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تأثیر شبکههای اجتماعی بر روند آموزشی دانشگاههای نظامی (مطالعه موردی:
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر)
سید احمد پورنصراني ،4جعفر قهرماني
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چکیده
پژوهش حاضر به بررسي تأثیر شبکههای اجتماعي بر روند آموزشي دانشگاههای نظامي پرداخته است .اين پژوهش از لحاظ
هدف کاربردی و از نظر ماهیت ،توصیفي -پیمايشي و از نظر روش جمعآوری دادهها ،از نوع میداني است .جامعه آماری پژوهش
حاضر را تمامي دانشجويان و اساتید دانشگاه نیروی دريايي امام خمیني (ره) نوشهر تشکیل داده است که در مجموع شامل
 546دانشجو و  08استاد ( )N=576بوده است .به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه  22سؤالي محقق ساخته استفاده
شده است .روايي پرسشنامه با نظر متخصصان و پايايي آن از طريق ضرايب آلفای کرونباخ و پايايي ترکیبي مورد بررسي قرار
گرفت و تمامي ابعاد مورد تأيید قرار گرفتند .عامل شبکههای اجتماعي از پنج بعد اطالعرساني ،تسهیل در ارتباطات ،تداوم
بحثهای کالسي ،حمايت عاطفي و تشکیل گروه تشکیل شده است که هر يک از ابعاد به همراه بعد روند آموزشي مورد
سنجش قرار گرفتند .تعداد نمونه به روش نمونهگیری تصادفي ساده 428 ،نفر تعیین شد که نهايتاً  444پرسشنامه بدون نقص
مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .برای انجام تحلیلهای الزم از تکنیک مدلسازی معادله ساختاری نسل دوم ،حداقل مربعات
جزئي ( )PLSاستفاده شده است .نتايج پژوهش نشان ميدهد که در سطح اطمینان  %76شبکههای اجتماعي تأثیر مثبت و
معناداری بر روند آموزشي دارد .همچنین از میان ابعاد پنجگانه شبکههای اجتماعي تداوم بحثهای کالسي بیشترين تأثیر و
حمايت عاطفي کمترين تأثیر را بر روند آموزشي داشته است .البته الزم به ذکر است که تأثیر تمامي ابعاد پنجگانه بر روند
آموزشي مثبت و معنادار بوده است.
واژگان كلیدی :اطالعرسانی ،تداوم بحثهای كالسی ،تسهیل در ارتباطات ،تشکیل گروه ،حمایت عاطفی ،روند
آموزشی و شبکههای اجتماعی

تاريخ دريافت مقاله79/80/46 :
تاريخ پذيرش مقاله79/80/87 :

 4کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انساني ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد مرند
 2استاديار گروه مديريت آموزشي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد مرند ،ايران( نويسنده مسئول) Jafarmn21@yahoo.com :
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مقدمه

يکي از وظايف نظام آموزشي ،پرورش افراد دارای انديشه انتقادی ،خالق و دارای توانايي حل مسئله است .بدين ترتیب،
مدرسان دانشگاهها بايد برای تدريس روشهايي را به کار ببندند که ممکن است با روشهای سنتي بسیار متفاوت باشند؛ يعني
بايد دانشجويان را به صورت فعال و متفکر در فرايند يادگیری دخالت دهند .الزمه تحقق هدفهای چنین رويکردی ،با توجه به
پیشروی گسترده دانش در زمینه فنآوری اطالعات ،بهرهوری از تمام امکانات و فنآوریهای غني در دسترس است .يکي از
شیوههای ارائه مبتني بر فناوری اطالعات و ارتباطات ،ارائه آموزش از طريق شبکههای اجتماعي مجازی است (مالمیر و
همکاران .)4076 ،طبق تئوری شبکه اجتماعي سنتي ،يک شبکه اجتماعي به اين صورت تعريف ميشود که يک مجموعهای از
نهادهای اجتماعي که شامل مردم و سازمانها که به وسیله مجموعهای که روابط معنيدار اجتماعي به هم متصلاند و باهم در
به اشتراک گذاشتن ارزش ها تعامل دارند .شکل سنتي خدمت شبکه اجتماعي بر انواع روابط همچون دوستيها و روابط چهره
به چهره متمرکز است اما خدمات شبکه اجتماعي امروزه بیشتر بر جامعه مجازی آنالين و ارتباطات کامپیوتر واسط متمرکز
است (يعقوبي و همکاران .)4076 ،به طور کلي رسانههای اجتماعي مجموعهای از وبسايتها ،خدمات و فعالیتهاست که
امکان همکاری ،ساخت اجتماعات ،مشارکت و اشتراک اطالعات را به افراد ميدهد .اين وبسايتها به طور بالقوهای چه در
سطح روابط بین فردی و چه در سطح روابط اجتماعي ،توانايي ايجاد تغییرات اساسي در زمینه زندگي اجتماعي هر فرد را
دارند .در اغلب موارد مهمترين تأثیر اين گونه وبسايتها را حفظ و ارتقای روابط گذشته ميدانند (داستاني و همکاران،
 .)4076اين فناوریها توجه دانشکده هايي که در پي مشارکت هرچه بیشتر دانشجويان در فرايند يادگیری هستند را به خود
جلب کرده است (جانکو و همکاران2844 ،4؛ رابلیر و همکاران.)2848 ،2
عنوان شبکه اجتماعي مجازی با قالب امروزی برای نخستین بار در سال  4758در دانشگاه ايلینويز در اياالتمتحده امريکا
مطرح شد .پس از آن ظهور سايتهای شبکه اجتماعي در سال  4776با سايت همکالسي 0که به اعضا کمک ميکرد دوستان
دوران تحصیل در مقاطع ابتدايي ،دبیرستان و دانشگاه را پیدا کنند کلید خورد .اگرچه در ابتدا ايجاد شبکههای اجتماعي رشد
کمي داشت ،اما دوران رشد و فراگیر شدن آنها با نسل جديد اين شبکهها و پديد آمدن سايتهايي چون ريز 1و فريندستر 6در
سال  2882در امور تجاری ،لینکدين 5برای تجار حرفهای ،مای اسپیس 9برای سرگرمي و امور هنری و کوچ سرفینگ 0در سال
 2880در امور مسافرت ،فیس بوک 7برای دانشجويان دانشگاه هاروارد ،اورکات 48برای دوستان دوران تحصیل ،يوتیوب 44برای
فیلم و عکس ،ياهو  42058و ببو 40در سال  2886برای ارتباط عموم ،مای چرچ 41برای مسیحیان و فیس بوک برای عموم
( )2885و چندين شبکه ديگر ،ادامه يافته و تخصصي شدن آنها سرعت گرفت و کاربری شبکهها از يکديگر متمايز شد (آرياني
و همکاران.)4071 ،
شبکه های اجتماعي مجازی دارای کاربردهای فراواني در امر آموزش هستند .مهم آن است که دانشجويان و اساتید ،نحوهی
بهکارگیری آن ها را بدانند تا به بهترين نحو ممکن از آن استفاده کنند .هنگامي که همهی دانشجويان و اساتید با اين

1 Janco
2 Roblyer
3 Classmate
4 Ryze
5 Friendster
6 Linkedin
7 Myspace
8 Coach Serfing
9 Facebook
10 Orkut
11 Youtube
12 Yahoo!360
13 Bebo
14 My Church
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کاربردهای مختلف آشنايي داشته باشند ،ميتوان از اين شبکهها در راستای اهداف آموزشي بهرهی کافي برد (جانکو و
همکاران)2844 ،4؛ بنابراين فرضیه اصلي پژوهش به صورت زير مشخص ميشود:
استفاده از شبکههای اجتماعي بر روند آموزشي تأثیرگذار است.

