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تأثیر شبکههای اجتماعی مجازی در بهبود یادگیری دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه
بوعلیسینا
2

رضا موحدی ،9مسعود سامیان ،2نسیم ایزدی 2و مرجان سپه پناه
 -1دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران.
 -2دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران.

چکیده
شبکههای اجتماعی از جمله دستاوردهای مهم بشر در بهروزرسانی اطالعات هستند که فرصتهای زیادی
را در اختیار جامعههای آموزشی و علمی بهویژه دانشجویان قرار میدهند .هدف این بررسی ،تأثیر شبکههای
اجتماعی در بهبود فعالیتهای یادگیری دانشجویان کشاورزی بود .جامعه آماری را دانشجویان کارشناسی و
کارشناسیارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی  1931با حجم  329نفر تشکیل
دادند ،که از این شمار  212نفر بهعنوان نمونه با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند .برای معتبرسازی
پرسشنامه و استخراج متغیرهای مورداندازهگیری تحقیق ،هم از روش نظرسنجی از متخصصان و هم از پیش
آزمون پیش آهنگ استفاده شد .روایی پرسشهای پرسشنامه با استفاده از نظرسنجی متخصصان متخصصان
دانشگاه بوعلی سینا تایید و پایایی آن نیز با آزمون تتای ترتیبی محاسبه و به میزان  θ= 0/88به دست آمد.
نتایج نشان داد که بیش از نیمی از دانشجویان کشاورزی ( 32/4درصد) به استفاده از شبکههای اجتماعی
نگرش مثبتی دارند .همچنین دانشجویان دختر در مقطعهای مختلف تحصیالت تکمیلی بیشتر از این
شبکهها استفاده میکنند .نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی تأثیر شبکههای اجتماعی مجازی در بهبود
یادگیری دانشجویان نشان داد ،تبادل اطالعات با همکالسیها و مدرسان ،بهبود فرهنگ مطالعه و یادگیری،
بهبود ارتباطات فردی و اجتماعی و افزایش احتمال شغل یابی مهمترین عاملهای شناسایی شده میباشند که
این عاملها در مجموع  11درصد واریانس کل متغیرها را تبیین میکنند .همچنین نتایج حاصل از ضریب
همبستگی اسپیرمن نشان داد ،بین جنس و مقطع تحصیلی دانشجویان کشاورزی با نگرش آنان نسبت به
استفاده از شبکههای اجتماعی رابطه مثبت و معنیدار در سطح  33درصد وجود دارد و نیز نتایج آزمون
کروسکال والیس نیز بیانگر این موضوع بود که بین نگرش دانشجویان زن و مرد نسبت به شبکههای اجتماعی
تفاوت معناداری در سطح  33درصد وجود دارد .همچنین بین مقطع تحصیلی دانشجویان و میزان عالقه به
شبکههای اجتماعی رابطه مثبت و معنیداری در سطح  33درصد وجود دارد.
نمایه واژگان :آموزش و یادگیری ،شبکههای اجتماعی ،یادگیری دانشجویان ،دانشجویان کشاورزی.
نویسنده مسئول :رضا موحدی
رایانامهmovahedi686@yahoo.com :
دریافت1932/09/01 :

