4- 1  ص ص،*  شماره،**  جلد،****  پاییز، پژوهشی فناوری آموزش-نشریه علمی
نشریه علمی _ پژوهشی

فنـــاوري آمــــوزش
jte.srttu.edu

ISSN: 2345 – 5462

بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری به یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی
4نسب

 مصطفی زندی، 3 ندا اسکندری، 2 جبار باباشاهی،1سید محمدباقر جعفری

sm.jafari@ut.ac.ir ) ایران (نویسنده مسئول، پردیس فارابی دانشگاه تهران، گروه مدیریت صنعتی و مالی1
 ایران، پردیس فارابی دانشگاه تهران، گروه مدیریت دولتی و امور عمومی2
 ایران، پردیس فارابی دانشگاه تهران، گروه مدیریت صنعتی و مالی3
 ایران، پردیس فارابی دانشگاه تهران، گروه مدیریت بازرگانی4
چکیده

اطالعات مقاله

 رسانههای اجتماعی. استفاده مناسب و کارآمد از آن اهمیت ویژه پیدا کرده است،با گسترش رسانههای اجتماعی
ابزاری مناسب جهت یادگیری هستند و برای داشتن جامعهای بهتر و پیشرفتهتر باید به نقش یادگیری از طریق
 یکی از مواردی که باعث توسعه یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی.رسانه های اجتماعی توجه ویژه نمود
 وفاداری کاربران به یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی میباشد؛ لذا در پژوهش حاضر پیشایندهای،میگردد
، پژوهش حاضر از نظر هدف.موثر بر وفاداری به یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت
 ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و جامعه آماری این. یک پژوهش توصیفی است،کاربردی و از حیث ماهیت
 در این پژوهش از نمونهگیری در دسترس.پژوهش کاربران گروه تلگرامی کانون فناوری اطالعات قم بودهاند
 انجامLISREL  وSPSS  تجزیه و تحلیل یافتهها با نرم افزارهای. پرسشنامه جمعآوری شد364 استفاده و تعداد
 نتایج پژوهش نشان میدهد که دو شاخص سنجش وفاداری به یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی.شده است
(تمایل رفتاری به ادامه استفاده از آن و تمایل به توصیه به دیگران) تحت تاثیر رضایت از آن قرار دارد و رضایت
.نیز تحت تاثیر خودکارآمدی یادگیری و عالقه به یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی قرار دارد

 پژوهشی-مقاله علمی
:دریافت
:پذیرش
:واژگان کلیدی
یادگیری
رسانههای اجتماعی
وفاداری
خودکارامدی
تمایل رفتاری

Investigating factors affecting loyalty to learning through social media
Seyed Mohammadbagher Jafari1, Jabbar Babashahi2, Neda Eskandary3, Mostafa Zandi Nasab4
1

Department of Industrial and Financial Management, College of Farabi, University of Tehran (Corresponding
author) sm.jafari@ut.ac.ir
2
Department of Public Management, College of Farabi, University of Tehran
3
Department of Industrial and Financial Management, College of Farabi, University of Tehran
4
Department of Business Management, College of Farabi, University of Tehran
ARTICLE INFORMATION

ABSTRACT

Original Research Paper
Received:
Accepted:
Keywords:
Learning
Social media
Loyalty
Self-efficacy
Behavioral intention

