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چکیده
امروزه توجه به نقش پیشبینی کننده استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی در میان دانشجویان از اهمیت
قابلمالحظهای برخوردار است( .زمینه) .این پژوهش به نقش شبکههای اجتماعی مجازی در راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی و رشد توانایی آیندهپژوهی دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران میپردازد (هدف) .روش پژوهش حاضر
توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه خوارزمی هستند که در سال تحصیلی -95
96مشغول به تحصیل بودند .تعداد 356دانشجو با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای بهعنوان اندازه نمونه انتخاب شدند.
ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه استفاده از شبکههای اجتماعی شی ،لو ،یانگ ،لی و کای ( ،)2014راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی پینتریج ( )1990و پرسشنامه توانایی آیندهپژوهی پارسا و همکاران ( )1390بود .پایایی ابزارها با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی آنها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و همبستگی بین مؤلفهها تأیید شد
(روش) .میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی توسط دانشجویان بر مؤلفههای راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با
ضریب بتای  0/75و سطح معنیداری  0/05نشان داد که این فرضیه مورد تأیید واقع میشود .بنا به نتایج فرضیه دوم
پژوهش ضریب بتا برای توانایی محاسبه ،درک مفهومی و روحیه آیندهنگری برابر با  0/72 ،0/68و  0/74میباشد
بهطوریکه همه در سطح  0/05معنیدار میباشند و این فرضیه هم تأیید میشود (یافتهها) .نتایج پژوهش نشان داد که
دانشجویان در استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ،نمره باالتری در راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ،باورهای
انگیزشی ،توانایی محاسبه ،درک مفهومی و روحیه آیندهنگری کسب کردهاند (نتیجهگیری).
واژههای كلیدی :شبکههای اجتماعی مجازی ،راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ،رشد توانایی آیندهپژوهی
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 -1مقدمه
استفاده از فناوریهای نوین ارتبااطی باهویژه شابکه-
های اجتماعی در دهههای اخیر ،ما را وارد عصر و جامعاه
تازهای کرده است؛ بهطوریکه اندیشمندانی چاون دانیال
بل 1آن را جامعه فارا صانعتی ،مانو ال کاساتلز ،2جامعاه
شبکهای و تادا و اومه ساا و3جامعاه اطالعااتی نامیادهاناد
(آریانیقیزقاپان .)1393 ،ما در عصر شبکهها زندگی مای-
کنیم ،عصری که در آن شکلگیری شبکههاای گونااگون
اجتماعی آنالین ،شیوههای ارتباطی و اطالعرسانی ناوینی
به عرصه گسترده ارتباطات اجتماعی معرفی کارده اسات
(صادقی.)1391 ،
امروزه تحت تأثیر رسانهها و فناوریهای اطالعاتی ،در
عصر جدیدی از روابط انسانی به سر میبریم .ظهور فضای
سایبر و امکاناتی که فناوریهای اطالعاتی به همراه
آوردهاند ،امیدها ،آرزوها و کابوسهایی را به دنبال داشته
است .در این دوران ،استفاده از شبکههای اجتماعی ،بعد
از پرتالهای بزرگی مانند یاهو ،یا ام اس ان یا موتورهای
جستجویی مانند گوگل ،تبدیل به پراستفادهترین خدمات
اینترنتی شدهاند .به تعبیر مانو ل کاستلز ،فناوریهای
نوین اطالعات نقاط دور عالم را در شبکههای جهانی به
همدیگر پیوند میدهند ،ارتباطات رایانهای مجموعهای از
جوامع مجازی را به وجود میآورند که درنتیجه آن ،همه
ساختارها و فرآیندهای مادی و معنوی بشر دگرگون می-
شوند (نورمحمدی.)1390 ،
مفهوم شبکه اجتماعی اولین بار در سال  1940در
انسانشناسی توسط رادکلیف براون 4معرفی شد .سپس
در اواسط دهه  1950این مفهوم توسط بوت و بارنز مورد
استفاده قرار گرفت (باروح .)2013 ،5نخستین بار در سال
 1960بحث شبکههای اجتماعی مجازی در دانشگاه ایلی
نیوز در ایالت متحده آمریکا مطرح شد .پسازآن در دهه
 ،1997نخستین سایت شبکههای اجتماعی بانام سیگس
دیگریس6راهاندازی شد .اما بعد از سال  2002انفجار
تجارت در وبسایتهای شبکههای اجتماعی باعث تحول
عظیم در این عرصه و شکوفایی شبکههای اجتماعی
گردید .در سال  2004سایتهای شبکههای اجتماعی
فرندستر 7با  7میلیون کاربر و مای اسپیس 8با  4میلیون
کاربر مقامهای اول را داشتند .در این سال سایت فیس

