا ت بع دادوهعی تجربی تحقیق برازش دارد؟
در شکل  0مد

عختعری کلی تحقیق نیعن دادو شدو ا ت.

فرآيندها

فضای مجازی

ارايه مدلي برای مديريت شبکههای اجتماعي … 32/

1/28
1/62

مديريت

مديريت دانش

1/88

1/38

يادگيری
1/68

1/32

1/88

1/86

1 /2
زيرساختهای
شبکه

1/

1/83

فضای وافعي

1/6

1/81

مديريت
شبکه اجتماعي
آموزشگاهي

1/8

فضای تلفيقي

ساختارسازماني

1/88

1/33

1/32

1/21

فرهنگي

اقتصادی

قانوني

انساني

فني تکنولوژی

1/86

1/25

1/83

1/66

1/88

شکل  .8مدل کلي مديريت در شبکههای اجتماعي آموزشگاهي

بر ا عس ررایب مزجزد ،بین عزو اززو شابکه ممززشاهعهی باع ااززو شابکه اجتماعیی و ااززو
یعد یری رریب ا تعندارد  4/86و  4/82وجازد دارد کاه رارایب باعسیی محساز مایشازد .اماع،
رریب تأثیر عزو اززو شبکه ممززشهعهی بع اززو مدیریت برابر  4/04ا ت که در مقعیساه باع دو
رریب ا تعندارد دیهر نسبتع رریب کزچکی محسز میشزد .ه چنین ،رریب تأثیر اززو شبکه
اجتمعیی بع اززو یعد یری برابر بع  4/68و بین اززو یعد یری بع مدیریت برابر بع  4/20و رابطاه باین

 /36فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربيتي /سال هفتم  /شماره سوم /بهار 836

شبکه اجتمعیی بع مدیریت نیز  4/07ا ت .این ررایب در طا اطمیناعن  P>4/444معناعدار ا ات.
در جدو  8شعخصهعی برازش مد اصلی تحقیق نیعن دادو شدو ا ت.
جدول  .3شاخصهای برازندگي مدل کلي پژوهش
شاخصهای برازندگي

مد کلی تحقیق

)(2

P

2/df

RMSEA
)(90% CI

GFI

AGFI

CFI

NFI

9/55

4/444

4/39

4/80

4/37

4/30

4/44 66/90

بر ا عس نتعی مزمزن خیدو و دیهر مزمزنهعی برازش ،مد نظری مدیریت شبکههاعی اجتماعیی
ممززشی بع مد اصلی تحقیق برازش دارد.
بحث و نتیجهگیري

تجزیه و تحلیل دادوهع بع ا تفعدو از روش ممعری مد یعبی مععدست عختعری نیعن میدهد که باین
مؤلفههعی بعد فرهنهی و بعد فنی -تکنزلزژیکی رریب همبستهی برابر بع  4/532و کمترین در بین
تمعم ررایب ا ت .این رریب در یین اع که معنعدار میبعشد ،ولیکن یعدمور مبحث چاعلشهاعی
بین تکنزلزژی و فرهنگ در طا کالن و بین صعاب نظران ا ت و در ایان تحقیاق نیاز باه نازیی
خزد را نیعن دادو ا ت .یعفتههعی پژوهش اعرر ،بع نتعی تحقیقاعت پاییتز از )(Pietoso, 2013