يکي از کارکردهای ويژه شبکههای اجتماعي مجازی ،اطالعرساني و پوشش خبری است .اين مجموعهها با فراهم آوردن پوشش
خبری کامل در زمینه های مختلف اعم از اجتماعي ،سیاسي ،اقتصادی و ،...سعي دارند افکار عمومي را به سمت اهداف خود
جهتدهي کنند .از اين رو شناخت نحوه اطالعرساني شبکههای اجتماعي مجازی در خصوص حوادث و تحوالت جهاني ،الزم و
ضروری به نظر ميرسد (خداياری و همکاران .)4070 ،تبادل اطالعات در شبکههای اجتماعي مجازی ،اجازه شکلگیری مباحث
و گفتگوهای راجع به مسائل و مشکالت متفاوت را ميدهد .در حقیقت ،شبکههای مذکور بهتر از تشکیالت سنتي ،محیطي
پوياتر را در راستای ايجاد ابتکار و تبادل اطالعات فراهم ميسازند (رسولي و مرادی)4074 ،؛ بنابراين ميتوان اولین فرضیه
فرعي پژوهش را به صورت زير مشخص کرد:
اطالعرساني از طريق شبکههای مجازی بر روند آموزشي مؤثر است.

از ديگر کاربردهای شبکههای اجتماعي مجازی در دانشگاهها ميتواند برقراری ارتباط بین دانشجويان ،همکالسيها و اساتید
باشد و از اين طريق آن ها به بحث و گفتگو در رابطه با مباحث درسي بپردازند .دانشجويان ميتوانند ايدههای نوآورانه خود را از
اين طريق ساده تر به اشتراک بگذارند و نظرات ديگران را نسبت به آن دريافت کرده و آن را بپرورانند؛ بنابراين شبکههای
اجتماعي ،مکانهايي هستند که در آنها افراد فرصت پیدا ميکنند تا ايدههای خود را معرفي نموده ،ويژگيهای شخصیتي خود
را بروز داده ،با سايرين ارتباط برقرار کرده و اين ارتباطات را حفظ نمايند (کیان و همکاران .)4071 ،مشارکت دانشجويان در
مباحث درسي که به معني زمان و تالشي است که آنان برای فعالیتهای آموزشي صرف ميکنند ،از طريق استفاده از شبکه-
های اجتماعي و به تبع آن تداوم بحثهای کالسي ميتواند گسترش يابد .بدين ترتیب نتايج دلخواه آموزشي حاصل شده و
عملکرد کل سیستم آموزشي افزايش پیدا ميکند (جانکو و همکاران .)2840 ،توجه به اين نکته نیز الزم است که برخي از
دانشجويان اصوالً در کالسهای درسي ساکتتر هستند و تنها از طريق شبکههای اجتماعي ميتوانند بر استرس و اضطراب
خود غلبه کرده و سؤاالتي که در ذهنشان مطرح ميشود را بپرسند و در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کنند (حمید و
همکاران .)2846 ،اين شبکهها به هر دانشجو اجازه مي دهد که با سرعت دلخواه خود به مطالعه بپردازد و در هر زمان دلخواه به
بولتن بحثها مراجعه کرده و در مورد مسائل درسي با همکالسيها و استادان به گفتگو بنشیند (زايديه)2842 ،؛ بنابراين مي-
ت وان دومین فرضیه فرعي پژوهش را به صورت زير مشخص کرد:
تداوم بحثهای کالسي از طريق شبکههای مجازی بر روند آموزشي مؤثر است.

فناوریهای وب  2امکانات جديدی را در اختیار مدرسان قرار داده است که از جمله آنها روشهای جديد ارتباط با دانشجويان
در آموزش ،اشتراک دانش ،گرفتن بازخورد و ساير قابلیتهای بالقوهای که ابزارهای وب  2ارائه ميدهند از جمله راحتي
استفاده ،اشتراک اطالعات و سهولت در مشارکت ،شخصي سازی آموزش ،يادگیری جمعي ،يادگیری مبتني بر حل مسئله ،ايجاد
مهارت کار گروهي ،مهارتهای ارتباطي و مذاکره و همکاری آنالين ،انعطافپذيری از لحاظ زمان و مکان ،دسترسي سريعتر و
آسانتر به اطالعات در همه اوقات شبانهروز و از همه جا و تولید محتوای ديجیتالي است (صرافزاده و علوی .)4072 ،بخشي از
کاربران فناوری اطالعات و ارتباطات ،پژوهشگران حوزههای گوناگون علمي هستند که از منابع و امکانات آن برای دستیابي به
اطالعات و انجام مبادالت علمي بهره ميگیرند .از نظر داولي ( )2889پژوهشگران با استفاده از امکانات ارتباطي و تعاملي اين
فناوریها مي توانند در هر زمان با همکاران خود در مناطق مختلف جهان ارتباط برقرار کنند و به تعبیر جامعهشناسان ،اجتماع-
های رابطهای 2يا ذهني تشکیل دهند .آنها با بهکارگیری قابلیتهای سهبعدی و چندرسانهای اين فناوریها ميتوانند منابع
اطالعاتي متني و غیرمتني نظیر ويدئوها ،کلیپهای صوتي ،پادکستها و تصاوير دست اول را از سراسر جهان با يکديگر مبادله
کنند (معینيکیا و همکاران)4071 ،؛ بنابراين ميتوان سومین فرضیه فرعي پژوهش را به صورت زير مشخص کرد:
1 Junco
2 Relational Community
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تسهیل ارتباطات از طريق شبکههای مجازی بر روند آموزشي مؤثر است.

