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چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی نقش رسانههای اجتماعی در تحریک رفتار اطالعیابی دانشآموزان مقطع متوسطه شهر
یزد بوده است .پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و از منظر رویکرد ،جزء پژوهشهای کمی بهه شهمار مهیآیهد.
جامعهی آماری این پژوهش را معلمان مقطع متوسطه شهر یزد تشکیل دادند که بر اساس سرشماری آموزشوپرورش
در سال  ۳۱79بالغبر  0222نفر میباشند .بااستفاده از فرمول کوکران تعداد  ۱0۱نفر از آنها بهعنوان نمونهی آماری با
استفاده از روش نمونهگیری ساده انتخاب شدند .ابزار مورداستفاده در این پهژوهش ،پرسهشنامههی محقه سهاهته بها
طیف لیکرت پنجنایی میباشد .برای تعیین روایی محتوایی این پرسشنامه یک آزمون از قضاوت متخصصان استفاده
شد .برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است که مقدار آن  22900ارزیهابی شهد.
روش آماری این پژوهش ،تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیلی است که بهمنظور اعتبارسنجی و پایایی متغیرهای مستقل و
وابسته از تحلیلهای ذکرشده استفادهشده است .نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار رسانههای اجتمهاعی
بر رفتار اطالعیابی دانشآموزان است  .همچنین یافتههای پژوهش نشان میدهد استفاده از رسانههای اجتماعی موجب
کاهش استرس ،دسترسی آسان و سریع به منابع اطالعهاتی ،افهزایش آگهاهی در بهین دانهشآمهوزان مهیگهردد و نیهز
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مقدمه

ورود به فضای مجازی رسانههای اجتماعی اینترنتی ،زندگی دومی است که آغازشده و نمیتوان
آن را نادیده گرفت؛ چنانکه گمانهزنیها و آمارهای پراکنده داهلی و هارجی حاکی از آن است
که باوجود ممنوعیت ،تعداد قابلتوجهی از کاربران ایرانی ،عضو رسانههای اجتماعی مجازی
هستند ( .)Karimian et al., 2017رسانههای اجتماعی ،تأثیرات مطلوب و مثبتی که جهت
افزایش آگاهیهای مردم ،سرعت انتقال اهبار اطالعات ،جهت دادن به افکار عمومی ،دسترسی
سریع و آسان به مطالب و منابع گوناگون و افزایش اطالعات عمومی دارند ()Naeimi, 2017
عالوه بر این برهی از افراد رسانههای اجتماعی و اینترنت را بهعنوان تنها راه فرار برای کاهش
استرس و احساسات میدانند (  .)Shabani et al., 2018با این اوصاف امروزه رقابت بر سر دانشی
است که پیوندی تنگاتنگ با فنآوریهای نوین برقرار میکند و در این مسیر ،کامپیوتر ،دقت،
سرعت و توانایی ذهیرهسازی اطالعات و دسترسی سریع به آنها را میسر میکند .همچنین یکی از
کلیدهای موفقیت محیطهای یادگیری از طری سایتها و رسانههای اجتماعی ،فراهم نمودن
امکاناتی برای افزایش کار گروهی ،مشارکت و جامعهپذیری یادگیرندگان است .درمجموع
میتوان اظهار داشت در دنیای کنونی ،فنآوریهای نوین ضمن متحول کردن آموزش ،باعث
شدهاند آموزش و یادگیری بهصورت مؤثرتر اتفاق بیفتد ( Iranshahi & Khalily-Dermany,

 .)2020از سوی دیگر تولید روزافزون اطالعات و پدیدهی انفجار اطالعات در چند دههی اهیر،
سبب نامگذاری عصر جدید بهعنوان عصر اطالعات شده و تولید انبوه اطالعات
و دادههای مزاحم در میان اطالعات مفید ،به آلودگی اطالعاتی در نظامهای اطالعاتی و درنتیجه
ایجاد اضطراب اطالعاتی منجر شده است ( .)Najafloo et al., 2015اضطراب اطالعاتی به دلیل
دشواریهای احتمالی در حالت وجود بیشماری اطالعات در درک فرد از مسأله و تصمیمگیری
یا همان شرایط اضافهبار اطالعات است و زمانی رخ میدهد که مقدار ورودی اطالعات به سیستم
بیش از ظرفیت پردازش آن باشد .پردازش و ذهیرهسازی اطالعات برای بسیاری از فرایندهای
زیستی ،مهم و برای بقای موجود زند حیاتی است ( .)Hadavi & Fargadpoor, 2020انسان در
زندگی برای رفع نیازهای هود ،اطالعیابی مینماید .ازنظر مارچیونینی ،فرایند اطالعیابی از زندگی
انسان نشأت میگیرد .در عصر پیش از هواندن ،انسانها در حوزههای مختلف زندگی روزمره
اطالعیابی میکردند؛ برای مثال مناسبترین محل برای مسکن ،بهترین راه شکار ،راههای مراقبت
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از بیمار .اطالعات از طری حواس بینایی ،شنوایی ،المسه جمعآوری میشد و در حافظه انسان
ذهیره میگردید و بعد بهصورت زبانی و شفاهی بیان میشد .با توسعه سیستمهای نوشتاری
اطالعات شفاهی به اطالعات دیداری تبدیل شد .نوشتهها و تصاویر نگهداری شده بر روی سنگ،
لوحه ،پاپیروس و نهایتاً کاغذ میتوانست جواب سؤالی هاص باشد .همزمان با رشد منابع ،الزم بود
این منابع توسط روشهایی مانند :فهرست کتابخانهها ،نمایهها و چکیدهها سازماندهی میگردد تا
اطالعات بازیابی شود .با توسعه فنآوری ،رسانههای دیگری به وجود آمده و اطالعات سریع
منتقل میشود .امروزه با کمترین تأهیر میتوانیم به منابع اطالعاتی موردنیاز دسترسی یابیم
( .)BaTahaei & Turkantibar, 2015در این فرایند پیچیده که حاصل میان کنش بین
جستجوگر و سامانه اطالعاتی است عوامل گوناگون انسانی ،فنی و محیطی میتوانند بر عواطف
مثبت و منفی جستجوگر تأثیرگذار باشند ()Hosseini & Erfanmanesh, 2014و حتی موجبات
تحریک رفتار اطالعیابی جستجوگر را فراهم آورد .دانشآموزان برای رفع نیازهای اطالعاتی هود
به شیوههای متفاوت عمل میکنند؛ اما چیزی که مهم است این است که در هنگام جستجوی
اطالعات ،همهچیز هدفمند بوده و وی برای حل مسأله و رفع نیازهای اطالعاتی هود روندی
منطقی را طی مینماید .هر دانشآموز بسته به نیازی که دارد در دستیابی به اطالعات موردنیاز
هود ،به یک شیوه یا الگو عمل میکند که ممکن است با شیوههایی که سایر افراد در کسب
اطالعات به کار میگیرند متفاوت باشد .در ضمن ،با پیدایش محیطهای جدید برای جستجو
رفتارهای دانشآموز تغییر نموده و دامنه عملکرد و میزان رفتارهای بهکاررفته در نظامهای جدید
نسبتاً گستردهتر است .ظهور نظامهای جدید اطالعاتی نهتنها حیاتی بلکه مطلوب نیز میباشد؛
بنابراین مهم ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش رسانههای اجتماعی در تحریک رفتار اطالعیابی
دانشآموزان مقطع متوسطه شهر یزد و در همین راستا پاسخ به دو سؤال زیر میباشد:
رسانههای اجتماعی کدماند؟

