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Background and Objectives: Today, with the development of mass communication tools
and computers, the penetration and expansion of the Internet in various areas of life is
undeniable. One of the most pervasive phenomena that has emerged on the Internet in
recent years is the emergence of social media. Social media has affected social and economic
life. The spread of social media has attracted the attention of various segments of society,
including educational administrators. From the perspective of educational administrators,
social media provides unique opportunities for teaching and learning. Social media is a group
of Internet-based applications that rely on the basics of Web technology to create and share
user-generated content. Social media, in addition to the entertainment aspect, is used to
access and disseminate learning information, and their use to achieve educational goals has
been studied in detail. One of the applications of social media is learning, in which the
learning process takes place through knowledge sharing. 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 promotes the development of
learning through social media is the loyalty of users to learning through social media.
Therefore, in the present study, the antecedents of learning loyalty through social media
have been studied.
Methods: The present study is a descriptive study in terms of objective and applied in nature.
The data gathering instrument was a questionnaire and the population of this research was
the users of the Telegram group of Qom IT Centre. In the current study, convenience
sampling was used to collect 364 questionnaires. Data were analyzed using SPSS and LISREL
software.
Findings: The findings of the study showed that more than 95% of the statistical population
were university educated and all the research hypotheses were confirmed.
Conclusion: 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 selfefficacy of learning and interest to learning through social media.
The results also showed that the cognitive disability of the Internet has disadvantages and
causes a decrease in self-efficacy and interest in learning through social media. When a
person feels the self-efficacy of learning through social media, they find interest and
satisfaction in learning through it. Also, the interest in learning through social media leads to
the satisfaction of learning through it, and finally, if a person finds satisfaction in learning,
they have a behavioral tendency to continue using social media and a tendency to advise
others.Through the above, the development of social media as a learning tool is possible,
and this brings many benefits, including reducing learning costs, reducing learning time,
expanding learning fairly, and improving learning.
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پیشیینه و اهدا  :امروزه با پیشررفت اباارهای ارتاا جمعی و رایانهها ،نفوذ و گسرترش برا ه اینترنت در عرصرههای مختلف
زندگی ان ارناپذیر اسرت ی ی از پدیده های بسیار فراگیری که در چند سال اخیر بر روی با ه اینترنت به وجود آمده ،پیدایش
رسرانههای اجتماعی اسرت رسرانههای اجتماعی ،زندگی اجتماعی و اقتصرادی را تتت تاییر قرار دادهاند گسرترش رسرانههای
اجتماعی مورد توجه اقشرار مختلف جامعه از جمله مدیران آموزبری قرار گرفته اسرتز از دیدگاه مدیران آموزبری ،رسرانههای
اجتماعی فرصرتهای بی بدیلی برای آموزش و یادگیری فراهم میآورد رسرانههای اجتماعی عاارتاند از گروهی از برنامههای
کاربردی ماتنی بر اینترنت که با ات را به بنیرانهای فنراوری و ،،ام ران ایدراد و تارادل متتوای تولیرد برررده توسرررا کاربران را
فراهم مینمایند رسررانه های اجتماعی در کنار جناه سرررگرمی ،برای دسررترسرری و انتشررار ابالعات مربو به یادگیری مورد
اسرتفاده قرار میگیرند و اسرتفاده از آنها در جهت تتقق اهداف آموزبری به بور مفصرل ملالعه برده اسرت ی ی از کاربردهای
رسرانههای اجتماعی ،یادگیری میبابرد که فرآیند یادگیری در آن از بریق به ابرترا گذاری دانش اتفاق میافتد با گسرترش
رسرانههای اجتماعی ،اسرتفاده مناسرو و کارآمد از آن اهمیت وی ه پیدا کرده اسرت رسرانههای اجتماعی ابااری مناسرو جهت
یادگیری هسررتند و برای دابررتم جامعهای بهتر و پیشرررفتهتر باید به نقش یادگیری از بریق رسررانههای اجتماعی توجه وی ه
نمود ی ی از مواردی که باعث توسررعه یادگیری از بریق رسررانههای اجتماعی میگردد ،وفاداری کاربران به یادگیری از بریق
رسرانههای اجتماعی میبابردز لذا در پ وهش اا رر پیشرایندهای مویر بر وفاداری به یادگیری از بریق رسرانههای اجتماعی
مورد بررسی قرار گرفت
روشهیا :پ وهش ارا رررر از ندر هردف ،کراربردی و از ایرث مراهیرت ،یرص پ وهش توصررریفی اسرررت اباار گردآوری داده هرا
پرسرشرنامه و جامعه آماری ایم پ وهش کاربران گروه تلگرامی کانون فناوری ابالعات قم بودهاند در ایم پ وهش از نمونهگیری
در دسرتر اسرتفاده برد و تعداد  364پرسرشرنامه جم آوری گردید تدایه و تتلیل یافتهها با نرم افاارهای  SPSSو LISREL
اندام بده است
یافتهها :یافتههای پ وهش نشران داد که بیش از  95درصرد جامعه آماری مورد بررسری دارای تتصریالت دانشرگاهی بودهاند و
تمام فر یههای پ وهش مورد تایید واق بد
نتیجهگیری :نتایج پ وهش نشران میدهد که دو براخ

سرندش وفاداری به یادگیری از بریق رسرانههای اجتماعی (تمایل

رفتاری به ادامه اسررتفاده از آن و تمایل به توصرریه به دیگرانت تتت تاییر ر ررایت از آن قرار دارند و ر ررایت نیا تتت تاییر
خودکارآمدی یادگیری و عالقه به یادگیری از بریق رسرانه های اجتماعی قرار دارد همچنیم نتایج نشران داد ،ناتوانی برناختی
اینترنرت معرایای دارد و براعرث میگردد کره خودکرارآمردی و عالقره بره یرادگیری از بریق رسرررانرههرای اجتمراعی کراهش پیردا کنرد
زمانی که فردی ااسا خودکارآمدی یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی دابته بابد ،در خود عالقه و ر ایت در یادگیری
از بریق آن مییابد همچنیم ،عالقه به یادگیری از بریق رسرانههای اجتماعی باعث ر رایت به یادگیری از بریق آن میگردد
و در نهایت ،در صرورتی که فرد ر رایت از یادگیری را در خود دریابد ،تمایل رفتاری به ادامه اسرتفاده از رسرانههای اجتماعی و
تمایل به توصریه به دیگران دارد از بریق موارد ذکر برده ،گسرترش رسرانههای اجتماعی به عنوان یص اباار یادگیری ام انپذیر
اسرت و ایم مو روس سراو ماایای زیادی از جمله کاهش هاینههای یادگیری ،کاهش زمان صررف یادگیری ،گسرترش یادگیری
به صورت عادالنه و بهاود یادگیری میگردد