طبق نظريه يادگیری اجتماعي بندورا ،سه عنصر يادگیرندگان ،همکالسيها و وضعیت ميتواند بر نتايج يادگیری تأثیر مستقیم
داش ته باشد .مشارکت فعال يادگیرندگان در ساخت دانش و تعامالت بین يادگیرندگان در وضعیتهای حل مسئله ارتباط
مستقیمي با عملکرد افراد در فرايند يادگیری دارد (يو و همکاران .)2848 ،فناوریهای وب  2دانشجويان را وادار ميکند که
مشارکت کنند ،فکر کنند و يک يادگیرنده فعال باشند .آنها با ايجاد امکان تشکیل گروههای مجازی ،يک محیط يادگیری
جمعي ايجاد ميکنند که دانشجويان ميتوانند در همه اوقات شبانهروز با يکديگر و با مدرسان خود ارتباط داشته باشند
(صرافزاده و علوی .)4072 ،در واقع گروههای کالسي ميتوانند در محیط وب گسترش يافته و از اين طريق اعضای گروه
همواره با يکديگر در ارتباط بوده و با يکديگر تبادل اطالعات نمايند (جانکو و همکاران .)2840 ،در فضای قابل اعتماد و
مشارکتي ،اعضای تیم اهداف و عاليق مشابهي داشته و معتقدند که دانش سايرين برای کار آنها سودمند است .آنها قادر به
تمرين و ايجاد مهارت انحصاری دانش برای کمک به منبع دانشيشان جهت دسترسي ساده به دانش مرتبط هستند (محمدی
شهرودی و همکاران)4079 ،؛ بنابراين ميتوان چهارمین فرضیه فرعي پژوهش را به صورت زير مشخص کرد:
تشکیل گروههای مجازی از طريق شبکههای مجازی بر روند آموزشي مؤثر است.

از ديگر کاربردهای شبکههای اجتماعي در امر آموزش ،دريافت حمايتهای عاطفي اجتماعي است .حمايت اجتماعي بر
احساس تعلق داشتن ،پذيرفته شدن و مورد عالقه ،عشق و محبت قرار گرفتن اطالق ميشود و حمايت اجتماعي افراد رابطه
امني به وجود ميآورد که اساس امنیت ،صمیمیت و نزديکي خواهد بود (جعفری غريبوند .)4000 ،روابط و پیوندهای اجتماعي
در نظريه تحلیل شبکه به عنوان سرمايه اجتماعي و دارايي فرد محسوب ميشوند و فرد از طريق آنها ميتواند بر منابع و
حمايتهای موجود در اين پیوندها دسترسي يابد .حمايتهای اجتماعي افراد را قادر ميسازد تا توانايي رويارويي با مشکالت
روزمره و بحرانهای زندگي را داشته باشند (تقوايي يزدی و چیتساز .)4076 ،شبکههای اجتماعي با ايجاد حس اعتماد ،کانالي
عاطفي-شناختي را ايجاد مينمايند که تأثیر بااليي بر روابط بین کاربران اين شبکهها و وبسايتهای اين چنیني دارند .شکل-
گیری اعتماد به دلیل فراگیر بودن دارای اهمیت زيادی است ،چرا که بدين ترتیب موجبات گسترش گرايش به شبکههای
اجتماعي در سطح وسیعي از افراد و جامعه را فراهم آورده و به صورت پيدرپي توسعهای روزافزون مييابند (امامي ريزی،
 .)4076برای بسیاری از دانشجويان نیز شبکههای اجتماعي بیشتر به عنوان يک فناوری اجتماعي و نه به عنوان يک ابزار
رسمي تدريس مطرح است که در عین حال ميتواند تأثیر قابل توجهي بر عملکرد تحصیلي دانشجويان بگذارد .دانشجويان مي-
توانند به کمک اين شبکهها خود را با زندگي دانشگاهي وفق دهند که منجر به حس احترام باالتر در آنها ميشود و همچنین
منجر به پذيرش اجتماعي و سازگاری با فرهنگ دانشگاه ميشود که همه اين موارد ميتواند به عملکرد تحصیلي باالتر منتهي
شود (سانچز و همکاران .)2846 ،ذکر اين نکته نیز الزم است که برای دانشجوياني که کیلومترها دورتر از محل زندگي اصلي
خود و دور از خانواده به تحصیل ميپردازند ،شايد تنها راه آسان و کمهزينه برای برقراری ارتباط با خانواده استفاده از شبکه-
های مجازی باشد؛ بنابراين شبکههای اجتماعي از اين طريق نیز ميتوانند حمايتهای عاطفي مورد نیاز دانشجويان را فراهم
کنند (ساها و کارپینسکي.)2840 ،
بنابراين ميتوان پنجمین فرضیه فرعي پژوهش را به صورت زير مشخص کرد:
حمايتهای عاطفي دريافت شده توسط افراد در شبکههای مجازی بر روند آموزشي مؤثر است.