در مزرد عختعر ارتباعطی ،روهای از نزیساند عن ( )The Group of Authors, 2011در مازرد
محتزا و عیدمبعدی ) (Saeedabadi, 2008در خدزص نزموری ها خازانی دارد .در یاین ااع ،
نتعی این پژوهش یعفتههعی نازراییناژاد ( )Nurayinejad, 2011در خدازص مؤلفاههاعی فنای و
تکنزلزژیکی شبکه اجتمعیی از جمله بعند پهن ،فضعی فید و رریب نفزذ تأیید نمیکناد .در یاین
اع  ،وجه اختالف این یعفتههع بع نتعی تحقیقاعت نازراییناژاد و اتحعدیاه جهاعنی م اعبرات باه نظار
میر د ،به جعمعه ممعری و روشهعی تحقیق در دو اززو مربزط شازد .چارا کاه ایان پاژوهش در
محیط ممززشی و تربیتی و پژوهش دیهر محققاعن در محایطهاعی فنای و مهند ای انجاعم پذیرفتاه
ا ت.
لفههعی بعد قاعنزنی اعزو شابکه اجتماعیی ا ات ،تحقیقاعت
در خدزص امنیت شبکه که از مؤ 
متعددی انجعم پذیرفته و جملهی بر اهمیت و ررورت من در تمعم شبکههع تأکیاد دارناد از جملاه
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داس ) ،)Dos, 2011خزایای ) ،(Khazaee, 2012خاعلقی ) .(Khaleghi, 2013نتاعی پاژوهش
اعرر بع نتعی پژوهشهعی فزقالذکر ه خزانی دارد.
در اززو یعد یری مؤلفههعی عزو یعد یری در طا اطمیناعن  P<4/44معناعدار ا ات .در ایان
اززو رابطه بین مؤلفههعی یعد یری تلفیقی و یعد یری الکترونیکی (یعد یری در فضعی مجعزی) باع
 4/632نزدیض به مرز  4/84ا ت .باه نظار مایر اد ،نازیی ها پزشاعنی باین برخای از مؤلفاههاعی
یعد یری تلفیقی بع یعد یری الکترونیکی (یعد یری در فضعی مجعزی) وجزد دارد .البته این یعفتاه باع
منچه در یمال نیاز اتفاعق مایافتاد ،ها خازانی دارد .نتاعی پاژوهش اعرار باع مطعلعاعت سبازس
کزنساتعنتین ایمی و همکاعران ) (Labus Konstantin Simić, 2012کاه بار نقاش ر اعنههاعی
اجتمعیی در تقزیت همکعری و طزفعن مغزی دانشممززان و افزایش انهیازو ممززشای مناعن تأکیاد
دارد ،ه خزانی دارد .ه چنین ،این نتعی بع یعفتههعی راینکز و عندروا

(Rincón & Sandoval,

) 2014که ا تفعدو از اطالیعت و فن موری ارتبعطعت از قبیال شابکههاعی اجتماعیی را در تغییار در
روش تدریس ،تعلی و شیزو ممززش مؤثر میداند ،ه ز ا ت .ه چنین ،این نتاعی ایان پاژوهش
باع یعفتاههاعی اعی ( ،)Guy, 2012اعیدیپازر و صافری )،(Saeedipour & Safari, 2012
رودریهزئز تژدو و همکعران ) (Rodriguez-Tejedo et al., 2012در مؤلفههعی یعد یری تلفیقی
و بع یعفتههعی ندیرزادو ( ،)Nasirzadeh, 2013برز ر و همکعران ( )Barzegar, et al., 2012که
کعربرد روشهعی الکترونیکی را مؤثر و اثارب ش مایدانناد ،ها خازانی دارد .نتاعی پاژوهشهاعی
میرزابیهی و همکعران ) ،(Mirzabeigi et al., 2009و محبیلی ) (Moheb Ali, 2013که تأثیر
ا تفعدو از یعد یری زندو و خزدممزز و کالسهعی مجعزی را در کنعر کالسهاعی چهارو باه چهارو
مزرد تأکید قرار دادند ،نیز بع پژوهش اعرر ه ز ا ت .در رمن نتاعی تحقیقاعت پعنچزرا ات و
ماعرش ) ،(Panchurust & Mars, 2011هاعنتر ( ،)Hunter, 2012اعن ) (Guan, 2012و لاب
) (Lab, 2011در مؤلفااههااعی یااعد یری الکترونیکاای یلاایال داازص اشااتراد ااذاری و ایجااعد
برنعمههعی ممززشی میترد در زند ی دوم 4بع یعفتههعی این پژوهش ه خزان ا ت.