 -۳عوامل مؤثر در بر رفتار اطالعیابی دانشآموزان در
 -0رسانه اجتماعی چه تأثیری بر رفتار اطالعیابی دانشآموزان دارد؟
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مبانی نظري
آموزش

آموزش در حقیقت فرایند از پیش تعیینشده با اهداف هاصی است که بین یک فرد متبحر
ازلحاظ علمی و عملی در آن زمینه و تعدادی فراگیر صورت میگیرد و هدف اصلی آن ،یادگیری
میباشد هرچند که یادگیری مقوله وسیعی است؛ اما با هدایت صحیح میتوان به این مهم در
راستای تعیینشده دستیافت ( )Aminizadeh et al., 2015و فعالیتى است مداوم ،جامع و براى
همه ،براى رشد و تعالى انسان ،غناى فرهنگ و تکامل جامعه؛ فرا گردی که طى آن مجموعهای از
دانشهای مرتبط و منظم همراه با عادتها و مهارتهای حاصل از آن انتقال مییابد ( Rouhani

.)Dehkordi, 2012
نظام آموزشی و تحوالت آن

امروزه نظام آموزشوپرورش بنا بهضرورت تغییرات اجماعی ،یکی از سازمانهای پیچیده و
بزرگ در هر کشوری محسوب میشود و با رشد و توسعه اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ،پیوندی
ناگسستنی دارد و بهتدریج از یک حالت ساده ابتدایی به یک حالت پیچیده درآمده است ( Najafi

 .)et al., 2016در بیشتر کشورهای جهان در چند دهه گذشته ،نگرانیهای فزایندهای درباره
اینکه نظام آموزشوپرورش آمادگی کافی برای پرورش مهارتها و دانش الزم برای کار و
زندگی توأم با موفقیت را در جامعه پیچیده امروزی به شهروندان هود ارائه نمیدهد وجود دارد.
در واکنش به این دغدغهها ،تالش برای بهبود مدارس و دانشگاهها افزایشیافته و تمام ابعاد سیستم
آموزشی اعم از ساهتار ،سازمان ،اداره و رهبری مدارس ،مشارکت مدارس و اولیا و جامعه،
محتوای برنامه درسی ،روشهای آموزشی و ارزشیابی کل سیستم مورد هدف قرارگرفته است
(.)Noohi et al., 2015
یادگیري

یادگیری در زبان فارسی مترادف با آموهتن و تعلم است و در دو معنا به کار میرود؛ نخست
معنای عام آنکه عبارت است از دانستن مطلبی که پیشازاین برای یادگیرنده نادانسته بوده است
هواه برای دیگران دانسته باشد یا نادانسته .یادگیری در این معنا شامل دانستن مطالبی میشود که
تنها برای یادگیرنده نادانسته بوده و شامل دانستن مطالبی میشود که هم برای وی و هم برای
دیگران نادانسته بوده است؛ دوم ،معنای هاص آنکه دانستن مطلبی است که برای دیگران دانسته
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ولی برای یادگیرنده نادانسته بوده است .همچنین یادگیری عبارت است از :تغییر نسبتاً پایدار در
رفتار با توان رفتاری که بهموجب تمرین ،تکرار و تقویت صورت میگیرد .یادگیری معطوف به
اعمالی است که بهصورت عمد یا غیر عمد پر اثر تجربه حاصلشده باشد .رفتارهای شفاهی
و نوشتاری نخستین نشانههای یادگیریاند و ما از صحبت کردن و نوشتن افراد میتوانیم به تغییرات
در رفتار آنها پی ببریم .یادگیری بهطورکلی عبارت است از :هرگونه افزایش دانش و آگاهی ،به
هاطر سپردن اطالعات ،جذبه دانش و استفاده از آن در عمل ،معنی سازی انتزاعی ازآنچه انجام
میدهیم و فرایندی که به ما اجازه درک و فهم میدهد ( Abbasi kasani & shams mourkani,