With the development of social media, proper and efficient use of it is inevitable. Social
media is a good tool for learning. In order to have a better and more advanced society,
special attention should be given to the role of learning through social media. One of the
issues that promote the development of learning through social media is the loyalty of
users to learning through social media. Therefore, in the present research, the
antecedents of learning loyalty through social media have been studied. The present
study is a descriptive study in terms of objective and applied in nature. The data
gathering tool was a questionnaire and the population of this research was the users of
the telegram group of Qom IT Center. In this research, convenience sampling was used
to collect 364 questionnaires. Data were analyzed using SPSS and LISREL software.
The results of the research show that two indicators for measurement of learning loyalty
through social media (behavioral intention to continue using and willingness to
recommend to others) are affected by satisfaction, and satisfaction is also affected by
self-efficacy of learning and interest learning through social media.
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 .1مقدمه
امروزه با پیشرفت ابزارهای ارتباط جمعی و رایانهها ،نفوذ و
گسترش شبکه اینترنت در عرصههای مختلف زندگی انکارناپذیر
است ] .[1یکی از پدیدههای بسیار فراگیری که در چند سال اخیر
بر روی شبکه اینترنت به وجود آمده ،پیدایش رسانههای اجتماعی
است .رسانههای اجتماعی ،زندگی اجتماعی و اقتصادی را تحت
تاثیر قرار دادهاند .گسترش رسانههای اجتماعی مورد توجه اقشار
مختلف جامعه از جمله مدیران آموزشی قرار گرفته است؛ از دیدگاه
مدیران آموزشی ،رسانههای اجتماعی فرصتهای بی بدیلی برای
آموزش و یادگیری فراهم میآورد ].[2
رسانههای اجتماعی عبارتاند از گروهی از برنامههای کاربردی
مبتنی بر اینترنت که با اتکا به بنیانهای فناوری وب ،امکان ایجاد
و تبادل محتوای تولید شده توسط کاربران را فراهم مینمایند ].[3
رسانههای اجتماعی در کنار جنبه سرگرمی ،برای دسترسی و
انتشار اطالعات مربوط به یادگیری مورد استفاده قرار میگیرند
] [4و استفاده از آنها در جهت تحقق اهداف آموزشی به طور
مفصل مطالعه شده است ] .[5یکی از کاربردهای رسانههای
اجتماعی ،یادگیری میباشد که فرآیند یادگیری در آن از طریق
به اشتراکگذاری دانش اتفاق میافتد ].[6
رسانههای اجتماعی این فرصت را به یادگیرندگان میدهند تا
اطالعات را سازماندهی کنند ،ایدههای خود را به اشتراک بگذارند،
نظرات و بازخوردها را دریافت نمایند و مهمتر اینکه از دیگران
بیاموزند .رسانههای اجتماعی در گسترش یادگیری و آموزش
بسیار کارآمد است ] .[7استفاده از رسانههای اجتماعی جهت
یادگیری و آموزش ساده است و در عین حال سرعت مناسبی
جهت بهرهوری آموزشی دارا میباشد ].[8
یادگیرندگان با استفاده از رسانههای اجتماعی در هر جا قادر به
دسترسی به محتوا در هر ساعت از شبانه روز می باشند .همچنین،
رسانههای اجتماعی یادگیرندگان را قادر به توسعه محتوا با یکدیگر
و ساخت یک دانش اجتماعی مشترک میکنند .عالوه بر این،
امروزه استفاده از رسانههای اجتماعی در بین نوجوانان و جوانان
بسیار رواج یافته و بسیاری به آن عالقهمند هستند و می توان از
این موقعیت جهت نظارت و تعلیم استفاده نمود ].[9
از سوی دیگر استفاده از رسانههای اجتماعی در کنار کالس درس
نیز امکان پذیر است و اجازه خواهد داد تا یاددهنده ،محتوای
آموزشی مانند متن ،عکس و ویدئو و مواردی از این قبیل را به
راحتی و با سرعت باال در اختیار یادگیرندگان قرار دهد .توان
موجود در رسانههای اجتماعی باعث شده است امروزه بسیاری از
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مدارس ،موسسات علمی ،شرکتها و سازمانها از رسانههای
اجتماعی در فرایند یادگیری استفاده نمایند ].[10
بر اساس سیاستهای آموزشی در اتحادیه اروپا ،سطح باالی
استفاده از رسانههای اجتماعی جهت یادگیری و آموزش مورد
توجه قرار گرفته است .این موضوع در گرو رضایت و وفاداری به
استفاده از این ابزار در فرآیندهای یادگیری و آموزش شناسایی
شده است ] .[11موفقیت هر نوع استفاده آموزشی از رسانهها
اجتماعی بستگی به واکنشها و پذیرش کاربران نسبت به آن و
ایجاد وفاداری به یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی دارد ].[2
علیرغم فراگیر شدن رسانه های اجتماعی هنوز مشکالتی در
خصوص ،گسترش یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی وجود
دارد .یکی از عواملی که باعث استفاده بیشتر از رسانههای اجتماعی
جهت یادگیری می باشد ،وفاداری به یادگیری است .وفاداری به
یادگیری موجب افزایش سطح یادگیری و جلوگیری از ترک
رسانههای آموزشی میگردد .از این رو پژوهش حاضر با هدف
شناسایی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری از طریق رسانههای اجتماعی
انجام شده است.
 .2مبانی نظری پژوهش
نفوذ روزافزون رسانههای اجتماعی باعث شده است که افراد زیادی
از این رسانهها استفاده کنند و هنگامی که با موضوعاتی که برای
آنها در صفحات اجتماعی جذاب است ،مواجه میشوند آن را به
اشتراک میگذارند و به آن صفحه اجتماعی یا مطلب وفادار
میشوند .وفاداری نگرش مثبت به یک موضوع ،مطلب یا چیزی
خاص است که براساس استفاده مکرر از آن به وجود میآید و
میتوان دلیل آن را فرآیندهای روانی دانست ] .[2وفاداری زمانی
شکل میگیرد که نگرش و تجربه مثبت در فرد به وجود آمده باشد
] .[12وفاداری به یک موضوع از طریق تمایل رفتاری به ادامه
استفاده ] [2] ,[13] ,[12و تمایل به توصیه به دیگران قابل سنجش
میباشد ].[2] ,[13
وفاداری به یادگیری و آموزش در محیطهای آموزشی پیشتر در
مطالعات علی و همکاران ] [12و آنامودال و بلمکوندا ] [13بررسی
شده است و علی و همکاران ] [12آن را یکی از الزمههای توسعه
و گسترش یادگیری و آموزش برشمردهاند .وفاداری به یادگیری،
تجربه و نگرش خوشایند از مطالب آموخته شده تعریف شده است،
که نوعی تعهد عمیق نسبت به یادگیری را ایجاد می کند این
مفهوم در چارچوب دو متغیر تمایل رفتاری به ادامه استفاده از
رسانه های اجتماعی و تمایل به توصیه به دیگران تبیین شده
است .کو و همکاران ] [14وفاداری به یادگیری در شبکههای
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اجتماعی از طریق قصد ادامه استفاده بررسی کردند و دلیل ادامه
استفاده از شبکههای اجتماعی را ایجاد وفاداری دانستهاند.
به بیان دیگر ،اگر کاربران به چیزی احساس وفاداری بنمایند ،به
احتمال زیاد آن را به دوستان و نزدیکان خود توصیه نموده و در
چرخه بازخورد و ارزیابی محصول و خدمت تاثیر میگذارند و این
موارد در محیطهای آموزشی امروزی اهمیت حیاتی دارند .افراد
وفادار خبرها و اطالعات مثبت را از طریق ارتباطات توصیهای با
سرعت انتقال میدهند ،این موضوع سبب گسترش آن موضوع
میگردد ] .[15تمایل رفتاری به ادامه استفاده از یک شبکه
اجتماعی صرفاً نوعی واکنش اختیاری نیست ،بلکه نتیجه عوامل
روانی ،احساسی و هنجاری است و فرد را به سمت ادامه استفاده
سوق میدهد ] [2و همانطور که اشاره شد این دو مورد
شاخصهای سنجش وفاداری میباشد.
رضایت احساس لذتبخش و مطلوبی است که در افراد شکل
میگیرد .امروزه مفهوم رضایت در بحث آموزش و یادگیری نیز
وارد شده است و مطلوب بودن ارزیابی ذهنی افراد از نتایج و
تجربیات مختلف آموزشی تعریف شده است ] .[13جلب رضایت
کاربران می تواند آنان را قانع سازد تا وقت و سرمایه بیشتری را
در رسانههای اجتماعی صرف کنند .افزایش رضایتمندی میتواند
منجر به تقویت قصد فرد برای استفاده از یک سیستم (مطابق با
نظریه پذیرش فناوری آجزن) و در نهایت تقویت وفاداری کاربران
گردد ،که در این صورت آنها خود به بهترین منابع برای رشد و
توسعه و جلب سایر افراد به یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی
میگردند .توجه به رضایت کاربران به یادگیری باعث موفقیت و
گسترش یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی میشود .به همین
دلیل است که امروزه رضایت کاربر یا مشتری به یکی از مهمترین
مفاهیم سیستمهای ارزیابی مدیریت رسانههای اجتماعی تبدیل
شده است و برای افزایش سطح آن راهکارهایی ارائه میگردد.
بنابراین میتوان گفت گسترش یادگیری از طریق رسانههای
اجتماعی به مقدار زیاد به پیادهسازی یک الگوی آموزشی که بتواند
نیازهای یادگیرندگان و اهداف آموزشی آنان در قالب رضایت مورد
توجه قرار دهد ،بستگی دارد ] .[2رضایت باالتر باعث افزایش
وفاداری میگردد .یافتههای پژوهش نشان میدهد افرادی که
رضایت از یادگیری داشته بودهاند ،تمایل به توصیه به دیگران در
مورد نکات مثبت یادگیری داشتهاند ] [13و همچنین ،رضایت از
یادگیری تمایل رفتاری به ادامه استفاده رو موجب گردیده است و
موجب گردیده است تا مجدداً در دورههای آموزشی شرکت نمایند
].[12

