پژوهشهای تربیتی شماره  - 40بهار و تابستان 1399

بررسی رابطه توانمندی معلمان با میزان استفاده دانشآموزان از شبکههای اجتماعی
مریم بناهان 1،افسانه
تاریخ دریافت1397/08/15 :

نیرویی2

پذیرش نهایی1399/05/06 :

چکیده

با توجه به اقبال روزافزون دانشآموزان به فضای مجازی و شبکههای اجتماعی ،بیش از پیش نقش خطیر توانمندسازی
معلمان در بهره گیری صحیح از امکانات فضای مجازی آشکار می شود .مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین توانمندی
معلمان با میزان استفاده دانشآموزان از شبکه های اجتماعی انجام شده است .روش مطالعه توصیفی -همبستگی و جامعه
پژوهش شامل تمامی معلمان و دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مدارس دولتی دخترانه منطقه پنج شهر تهران بود که از
میان آن ها  100نفر با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه

پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ  0/91محاسبه شد .دادهها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی و به
کمک نرم افزار  SPSSتحلیل شد .یافتهها نشان داد :بین شاخصهای توانمندی معلمان شامل معنیداربودن (،)r =0/404
شایستگی ( )r=0/352و خودمختاری ( )r=0/364با استفاده دانشآموزان از شبکههای اجتماعی رابطه منفی و معنادار
( )p<0/01و بین ویژگی موثر بودن معلمان با استفاده دانشآموزان از شبکههای اجتماعی رابطه مثبت و معنادار ()p<0/05
وجود دارد .همچنین متغیر شایستگی به میزان  20/4درصد و متغیر موثر بودن به میزان  23/7درصد ،از واریانس استفاده
از شبکه های اجتماعی را تبیین کردند .لذا نتایج پژو هش بیانگر آن است که :توانمندی معلمان با تاکید بر راهبردهای
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استاندارد توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و پرسشنامة محقق ساخته میزان استفاده از شبکههای اجتماعی بودند.

خودتنظیمی و خودکنترلی و به واسطه نقش مربیگری بر میزان استفاده دانشآموزان از شبکههای اجتماعی تأثیر دارد.

 .1استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء س ( .نویسنده مسئول)
 .2کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهراء س.
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کلیدواژهها :توانمندی روانشناختی ،شایستگی ،موثر بودن ،شبکههای اجتماعی
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مقدمه

استفاده از اینترنت به عنوان یکی از ابعاد نوپای فناوری در دنیای کنونی نقش مهمی در پیشبرد اهداف بلندپروازانه انسان
ایفا می کند و با وارد شدن به ملزومات زندگی روزانه بشر او را هر روز بیش از پیش به فناوریهای نوین نزدیک می کند.
دانشآموزان در دنیــای امــروز بــا دسترســی بــه اینترنــت و شبکههای اجتماعی مجازی می تواننــد مســائل ،ایدههـا
و باورهایشـان را بـا یکدیگـر در میان بگذارند و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند .این شبکهها ،گونهای از وب سایتهای
اینترنتی هستند که افراد ،گروهها و سازمانها آنجا پیرامون یک یا چند ویژگی مشترک گرد هم می آیند تا اطالعات ،مطالب
و محتواهای خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند .این شبکهها گستره وسیعی را شامل می شوند که از میان آنها می توان
به فیسبوک 1،توییتر 2،اینستاگرام 3،تلگرام 4،ایمو 5،واتساپ6و مانند اینها اشاره کرد.
بر اساس اطالعات مندرج در وب سایت آمار جهانی اینترنت ،)2016(7ضریب نفوذ کاربران اینترنت در ایران تا سپتامبر
 48/5 ،2009درصد بوده است در حالی که ضریب نفوذ کاربران در پایان سال  49/3 ،2013درصد و در سال  2014به