بوک 9نیز راهاندازی شد (ثقفی ،عباسی شاهکوهه و
جاللی ،1389 ،ص  .)2سرانجام در سال  ،2006سال
گسترش روزافزون کاربران و بازدیدکنندگان وبسایت-
های شبکههای اجتماعی و همچنین سایر سایتهای
دیگر به شبکههای اجتماعی بود (منصوری.)1391،
شبکههای اجتماعی مجازی 1بهعنوان یکی از فناوری-
های جدید اطالعاتی و ارتباطی نقش مهمی را در
یادگیری ایفا میکند .یکی از مفاهیم مطرح در تعلیم و
تربیت معاصر ،راهبردهای یادگیری خودتنظیمی است
(شانک و زیمرمن.)1977 ،10
اصطالح یادگیری خودتنظیمی از سال  1980معمول
شده است .در دهه اخیر هدف اصلی آموزش عالی به-
تدریج از آشناسازی دانشجویان با یک حوزه خاص به
پرورش یادگیرندگان بازخوردی و مستقل تغییریافته است
(دوچی ،2001 ،به نقل از کلرگ ،گالند و فرنای،11
 .)2013همچنین واژه آیندهپژوهی اولین بار در سال
 1966بهوسیله فلیچتیم 12مطرح گردید (سردار،13
 ،)2010اما شناخت آینده در دهههای پایانی قرن بیستم
در قالب علم آیندهشناسی یا آیندهپژوهی بنیانگذاری شد
(اسارین .)2007 ،14اصطالح مذکور به معنای پیشبینی و
تجسم آیندههای محتمل و نه قطعی با استفاده از
تجزیهوتحلیل منابع ،شرایط و اقتضا ات زمان حال و
برنامهریزی جهت آمادگی مواجهه با آنها است (نمای،15
 .)2010افرادی که به پژوهش درباره آینده میپردازند و
کسانی که میآموزند چگونه با استفاده از ارزشها و
اهداف ،وضعیت حال را بررسی و با تحلیل اطالعات
حاصلشده ،وضعیتهای محتمل آینده را شناسایی
نمایند ،آیندهنگر هستند (تولون .)2011 ،16بهطورکلی در
وضعیت کنونی جهان که تغییرات در همه زمینهها
بهسرعت انجام میشود ،آیندهنگری و سازماندهی فعالیت-
های علمی برای پیشبینی آینده ضرورتی انکارناپذیر
است (پارسا ،کشاورزی و دهقان .)1390 ،در این راستا
میتوان ادعا نمود که اگر نظام آموزشی هر کشور مبتنی
بر آیندهنگری نباشد (و توانایی آیندهنگری اعضای خود را
ارتقا ندهد) ،قادر نخواهد بود تا برونداد چندان مفیدی را
ارا ه دهد؛ چراکه با عدم بهرهگیری از اصل آیندهپژوهی
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بسیاری از فرصتهای خود را بدون ارا ه دستاورد
قابلعرضهای از دست میدهد (آقاپور و پهلوان.)2007 ،
فرید و مک لین )2011( 17معتقدند هستند که باید
مهارت تفکر درباره آینده و شناخت آن را در دانشجویان
ایجاد نمود؛ یعنی دانشجویان باید بتوانند توانایی تصور
آینده مطلوب در رشته خود ،مسا ل و تغییرات محتمل و
باور به توانایی خود در پاسخ به این آینده و تغییر در آن
را داشته باشند .درواقع انتظار میرود دانشجویان ضمن
تحصیل در دانشگاه ،صرفنظر از رشته تحصیلی خود
بتوانند عالوه برداشتن درک مفهومی مناسب از آینده-
نگری ،با برخی از روشهای آیندهپژوهی نیز آشنا شوند و
ضمن توانمندی در انجام محاسبات الزم برای پیشبینی
آینده ،روحیه آیندهنگری خوبی نیز داشته باشند و این
توانمندیها در دانشجویان پرورش یابد (پارسا و همکاران،
)1390؛ چراکه آیندهپژوهی به آنها کمک میکند تا
تصورات خود از آینده را محک بزنند و از این طریق
کیفیت تصمیمهایی که برای آینده میگیرند ،بهبود یابد
تا در برابر آینده منفعل نباشد و بتوانند فعاالنه بر آینده
اثرگذار باشند (مرزوقی ،حیدری و حیدری.)1393،
خودتنظیمی در یادگیری از مقولههایی است که به
نقش فرد در فرآیند یادگیری میپردازد .این سازه برای
نخستین بار در سال  1967بهوسیله بندورا 18مطرح شد
(کدیور .)1380 ،از دیدگاه پاولسن و جینترای)2010( 19
خودتنظیمی شامل راهبردهای شناختی و فراشناختی و
مدیریت منابع است که این راهبردها رابطه معناداری با
پیشرفت تحصیلی فراگیران دارد .یادگیری خودتنظیمی
یک فرآیند فعال و خود رهنمون است که دانشآموزان
شناخت ،انگیزش ،نتایج ،رفتار و محیط خود را در جهت
پیشبرد اهدافشان کنترل و تنظیم میکنند (گوداس،
کولوویلیز و دیرمیتزاکی .)2010 ،20بهطوریکه پژوهشها
نشان میدهد ،دانشآموزانی که از راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی بیشتر استفاده میکنند ،یادگیری کالسی
بهتری در طی تحصیلدارند (شولتز و روبناپل.)2010 ،21
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ،به نقش فرد در فرآیند
یادگیری تأکید میکنند ،که بهموجب آن ،یادگیرندگان
بهطور فعال و مستمر شناختها ،رفتارها و تالشهایشان
را جهت دستیابی به اهداف موردنظر هدایت میکنند؛ لذا
خودتنظیمی اثربخش ،نیازمند آن است که یادگیرندگان،

هدف و انگیزشی در جهت دستیابی به این اهداف داشته
باشند .از طرفی ،انسان از طریق فعالیتهای شناختی خود
و مهار محیط زندگیاش میتواند با تقویت و تنبیه
شخصی در خود ایجاد انگیزش کند و از این راه به مهار
رفتار خود بپردازد (ماتوگا .)2009 ،22پینتریچ سه دسته
کلی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی 2را شناسایی کرد.
"راهبردهای شناختی ،راهبردهای خودنظمدهی و
فراشناختی ،راهبردهای مدیریت منابع" راهبردهای
شناختی را میتوان بهعنوان مجموعهای از فرآیندها یا
اعمال مربوط به اکتساب ،نگهداری ،یا کاربرد اطالعات در
نظر گرفت .فراشناخت دانش یا آگاهی فرد از نظام
شناختی خود یا دانستن درباره دانستن است .دانش
فراشناختی فرد را یاری میدهد تا به هنگام یادگیری و
دانستن امور ،پیشرفت خود را زیر نظر بگیرید (پینتریچ و
دی گروت .)2010 ،23شبکههای اجتماعی مجازی می-
توانند باعث ارتقای کیفیت یادگیری در فراگیران شوند و
هدف از آموزش ،کمک به ارتقای سطح یادگیری در
دانشآموزان است .یادگیری موارد متعددی را شامل می-
گردد ،تقریباً همه فعالیتهایی که ما در طول زندگی
انجام میدهیم ،از تجارب یادگیری ما سرچشمه میگیرد.
ما موضوعهای مختلف درسی و غیردرسی مانند ریاضیات،
ادبیات ،هنر ،علوم دینی و نحوه مشارکت را میآموزیم
(پرویز و شریفی.)1390 ،
از سااویی در دسااترس بااودن شاابکههااای اجتماااعی
مجازی و قابلاستفاده بودن از هر مکانی (حتای از طریاق
تلفنهای همراه) مسئله زمان و صرف هزینه رفتوآماد را
جهت آموزش حل کرده است؛ چراکه در دنیای اطالعااتی
امروز ،زمان از اهمیت فراوانی برخوردار اسات و فارد بایاد
در کوتاهترین زمان ممکان باه کساب اطالعاات و داناش
موردنیاز خود بپردازد؛ بنابراین کاربرد شبکههای اجتماعی
در امر یادگیری ،این فرایند را تسهیل میکناد .باه دلیال
اینکه در محیط یادگیری مجازی ،امکان تبادل اطالعاات،
تعامل یادگیرندگان باهم و با یاد دهناده در ساطح بسایار
باالیی اسات یاادگیری جاذابتار اسات و فارد ارزش آن
چیزی را که یاد میگیرد را مایداناد؛ چراکاه منطباق باا

