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چکیده

هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم استفاده از شبکههاا اجتماا ی مجااز بار پیامادها
اجتما ی و یادگیر دانشجویان بود .روش انجام پژوهش همبستگی -لّی بود .جامعه آمار این پژوهش شامل
 0044نفر از دانشجویان دانشگاهها آزاد اسالمی و پیامنور شهر سقز در سال تحصیلی  5960- 69بود .باا توجاه
به جامعاه ماورد ن،ار ،باا اساتفاده از جادول تعیاین حجام نموناه کرجسای و مورگاان ،تعاداد  900نفار باا روش
نمونهگیر تصادفی طبقها به نوان حجم نموناه انتاااش شادند .باه من،اور جما آور دادههاا پاژوهش از
پرسشنامه شبکهها اجتما ی و پیامدها اجتما ی و یادگیر یانیو و همکاران استفاده شد .ایان پرساشناماه
دارا  69گویه است که متغیرها استفاده از شبکهها اجتما ی ،فرهنگپذیر  ،پذیرش اجتما ی ،زتنفس،
رضایت از زندگی دانشجویی و مهارتها ملکرد را مورد اندازهگیر قرار میدهد .به من،ور بررسی روایی
پرسشنامه از روایی صور و محتاوایی ،تحلیال ااملی اکتشاافی و بارا بررسای پایاایی آن از ضاری آففاا
کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برا کل پرسشنامه 4/50 ،به دسات آماد .تجزیاه و تحلیال دادههاا از طریا
آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از نرمافزارهاا  SPSSو  Amosانجاام شاد .نتاای پاژوهش
نشان داد که استفاده از شبکهها اجتما ی مجاز با پیامدها اجتماا ی و پیامادها یاادگیر رابماه موبات و
معنادار دارد .همچنین ،نتای تحلیل مسیر نشاان داد کاه اساتفاده از شابکههاا اجتماا ی باه طاور مساتقیم بار
پیامدها یادگیر اثر معنادار ندارد؛ وفی ،با میانجیگر پیامدها اجتما ی و به طور غیرمستقیم بر پیامدها
یادگیر دانشجویان اثر میگذارد.
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مقدمه

هزاره سوم میالد در شرایمی آغاز میگردد که جهان کماکان درگیر مشکالت بیشمار چاون،
تغییرات اجتما ی و پیامدها آن در ابعاد روانی -اجتما ی انسان است .پیشرفت و توسعه لیرغام
آن که تسهیالت فراوانی به همراه داشته است؛ اما ،دربرگیرنده مشکالت اساسای نیاز هسات .بادین
ترتی  ،موضوع تغییرات اجتما ی و پیامدها آن در تعلیم و تربیت ،سالمت روانی یا بیماار هاا
روانی ،افزایش رضایتمند از زندگی یا کاهش آن و هزاران موضاوع دیگار از ایان قبیال؛ پایش
رو محققان است ( .)Bahrami, 2002, cited in Andik, 2014تغییرات شرایط اجتماا ی طای
چند دهه گذشته موج

تغییرات بنیادین در سام خاانواده و دوساتان از یا

وسیعی در تعلیم و تربیت و شیوهها آن و نیز سب

ساو و نیاز تغییارات

ها زندگی از سو دیگر شده است .جادا از

مشکالت جار که میتواند نتیجه شرایط بد اقتصاد و توسعه نیافتگی باشد ،دگرگاونیهاا پای
در پی و تغییر در افگوها زندگی ،تغییر در ممافبات اجتماع از فارد ،تغییار در ارزشهاا ،باورهاا و
فرهنگ به گونها است که میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توانااییهاا سازشای فارد را
تحت تأثیر قرار دهد ).(Soleymani, Sadipoor & Asadzadeh, 2016
امروزه ،جامعه شبکها با ث شاده اسات تاا جامعیات ،پیییادگی و شابکهسااز فناوراناه باه
حوزهها متنوع زندگی و آموزشی نفوذ کند .یکی از امکانات فناور اطال ات و ارتباطات مبنای
بر ابزارها وش  ،6شبکهها اجتما ی مجاز میباشند .شبکهها اجتما ی مجااز را باه ناوان
امکانات وشمحور که به افراد اجازه :افف .ایجاد پروفایل مومی و نیمه مومی؛ ش .ایجااد فیسات
ارتباااطی خااود بااا دیگاار کاااربران و  .دیاادن و پیمااایش کااردن فیساات ارتباااطی خااود و دیگاار

فهرستهایی که به وسیله سایر کاربران ساخته شده ،تعریف کردهاناد (Aryani, Zahed Bablan,


) .Moeinikia & Khaleghkhah, 2015در تعریفاای دیگاار ،شاابکههااا اجتمااا ی مجاااز

سایتهایی هستند که به مردم اجازه میدهند ،ا تقاداتشان را بیان کنند و با دیگران تعامل اجتماا ی

برقرار کنند ( .)McBride, 2009شبکهها اجتما ی مجاز کاربران ماتلفای دارناد کاه در ایان
میان قشر دانشجویی از جمله گساتردهتارین قشارها جواما ماتلاف مایباشاد کاه از شابکههاا
اجتما ی مجاز استفاده میکنند .ویلیامز و چین ( )Williams & Chinn, 2009بیان میکنند که
امروزه ،توجه به درگیر دانشجو و استراتژ ها یادگیر فعاالنه در محیط کالسها درس مهم
به حساش میآیند .این توجه الزم است چارا کاه ماا باا دانشاجویان نسال شابکه طارف هساتیم کاه
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روشها و انت،ارات گونااگونی دارناد .از ایان رو ،ایان شابکههاا مایتوانناد بار پیامادها ماتلاف
یادگیر و پیامدها اجتما ی آنها تأثیرگذار باشند.
پیامدها یادگیر شامل سه بعد ادراکی ،اطفی و مهارتی میباشند که این سه بعد را میتاوان
به ترتی شامل درک لم ،یادگیر