است به طوری که در سال  2010در حدود  0/3درصد جمعیت ایران (برابر با  250000نفر) فقط در شبکه اجتماعی فیبس
بوک عضو بوده اند( .به نقل از خواجه احمدی و همکاران(48 :1395 ،
عالوه بر جنبههای ارتباطی ،استفاده از سایتهای شبکههای اجتماعی در جهت تحقق اهداف آموزشی به طور مفصل
مطالعه شده است (ایشیک )212 :2013 8،بطوریکه مشخص شده شبکههای اجتماعی چشماندازی نو از آموزش و پرورش
ترسیم می کنند (پونودورای .)122 :2014 9،دانشآموزان از هم اکنون از آن ها به عنوان کمک به تحصیالت خود در
کارهای انفرادی و گروهی استفاده می کنند .کارکرد این شبکهها تنها به اطالع رسانی محدود نمی شود و می توان آموزش
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 53/29درصد رسیده است .تعداد کاربران شبکههای اجتماعی در دنیا بین سالهای  2008تا  2010نزدیک به دوبرابر شده

مریم بناهان ،افسانه نیرویی ،بررسی رابطه توانمندی معلمان با میزان استفاده دانشآموزان ...

مبتنی بر شبکه را در این سایتها طرح ریزی کرد .بعضی از مدارس از این سایتها در فعالیتهای کالسی استفاده میکنند
(زارعی زوارکی و قربانی .)27 :1394 ،دانستن این که چه تعداد از دانشآموزان و به چه میزان از سایتهای شبکههای
اجتماعی استفاده می کنند ،برای مجامع علمی به شدت اهمیت دارد .پژوهشگران اشاره کردهاند که این استفادهها ،بر
یادگیری دانشآموزان و جو کالس درس نیز تأثیر دارد و می توان با به کارگیری آنها در فرایند آموزشی ،از آنها به طور
بهینه در جهت اهداف آموزشی استفاده کرد (مازر1و همکاران.)178 :2009 ،
فضای تعاملی موجود در شبکههای اجتماعی در رابطه با اهداف آموزشی با استفاده از تعامل معلم ،دانشآموزان و فضای
مجازی شکل گرفته و جهت مییابد و توانمندی معلمان در این امر از اهمیت بسزایی برخوردار است .توانمندسازی کارکنان
یکی از تکنیکهای مؤثر برای ارتقای بهرهوری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیتها و تواناییهای آنان در زمینه اهداف
سازمانی است« .اندیشمندان مدیریت تحول و بهسازی سازمان ،توانمندسازی منابع انسانی را به عنوان راهبردی اثرگذار بر
عملکرد و بهسازی نیروی انسانی معرفی کردهاند و معتقدند ،توانمندسازی منابع انسانی یکی از نگرشهای عصر جدید است

توانمندسازی بیانگر فرایند افزایش انگیزش درونی شغلی اسـت« .از این رو توانمندسازی نیروی انسانی مفهومی روان-
شناختی است که به حاالت ،احساسات و باور افراد نسبت به شغل مربوط میشود(».جاللی فر )1392 ،براساس پژوهشهای
انجامشده میتوان توانمندسازی روانشناختی 2کارکنان را در پنج بعد شایسـتگی 3،موثربودن 4،خودمختاری 5،معنیدار
بودن 6و اعتماد 7خالصه کرد (اسپریتزر 1995 8،به نقل از انصاری فر و رئیسی .)1393 ،از آنجا که اساس کار مربیگری،
امیدبخش ،انرژیدهنده ،تسهیلکننده عملکرد و توسعهدهنده است (مکلینان 1995 9،به نقل از لین10و همکاران:2016 ،
 ،)152توانمندی روانشناختی معلمان برای افزایش بهره وری از طریق باالبردن تعهد نسبت به سازمان ،روش ارزشمندی
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که امروزه توسط سازمانها به کار گرفته میشود و در واقع پاسخ به نیاز حیاتی مدیریت معاصر است (دنیس.)1387 ،