2

. Self-regulation learning strategies

 / 4نقش شبکههای اجتماعي مجازی در راهبردهای يادگيری خودتنظيمي و رشد توانايي آيندهپژوهي دانشجويان

نیازهااای اطالعاااتی اوساات (ثقفاای و همکاااران.)1389 ،
شبکههای اجتماعی مجازی را میتوان باه باارانی تشابیه
کرد که اگر در جای نامناسب ببارد میتواند سبب جااری
شدن سیل یا منشأ شاکلگیاری بااتالش شاود .ورود ایان
پدیده به حوزه آموزشوپرورش و آموزش عالی نیاز خاالی
از این دو نقش نیست؛ بنابراین الزم اسات باه ایان نکتاه
توجه شود که پیش از فراهم کردن امکان آمیختگای ایان
دو مقوله باید زمینهسازی فرهنگی -علمی مناساب بارای
آن صاااورت گیااارد .اگااار اسااااس آماااوزش عاااالی و
آموزشوپرورش انتقال دانش و آگاهی است و داناش نیاز
چیزی جز اطالعات شناختهشده نمیباشد ،پس الزم است
برای انتقال اطالعات به مهاارتهاای مناساب بارای ایان
منظور توجه کرد (نعامی.)1388 ،
یادگیری در فضای مجازی نیازمند فراگیرانی است که
راهبردهااای یااادگیری خااود را تنظاایم و کنتاارل کننااد و
توانایی تصور آینده مطلوب از خودشان داشته باشند و بار
تغییرات آینده تأثیرگذار باشند .مرور پژوهشهای مختلف
نشان میدهد که استفاده از شبکههای اجتمااعی مجاازی
بین همه اقشار جامعه بهویژه فراگیران امروزی هماواره رو
به گسترش است .با توجه باه ایانکاه فراگیاران اماروزی
بخااش عماادهای از فرصااتهااای خااود را در شاابکههااای
اجتماعی میگذرانند و پژوهشهای محدودی درزمیناهی
ارتباط بین استفاده از شبکههای اجتماعی با خودتنظیمی
و رشد توانایی آیندهپژوهی دانشجویان انجامشده است .لذا
این پژوهش در پی پاسخگویی به این سؤال است کاه آیاا
اسااتفاده از شاابکههااای اجتماااعی مجااازی ماایتوانااد
راهبردهااای یااادگیری خااودتنظیمی و رشااد توانااایی
آیندهپژوهی دانشجویان را پیشبینی کند؟
نتایج پژوهش نیکدل ،فریبرز ( )1385تحات عناوان
بررسی و مقایسه خودتنظیمی و سازگاری در دانشآموزان
کاربر اینترنت و دانشآموزان غیار کااربر دبیرساتانهاای
شهر تهران در سال تحصیلی  ،1385نشان داد که دانش-
آموزانی که بهطور مداوم از اینترنت برای مقاصد علمای و
درسی خود استفاده میکردند در مقایسه با دانشآماوزانی
که از اینترنت برای مقاصد علمی و درسی استفاده نمای-
کردند ،خودتنظیمی بیشتری داشاتند .پاکادامن سااوجی
( )1386در پژوهشاای بااه بررساای مقایسااه راهبردهااای

یادگیری خودتنظیمی در آموزش الکترونیکای و آماوزش
حضوری پرداخت .یافتهها نشان داد که دانشاجویان دوره-
های الکترونیکی ازلحاظ بهکارگیری راهبردهای یاادگیری
خودتنظیمی متفاوت از دانشاجویان دوره حضاوری عمال
میکنناد .نتاایج تحلیالهاای پیگیاری حااکی از برتاری
دانشجویان دورههاای الکترونیکای در اساتفاده از جهات-
گیری بیرونی نسبت به هادف و ارزش تکلیاف و در عاین
حال اضطراب امتحان باالتر ،بهعنوان مقیااسهاای مؤلفاه
راهبردهای انگیزشی نسبت به دانشجویان دوره حضاوری
بود .بهطورکلی یافتهها از این ایده که آموزش الکترونیکی
نسبت باه آماوزش حضاوری بیشاتر یادگیرناده محاور و
سازگار است ،حمایت کرد .در پژوهش مرزوقی ،حیدری و
حیدری ( )1392باا عناوان بررسای رابطاه باین کیفیات
تجارب یادگیری با رشد توانایی آینادهپژوهی دانشاجویان
انجام گرفت به این نتیجاه رسایدند کاه کیفیات تجاارب
یادگیری میتواند با رشد توانایی آیندهپژوهی دانشاجویان
رابطه داشته باشد؛ بنابراین بهبود کیفیت تجارب یادگیری
و رشد توانایی آیندهپژوهی دانشجویان توسط دانشاگاههاا
باید موردتوجه قرار گیارد .پاژوهشهاای صاورت گرفتاه
پیرامون موضوع آیندهنگری بسیار نادر است .در برخای از
ایاان پااژوهشهااا بااه رابطااه مفباات کیفیاات مهااارتهااا و
صالحیتهای استادان و محیط آموزشای ،کیفیات برناماه
درساای و کیفیاات و نحااوه آمااوزش بااا رشااد توانااایی
آینااااادهپژوهی دانشاااااجویان اشارهشاااااده اسااااات
(مساینی .)2011،24همچنااین بااه رابطااه مفباات توانااایی
آیندهپژوهی 3بر موفقیت تحصیلی و اینکاه از باین تماام
ابعاد بیشترین میانگین مربوط به روحیه آیندهنگری است،
نیز توجه شده است (پارساا و همکااران .)1390،مساینی
( )2011معتقااد اساات کااه رشااد توانااایی آیناادهپژوهی
دانشجویان میتواند از طریق آماوزش در طای ساالهاای
تحصیل بهبود یابد .استادان از رسانههای اجتمااعی بارای
تسهیل ترکیب آموزش کالس درس سنتی با فعالیتهاای
یادگیری خودتنظیمی استفاده مایکنناد (فاایو ،باسای و
مسینی.)2013 ،25
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بالک و ریشنان )2014( 26تحقیقی با عنوان استفاده
از شبکههای اجتماعی بارای تقویات تجاارب یاادگیری و
تدریس در مؤسسات آموزش عالی انجام داد به این نتیجه
رسیدند که فعالیتهای یادگیری و تادریس در مؤسساات
آموزشی میتواند باا اساتفاده از شابکههاای اجتمااعی و
ابزارهای تلفیقی یادگیری الکترونیکی نظیر BOOK2U
بهبود یابد .ماسون و رینه )2015( 27در پژوهشی باهادف
تحقیقی بررسی ارتباط یاادگیری خاودتنظیمی و رساانه-
های اجتماعی به این نتیجه رسیدند که ،معلماان رساانه-
های اجتماعی را برای اشتراک اطالعات باا داناشآماوزان
هم در کالس درس و هم خارج از کاالس درس اساتفاده
میکنند .همچنین نتایج نشاان داد کاه اساتفاده محادود
رسانههای اجتماعی برای تسهیل یاادگیری خاودتنظیمی
بر روابط معلم شاگردی تأثیر نمیگذارد .کاری ،جان مری
و آدمز )2016( 28تحقیق با عنوان شبکههای اجتمااعی و
باورهااای انگیزشاای والاادین شااواهدی از مدرسااه منطقااه
شهری انجام دادند .نتاایج حاصال از ایان مطالعاه نشاان
دادند که لنزهای مختلفی برای مشاهده مشارکت والادین
و مدارس فراهم اسات .درک والادین باهعناوان باازیگران
اجتماعی که ادراکات آن از طریق ارتباط با دیگار والادین
تحت تأثیر قرار میگیرد میتواند به مدارس کمک کند تاا
باورهای انگیزشی را تسهیل کنند که منجر باه مشاارکت
مؤثر میشود.
هدف پژوهش
نقااش پیشبین ای کننااده اسااتفاده از شاابکههااای
اجتماعی مجازی در راهبردهای یادگیری خاودتنظیمی و
رشد توانایی آینادهپژوهای در باین دانشاجویان دانشاگاه
خوارزمی تهران
فرضیههای پژوهش
 .1میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
توسط دانشجویان مؤلفههای راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی را پیشبینی میکند.
 .2میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
توسط دانشجویان مؤلفههای رشد توانایی
آیندهپژوهی را پیشبینی میکند.