اطفی و مهارتها فنی دانسات (Kraiger, Ford, Salas,

) .1993, cited in Salas, Tannenbaum, Kraiger & Smith-Jentsch, 2012پیامادها
یااادگیر کس ا شااده توسااط یادگیرناادگان آن چیااز اساات کااه در ارزیااابی آموزشاای مااورد
اندازهگیر قرار میگیرد .کرایگار و همکااران (Kraiger et al., 1993, cited in Salas et al.,

) 2012در ممافعه خود تئور ها و پژوهشها انجام گرفته گذشته در حوزه پیامدها یادگیر را
با هم تلفی کردند و ی

جنبه چند بعد را برا پیامادها یاادگیر معرفای کردناد و ایان ابعااد

بارتند از ابعاد شناختی ،5اطفی 6و مهارتی .9در مدل ارایه شده ،حوزه شناختی بار پایاه داناش ،باا
یادگیر ذهنی در هم آمیاته شاده اسات و بناابراین ،پیامادها یاادگیر شاناختی شاامل داناش،
درک ممل

و به کار بستن است .حوزه اطفی بر پایه نگرش به یادگیر

اطفی ،احساسای باودن

روابط و توانایی کنار آمدن با موقعیتهاا شاکل گرفتاه اسات .پیامادها یاادگیر

ااطفی شاامل

نگرش ،رضایت و همچنین ،خوشنود دانشجویان از یادگیر میباشد .حاوزه مهاارتی پیامادها
یادگیر در برگیرنده توسعه تفکر انتقاد و مهارتها فنای بارا حال مساایل و انجاام تکاافیف
است .در این پژوهش سه مؤففه زتنفس 0دانشجویان (به نوان حاوزه شاناختی) ،میازان رضاایت
دانشجویان از زندگی دانشگاهی( 0به نوان حوزه ااطفی) و مهاارت ملکارد  9دانشاجویان (باه
نوان حوزه مهارتی) در ن،ر گرفته شده است.
از طرفی ،آنچه که موج

دستیابی به پیامدها یادگیر میشود ،تعامالت افراد با همتاها خاود

و با محیط اطراف است ( .)Park, Cha, Lim & Jung, 2014این تعامالت در ادبیات ماورد ن،ار،
جامعهپاذیر

نامیاده مایشاود ( )Yan Yu, Wen Tian, Vogel & Kwok, 2010کاه در ایان
5

پژوهش شامل پذیرش اجتما ی و فرهنگپذیر

6

میباشد.
1. Cognitive
2. Affective
3. Skill-based
4. Self-esteem
5. Satisfaction from university life
6. Performance proficiency
7. Socialization
8. Social acceptance
9. Acculturation
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پذیرش اجتما ی دربرگیرنده رشد رابمه رضایتباش با همتایان و سازگار شدن با آنهاا اسات
( .)Bauer et al., 2007تعامل داشتن با همتایان ی

آیتم مهم در جامعاهپاذیر اسات (Chao et

) .al., 1994تعامل معنادار با همتایان ،به طور معمول ،در شبکهها کوچ

اتفاق مایافتاد کاه در

آنها روابط محکم و پایدار ،حمایت اجتما ی و احساس تعل ایجاد مایشاود ).(Coleman, 1990
در ی

شبکه کوچ

 ،افراد به انتقال اطال ات قابل ا تماد و نشانهها اجتماا ی( 5حااالت بیاانی،

زبان بدن ،ژستها) با یکدیگر تمایل دارند که آنها را قادر میسازد تا القهمند ها ،تاصصهاا و
توسعه اهداف مشترک را درک کنند .شبکها که تعامالت نزدی

بین افراد را ترغی

میکند ،به

آنها اجازه میدهد تا در مورد همتاها خود بیشتر یاد بگیرند و به هماراه آنهاا پاذیرش اجتماا ی
کس

کنند .در طول استفاده از شبکهها اجتما ی آنالین (موالً فیسبوک ،تلگرام ،وایبر) افراد باه

روابط قو با گروهی کوچ

از افراد تمایل دارند ).(Yan Yu et al., 2010

فرهنگپذیر به درک درستی که افاراد از هنجارهاا و فرهناگهاا محایط کسا مایکنناد
مربوط میشود .تعامالت بین افراد و محیط ،تشکیل دهنده جنبه دیگر پاذیرش اجتماا ی اسات .در
بافت آموزشی ،فرهناگپاذیر صاریحاً باه فهام دانشاجویان از فرهناگ ،هنجارهاا ،سیاساتهاا و
همچنین ،اهداف آموزشی دانشگاه اشاره میکند .برا کامل شدن فرآیناد چناین فرهناگپاذیر ،
دانشجویان نیاز دارند که در جستوجو اطال ات هنجار در مورد دانشگاه باشاند (Morrison,

) .1993چناین جسااتوجاویی درباااره اطال ااات معماوالً از طریا کانااالهاا گوناااگون صااورت
میپذیرد ( .)Burt, 2001در نتیجه ،دیدگاهها جام تر بارا افاراد فاراهم مایشاود تاا جوانا
گوناگون محیط را بهتر درک کنند .همانگونه که موریساون ( )Morrison, 2002مشااهده کارده
است ،وسعت دامنه شبکهها دارا اطال ات گسترده ،برا یادگیر افاراد دربااره مشاصاههاا
محیط (همچون هنجارها ،سیاستها و فرهنگها) مفید و کارسااز اسات .آفان ،رابیناز و کاسایالس
( )Allen, Robbins & Casillas, 2008نیااز نشااان دادنااد کااه ارتباااط اجتمااا ی دانشااجویان
دانشگاهها به طور مده بر رو تعهد و بقا آنها در دانشگاهها مؤثر است.
تأثیر اساتفاده از شابکه هاا اجتماا ی مجااز بار پیامادها گونااگون اجتماا ی و یاادگیر
یادگیرندگان مورد بررسی قرار گرفته است و نتای به دست آمده در این حوزه متفااوت مایباشاد.
چناانچاه ،چارام مالیای ،کادیور و صارامی ()CheraghMolaei, Kadivar & Sarami, 2014
1. Social cues
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اشاره میکنند ،مرور اجمافی پژوهشها پیشین نشان میدهد که شبکهها اجتما ی مایتواناد باه
ابزار قو برا ایجاد ی