خودکارآمدی نوعی باور اساسی در تواناییهای فردی است که به
فرایند چالش کشیدن تمایالت و خواستهها میانجامد ] .[16در
واقع خودکارآمدی به باورهای فرد دربارهی تواناییهای خود برای
انجام موفقیتآمیز یک رفتار خاص اشاره دارد ] .[17باورهای
خودکارآمدی موجب میشوند که یک فرد با خودکارآمدی باال
ویژگیهای شخصی مثبت و منحصر خود مانند پشتکار،
برنامهریزی استراتژیک و دستیابی به موفقیت باال ،را به نمایش در
بیاورد ] .[16سیستمهای رسانههای اجتماعی دارای توانایی بالقوه
برای افزایش خودکارآمدی افراد در یادگیری هستند و میتوانند
از افراد برای توسعه یادگیری خود به سطح عمیقتر پشتیبانی
کنند .افراد با خودکارآمدی باال نسبت به افرادی که به توانایی خود
تردید دارند در انجام امور آموزشی بیشتر شرکت میکنند،
یادگیری را مدیریت میکنند و قادر به سازماندهی و تنظیم روند
اجرایی فعالیتها هستند ] .[18افرادی که دارای خودکارآمدی
یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی هستند ،عالقه و رضایت
بیشتری به یادگیری از آن طریق دارند ] .[19از این که افراد بتوانند
توانایی و مهارتهایی را با کمترین هزینه و زحمت به دست آورند،
در خود احساس عالقه و رضایت میکنند ].[17
نظریههای محرک نشاندهنده این است که افراد میتوانند به
یادگیری عالقه پیدا کنند .در طول یادگیری در صورتی که افراد
درگیری احساسی مثل دستیابی به موضوع مورد نظر را تجربه
نمایند ،به یادگیری عالقهمند میشوند .اگر یادگیرندگان به
یادگیری عالقهمند شوند و از این طریق به اهداف آموزشی خود
دست یابند ،در این افراد رضایت به وجود میآید ] .[20رضایت
یکی از مهمترین عوامل تداوم استفاده از وسایل آموزشی آنالین
جهت یادگیری میباشد ] .[21لیاو و هانگ ] [22در پژوهش خود
که به بررسی یادگیری در محیطهای آنالین دارای تعامل پرداخته
بودهاند ،به این نتیجه رسیدهاند در صورتی که فرد به محیط
یادگیری عالقه داشته باشد ،با رضایت و انگیزه بیشتری به
یادگیری از این طریق میپردازد و بازدهی آموزشی باالتر میرود.
زمانی که افراد با عالقه فعالیتی را انجام میدهند ،احتمال اینکه
فعالیت با کیفیت بهتری به پایان برسد بیشتر است و با پایان
فعالیت با کیفیت در خود احساس رضایتمندی میکنند ].[23
در مدلهای مختلف ،یادگیری به عنوان یک تجربه شناختی و
عاطفی در نظر گرفته شده است .در زمینه تجربه شناختی ،ناتوانی
در شناخت میتواند حواس پرتی و عدم توجه را به همراه داشته
باشد .ناتوانی در شناخت به عنوان اشتباه در انجام اقدامی که فرد
معموالً قادر به انجام است ،تعریف میشود .ناتوانی شناختی باعث
کاهش بهرهوری و استفاده از اینترنت به نحوه صحیح میشود.
نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد ** ،شماره * ،تابستان ****
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توانایی شناختی به عنوان یکی از مهمترین عوامل برای تجزیه و
تحلیل عملکرد فردی در سیستم پویا شناخته میشود .افرادی که
ناتوانی شناختی استفاده از اینترنت را دارا هستند ،به نظر میرسد
کمتر خودکارآمدی در یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی
دارند و همچنین ،این موضوع بر روی عالقه به یادگیری از طریق
رسانههای اجتماعی میتواند موثر باشد ].[19
بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه وفاداری به یادگیری در
محیطهای آموزشی بوده است و مطالعات محدودی وفاداری به
یادگیری را در رسانههای اجتماعی و محیطهای آنالین آموزشی
بررسی کردهاند .برای توسعه یادگیری در عصر حاضر باید به نقش
رسانههای اجتماعی توجه ویژه نمود .موضوعی که در توسعه
یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی حائز اهمیت است ،توجه
ویژه به نقش وفاداری میباشد .وفاداری به یادگیری از طریق
رسانههای اجتماعی مزایای زیادی از جمله کاهش هزینهها،
سرعت مناسب و گستردگی زمانی و مکانی است .لذا هدف اصلی
پژوهش حاضر بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری به یادگیری از
طریق رسانههای اجتماعی است .از این رو پیشایندهای موثر بر
وفاداری به یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی مورد بررسی
قرار گرفت.
با توجه به مطالب بیان شده فرضیههای پژوهش تدوین گردید و
مدل مفهومی پژوهش نیز در شکل شماره  1ارایه شده است.
فرضیه  :1ناتوانی شناختی اینترنت بر خودکارآمدی یادگیری از
طریق رسانههای اجتماعی تاثیر منفی معنادار دارد.
فرضیه  :2ناتوانی شناختی اینترنت بر عالقه به یادگیری از طریق
رسانههای اجتماعی تاثیر منفی معنادار دارد.
فرضیه  :3خودکارآمدی یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی بر
عالقه به یادگیری از طریق آن تاثیر معنادار دارد.
فرضیه  :4خودکارآمدی یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی بر
رضایت از یادگیری از طریق آن تاثیر معنادار دارد.
فرضیه  :5عالقه به یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی بر
رضایت از یادگیری از طریق آن تاثیر معنادار دارد.
فرضیه  :6رضایت از یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی بر
تمایل رفتاری به ادامه استفاده از آن تاثیر معنادار دارد.
فرضیه  :7رضایت از یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی بر
تمایل به توصیه به دیگران تاثیر معنادار دارد.
در این قسمت از پژوهش ،چهار مطالعه مشابه به عنوان پیشینه
پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .فیچتر و ویسنوسکی ] [24در

نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد ** ،شماره * ،تابستان ****

جعفری و همکاران

پژوهشی تحت عنوان "انگیزهها ،وفاداری و تمایل به توصیه:
یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی" به بررسی آموزش و
یادگیری مشتریان در کسبوکار پرداختهاند .به این منظور
پیمایشی در بین مشتریان صنعت هواپیمایی انجام گرفت .نتایج
پژوهش نشان داد که میتوان از طریق آموزش در رسانههای
اجتماعی مشتری جذب کرد و این زمانی امکانپذیر است که
مشتری به یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی وفادار بشود.
همچنین ،مشتری میتواند از طریق توصیه به دیگران برای شرکت
بازدهی داشته باشد.
شن و همکاران ] [25در پژوهشی تحت عنوان "گسترش
برنامههای یادگیری آنالین :خودکارآمدی و رضایت از یادگیری"
به بررسی نقش خودکارآمدی و رضایت از یادگیری در گسترش
یادگیری آنالین در بین دانشجویان دانشگاه پرداختهاند .به این
منظور پیمایشی با مشارکت  406دانشجو انجام گرفت .نتایج
پژوهش نشان داد که برای گسترش یادگیری آنالین باید به نقش
خودکارآمدی توجه ویژه نمود و خودکارآمدی را در پنج بخش
دستهبندی کردند ،همچنین ،نقش خودکارآمدی در ایجاد رضایت
از یادگیری بسیار مهم است و باید برای توسعه یادگیری روی
رضایت تمرکز نمود.
اُنت و همکاران ] [26در پژوهشی تحت عنوان "ارزیابی رضایت و
وفاداری براساس تجربه یادگیری آنالین" به بررسی و تحلیل
رضایت و وفاداری افرادی که در دوره آموزشی آنالین شرکت
کردهاند ،پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که مشارکتکنندگان
که در دوره آموزشی مهارتی را در خود افزایش دادهاند ،باعث ایجاد
رضایت در آنها شده است و موجب گردیده وفاداری به این نوع
یادگیری در آنها شکل بگیرد .از دید آنها بایستی همواره سطح
رضایت و وفاداری به آموزش به روشهای مختلف اندازهگیری
بشود.
آرگر و همکاران ] [2در پژوهشی تحت عنوان "چه چیزی باعث
ایجاد وفاداری در یادگیری رسانههای اجتماعی در یک محیط
یادگیری میشود؟ نقش مؤثر نیاز به شناخت" به بررسی استفاده
از رسانههای اجتماعی در یک دوره آموزشی و عوامل تعیین کننده
وفاداری افراد به یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی در بین
دانشجویان دانشگاهی در اسپانیا پرداختهاند .به این منظور
پیمایشی با مشارکت  202نفر از دانشجویان انجام گرفت .نتایج
پژوهش نشان داد که متغیر نیاز به شناخت در شکلگیری نگرش،
رضایت و وفاداری دانشجویان نسبت به تجربه یادگیری مؤثر است
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Interest in
learning
through
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
Fig. 1. Conceptual model of research