روششناسی پژوهش
روش پژوهش
این پژوهش ازلحاظ هادف ،یاک تحقیاق کااربردی و
ازلحاظ روش گردآوری دادهها ،توصیفی همبستگی است.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعاااه موردمطالعاااه در ایااان پاااژوهش ،کلیاااهی
دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران که در سال تحصایلی
 96-95مشااغول بااه تحصاایل بودنااد تعااداد کاال ایاان
دانشجویان  5000نفر بود که با اساتفاده از روش نموناه-
گیری تصادفی طبقاهای ،متناساب باا انادازه هار یاک از
دانشکدهها  356نفر بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
برای تعیین اندازه نمونه موردنظر با توجه بهاندازه جامعاه
آماری از فرمول کوکران استفاده شده است.
ابزار جمعآوری اطالعات
اباازار اناادازهگیااری در پااژوهش حاضاار شااامل سااه
پرسشنامه استفاده از شبکههای اجتماعی شی ،لو ،یاناگ،
لی و کاای ( ،)2014راهبردهاای یاادگیری خاودتنظیمی
پینتریج ( )1990و پرسشنامه توانایی آیندهپژوهی پارسا و
همکاران ( )1390است.

الف) پرسشنامه اساتفاده از شابکههاای اجتمااعی:29
باارای اناادازهگیااری اسااتفاده از شاابکههااای اجتماااعی از
پرسشنامه استفاده از شبکههای اجتماعی شی ،لو ،یاناگ،
لی و کای )2014( 30استفاده شد .ایان پرسشانامه دارای
 13گویااه اساات کااه در دو بخااش اسااتفاده برجسااته31و
تجارب عاطفی 32تنظیمشده است .زیار مقیااس اساتفاده
برجسته دارای ساه عامال اسات )1 .اساتفاده پایاه33؛ )2
استفاده تعاملی34؛  )3استفاده خاود_ نمایشای .35پایاایی
درونی بین 0/56تا  0/83گزارششده اسات .زیار مقیااس
تجااارب عاااطفی دارای دو عاماال اساات ،کااه  )1تجااارب
عااطفی خوشاایند (مفبات) 36و  )2تجاارب ناخوشاایند
(منفاای) را شااامل ماایشااود .پااژوهش زمانیااان ()1395
پایااایی را بااا اسااتفاده از همسااانی دروناای و روایاای ایاان
پرسشنامه و با اساتفاده از روایای ساازه در حاد مطلاوب
گزارش نمود .در پژوهش حاضر پایایی درونی این عوامال
(0/90و  )0/85بهدست آمد که نشاان از پایاایی مطلاوب
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ابزار دارد .همچنین برای بررسی روایی پرسشنامه استفاده
از شبکههای اجتماعی مجازی ،از روایی سازه استفاده شد
که نتایج آن در جدول  1آورده شده است.
جدول : 1پارامترهای تحلیل عاملی تأییدی
شاخصهای پرسشنامه استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی
عاملها
استفاده برجسته
تجارب عاطفی

مؤلفهها

بارهای

ضریب

عاملی

𝟐

تعیین 𝑹

استفاده پایه

0/59

0/38

*5/39

استفاده تعاملی

0/65

0/34

*4/74

0/53

0/39

*3/82

0/74

0/58

*8/63

0/86

0/73

*10/11

استفاده
خودنمایشی
تجارب عاطفی
خوشایند
تجارب عاطفی
ناخوشایند

آماره T

سطح معنیداری * = P <0/01
بر اساس آزمون تحلیل عاملی تأییدی میتوان تعیین
نمود سهم هر مؤلفه در تبیین میزان واریانس سازه
استفاده برجسته و تجارب عاطفی چقدر است؟ و سازه
استفاده برجسته و تجارب عاطفی را بر اساس ضرایب
استانداردشده فرموله کرد .در جدول  2شاخصهای
برازش ارا هشده است.
جدول :2شاخصهای برازش پرسشنامه
استفاده از شبکههای اجتماعی
شاخص

/𝒙𝟐df

DF

GFI

NFI

CFI

RMSEA

مقدار

2/063

13

0/91

0/93

0/94

0/076

همانطور که در جدول  2مشاهده میشاود شااخص-
هااای باارازش همگاای بزرگتاار از  0/90ماایباشااند پااس
درنتیجه الگوی اصالی از بارازش قابال قباولی برخاوردار
است.