.)2018
رسانههاي اجتماعی

رسانههای اجتماعى بهعنوان شکلى از فنآورى رایانهاى که ترکیبى از قدرت محاسباتى،
محتواى دیجیتال و رسانههای ارتباطى است ،در نظر گرفتهشده و نهتنها شامل اطالعات و انتشار آن
هستند بلکه عالوه بر این ،قادر به پردازش اطالعات به شیوهاى تعاملی هستند ( Sharifi et al.,

 )2019درحالیکه روشهای مختلفی برای تعریف رسانهی اجتماعی وجود دارد از میان این
تعاریف ،ترکیب فنآوری و تعامالت اجتماعی برای هل ارزش بین همه آنها مشترک است.
بهصورت تخصصیتر ،رسانه اجتماعی ،بهعنوان گروهی از برنامههای کاربردی تحت اینترنت
تعریف میشود که امکان هل و تبادل محتوای تولیدشده توسط کاربر را به وجود میآورد
( .)Aminizadeh, 2016کاپالین و هاینلین ( )Kaplan & Heinlein, 2010رسانههای اجتماعی
یههای
را بهعنوان مجموعهای از برنامههای کاربردی مبتنی بر وب تعریف کردهاند که بر پا 
تکنولوژیکی و ایدئولوژیکی وب  0ساهتهشده و امکان تولید و تبادل محتوای هل شده توسط
کاربر را فراهم میسازد.
رفتار اطالعیابی

رفتار اطالعیابی بهعنوان «فرایندی که شامل مراحل مختلف طرح و پاالیش سؤال ،گردآوری و
ارزیابی ،ترکیب و استفاده از اطالعات است» تعریفشده است ( .)Mirzaei, 2020نقطه کانونی
مطالعات رفتار اطالعیابی ،بررسی فرایند تعامل انسان با اطالعات است که بیشتر به شکل یک
فرایند حل مسأله تجلی مییابد .انسان بهحکم انسان بودن و بر اساس حس کنجکاوی غریزی ،در
هالل تکاپو برای پر کردن شکافهای ذهنی هود ،فرایندی را رقم می زند که امروزه در متون
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تخصصی از آن به رفتار اطالعاتی (در معنای عام) و رفتار اطالعیابی (در معنای هاص) تعبیرمی
شود .ازدیاد تعداد پژوهشها در زمینة رفتار اطالعاتی کاربران ،درواقع ،بازنمودن تغییر نگرش یا
پارادایم از مطالعات نظام مدار به مطالعات کار برمدار است .ریشه و هاستگاه پژوهشهای رفتار
اطالعاتی را (البته با اندکی اغماض) به سال  ۳701و مقاالت ارائهشده درزمینة رفتار اطالعاتی
دانشمندان و متخصصان فنآوری در نسبت «همایش اطالعات علمی انجمن سلطنتی انگلستان »
نسبت دادهاند ( .)Mokhtarpour & Keshvari, 2016این رفتار انسانی معموالً بهمثابه یک فرایند
انطباقی شناهته میشود که به یادگیری ،حل مسأله ،تصمیمگیری و مواردی از این قبیل؛ با این
پیشفرض کمک میکند که پس از تشخیص نیاز اطالعاتی ،دسترسی به آن ،به روشن شدن مسأله
(نیاز) و رفع آن منجر هواهد شد .رفتار اطالعیابی به دلیل تفاوت در نیازها و بافت جستجوی
اطالعات ،از فردی تا فرد دیگر متفاوت است بهنحویکه با گذشت زمان و تغییر در کاربران ،نیاز
به تشریح کامل تأثیر عواطف در اطالعیابی هم افزایشیافته است ( Hadavi & Farhadpoor

.),2020
پیشینه پژوهش

آدکینز و مولیسون سندی) ) (Adkins & Moulaison Sandy ,2020در پژوهشی به رفتار
اطالعیابی و تأثیرات استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات بر آن در مهاجران التینا به منطقه
میانه غربی ایاالتمتحده پرداهتند .بدین منظور جامعه آماری مذکور را به سه دستهی  -۳زنان
(دارای شخصیت قوی) -0 ،مهاجران (به علت ضعف در فهم زبان) و  -۱ساکنین منطقه میانه
ایاالتمتحده آمریکا (دسترسی ضعیف به منابع اطالعاتی) تقسیمبندی کردند .این پژوهش جزء
پژوهشهای بنیادین بهحساب میآید و نخستین پژوهشی است که بهطور منظم در مورداستفاده

از فنآوری اطالعات و ارتباطات توسط مهاجران التینایی به ایاالتمتحده آمریکا میانه انجامشده
است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که بهطور هاص ،مهاجران التینا به منطقه میانه غربی
ایاالتمتحده که از فنآوری اطالعات و ارتباطات استفاده میکنند در یک محیط اجتماعی پیچیده
و فرسوده حرکت میکنند و هاطرنشان میکند برای ایجاد استراتژی بهمنظور شروع
به تجزیه وتحلیل موانع فنآوری برای گروه زنان ،ابتدا باید ماهیت پیچیده و بههمپیوسته محیط
اجتماعی و شیوههای رفتار اطالعیابی آنها را درک کرد.