و بر روی این متغیرها تاثیر مثبتی میگذارد و دو متغیر تمایل
رفتاری به ادامه استفاده و تمایل توصیه به دیگران به عنوان دو
شاخص سنجش وفاداری به یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی
مورد بررسی قرار گرفت.
 .3روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده
ها ،توصیفی است .استراتژی پژوهش ،از نوع پیمایش بوده است
که با استفاده از روش مدل سازی معادالت ساختاری به بررسی
همزمان روابط بین متغیرهای پژوهش پرداخته است .جامعه آماری
در این پژوهش شامل کلیه افراد حاضر در گروه تلگرامی کانون
فناوری اطالعات استان قم است که در دوره جمعآوری داده های
پژوهش از مطالب این گروه استفاده کرده اند .حجم جامعه پژوهش
 3000نفر بوده است .این گروه تلگرامی در حوزه فناوری و اطالعات
فعالیت دارد ،با توجه به اینکه معموالً ،اغلب گروهها و کانالهای
رسانههای اجتماعی مقطعی و زمانی میباشند و اما این گروه
توانسته با ارائه اطالعات بسیار زیاد آموزشی و مناسب و برگزاری
جلسات آموزشی آنالین همچنان گروه را فعال نگه دارد و کاربران
زیادی را جذب نماید ،به همین دالیل به عنوان جامعه آماری

پژوهش حاضر انتخاب گردید .براساس روش تعیین حجم نمونه از
جدول مورگان و کرجسی ] [27برای جامعه  3000نفری باید 341
نمونه جمعآوری شود .از این رو تعداد  364نمونه به عنوان حجم
نمونه با روش نمونهگیری در دسترس جمعآوری گردید.
برای گردآوری دادهها از پرسشنامه شامل  26سوال بسته پاسخ
پنج ارزشی استفاده شد 5 .سوال اول به سنجش ناتوانی شناختی
اینترنت از مطالعات پارک و همکاران ] 4 ،[28سوال به سنجش
خودکارآمدی یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی از مطالعات
هنگ و همکاران ] 5 ،[19سوال عالقه به یادگیری از طریق
رسانههای اجتماعی از مطالعات بلکریشنان و همکاران ]5 ،[20
سوال رضایت از یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی از مطالعات
هنگ و همکاران ] 4 ،[19سوال تمایل رفتاری به ادامه استفاده از
مطالعات پارک و همکاران ] 3 ،[28سوال تمایل به توصیه به
دیگران از مطالعات آرگو و همکاران ] [2بوده است و دو سوال برای
وضعیت جمعیت شناختی در نظر گرفته شد.
برای بررسی و تایید روایی پرسشنامه حاضر روایی محتوا ،روایی
سازه و روایی همگرا بررسی شد ،به منظور تایید روایی محتوا
تعدادی پرسشنامه بین اساتید دانشگاهی و افراد خبره توزیع شد
و از منطقی بودن ،قابل فهم بودن سواالت و تناسب متغیرها
اطمینان حاصل شد و همین طور از نظرات خبرگان جهت بهبود
نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد ** ،شماره * ،تابستان ****
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گویههای پرسشنامه استفاده شد .به منظور روایی سازه از تحلیل
عاملی در حالت تحلیل عاملی تاییدی و مدل اندازهگیری استفاده
شد .همه گویهها به جز گویه شماره  2و  14 ،7دارای بار عاملی
باالتر از  0.5بودهاند؛ لذا این گویه حذف و مجدد ًا تحلیل عاملی در
حالت مدل اندازهگیری مورد بررسی قرار گرفت که همه گویهها
دارای بار عاملی باالتر از  0.5بودهاند نتایج در جدول شماره  1آمده
است.
جدول  .1بار عاملی گویهها
Table 1. Factor loadings
Factor loadings

Items

Factor loadings

Items

Delete

14

0.51

1

0.79

15

Delete

2

0.81

16

0.53

3

0.81

17

0.70

4

0.85

18

0.77

5

0.63

19

0.59

6

0.68

20

Delete

7

0.82

21

0.75

8

0.87

22

0.55

9

0.88

23

0.83

10

0.90

24

0.80

11

0.83

25

0.79

12

0.80

26

0.69

13

همچنین ،به منظور تایید روایی همگرا ،میانگین واریانس استخراج
شده ( )AVEو پایایی مرکب ( )CRمحاسبه شد .شاخص پایایی
مرکب بر طبث نظر بایرن ] [29باید باالتر از  0.7باشد ،تا اعتبار
سازه باال باشد ،و بین  0.6تا  0.7قابل قبول است .همچنین،
میانگین واریانس استخراج شده نیز در صورتی که باالتر از 0.5
باشد اعتبار سازه باال است و بین  0.4تا  0.5مورد قبول است و
شرط دیگر آن بزرگتر بودن پایایی مرکب از میانگین واریانس
استخراج شده است .جهت بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شده است .این ضرایب برای هر یک از
متغیرهای پژوهش به صورت مجزا محاسبه شد که نتایج آن در
جدول شماره  2ارائه شده است .همان طور که نتایج ضریب آلفای
کرونباخ نشان می دهد ،پرسشنامه مورد نظر از پایایی مناسبی
برخوردار است و تمامی ضرایب باالتر از  0.7است .به منظور بررسی
دادههای پژوهش و آزمون فرضیهها از آمار توصیفی و استنباطی
در نرم افزارهای آماری  SPSSو  LISRELاستفاده شده است.

نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد ** ،شماره * ،تابستان ****

جدول  .2آلفای کرونباخ و روایی همگرا
Table 2. Cronbach's alpha and Convergent validity
Cronbach's
alpha

Variables

0.71

0.41

0.74

ICF

0.70

0.40

0.78

SELSM

0.86

0.60

0.79

ILSM

0.87

0.61

0.83

LSSM

0.91

0.72

0.84

BICU

0.83

0.63

0.72

WIR

CR

AVE

 .4نتایج و بحث
در پژوهش حاضر  364نفر به عنوان حجم نمونه شرکت نموده
بودند .که از این تعداد  36.3درصد پایینتر از  25سال 47.2 ،درصد
بین  26تا  35سال 14 ،درصد بین  36تا  45سال و  2.5درصد
مربوط به افراد باالی  46سال بوده است .که نشاندهنده مشارکت
باالی جوانان در رسانههای اجتماعی میباشد .همچنین1.9 ،
درصد این افراد زیر دیپلم 2.5 ،درصد دیپلم 1.1 ،درصد فوق دیپلم،
 38.5درصد کارشناسی 56 ،درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد
و باالتر میباشند.
در این پژوهش برای آزمون فرضیهها و بررسی مدل از معادالت
ساختاری با پیش فرض حداکثر درستنمایی در نرم افزار
 LISRELاستفاده شده است .بر طبق نظر بایرن ] [29برای
بکارگیری روش حداکثر درستنمایی پیش شرطهایی وجود دارد،
باید داده ها دارای توزیع نرمال باشند ،پیوسته باشند یا با
مقیاسهای پیوسته اندازهگیری شده باشند .در این پژوهش با
اندازه گیری میزان چولگی و کشیدگی شرط اول در مورد دادهها
بررسی شد و تمام دادهها بین  -2و  2بودهاند و با بکارگیری طیف
لیکرت در ابزار پژوهش (پرسشنامه) ،شرط دوم محقق شد.
همانطور که پیشتر بحث شد ،گویهها ابتدا در حالت تحلیل عامل
تاییدی و مدل اندازهگیری مورد بررسی قرار گرفتهاند و به منظور
تایید یا رد فرضیهها از نرم افزار  LISRELبهره گرفته شده است،
به منظور استفاده از نرم افزار  LISRELباید توجه داشت که تحلیل
مسیر در این نرم افزار شاخصهای برازشی را تولید میکند که در
بازه مشخص مقبول و نتایج آن قابل استناد است .بایرن ] [29در
معادالت ساختاری در صورتی که سه شاخص باالتر از حد پذیرش
باشد ،مدل پذیرفته میشود ،در جدول شماره  3این شاخصهای
برازش و دامنه قبول آنها آمده است.
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جدول  .4نتایج برازش مدل

جدول  .3شاخصهای برازش

Table 4. Results of model fit

Table 2. Index of fit
Level of acceptance

Index

Level of acceptance

Index

Less than 0.08

Root mean squared error of approximation

0.055

Root mean squared error of approximation

Between one to
three

X2/df

2.11

X2/df

Greater than 0.90

Goodness of fit index

0.90

Goodness of fit index

Greater than 0.90

Adjusted goodness of fit index

0.88

Adjusted goodness of fit index

Greater than 0.90

Normed fit index

0.97

Normed fit index

Greater than 0.90

Non-Normed fit index

0.98

Non-Normed fit index

Greater than 0.90

Comparative fit index

0.98

Comparative fit index

Greater than 0.90

Incremental Fit Index

0.98

Incremental Fit Index

Less than 0.08

Standard root mean squared residual

0.044

Standard root mean squared residual

شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ( )RMSEAمیزان
بد بودن مدل را در مقایسه با مدل اشباع شده برآورد مینماید.
نسبت مجذور کای به درجه آزادی ( ،)X2/dfاز شاخص مجذور
کای برای ارزیابی برازش کلی مدل و تعیین میزان شدت اختالف
بین ماتریسهای کواریانس برآورد شده و مشاهده شده تعریف
میشود که شاخص ضعیفی است لذا پژوهشگران با درجه آزادی
آن را اصالح نمودهاند .شاخص نیکویی برازش ( )GFIنسبت
واریانس باز تولید شده را به کمک برآورد مقدار کواریانس مشاهده
شده محاسبه مینماید .شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته
( ،)AGFIمدل را بر اساس میزان درجه آزادی تنظیم مینماید ،در
واقع هدف از این کار جریمه نمودن مدل به ازای افزایش تعداد
پارامترهای جدید مدل است .شاخص برازش هنجار یافته (،)NFI
مدل را جهت مقایسه بین مقادیر مجذور کای مدل مستقل و
مجذور کای مدل اشباع ارزیابی میکند .شاخص برازش هنجار
نیافته ( ،)NNFIبا توجه به اینکه شاخص  NFIحساس به حجم
نمونه میباشد این مشکل با این شاخص مرتفع گردیده است.
شاخص برازش تطبیقی ( ،)CFIبرازش مدل موجود را با مدل
مستقل مقایسه میکند .شاخص برازش فزاینده ( ،)IFIدر راستای
بهبود شاخص  NFIمعرفی شده است ،بر اساس مقایسه بین مدل
نظری و مدل مستقل این شاخص معرفی گردید .شاخص ریشه
میانگین مربعات استاندارد شده ( ،)SRMRریشه مربعات حاصل
از تفاوت بین کواریانس نمونه باقی مانده و مدل کواریانس فرض
شده میباشد ].[30
مدل پژوهش در نرمافزار مورد آزمون قرار گرفت ،خروجی
شاخصهای برازش در جدول شماره  4آمده است؛ که نشاندهنده
برازش مناسب مدل پژوهش میباشد.