ب) پرسشاانامه راهبردهااای یااادگیری خااودتنظیمی:
برای اندازهگیاری راهبردهاای یاادگیری خاودتنظیمی از
پرسشنامه راهبردهای یادگیری خاودتنظیمی پینتاریچ و
دگروت ( )1990استفاده شاد .ایان پرسشانامه دارای 47
گویااه اساات کااه در دو بخااش راهبردهااای یااادگیری
خودتنظیمی و باورهای انگیزشی تنظیمشده است .خارده
مقیاااس پرسشاانامه راهبردهااای یااادگیری خااودتنظیمی
شامل  22گویه باوده و ساه وجاه راهبردهاای شاناختی،
راهبردهای فراشاناختی و مادیریت مناابع را مایسانجد.
روش نماارهگااذاری ایاان آزمااون باار اساااس مقیاااس
پنجدرجهای لیکرت میباشد ،بدین نحو که به پاساخهاای
کااامالً مخااالفم ،مخااالفم ،نظااری ناادارم ،مااوافقم و کااامالً
موافقم به ترتیب نمرههای  5 ،4 ،3 ،2 ،1تعلق میگیرد.
در رابطه باا روایای و پایاایی پرسشانامه راهبردهاای
یادگیری خودتنظیمی باید گفت که نتاایج پاژوهشهاای
توکلیزاده ( ،)1387غالمعلی لواساانی ،حجاازی و ملاک-
زاده( )1387نشان دادند که این مقیاس از مشخصاههاای
روانسنجی مناسب برای اندازهگیاری دیادگاه پینتاریج و
دگاااروت ( )1990در زمیناااه راهبردهاااای یاااادگیری
خودتنظیمی برخوردار است .پاژوهش کارشاکی ()1387
روایی این پرسشنامه و خرده مقیاسهای آن را با استفاده
از شیوه تحلیل عااملی تأییادی در حاد مطلاوب گازارش
نمود .همچنین بررسیهای پینتریج و دی گروت ()1990
باارای تعیااین پایااایی و روایاای پرسشاانامه راهبردهااای
انگیزشی در یادگیری ( )MSLQنشاان داد کاه قابلیات
پایایی بارای عوامال ساهگاناه باورهاای انگیزشای ،یعنای
خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان ،باه
ترتیب  0/87 ،0/89و  0/75و بارای دو عامال پرسشانامه
راهبردهااای یااادگیری خااودتنظیمی ،یعناای راهبردهااای
شااناختی و خااودتنظیمی بااود بااه ترتیااب  0/83و 0/74
است.
در این پژوهش پایایی باا اساتفاده از آلفاای کرونبااخ
محاسبه شد ،به این صورت که قابلیت پایایی برای عوامال
سهگانه باورهای انگیزشای ،یعنای خودکارآمادی ،ارزش-
گذاری درونی و اضطراب امتحان ،به ترتیاب 0/67 ،0/79
و  0/69و برای دو عامل پرسشنامه راهبردهاای یاادگیری
خودتنظیمی ،یعنی راهبردهای شاناختی و خاودتنظیمی
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بود به ترتیب  0/93و  0/84بهدسات آماد .بارای بررسای
روایاای پرسشاانامه راهبردهااای یااادگیری خااودتنظیمی
استفادهشده در پژوهش ،از روایی سازه اساتفاده شاد کاه
نتایج آن در جدول  3آورده شده است.
جدول :3پارامترهای تحلیلل علاملی تأییلدی
شللاخصهللای پرسشللنامه راهبردهللای یللادگیری
خودتنظیمی
عاملها

عاملی

بارهای

مؤلفهها

ضریب
آماره T

تعیین
𝟐𝑹

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

0/69

0/48

*6/39

راهبردهای شناختی

0/62

0/39

*5/74

مدیریت منابع

0/43

0/19

*3/82

خودکارآمدی

0/94

0/88

*11/63

جهتگیری هدف

0/86

0/73

*10/11

ارزشگذاری درونی

0/83

0/67

*9/40

اضطراب امتحان

0/15

0/034

*3/10

راهبردهای
فراشناختی

باورهای انگیزشی

سطح معنیداری * = P <0/01
بر اساس آزمون تحلیل عاملی تأییدی میتوان تعیاین
نمود ساهم هار مؤلفاه در تبیاین میازان واریاانس ساازه
خااودتنظیمی و باااور انگیزشاای چقاادر اساات؟ و سااازه
یادگیری خودتنظیمی و باورهاای انگیزشای را بار اسااس
ضرایب استانداردشده فرموله کرد .در جادول  4شااخص-
های برازش ارا هشده است.
جدول  :4شاخصهای نیکویی برازش پرسشنامه
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
شاخص

X2

DF

GFI

NFI

RMSE
A

PCLO
SE

مقدار

17/20

13

0/91

0/93

0/06

0/34

همانطور که در جدول 4مشاهده میشود شاخص-
های برازش همگی بزرگتر از  0/90میباشند پس
درنتیجه الگوی اصلی از برازش قابل قبولی برخوردار
است.
ج) پرسشنامه توانایی آینادهپژوهی دانشاجویان :ایان
پرسشنامه را پارساا و همکااران ( )1390سااختهاناد کاه
دارای  33ماااده اساات و سااه حیطااه مختلااف توانااایی
آیندهپژوهی دانشجویان را تحات پوشاش قارار مایدهاد.
هرکاادام از آزمااودنیهااا بااا اسااتفاده از یااک مقیاااس
پنجدرجهای لیکرت ،یعنی از خیلی ضعیف تاا عاالی ،ایان
مادهها را درجهبندی میکنند .بادین نحاو کاه باه پاساخ
خیلی ضعیف نمره  ،1ضاعیف نماره  ،2متوساط نماره ،3
قوی نمره  4و خیلی قوی نمره  5تعلق میگیرد .این ساه
حیطااه شااامل )1 :درک مفهااومی ( 8گویااه)؛ توانااایی
محاسبات ( 14گویه) و روحیه آیندهنگاری ( 11گویاه) از
زیر مقیاسهای پرسشنامه سنجش تواناایی آینادهپژوهای
دانشجویان میباشد.
ضاارایب اعتبااار پرسشاانامه توانااایی آیناادهپژوهی
دانشجویان ،از طریق همبسته کردن باا پرسشانامه فشاار
زدایی دانشجویی (پوری )1389 ،باه دسات آماد کاه باه
ترتیب برابر با  -0/53 ،-0/61و  -0/51محاسبهشدهاند که
همه این ضرایب در سطح  0/01خیلای معناادار هساتند.
ضرایب پایایی بهدست آمده برای این سه حیطه به ترتیب
 0/86 ،0/74و  0/91است که بهوسیله پارساا و همکااران
( )1390بهدسات آماده اسات .باهمنظاور تعیاین اعتباار
پرسشاانامه ،رابطااه آنهااا را بااا دلبسااتگی بااه تحصاایل،
خشنودی از تجارب دانشاگاهی و نیاز عملکارد تحصایلی
دانشجویان محاسبه کرده است .نتایج نشاان دادهاناد کاه
روابااط معناااداری در طیااف  0/35تااا  0/67بااین ابعاااد
پرسشنامه توانایی آینادهپژوهی دانشاجویان و متغیرهاای
ذکرشده وجود دارد .در پژوهش نعاامی ( ،)1388ضارایب
همسانی درونی حیطههای سهگانه با روش آلفای کرونباخ
به ترتیب  0/85 ،0/78و  0/86محاسبه گردیده است.
در ایاان پااژوهش پایااایی باارای پرسشاانامه توانااایی
آیناادهپژوهی دانشااجویان بااا اسااتفاده از آلفااای کرونباااخ
محاسبه شد ،به این صورت که قابلیت پایایی برای عوامال
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برای تجزیاهوتحلیل دادههاا از نرمافازار آمااری spss
استفاده شد .پس از جماعآوری اطالعاات ،تجزیاهوتحلیل
اطالعات در دو سطح توصیفی و استنباطی صاورت مای-
گیرد .در سطح توصیفی با استفاده از مشخصههای آماری
نظیر میانگین ،انحاراف معیاار ،واریاانس و تجزیاهوتحلیل
اطالعات پرداختاه شاد و در ساطح اساتنباطی باا ساطح
ساانجش دادههااا و مفروضااههااای اساساای ،از تحلیاال
رگرسیون چندمتغیر استفاده شد.