محیط آموزشی سازندهگرا تبدیل شاود .اماا نکتاه اینجاسات کاه پیشاینه

پژوهشی در این رابمه نشان داده است که استفاده از این شبکهها در یادگیر  ،الوه بر فرصتها
بسیار که ایجاد میکند؛ ن،یار توانمندسااز اساتادان ،توانمندسااز یادگیرنادگان ،دسترسای باه
محتوا یادگیر  ،تسهیل تعامالت اجتما ی میاان یادگیرنادگان ،بااال باردن سار ت توفیاد و نشار
دانش ،یادگیر مادامافعمر و مستقل شدن یادگیرنده؛ چافشهایی را نیز پیشرو دارد .از جملاه ایان
چافشها میتوان به مسأفه امنیت و حریم خصوصی ،ا تیاد به اینترنت ،مقاومت و تفااوت در کسا
مهارتها دیجیتال و دسترسی به اینترنت ،استفاده از خدمات خار از سازمان و مقااوت در برابار
روشها نوین تعلیم و تربیت اشاره کرد.
پارک ،چو ،فیم و ژانگ ( )Park, Cha, Lim & Jung, 2014در پژوهشای باه بررسای رابماه
مشارکت دانشجویان در شبکهها اجتما ی ،پیامدها یاادگیر (شاناختی ،ااطفی و اجتماا ی)،
پذیرش اجتما ی و نگرش به زندگی دانشگاهی پرداختند .نتای پژوهش آنها نشاان داد کاه دادههاا
به اندازه کافی با مدل مفهومی بارازش دارد و رواباط لّای باین پیامادها یاادگیر دانشاجویان و
پذیرش اجتما ی ،نگرش به زندگی دانشگاهی و شبکهها اجتما ی وجود دارد .پذیرش اجتما ی
به نوان ی

متغیر کلید بر پیامدها یادگیر اثر مستقیم داشت .شبکههاا اجتماا ی از طریا

پذیرش اجتما ی و نگرش به زنادگی دانشاگاهی بار پیامادها یاادگیر دارا اثار غیرمساتقیم
بودند .نتای پژوهش درتا  ،رجبیان و اساد ناژاد )(Dortaj, Rajabian & Asadinejad, 2016

نشااان داد کااه بااین میاازان اسااتفاده از شاابکههااا اجتمااا ی مجاااز و کیفیاات تجااارش یااادگیر
دانشآموزان رابمه موبت و معنادار وجود دارد .هامچناین ،باین اساتفاده از شابکههاا اجتماا ی
مجاز با مؤففهها کیفیت تجارش یادگیر (کیفیت مناب  ،کیفیت محتوا ،انعمافپذیر و رابماه
معلم -دانشآموز) رابمه موبت و معنادار وجود دارد.
تیاان و همکااران ( )Tian et al., 2011در پژوهشای نشاان دادناد کاه اساتفاده دانشاجویان از
شبکهها اجتما ی آنالین بر رو یادگیر اجتما ی دانشجویان مؤثر بود ،در حافی کاه تاأثیر آن
بر پیشرفت تحصیلی ناچیز بود و احتماالً در بلند مدت خود را نشان دهد .وانگ و چیاو & (Wang

) Chiu, 2011بااه بررساای موفقیاات یااادگیر افکترونیکاای وش  6پرداختنااد .نتااای نشااان داد کااه
سیستمها یادگیر افکترونیکی قدیمی ی

روش ارتباطی ی

طرفه بوده و تبادل اطال ات فقاط
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از طرف استاد به دانشجو بود و نه بافعکس .برا برطرف کاردن ایان مشاکالت ،سیساتم یاادگیر
افکترونیکی وش  6پیشنهاد شد .نتای تجربی نشاان دهناده کیفیات ارتباطاات ،کیفیات اطال اات و
کیفیت سرویس بودند که مستقیماً بار رضاایت و تعهاد تأثیرگاذار بودناد و از ایان طریا افاراد باا
استفاده از سیستم یادگیر افکترونیکی می توانند تجربیات خود و همچناین ،در ارتباطاات خاود باا
دیگران تعامل کرده و از آنها بازخورد بگیرند.
یانیو و همکاران ( ،)Yan Yu et al., 2010در ممافعها به این نتیجه رسیدند که رابماه موبات و
معنیدار بین استفاده از شبکهها اجتماا ی و پیامادها یاادگیر وجاود دارد .هامچناین ،آنهاا
دریافتند که استفاده از شبکهها اجتما ی بر رو یادگیر اجتماا ی افاراد نیاز ماؤثر اسات .آنهاا
نشان میدهند که شبکهها اجتما ی الوه بر مکانهایی برا تفری و سرگرمی ،مایتوانناد تاأثیر
بهسزایی را بر رو یادگیر افراد و به خصوص دانشجویان داشته باشد .نتای ممافعه وان ،واناگ و
هاگرتی ( )Wan, Wang & Haggerty, 2008نشان داد که شبکهها مجاز و همچنین ،تجرباه
استفاده از فناور اطال ات و ارتباطات بر رو پیامدها یادگیر تأثیر دارند.
شاو و گنت ( )Shaw & Gant, 2002در ممافعه خود ن،ر کراوت و همکاران (Kraut et al.,