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،14شماره  ،2بهار 1399

مقدّمه
امروزه با پیشرفت اباارهای ارتاا جمعی و رایانهها ،نفوذ و گسترش
با ه اینترنت در عرصههای مختلف زندگی ان ارناپذیر است [ ]1ی ی
از پدیدههای بسیار فراگیری که در چند سال اخیر بر روی با ه اینترنت
به وجود آمده ،پیدایش رسانههای اجتماعی است رسانههای اجتماعی،
زندگی اجتماعی و اقتصادی را تتت تاییر قرار دادهاند گسترش
رسانههای اجتماعی مورد توجه اقشار مختلف جامعه از جمله مدیران
آموزبی قرار گرفته استز از دیدگاه مدیران آموزبی ،رسانههای
اجتماعی فرصتهای بی بدیلی برای آموزش و یادگیری فراهم میآورد
[]2
رسانههای اجتماعی عاارتاند از گروهی از برنامههای کاربردی ماتنی بر
اینترنت که با ات ا به بنیانهای فناوری و ،،ام ان ایداد و تاادل متتوای
تولید بده توسا کاربران را فراهم مینمایند [ ]3رسانههای اجتماعی
در کنار جناه سرگرمی ،برای دسترسی و انتشار ابالعات مربو به
یادگیری مورد استفاده قرار میگیرند [ ]4و استفاده از آنها در جهت
تتقق اهداف آموزبی به بور مفصل ملالعه بده است [ ]5ی ی از
کاربردهای رسانههای اجتماعی ،یادگیری میبابد که فرآیند یادگیری
در آن از بریق به ابترا گذاری دانش اتفاق میافتد []6
رسانههای اجتماعی ایم فرصت را به یادگیرندگان میدهند تا ابالعات
را سازماندهی کنند ،ایدههای خود را به ابترا بگذارند ،ندرات و
بازخوردها را دریافت نمایند و مهمتر این ه از دیگران بیاموزند رسانههای
اجتماعی در گسترش یادگیری و آموزش بسیار کارآمد است []7
استفاده از رسانههای اجتماعی جهت یادگیری و آموزش ساده است و
در عیم اال سرعت مناسای جهت بهرهوری آموزبی دارا میبابد []8
یادگیرندگان با استفاده از رسانههای اجتماعی در هر جا قادر به دسترسی
به متتوا در هر ساعت از باانه روز میبابند همچنیم ،رسانههای
اجتماعی یادگیرندگان را قادر به توسعه متتوا با ی دیگر و ساخت یص
دانش اجتماعی مشتر میکنند عالوه بر ایم ،امروزه استفاده از
رسانههای اجتماعی د ر بیم نوجوانان و جوانان بسیار رواج یافته و
بسیاری به آن عالقهمند هستند و می توان از ایم موقعیت جهت ندارت
و تعلیم استفاده نمود []9
از سوی دیگر استفاده از رسانههای اجتماعی در کنار کال در نیا
ام ان پذیر است و اجازه خواهد داد تا یاددهنده ،متتوای آموزبی مانند
متم ،ع س و ویدئو و مواردی از ایم قایل را به رااتی و با سرعت باال
در اختیار یادگیرندگان قرار دهد توان موجود در رسانههای اجتماعی
باعث بده است امروزه بسیاری از مدار  ،موسسات علمی ،برکتها و
سازمانها از رسانههای اجتماعی در فرایند یادگیری استفاده نمایند
[]10
بر اسا سیاستهای آموزبی در اتتادیه اروپا ،سلح باالی استفاده از
رسانههای اجتماعی جهت یادگیری و آموزش مورد توجه قرار گرفته
است ایم مو وس در گرو ر ایت و وفاداری به استفاده از ایم اباار در
فرآیندهای یادگیری و آموزش بناسایی بده است [ ]11موفقیت هر
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نوس استفاده آموزبی از رسانهها اجتماعی بستگی به واکنشها و پذیرش
کاربران نسات به آن و ایداد وفاداری به یادگیری از بریق رسانههای
اجتماعی دارد [ ]2علیرغم فراگیر بدن رسانه های اجتماعی هنوز
مش التی در خصوص ،گسترش یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی
وجود دارد ی ی از عواملی که باعث استفاده بیشتر از رسانههای اجتماعی
جهت یادگیری میبابد ،وفاداری به یادگیری است وفاداری به یادگیری
موجو افاایش سلح یادگیری و جلوگیری از تر رسانههای آموزبی
می گردد از ایم رو پ وهش اا ر با هدف بناسایی عوامل تاییرگذار بر
وفاداری از بریق رسانههای اجتماعی اندام بده است