در مجموع بسیاری از محققان استفاده از شبکههای آموزشي را در جهت افزايش کیفیت آموزشي و پیشرفت تحصیلي
دانشجويان مؤثر دانستهاند و اذعان داشتهاند که استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی در آموزش ،فرصتهايي را در سه محور
اساتید ،دانشجويان و زيرساختها فراهم ميآورد .چرا که از يک سو امکان پذيرش اساتید را فراهم ميآورد و درگیر شدن او در
فرهنگ دانشجويي جديد را باال ميبرد .از سوی ديگر اين شبکهها دانشجويان را قادر ميسازند که ارتباط مثبتي را با ساير
دانشجويان به ويژه افراد همسان از نظر سن و عاليق ايجاد کنند .از لحاظ زيرساختي نیز شبکههای اجتماعي مجازی زيرساخت
تعامالت اجتماعي را فراهم ميآورند و فضايي را ايجاد ميکنند که افراد در آن به راحتي بتوانند با يکديگر ارتباط برقرار کنند.
يکي ديگر از ويژگيهای مثبت شبکه های اجتماعي مجازی ،باال بردن سرعت تولید و اشاعه دانش است .از ديگر ويژگيهای
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زيرساختي شبکههای اجتماعي مجازی ،انعطافپذيری و باز بودن آن است ،به گونهای که امکان تغییر ،اضافه کردن و اصالح و
هرگونه شخصيسازی يادگیری در آن وجود دارد (چراغ ماليي و همکاران.)4070 ،
اما برخي ديگر از پژوهشگران استفاده از اين شبکه ها را فقط در جهت تفريح و سرگرمي دانسته و کاربرد آموزشي خاصي بر آن
متصور نشدهاند و حتي د ر برخي موارد استفاده از آن را موجب کاهش پیشرفت تحصیلي دانستهاند .برخي نیز به موانع استفاده
از شبکههای اجتماعي در يادگیری اشاره کردهاند .از موانع اصلي استفاده از شبکههای اجتماعي در يادگیری ،مقاومت اساتید
برای ايجاد تغییر در روش تدريس و فراگیری فنون جديد و فقدان مهارت آنهاست .همچنین استفاده از شبکههای اجتماعي
برای دانشآموزان و دانشجوياني که مهارتهای خودتنظیمي پايیني دارند با مخاطرات زيادی همراه است .عالوه بر اين مسائل،
شبکه های اجتماعي مسائل مهمي را در رابطه با مفاهیمي نظیر هويت ،صداقت ،اعتبار و حفظ حريم خصوصي مطرح ميکند.
مسئله ديگری که استفاده از شبکههای اجتماعي در آموزش دانشآموزان را دشوارتر و مشکلسازتر ميکند ،اعتیاد به اينترنت و
فقدان نظارت معلم در روش آموزش مبتني بر وب است .از طرفي بسیاری از پژوهشگران معتقدند که دورههای آموزش
الکترونیکي نتوانسته اند طبق استانداردهای کیفي که توسط مؤسسات برای اين دورهها تعیین شده است عمل کنند (مرادی و
همکاران .)4076 ،با وجود اين ،وجود شبکههای اجتماعي به دلیل کارکردهای ارتباطي و تعامالتي قوی ،دارای مزايای بسیاری
در حیطههای مختلف است که بهرهگیری از آنها ميتواند سبب ارتقای زمینه استفاده از آنها شود .ممکن است استفاده
نکردن از شبکههای مجازی با هدفهای علمي و ناديده گرفتن آنها سبب عدم توانايي پژوهشگران کشور در استفاده از
ابزارهای ارتباطي علمي و به دنبال آن عقب ماندگي جامعه از شکوفايي علم و دانش شود (میرزايي و همکاران)4075 ،؛ بنابراين
ضرورت پرداختن به شبکههای اجتماعي مجازی در رفتار علمي مورد توجه روزافزون قرار ميگیرد .در مجموع به نظر ميرسد
نکته اصلي و مهم در استفاده از اين شبکهها ،توانايي کنترل و مهار اطالعات دريافتي توسط آنها برای تطابق با نیازهای علمي
است؛ بنابراين تأثیر استفاده از اين شبکهها بر روند آموزش نیازمند انجام پژوهشهای دقیق است.
مطالعاتي در باب تأثیر شبکههای اجتماعي بر يادگیری انجام شده است و به طور اخص ،مطالعاتي درباره تأثیر حضور
دانشجويان در شبکههای اجتماعي بر يادگیری اجتماعي و يادگیری دانشگاهي آنان صورت گرفته و شکاف بین يادگیری واقعي
و يادگیری مورد انتظار اندازهگیری شده است .همچنین اين امر به اثبات رسیده است که ويژگيهای شبکه اجتماعي بر عملکرد
يادگیرنده تأثیر به سزايي دارد.
میرزايي و همکاران ( )4075در پژوهشي با هدف تعیین نقش شبکههای اجتماعي در تبادلهای علمي بین دانشجويان
تحصیالت تکمیلي دانشگاه رازی کرمانشاه به اين نتیجه رسیدند که استفاده از شبکههای اجتماعي در تبادلهای علمي میان
دانشجويان تحصیالت تکمیلي دانشگاه اثرگذار نیست ،اما ميتواند در ارتقای دانش دانشجويان مؤثر باشد .امامي ريزی ()4076
در پژوهشي با هدف بررسي استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی بر پیشرفت تحصیلي دانشجويان ،به اين نتیجه رسید که
سپری کردن زمان بیش از حد در شبکههای اجتماعي مجازی باعث کاهش ساعات مطالعه و خستگي دانشجويان در کالس
ميشود بنابراين کاهش پیشرفت تحصیلي را در پي دارد .داستاني و همکاران ( )4076در پژوهشي با هدف بررسي تأثیر
استفاده از شبکه های اجتماعي مجازی بر عملکرد تحصیلي دانشجويان ،به اين نتیجه رسیدند که بین استفاده از شبکههای
اجتماعي مجازی و عملکرد تحصیلي دانشجويان رابطه معناداری وجود ندارد .يعقوبي و همکاران ( )4076در پژوهشي که با
هدف بررسي کاربردهای آموزشي شبکههای اجتماعي مجازی از ديدگاه دانشجويان دانشکده کشاورزی استان زنجان انجام
دادند ،دريافتند که سطح کاربرد شبکه های اجتماعي در جهت افزايش کیفیت آموزشي دارای میانگین باالتر از متوسط بود.
مالمیر و همکاران ( )4076در پژوهش خود به اين نتیجه رسیدند که میزان پیشرفت تحصیلي و يادگیری دانشجوياني که زبان
انگلیسي را از طريق شبکه اجتماعي مجازی آموزش ديدند ،بیشتر از میزان پیشرفت تحصیلي و يادگیری دانشجوياني بود که به
روش سنتي زبان انگلیسي را آموزش ديدند .آرياني و همکاران ( )4071به بررسي نقش شبکههای اجتماعي مجازی در قابلیت-
های پژوهشي دانشجويان تحصیالت تکمیلي پرداختند و به طور کلي به اين نتیجه رسیدند که شبکههای اجتماعي با اتکا به
ظرفیت فرا متني خود در ارتباطهايي که شکل دادهاند باعث تفاوتهايي در سطح قابلیتهای پژوهشي دانشجويان کاربر شبکه-
های مجازی در مقايسه با سايرين شدهاند.
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ساها و کارپینسکي ( ) 2840در پژوهشي با هدف بررسي تأثیر استفاده از شبکههای اجتماعي بر رضايت از زندگي و عملکرد
تحصیلي دانشجويان دريافتند که بین استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی و عملکرد تحصیلي رابطه معنيداری وجود دارد و
رضايت کلي دانشجويان از زندگي ،در اين رابطه نقش میانجي ايفا ميکند .لیم و ريچاردسون ( ،)2845در پژوهشي با هدف
بررسي تأثیر تجربه دانشجويان از شبکههای اجتماعي بر حضور آنان در شبکههای اجتماعي مجازی برای اهداف آموزشي ،نشان
دادند که شدت به کارگیری اين شبکهها همبستگي معناداری با حضور اجتماعي درک شده دانشجويان نداشته و در عوض تأثیر
مثبتي بر ادراکات دانشجويان از کاربرد شبکههای اجتماعي برای اهداف آموزشي دارد .حمید و همکاران ( ،)2846در پژوهشي
با هدف بررسي ادراکات دانشجويان از مزايای بهکارگیری شبکههای اجتماعي برای آموزش و يادگیری ،نشان دادند که
دانشجويان از تعامل با استادان و نیز تعامل با ديگر دانشجويان در فضاهای مجازی آنالين ،مزايای زيادی در ذهن دارند .نتايج
پژوهش اين موضوع را بهخوبي تبیین کردند که چگونه دانشجويان از فناوریهای اجتماعي برای ارتقای تعامل بین خودشان ،با
استادان و نیز با محتوای دوره بهره ميبرند.
سانچز و همکاران ( ،)2841در پژوهشي با هدف بررسي ادراکات دانشجويان از کاربرد فیسبوک برای اهداف آموزشي ،نشان
دادند که مهمترين عامل انگیزاننده دانشجويان در بهکارگیری شبکههای اجتماعي ،اثرات اجتماعي بود ،همچنین حفظ روابط
اجتماعي مهمترين دلیل آنان برای ادامه حضور در شبکههای اجتماعي مجازی بود .تس ( )2840در پژوهشي با هدف بررسي
نقش رسانههای اجتماعي در کالس های درس (چه به صورت مجازی و چه به صورت حقیقي) ،به اين موضوع اشاره داشته است
که استفاده از شبکههای اجتماعي در آموزش اکنون فقط به دانشگاهها محدود نميشود و مدارس هم از آن بهره ميگیرند و
هرچه معلمان به نقش اين شبکه ها در بهبود يادگیری و مشارکت دانشجويان بیشتر واقف باشند ،استفاده از اين شبکهها را
سرلوحه کار خود قرار خواهند داد .مدل م فهومي پژوهش با تکیه بر مطالعات پیشین و فرضیات مطرح شده در شکل  4آورده
شده است:

شبکههای اجتماعی:

روند آموزشی



تداوم بحثهای کالسي



اطالعرساني



حمايت عاطفي



تسهیل ارتباطات



تشکیل گروه

شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش

روش تحقیق
از آنجايي که هدف از پژوهش حاضر ،بررسي تأثیر شبکههای اجتماعي بر روند آموزشي دانشگاههای نظامي (مطالعه موردی:
دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر) است ،ميتوان گفت اين پژوهش ازنظر هدف در حیطهی پژوهشهای کاربردی
است؛ زيرا درصدد توسعه دانش کاربردی در حل مسئله آموزش در مراکز آموزش نیروی دريايي راهبردی ارتش جمهوری
اسالمي ايران ميباشد و نتايج آن ميتواند برای دانشگاههای مشابه مورد استفاده قرار گیرد.
جامعهی آماری اين پژوهش را کلیه اساتید و دانشجويان دانشگاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر که در مجموع شامل
 546دانشجو و  08استاد بوده است ،تشکیل مي دهد .در مورد علت انتخاب اين دانشگاه به عنوان جامعهی مورد بررسي در اين
پژوهش ،مي توان به مواردی مانند در دسترس بودن و فراهم بودن امکانات مطالعاتي در اين زمینه برای پژوهشگر اشاره کرد.
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در اين پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری تصادفي طبقهبندیشده ،نمونههايي از جامعه آماری انتخاب شدند .در مورد
تعداد نمونه در تکنیک مدل سازی معادله ساختاری واريانس محور ،از قاعدهی چین )4770( 4استفاده شده است که بر مبنای
آن تعداد  68نمونه به عنوان حداقل حجم نمونه الزم بايد انتخاب شود .با توجه به تعیین سطحي از خطا به منظور عدم دريافت
پرسشنامه های کامل و سالم (در اثر مفقود شدن پرسشنامه ،عدم پاسخگويي به پرسشنامه ،پرسشنامههای ناقص و مخدوش) و
افزايش دقت آزمون و قابل اتکا بودن نتايج به دست آمده ،پرسشنامه بین  428نفر از دانشجويان و اساتید دانشگاه امام خمیني
(ره) نوشهر توزيع گرديد که در نهايت  444پرسشنامه مناسب و بدون نقص جمعآوری شده و مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.
بهمنظور سنجش متغیرهای پژوهش ،با مطالعه پژوهشهايي که بهطور مناسب به اين ابعاد پرداختهاند ،با اندکي تغییر و تجمیع
سؤاالت ،آنها را بهطور کامل مورد استفاده قرار داديم .اين پرسشنامه شامل  22سؤال بستته استت کته متغیرهتای پتژوهش را
مورد اندازهگیری قرار ميدهد .سهم هر يک از متغیرها از سؤاالت به شرح جدول  4است.
جدول ( )1توزیع سؤاالت پرسشنامه
متغیر پنهان رتبه دوم

متغیر پنهان مرتبه اول

تعداد گويهها (سؤاالت)

منابع

اطالعرساني

0

(خداياری و همکاران4070 ،؛ جانکو و همکاران )2840 ،

تسهیل ارتباطات

1

(رسولي و مرادی4074 ،؛ يعقوبي و همکاران4076 ،؛ جانکو و
همکاران2840 ،؛ سانچز و همکاران2841 ،0؛ حمید و
همکاران)2846 ،1

تداوم بحثهای کالسي

1

(يعقوبي و همکاران4076 ،؛ جانکو و همکاران2840 ،؛ حمید و
همکاران)2846 ،

حمايت عاطفي

0

(جانکو و همکاران2840 ،؛ يو و همکاران)2848 ،6

تشکیل گروه

0

(جانکو و همکاران)2840 ،

روند آموزشي

6

(داستاني و همکاران4076 ،؛ امامي ريزی4076 ،؛ يو و
همکاران2848 ،؛ زايديه)2842 ،5

2

شبکههای اجتماعي

در اين پژوهش بهمنظور نشان دادن روايي پرسشنامه ابتدا از روايي محتوا و صوری استفاده شده است .ازآنجاييکه هیچ روش
آماری برای تعیین اينگونه از رواييها وجود ندارد ،پس از مرور جامع ادبیات موضوع و طراحي چارچوب اولیه پرسشنامه،
سازهها و شاخصهای بهدستآمده توسط تعدادی از خبرگان که شامل استادان دانشگاه و پژوهشگران ميباشند ،مورد ارزيابي
قرارگرفته و اصالحات الزم اعمال شده است .البته دو روايي همگرا و واگرا هم مورد بررسي قرار گرفتند که در بخش تجزيه و
تحلیل بدانها اشاره ميشود.
9
در اين پژوهش ،پايايي از طريق دو معیار ضرايب آلفای کرونباخ و پايايي ترکیبي مورد سنجش قرار ميگیرد که در قالب
جدول  2آمده است.

1 Chin
2 Junco
3 Sanchez
4 Hamid
5 Yu
6 Zaidieh
7 Composite Reliability
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جدول ( )2نتایج پایایی ابزار اندازهگیری بر اساس پاسخهای نمونه نهایی پژوهش
عامل مرتبه دوم

شبکههای اجتماعي
()S.N

عامل مرتبه اول

نماد در
مدل

تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ
()≤8/9

پايايي ترکیبي
()≤8/9

اطالعرساني

NO

0

8/66

8/99

تسهیل ارتباطات

C.F

1

8/50

8/90

تداوم بحثهای کالسي

C.D

1

8/95

8/06

حمايت عاطفي

E.S

0

8/94

8/01

تشکیل گروه

C.G

0

8/96

8/05

روند آموزشي

E.P

6

8/06

8/07

یافته های تحقیق
با توجه به  444پرسشنامه جمعآوری شده 40 ،نفر ( 46درصد) استاد و  70نفر ( 99/6درصد) دانشجو بودهاند .از میان اساتید
 45نفر ( 00/7درصد) مربي و  2نفر ( 44/4درصد) استاديار بوده که نوع همکاری  49نفر ( 71/1درصد) از آنان نظامي و  4نفر
( )6/5از آنان غیرنظامي ميباشند .در میان دانشجويان  90نفر ( 00/7درصد) از آنان در مقطع کارشناسي و  46نفر (45/4
درصد) در مقطع کارشناسي ارشد مشغول به تحصیل بودهاند که  9نفر ( 15/9درصد) از دانشجويان ارشد نظامي و  0نفر (60/0
درصد) از آنان غیر نظامي هستند.
نرمال يا غیر نرمال بودن توزيع داده ها ازجمله معیارهايي است که در اين پژوهش جهت انتخاب نوع رويکرد مناسب در
مدلسازی معادالت ساختاری و جهت تجزيهوتحلیل صحیح و معتبر ،مورد بررسي قرار گرفت .به منظور مشخص کردن نرمال
بودن يا نبودن توزيع ،از نمودارهای احتمال نرمال )P-P( 4و نمودار جعبهای و آزمون «کولموگوروف-اسمیرنوف (»)K-S
استفاده شده است که همگي آنها نرمال نبودن توزيع دادهها را نشان ميدهند .نتايج اين آزمون در قالب جدول  0ارائه شده
است.
جدول ( )3آزمون نرمال بودن توزیع دادهها
متغیر پنهان مرتبه دوم