) 1998را که اد ا کردند اینترنت و استفاده از آن موج افسردگی ،تنهاایی و اساترس مایشاود را
رد کرده و نشان دادند که استفاده از اینترنت با ث کاهش چشمگیر احسااس تنهاایی ،افساردگی و
در ین حال با ث افزایش زت نفس و حمایت اجتما ی میشود.
در این پژوهش نیز سعی شد ،فرضیهها زیر مورد بررسی قرار گیرد:
 .5بین استفاده از شبکهها اجتما ی ،پذیرش اجتما ی ،فرهنگپذیر  ،زتنفس ،رضاایت از
زندگی دانشجویی و مهارت ملکرد دانشجویان رابمه وجود دارد.
 .6استفاده از شبکهها اجتما ی با میانجیگر پیامدها اجتما ی به طور مستقیم و غیرمساتقیم
بر بازدهها یادگیر دانشجویان اثر میگذارد.
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شكل  .1نمودار مفهومی پژوهش
روش

پژوهش حاضر ،با توجه به اینکه به بررسی روابط لّی متغیرها پژوهش میپردازد ،توصایفی و از
نوع ممافعات همبستگی -لّی میباشد .جامعه آمار این پاژوهش شاامل  0044نفار از دانشاجویان
دانشگاهها آزاد اسالمی و پیامنور شهر سقز در سال تحصیلی  5960 - 69بود .باا توجاه باه جامعاه
مورد ن،ر ،با اساتفاده از جادول تعیاین حجام نموناه کرجسای و مورگاان (Krejcie & Morgan,

) 1970تعداد  900نفر به نوان حجم نمونه تعیین شد .روش نمونهگیر تصادفی طبقاها متناسا
با حجم دانشگاهها برا توزی پرسشنامهها پژوهش مورد اساتفاده قارار گرفات تاا تعاداد حجام
نمونه مربوط به هر دانشگاه متناس با حجم جامعه هر دانشگاه باشد (جدول .)5
جدول  .1ويژگیهاي جمعیتشناختی نمونه پژوهش

جنسیت

دانشگاه

حجم نمونه

آزاد اسالمی

560

56

پیامنور

594

9

5

جم

900

500

566

مرد

زن
556
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به من،ور جم آور دادهها پژوهش از پرسشنامه شبکههاا اجتماا ی و پیامادها اجتماا ی و
یادگیر یانیاو و همکااران ) (Yan Yu et al., 2010کاه در پاژوهش خاود ماورد اساتفاده قارار
دادند ،استفاده شاد .ایان پرساشناماه دارا  69گویاه اسات کاه متغیرهاا اساتفاده از شابکههاا
اجتما ی مجاز ( 0گویه) ،پذیرش اجتما ی ( 0گویه) ،فرهنگپذیر ( 9گویاه) ،ازتنفاس (0
گویه) ،رضایت از زندگی دانشجویی ( 0گویه) و مهارت ملکرد ( 0گویه) را ماورد انادازهگیار
قرار میدهد .در این پژوهش ،پس از ترجمه گویهها پرسشنامه به زبان فارسی ،به من،ور بررسای
روایی محتوایی پرسشنامه از ن،ر متاصصان لومتربیتای و باه من،اور بررسای روایای ساازه آن از
تحلیل املی اکتشافی استفاده شد .از اینرو ،پیش از انجام تحلیل املی به من،ور اطمینان از کاافی
بودن تعداد نمونهها از معیار کایرز -مایر -افکاین )KMO=4/56 ( 5و بارا تعیاین همبساتگی باین
متغیرها از آزمون بارتلت )Sig=4/445( 6استفاده شد .نتای نشان داد کاه اساتفاده از تحلیال ااملی
مناس

است و املها ساخته شده ا تبار الزم را دارند و تعداد نمونههاا نیاز بارا تحلیال ااملی

کافی است .نتای تحلیل املی که بر رو کل گویهها انجام گرفت منجر به استارا شاش امال
دارا مقدار ویژه باالتر از  5شد .این شش امل بر رو هام  %90از واریاانس کال پرساشناماه را
تبیین میکردند .پس از این تحلیل املی به من،ور دساتیابی باه سااختار ساادهتار از روش چارخش
متعامد واریماکس 9استفاده شد .با بررسی مقدار اشتراک 0هر کدام از گویهها مشاص شد که هماه
گویهها دارا مقدار اشتراک باال  4/04هستند .همچنین ،نماودار صاارها (شاکل  )6نشاان داد
که شش امل مقدار ویژه باالتر از  5دارند که این تعداد امل استارا شاده ،تأییاد کنناده تعاداد
آزمونها ساخته شده توسط یانیو و همکاران ( )Yan Yu et al., 2010است و مماب با نتاایجی
بود که آنها در پژوهش خود به دست آوردند.

1. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling adequacy
2. Bartlett's test of sphericity
3. Varimax rotation
4. Communality
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شكل  .8نمودار اسكري کتل عاملهاي استخراج شده پرسشنامه

در جدول  ،6بارها

املی هر کدام از سؤالها پرسشنامه بار رو شاش امال اساتارا شاده

مشاص شده است .بارها

املی حدود  4/04و باالتر جهت اختصاص هر سؤال به ی

مؤففاه در

ن،ر گرفته شد.
جدول  .8بارهاي عاملی سؤالهاي پرسشنامه پژوهش بر روي عوامل استخراج شده

پرسشنامه گويه

استفاده از

پذيرش

شبكههاي اجتماعی


اجتماعی

فرهنگ عزت رضايت از زندگی مهارت
دانشجويی

عملكردي

5

4/ 64

4/454

-4/400 4/4 4

4/445

-4/449

میزان استفاده

6

4/ 09

4/696

4/495 -4/466

4/459

4/465

از شبکهها

9

4/504

-4/496

-4/404 4/405

4/466

-4/455

اجتما ی

0

4/ 50

4/50

-4/455 -4/40

4/465

4/656

0

4/959

4/599

-4/40

4/49

4/456

4/546

9

4/966

4/990

4/496 4/455

4/55

4/450

4/955

4/99

4/500

4/49

4/5 6

-4/499

5

4/599

4/950

-4/499

4/50

4/494

-4/499

6

-4/499

4/ 65

4/599 4/505

-4/460

4/4 6

54

4/45

4/ 94

4/400 4/669

-4/456

4/569

پذیرش
اجتما ی

پذيري

نفس

 /111فصلنامه فنآوري اطالعات و ارتباطات در علوم

تربیتی /سال هشتم  /شماره دوم /زمستان 1931

ادامه جدول  .8بارهاي عاملی سؤالهاي پرسشنامه پژوهش بر روي عوامل استخراج شده

پرسشنامه گويه

استفاده از

پذيرش

شبكههاي اجتماعی


اجتماعی

فرهنگ عزت رضايت از زندگی مهارت
دانشجويی

عملكردي

55

-4/4 4

4/509

4/496 4/ 64

4/56

4/695

56

-4/549

4/565

4/5 9 4/ 95

4/490

4/559

59

4/466

4/4 0

4/404 4/ 04

4/5 5

4/466

50

4/409

4/450

4/566

4/ 6

-4/4 6

4/406

50

4/406

4/645

4/ 64 4/505

4/46

4/466

59

-4/46

4/546

4/ 9 4/404

4/464

4/506

5

-4/445

4/40

4/ 6 -4/406

4/660

4/500

55

4/450

4/499

4/ 40 -4/495

4/900

4/595

56

4/495

4/499

4/506 4/940

4/965

4/466

64

4/496

4/494

4/495 4/595

4/ 64

4/50

65

4/469

4/45

4/4 6 -4/494

4/ 05

4/699

66

4/469

-4/445

4/469 4/464

4/ 59

4/560

69

4/496

4/449

4/546 4/566

4/600

4/ 5

مهارت

60

-4/456

-4/450

4/506 4/94

-4/449

4/

ملکرد

60

-4/460

4/464

4/666 4/559

4/566

4/ 09

69

4/496

4/466

4/459 4/464

4/949

4/9 0

فرهنگپذیر

زت نفس

رضایت از
زندگی
دانشجویی

پذيري

نفس

پس از تعیین املها استارا شده ،با توجه به تأیید وامل به دست آماده در پاژوهش یاانیاو و
همکاران ( )Yan Yu et al., 2010نامگذار پرسشنامهها با استفاده از این پژوهش انجام گرفت.
نتای این مرحله منجر به تأیید شش آزمون طراحی شده توسط یانیو و همکاران شد که در جادول
 9ناوین این آزمونها به همراه تعداد و شمارهها سؤالها مرتبط ارایه شده است .همچناین ،در
این جدول ضرای آففا کرونباخ 5که برا بررسی پایایی آزمونها به کار رفت ،ارایه شده است.

1. Cronbach’s α coefficient
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جدول  .9گويههاي مربوط به پرسشنامهها و ضرايب آلفاي کرونباخ آنها

رديف

پرسشنامه

تعداد سؤال

شماره گويه

آلفاي کرونباخ

1

استفاده از شبکهها اجتما ی

0

0-5

4/59

2

پذیرش اجتما ی

0

54-9

4/ 6

3

فرهنگپذیر

9

59-55

4/ 0

4

زتنفس

0

55-50

4/59

5

رضایت از زندگی دانشجویی

0

66-56

4/56

0

69-69

4/ 5

6

مهارت ملکرد

در پژوهش حاضر ،به من،ور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونها آمار میانگین و انحراف معیاار،
ضری

همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر ،5به وسیله نرمافزارهاا  SPSS 22و  Amos 18اساتفاده

شد.
يافتهها

در جدول  ،0آمارهها توصیفی متغیرهاا پاژوهش شاامل؛ میاانگین و انحاراف معیاار ارایاه شاده
است .پس از آن به بررسی سؤالها پژوهش پرداخته شده است.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهاي پژوهش

متغیر

میانگین

انحراف معیار

استفاده از شبکهها اجتما ی

50/50

9/4

پذیرش اجتما ی

5 /60

6/0

فرهنگ پذیر

55/96

5/06

زت نفس

55/ 9

6/95

رضایت از زندگی دانشجویی

59/99

6/00

50/96

6/60

مهارت ملکرد

1. Path analysis
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 :بااین اسااتفاده از شاابکههااا اجتمااا ی ،پااذیرش اجتمااا ی ،فرهنااگپااذیر ،

فرضیییه اوپ ویی وه

زتنفس ،رضایت از زندگی دانشجویی و مهارت ملکرد دانشجویان رابمه وجود دارد.
جدول  .5آزمون ضريب همبستگی پیرسون متغیرهاي پژوهش

متغیر

استفاده از

پذيرش

شبكههاي اجتماعی

اجتماعی

استفاده از شبکهها

**4/06
**

فرهنگ پذیر
زت نفس
رضایت از زندگی
دانشجویی
مهارت ملکرد

نفس

دانشگاهی

5

اجتما ی
پذیرش اجتما ی

فرهنگپذيري

عزت رضايت از زندگی

4/66

5
**

5

4/96

**4/96

**4/06

**4/90

5

**4/66

**4/06

**4/90

**4/00

**

**

**

**

4/94

4/0

4/90

4/04

5
**

4/06

P>4/45

جدول  ،0آزمون ضری

**

همبستگی پیرساون متغیرهاا اساتفاده از شابکههاا اجتماا ی ،پاذیرش

اجتمااا ی ،فرهنااگپااذیر  ،اازتنفااس ،رضااایت از زناادگی دانشااجویی و مهااارت ملکاارد
دانشجویان را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ،بین همه متغیرها پاژوهش همبساتگی
موبت و معنادار وجود دارد (.)P>4/45
فرضیه دوم و وه