پذیرش1938/09/22 :
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مقدمه
استفاده از فناوریهای آموزشی مانند رایانه و
ارتباطات از راه دور توان باالیی برای بهبود و کیفیت
برنامههای آموزشی دارد و نویدبخش دستیابی انسان
به یکی از توانمندترین ابزار آموزشی و یادگیری است
(دی و همکاران .)2013 ،1در این بین دانشجویان و
دانشگاهیان جزو اصلیترین استفادهکنندگان از
فناوریهای آموزشی از جمله اینترنت و شبکههای
اجتماعی به شمار میآیند .این ابزار افزون بر
کاربردهای شخصی در بعد آموزش و پژوهش نیز
کاربرد زیادی داشته و میتواند سبب باالبردن سطح
دانش و توانایی دانشجویان و دانشگاهیان را از راه
دستیابی سریع و ارزان به اطالعات و منبعهای
علمی فراهم شود.
دگرگونیهای در نظام اجتماعی ناشی از پیدایش
رسانههای نوین از جمله اینترنت و شبکههای
اجتماعی حتی شیوهی برقراری ارتباط شاگرد و
مدرس و روش تدریس در سطوح دانشگاهی را هم
دگرگون کرده است .این امر بهطور اساسی قابلیت
انجام تحقیقات توسط دانشجویان و به اشتراک
گذاشتن یافتههای آنان با دیگران را باالبرده است.
امروزه حتی کودکان نیز بهنوعی برای تکلیفهای
درسی و برقراری رابطههای اجتماعی خود به این
رسانهها وابسته شدهاند .دانش آموزان و دانشجویان
نیز انتظار دارند که دامنهی فرآیند یادگیری خود را
در هرلحظه که نیازمند پرسش و برقراری رابطه با
مدرس باشند ،به بیرون از محدودههای کالس
گسترش دهند .این امر نکته مثبتی برای آینده
آموزش و تعلیم به شمار میآید و همه این عاملها
به علت حضور اینترنت ،وب و شبکههای اجتماعی
است (یانگ .)2008 ،2شبکههای اجتماعی به عنوان
موثرترین فضای ارتباط جمعی در جهان امروز به
شمار میآیند که با وجود پیدایش نه چندان طوالنی
خود دارای ضریب نفوذ باالیی در میان جوانان
هستند (شیخ و شامبیاتی.)1934 ،
صاحبنظران براین باورند مرحلههای توسعه
یافتگی کشورها و گذر آنها به جامعه دانایی محور به
میزان نقشی که هریک از کشورها در زایش اطالعات،
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جریان سرمایه و مدیریت دانش بر دوش میکشند،
وابسته است .از سوی دیگر باال بردن کیفیت آموزش
در مسیر توسعه یافتگی کشورها وابسته به
مهارتهایی چون توانایی حل مسأله ،برقراری ارتباط
مؤثر ،کارگروهی و تفکر انتقادی است که این امر
ترکیب و تفسیر انبوهی از اطالعات را ایجاب میکند
(رضایی و شبیری .)1934 ،بخشی از این جریان
اطالعات به بحث شبکههای اجتماعی مربوط میشود؛
در واقع شبکههای اجتماعی نوعی ساختار اجتماعی و
متشکل از گروههای پرشماری از افراد حقیقی یا
سازمان میباشند و بطور مجازی در فضای اینترنتی
شکل گرفته و نقش مهمی در تصمیمگیری برای حل
مسألههای روز و اداره کردن تشکیالت و میزان
موفقیت افراد برای رسیدن به اهدافشان ایفا میکنند.
با استفاده از شبکههای رسمی مجازی میتوان باعث
افزایش برقراری ارتباطات در میان اجتماع ،ارایه
اطالعات مناسب ،انتقال سریع اطالعات و افزایش
مشارکتهای مردمی در بین گروههای عضو در این
شبکهها شد (گتچل و سلنو.)2013 ،9
بنابراین با توجه به استقبال گسترده جوانان و
نوجوانان از شبکههای اجتماعی مجازی ،بررسی
مسألههای مربوط به این شبکهها ،برای
تصمیمگیریهای درست و برنامهریزی دقیق ضروری
است که شبکههای اجتماعی را از جنبههای مختلف
مورد کنکاش و ارزیابی قرارداد .همچنین با توجه به
نقش مهمی که شبکههای اجتماعی در بهبود آموزش
و یادگیری و سرعت بخشی به جریان انتقال دانش و
اطالعات میتوانند ایفا کنند مسئله اصلی این
پژوهش شکل گرفته و پرسشهای تحقیق به شکل
زیر مطرح شد :به طور کلی نگرش و دیدگاه
دانشجویان نسبت به استفاده از شبکههای اجتماعی
در امر بهبود فعالیتهای یادگیری مثبت است یا
منفی؟ شبکههای اجتماعی چه نقشها و کارکردهایی
در امر آموزش و یادگیری دانشجویان دارا میباشند؟
چگونه میتوان این نقشها را تحلیل و گروهبندی
کرد؟ آیا بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی
با جنسیت و سطح تحصیالت ارتباطی وجود دارد؟
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از هنگام معرفی ،سایتهای شبکه اجتماعی مانند
مای اسپیس ،4فیسبوک 3و غیره میلیونها نفر از
کاربران ،روزانه در این سایتها ثبتنام کردهاند.
هرکدام از این سایتها دارای کاراییهای مختص به
خود بودند و توانستند شمار بسیاری از افراد در
سراسر جهان را به خود جذب کنند .در این
سایتهای اجتماعی افرادی که زبان ،مذهب و عالقه
مشترکی دارند به انتشار اطالعات مختلف میپردازند.
این شبکهها هر یک دارای ویژگیهایی چون انتشار
صدا ،تصویر ،فایل و عکس میباشند .بنابر تعریف،
شبکه اجتماعی خدمات مبتنی بر وب هستند که
اجازه میدهد نخست مطالب صوتی و تصویری را در
یک نظام محدود به اشتراک بگذارند ،دوم این که
ایجاد فهرستی از کاربرانی که دارای عالقههای
مشترک هستند و سوم مشاهده و گروهبندی دیگر
کاربران با عالیق مشترک ،که البته ماهیت و
نامگذاری این ارتباطات ممکن است از سایتی به
سایت دیگر متفاوت باشد .بهطورکلی ،مفهومی با
عنوان شبکههای اجتماعی اینترنتی برای نخستین بار
در سال  1310در دانشگاه ایلی نویز در ایالت متحده
آمریکا مطرح شد .بعد از آن اولین شبکه اجتماعی
اینترنتی در سال  1332به نام  SixDegreeراهاندازی
شد .از سال  1332تا  2001شبکههای اجتماعی
مختلفی با امکانات و ویژگیهای متفاوت از یکدیگر
ساخته شدند .از سال  2001به بعد شبکههای
اجتماعی متفاوتی با کاربریهای متنوع ایجاد شد و
درواقع موج جدیدی از شبکههای اجتماعی شکل
گرفت .اکنون فیسبوک با بیش از  2میلیارد کاربر در
ماه یکی از پراستفادهترین شبکههای اجتماعی
محسوب میگردد .فیسبوک در سال  2004توسط
یکی از دانشجویان دانشگاه هاروارد به نام مارک
زوکربرگ 1در خوابگاه دانشگاه راهاندازی شد .این
سایت در سال  2001در دسترس عموم قرار گرفت.
در این سال تویتر 2هم راهاندازی شد.
در ایران نیز مفهوم شبکههای اجتماعی بهطور
گسترده با اورکات 8رواج پیدا کرد و آنقدر سریع
رشد کرد که بعد از برزیل و آمریکا ،ایران سومین
کشور حاضر در اورکات شد (بوید و الیسون.)2008 ،3