تاراطالعيابيدانشآموزان…10/

نقشرسانههایاجتماعيدررف

باجی و همکاران ( )Baji et al., 2019درپژوهشی به بررسی رفتار جستوجوی اطالعات
سالمت در اینترنت بین دانشجویان دانشگاههای شهر اهواز پرداهتند .پژوهش انجامشده از نوع
همبستگی و جامعه آماری آن شامل تمام دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای شهر اهواز
در سال  ۳۱79بود که از بین آنها 022 ،نفر به شیوه نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند.
یافتههای پژوهش نشان داد متغیر «یافتههای درک شده»  0021درصد ،متغیر «شدت درک شده»
 0029درصد ،متغیر «حساسیت درک شده»  ۳921درصد و متغیر «هودکارآمدی»  ۳0درصد از
تغییرات متغیر «قصد جستجوی اطالعات سالمت» را تبیین نمود .رابطه بین متغیرهای «قصد
جستجوی اطالعات سالمت» و «موانع درک شده» تأیید نشد.
مرادی و همکاران ( )Moradi et al., 2019در پژوهشی به بررسی رفتار اطالعیابی دانشجویان
در فضای مجازی بر اساس بُعد تعامل نظریة تغییر بنیادین پرداهتند .این پژوهش کیفی و روش
مورداستفاده نظریة زمینهای بود .جامعه آماری پژوهش ،دانشجویان جدیدالورود کارشناسی
دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز بودند که با روش گلوله برفی ،فرایند
نمونهگیری انجامشده است که پس از مصاحبه با  0۳نفر دادههای موردنیاز به اشباع رسیده است و
برای تحلیل دادهها نیز از نرمافزار مکسکیو.دی .ای .استفادهشده است .نتایج این پژوهش نشان داد
که اصلیترین عوامل تأثیرگذار در این مرحله عبارتاند از محیط و احساسات درونی فرد.
الحوری و همکاران ) )Alhoori et al., 2019در پژوهشی به بررسی آناتومی رفتار اطالعیابی
جستجوگران در رسانههای اجتماعی دانشگاهی پرداهتند و هدف از این پژوهش را یافتن شکاف
های اطالعاتی در بین جامعه آماری این پژوهش عنوان کردند .جامعه آماری مذکور متشکل از
کلیه محققان ،دانشجویان و استادان دو دانشگاه ،یکی در ایاالتمتحده آمریکا و دیگری در قطر
میباشد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که استفاده از رسانههای اجتماعی دانشگاهی تأثیرات قابل
توجهی در فعالیتهای مختلف علمی دارد .عالوه بر این ،این مطالعه تفاوتهایی بین رفتار اطالع
یابی دانشجویان و اعضای هیأتعلمی در رسانههای اجتماعی دانشگاهی را نشان داد .همچنین نتایج
نشاندهندهی تفاوت در رفتار اطالعیابی محققان با توجه به نظم و انضباط در این رفتار میباشد.
کورنیاز ( )Kurniasih, 2019در پژوهشی با عنوان رفتار اطالعیابی اعضای هیأتعلمی اندونزی
در رسانههای اجتماعی به بررسی رفتار اعضای هیأتعلمی اندونزی در فیسبوک ،تلگرام و واتس
اپ پرداهت .پژوهش مذکور از نوع کیفی با استفاده از یک رویکرد قومی نگاری مجازی است.
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دادههای پژوهش از طری مشاهده مشارکتی ،مصاحبههای عمی و بررسی ادبیات بهدستآمده
است و انتخاب هبرهها با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انجام شد .نتایج نشان داد که رفتار
اطالعاتی اعضای هیأتعلمی اندونزی در رسانههای اجتماعی بسته به نیاز به اطالعات ،انتخاب
رسانههای اجتماعی ،انتخاب و ورود به یک یا چند گروه ،به اشتراکگذاری اطالعات و بحث در
گروه متفاوت است .بعضی از اعضای هیأتعلمی تمایل دارند که در صورت نیاز به اطالعات،
حتی اگر اطالعات موردبحث قرارگرفته باشد سؤال کنند و با مطرح کردن پرسش ،پاسخ بگیرند
آنها معموالً تجربیات هود را با دیگر اعضای گروه به اشتراک میگذارند.
کوتزامپاسهوپولو و همکهاران ( )Koutzampasopoulou et al., 2016در پژوهشهی بهه بررسهی
رسانههای آنالین درروند رفتار اطالعیابی و اولویتههای آموزشهی پرداهتنهد .یافتههههای پهژوهش
نشان داد که با توجه به نفوذ عمی و رو به گسترش رسانههای آنالین ،رفتار اطالعیابی نیز از شهکل
سنتی هود هارج گشته و به سمت سیستمهای جستجوی آنالین در حال پیشرفت است.
روش

پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و از منظر رویکرد جزء پژوهشهای کمی به شمار مهیآیهد.
جامعههی آمهاری ایهن پهژوهش را معلمهان مقطهع متوسهطه شههر یهزد تشهکیل دادنهد کهه بهر اسهاس
سرشماری آموزشوپرورش در سال  ۳۱79بالغبر  0222نفر میباشند .بنا بهر فرمهول کهوکران حجهم
نمونهی انتخابی میبایست برابر با  ۱00201باشد لذا تعداد  ۱0۱نفر آماری با اسهتفاده از روش نمونهه
گیری ساده بهعنوان نمونهی آماری انتخاب شدند .ابزار مورداستفاده در این پژوهش پرسهشنامههی
محق ساهته با طیف لیکرت پنجتایی (از بسیار زیاد تا بسیار کم) میباشد که چهار بعد را مطاب بها
جدول ( )۳بررسی میکند .برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه ،از یک آزمون قضاوت توسهط
متخصصان اسهتفاده شهد بههگونههای کهه عوامهل اسهتخراج شهده از ادبیهات و پیشهینه پهژوهش طهی
پرسشنامهای بهمنظور نظرسنجی در اهتیار  ۳2نفر از استادان حوزههای رسانههای اجتماعی و رفتهار
اطالعیابی در گهروهههای کهانون ( 0جلسهه  1نفهره) قهرار گرفهت و از نظهرات آنهها بهرای تهدوین
پرسشنامهی پژوهش استفادهشده است .برای بررسی پایایی پرسهشنامهه از روش آلفهای کرونبهاخ
استفاده گردیده است که میزان آلفای کرونباخ برای هر بُعد پس از ارزیابی قابلقبول بهود .در ادامهه
جهت اطمینان از دستیابی به تعداد مناسب نمونهه  ۱۱2پرسهشنامهه توزیهع گردیهد .روش آمهاری
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مورداستفاده در این پژوهش ،تحلیهل عهاملی اکتشهافی و تحلیلهی اسهت کهه بههمنظهور اعتبارسهنجی
و پایایی متغیرهای مسهتقل و وابسهته از آن اسهتفاده گردیهده اسهت .تحلیهل عهاملی اکتشهافی یکهی
شهای هوشهبندی دادهها است کهه در حهوزه دادهکهاوی قهرار دارد .در مطالعهات مهدیریت
از رو 
از این تکنیک برای شناسایی عوامل زیربنایی یک مجموعه سؤال اسهتفاده مهیشهود لهذا بههمنظهور
دستهبندی متغیرهای استخراجشده از پیشینه و ادبیات پژوهش از این روش اسهتفاده گردیهد و مهدل

اولیه پژوهش شکل گرفهت .در ادامهه از تحلیهل عهاملی تأییهدی جههت اطمینهان از سهاهتار عهاملی
موجود استفاده شد.
پرسشنامه

جدول.1ميزانآلفایکرونباخعوامل

شمارهعامل

ابعاد

ضريبآلفایکرونباخ

۳

کاهش استرس

221۱۱

0

دسترسی آسان

221۳7

۱

افزایش آگاهی

22910

0

یادگیری گروهی

221۳0

1

مجموع سؤاالت

22900

یافته هاي پژوهش

جهت اطمینان از کفایت تعداد نمونه اهذشده ،از شاهص کایزر -مایر اولکین استفاده میشود کهه
مقدار آن در شرایط مطلوب باید بیش از  2/0باشد .همچنین برای اطمینان از معنادار بهودن مهاتریس
همبستگی میان متغیرهای پژوهش از آزمون بارتلتز استفاده میگردد .مقهدار معنهاداری ایهن آزمهون
مالک اطمینان از وجود همبستگی قهوی میهان متغیرههای موردسهنجش بایهد کهمتهر از  2/21باشهد.
جدول  ۳نشان از کیفیت مطلوب دادهها جهت اجرای تحلیل عاملی دارد.
پرسشنامه

جدول.4بررسيشاخصکفايتنمونه

2/72۱

KMO and Bartlett's Test
 KMOمعیار (شاهص کفایت نمونهگیری)

۳0۱2/011

مجذور هی

۳9۳

درجه آزادی ()df

2/222

مقدار معناداری ()sig

آزمون کرویت بارتلت
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مقدار ( )KMOاز مقدار استاندار بیشتر بوده و مناسب ارزیابیشده است.
با توجه به اینکه ابتدا  ۱0سؤال موجود بود بهه تحلیهل عهاملی اکتشهافی پرداهتهه و سهؤاالتی کهه
بار عاملی آنها زیر حد استاندارد بودن ( ۳9سهؤال) حهذف شهدند .جهدول ( )۱مهاتریس چهرهش
یافته وریماکس را نشان میدهد.
جدول.3ماتريسچرخشيافتهوريماکس

شاخصها


عاملها

1

Q21

2/910

Q22

2/910

Q23

2/010

Q24

2/19۱

Q33

2/020

4

Q10

2/9۱0

Q1

2/901

Q4

2/110

Q13

2/121

Q6

2/010

3

Q2

2/001

Q3

2/1۱0

Q16

2/091

Q26

2/001

Q30

2/010

2

Q28

2/900

Q27

2/09۳
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عاملها


شاخصها


4

1

2

3

Q35

2/010

Q36

2/010

با توجه به سؤاالت باقیمانده و اطالعات موجود به بررسی مدل اشباعشده و تحلیل عامل تأییهدی
پرداهتهشده است.
جدول.2تحليلعاملتأييدی