متغیر پنهان مرتبه اول

متغیر آشکار

تعداد

آماره Z

Sig

Q1

489

8/020

8/888

Q2

489

8/208

8/888

Q3

489

8/259

8/888

Q4

489

8/045

8/888

Q5

489

8/020

8/888

Q6

489

8/082

8/888

Q7

489

8/269

8/888

Q8

489

8/277

8/888

Q9

489

8/261

8/888

Q10

489

8/291

8/888

Q11

489

8/275

8/888

Q12

489

8/202

8/888

Q13

489

8/401

8/888

Q14

489

8/216

8/888

Q15

489

8/260

8/888

Q16

489

8/254

8/888

Q17

489

8/206

8/888

اطالعرساني
()NO

تسهیل در ارتباطات
()C.F

شبکههای اجتماعي
()S.N

تداوم بحثهای کالسي
()C.D

حمايت عاطفي
()E.S
تشکیل گروه
()C.G

)1 Normal Probability Plots(P-P Plot
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متغیر پنهان مرتبه دوم

متغیر پنهان مرتبه اول
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متغیر آشکار

تعداد

آماره Z

Sig

Q18

489

8/206

8/888

Q19

489

8/259

8/888

Q20

489

8/216

8/888

Q21

489

8/291

8/888

Q22

489

8/269

8/888

روند آموزشي
()E.P

از آنجايي که داده های پژوهش از توزيع نرمال برخوردار نیستند و از طرفي هم کفايت نمونه (نسبت  48برابر بودن کل تعداد
شاخصها) برای استفاده از مدلسازی معادله ساختاری نسل اول برقرار نميباشد ،از تکنیک مدلسازی معادله ساختاری نسل
دوم ( )PLSاستفاده شده است .نسل دوم مدل سازی معادالت ساختاری ،حداقل مربعات جزئي ،نسبت به حجم نمونه و نرمال
نبودن دادهها حساسیت ندارند .البته الزم به ذکر است که از میان انواع نرمافزارهای  ،PLSدر اين پژوهش از نرمافزار Smart
 PLSاستفاده شده است.
در اين قسمت از پژوهش هدف آن است تأثیر شبکههای اجتماعي بر روند آموزشي مورد بررسي قرار گیرد .پس از تجزيه و
تحلیل های صورت گرفته ،برآورد استانداردی از پارامترهای موجود در مدل به دست آمده که در قالب شکل  2تمامي اين روابط
قابل مشاهده است.

شکل ( )2برآورد استاندارد از مدل در حالت بررسی فرضیه اصلی

همانطور که شکل  2مشاهده ميشود ،تمامي بارهای عاملي باالتر از  8/1ميباشند .از اين حیث حذف هیچ يک از آنها الزم
نميباشد و از اين لحاظ مدل پايايي مناسب دارد .اما بررسيهای بیشتر نتايج به دست آمده با استفاده از مدلسازی معادل
ساختاری نسل دوم ( )PLSبا استفاده از معیارهای مختلف صورت ميگیرد که به طور کلي در قالب دو دسته جای ميگیرند.
ارزيابي مدلهای اندازهگیری و ارزيابي مدلهای ساختاری .در ادامه به بررسي هر يک از اين موارد پرداخته شده است.
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به منظور بررسي روايي همگرا از شاخص میانگین واريانس استخراج شده )AVE( 4استفاده شده است که مقدار بحراني اين
مقدار  8/6ميباشد .نتايج حاصل از بررسي روايي همگرا در جدول  1نشان داده ميشود که همانطور که مشاهده ميگردد
نتايج ،نمايانگر مناسب بودن معیار روايي همگرا ميباشد .البته تنها در عامل تسهیل ارتباطات ( )C.Fمقداری کمتر از  8/6مي-
باشد که اين مقدار قابل اغماض ميباشد.
جدول ( )4بررسی روایی همگرا
عامل مرتبه دوم

شبکههای
اجتماعي
()S.N

عامل مرتبه اول

نماد در مدل

تعداد سؤاالت

میانگین واريانس استخراج شده ()≤8/6

اطالعرساني

NO

0

8/60

تسهیل ارتباطات

C.F

1

8/19

تداوم بحثهای کالسي

C.D

1

8/60

حمايت عاطفي

E.S

0

8/51

تشکیل گروه

C.G

0

8/59

روند آموزشي

E.P

6

8/52

پس از بررسي روايي همگرا ،به منظور نشان دادن مستقل بودن هريک از مفاهیم مورد استفاده در پژوهش ،از روايي واگرا استفاده
شد که در اين پژوهش از روش فورنل و الرکر استفاده شده است و نتايج آن در جدول  6ارائه شده است .با توجه به نتايج به
دست آمده روايي واگرای مدلهای اندازهگیری تأيید ميشود.
جدول ( )5نتایج بررسی روایی واگرای مدل بر اساس ماتریس فورنل و الركر
S.N
E.P
C.
NO
C.F
E.S
C.G
D
8/90
NO

8/97

8/57

8/56

C.F

8/95

8/52

8/94

C.D

8/08

8/92

8/51

8/98

E.S

8/02

8/95

8/98

8/59

8/57

C.G

8/96

8/90

8/94

8/54

8/98

S.N

E.P

در اين بخش معیارهای ضرايب معناداری  ،Tمعیار  ،R Squaresمعیار اندازه تأثیر ،معیار  Q2و  Redundancyمورد
استفاده قرار ميگیرد که در ادامه به بررسي آنها پرداخته ميشود.
به منظور بررسي وجود يا عدم وجود رابطه بین متغیرها بايد معناداری کلیهی روابط موجود بین متغیرها مورد تأيید قرار گیرد.
بدين منظور در سطح اطمینان  %76بايد سطح  Tتمامي مسیرها بیشتر از  4/75باشد و اين دلیلي بر رد فرض صفر و قبولي
فرض يک مبني بر معناداری بودن روابط ميباشد .نتايج اين آزمون در شکل  0آمده است.