پژوهشهای تربیتی شماره  ،40بهار و تابستان 45-22 ،1399

است که به ارتقای کارآمدی معلمان کمک میکند« .توانمندسازی معلمان از این جهت حائز اهمیت است که به ایجاد
ادراک مثبت آنها از قدرت استقالل و کنترل برکارشان برمیگردد و این حس ،قدرت خودتعیینی ،خودارزشی و اعتقاد به
خودکارآمدی را تقویت میکند (پوراکبران .)256 :1394 ،محیط آموزشی بطور اثربخشی بر توانمندسازی معلمان تاثیر
دارد و معلمان نیز بطور اثربخشی بر رضایت دانشآموزان تاثیر میگذارند .براساس رویکرد ارگانیکی 1،توانمندی روانشناختی
معلمان کاری نیست که مدیران مدارس باید برای معلمان انجام دهند بلکه طرز تلقی و ادراک آنها درباره نقش خویش در
ایفای اهداف مدرسه است.
با وجود قابلیتهای گسترده شبکههای اجتماعی به ویژه در حوزه آموزشی ،استفاده دانشآموزان در کشور ما از این
پدیده نه چندان نوظهور چندان با اهداف آموزشی مورد نظر برای به کارگیری این فناوری در آموزش و پرورش همراه نبوده
است .این امر مسئولیت معلمان را بیش از پیش افزایش میدهد .توجه به دانشآموزان به عنوان سرمایههای عظیم انسانی،
لزوم تأکید بر ارتباط دو سویه میان معلمان و دانشآموزان در جهت بهرهگیری مطلوب از پتانسیلهای این فناوری را

مجازی 2انجام شده است ،اما پژوهشی به بررسی رابطه توانمندسازی معلمان با میزان استفاده دانشآموزان از شبکههای
اجتماعی صورت نگرفته است؛ لذا با توجه به اهمیت و جایگاه چنین پژوهشهایی در دوران معاصر به جهت اقبال روزافزون
افراد اجتماع به ویژه دانشآموزان به سمت آن و ب ه موازات آن ،فقدان آگاهی صحیح و عمیق نسبت به ویژگیها و مخاطرات
احتمالی این ابزار ،انجام این پژوهش ضروری به نظر رسید.
افزون بر دالیل مطرح شده ،ذکر این نکته الزم است که انتخاب دانشآموزان پایه ششم در این پژوهش به جهت آن
است که شاید هنوز استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی در این دانشآموزان همهگیر نشده باشد ،لذا میتوان نقش
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1 Organic Approach
 .2پژوهش های پیشین به بررسی رابطه بین آموزش الکترونیکی با توانمندسازی معلمان (اوضاعی و همکاران1395 ،؛ خزایی پول و عمویی1395 ،؛ بهادری و
رفعت پناه1394 ،؛ کاشی سرخی )1393 ،و توانمندسازی کارکنان (جمشیدی و اوالدزاد )1393 ،پرداخته اند .همچنین مطالعاتی نیز نقش شبکههای اجتماعی
مجازی را در یادگیری خودراهبر و عملکرد تحصیلی (راشید و اصغر20162،؛ گابریل20162،؛ حمید2و همکاران ،)2015 ،در پشتیبانی از یادگیری دانشجویان
(گرینهو )2011 2،و در یادگیری رسمی و غیررسمی (چن و بریر )2012 2،مورد بررسی قرار داده اند .اگرچه این مطالعات تلویحات خوبی به پژوهش حاضر
دارند اما در قلمرو مکانی کشور ایران صورت نگرفته و با محوریت بررسی رابطه میزان استفاده از شبکههای اجتماعی سایبری با توانمندی روانشناختی معلمان
انجام نشده است.
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برجسته میسازد .بر اساس اهمیت این موضوع پژوهش هایی به طور مجزا در رابطه با توانمندسازی معلمان و یا فضای

مریم بناهان ،افسانه نیرویی ،بررسی رابطه توانمندی معلمان با میزان استفاده دانشآموزان ...