 :استفاده از شبکهها اجتما ی با میانجیگر پیامدها اجتما ی به طاور مساتقیم

و غیرمستقیم بر پیامدها یادگیر دانشجویان اثر میگذارد.
به من،ور بررسی این فرضیه از تحلیل مسیر استفاده شد .در موقعیتهایی که قصد تمااب افگاویی از
روابط بین متغیرها اندازهگیر شده با افگویی ن،ر وجود داشته باشاد ،از تحلیال مسایر اساتفاده
میشود .هدف از تحلیل مسیر ،به دست آوردن مدفی است کاه چگاونگی رواباط باین حاداقل ساه
متغیر را با هم نشان میدهد .به بارت دیگر ،هدف از تحلیل مسیر توصیف سااختار کال ارتباطاات
بین متغیرها مستقل و وابسته بر اساس یا

ن،ریاه اسات .از طریا تحلیال مسایر مایتاوان توافا

بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم استفاده از شبكههاي… 119/

افگویی از همبستگیها را با ی

مدل لّی معین بررسی کارد .از ایان جهات ،تحلیال مسایر گااهی

تحلیل لّی یا مدلیابی لّی نامیاده مایشاود ( .)Mesrabadi, 2016در واقا  ،تحلیال مسایر بارا
سنجش اثرها مستقیم و غیرمساتقیم برخای متغیرهاایی کاه باه ناوان لات ساایر متغیرهاا فار
میشوند پرورش یافته است ( .)Meyers, Gamst & Guarino, 2012برا این که مشاص شاود

که مدل مفهومی پژوهش ،با مادل حاصال از دادههاا بارازش دارد یاا خیار از نارمافازار Amos 18

استفاده شد .بر این اساس ،اگر ( )X2/dfکوچ

تر از  6باشد ،شاخصها  CFIو  TLIبزرگتر از

 ،4/64و شاخصها  GFIو  AGFIبزرگتر از  ،4/60همچنین ،شاخص  RMSEAکوچ
 4/45باشند ،نشان دهنده برازش مناس

تار از

و مملوش است .نتای مرباوط باه ایان تحلیال در جادول 0

نشان داده شده است.
جدول  .1شاخصهاي برازش مدل ساختاري متغیرهاي پژوهش

عالمت اختصاري

مقدار شاخص

 :CFIشاخص برازش تمبیقی

4/699

 :TLIشاخص توکر -فویس

4/609

 :AGFIشاخص برازش هنجار شده

4/6 9

 :GFIشاخص نیکویی برازش

4/66

 :RMSEAریشه میانگین مربعات خما برآورد

4/445

 :X2/dfکا اسکوئر بهنجار شده

4/595

 :Pمعنادار

4/095

همااانطااور کااه در جاادول  9مشاااهده ماایشااود ،شاااخص باارازش تمبیقاای  ،CFI=4/699شاااخص
توکر -فویس  ،TLI=4/609شاخص برازش هنجار شده  ،AGFI=4/6 9شااخص نیکاویی بارازش
 ،GFI=4/66ریشااه میااانگین مربعااات خمااا باارآورد  RMSEA=4/445و هاامچنااین ،مقاادار
 )X2/df(>2به دست آمدهاند .از این رو میتوان گفت که شاخصها برازش مادل بارآورد شاده
است و مدل مفهومی پژوهش (شکل  ،)5برازش مملوش را باا دادههاا تجربای دارد .در شاکل ،9
مدل نهایی پژوهش ارایه شده است.
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شكل  .9مدل نهايی پژوهش

در جدول  ،اثارات مساتقیم و غیرمساتقیم اساتفاده از شابکههاا اجتماا ی مجااز بار پیامادها
یادگیر و اجتما ی دانشجویان ارایه شده است.
جدول  .1اثرات مستقیم و غیرمستقیم استفاده از شبكههاي اجتماعی بر پیامدهاي يادگیري و اجتماعی
دانشجويان

مسیر

اثر مستقیم

شبکهها اجتما ی

پذیرش اجتما ی

**

4/06

شبکهها اجتما ی

فرهنگپذیر

**

4/66

شبکهها اجتما ی

زتنفس

شبکهها اجتما ی

رضایت از زندگی دانشجویی

شبکهها اجتما ی

مهارت ملکرد

اثر غیرمستقیم
-

4/46

**

4/69

4/40

**4/69
**

4/4

4/60

**4/06

-

پذیرش اجتما ی

رضایت از زندگی دانشجویی

**

4/09

-

پذیرش اجتما ی

مهارت ملکرد

**4/04

-

**

4/56

-

**4/55

-

**

-

پذیرش اجتما ی

فرهنگپذیر

زتنفس

زتنفس

فرهنگپذیر

رضایت از زندگی دانشجویی

فرهنگپذیر

مهارت ملکرد

4/56
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همانطور که در جدول مشاهده میشود ،اثر مستقیم استفاده از شابکههاا اجتماا ی مجااز بار
پذیرش اجتما ی و فرهنگپذیر معنادار به دست آمده است (.)P>4/45
اثر مستقیم استفاده از شبکهها اجتما ی بر زتنفاس ،رضاایت از زنادگی دانشاجویی و مهاارت
ملکرد غیرمعنادار شده است (.)P<4/40
اثر مستقیم پذیرش اجتماا ی و فرهناگپاذیر بار ازتنفاس ،رضاایت از زنادگی دانشاجویی و
مهارت ملکرد معنادار شده است (.)P>4/45
هر چند که اثرات مستقیم استفاده از شبکهها اجتما ی مجاز بر زتنفس ،رضاایت از زنادگی
دانشجویی و مهارت ملکرد غیرمعنادار شده است ،وفی اثرات غیرمستقیم استفاده از شابکههاا
اجتما ی مجاز با میانجیگر پذیرش اجتما ی و فرهنگپذیر بر این متغیرها از فحاا آماار
معنادار به دست آمده است (.)P>4/45
بحث و نتیجهگیري