مبانی نظری پژوهش
نفوذ روزافاون رسانههای اجتماعی باعث بده است که افراد زیادی از
ایم رسانهها استفاده کنند و هنگامی که با مو وعاتی که برای آنها در
صفتات اجتماعی جذا ،است ،مواجه میبوند آن را به ابترا
میگذارند و به آن صفته اجتماعی یا مللو وفادار میبوند وفاداری
نگرش مثات به یص مو وس ،مللو یا چیای خاص است که براسا
استفاده م رر از آن به وجود میآید و میتوان دلیل آن را فرآیندهای
روانی دانست [ ]2وفاداری زمانی ب ل میگیرد که نگرش و تدربه
مثات در فرد به وجود آمده بابد [ ]12وفاداری به یص مو وس از بریق
تمایل رفتاری به ادامه استفاده [ 12 ،2و  ]13و تمایل به توصیه به
دیگران قابل سندش میبابد []13 ،2
وفاداری به یادگیری و آموزش در متیاهای آموزبی پیشتر در
ملالعات علی و هم اران [ ]12و آنامودال و بلم وندا [ ]13بررسی بده
است و علی و هم اران [ ]12آن را ی ی از الزمههای توسعه و گسترش
یادگیری و آموزش بربمردهاند وفاداری به یادگیری ،تدربه و نگرش
خوبایند از ملالو آموخته بده تعریف بده است ،که نوعی تعهد عمیق
نسات به یادگیری را ایداد می کند ایم مفهوم در چارچو ،دو متغیر
تمایل رفتاری به ادامه استفاده از رسانه های اجتماعی و تمایل به توصیه
به دیگران تاییم بده است کو و هم اران [ ]14وفاداری به یادگیری
در با ههای اجتماعی از بریق قصد ادامه استفاده بررسی کردند و دلیل
ادامه استفاده از با ههای اجتماعی را ایداد وفاداری دانستهاند
به بیان دیگر ،اگر کاربران به چیای ااسا

وفاداری بنمایند ،به ااتمال

زیاد آن را به دوستان و نادی ان خود توصیه نموده و در چرخه بازخورد
و ارزیابی متصول و خدمت تاییر میگذارند و ایم موارد در متیاهای
آموزبی امروزی اهمیت ایاتی دارند افراد وفادار خارها و ابالعات
مثات را از بریق ارتاابات توصیهای با سرعت انتقال میدهند ،ایم
مو وس ساو گسترش آن مو وس میگردد [ ]15تمایل رفتاری به ادامه
استفاده از یص با ه اجتماعی صرفاً نوعی واکنش اختیاری نیست ،بل ه
نتیده عوامل روانی ،ااساسی و هنداری است و فرد را به سمت ادامه
استفاده سوق میدهد [ ]2و همانبور که اباره بد ایم دو مورد
باخ های سندش وفاداری میبابد

سید محمدباقر جعفری و همکاران

ر ایت ااسا لذتبخش و مللوبی است که در افراد ب ل میگیرد
امروزه مفهوم ر ایت در بتث آموزش و یادگیری نیا وارد بده است و
مللو ،بودن ارزیابی ذهنی افراد از نتایج و تدربیات مختلف آموزبی
تعریف بده است [ ]13جلو ر ایت کاربران می تواند آنان را قان سازد
تا وقت و سرمایه بیشتری را در رسانههای اجتماعی صرف کنند افاایش
ر ایتمندی میتواند مندر به تقویت قصد فرد برای استفاده از یص
سیستم (ملابق با ندریه پذیرش فناوری آجانت و در نهایت تقویت
وفاداری کاربران گردد ،که در ایم صورت آنها خود به بهتریم مناب
برای ربد و توسعه و جلو سایر افراد به یادگیری از بریق رسانههای
اجتماعی میگردند توجه به ر ایت کاربران به یادگیری باعث موفقیت
و گسترش یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی میبود به همیم
دلیل است که امروزه ر ایت کاربر یا مشتری به ی ی از مهمتریم مفاهیم
سیستمهای ارزیابی مدیریت رسانههای اجتماعی تادیل بده است و
برای افاایش سلح آن راه ارهایی ارائه میگردد بنابرایم میتوان گفت
گسترش یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی به مقدار زیاد به
پیادهسازی یص الگوی آموزبی که بتواند نیازهای یادگیرندگان و اهداف
آموزبی آنان در قالو ر ایت مورد توجه قرار دهد ،بستگی دارد []2
ر ایت باالتر باعث افاایش وفاداری میگردد یافتههای پ وهش نشان
میدهد افرادی که ر ایت از یادگیری دابته بودهاند ،تمایل به توصیه
به دیگران در مورد ن ات مثات یادگیری دابتهاند [ ]1و همچنیم،
ر ایت از یادگیری تمایل رفتاری به ادامه استفاده رو موجو گردیده
است و موجو گردیده است تا مددداً در دورههای آموزبی برکت
نمایند []12
خودکارآمدی نوعی باور اساسی در تواناییهای فردی است که به فرایند
چالش کشیدن تمایالت و خواستهها میاندامد [ ]16در واق
خودکارآمدی به باورهای فرد دربارهی تواناییهای خود برای اندام
موفقیتآمیا یص رفتار خاص اباره دارد [ ]17باورهای خودکارآمدی
موجو میبوند که یص فرد با خودکارآمدی باال وی گیهای بخصی
مثات و منتصر خود مانند پشت ار ،برنامهریای استرات یص و دستیابی
به موفقیت باال ،را به نمایش در بیاورد [ ]16سیستمهای رسانههای
اجتماعی دارای توانایی بالقوه برای افاایش خودکارآمدی افراد در
یادگیری هستند و میتوانند از افراد برای توسعه یادگیری خود به سلح
عمیقتر پشتیاانی کنند افراد با خودکارآمدی باال نسات به افرادی که
به توانایی خود تردید دارند در اندام امور آموزبی بیشتر برکت
میکنند ،یادگیری را مدیریت میکنند و قادر به سازماندهی و تندیم
روند اجرایی فعالیتها هستند [ ]18افرادی که دارای خودکارآمدی
یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی هستند ،عالقه و ر ایت بیشتری
به یادگیری از آن بریق دارند [ ]19از ایم که افراد بتوانند توانایی و
مهارتهایی را با کمتریم هاینه و زامت به دست آورند ،در خود
ااسا عالقه و ر ایت میکنند []17
ندریههای متر نشاندهنده ایم است که افراد میتوانند به یادگیری
عالقه پیدا کنند در بول یادگیری در صورتی که افراد درگیری ااساسی
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مثل دستیابی به مو وس مورد ندر را تدربه نمایند ،به یادگیری عالقهمند
میبوند اگر یادگیرندگان به یادگیری عالقهمند بوند و از ایم بریق به
اهداف آموزبی خود دست یابند ،در ایم افراد ر ایت بهوجود میآید
[ ]20ر ایت ی ی از مهمتریم عوامل تداوم استفاده از وسایل آموزبی
آنالیم جهت یادگیری میبابد [ ]21لیاو و هانگ [ ]22در پ وهش خود
که به بررسی یادگیری در متیاهای آنالیم دارای تعامل پرداخته
بودهاند ،به ایم نتیده رسیدهاند در صورتی که فرد به متیا یادگیری
عالقه دابته بابد ،با ر ایت و انگیاه بیشتری به یادگیری از ایم بریق
میپردازد و بازدهی آموزبی باالتر میرود زمانی که افراد با عالقه
فعالیتی را اندام میدهند ،ااتمال این ه فعالیت با کیفیت بهتری به
پایان برسد بیشتر است و با پایان فعالیت با کیفیت در خود ااسا
ر ایتمندی میکنند []23
در مدلهای مختلف ،یادگیری به عنوان یص تدربه بناختی و عابفی
در ندر گرفته بده است در زمینه تدربه بناختی ،ناتوانی در بناخت
می تواند اوا پرتی و عدم توجه را به همراه دابته بابد ناتوانی در
بناخت به عنوان ابتااه در اندام اقدامی که فرد معموالً قادر به اندام
است ،تعریف میبود ناتوانی بناختی باعث کاهش بهرهوری و استفاده
از اینترنت به نتوه صتیح میبود توانایی بناختی به عنوان ی ی از
مهمتریم عوامل برای تدایه و تتلیل عمل رد فردی در سیستم پویا
بناخته میبود افرادی که ناتوانی بناختی استفاده از اینترنت را دارا
هستند ،به ندر میرسد کمتر خودکارآمدی در یادگیری از بریق
رسانههای اجتماعی دارند و همچنیم ،ایم مو وس بر روی عالقه به
یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی میتواند مویر بابد []19
بیشتر ملالعات اندام بده در زمینه وفاداری به یادگیری در متیاهای
آموزبی بوده است و ملالعات متدودی وفاداری به یادگیری را در
رسانههای اجتماعی و متیاهای آنالیم آموزبی بررسی کردهاند برای
توسعه یادگیری در عصر اا ر باید به نقش رسانههای اجتماعی توجه
وی ه نمود مو وعی که در توسعه یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی
اائا اهمیت است ،توجه وی ه به نقش وفاداری میبابد وفاداری به
یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی ماایای زیادی از جمله کاهش
هاینه ها ،سرعت مناسو و گستردگی زمانی و م انی است لذا هدف
اصلی پ وهش اا ر بررسی عوامل تاییرگذار بر وفاداری به یادگیری از
بریق رسانههای اجتماعی است از ایمرو پیشایندهای مویر بر وفاداری
به یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت
با توجه به ملالو بیان بده فر یههای پ وهش تدویم گردید و مدل
مفهومی پ وهش نیا در ب ل بماره  1ارایه بده است
فر یه  :1ناتوانی بناختی اینترنت بر خودکارآمدی یادگیری از بریق
رسانههای اجتماعی تاییر منفی معنادار دارد
فر یه  :2ناتوانی بناختی اینترنت بر عالقه به یادگیری از بریق
رسانههای اجتماعی تاییر منفی معنادار دارد
فر یه  :3خودکارآمدی یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی بر عالقه
به یادگیری از بریق آن تاییر معنادار دارد
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ب ل  :1مدل مفهومی پ وهش
Fig. 1: Conceptual model of the study