سهگانه توانایی محاسبه ( ،)0/83درک مفهاومی ( )0/86و
روحیه آیندهنگری ( )0/78باهدسات آماد .بارای بررسای
روایی پرسشنامه مذکور رابطه همبستگی بین هار مؤلفاه
این پرسشنامه با نمره کل محاسبه شد .به این صورت کاه
ضریب همبستگی توانایی محاسبه ( ،)0/77درک مفهومی
( )0/66و روحیااه آیناادهنگااری ( )0/45بااهدساات آمااد.
همانطور که مشاهده میشاود هار مؤلفاه رشاد تواناایی
آیندهپژوهی دانشجویان در سطح آلفای  0/01با نمره کال
پرسشنامه رابطه مفبت و معنیدارند ( .)p>0/01درنتیجه
این پرسشنامه از همبستگی درونی باالیی برخوردار است.

یافتههای پژوهش

روش تحلیل دادهها
جدول  .5ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها
استفاده از
شبکههای
اجتماعی
مجازی
راهبردهای
یادگیری
خودتنظیمی
توانایی
آیندهپژوهی
دانشجویان

M

SD

1

استفاده برجسته

5/79

6/85

1

تجارب عاطفی

3/37

7/45

*0/55

1

راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی

9/45

74/03

*0/52

*0/62

1

باورهای انگیزشی

12/18

45/66

*0/68

*0/58

*0/32

1

توانایی محاسبه

3/40

0/66

*0/33

*0/50

*0/37

*0/46

1

درک مفهومی

5/04

5/45

*0/65

*0/72

*0/51

*0/21

*0/27

1

روحیه آیندهنگری

4/75

12/11

*0/32

*0/45

*0/32

*0/36

*0/65

*0/78

زیرمقیاسها

 ،N=356سطح معنیداری * = P <0/01
جاادول شااماره  5میااانگین ،انحااراف اسااتاندارد و
ضرایب همبستگی بین زیر مقیاسهای پژوهش را نشاان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود بیشترین میانگین
مربوط به باورهای انگیزشی با میاانگین 12/18و کمتارین
میانگین مربوط به تجارب عاطفی با میانگین  3/37اسات.
همهی ضارایب همبساتگی باین متغیرهاای پاژوهش در

3

2

4

6

5

1

سطح  0/01مفبت و معنادار است و بیشترین همبساتگی
بااین روحیااه آیناادهنگری و درک مفهااومی بااا ضااریب
همبستگی  0/78و کمترین همبستگی بین درک مفهومی
و باورهای انگیزشی با ضریب همبستگی  0/21میباشد.

جدول  :6آزمون نرمال بودن همه متغیرهای پژوهش موردپژوهش
شاخصهای آماری
متغیر

7

آماره

درجه
آزادی

معنیداری
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نمره کل

0/13

95

0/65

شبکههای اجتماعی

استفاده برجسته

0/14

95

0/72

مجازی

تجارب عاطفی

0/11

95

0/09

نمره کل

0/15

95

0/57

راهبردهای شناختی

0/17

95

0/99

راهبردهای فراشناختی

0/19

95

0/87

مدیریت منابع

0/13

95

0/09

نمره کل

0/16

95

0/08

خودکارآمدی

0/16

95

0/77

جهتگیری هدف

0/13

95

0/45

ارزشگذاری درونی

0/11

95

0/23

اضطراب امتحان

0/18

95

0/06

نمره کل

0/14

95

0/08

توانایی محاسبه

0/18

95

0/22

درک مفهومی

0/15

95

0/09

روحیه آیندهنگری

0/16

95

0/66

میزان استفاده از

راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی

باورهای انگیزشی

توانایی آیندهپژوهی
دانشجویان

همانگونه که در جدول  6نشان میدهد مقدار کلموگروف -اسمیرنوف در مورد هیچیک از متغیرهای پاژوهش معناادار
نشده و سطح معناداری در همه مؤلفهها باالتر از  0/05میباشد ،بنابراین همه متغیرهاای پاژوهش حاضار از توزیاع نرماال
برخوردارند.
جدول :7نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای پژوهش
متغیر مالک
استفاده از
شبکههای
اجتماعی
مجازی

Beta

t

F

Sig

ضریب اتا 𝟐𝐑

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

0/75

9/57

136/33

0/001

0/56

باورهای انگیزشی

0/72

9/87

129/58

0/001

0/51

توانایی محاسبه

0/68

7/54

150/28

0/001

0/46

درک مفهومی

0/72

4/17

139/48

0/001

0/51

روحیه آیندهنگری

0/74

7/29

138/98

0/001

0/54

متغیرهای پیشبین

فرضیه 1
میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجاازی توساط
دانشجویان مؤلفههای راهبردهای یادگیری خاودتنظیمی
را پیشبینی میکند.
بنااا بااه جاادول  7ضااریب همبسااتگی چنااد متغیااره
راهبردهای یادگیری خاودتنظیمی و باورهاای انگیزشای