توانمندی معلمان را در میزان استفاده این دانشآموزان از شبکههای اجتماعی مجازی با اعمال کنترل بر متغیر عدم استفاده
همهگیر و بیمارگون در این دانشآموزان بهتر مورد بررسی قرار داد .توانمندی معلمان به آنها این امکان را میدهد تا رفتار
دانشآموزان را درزمینه میزان استفاده از شبکههای اجتماعی کنترل کرده و در خوشبینانهترین حالت ،آن را به سمت
دستیابی به اهداف آموزشی جهت دهند .بنابراین مسأله این پژوهش تبیین رابطه میان توانمندی روانشناختی معلمان با
میزان استفاده دانشآموزان از شبکههای اجتماعی مجازی است و امید است که نتایج پژوهش با فرهنگ سازی ،بهره برداری
صحیح از این تکنولوژیها را افزایش و آسیبهای احتمالی ناشی از فقدان آگاهیهای الزم و نیز سوء مدیریت در استفاده
از آنها را کاهش دهد.
مفهوم توانمندسازی و مبانی نظری آن
مفهوم توانمندسازی به این معناست که بـه افـراد کمـک شـود تـا احساس اعتماد به نفس خـود را بهبـود بخشـند ،بـر
نـاتوانی و درماندگی خود چیره شـوند و در آنهـا شـور و شـوق فعالیـت ایجاد کنند و انگیزههای درونی برای انجام دادن
وظایف بسـیج گردد (رضایی جندانی و همکاران .)79 :1394 ،دو رویکرد مکانیکی و ارگانیکی 1در تعریف و مفهوم

دیدگاه توانمندسازی به معنای تفویض اختیار و قدرت به زیردستان است .رویکرد ارگانیکی از دهه  1990به بعد ظاهر شد
و توانمندسازی منابع انسانی را مفهومی پیچیده و چندبعدی دانسته و بین ویژگیهای موقعیتی (اقدامات مدیریت) و ادراک
کارکنان نسبت به این ویژگیها تفاوت قایل شد .کانگر و کانانگو )1988(2مطرح کرده اند که اقدامات مدیریت مجموعه ای
از شرایط است که میتواند کارکنان را توانمند کند اما الزام ًا اینطور نخواهد بود .بر اساس این رویکرد توانمندسازی کاری
نیست که مدیر برای کارکنان انجام میدهد بلکه طرز تلقی و ادراک کارکنان درباره نقش خویش در شغل و سازمان است
و در عین حال مدیران میتوانند بستر توانمندسازی را فراهم کنند .این رویکرد شامل توانمندسازی انگیزشی و توانمندسازی
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توانمندسازی وجود دارد .اکثر دستاندرکاران مدیریت نسبت به توانمندسازی دیدگاه مکانیکی دارند که بر اساس این

شناختی است .توانمندسازی به عنوان یک سازه انگیزشی به معنای توانافزایی است ،توانافزایی عبارت است از ایجاد شرایط

1 Mechanistic & Organic Approach
2 Canger & kanungo
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الزم برای ارتقای انگیزش افراد در انجام وظایفشان از طریق پرورش کفایت نفس و یا کاهش احساس بیقدرتی در آنان
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(جوادی پور و همکاران .)2 :1394 ،توماس و ولتهوس )1990( 1در مقالهای با عنوان عناصر شناختی توانمندسازی،
توانمندسازی روانشناختی را مفهومی چندبعدی و فرایند انگیزش درونی شغل مطرح کردند .آنان با تکمیل الگوی انگیزشی
کانگر و کانانگو2مفهوم توانمندسازی را فقط افزایش انگیزش درونی شغل نمیدانند؛ ارزیابیهای وظیفه به عنوان تفسیرها
یا برداشتهایی از واقعیات هستند و تا اندازهای واقعیات عینی را ساده میسازند .وقایع و شرایط قابل مشاهده بیرونی به
عنوان تفسیرها یا برداشتهایی از واقعیت ،شکل میگیرند و چنین ادراکات تفسیری فراتر از واقعیات هستند (نوه ابراهیم
و عبدالهی.)1386 ،
توانمندی روانشناختی شامل ابعاد احساس شایستگی ،اعتماد ،مؤثربودن ،خودمختاری و معنیدار بودن شغل است.
شایستگی به درجهای که یک فرد میتواند وظـایف شـغلی خـود را بـا مهـارت انجـام دهـد و بـه بـاور فـرد نسـبت بـه
تواناییهایش برای انجام موفقیت آمیـز وظـایف محولـه اشـاره دارد  .شایستگی موجب ایجاد کنترل بهتر و مناسبتر بر
رفتارهای خود و خودتنظیمی می شود (ویسکرمی و همکاران .)92 :1393 ،اگر فردی قـادر بـه انجـام وظـایف خـود بـا