فر یه  :4خودکارآمدی یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی بر ر ایت
از یادگیری از بریق آن تاییر معنادار دارد
فر یه  :5عالقه به یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی بر ر ایت از
یادگیری از بریق آن تاییر معنادار دارد
فر یه  :6ر ایت از یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی بر تمایل
رفتاری به ادامه استفاده از آن تاییر معنادار دارد
فر یه  :7ر ایت از یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی بر تمایل به
توصیه به دیگران تاییر معنادار دارد
در ایم قسمت از پ وهش ،چهار ملالعه مشابه به عنوان پیشینه پ وهش
مورد بررسی قرار گرفت فیچتر و ویسنوس ی [ ]24در پ وهشی تتت
عنوان «انگیاهها ،وفاداری و تمایل به توصیه :یادگیری از بریق
رسانههای اجتماعی» به بررسی آموزش و یادگیری مشتریان در
کسووکار پرداختهاند به ایم مندور پیمایشی در بیم مشتریان صنعت
هواپیمایی اندام گرفت نتایج پ وهش نشان داد که میتوان از بریق
آموزش در رسانههای اجتماعی مشتری جذ ،کرد و ایم زمانی
ام انپذیر است که مشتری به یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی
وفادار بشود همچنیم ،مشتری میتواند از بریق توصیه به دیگران برای
برکت بازدهی دابته بابد
بم و هم اران [ ]25در پ وهشی تتت عنوان «گسترش برنامههای
یادگیری آنالیم :خودکارآمدی و ر ایت از یادگیری» به بررسی نقش
خودکارآمدی و ر ایت از یادگیری در گسترش یادگیری آنالیم در بیم
دانشدویان دانشگاه پرداختهاند به ایم مندور پیمایشی با مشارکت 406