برابر است با  0/75و  0/72و مجذور ضاریب همبساتگی
چند متغیری 0/56و  0/51میباشاد .بناابراین اساتفاده از
شبکههای اجتمااعی مجاازی  56درصاد و  51درصاد از
راهبردهای یاادگیری خاودتنظیمی و باورهاای انگیزشای
آنان را تبیین میکند .همچنین نتایج آزمودن فرضیه صفر
که مجذور ضریب همبساتگی چناد متغیاری برابار صافر
اساات ( )R-square= 0میباشااد .هنگامیکااه مجااذور

 / 10نقش شبکههای اجتماعي مجازی در راهبردهای يادگيری خودتنظيمي و رشد توانايي آيندهپژوهي دانشجويان

ضریب همبستگی صفر باشاد یعنای اینکاه رابطاه خطای
میان متغیرهای (استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهاای انگیزشای )
وجود ندارد .این جدول نشان میدهد که  Fمحاسبهشاده
باارای راهبردهااای یااادگیری خااودتنظیمی و باورهااای
انگیزشی برابر است با 136/33و 129/58همراه با ساطح
معناداری کمتر از  .) p <0/001( 0/05بناابراین فرضایه
صفر که بیاان میکارد هیچگوناه رابطاه خطای میاان دو
متغیر وجود ندارد ،رد میگردد .نتایج تحلیال رگرسایون،
بیانگر ضریب بتای استانداردشده بین متغیرهای اساتفاده
از شبکههاای اجتمااعی مجاازی و راهبردهاای یاادگیری
خودتنظیمی و باورهای انگیزشی میباشد .ضاریب بتاا در
اینجااا مفباات و ازنظاار آماااری در سااطح  0/05معنااادار
میباشد؛ بنابراین دانشجویان با نمرهی باالتر در استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی ،نمره باالتری در راهبردهاای
یااادگیری خااودتنظیمی و باورهااای انگیزشاای کسااب
میکنند.
فرضیه 2
میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی توساط
دانشجویان مؤلفههای رشد توانایی آیندهپژوهی را پایش-
بینی میکند.
بنا به جدول  7ضریب همبستگی چند متغیره توانایی
محاسبه ،درک مفهاومی و روحیاه آینادهنگاری باا ،0/68
 0/72و  0/74با مجذور ضریب همبستگی چناد متغیاری
 0/51 ،0/46و  0/54میباشد .بنابراین استفاده از شابکه-
های اجتماعی مجازی  46درصد 51 ،درصد و  54درصاد
از توانایی محاسبه ،درک مفهاومی و روحیاه آینادهنگاری
آنان را تبیین میکند .همچنین نتایج آزمودن فرضیه صفر
که مجذور ضریب همبساتگی چناد متغیاری برابار صافر
اساات ( )R-square= 0میباشااد .هنگامیکااه مجااذور
ضریب همبستگی صفر باشاد یعنای اینکاه رابطاه خطای
میان متغیرهای (استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و
توانایی محاسابه ،درک مفهاومی و روحیاه آینادهنگاری)
وجود ندارد .این جدول نشان میدهد که  Fمحاسبهشاده
برای توانایی محاسبه ،درک مفهومی و روحیه آیندهنگاری
برابر است با  139/48 ،150/28و 138/98همراه با ساطح
معناداری کمتر از  .) p <0/001( 0/05بناابراین فرضایه

صفر که بیاان میکارد هیچگوناه رابطاه خطای میاان دو
متغیر وجود ندارد ،رد میگردد .نتایج تحلیال رگرسایون،
بیانگر ضریب بتای استانداردشده بین متغیرهای اساتفاده
از شبکههای اجتماعی مجاازی و تواناایی محاسابه ،درک
مفهومی و روحیه آیندهنگری میباشد .ضریب بتا در اینجا
مفبت و ازنظر آمااری در ساطح  0/05معناادار میباشاد؛
بنابراین دانشجویان با نمرهی باالتر در استفاده از شابکه-
های اجتماعی مجازی  ،نمره باالتری در توانایی محاسابه،
درک مفهومی و روحیه آیندهنگری کسب میکنند.
بحث
نتایج حاصال از فرضایه اول پاژوهش نشاان داد کاه
دانشاجویان باا نمارهی بااالتر در اساتفاده از شابکههااای
اجتماعی مجازی ،نمره بااالتری در راهبردهاای یاادگیری
خودتنظیمی و باورهای انگیزشی کسب میکنناد .نتاایج
پژوهش حاضر با نتایج تحقیق خلجی و دهقاانی (،)1394
کاری ،جاان ماری و آدماز ( ،)2016طالابزاده نوبریاان،
ابوالقاسمی ،عشوینژاد و موسوی( ،)1390ماسون و ریناه
( )2015همسو است .در این راستا نتایج پژوهش الووی و
همکاران ( )2013نشاان داد کاه اساتفاده از شابکههاای
اجتماااعی بااا رشااد توانااایی شااناختی و خااودتنظیمی
دانشجویان ارتباط دارد .در تبیین این یافتاه آنهاا بیاان
میکنند که با توجه به ایانکاه فراگیاران از شابکههاای
اجتماعی استفادههاای متناوعی مایکنناد لاذا هار ناوع
اسااتفادهای از شاابکههااا صاارفاً تواناااییهااای شااناختی و
خودتنظیمی دانشجویان را رشد میدهد.
نتایج حاصل از فرضیه دوم نشان داد که دانشاجویان
با نمرهی باالتر در استفاده از شبکههای اجتماعی مجاازی
 ،نمره باالتری در توانایی محاسبه ،درک مفهومی و روحیه
آیندهنگری کسب میکنند .نتایج پژوهش حاضر باا نتاایج
تحقیق پارساا و همکااران ( ،)1390مرزوقای و همکااران
( )1392و مسینی ( )2011همسو میباشد .به نظار مای-
رسد شبکههای اجتماعی مجازی ،در آیناده بایش از ایان
هم ،اهمیت پیدا میکنند .این شبکهها هماکنون هام روز
به روز محبوبتر میشوند .با شبکههاای اجتمااعی ،دیگار
افراد برای پیدا کردن همفکران خاود در ماوارد گونااگون
تنهااا نیسااتند ،یااک دوساات باارای تحلیاال بااازیهااای
موردعالقااه ،یااک دوساات باارای بحااث در مااورد مسااا ل