شایسـتگی احسـاس می کنند که قابلیت و تبحر الزم را برای انجام دادن موفقیت آمیـز یک کار دارند .مؤثر بـودن یا
پذیرش نتیجة شخصی ،درجـهای اسـت کـه فـرد میتواند بر نتایج و پیامدهای راهبردی ،اداری و عملیاتی شغل اثـر گذارد.
تأثیر عبارت است از درجهای که به نظر می رسد رفتار فرد به منظور تحقق اهداف شغلی تفـاوت ایجـاد مـیکنـد.
خودمختاری شامل احساس فرد از خودتعیینی است ،چنین فردی خود را در کانون علیت میداند و معتقد اسـت رفتارهـایی
را کـه انجام میدهد از خودش نشأت میگیرد نه از دیگـران .در مفهـوم دیگر ،خودمختاری یا داشتن حق انتخاب به آزادی
عمل و استقالل کارکنان در تعیین فعالیتهای الزم برای انجام وظایف شغلی اشاره دارد .معنیدار بودن فرصتی است که
افراد احساس کنند اهداف شغلی مهم و باارزشی را دنبال میکنند ،بدین معنا که احساس میکنند در جادهای حرکت
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اسـتفاده از مهارت هایش باشد ،بر احسـاس شایسـتگی و کفایـت نفـس او اثری مثبت دارد .افراد توانمند با دارا بودن

میکننـد کـه وقـت و نیروی آنان با ارزش اسـت .همچنین افراد توانمند حسی به نام اعتماد دارنـد؛ ایـن حس به آنها
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مریم بناهان ،افسانه نیرویی ،بررسی رابطه توانمندی معلمان با میزان استفاده دانشآموزان ...

اطمینان میدهد که با آنان منصفانه و صـادقانه رفتـار خواهد شد و حتی در مقام زیردست نیز نتیجة نهایی کارهای آنها،
نه آسیب و زیان ،بلکه عدالت و صمیمیت خواهد بود (رضایی جندانی و همکاران.)80 :1394 ،
جایگاه شبکههای اجتماعی
از سال  2005میالدی تاکنون موضوع شبکههای اجتماعی مجازی ،اصلیترین مشغلة کاربران اینترنت در دنیا و به تبع آن
در ایران بوده است (مرادی .)1390 ،اصطالح شبکههای اجتماعی را برای نخستین بار بارنز1در سال 1954طرح کرد و از
آن پس به سرعت به شیوهای کاربردی در تحقیقات و مطالعات بدل گشت (الیسون .)2007 2،بر اساس تعریف راینگلد

3

( )2000شبکه اجتماعی مجازی ،معموالً به معنای شبکة الکترونیکی ارتباطات متقابل است که محدوده اش را خود تعریف
می کند و پیرامون عالقه یا هدف مشترکی تشکیل شده ،گرچه در برخی مواقع ،ایجاد ارتباط فینفسه به هدف تبدیل
میشود؛ اما گاهی این هدف صرفا برقراری ارتباط نیست بلکه ارتباط ،وسیلهای است در جهت دستیابی به هدفهای
آموزشی و پیشرفت تحصیلی از سوی دانشآموزان و معلمان.