دانشدو اندام گرفت نتایج پ وهش نشان داد که برای گسترش یادگیری
آنالیم باید به نقش خودکارآمدی توجه وی ه نمود و خودکارآمدی را در
پنج بخش دستهبندی کردند ،همچنیم ،نقش خودکارآمدی در ایداد
ر ایت از یادگیری بسیار مهم است و باید برای توسعه یادگیری روی
ر ایت تمرکا نمود
اُنت و هم اران [ ]26در پ وهشی تتت عنوان «ارزیابی ر ایت و وفاداری
براسا تدربه یادگیری آنالیم» به بررسی و تتلیل ر ایت و وفاداری
افرادی که در دوره آموزبی آنالیم برکت کردهاند ،پرداختند نتایج
پ وهش نشان داد که مشارکتکنندگان که در دوره آموزبی مهارتی را
در خود افاایش دادهاند ،باعث ایداد ر ایت در آنها بده است و موجو
گردیده وفاداری به ایم نوس یادگیری در آنها ب ل بگیرد از دید آنها
بایستی همواره سلح ر ایت و وفاداری به آموزش به روشهای مختلف
اندازهگیری بشود
آرگر و هم اران [ ]2در پ وهشی تتت عنوان «چه چیای باعث ایداد
وفاداری در یادگیری رسانههای اجتماعی در یص متیا یادگیری
میبود؟ نقش مؤیر نیاز به بناخت» به بررسی استفاده از رسانههای
اجتماعی در یص دوره آموزبی و عوامل تعییم کننده وفاداری افراد به
یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی در بیم دانشدویان دانشگاهی در
اسپانیا پرداختهاند به ایم مندور پیمایشی با مشارکت  202نفر از
دانشدویان اندام گرفت نتایج پ وهش نشان داد که متغیر نیاز به
بناخت در ب لگیری نگرش ،ر ایت و وفاداری دانشدویان نسات به
تدربه یادگیری مؤیر است و بر روی ایم متغیرها تاییر مثاتی میگذارد

سید محمدباقر جعفری و همکاران
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و دو متغیر تمایل رفتاری به ادامه استفاده و تمایل توصیه به دیگران به
عنوان دو باخ سندش وفاداری به یادگیری از بریق رسانههای
اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت

روش تحقیق
پ وهش اا ر از ندر هدف ،کاربردی و از ندر نتوه گردآوری داده ها،
توصیفی است استرات ی پ وهش ،از نوس پیمایش بوده است که با
استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری به بررسی همامان روابا
بیم متغیرهای پ وهش پرداخته است جامعه آماری در ایم پ وهش
بامل کلیه افراد اا ر در گروه تلگرامی کانون فناوری ابالعات استان
قم است که در دوره جم آوری دادههای پ وهش از ملالو ایم گروه
استفاده کردهاند ادم جامعه پ وهش  3000نفر بوده است ایم گروه
تلگرامی در اوزه فناوری و ابالعات فعالیت دارد ،با توجه به این ه
معموالً ،اغلو گروهها و کانالهای رسانههای اجتماعی مقلعی و زمانی
می بابند و اما ایم گروه توانسته با ارائه ابالعات بسیار زیاد آموزبی و
مناسو و برگااری جلسات آموزبی آنالیم همچنان گروه را فعال نگه
دارد و کاربران زیادی را جذ ،نماید ،به همیم دالیل به عنوان جامعه
آماری پ وهش اا ر انتخا ،گردید براسا

روش تعییم ادم نمونه

از جدول مورگان و کرجسی [ ]27برای جامعه  3000نفری باید 341
نمونه جم آوری بود از ایم رو تعداد  364نمونه به عنوان ادم نمونه
با روش نمونهگیری در دستر

جم آوری گردید

برای گردآوری دادهها از پرسشنامه بامل  26سوال بسته پاسخ پنج
ارزبی استفاده بد  5سوال اول به سندش ناتوانی بناختی اینترنت از
ملالعات پار

S. M. Jafari. et al.

و هم اران [ 4 ،]28سوال به سندش خودکارآمدی

یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی از ملالعات هنگ و هم اران

جدول  :1بار عاملی گویهها
Table 1: Factor loadings
Factor loadings

Items

Factor loadings

Delete

14

0.51

1

0.79

15

Delete

2

0.81

16

0.53

3

0.81
0.85
0.63

17
18
19

0.70
0.77
0.59

4
5
6

0.68

20

Delete

7

0.82

21

0.75

8

0.87

22

0.55

9

0.88
0.90
0.83
0.80

23
24
25
26

0.83
0.80
0.79
0.69

10
11
12
13

همچنیم ،به مندور تایید روایی همگرا ،میانگیم واریانس استخراج بده
(AVEت و پایایی مرکو (CRت متاساه بد باخ پایایی مرکو بر باث
ندر بایرن [ ]29باید باالتر از  0/7بابد ،تا اعتاار سازه باال بابد ،و بیم
 0/6تا  0/7قابل قاول است همچنیم ،میانگیم واریانس استخراج بده
نیا در صورتی که باالتر از  0/5بابد اعتاار سازه باال است و بیم  0/4تا
 0/5مورد قاول است و بر دیگر آن بارگتر بودن پایایی مرکو از
میانگیم واریانس استخراج بده است جهت بررسی پایایی پرسشنامه از
ریو آلفای کرونااخ استفاده بده است ایم رایو برای هر یص از
متغیرهای پ وهش به صورت مداا متاساه بد که نتایج آن در جدول
بماره  2ارائه بده است همان بور که نتایج ریو آلفای کرونااخ
نشان میدهد ،پرسشنامه مورد ندر از پایایی مناسای برخوردار است و
تمامی رایو باالتر از  0/7است به مندور بررسی دادههای پ وهش و
آزمون فر یهها از آمار توصیفی و استناابی در نرم افاارهای آماری
 SPSSو  LISRELاستفاده بده است

[ 5 ،]19سوال عالقه به یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی از

جدول  :2آلفای کرونااخ و روایی همگرا

ملالعات بل ریشنان و هم اران [ 5 ،]20سوال ر ایت از یادگیری از
بریق رسانههای اجتماعی از ملالعات هنگ و هم اران [ 4 ،]19سوال
تمایل رفتاری به ادامه استفاده از ملالعات پار