بار عاملی

شماره بعد

شاخصها

بار عاملی

شاخصها

شماره بعد

2/781

۳



Q21

2/544

۱



Q16

2/676

۳



Q22

2/557

۱



Q3

2/652

۳



Q24

2/562

۱



Q2

2/721

۳



Q23

2/618

۱



Q26

2/610

۳



Q33

2/590

۱



Q30

2/696

0



Q10

2/639

0



Q35

2/641

0



Q1

2/733

0



Q36

2/701

0



Q4

2/720

0



Q28

2/741

0



Q13

2/732

0



Q27

2/601

0



Q6

پسازآن به بررسی مسیرها پرداهته شد.
جدول.0بررسيمسيرهایمدلبرازشاوليهپژوهش

برآورد

ارتباطسازهها

کاهش استرس



کوواريانس
دسترسی آسان

2/292

خطای
نسبت مقدار
استاندارد بحراني p
2/053

5/518

***
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برآورد

ارتباطسازهها


کوواريانس

خطای
نسبت مقدار
استاندارد بحراني p

کاهش استرس



افزایش آگاهی

2/217

2/047

4/638

***

کاهش استرس



یادگیری گروهی

2/321

2/055

5/870

***

دسترسی آسان



افزایش آگاهی

2/220

2/044

4/986

***

دسترسی آسان



یادگیری گروهی

2/254

2/046

5/557

***

افزایش آگاهی



یادگیری گروهی

2/210

2/043

4/933

***

شکل.1مدلمفهوميپژوهش



مدل ارائهه شهده کهه از تحلیهل عهاملی صهورت گرفتهه بهر روی عوامهل بها بهار عهاملی قابهل قبهول
به دست آمده در تحلیل عاملی تأییدی ،مدل مناسبی جهت بررسی ارتباط متغیرهای پهژوهش اسهت؛
زیرا همان گونه که در جدول ( )0مشخص است مقدار شاهصهای کفایت مهدل همگهی بهاالی 12
درصد بوده که عالی است .در ارتباط با شاهص  RMSEAمقادیر هرچه نزدیک تهر بهه صهفر باشهد
نشانگر نیکویی برازش هوب و کم تر از  2/21تا  2/21نشانگر برازش بسیار هوب مدل است که در
این پژوهش  2/210است که نیکویی برازش مدل اندازهگیری را در اینجا تأیید میکند.


تاراطالعيابيدانشآموزان…151/

نقشرسانههایاجتماعيدررف

نتایج

()x2/df

()NFI

()CFI

()GFI

()IFI

(RMSEA

)

()RMR

معیار

2/72

2/72

2/72

2/72

2/21

2/21

()AGFI

ها

2/72

≥۱
≤
≥
≥
≤
≤
≤
≤
2/864 2/054 2/046 2/937 2/896 2/936 2/845 1/575

(P-

شاخص-

)Value

جدول.9برازشمدل

2/222
2/222

با توجه به این که مهم ترین آماره برازش ،آمهاره مجهذور ههی اسهت؛ ایهن آمهاره ،میهزان تفهاوت
ماتریس مشاهده شده و برآورد شده را اندازه گیری می کند .این آماره به حجم نمونه بسهیار حسهاس
است بنابراین مقدار آن بر درجه آزادی تقسیم میشود .برای عالی بودن نتیجه ،باید مقدار آن کمتهر
از  ۱باشد .همانگونه که در جدول ( )0مشاهده میشود این مقدار  1/575اسهت .سهایر شهاهصهها
همگی در میزان قابلقبول میباشند که مناسب بودن مدل را تأیید میکنند.
پاسخ به سؤاالت پژوهش
 -1عوامل مؤثر بر رفتار اطالعیابی دانشآموزان در رسانههاي اجتماعی كدماند؟

عوامل مؤثر بر رفتار اطالعیابی دانشآموزان در رسانههای اجتماعی به شرح زیر است:
 -۳کاهش و از بین رفتن استرسهای مؤثر بر یادگیری  -0در حین جستوجو آرامش بیشتهری
نسبت به سایر روشهای جستجو القاء میکند  -۱مطلوب بودن برای گروهههای مختلهف  -0امکهان
مطالعه سریع تر  -1منحصربه فرد در جست وجو  -0باعث دسترسی آسان و سریع به محیط آموزشهی
میشود  -9باعث کاهش سریع زمان و امکان مرور اطالعات ذهیرهشده میشود -1.منبهع دسترسهی
و اشتراکگذاری فایلهای علمی میباشد -7 .باعث بهبهود دسترسهی آسهان بهه محتهوای یهادگیری
میشود -۳2 .بین دانشآموزان ،همکالسیها و معلمان ارتباط ساده برقهرار مهیکنهد -۳۳ .تسهریع و
باال بردن سرعت تولید و نشر دانش میشود -۳0.روند آگاهی بهواسطه سهولت در اطهالعرسهانی و
کسب اطالعات را افزایش می دهد -۳۱ .امکهان دسهتیابی بهه اطالعهات بهه روز را دارد -۳0.قابلیهت
پیگیری آنالین مطالب موردنیهاز در هرلحظهه را دارد -۳1.امکهان تکهرار مطالهب وجهود دارد-۳0 .
حس نیاز به منبع اطالعاتی را در دانشآموز افزایش میدهد -۳9 .حس کنجکاوی در منهابع جدیهد
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را هنگام جستجو افزایش میدهد  -۳1نقدپذیری گروهی مطالب را افهزایش مهیدههد -۳7 .امکهان
حل مسائل بهصورت گروهی را دارد.
 -2رسانه اجتماعی چه تأثیري بر رفتار اطالعیابی دانشآموزان دارد؟

بررسیها نشان داد که استفاده از رسانههای اجتماعی ،سبب کاهش و از بین رفتن استرسهای

مؤثر بر یادگیری در دانشآموز میشود .در حین جستوجو ،آرامش بیشتری نسبت به سایر
روشهای جستجو در دانشآموز ایجاد میکند .برای گروههای مختلف ،مطلوب به شمار میآید و

یتواند منحصربهفرد باشد لذا
یآورد .همچنین در جستوجو م 
امکان مطالعه سریعتر را به وجود م 