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم استفاده از شبکههاا اجتماا ی مجااز
بر پیامدها اجتما ی و یادگیر دانشجویان انجام گرفت .نتای پاژوهش در پاساب باه فرضایه اول
نشان داد کاه باین اساتفاده از شابکههاا اجتماا ی مجااز  ،پاذیرش اجتماا ی ،فرهناگپاذیر ،
زتنفس ،رضاایت از زنادگی دانشاجویی و مهاارتهاا

ملکارد دانشاجویان رابماه موبات و

معنادار وجود دارد .این یافتاه باا نتاای پاژوهشهاا پاارک و همکااران )،(Park et al., 2014
درتا و همکاران ( ،)Dortaj et al., 2016تیان و همکاران ) ،(Tian et al., 2011وانگ و چیاو
) ،(Wang & Chiu, 2011یانیو و همکااران ) ،(Yan Yu et al., 2010وان و همکااران (Wan

) et al., 2008و شاو و گانت ( )Shaw & Gant, 2002همسو میباشد.
درتا و همکاران ( )Dortaj et al., 2016اشاره مایکنناد کاه در دساترس باودن شابکههاا
اجتما ی مجاز و قابل استفاده بودن از هر مکانی (حتی از طری تلفنهاا هماراه) مساأفه زماان و
صرف هزینه رفت و آمد را جهت آموزش حل کرده اسات .چارا کاه در دنیاا اطال ااتی اماروز،
زمان از اهمیت فراوانی برخوردار است و فرد باید در کوتاهترین زمان ممکن به کسا اطال اات و
دانش مورد نیاز خود بپردازد .بنابراین ،کاربرد شبکهها اجتماا ی مجااز در امار یاادگیر  ،ایان
فرآیند را تسهیل میکند .به دفیل اینکه در محیط یادگیر مجاز  ،امکان تبادل اطال اات ،تعامال
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یادگیرندگان با هم و با یاددهنده در سم بسیار باالیی است ،یادگیر جذاشتر است و فارد ارزش
آن چیز را که یاد میگیرد مایداناد ،چارا کاه منمبا باا نیازهاا اطال ااتی اوسات .شابکههاا
اجتما ی مجاز به طور باافقوه بارا آماوزش و پارورش ساودمند هساتند ،باه ویاژه هنگاامی کاه
مؤسسهها آموزش افی بر آموزش مبتنی بر ساختنگرایی دانشجو محور تأکید کنند .برناماههاا
اساتادانشاان را کاه بارا ادغاام و

شبکهها اجتما ی تعامالت غیررسمی دانشجویان با همتایاان و
یکی کردن آنها در دانشگاه حیاتی هستند ،تسهیل میکنند .ایان ادغاام و یا

پاارچگی باه تادری

پایها میشود برا نگرش موبت دانشجویان به یاادگیر و رشاد ساالمت روانای آنهاا کاه هادف
اصلی آموزش مومی در دانشگاههاست (.)Tian et al., 2011
یکی از مزیتها استفاده از شبکهها اجتما ی ،برخط بودن آن اسات .آن هام باه ایان دفیال
که فراگیر یا معلم در صورت نیاز میتواند از طری اینترنت فاایلی را باا بقیاه باه اشاتراک بگاذارد،
فراگیاار از طریا اینترناات و باارخط پاسااب سااؤال را بااه معلاام بفرسااتد و امکااان دسترساای معلاام یااا
دانشآموز به سایتها مرج در طول کالس درس وجود دارد که اینها نکات کاربرد مهمی باه
حساش میآیند .نکته حایز اهمیت دیگر در این زمینه این است که جذابیت یادگیر در شبکههاا
اجتما ی مجاز یکی از وامل اصلی افازایش پیامادها یاادگیر اسات & (Zaraii Zavaraki

) .Ghorbani, 2015بنابراین ،بر اساس ن،ریاه یاادگیر اجتماا ی مایتاوان گفات کاه پیامادها
یادگیر دانشجویان میتواند از طری استفاده از شبکهها اجتماا ی و فرهناگپاذیر و پاذیرش
اجتما ی تقویت شود .مماب با ن،ریه یاادگیر اجتماا ی رفتاار انساان تاابعی اسات از شاصایت،
شناخت و محیط و این ن،ریه بر تعامل دو سویه انسان و محیط تمرکز دارد.
یافته دیگار ایان پاژوهش کاه بررسای مادل مفهاومی اثارات مساتقیم و غیرمساتقیم اساتفاده از
شبکهها اجتما ی بر پیامادها یاادگیر و اجتماا ی دانشاجویان باود ،نشاان داد کاه اساتفاده از
شبکهها اجتما ی مجاز به طور مستقیم بر پیامدها یادگیر ( زتنفاس ،رضاایت از زنادگی
دانشجویی و مهارتها