فصلنامه آينده پژوهي مديريت ،شماره  ،114پاييز 11 / 1397

سیاسی .مسلماً در دنیای حقیقی هیچگاه افراد عالقهمناد،
موضوعات موردعالقه خود را به این گستردگی نمییافتند.
این دلیل و شاید دالیل مشابه این ،سرویسهاای شابکه-
های اجتماعی را به یکی از مهمتارین ارکاان اینترنات در
دو ،سه سال اخیر تبدیل کرده است.
نتیجهگیری
هاادف از انجااام ایاان پااژوهش بررساای رابطااه میاازان
استفاده از شبکههاای اجتمااعی مجاازی باا راهبردهاای
یااادگیری خااودتنظیمی و رشااد توانااایی آیناادهپژوهی
دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران اسات .دانشاجویان و
اساتید امروزی در دنیاای تلگارام ،فایسباوک ،تاویتر 37و
ویکیپدیا 38زندگی کنند .این ماوارد و دیگار شابکههاای
اجتماعی بهاصطالح وب اجتماعی (نظیار وب دو) هساتند
که با ایده تعامل اجتماعی ،اشتراک محتوا و هوش جمعی
مشخصشدهاند .عالوه بر این ،دانشجویان امروزی بهعنوان
افرادی دیجیتالی شناخته میشوند که بیشتر زمان خود را
در رایانه ،بازی و پخشکننادههاای موسایقی دیجیتاالی،
دوربین و گوشیهای همراه و وب سپری میکنند .با توجه
به دلبساتگی ثابات و چندگاناه در فعالیاتهاای روزاناه،
دانشجویان نیااز باه ساطح بااالی دلبساتگی اجتمااعی و
انگیزه در یادگیری دارند .رویکارد تادریس سانتی ارا اه-
دهنده محتوای غیرفعال بودند ،بنابراین زیاد قابال کااربرد
نیستند و باید جاباهجاا شاوند یاا حاداقل باا فراینادهای
یادگیری تعاملی اجرا شوند.
اهمیاات تعاماال در یااادگیری در نظریااههااای جدیااد
یااادگیری مااورد تأکیااد قرارگرفتااه اساات .باارای مفااال،
ساختگراها بیان کردند که ماهیت دیجیتالی و شابکهای
زندگی روزانه ما ،نیاز به یاادگیری دارد کاه در تعامال باا
منااابع متفاااوت دانااش و مشااارکت در جوامااع ،منااافع
مشترک ،شبکههاای اجتمااعی و تکاالیف گروهای اتفااش
بیفتد .این نظریه یادگیری بر اهمیت نقاش تکنولاوژی در
فرایند یادگیری و ارتباط افراد باا تکنولاوژی و ارتبااط باا
دیگر افراد تأکید دارد .بارای مفاال ،برخای از پاژوهشهاا
همبستگی منفی بین زمان ساپریشاده در فایسباوک و
نمرات دانشجویان دریافتند (کریساچنر و کارپینکسای،39
2010؛ پل ،بیکر و کوکران .)2012 ،40برخی پژوهشهای
دیگر نشان میدهند که تلفیق (بهکاارگیری) شابکههاای

اجتماعی مجازی میتواند درگیری دانشجویان در آموزش
را افزایش دهاد (جاانکو ،هیبارگین و لاوکین.)2011 ،41
عالوه بر این ،برخی پژوهشهاا دریافتناد کاه اساتفاده از
رسانههای اجتماعی رواباط معلام -شااگردی و یاادگیری
اثربخش را تقویت میکناد (ماازر ،ماورفی و ساایموند،42
.)2009
پیشنهاد میشود حال که فناوری اطالعات محایط ماا
را احاطه کرده ما ابتادا زیرسااختهاا را بارای نشار ایان
ابزارها آماده کرده و سواد اطالعااتی آن را باهخصاوص در
میان نسل آموزشدهناده خاود ،یعنای دبیاران و اسااتید
آماده کنیم و با برگزاری دورههای کوتاه آموزشی معلماان
و اسااتید را در بااهکاارگیری رایانااه ،اینترنات و چگااونگی
تلفیق برنامه درسای باا شابکه اجتمااعی آماوزش دهایم
سپس به نسل جوان که خاود بسایار بااانگیزه در ایان راه
قدم میگذارد آموزش دهیم که چگونه بهترین استفاده را
داشته باشد؛ چراکه این ابزار چاقوی دولبهای است کاه در
عین تمامی نکات مفبت ذکرشده متأسافانه نکاات و آثاار
مخرب بسیاری نیز به دنبال دارند .در ایان میاان ،وظیفاه
نخبگان و آگاهان به اینترنت و دلسوزان فرهنگ اسالمی و
انقالب این است که به کمک نشریهها یا تاألیف و ترجماه
کتابهای کارآمد و به روز در این راه ،چگاونگی اساتفاده
درست از این فضا را آموزش دهند و کاربران را با ساایت-
های سودمند و آموزنده و کارکردهای مفبات ایان پدیاده
ارتباطی آشنا سازند.
همچنااین دانشااگاه را بااا امکانااات ارتباااطی ازجملااه
وایاارلس ،ای .دی .اس .ال و وب سااایتهااای آموزشاای
اختصاصی مجهاز نماوده و از نیاروی انساانی کارآماد در
دانشگاهها استفاده کرد .نظام آموزش عالی کشور بایاد بار
پایااه اسااتفاده بهینااه از وسااایل ارتباااطجمعی و وسااایل
کمکآموزشی مبتنی بر کاربرد فناوری اطالعاتی و شبکه-
های اجتماعی مجازی تجدیاد سااختار شاود و همچناین
محتوای متون آموزشی باید بر اسااس معلوماات نظاری و
تحوالت دنیای معاصر و تغییرات گسترده علمای و روش-
شناسی موردبازنگری و بازنویسی نظاممند قرار گیرد.
برای پژوهشگران نیاز پیشانهاد مایشاود کاه نقاش
شبکههای اجتماعی را بر متغیرهای دیگری روانشاناختی
بررسی کنند و ازآنجاکه جامعه ایان پاژوهش دانشاجویان
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بوده است پژوهش دیگاری بار روی کارمنادان و داناش-
آموزان نیز انجام شود و نتاایج ایان پاژوهش را باا نتاایج
پژوهش خود مقایسه کنند .همچنین روش ایان پاژوهش
کمی بود میتوانند از مصاحبه یا روشهای کیفی نیز برای
کسب دقیقتر اطالعات از کااربران شابکههاای اجتمااعی
استفاده کنند.
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