 .4زند ی دوم به بض زند ی در یدر ار تبعطعت که بسیعری از امزر روزمرو انسعن در فضعی مجاعزی باع بهارو یاری از فانموریهاعی
اطالیعت انجعم می یرد ،اطالق میشزد.
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نتعی این پژوهش در مؤلفههعی یعد یری فضاعی واقعای از قبیال :میاعرکت ،خالقیات و پاعداش باع
نتعی پژوهشهعی اولسزن و هر نهعن ) ،(Olson & Hergenhahn, 2009میرزابیهی و همکاعران
) (Mirzabeigi et al., 2009و رابرت ) (Robert, 2006ه زیی دارد.
در یین اع نتعی پژوهش اعرر در خدزص مؤلفههعی یعد یری ،یعفتههاعی پاژوهش هعر اعدون
( )Hargadon, 2012را در زمیناه بهبازد اشاتغع  ،ایتباعر و تز اعه همکاعری رد مایکناد .باه نظار
میر د ،زمینه پژوهش هعر عدون بر روی شبکههعی اجتمعیی معروف مثل معی ا پیس ،فیسبزد
و معنند من بزدو و تهدیدهعی ا اتفعدو از شابکههاعی اجتماعیی را از دیاد عو اولیاعی داناشمماززان
مطعلعه کردو ا ت .ه چنین ،یعفتههعی پژوهش کع یدی و همکعران ( )Cassidy et al., 2012کاه
در مزرزع تهدیدهعی عیبری دانشممززان از جمله کنتر امنیات و ااری خدزصای از دیاد عو
اولیعی منعن انجعم رفته بع یعفتههعی پژوهش اعرر ه خزانی ندارد .یعفتاههاعی تحقیاق رودریهازئز
تاژدو و همکاعران ) (Rodriguez-Tejedo et al., 2012در خدازص تععمال داناشمماززان در
فضعی داخل و خعرج کالس نیز بع یعفتههعی پژوهش اعرر ه خزان نیست.
یعفتههعی پژوهش زایدو ( )Zaidieh, 2012در خدزص مؤلفاههاعی محتازا ،باعزخزرد اریع و
منعبع انسعنی یعد یری الکترونیکی بع یعفتههعی پژوهش اعرار ها خازان و باع مؤلفاه زیر اعخت در
تععر

ا ت .این وراعیت درباعرو نتاعی تحقیقاعت سر ازن و هدلناد (Larsson & Hedlund,

) 2012نیز صدق میکند .این پژوهیهران در تحقیق خزد در کناعر برخای مناعفع محایط یاعد یری
تلفیقی به برخی از میکالت روانی و جسمعنی در کعر بع فنموریهعی اطالیعت و محیط کعر اشاعرو
کردواند .ه چنین یعفته هعی پژوهش اعرر باع نتاعی تحقیقاعت ملکای و یلایمباعدی & (Maleki

) Aliabadi, 2012در خدزص یعد یری الکترونیکی ه خزان نیست.
در اززو مدیریت ،ورعیت متفعوت از دیهر اززوهع ت .چرا که رارایب مسایر ا اتعندارد در
مد مدیریت نیعنهر رریب منفای و معناعدار باین اعزو مادیریت و فرمینادهع (  )-4/72و اعختعر
عزمعنی ( )-4/74ا ت .در مقعبل ،رریب مثبت و معنعداری بین اعزو مادیریت و مادیریت داناش
( )4/99وجزد دارد.
نتعی این تحقیق در بعد مدیریت دانش بع یعفتههعی پهری و ریعای (،)Sepehri & Riahi, 2011
نیکزکاعر و همکاعران ( ،)Nikookar et al., 2011رادمانش ( ،)Radmanesh, 2013طبعطبعئیاعن،
بعماداد صازفی ،تقازا و ا ادی فارد (Tabatabian, Bamdad Sufi, Taghva & Asadifard,
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) ،2011الزانی ( )Alwani, 2011در مزرد مؤلفاه اعزمعنهاعی بای مارز ،قلایزادو (Qolizadeh,
) ،2011فریدوناد نعماتمباعد و محمادی اماین (Faridvand Nemat Abad & Mohammadi
) Amin, 2013در مزرد مؤلفه فرمیندهع ،رمضعن و اسانزادو (Ramadhan & Hassanzadeh,
) ،2010ررااازی ( )Razavi, 2013و طاااعهرپزر ،رجعئیاااعنپااازر و جمیااایدیعن (Taherpour,