و هم اران [3 ،]28

Items

Table 2: Cronbach's alpha and Convergent validity
CR

AVE

Cronbach's alpha

Variables

0.71

0.41

0.74

ICF

0.70

0.40

0.78

SELSM

است و  2سوال برای و عیت جمعیت بناختی در ندر گرفته بد

0.86
0.87

0.60
0.61

0.79
0.83

ILSM
LSSM

0.91

0.72

0.84

BICU

برای بررسی و تایید روایی پرسشنامه اا ر روایی متتوا ،روایی سازه و

0.83

0.63

0.72

WIR

سوال تمایل به توصیه به دیگران از ملالعات آرگو و هم اران [ ]2بوده

روایی همگرا بررسی بد ،به مندور تایید روایی متتوا تعدادی پرسشنامه
بیم اساتید دانشگاهی و افراد خاره توزی بد و از منلقی بودن ،قابل

نتایج و بحث

فهم بودن سواالت و تناسو متغیرها ابمینان ااصل بد و همیمبور از

در پ وهش اا ر  364نفر به عنوان ادم نمونه برکت نموده بودند
که از ایم تعداد  36/3درصد پاییمتر از  25سال 47/2 ،درصد بیم 26
تا  35سال 14 ،درصد بیم  36تا  45سال و  2/5درصد مربو به افراد
باالی  46سال بوده است که نشاندهنده مشارکت باالی جوانان در
رسانههای اجتماعی میبابد همچنیم 1/9 ،درصد ایم افراد زیر دیپلم،
 2/5درصد دیپلم 1/1 ،درصد فوق دیپلم 38/5 ،درصد کاربناسی56 ،
درصد دارای مدر کاربناسی اربد و باالتر میبابند

ندرات خارگان جهت بهاود گویههای پرسشنامه استفاده بد به مندور
روایی سازه از تتلیل عاملی در االت تتلیل عاملی تاییدی و مدل
اندازهگیری استفاده بد همه گویهها به جا گویه بماره  7 ،2و 14
دارای بار عاملی باالتر از  0/5بودهاندز لذا ایم گویه اذف و مددداً تتلیل
عاملی در االت مدل اندازهگیری مورد بررسی قرار گرفت که همه گویهها
دارای بار عاملی باالتر از  0/5بودهاند نتایج در جدول بماره  1آمده است
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در ایم پ وهش برای آزمون فر یهها و بررسی مدل از معادالت ساختاری
با پیشفرض اداکثر درستنمایی در نرم افاار  LISRELاستفاده بده
است بر باق ندر بایرن [ ]29برای ب ارگیری روش اداکثر
درستنمایی پیش بر هایی وجود دارد ،باید دادهها دارای توزی نرمال
بابند ،پیوسته بابند یا با مقیا های پیوسته اندازهگیری بده بابند
در ایم پ وهش با اندازه گیری میاان چولگی و کشیدگی بر اول در
مورد دادهها بررسی بد و تمام دادهها بیم  -2و  2بودهاند و با ب ارگیری
بیف لی رت در اباار پ وهش (پرسشنامهت ،بر دوم متقق بد
همانلور که پیشتر بتث بد ،گویهها ابتدا در االت تتلیل عامل
تاییدی و مدل اندازهگیری مورد بررسی قرار گرفتهاند و به مندور تایید
یا رد فر یهها از نرم افاار  LISRELبهره گرفته بده است ،به مندور
استفاده از نرم افاار  LISRELباید توجه دابت که تتلیل مسیر در ایم نرم
افاار باخ های برازبی را تولید میکند که در بازه مشخ مقاول و
نتایج آن قابل استناد است بایرن [ ]29در معادالت ساختاری در صورتی
که سه باخ باالتر از اد پذیرش بابد ،مدل پذیرفته میبود ،در
جدول بماره  3ایم باخ های برازش و دامنه قاول آنها آمده است
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باخ  NFIاسا به ادم نمونه میبابد ایم مش ل با ایم باخ
مرتف گردیده است باخ برازش تلایقی (CFIت ،برازش مدل موجود
را با مدل مستقل مقایسه میکند باخ برازش فااینده (IFIت ،در
راستای بهاود باخ  NFIمعرفی بده است ،بر اسا مقایسه بیم مدل
ندری و مدل مستقل ایم باخ معرفی گردید باخ ریشه میانگیم
مربعات استاندارد بده (SRMRت ،ریشه مربعات ااصل از تفاوت بیم
کواریانس نمونه باقی مانده و مدل کواریانس فرض بده میبابد []30
مدل پ وهش در نرمافاار مورد آزمون قرار گرفت ،خروجی باخ های
برازش در جدول بماره  4آمده استز که نشاندهنده برازش مناسو
مدل پ وهش میبابد
جدول  :4نتایج برازش مدل
Table 4: Results of model fit
Level of acceptance

Index

0.055

Root mean squared error of approximation

2.11

X2/df

0.90

Goodness of fit index

0.88

Adjusted goodness of fit index

0.97

Normed fit index

Level of acceptance

Index

0.98

Non-Normed fit index

Less than 0.08

Root mean squared error of approximation

0.98

Comparative fit index

Between one to three

X2/df

0.98

Incremental Fit Index

Greater than 0.90

Goodness of fit index

0.044

Standard root mean squared residual

Greater than 0.90

Adjusted goodness of fit index

Greater than 0.90

Normed fit index

Greater than 0.90

Non-Normed fit index

Greater than 0.90

Comparative fit index

Greater than 0.90

Incremental Fit Index

Less than 0.08

Standard root mean squared residual

جدول  :3باخ های برازش
Table 3: Index of fit

باخ ریشه میانگیم مربعات خلای برآورد (RMSEAت میاان بد بودن
مدل را در مقایسه با مدل ابااس بده برآورد مینماید نسات مدذور
کای به درجه آزادی (X2/dfت ،از باخ مدذور کای برای ارزیابی برازش
کلی مدل و تعییم میاان بدت اختالف بیم ماتریسهای کواریانس
عیفی است لذا
برآورد بده و مشاهده بده تعریف میبود که باخ
پ وهشگران با درجه آزادی آن را اصالح نمودهاند باخ نی ویی برازش
(GFIت نسات واریانس باز تولید بده را به کمص برآورد مقدار کواریانس
مشاهده بده متاساه مینماید باخ نی ویی برازش تعدیل یافته
( AGFIت ،مدل را بر اسا میاان درجه آزادی تندیم مینماید ،در واق
هدف از ایم کار جریمه نمودن مدل به ازای افاایش تعداد پارامترهای
جدید مدل است باخ برازش هندار یافته (NFIت ،مدل را جهت
مقایسه بیم مقادیر مدذور کای مدل مستقل و مدذور کای مدل ابااس
ارزیابی میکند باخ برازش هندار نیافته (NNFIت ،با توجه به این ه