1 Average Variance Extracted
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شکل ( )3میزان  Tدر روابط مدل در حالت بررسی فرضیه اصلی

همانطور که در شکل  0مشاهده ميشود ،سطح معناداری  Tدر تمامي مسیرهای مدل بیشتر از  4/75ميباشند .به عبارتي در
تمامي مسیرها ،وزنهای به دست آمده تفاوت معناداری با صفر دارند.
ارزیابی مدل ساختاری
مقادير  R2و  Q2برای متغیرهای درونزا اندازهگیری شده و به ترتیب در جداول  5و  9آورده شده است .همانطور که مشاهده
ميشود هر دو معیار تقريباً برای تمامي متغیرهای درونزا در سطح قوی قرار گرفتهاند.
جدول ( )6مقدار R2
متغیرهای درونزا

NO

C.F

C.D

E.S

C.G

E.P

R2

8/512

8/941

8/955

8/597

8/999

8/970

جدول ( )7مقدار Q2
متغیرهای درونزا

NO

C.F

C.D

E.S

C.G

E.P

Q2

8/00

8/00

8/11

8/12

8/64

8/17

همچنین مقدار شاخص  Redundancyبرای تمامي متغیرهای درونزا به شرح جدول  0است .البته الزم به ذکر است که اين
ميباشد.
مقادير با مقادير  Q2شباهت بسیار زيادی دارد ،آنچه که در شاخص حائز اهمیت است
جدول ( )8مقدار Redundancy
متغیرهای درونزا

NO

C.F

C.D

E.S

C.G

E.P

Redundancy

8/01

8/00

8/11

8/10

8/62

8/17
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يک معیار مناسب برای سنجش برازش بخش ساختاری مدلهای معادالت ساختاری ،مقدار میانگین  Redundancyهای
نشان داده ميشود ،از میانگین مقادير Redundancy
مربوط به عاملهای درونزا در يک مدل است .اين معیار که با
های مربوط به سازههای درونزا در يک مدل حاصل ميشود:

هرچقدر اين مقدار بیشتر باشد ،نشان از برازش مناسبتر بخش ساختاری يک مدل دارد.
برای بررسي برازش کلي مدل ،از طريق معیار  GOF4به صورت زير پرداخته شد:
پس از محاسبات مقدار  8/55 ، GoFبه دست آمده که با توجه به سه مقدار  8/26 ، 8/84و  8/05به عنوان مقادير ضعیف،
متوسط و قوی برای  ،GoFحاصل شدن اين مقادير نشان از برازش کلي قوی مدل است.
پس از بررسي و تأيید برازش مدلهای اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل کلي پژوهش ،مطابق با الگوريتم تحلیل دادهها در
 ،PLSدر ادامه به بررسي تأثیر هر يک از ابعاد پنجگانه متغیر شبکههای اجتماعي بر روند آموزشي پرداخته ميشود .بدين
منظور برآورد استاندارد از مدل در اين حالت در قالب شکل  1آورده شده است.

شکل ( )4برآورد استاندارد از مدل در حالت بررسی فرضیه فرعی

همانگونه در شکل  1مشاهده ميشود از میان ابعاد مختلف ،تداوم بحثهای کالسي ( )C.Dبیشترين تأثیر و بعد حمايت
اجتماعي ( )E.Sکمترين تأثیر را بر روند آموزشي ( ) E.Pداشته است .در ادامه به منظور بررسي معنادار بودن اين روابط به
بررسي ضريب  Tپرداخته ميشود.

1 Goodness of Fit
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شکل ( )5میزان  Tدر روابط مدل در حالت بررسی فرضیه فرعی

ارزیابی مدل كلی
در شکل  6مشاهده ميشود که سطح معناداری  Tدر تمامي مسیرهای مدل بیشتر از  4/75ميباشند .به عبارتي در تمامي
مسیرها ،وزن های به دست آمده تفاوت معناداری با صفر دارند و معنادار است .خالصه آزمون فرضیههای پژوهش در جدول 0
آورده شده است.
جدول ) )9خالصه فرضیات پژوهش
فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلي

فرضیههای فرعي

نتیجه

توضیحات

شبکههای اجتماعي

روند آموزشي

تأيید فرضیه

میزان  Tبیشتر از  4/75ميباشد.

اطالعرساني

روند آموزشي

تأيید فرضیه

میزان  Tبیشتر از  4/75ميباشد.

تسهیل ارتباطات

روند آموزشي

تأيید فرضیه

میزان  Tکمتر از  4/75ميباشد.

تداوم بحثهای کالسي

روند آموزشي

تأيید فرضیه

میزان  Tکمتر از  4/75ميباشد.