) Rajaeipour & Jamshidian, 2009در مزرد عختعر عزمعنی ،ها خازانی دارد .در یاین ااع
نتعی پژوهش اعرر بع مطعلععت دانعییفرد ) (Danaeefard, 2013در مؤلفه برون اپعری خادمعت
در تععر

ا ت.

در نهعیت ،ادبیعت تحقیق و یعفتههعی من و تجربیعت کعربردی محقق نیعن میدهاد نظاعم ممززشای
کیزر در جهت د ت یعفتن به اهاداف ممززشای و تربیتای مرماعنی خازد و تربیات فرا یرانای کاه
بتزانند در فضعی بیکران ر عنههع رو به مقدازد بپیمعیناد در ارو ات اعذ رویکارد نازین باه ا اتفعدو
ستردو از فنموریهعی اطالیعتی و ارتبعطی ا ت .مدیران ارشد نظعم ممززشای در جهات ا اتفعدو
از این فضع و تهیه زیر عختهعیی بعید رویکرد خزد را تغییر دهند .در خدزص فضاعهعی یاعد یری
و تقسی بندی من باه مجاعزی و واقعای یاع تلفیقای نبعیاد از خاطکاش ا اتفعدو کارد .ایان فضاعهع و
ظرفیااتهااعی هریااض از من م تدااعت خااعص خاازد را دارنااد و در تکمیاال فرمیناادهعی تربیتاای و
ممززشی هریض نقش ویژو خزد را ایفع میکنند .فنموری اطالیعت به طزر ای و شابکه اجتماعیی
ممززشهعهی به طزر اخص فینفساه تحاز مفارین ،محادودیت زدا و فرصاتافزا ات .از ایان رو،
بهروبرداری از من در اززو ممززش و پرورش خازد دارای امتیاعزات ویاژو ا ات .چناعنچاه صابغه
ممززشی به این شبکههع افزودو شزد ،مدیران ممززشی شبکههعی اجتمعیی برای خادمعت ممززشای
خزد متنع ب بع معیعرهعی جهعنی بعید محتزا و فضعی جدید طراای کنند.
بر ا عس مد کلی پژوهش و مد هعی فریی من و مت و زیی که جهعن داناش باه طازر ایا و
تعلی و تربیت به طزر اخص دارد ،پیینهعد می ردد:
 پیینهعد میشزد ،در متزن در ی و در میاعن وااادهعیی کاه در دورو مماززش متز اطه او و
دوم ارایه می ردد ،درس شبکههعی اجتمعیی نجعندو شزد.
 اجرای مد پیینهعدی برای مدیریت شابکه هاعی اجتماعیی در مقیاعس محادود و باه صازرت
مزمعییی در برخی از منعطق و شهر تعنهع پیینهعد میشزد.
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 ررورت طراای ،ندب و اجرای شبکه اجتمعیی ممززشهعهی در طزح یعلی تدمی یاری
نظعم ممززشای کیازر از جملاه شازرای یاعلی انقاال فرهنهای و شازرای یاعلی مماززش و
پرورش به تدزیب بر د.
 سزم ا ت ،بین وزارت ممززش و پرورش به ینزان کعرفرماع و وزارت فانموری ارتبعطاعت و
وزارت یلزم و تحقیقعت به ینزان پیمعنکعران همعهنهیهعی کعفی به یمل مید.
 تنزع ب یی به محیطهعی یعد یری در فرمیند تعلی و تربیت ر می یمزمی باه ینازان مقدماه
راواندازی شبکه اجتمعیی ممززشهعهی در د تزر کعر متزلیعن نظعم ممززشی قرار یرد.
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