خروجیهای مربوط به قبول یا رد فرضیهها در جدول شماره
آمده است ،که بر اساس دو فرضیه نخست پژوهش ناتوانی شناختی
اینترنت بر خودکارآمدی یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی و
عالقه به یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی تاثیر منفی و
معنادار دارد .ضرایب این فرضیهها در حالت آزمون معناداری به
ترتیب برابر  -4.98و  -2.27است که نشاندهنده تایید این فرضیهها
و اثر معکوس آن میباشد .همچنین ،ضریب مسیر این دو فرضیه
به ترتیب برابر  -0.43و  -0.14است.
فرضیه سوم و چهارم پژوهش خودکارآمدی یادگیری از طریق
رسانههای اجتماعی بر عالقه به یادگیری از طریق آن و رضایت از
یادگیری از طریق آن تاثیر معنادار دارد؛ که ضرایب این فرضیهها
در حالت آزمون معناداری به ترتیب برابر  8.5و  2.61است که
نشاندهنده تایید این دو فرضیه میباشد .هچنین ،ضریب مسیر
این دو فرضیه برابر  0.90و  0.25است.
فرضیه پنجم پژوهش عالقه به یادگیری از طریق رسانههای
اجتماعی بر رضایت از یادگیری از طریق آن تاثیر معنادار دارد؛ که
ضریب این فرضیه در حالت آزمون معناداری برابر  7.28و ضریب
مسیر آن برابر  0.70است؛ که نشاندهنده تایید این فرضیه
میباشد.
فرضیه ششم و هفتم پژوهش رضایت از یادگیری از طریق
رسانههای اجتماعی بر تمایل رفتاری به ادامه استفاده از آن و
تمایل به توصیه به دیگران تاثیر معنادار دارد؛ که ضرایب این
فرضیهها در حالت آزمون معناداری به ترتیب برابر  16.53و 11.72
است که نشاندهنده تایید این دو فرضیه میباشد .هچنین ،ضریب
مسیر این دو فرضیه برابر  0.89و  0.82است.
5
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جدول  .5نتایج فرضیات پژوهش
Table 5. Results of research hypothesis
Result

T-Value

Path
coefficient

Hypothesis

Accept

-4.98

-0.43

H1

Accept

-2.27

-0.14

H2

Accept

8.5

0.90

H3

Accept

2.61

0.25

H4

Accept

7.28

0.70

H5

Accept

16.53

0.89

H6

Accept

11.72

0.82

H7

ضریب تعیین میزان تبیین واریانس یا تغییرات متغیر وابسته
توسط مجموعه متغیر های مستقل را نشان می دهد ،که در جدول
شماره  6آمده است.
جدول  .6ضرایب تعیین
Table 6. Coefficient of Determination
R2