حمايت عاطفي

روند آموزشي

تأيید فرضیه

میزان  Tکمتر از  4/75ميباشد.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسي تأثیر شبکههای اجتماعي بر روند آموزشي مراکز آموزش نیروی دريايي راهبردی ارتش جمهوری
اسالمي ايران بوده است .انجام اين پژوهش به دلیل به وجود آمدن شرايطي که در آن به طور روزافزون کاربرد شبکههای
مجازی در امر آموزش گسترش مييابد و در نتیجه وفق يافتن با اين شرايط به امری اجتنابناپذير تبديل شده است ،امری الزم
و ضروری است؛ بنابراين هرچه آگاهانهتر در اين مسیر قدم برداشته شود ،بیشتر ميتوان از مزايای استفاده از شبکههای
اجتماعي در آموزش بهره برد.
با توجه به نتايج پژوهش ،شبکه های اجتماعي بر روند آموزش تأثیر مثبت و معناداری دارد .به صورتي که ضريب استاندارد اين
مسیر برابر با  )β=0.893( 8/070بوده است؛ بنابراين الزم است مسئوالن دانشگاهي در سطح کالن تدابیری بینديشند تا
زيرساختهای الزم برای استفاده از وسايل متصل به شبکههای ا جتماعي در دانشگاه مانند اينترنت خوابگاه و محیط دانشگاه،
حمل موبايل و لپ تاپ در محیط دانشگاه و خوابگاه و  ...برای دانشجويان فراهم گردد .البته با توجه به نظامي بودن دانشگاه،
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بايد جنبه امنیتي دانشگاه هم مدنظر قرار گیرد .از طرفي به دلیل لزوم استفاده از مقاالت علمي بهروز و ارتباط با مجامع علمي
دنیا ،دسترسي به فضای مجازی الزم و ضروری ميباشد .از طرفي هم با توجه به رسالت و مأموريت دانشگاههای نظامي امکان
استفاده آزاد از اين گونه فضاها میسر نميباشد .ازاينرو پیشنهاد ميشود که با استفاده از طراحي شبکهای داخلي که با اهداف
نظام جمهوری اسالمي ايران هم همخواني دارد و مبتني بر ارزشهای اخالقي موجود باشد ،ميتوان تا حدود بسیار زيادی
مشکالت را برطرف نمود .در پژوهش مالمیر و همکاران ( ،)4076يعقوبي و همکاران ( ،)4076امامي ريزی ( ،)4076جانکو و
همکاران ( ،)2848رابلیر و همکاران ( ،)2848يو و همکاران ( ،)2848زايديه ( ،)2842تس ( ،)2840حمید و همکاران
( ،)2846لیم و ريچاردسون ( )2845و ساها و کارپینسکي ( )2840نیز بر تأثیر معنادار شبکههای اجتماعي بر روند آموزش
تأکید شده است.
با بررسي فرضیات فرعي پژوهش ميتوان به نتايج دقیق تر و قابل اتکاتری دست يافت .اولین فرضیه فرعي بیانگر تأثیر تداوم
بحثهای کالسي به عنوان يکي از ابعاد شبکههای اجتماعي بر روند آموزش بوده است که ضريب استاندارد 8/258
( )β=0.260اين مسیر مثبت و معنادار است؛ بنابراين پیشنهاد ميشود که اساتید دروس در کالس فقط به جنبههای کلیدی
موضوعات درسي اشاره کرده و بحث درباره مطالب و موضوعات چالشي را در شبکههای اجتماعي مطرح کنند .دانشجويان هم از
تأثیر تداوم بحث های کالسي بر روند آموزشي و عملکرد تحصیلي خود غافل نباشند و تمام وقت خود را در اين شبکهها به
وقتگذراني و سرگرمي اختصاص ندهند .پژوهش يعقوبي و همکاران ( ،)4076يو و همکاران ( ،)2848زايديه ( )2842و حمید
و همکاران ( )2846نیز اين يافته پژوهش حاضر را تأيید ميکنند.
فرضیه فرعي دوم بیانگر تأثیر اطالعرساني بر روند آموزش است .بر طبق نتايج گزارش شده ،تأثیر اطالعرساني به عنوان يکي از
ابعاد شبکههای اجتماعي بر روند آموزش با ضريب استاندارد  )β=0.246( 8/215مثبت و معنادار است؛ بنابراين نقش اين
شبکهها به عنوان يک کانال اطالعرساني بیش از پیش مشخص ميشود؛ بنابراين اساتید دانشگاهها در کنار ابزارهای سنتي
مانند ايمیل و استفاده از وبسايتها برای اطالعرساني رويدادها و کالسهای آموزشي و فوقبرنامه بايستي به اين ابزار مهم
تکیه کنند .پژوهش خداياری و همکاران ( ،)4070يعقوبي و همکاران ( )4076و رابلیر و همکاران ( )2848نیز اين يافته
پژوهش حاضر را تأيید ميکنند؛ اما نتیجه پژوهش میرزايي و همکاران ( )4075يافته فوق را تأيید نميکند.
فرضیه فرعي سوم بیانگر تأثیر حمايتهای عاطفي بر روند آموزش است .بر طبق نتايج گزارش شده ،تأثیر حمايت عاطفي به
عنوان يکي از ابعاد شبکههای اجتماعي بر روند آموزش با ضريب استاندارد  )β=0.119( 8/447مثبت و معنادار است؛ بنابراين
در وهله اول به اساتید دانشگاه پیشنهاد ميشود که هنگام حضور در شبکههای اجتماعي از قالبهای خشک و رسمي موجود پا
فراتر نهاده و به هنگام نیاز حس همدلي خود نسبت به دانشجويان را نشان دهند و ثانیاً به دانشجويان پیشنهاد ميشود در
صورت لزوم حمايتهای عاطفي خود را در اين شبکهها از يکديگر دريغ نورزند .پژوهش يو و همکاران ( ،)2848زايديه ()2842
و ساها و کارپینسکي ( )2840نیز اين يافته پژوهش حاضر را تأيید ميکنند.
فرضیه فرعي چهارم بیانگر تأثیر تسهیل ارتباطات بر روند آموزش است .بر طبق نتايج گزارش شده ،تأثیر تسهیل ارتباطات به
عنوان يکي از ابعاد شبکههای اجتماعي بر روند آموزش با ضريب استاندارد  )β=0.196( 8/475مثبت و معنادار است .اين
نتیجه دور از ذهن نیز نبوده است ،چرا که با استفاده از شبکههای اجتماعي ميتوان در بسیاری از هزينهها از قبیل هزينههای
رفت و آمد صرفهجويي کرد و از طرفي مشکالت استفاده از ابزارهای مجازی ديگر از قبیل ايمیل را ندارد؛ چرا که سرويس
گفتگوی آنالين در اين شبکه ها با راحتي بیشتری قابل دسترس است و مزايای ابزارهای سنتي مانند ارسال انواع فايل را نیز
دارد؛ بنابراين ميتوان با ايجاد زيرساختهای الزم بستر مناسب برای برگزاری دورههای مجازی برای دانشجويان را فراهم کرد.
البته اين دوره ها برای اثربخشي بیشتر بايستي در راستای اهداف آموزشي دانشگاه باشند تا هم از سردرگمي دانشجويان
جلوگیری شود و هم اهداف آموزشي به بهترين شکل ممکن تحقق يابند .پژوهش خداياری و همکاران ( ،)4070يعقوبي و
همکاران ( ،)4076رابلیر و همکاران ( ،)2848زايديه ( )2842و حمید و همکاران ( )2846نیز اين يافته پژوهش حاضر را تأيید
ميکنند.
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فرضیه فرعي پنجم بیانگر تأثیر تشکیل گروههای مجازی بر روند آموزش است .بر طبق نتايج گزارش شده ،تأثیر تشکیل گروه-
های مجازی به عنوان يکي از ابعاد شبکههای اجتماعي بر روند آموزش با ضريب استاندارد  )β=0.256( 8/265مثبت و معنادار
است؛ بنابراين پیشنهاد ميشود در اين شبکهها به تشکیل گروههای مجازی متشکل از افرادی با عاليق و ساليق يکسان اقدام
شود .همچنین الزم است به صورت دوره ای کارکرد گروه مورد ارزيابي قرار گیرد و در صورتي که از هدف اصلي خود دور شده
باشد منحل شود .پژوهش رابلیر و همکاران ( )2848و حمید و همکاران ( )2846نیز اين يافته پژوهش حاضر را تأيید ميکنند.
در انجام پژوهش حاضر نظامي بودن محیط آموزشي و ممنوعیت استفاده از تلفن همراه و تمامي وسايل متصل شونده به
اينترنت ،امکان مانور بیشتر را از محقق سلب کرده است .اين پژوهش در جامعه آماری اساتید و دانشجويان دانشگاه علوم
دريايي امام خمیني (ره) نوشهر و با شرايط همین دانشگاه انجام گرفته و بايستي در تعمیم نتايج آن به ساير دانشگاهها جوانب
احتیاط رعايت شود.
به محققین آتي پیشنهاد ميشود که مدل پیشنهادی را در ساير دانشگاههای غیرنظامي ايران بررسي نموده و نتايج به دست
آمده را با نتايج اين پژوهش مقايسه نمايند تا بتوان اثر محدوديتهای موجود در محیطهای نظامي را از مدل ارائهشده حذف
نمود .بررسي و تحلیل قابلیتها و محدوديتهای شبکههای اجتماعي بر روند آموزشي ،بررسي عملي تعديلگر بودن متغیرهايي
مانند جنسیت و مقطع تحصیلي در رابطهی بین شبکههای اجتماعي و روند آموزشي و نهايتاً بررسي نقش شبکههای اجتماعي
در ارتقای مهارتهای يادگیری دانشجويان نیز ميتوانند از جمله موضوعات جذاب برای پژوهشهای آتي باشد.
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