وبسایتهای شبکه اجتماعی مانند اورکات،
فیسبوک ،مای اسپیس ،یوتیوب و تلگرام امروزه
بخشی از زندگی روزمره افراد را تشکیل میدهد.
اعتقاد براین است که استفاده بیشاز اندازه از
شبکههای اجتماعی سبب منحرف شدن ذهن دانش
آموزان از یادگیری و مطالعه میشود اما بهطورکلی
میتواند از لحاظ آموزش در صورت استفاده صحیح و
نظارت والدین و مربیان بسیار کارآمد باشد .عالوه
براین تحقیقات نشان میدهند که این شبکهها دارای
اثرات منفی و مثبت روی آموزش و فرایند یادگیری
هستند که البته این مسئله بستگی به میزان عالقه
افراد و شیوه نگرش آنها درباره آموزش دارد (مازمن
و اوسلول .)2010 ،پژوهشگران بر این باورند که
شبکههای اجتماعی مجازی شکل جدیدی از
همکاری بین افراد را به وجود آوردهاند که باعث
تغییر رفتار در افراد خواهند شد (بابسون و هوپن،
 .)2014در شبکههای اجتماعی ،افرادی که زبان،
مذهب و عالقه مشترکی دارند به انتشار اطالعات
مختلف میپردازند .در شبکههای اجتماعی مجازی،
پیامهای کاربردی بر اساس ساختار سازمانی این
شبکهها منتشر و انتقال داده میشوند و روابط
اجتماعی شکل گرفته شده ،حمایتهای افراد در این
گروهها را تقویت کرده و رقابت درون گروهی را
افزایش میدهد (لویزتو و همکاران.)2011 ،
با توجه به نتایج پژوهشهای انجام گرفته در
خارج از کشور ،هر چند محققین در زمینه میزان
استفاده دانشجویان از شبکههای اجتماعی ،دالیل
استفاده و تأثیرات احتمالی آن بر روی عملکرد
تحصیلی و اجتماعی به نتایج متفاوتی دست یافتند
ولی در کل اثرات شبکههای اجتماعی در امر آموزش
و یادگیری از نظر بیشتر محققان مثبت ارزیابی شده
است .از جمله این محققان میتوان به نتایج
پژوهشهای مت نو و همکاران ( ،)2019ونتورا و خوزه
کورو ( ،)2019ونگ و دو ( ،)2014لیائو و همکاران
( ،)2001کولک و ساندرز ( ،)2008اگاتا و همکاران
( )2011اشاره کرد .در پژوهشی با عنوان استفاده از
فیسبوک در آموزش دانشگاهی نشان داده شد که
بهکارگیری فیسبوک در آموزش دانشگاهی میتواند
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منجر به دسترسی سریع به منابع آموزشی ،افزایش
کیفیت آموزش کالسی ،اشتراکگذاری اطالعات
درسی ،افزایش فعالیتهای گروهی ،انعطافپذیر
شدن فرایند یاددهی-یادگیری ،بهبود روابط
اجتماعی ،حفظ ارتباط بین مدرس و دانشجو و
درنهایت افزایش رضایت و بهبود تجربه یادگیری شود
(مت نو و همکاران .)2019 ،در مطالعه دیگری با
عنوان کاربرد فیسبوک در آموزش دی ونتورا و خوزه
کورو ( )2019نتیجه گرفتند که بهکارگیری
فیسبوک در یادگیری نهتنها محدودیتی در ارتقای
فرایند تدریس بهعنوان ابزار ارتباطی و تعاملی ایجاد
نمیکند ،بلکه بهعنوان ابزار مفیدی در جهت کمک
به دانشجویان در توسعه حرفهای نیز محسوب
میشود .از سوی دیگر طبق مطالعات مازر و همکاران
( )2002مشخص شد که استفاده از فیسبوک
تأثیرات زیادی بر بازگشت انگیزه دانشجویان نسبت
به یادگیری ،اثربخشی آموزشی و بهبود جو کالسی
دارد .ونگ و دو ( ،)2014در مطالعه خود شبکههای
اجتماعی همراه را به عنوان یک ابزار نوآورانه در
آموزش و یادگیری افراد معرفی کردهاند .آنها تأکید
دارند که این شبکهها بر پایه یادگیری همیشگی و در
همه جا بنا شده و به افراد این امکان را میدهد که
در هر مکان و زمانی یاد بگیرند .نتایج پژوهش
بابسون و هوپن ( )2014نشان داده است ،که ساختار
شبکههای اجتماعی مجازی توسط خود کاربران و
نقش آنان در گروه ،نوع تعاملها بین آنان ،و
هدفهایی که دنبال میکنند تعیین میشود .از سوی
دیگر تحقیق لیائو و همکاران ( )2011در مورد نگرش
فراگیران و آموزشگران نسبت به یادگیری
الکترونیکی نشان داد ،که آموزشگران نگرش بسیار
مثبتی نسبت به یادگیری الکترونیکی برای کمک به
تدریس خوددارند .در نتایج تحقیقی که در زمینه
ارتباط بین استفاده از فیسبوک و عملکرد تحصیلی
انجام شده بود مشخص شد ،که بین معدل کل
دانشجویان استفادهکننده از فیسبوک و دانشجویانی
که از آن استفاده نمیکردند تفاوتی وجود نداشته
است (کولک و ساندرز .)2008 ،در نتایج تحقیقی
دیگر مشخص شد ،فیسبوک ابزاری است که به
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دانشجویان کمک میکند تا هویت دانشگاهی خود را
توسعه دهند .مرتبط شدن دانشجویان با شبکههای
اجتماعی و اینترنت سبب ایجاد ارتباطهای جدید با
مجمعهای دانشگاهی ،یافتن دوستان جدید و قدیمی
میشود .این قابلیتها منجر به جذاب شدن برقراری
ارتباط از طریق فیسبوک میشود .البته با توجه به
محبوبیت این شبکهها باید چالشها و مسئلههای
مربوط به آن را نیز در نظر گرفت مانند حفظ حریم
خصوصی ،اعتیاد به فیسبوک ،ایمنی ،مسئولیت
نسبت به آشکار شدن اطالعات شخصی (دی کستکا-
روکوتس و همکاران )2014 ،شبکههای اجتماعی
همراه میتوانند در تعاملهای اجتماعی انسانها
دگرگونیهای اساسی ایجاد کنند .یادگیری
الکترونیک و استفاده از این شبکهها در هر زمان و
مکانی از سودمندی و برتریهای آنها در یادگیری
آگاهانه به شمار آید (اگاتا و همکاران :2011 ،هوانگ
و همکاران.)2008 ،
خانیکی و بصیریان جهرمی ( )1932در پژوهشی
درباره کنشگری و قدرت در شبکهها اجتماعی
مجازی (ارزیابی کارکردهای فیس بوک در فضای
واقعی) به ماهیت توانمندی کنشگران در شبکههای
اجتماعی و چگونگی بروز و اعمال آن در رابطههای
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی پرداختند و بیان
میکنند که کاربران در شبکههای اجتماعی برای
رسیدن به هدف-های تعیین شده با هم ارتباط برقرار
میکنند.
عدلیپور و پیرنیا ( )1939در بررسی خود به
ارزیابی اثرگذاریها و پیامدهای سیاسی شبکههای
اجتماعی مجازی به عنوان یکی از ابزار جهانی شدن
پرداختند و بیان کردند ،که شبکههای اجتماعی
مجازی نقش مهمی در گسترش اطالعات ،آگاهی و
جهتگیری سیاسی افراد دارند .همچنین با خارج
کردن کشورها از یک سونگری ،به انحصار دولتها در
زمینه اطالعرسانی و محدود شدن حاکمیت و
تجدیدنظر در رفتار و عملکرد دولتها منجر شدهاند.
افزون براین شبکههای اجتماعی مجازی آسیبهای
سیاسی همچون پیشبینی ناممکن رخدادهای
سیاسی ،بسیج افکار عمومی علیه دولت ،تهدید
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امنیت ملی ،نبود زمینه نهادسازی سیاسی ،خارج
شدن سیاست از فرایند عقالنی و وارونه شدن برخی
از نظریههای حوزه سیاست را نیز به همراه دارند.
با توجه به نقش مهم و گسترده شبکههای
اجتماعی در امر آموزش و اطالعرسانی در بخش
کشاورزی ،انجام این بررسی در راستای پی بردن به
نقشهای شبکههای اجتماعی برای محققان،
دانشجویان و برنامهریزان آموزشی دارای اهمیت
است .از سوی دیگر نتایج این بررسی میتواند برای
مسئوالن و سیاستگذاران در حوزه نقش رسانههای
نوین در امر آموزش و پژوهش راهگشا باشد .به همین
خاطر هدف اصلی این پژوهش بر پایه پی بردن و
شناسایی اثرگذاریهای شبکههای اجتماعی در بهبود
فعالیتهای یادگیری دانشجویان رشتههای کشاورزی
شکل گرفت.
روششناسی
این پژوهش ازنظر راهبرد ،کمی ،ازنظر هدف،
کاربردی ،ازنظر روش ،میدانی ،و از امکان کنترل
متغیرها است .جامعه بررسی این مطالعه را
دانشجویان کارشناسی و کارشناسیارشد دانشکده
کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی
 1931با شمار  329نفر تشکیل دادند ،که از این
شمار  212نفر بهعنوان نمونه مورد بررسی با استفاده
از روش نمونهگیری ساده و جدول مورگان انتخاب
شدند .با رعایت مالحظههای اخالقی ،محرمانه ماندن
اطالعات افراد ،نبود اجبار در ادامه دادن روند کار ،در
دسترس بودن محقق برای پاسخگویی به پرسشها و
کسب مجوز اجرای پژوهش از دانشگاه به توزیع
پرسشنامه در بین دانشجویان اقدام شد .برای
گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته که
مبتنی بر مطالعه و مرور نتایج بررسیهای مختلف
درزمینه شبکههای اجتماعی بود ،استفادهشده .برای
معتبرسازی پرسشنامه شبکههای اجتماعی مجازی،
از رویه استخراج اجزای متغیرهای مورداندازهگیری از
ادبیات موضوعی تحقیق با بهرهگیری از نظریههای
متخصصان و نیز اجرای نمونهای مقدماتی استفاده
شد .بدین منظور ،پرسشنامه طراحیشده ،در اختیار