خروجیهای مربو به قاول یا رد فر یهها در جدول بماره  5آمده
است ،که بر اسا دو فر یه نخست پ وهش ناتوانی بناختی اینترنت
بر خودکارآمدی یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی و عالقه به
یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی تاییر منفی و معنادار دارد رایو
ایم فر یهها در االت آزمون معناداری به ترتیو برابر  -4/98و -2/27
است که نشاندهنده تایید ایم فر یهها و ایر مع و آن میبابد
همچنیم ،ریو مسیر ایم دو فر یه به ترتیو برابر  -0/43و -0/14
است
فر یه سوم و چهارم پ وهش خودکارآمدی یادگیری از بریق رسانههای
اجتماعی بر عالقه به یادگیری از بریق آن و ر ایت از یادگیری از بریق
آن تاییر معنادار داردز که رایو ایم فر یهها در االت آزمون معناداری
به ترتیو برابر  8/5و  2/61است که نشاندهنده تایید ایم دو فر یه
میبابد هچنیم ،ریو مسیر ایم دو فر یه برابر  0/90و  0/25است
فر یه پندم پ وهش عالقه به یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی بر
ر ایت از یادگیری از بریق آن تاییر معنادار داردز که ریو ایم فر یه
در االت آزمون معناداری برابر  7/28و ریو مسیر آن برابر  0/70استز
که نشاندهنده تایید ایم فر یه میبابد
فر یه بشم و هفتم پ وهش ر ایت از یادگیری از بریق رسانههای
اجتماعی بر تمایل رفتاری به ادامه استفاده از آن و تمایل به توصیه به
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دیگران تاییر معنادار داردز که رایو ایم فر یهها در االت آزمون
معناداری به ترتیو برابر  16/53و  11/72است که نشاندهنده تایید
ایم دو فر یه میبابد هچنیم ،ریو مسیر ایم دو فر یه برابر 0/89
و  0/82است
جدول  :5نتایج فر یات پ وهش
Table 5: Results of research hypotheses
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

ریو تعییم ،میاان تاییم واریانس یا تغییرات متغیر وابسته توسا
مدموعه متغیر های مستقل را نشان می دهدز که در جدول بماره 6
آمده است
جدول  :6رایو تعییم
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 بماره  6ریو تعییم خودکارآمدی یادگیری از
رسانههای اجتماعی برابر با  0/18است بنابرایم 18 ،درصد خودکارآمدی
یادگیری از رسانههای اجتماعی توسا ناتوانی بناختی اینترنت قابل
تو یح میبابد و  82درصد آن توسا متغیرهایی که در ایم مدل در
ندر گرفته نشده است ریو تعییم عالقه به یادگیری با رسانههای
اجتماعی برابر با  0/73است ایم بدان معنی است که متغیرهای ناتوانی
بناختی اینترنت و خودکارآمدی یادگیری از رسانههای اجتماعی 73
درصد متغیر عالقه به یادگیری با رسانههای اجتماعی را تاییم میکند
همچنیم 83 ،درصد متغیر ر ایت از یادگیری با رسانههای اجتماعی
توسا خودکارآمدی یادگیری از رسانههای اجتماعی ،عالقه به یادگیری
با رسانههای اجتماعی و ناتوانی بناختی اینترنت تاییم میبود 80
درصد متغیر تمایل رفتاری به ادامه استفاده از رسانههای اجتماعی
توسا ر ایت از یادگیری با رسانههای اجتماعی و پیشایندهای آن
تاییم میبود در نهایت 67 ،درصد متغیر تمایل به توصیه به دیگران
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توسا ر ایت از یادگیری با رسانههای اجتماعی و پیشایندهای آنها
تاییم میبود
بر اسا فر یه اول ناتوانی بناختی اینترنت بر خودکارآمدی در
یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی تاییر معنادار و مع و دارد،
یافتههای پ وهش با ملالعات هنگ و هم اران [ ]19مشابهت دارد
زمانی که فردی در اندام اقدامی که به بور روزمره اندام میدهد ،دچار
ابتااه و اختالل میبود به بور مثال فراموش میکند که ابالعات خود
را در کدا ذخیره کرده استز دچار ناتوانی بناختی است ایم ناتوانی
باعث تاییر منفی بر خودکارآمدی که توانایی استفاده افراد از چیای
است ،میب ود لذا زمانی که فردی دچار ناتوانی بناختی است ،تمایل
کمتری جهت استفاده از رسانههای اجتماعی جهت یادگیری میبابد
همیمبور باید اباره کرد فردی که دچار ناتواتی بناختی اینترنت است
در تدایه و تتلیل در رسانههای اجتماعی دچار مش ل میبود ،از ایم
جهت فرد از ایم منا بسیار مناسو جهت یادگیری نمیتواند به خوبی
بهرهمند بود
بر اسا فر یه دوم ناتوانی بناختی اینترنت بر عالقه به یادگیری از
بریق رسانههای اجتماعی تاییر معنادار و مع و دارد یافتههای
پ وهش با ملالعات هنگ و هم اران [ ]31مشابهت دارد زمانی که فرد
توانایی استفاده از اینترنت را به بور کامل نداردز به بور مثال در پیدا
کردن ابالعات در رسانههای اجتماعی با اختالل مواجه است ،ایم فرد
دچار ناتوانی بناختی است بر اسا ایم فر یه فردی که دچار ایم
ناتوانی است عالقمندی کمتری دارد که از رسانههای اجتماعی جهت
یادگیری بهره بگیرد فردی که ایم مش ل را دارا نیست ،رااتتر به
ابالعات که مورد ندرش است دسترسی پیدا میکند و از ابالعات جهت
یادگیری استفاده میکند
بر اسا فر یه سوم خودکارآمدی یادگیری از رسانههای اجتماعی بر
عالقه به یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی تاییر معنادار دارد،
یافتههای پ وهش با ملالعات تدانی و هم اران [ ]32مشابهت دارد بر
ایم اسا در صورتی که افراد اس خو ،خودکارآمدی را در کرده
بابند ،به یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی عالقهمند میبوند
وقتی فردی توانایی استفاده از ابالعات موجود در رسانههای اجتماعی
را دارد از ایم ابالعات بیشتر استفاده میکند بنا بر تعریف خودکارآمدی
که ی ی از باخ های آن برنامهریای است ،افراد با برنامه ریای به
سمت یادگیری به صورت عالقهمند ارکت میکنند
بر اسا فر یه چهارم خودکارآمدی یادگیری از رسانههای اجتماعی بر
ر ایت از یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی تاییر معنادار دارد،
یافتههای پ وهش با ملالعات دویتا و والش [ ]33و بم و هم اران
[ ]25مشابهت دارد بر ایم اسا خودکارآمدی موجو میبود که
ر ایت در افراد به وجود بیاید ،پشت ار و عمل برنامهریای بده که از
تعاریف خودکارآمدی هستند ،موجو ایم میبود افراد با برنامه از
رسانههای اجتماعی ملالو را یاد بگیرند و ر ایتمندی از عمل خود
دابته بابند
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بر اسا فر یه پندم عالقه به یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی
بر ر ایت از یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی تاییر معنادار دارد،
یافتههای پ وهش با ملالعات سانسون و هم اران [ ]23و دزبان و
هم اران [ ]34و لیاو و هانگ [ ]22همخوانی دارد براسا ایم فر یه
زمانی که افراد عالقه به یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی دارند،
ایم عالقه به ر ایتمندی نیا ختم میبود
بر اسا فر یه بشم ر ایت از یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی
بر تمایل رفتاری به ادامه استفاده از آن تاییر معنادار دارد یافتههای
پ وهش با ملالعات آرگور و هم اران [ ]35و پار [ ]36مشابهت دارد
بر اسا ایم فر یه تدربیات گذبته که با ر ایت افراد توام بوده است،
ساو میبود تا افراد تمایل دابته بابند که از رسانههای اجتماعی
استفاده نمایند ایم ر ایت ایداد بده از بریق یادگیری موجو یص
رابله بوالنی و با کیفیت برای استفاده از رسانههای اجتماعی جهت
میبود
یادگیری َ
بر اسا فر یه هفتم ر ایت از یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی
بر تمایل به توصیه به دیگران تاییر معنادار دارد یافتههای پ وهش با
ملالعات لی و هانگ [ ]37همخوانی دارد بر ایم اسا در صورتی که
افراد ر ایت از یادگیری خود از بریق رسانههای اجتماعی دابته بابند،
ایم ر ایت موجو میبود که افراد یادگیری یا دیگر موارد در مورد
رسانههای اجتماعی را ترویج و توصیه کنند و با توجه به گستردگی
رسانههای اجتماعی ایم ارتاابات توصیهای با سرعت بیشتری نسات به
توصیه سنتی منتقل میبود