ملکرد ) تأثیر معنادار ندارد .وفای ،تاأثیر ایان متغیار باا میاانجیگار

پیامدها اجتما ی (فرهنگپذیر و پذیرش اجتما ی) معنادار مایباشاد .باه باارتی ،شابکههاا
اجتما ی مجاز از طری نقش میانجی پذیرش اجتما ی و فرهنگپذیر بار پیامادها یاادگیر
دانشجویان تأثیر معنادار دارند؛ وفی ،به طور مستقیم این تأثیر معنادار نیست .این یافته را مایتاوان
با نتای پاژوهشهاا پاارک و همکااران ( ،)Park et al., 2014تیاان و همکااران (Tian et al.,
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) 2011و یانیو و همکاران ( )Yan Yu et al., 2010از طرفی همسو و از طرف دیگر ناا هامساو
در ن،ار گرفات .پاارک و همکااران ( )Park et al., 2014اشااره مایکنناد کاه تاأثیر غیرمساتقیم
شبکهها اجتما ی مجاز بر پیامدها یادگیر دانشاجویان بیشاتر از تاأثیر مساتقیم آن اسات .باه
طور که تنها اثر مستقیم شبکهها اجتما ی بر حیمه اطفی دانشجویان معنادار باود .وفای اثارات
غیرمستقیم این متغیر با میانجیگر پیامدها اجتما ی بر پیامدها یادگیر بسیار بازرگتار باود.
تیان و همکاران ( )Tian et al., 2011نیز اشاره میکنند که اگر چه شبکهها اجتما ی مجاز بر
پیامادها اجتماا ی دانشاجویان تاأثیر مساتقیم دارناد ،تاأثیر مساتقیم آنهاا بار پیامادها یااادگیر
دانشجویان مشاص نیست و احتمال دارد که شبکهها اجتماا ی مجااز باه طاور غیرمساتقیم بار
پیامدها یادگیر دانشجویان تأثیر بگذارند که این خود نیازمند ممافعاات طاوفی اسات .یاانیاو و
همکاران ( )Yan Yu et al., 2010نیاز در پاژوهش خاود نشاان دادناد کاه شابکههاا اجتماا ی
مجاز هم به شکل مستقیم و هم غیرمستقیم بر پیامدها یادگیر دانشجویان تأثیر دارند.
نتای این پژوهش نشان مایدهاد کاه دو فرآیناد اجتماا ی شادن؛ یعنای ،پاذیرش اجتماا ی و
فرهنگپذیر در رابمه استفاده از شبکهها اجتما ی مجاز و پیامدها یادگیر نقاش میاانجی
دارند .این دو فرآیند اجتما ی شدن تعامالت دانشجویان را با همکالسیهایشاان و محایط دانشاگاه
شکل میدهند .اجتما یساز و سازگار تعیین میکنند که دانشجویان چه ملکرد دارند و باه
چه میزانی به دانشگاهها متعهد و وفاادار مایمانناد .شابکههاا اجتماا ی مجااز باا حاذف امال
خجافت کشیدن در برخورد رو در رو با دانشجویان دیگر و استادان ،به دانشجویان امکان مایدهناد
که احساس راحتتر در ابراز خودشان و تعامل با همکالسیهاا و اساتادان داشاته باشاند .چنانیاه
یانیو و همکاران ( )Yan Yu et al., 2010اشاره میکنناد ،ممافعاات گذشاته دربااره شابکههاا
اجتماا ی ،ماادتاً بار توصاایف سااختار یااا توپوفاوژ یا

شابکه متمرکااز هساتند ،در حااافی کااه

فرآیندها بافقوه تبدیل و تغییر را نادیده میگیرند .نتای این پژوهش تأییاد مایکناد کاه پاذیرش
اجتما ی و فرهنگپذیر رفتار شبکهها اجتما ی آنالین افاراد را باه پیامادها موبات یاادگیر
اجتما ی پیوند میدهند .در سم

ملی ،بعد اجتما ی یادگیر همواره اهمیت زیاد بر ت

ت

یادگیرندگان و مؤسسهها آموزشی داشته است .در صر اینترنت ،رفتار اجتماا ی انساان در حاال
تغییر است .همچنین ،اکور دانشگاهها تغییارات اجتماا ی -اقتصااد را باا هادایت تکنوفاوژ هاا
مدرن اطال ات تجربه میکنند.
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این پژوهش نیز مانند سایر پژوهشها دارا محدودیتها بوده است .از آنجا کاه ممافعاه از ناوع
همبسااتگی -لّاای بااوده اساات ،امکااان کنتاارل متغیرهااا وجااود نداشاات و ممکاان اساات متغیرهااا
مداخلهگر بر نحوه پاسب دانشجویان تأثیرگذار بوده باشند.
در نهایت ،با توجه به نتای پژوهش ،پیشنهادهایی به صورت زیر ارایه میشود:
 نکتها که همیشه در محافل گوناگون به آن اشاره میشود ،بحاث فرهناگسااز اساتفاده از
تکنوفوژ ها جدید است .فذا ،پیشنهاد میشود در دانشگاهها و به ویاژه بااشهاا فنااور
اطال ات و ارتباطات با همکار استادان جامعهشناسی ،روانشناسی و لومتربیتی دانشگاههاا،
به اهمیت فرهنگ پاذیر و پاذیرش اجتماا ی فراگیاران در اساتفاده از ایان تکنوفاوژ هاا و
بهویژه شبکهها اجتما ی توجه کنند.
 استادان باه ناوان یکای از مهامتارین ناصار آماوزش اافی مایتوانناد فرهناگ اساتفاده از
شبکهها اجتما ی را تروی دهناد .از ایان رو ،پیشانهاد مایشاود باا تشاکیل گاروههاایی در
راستا اهداف کالس درس به تحق این امر کم

شود.

 به دانشگاهها پیشنهاد مایشاود ،در راساتا تاروی فرهناگ اساتفاده از شابکههاا اجتماا ی
مجاز و بر اساس نیازها خود ،واحد درسی در آشنایی و نحوه استفاده مؤثر از این شبکههاا
به واحدها درسی خود اضافه کنند.
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