مدرسان قرار گرفت آنگاه پس از انجام اصالحها و
تعدیل مواردی از آنها ،در اختیار پاسخگویان قرار
گرفت .این پرسشنامه دارای هفت بخش شامل:
ویژگیهای فردی ( 3گویه) ،پرسشهای مهارتی در
زمینه استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
(11گویه) ،میزان استفاده از شبکههای اجتماعی (3
گویه) ،زمینه استفاده از شبکههای اجتماعی (11
گویه) ،میزان عالقه به موضوعهای موجود در
شبکههای اجتماعی ( 3گویه) ،اثرگذاریهای
شبکههای اجتماعی ( 13گویه) و در نهایت بخش
نگرشی آن شامل  21گویه بود .به منظور بررسی
روایی پرسشهای پرسشنامه از نظرسنجی استادان و
متخصصان مربوطه و استادان دانشگاه بوعلی سینا
استفاده شده است .پایایی پرسشنامه نیز با استفاده
از ضریب تتای ترتیبی نیز در نرمافزار  Rبررسی شد
که نشان دهنده وجود همگرایی در پاسخ مشارکت
کنندگان و برداشت یکسان از محتوای متغیرها
داشت که میزان آن  θ = 0/88به دست آمد .در این
بررسی بهمنظور ارزیابی و تبیین نگرش دانشجویان
نسبت به شبکههای اجتماعی از روش محاسبه درصد
برای هر سه گویه موافق ،مخالف و بدون نظر استفاده
شد .همچنین در راستای بررسی همبستگی بین
متغیرهای تحقیق با نگرش از همبستگی پیرسون،
اسپیرمن بهمنظور مقایسه میانگینها برحسب سطح
مقیاس متغیر از آزمون من ویتنی و کروسکال والیس
استفاده شد .درنهایت برای شناسایی و گروهبندی
اثرگذاریهای مختلف شبکههای اجتماعی از تحلیل
عاملی اکتشافی استفاده شد.
یافتهها
از تعداد  212نفر دانشجوی نمونهگیری شده41/3 ،
درصد مرد ( 31نفر) و  38/1درصد ( 121نفر) زن
بودند ،که  92/2درصد ( 84نفر) در کارشناسیارشد و
 33/1درصد (199نفر) در مقطع کارشناسی مشغول
به تحصیل بودند .بیشترین فراوانی ازلحاظ سن23 ،
سال و کمترین آن  93سال بود .از بین این
دانشجویان  32درصد عضو واتساپ 93 ،درصد وایبر،
 2/1درصد تویتر 3/4 ،درصد عضو آکادمیا بودهاند.
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تأثیر شبکههای اجتماعی ...