دانشآموز به دنبال داشته

یتواند «کاهش استرس» را برای
رسانهها م 

میتوان گفت استفاده از این

باشد .همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد استفاده از رسانههای اجتماعی باعث دسترسی آسان و
سریع به محیط آموزشی میشود .باعث کاهش سریع زمان و امکان مرور اطالعات ذهیرهشده
میشود .همچنین این رسانهها منبع دسترسی و اشتراکگذاری فایلهای علمی میباشد و موجب
بهبود دسترسی به محتوای یادگیری میشود .همچنین بین دانشآموزان ،همکالسیها و معلمان
ارتباط ساده برقرار میکند .در کل استفاده از این رسانهها موجبات «دسترسی آسان» برای
دانشآموز را فراهم میکند .رسانههای اجتماعی میتواند موجب تسریع و باال بردن سرعت تولید
و نشر دانش شود .روند آگاهی بهواسطه سهولت در اطالعرسانی و کسب اطالعات را افزایش
دهد .همچنین این فضا امکان دستیابی به اطالعات بهروز و تکرار مطالب را دارد و باعث حضور
و مشارکت در کالسهای درس ،اتاق گفتوگو و جلسات از راه دور میشود لذا میتوان عنوان
کرد که رسانههای اجتماعی میتوانند در «افزایش آگاهی» دانشآموز مؤثر باشند .رسانههای
اجتماعی حس نیاز به منبع اطالعاتی و حس کنجکاوی در منابع جدید را هنگام جستجو در
دانشآموز افزایش میدهد .نقدپذیری گروهی مطالب را افزایش داده و امکان حل مسائل
بهصورت گروهی را دارد لذا در مجموع میتوان اینگونه بیان کرد که رسانههای اجتماعی امکان
«یادگیری گروهی» را در میان دانشآموزان افزایش میدهد.
.
بحث و نتیجهگیري

رسانههای اجتماعی عضو محور هستند و به کاربرانهود اجازه پست کردن اطالعات
و پروفایلهای شخصیشان و اجازه برقراری ارتباط با توجه به شیوههای نوآورانه یا تبادل
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اطالعات را میدهند .این رسانهها از امکانات زیادی برای پرورش اجتماعی شدن و وابستگی فراهم
میکنند و به نظر میرسد که بر سطوح اجتماعی کاربران تأثیر واقعی میگذارد .همچنین رسانههای
اجتماعی ابزارهای اجتماعی یادگیری ارزشمندی هستند؛ زیرا یادگیرندگان را قادر میسازد که به
ایجاد ،انتشارو اشتراکگذاری کارهایشان بپردازند .پژوهش حاضر سعی در بررسی نقش این
رسانهها در رفتار اطالعیابی دانشآموزان دارد .جامعهی آماری این پژوهش را معلمان مقطع
متوسطه شهر یزد تشکیل دادند که بر اساس سرشماری آموزشوپرورش در سال  ۳۱79بالغ بر
 0222نفر میباشند .با استفاده از فرمول کوکران تعداد  ۱0۱نفر از آنها بهعنوان نمونهی آماری با
استفاده از روش نمونهگیری ساده انتخاب شدند .در ابتدا و برای یافتن عوامل مؤثر بر رفتار
اطالعیابی دانشآموزان در رسانههای اجتماعی از مطالعهی ادبیات موضوع و بررسی سابقهی
تحقی و آشنایی با تجربیات صورت گرفته در ارتباط با «رفتار اطالعیابی» و عوامل مؤثر بر آن
و«رسانههای اجتماعی» و کاربردها و تأثیرات آن بر جامعه بخصوص بر نوجوانان استفاده شد
وعواملی جمعآوری شدند .در ادامه برای اعتبارسنجی آن عوامل مذکور ،طی پرسشنامهای
بهمنظور نظرسنجی در اهتیار  ۳2نفر از استادان حوزههای رسانههای اجتماعی و رفتار اطالعیابی در
گروههای کانون ( 0جلسه  1نفره) قرار گرفت و از نظرات آنها استفادهشده است .در انتها برای
تدوین پرسشنامهی پژوهش از عوامل تأیید شده استفاده شد .پرسشنامهی محق ساهته دارای
طیف لیکرت پنجنایی میباشد .برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده
گردیده است که مقدار آن  22900ارزیابی شد .در ادامه از متد تحلیل مسیر استفاده شد بهطوریکه
در ابتدا مدل مدنظر را با حضور متغیرهایی از پیش تعیینشده ،سنجیده شد و به بررسی سؤاالت
مطرحشده در طول پژوهش و رد و پذیرش آنها بهوسیله تحلیل عامل اکتشافی پرداهته شد؛
چنانچه مقدار احتمال معناداری در سطح اطمینان  71درصد کمتر  2/21باشد فرض صفر رد
میشود .رد شدن فرض صفر ،مؤثر بودن مسیر موردبررسی را نشان میدهد .مدل مسیری کلی
پژوهش که از تحلیل عاملی صورت گرفته بر روی عوامل با بار عاملی قابلقبول به دست آمد ارائه
شد .در تحلیل عاملی تأییدی ،مدل مناسبی جهت بررسی ارتباط متغیرهای تحقی بود و همه مقادیر
احتمال معناداری کمتر از  2/21بود و تماممسیرهای تعریفشده پذیرش شد؛ این پذیرش
نشاندهندهی تأثیر مثبت و معنادار رسانههای اجتماعی بر تحریک رفتار اطالعیابی دانشآموزان
است .همچنین چهار عامل کاهش استرس ،دسترسی آسان ،افزایش آگاهی و یادگیری گروهی
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بهعنوان تأثیرگذارترین عوامل رسانههای اجتماعی که بر روی رفتار اطالعیابی تأثیر میگذارند
شناهته شدند.
در تحقیقات انجامشهده طهی سهالیان گذشهته ،محققهین در جوامهع مختلهف تهأثیرات رسهانهههای
اجتماعی بر روی آموزش و همچنین رفتار اطالعیابی دانشپژوههان را بررسهی کردنهد کهه بررسهی
نتایج مطالعات آنها نشان میدهد .تحقیقات مشابهی بها پهژوهش حاضهر وجهود دارنهد کهه ازجملهه
آنها میتوان به پژوهش بهاجی و همکهاران ( )Baji et al., 2019و پهژوهش مهرادی و همکهاران
( )Moradi et al., 2019اشاره کرد؛ اما پژوهشهای مذکور سایر بُعهدهای رسهانهههای اجتمهاعی
و رفتار اطالعیابی را مورد تحلیل و بررسهی قراردادنهد .نویهدی ( )Navidi, 2015در پژوهشهی بها
عنوان «نقش رسانههای اجتماعی پیوسته در رفتار اطالعیابی زندگی روزمره کهاربران» بهه دسترسهی
تصادفی به اطالعات موردنظر ،اشارهکرده است که میتواند مصداقی برای عامل «دسترسهی آسهان»
باشد.
پیشنهادها