نتیجهگیری
در پ وهش اا ر به بررسی پیشایندهای مویر بر وفاداری به یادگیری از
بریق رسانههای اجتماعی پرداخته بد به ایم مندور با توجه به بررسی
ادبیات پ وهش دو متغیر تمایل رفتاری به ادامه استفاده از رسانههای
اجتماعی و تمایل به توصیه به دیگران به عنوان دو باخ جهت
وفاداری به یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی تعییم بد
نتایج پ وهش نشان میدهد ناتوانی بناختی اینترنت معایای دارد و
باعث میگردد که خودکارآمدی و عالقه به یادگیری از بریق رسانههای
اجتماعی کاهش پیدا کند زمانی که فردی ااسا خودکارآمدی
یادگیری از بریق رسانههای اجتماعی دابته بابد ،در خود عالقه و
ر ایت در یادگیری از بریق آن مییابد همچنیم ،عالقه به یادگیری از
بریق رسانههای اجتماعی باعث ر ایت به یادگیری از بریق آن
می گردد و در نهایت ،در صورتی که فرد ر ایت از یادگیری را در خود
دریابد ،تمایل رفتاری به ادامه استفاده از رسانههای اجتماعی و تمایل
به توصیه به دیگران دارد از بریق موارد ذکر بده ،گسترش رسانههای
اجتماعی به عنوان یص اباار یادگیری ام انپذیر است و ایم مو وس
ساو ماایای زیادی از جمله کاهش هاینههای یادگیری ،کاهش زمان
صرف یادگیری ،گسترش یادگیری به صورت عادالنه و بهاود یادگیری
میگردد
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ترهرران و دارای دکرتررای مرردیرریررت گررایرش
سرریسررتمهای ابالعاتی میبابررند ایشرران در
اال اا رر در زمینه های تدارت ال ترونی ی،
کسرو و کار ال ترونی ی ،هوبرمندی کسرو و
کرار ،ا مرانی ال ترونی ی و دولرت ال ترونی ی مشرررغول تردریس و
پ وهش هستند
جبار باباشاهی استادیار دانشگاه تهران و دارای
دکترای مدیریت مناب انسانی هستند ایشان
نگارش بیش از  40مقاله علمی  -پ وهشی و
راهاری بیش از  60رساله و پایان نامه را در اوزه

ندا اسکندری دارای مدر
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اربد مدیریت فناوری ابالعات از دانشگاه تهران
میبابند

مصطفی زندی نسب دارای مدر
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کاربناسی اربد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران
هستند

Citation (Vancoure): Jafari SM, Babashahi J, Eskandary N, Zandi Nasab M. [Investigating factors affecting
loyalty to learning through social media]. Tech. Edu. J. 2020; 14(2): 291-301
http://dx.doi.org/10.22061/jte.2019.4358.2057

COPYRIGHTS
©2020 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as
the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers.