افزون براین شیوه دسترسی به هریک از این شبکهها
 11/8درصد تلفن همراه 12 ،درصد سایت اینترنت
دانشگاه 12/3 ،درصد رایانه شخصی 39/8 ،درصد لپ
تاپ و  3/4درصد کافی نت بود.
از دیگر موارد ارزیابی شده ،بررسی میزان استفاده
از شبکههای اجتماعی بود که نشان داد  12/9درصد
از افراد مورد بررسی کمتر از  90دقیقه در شبانه روز
از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند 10/3 ،درصد
بین  90دقیقه تا  1ساعت 22/8 ،درصد از افراد بین
 1تا  2ساعت 21/8 ،درصد بین  2تا  4ساعت و
 12/2درصد بین  4تا  8ساعت در شبانه روز از
شبکههای اجتماعی استفاده میکنند ،این در حالی
است که بنابر یافتهها ،میزان مطالعهی افراد در طی
شبانهروز بین ساعتهای  1صبح تا  12ظهر (29/8
درصد) 12 ،ظهر تا  1عصر ( 20/1درصد) 1 ،عصر تا
 12شب ( 98/1درصد) که بیشترین زمان اختصاص
دادهشده به مطالعه بین ساعتهای  1عصر تا 12
شب است.
در این بخش بهمنظور شناسایی نگرش دانشجویان
به استفاده از شبکههای اجتماعی مورد بررسی 21
پرسش نگرشی با طیف سه گانه از مخالف ،بینظر و
موافق استفاده شد .برای خنثی کردن سوگیریها در
پرسشها به این نکته توجه شد که هم پرسشهای با
جهت منفی و هم پرسشهای با جهت مثبت طراحی
شود .آنگاه با استفاده از محاسبه درصد پاسخها به
هر سه گویه موافق ،بینظر و موافق میزان گرایش در
سه طیف منفی ،مثبت و خنثی مشخص شد.
همانطور که در جدول شماره  1مشاهده میگردد
بیش از نیمی از دانشجویان مورد بررسی (43/1
درصد) گرایش مثبتی نسبت به نقش شبکههای
اجتماعی در آموزش و یادگیری داشته-اند.
درنهایت22/1درصد گرایش منفی داشته و 21/8
درصد گرایش خاصی نسبت به این موضوع اظهار
نکردهاند.

8

فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

بنابر نتایج بهدستآمده از جدول  2مشخص شد
که بین جنس و مقطع تحصیلی دانشجویان
کشاورزی با نگرش آنان نسبت به استفاده از
شبکههای اجتماعی رابطه معنیدار وجود دارد .باید
گفت که با اطمینان  33درصد به لحاظ آماری تأثیر
جنس در نگرش نسبت به شبکههای اجتماعی
معنیدار است .یعنی نگرش در بین زنان و مردان
متفاوت است .همچنین بین مقطع تحصیلی
دانشجویان و میزان عالقه به شبکههای اجتماعی
رابطه معنیدار و مثبت در سطح  33درصد وجود
دارد.
در این بخش از بررسی بهمنظور شناسایی
عاملهای اثرگذار شبکههای اجتماعی از تحلیل
عاملی اکتشافی استفاده شد .همچنین ،بهمنظور
تعیین مناسب بودن دادههای گردآوریشده در این
زمینه ،برای تحلیل عاملی از ضریب  KMOو آمارة
بارتلت استفاده شده است .در این بخش مقدار
 KMOبرابر  0/831به دست آمد که نشاندهنده
مناسب بودن همبستگیهای موجود در بین دادهها
برای تحلیل عاملی است .از سوی دیگر برای اطمینان
از مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی از آزمون
بارتلت نیز استفاده شد .مقدار آماره بارتلت برابر با
 1330/383به دست آمد که در سطح  %1معنیدار
بود ،لذا دادهها برای تحلیل عاملی مناسب بودند .در
جدول  4شمار عاملهای استخراجشده همراه با
مقادیر ویژه هر یک از آنها ،درصد واریانس هر یک
از عاملها و درصد تجمعی واریانس عاملها آمده
است .مقدار ویژه بیانگر سهم هر عامل از کل واریانس
متغیرها است و هر چه مقدار آن بزرگتر باشد،
نشاندهنده اهمیت و تأثیر بیشتر آن عامل است.
همانطور که جدول  ،4نشان میدهد که
درمجموع چهار عامل یادشده توانستهاند 11/902
درصد از کل واریانس متغیرهای شبکههای اجتماعی
در بین دانشجویان کشاورزی (در مقطع کارشناسی و
کارشناسیارشد) دانشکده بوعلی سینا را تبیین کنند.
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جدول  -9نگرش کلی دانشجویان نسبت به استفاده از شبکههای اجتماعی
فراوانی (درصد)
گویه
مخالف

بی نظر

موافق

جمع

از شبکههای اجتماعی میتوان در تحقیقات استفاده کرد.