Variables

0.18

SELSM

0.73

ILSM

0.83

LSSM

0.80

BICU

0.67

WIR

با توجه به جدول شماره  6ضریب تعیین خودکارآمدی یادگیری
از رسانههای اجتماعی برابر با  0.18است .بنابراین 18 ،درصد
خودکارآمدی یادگیری از رسانههای اجتماعی توسط ناتوانی
شناختی اینترنت قابل توضیح میباشد و  82درصد آن توسط
متغیرهایی که در این مدل در نظر گرفته نشده است .ضریب تعیین
عالقه به یادگیری با رسانههای اجتماعی برابر با  0.73است این
بدان معنی است که متغیرهای ناتوانی شناختی اینترنت و
خودکارآمدی یادگیری از رسانههای اجتماعی  73درصد متغیر
عالقه به یادگیری با رسانههای اجتماعی را تبیین میکند.
همچنین 83 ،درصد متغیر رضایت از یادگیری با رسانههای
اجتماعی توسط خودکارآمدی یادگیری از رسانههای اجتماعی،
عالقه به یادگیری با رسانههای اجتماعی و ناتوانی شناختی
اینترنت تبیین میشود 80 .درصد متغیر تمایل رفتاری به ادامه
استفاده از رسانههای اجتماعی توسط رضایت از یادگیری با
رسانههای اجتماعی و پیشایندهای آن تبیین میشود .در نهایت،
 67درصد متغیر تمایل به توصیه به دیگران توسط رضایت از
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یادگیری با رسانههای اجتماعی و پیشایندهای آنها تبیین
میشود.
بر اساس فرضیه اول ناتوانی شناختی اینترنت بر خودکارآمدی در
یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی تاثیر معنادار و معکوس
دارد ،یافتههای پژوهش با مطالعات هنگ و همکاران ] [19مشابهت
دارد .زمانی که فردی در انجام اقدامی که به طور روزمره انجام
میدهد ،دچار اشتباه و اختالل میشود به طور مثال فراموش
میکند که اطالعات خود را در کجا ذخیره کرده است؛ دچار ناتوانی
شناختی است .این ناتوانی باعث تاثیر منفی بر خودکارآمدی که
توانایی استفاده افراد از چیزی است ،میشود .لذا زمانی که فردی
دچار ناتوانی شناختی است ،تمایل کمتری جهت استفاده از
رسانههای اجتماعی جهت یادگیری میباشد .همین طور باید اشاره
کرد فردی که دچار ناتواتی شناختی اینترنت است در تجزیه و
تحلیل در رسانههای اجتماعی دچار مشکل میشود ،از این جهت
فرد از این منبع بسیار مناسب جهت یادگیری نمیتواند به خوبی
بهرهمند شود.
بر اساس فرضیه دوم ناتوانی شناختی اینترنت بر عالقه به یادگیری
از طریق رسانههای اجتماعی تاثیر معنادار و معکوس دارد.
یافتههای پژوهش با مطالعات هنگ و همکاران ] [31مشابهت دارد.
زمانی که فرد توانایی استفاده از اینترنت را به طور کامل ندارد؛ به
طور مثال در پیدا کردن اطالعات در رسانههای اجتماعی با اختالل
مواجه است ،این فرد دچار ناتوانی شناختی است .بر اساس این
فرضیه فردی که دچار این ناتوانی است عالقمندی کمتری دارد
که از رسانههای اجتماعی جهت یادگیری بهره بگیرد .فردی که
این مشکل را دارا نیست ،راحتتر به اطالعات که مورد نظرش
است دسترسی پیدا میکند و از اطالعات جهت یادگیری استفاده
میکند.
بر اساس فرضیه سوم خودکارآمدی یادگیری از رسانههای
اجتماعی بر عالقه به یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی تاثیر
معنادار دارد ،یافتههای پژوهش با مطالعات تدانی و همکاران ][32
مشابهت دارد .بر این اساس در صورتی که افراد حس خوب
خودکارآمدی را درک کرده باشند ،به یادگیری از طریق رسانههای
اجتماعی عالقهمند میشوند .وقتی فردی توانایی استفاده از
اطالعات موجود در رسانههای اجتماعی را دارد از این اطالعات
بیشتر استفاده میکند .بنا بر تعریف خودکارآمدی که یکی از
شاخصهای آن برنامهریزی است ،افراد با برنامه ریزی به سمت
یادگیری به صورت عالقهمند حرکت میکنند.
بر اساس فرضیه چهارم خودکارآمدی یادگیری از رسانههای
اجتماعی بر رضایت از یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی تاثیر
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معنادار دارد ،یافتههای پژوهش با مطالعات دویتز و والش ] [33و
شن و همکاران ] [25مشابهت دارد .بر این اساس خودکارآمدی
موجب میشود که رضایت در افراد به وجود بیاید ،پشتکار و عمل
برنامهریزی شده که از تعاریف خودکارآمدی هستند ،موجب این
میشود افراد با برنامه از رسانههای اجتماعی مطالب را یاد بگیرند
و رضایتمندی از عمل خود داشته باشند.
بر اساس فرضیه پنجم عالقه به یادگیری از طریق رسانههای
اجتماعی بر رضایت از یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی تاثیر
معنادار دارد ،یافتههای پژوهش با مطالعات سانسون و همکاران
] [23و دزبان و همکاران ] [34و لیاو و هانگ ] [22همخوانی دارد.
براساس این فرضیه زمانی که افراد عالقه به یادگیری از طریق
رسانههای اجتماعی دارند ،این عالقه به رضایتمندی نیز ختم
میشود.
بر اساس فرضیه ششم رضایت از یادگیری از طریق رسانههای
اجتماعی بر تمایل رفتاری به ادامه استفاده از آن تاثیر معنادار
دارد .یافتههای پژوهش با مطالعات آرگور و همکاران ] [35و
پارک ] [36مشابهت دارد .بر اساس این فرضیه تجربیات گذشته
که با رضایت افراد توام بوده است ،سبب میشود تا افراد تمایل
داشته باشند که از رسانههای اجتماعی استفاده نمایند .این رضایت
ایجاد شده از طریق یادگیری موجب یک رابطه طوالنی و با کیفیت
میشود.
برای استفاده از رسانههای اجتماعی جهت یادگیری َ
بر اساس فرضیه هفتم رضایت از یادگیری از طریق رسانههای
اجتماعی بر تمایل به توصیه به دیگران تاثیر معنادار دارد.
یافتههای پژوهش با مطالعات لی و هانگ ] [37همخوانی دارد .بر
این اساس در صورتی که افراد رضایت از یادگیری خود از طریق
رسانههای اجتماعی داشته باشند ،این رضایت موجب میشود که
افراد یادگیری یا دیگر موارد در مورد رسانههای اجتماعی را ترویج
و توصیه کنند و با توجه به گستردگی رسانههای اجتماعی این
ارتباطات توصیهای با سرعت بیشتری نسبت به توصیه سنتی
منتقل میشود.

نتایج پژوهش نشان میدهد ناتوانی شناختی اینترنت معایبی دارد
و باعث میگردد که خودکارآمدی و عالقه به یادگیری از طریق
رسانههای اجتماعی کاهش پیدا کند .زمانی که فردی احساس
خودکارآمدی یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی داشته باشد،
در خود عالقه و رضایت در یادگیری از طریق آن مییابد .همچنین،
عالقه به یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی باعث رضایت به
یادگیری از طریق آن میگردد و در نهایت ،در صورتی که فرد
رضایت از یادگیری را در خود دریابد ،تمایل رفتاری به ادامه
استفاده از رسانههای اجتماعی و تمایل به توصیه به دیگران دارد.
از طریق موارد ذکر شده ،گسترش رسانههای اجتماعی به عنوان
یک ابزار یادگیری امکانپذیر است و این موضوع سبب مزایای
زیادی از جمله کاهش هزینههای یادگیری ،کاهش زمان صرف
یادگیری ،گسترش یادگیری به صورت عادالنه و بهبود یادگیری
میگردد.

 .5نتیجهگیری
در پژوهش حاضر به بررسی پیشایندهای موثر بر وفاداری به
یادگیری از طریق رسانههای اجتماعی پرداخته شد .به این منظور
با توجه به بررسی ادبیات پژوهش دو متغیر تمایل رفتاری به ادامه
استفاده از رسانههای اجتماعی و تمایل به توصیه به دیگران به
عنوان دو شاخص جهت وفاداری به یادگیری از طریق رسانههای
اجتماعی تعیین شد.
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