بر اساس یافتههای پژوهش حاضر در راستای استفاده بهینه از رسانههای اجتماعی در تحریک رفتهار
اطالعیابی ،پیشنهادهای کاربردی زیر را میتوان ارائه نمود کهه ایهن پیشهنهادها بهر اسهاس عامهلهها
و شاهصهای شناساییشده و با توجه به نتایج بهدستآمده به مسئوولین پیشنهاد میشود:
با توجه به این امر که رسانههای اجتماعی حس کنجکاوی و نیاز به منابع جدیدی را در دانشآمهوز
افزایش میدهد نوشتن نرمافزار پیامرسهان مخصهوص مهدارس بها ویژگهیههای منحصهربهفهرد نظیهر
دسترسی آسان و سریع بهه منهابع اطالعهاتی موردنیهاز دانهشآمهوز ،امکهان ویهدئو کنفهرانس ،تبلیهغ
و اعتمادسازی برای اینگونه پیامرسانها ،پیشنهاد میشود.
همچنین گنجاندن فرهنگ استفاده از رسانههای اجتماعی در کتهب درسهی مقطهع متوسهطه دوره
اول و دوم به منظور کاهش هدر رفهت زمهان و افهزایش کهارایی ایهن رسهانههها مهیتوانهد بههعنهوان
راهکاری آسان ،کمهزینه و پربازده مورداستفاده قرار بگیرد.
همچنین پیشنهاد میگردد که سازمان محترم آمهوزشوپهرورش بهه برگهزاری دورهی مشهاورهای
فرصتها و تهدیدهای رسانههای اجتماعی با توجه به استفاده دانشآمهوزان از ایهن رسهانههها بهرای
آموزگاران مبادرت کند.
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استفاده از دانش و تجارب مدارس مختلف در کشورهای پیشرفته به روشی آگاهانهه و تطبیه دادن
آن با ویژگیهای مدارس در ایران و اسهتفاده ازنظهرات کارشناسهی در بهبهود رونهد اجرایهی شهدن
درست هوشمند سازی مدارس ،به نحویکه توجه به عوامل شناهتهشده در پژوهش موردتوجه قهرار
گیرد.
توجه جدی بخش دولتی و هصوصی به سرمایهگذاری در هوشهمند سهازی مهدارس بها توجهه بهه
فرصت های سودآوری موجود درزمینة کهاهش هزینهه هها و افهزایش آگهاهی و سهطح دسترسهی بهه
اطالعات که این موضوع میتواند برای سرمایهگذاران بخش هصوصی جذاب باشد.
به مدیران مدارس آموزگاران نیز پیشنهاد میشود:
با در نظر گرفتن اینکه طب نتهایج پهژوهش انجهامشهده ،اسهتفاده از رسهانهههای اجتمهاعی سهبب
کاهش استرس دانشآموز میگردد لذا پیشنهاد میشود که مدیران مدرسهه و آموزگهاران شهرایطی
را فراهم کنند که دانشآموز بتواند جستجو و تکالیف درسی هود را انجام دهد.
با توجه به این مسأله که بسیاری از دانشآموزان از رسانههای اجتماعی بهمنظور بهبهود و افهزایش
آگاهی هود استفاده می کنند فراهم کهردن بسهتری بهرای افهزایش آگهاهی دانهشآمهوزان از طهرق
مختلف مانند استفاده از کتابهانه الکتریکی در مدرسه ،ایجاد ماهنامههههای آنالیهن (کهه در حهال
حاضر بهصورت سنتی عرضه میشود) میتواند هم به رشد آگاهی دانشآموز کمک کند و ههم او
را از هطرات و تهدیدهای رسانههای اجتماعی دور نگه دارد.
استفاده از وسایل کمکآموزشی مانند پاورپوینت مهیتوانهد کهالس درس را بهرای دانهشآمهوز
جذابتر کند و به سبب تدریس بصری ،موجب یادگیری بیشتر وی هواهد شد.
همچنین به معلمان پیشنهاد میگهردد انجهام تکهالیف دانهشآمهوزان را بههوسهیلهی فضهای مجهازی
پیگیری کنند؛ این امر حس «مهم بودن» را در دانشآموز تقویت کهرده و موجهب رضهایت والهدین
نیز میگردد.
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