29/3

24/2

32/9

100

گسترش کاربرد شبکههای اجتماعی باارزشهای مذهبی متضاد است.

28/1

99/1

98/9

100

هزینه شبکههای اجتماعی در مقایسه با دیگر منبعهای اطالعاتی کمتر است.

22/8

23/1

32/1

100

شبکههای اجتماعی موجب میشود تا دانشجویان در جریان آموزش برانگیخته شوند.

94/1

98/1

22/8

100

باور به سودمند بودن شبکههای اجتماعی در استفاده از آن تأثیر دارد.

12/1

24/2

38/2

100

شبکههای اجتماعی میتواند ابزاری برای آشنایی با صاحبنظران بینالمللی باشد.

92/2

23/1

42/2

100

شبکههای اجتماعی ابزار مناسبی برای دسترسی به آخرین یافتههای علمی است.

92/4

29/2

49/3

100

شبکههای اجتماعی ابزار مهمی برای آگاهی از کنفرانسها و همایشهای بینالمللی است.

23/1

21

44/3

100

استفاده از شبکههای اجتماعی در فعالیتهای آموزشی و پژوهش مغایرتی با استفاده از دیگر منبعها ندارد.

22/3

23/1

42/4

100

شبکههای اجتماعی دستیابی به اطالعات موردنیاز برای فعالیتهای تحقیقاتی را ساده میکند.

23/1

22/4

42

100

استفاده از شبکههای اجتماعی به ارتقاء سطح دانش زبان انگلیسی کمک میکند.

91/3

24/2

49/8

100

اطالعات شبکههای اجتماعی در مقایسه با منبعهای چاپی بهروزتر است.

23/3

18/3

31

100

با استفاده از شبکههای اجتماعی سریعتر میتوان به انواع مختلفی از مطالب دستیافت.

29/8

12

33/2

100

بسیاری از اطالعات را تنها از طریق شبکههای اجتماعی میتوان کسب کرد.

29/4

23/1

42

100

در پژوهش بهراحتی میتوان برتری شبکههای اجتماعی را با منبعهای چاپی مورد مقایسه قرارداد.

93

91/8

23/2

100

کیفیت آموزش بهواسطه استفاده از شبکههای اجتماعی افزایش مییابد.

92/4

90

92/1

100

شبکههای اجتماعی برای انتقال مطالب آموزشی وسیله مناسبی هستند.

23/1

24/1

30/9

100

استفاده از شبکههای اجتماعی موجب توسعه فعالیت هاى حرفهای میشود.

21/1

99/2

40/2

100

شبکههای اجتماعی فرآیند یادگیری را آسانتر مى کند.

28

22/4

44/1

100

استفاده از شبکههای اجتماعی باعث افزایش عالقه مندى به آموزش میشود.

23/1

99/2

92/2

100

شبکههای اجتماعی باعث بروز خالقیت میشود.

92/4

21

41/1

100

استفاده آموزشگران از شبکههای اجتماعی عامل مهمی در تشویق افراد برای استفاده از آن است.

24/2

23/1

41/2

100

شبکههای اجتماعی میتواند آموزش را سریعتر میکند.

99/1

24/1

42/9

100

شبکههای اجتماعی ابزار مناسبی برای گفتگو و ارتباط با دوستان است.

20/3

19/3

13/1

100

شبکههای اجتماعی میتواند فرصتهای شغلی بیشتری را به کاربران پیشنهاد دهد.

23/4

91/4

93/2

100

کاربران شبکههای اجتماعی میتوانند اطالعات الزم را درزمینه انتخاب شغل به افراد ارائه دهند.

21/2

28/9

30/3

100

22/1

21/8

43/1

100

مقیاس :مخالف =  ،-1بی نظر =  0و موافق = +1
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جدول  -2رابطه بین جنس ،مقطع تحصیلی و سن با نگرش ،مهارت ،میزان استفاده و میزان عالقه
دانشجویان به شبکههای اجتماعی مجازی
نوع آزمون

مقدار آزمون

سطح معنیداری

متغیر مستقل

متغیر وابسته

اسپیرمن

0/222

**0/001

اسپیرمن

./921

**0/000

سن

اسپیرمن

./239

** ./000

جنس

اسپیرمن

./023

./112

اسپیرمن

./092

./143

سن

اسپیرمن

./010

./831

جنس

اسپیرمن

./004

./343

اسپیرمن

./014

./948

سن

اسپیرمن

- ./014

./933

جنس

اسپیرمن

./012

./233

اسپیرمن

./133

* ./013

من-ویتنی

./100

./134

جنس
مقطع تحصیلی

مقطع تحصیلی

مقطع تحصیلی

مقطع تحصیلی

نگرش

مهارت

میزان استفاده

میزان عالقه

سن
** معنیداری در سطح  33درصد * معنیداری در سطح  33درصد

جدول  -3تأثیر بین جنس ،مقطع تحصیلی و سن با نگرش ،مهارت ،میزان استفاده و میزان عالقه دانشجویان
به شبکههای اجتماعی مجازی
نوع آزمون

مقدار آزمون

سطح معنیداری

متغیر مستقل

متغیر وابسته

من-ویتنی

9823/300

0/001

من – ویتنی

9414/000

./000

سن10

کروسکال والیس

11/901

./000

جنس

من-ویتنی

3011/300

./111

من-ویتنی

3232/000

./144

سن

کروسکال والیس

1/233

./329

جنس

من-ویتنی

3912/300

./343

من-ویتنی

3119/300

./942

سن

کروسکال والیس

3/308

./014

جنس

من-ویتنی

3281/300

./238

من-ویتنی

4931 ./000

./013

کروسکال والیس

2/821

./249

جنس
مقطع تحصیلی

مقطع تحصیلی

مقطع تحصیلی

مقطع تحصیلی
سن

نگرش

مهارت

میزان استفاده

میزان عالقه

** معنیداری در سطح  33درصد * معنیداری در سطح  33درصد
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جدول  -4تحلیل عاملی عاملهای اثرگذار شبکههای اجتماعی
عامل ها

مقدار ویژه

درصد واریانس مقدار ویژه

درصد تجمعی واریانس

تبادل اطالعات با همکالسیها و استادان

1/814

93/814

93/814

بهبود فرهنگ مطالعه و یادگیری

2/108

11/032

41/310

بهبود ارتباطهای فردی و اجتماعی

1/320

8/214

33/223

افزایش احتمال یافتن شغل

1/133

1/028

11/902

منبع :یافتههای تحقیق

جدول  -5متغیرهای عاملها و بار عاملی بهدستآمده از ماتریس دوران یافته ارزیابی اثرگذاریهای
شبکههای اجتماعی
نام عامل

عامل  :1تبادل اطالعات با همکالسیها و
استادان

عامل :2بهبود فرهنگ مطالعه و یادگیری

عامل  :9بهبود ارتباطات فردی و اجتماعی

عامل :4افزایش احتمال یافتن شغل

متغیرها

بار عاملی

بهروز شدن اطالعات
ارسال و دریافت مقاله به همکالسی ها
ارسال و دریافت مقاله با استادان
افزایش انگیزه دریافت اطالعات جدید
افزایش عالقه نسبت به مطالب درسی
آسانگری شرایط و محیط یادگیری
بهبود روشهای یادگیری
بهبود زمان و سرعت یادگیری
افزایش همدردی
افزایش اعتمادبهنفس
افزایش فعالیتهای مشارکتی
ارتباط بین استاد و دانشجو
ارتباط دانشجو با واحد مدیریت و کارکنان دانشگاه
ارتباط دانشجو با دانشجو
کاریابی

0/828
0/810
0/801
0/232
0/189
0/231
0/112
0/120
0/832
0/129
0/111
0/132
0/318
0/331
0/312

برای چرخش عاملی از روش وریماکس استفاده
گردید .پس از پردازش متغیرهای مربوط به
اثرگذاریهای شبکههای اجتماعی ،نسبت به
نامگذاری عاملهای بهدستآمده اقدام شد .در جدول
 3هر یک از عاملها و متغیرهای مربوط به آن عامل
همراه با بار عاملی و گویههای آنها آورده شده است.
نتایج تحلیل عاملی اثرگذاریهای شبکههای
اجتماعی را نشان داد که تبادل اطالعات با
همکالسیها و استادان  1/814درصد واریانس را به
خود اختصاص داده است و با مقدار ویژه 93/814
عامل اول از اثرگذاریهای شبکههای اجتماعی بوده
است .همچنین این یافتهها نشان داد که بهبود
فرهنگ مطالعه و یادگیری ،بهبود ارتباطهای فردی و
اجتماعی و افزایش احتمال یافتن شغل به ترتیب

 10/233 ،1/320 ،2/108و  1/133درصد واریانس را
به خود اختصاص دادهاند.
به کارگیری شبکههای اجتماعی مجازی در
آموزش به صورتهای گوناگون ،نوآوری در آموزش را
افزایش داده است و منجر به بهبود فرایند آموزش و
نظام آموزشی شده است .یافتههای این پژوهش،
نشان داد ،نگرش بیش از نیمی از دانشجویان مورد
بررسی نسبت به استفاده از شبکههای اجتماعی
مثبت است ،این مسئله نشان میدهد که شبکههای
اجتماعی توانسته است جایگاه مناسبی در بین
دانشجویان پیدا کند و منجر به پیشرفت دانشجویان
در استفاده از فنّاوری در راستای کسب اطالعات شده
است.
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همچنین بخش دیگری از یافتههای این تحقیق
گویای این مسئله است که با افزایش سطح
تحصیالت دانشجویان ،نگرش آنان نسبت به استفاده
از این نوع فنّاوری افزایش مییابد و از این شبکهها
در راستای کسب اطالعات و ارتباط با افراد فرهیخته
استفاده میکنند .در بخش دیگری از تحقیق مشخص
شد ،نگرش دانشجویان دختر و پسر به انواع
شبکههای اجتماعی که استفاده قرار میکنند،
متفاوت است و از سوی دیگر هر چه سطح تحصیالت
دانشگاهی افراد باالتر رود نگرش مساعدتری به
کاربری این شبکهها خواهند داشت .از سوی دیگر با
افزایش سطح تحصیالت افراد ،مهارتهای استفاده از
اینترنت و رایانه به دلیل پراستفاده بودن در طی
دوران تحصیل افزایش پیدا میکند .این مسئله
میتواند به بهبود نگرش افراد در استفاده بیشتر از
شبکههای اجتماعی کمک کند.
بهمنظور مشخص شدن اثرگذاریهای اصلی
شبکههای اجتماعی بر فعالیتهای یادگیری
دانشجویان کشاورزی از تحلیل عاملی استفاده شد.
یافتههای به دست آمده از این بخش گویای این است
که شبکههای اجتماعی دارای چهار تأثیر مهم ازجمله
تبادل اطالعات با همکالس و استادان ،بهبود فرهنگ
مطالعه و یادگیری ،بهبود ارتباطهای فردی و
اجتماعی و درنهایت افزایش احتمال یافت شغل
است .در بخش تبادل اطالعات با همکالسیها و
استادان مشخص شد ،شبکههای اجتماعی
اثرگذاریهای زیادی بر روزآمدی اطالعات علمی و
غیرعلمی ،ارسال و دریافت مقالههای علمی از منبعها
و مجلههای علمی داخلی و خارجی داشته است .از
سوی دیگر شبکههای اجتماعی توانستهاند ،نقش
مهمی در ارتقای انگیزه دانشجویان در راستای کسب
اطالعات جدید درزمینههای مختلف و نیز بهبود و
افزایش عالقهمندی به مطالعه منبع-های درسی
داشته باشند .در زمینه بهبود شرایط و شیوههای
یادگیری نیز مشخص شد ،شبکه-های اجتماعی
توانستند محیطی را فراهم کنند که در آسانگری
یادگیری مؤثر باشد و امروزه دانشجویان را با
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شیوههای مختلف یادگیری که امروزه در جهان در
حال اجرا است ،آشنا کند این مسئله سبب بهبود
سرعت و زمان یادگیری دانشجویان نسبت به گذشته
شده است چراکه با ورود این فنّاوریها و افزایش
دسترسی به دنیای مجازی روند سرعت یادگیری و
آموزش نسبت به گذشته افزایش چشمگیری
پیداکرده است .همچنین مشخص شد ،شبکههای
اجتماعی منجر به بهبود ارتباطهای فردی و اجتماعی
شدند .این مسئله گویای این است که توان همدلی،
افزایش اعتمادبهنفس و فعالیتهای مشارکتی
دانشجویان ،ارتباط و تعامل بیشتر با استادان و
دانشجویان دیگر و حتی مسئولین دانشگاه نسبت به
گذشته رشد چشمگیری داشته است .درزمینه
اشتغال و کاریابی نیز شبکههای اجتماعی مجازی
توانستند محیط پویایی را برای افرادی که به دنبال
یافتن شغل و کار هستند با ایجاد بنگاههای کاریابی و
اشتغال فراهم آورند .با استفاده از این شیوه افراد
جویای کار زمان و هزینه کمتری را برای رفتوآمد
به مرکزهای کاریابی صرف میکنند .همچنین این
مسئله سبب شده است تا افراد جویای کار اطالعات
جامعتری را در زمینه انواع شغلها و نیاز کارفرمایان
کسب کنند.
بنابر یافتههای به دست آمده از این بررسی
ضرروت دارد ،مؤسسهها و دانشگاهها به منظور
آشنایی بیشتر دانشجویان و استفاده سودمند از
شبکههای اجتماعی در زمینه شیوه استفاده و
دریافت اطالعات از این منبعها کارگاههای آموزشی
برگزار نمایند .بنابراین با توجه به نتایج تاکید برآن
است که مسئوالن نظام آموزشی در مقطعهای
تحصیلی دانشگاهی بر جنبههای مثبت شبکههای
اجتماعی مجازی تأکید کنند و با ارائه برنامههای
آموزشی در زمینه آشنایی با چگونگی استفاده از این
شبکهها ،دانشجویان را آموزش دهند .افزون براین
میبایست فرهنگ استفاده درست و قابلیتهای
سودمند شبکههای اجتماعی در بین دانشجویان از
طریق رسانه-های ارتباط جمعی ترویج شود.
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نگاره  -9مدل نظری تحقیق

پینوشتها
1- Day et al
2- Yang
3- Getchell & Sellnow
4- Myspace
5- Facebook
6- Mark Zucherberg

7- Twitter
8- Orkut
9- Boyd & Ellison

 -10برای انجام آزمون کروسکال والیس سن را در
سه دسته تقسیم بندی کردیم.
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Abstract
Virtual social networks (VSNs) as one of the human's important achievements in updating
information can provide a lot of opportunities for academic communities in particular for the
students. Accordingly, the primary purpose of this study was to analyze the agricultural
students' attitude towards virtual social networks associated with improving learning activities.
The study's population included 523 both graduate and undergraduate students at Bu-Ali Sina
University in 2017 academic year. A number of 217 students were randomly selected as
samples using Morgan's sampling size table. In order to validate the questionnaire and access to
reliable variables both panel of experts and a pre-test method were used. The validity of the
questions was verified by experts’ views of Bu-Ali Sina University and the reliability of the
questionnaire estimated with ordinal teta (Ɵ=0.88). Results showed that majority of the students
(52.4 %) agreed to virtual social networks with a positive attitude. The students on graduated
level and female students use VSNs more than other groups. The factor analysis results from the
effects of social networks on improvement of learning activities showed that the most important
factors were the exchange of information with classmates and professors, improving the culture
of study and learning, improving personal and social communication and increasing the
probability of job placement. These factors explain 61% of the total variance of all variables.
Also, the results of Spearman correlation coefficient showed that there was a significant
relationship between gender and educational level of agricultural students with their attitude
toward using social networks at the level of 99%, and also the results of Kruskal Wallis test
indicated that between the attitude of male and female students towards social networks was
different at 99 percent significantly.
Index Terms: Virtual Social Networks (VSN), internet, teaching and learning, students'
learning activities, building culture, students' agricultural.
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