خودتنظیمی به وسیله دانشآموزان است (نارسیس 4و همکاران)1228 :2007 ،؛ به طوری که بــراســاس تحقیقــات
انجام شده نقـص در خـودتنظیمی باعـث اســتفاده مرضــی از اینترنــت مــیگــردد (برنی5و همکاران.)28 :2015 ،
نظریه یادگیری خودتنظیمی را پینتریچ و دی گروت6مطرح کردند و راهبردهای شناختی ،فراشناختی و تالش و تدبیر

7

دانشآموزان را با عنوان «یادگیری خودتنظیمی» معرفی کردند (پینتریچ و دی گروت .)34 :1990 ،منظور از خودتنظیمی،
این است که دانشآموزان مهارتهایی برای طراحی ،کنترل و هدایت فرایند یادگیری خود داشته ،تمایل دارند یاد بگیرند،
کل فرایند یادگیری را ارزیابی کنند و به آن بیندیشند (بری .)320 :1992 8،مهمترین جنبه از خـودتنظیمـی در یـادگیری،
مشـارکت فعـال یادگیرنده در فرآیند یادگیری است می توان آن را یادگیری خودراهبر هم نامید و در آن فرد ابتکار عمل و
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اما آنچه که در آموزش مبتنی بر شبکههای اجتماعی مجازی ،موردتوجه قرار میگیرد چگونگی به کارگیری راهبردهای
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مسـئولیت آنچـه را کـه در طول یادگیری رخ میدهد ،بر عهده میگیرد و در قبال آن پاسخگوست (صاحبی و تجری،
 .)104 :1395نولز )2014(1نیز به تشریح دو قطب متضاد در طیف یادگیری به عنوان یادگیری آموزگارمدار در یک سو و
یادگیری خودراهبر در سوی دیگر پرداخته است .به نظر نولز یادگیرنده آموزگارمدار برای شناسایی نیازهای یادگیری،
فرمولبندی اهدا ف یادگیری ،طراحی و اجرای راهبردهای یادگیری مناسب و ارزیابی یادگیری ،نیازمند آموزگار است .طیف
آموزگارمدار در برابر خودراهبرمدار را میتوان از نقطه نظر میزان کنترل اعمال شده از سوی فرد بر یادگیریاش و میزان
آزادی او برای ارزیابی نیازهای یادگیری و اجرای راهبردهای الزم جهت نیل به آنها ،مورد بررسی قرار داد (نولز و همکاران،
 .)2014بنابراین بر اساس نظریه یادگیری خودتنظیمی ،دانشآموزان با استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و خودراهبری
در یادگیری میتوانند اهداف تحصیلی خود را پیش ببرند .اما سوال اساسی اینجاست که اوال نقش معلم در این فرایند
چیست و آیا تمامی دانشآموزان از تواناییهای خودراهبری در یادگیری برخوردارند؟ آیا اساسا تمامی دانشآموزان از شبکه
اجتماعی در جهت یادگیری استفاده میکنند؟ به ویژه وقتی میزان استفاده از این شبکهها افزایش مییابد اعتیاد به اینترنت
و شبکههای اجتماعی مجازی شکل نمیگیرد؟ از سویی دیگر بر اساس نظر نولز یک طیف از یادگیری به نقش معلم تاکید

این امر از اهمیت بسزایی برخوردار است و روی سخن ما در این پژوهش همین گروه از دانشآموزان است تا سنجیده شود
تا چه اندازه توانمندیهای معلمان بر استفاده معقول این گروه میتواند مؤثر باشد.
نظریه حوزه عمومی2هابرمـاس3نیز به عنوان یکی دیگر از منابع فکری مـرتبط بـا ایـن پـژوهش مطرح است .حـوزه
عمومی درواقع ،ایده یا مفهومی هنجاری است کـه در چـارچوب کلـی نظریـه هابرمـاس درباره کنش ارتباطی و اخالق
گفتگو جای دارد .از دیـدگاه هابرمـاس ،حـوزه عمـومی بخشی از حیات اجتماعی اسـت کـه در آن شـهروندان مـیتواننـد
بـه تبـادل نظـر دربـاره موضوعات و مسائل مهم مربوط به خبر عمومی بپردازند .نتیجه این امر ،شکلگیری افکـار عمومی
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دارد (یادگیری آموزگارمدار) که نیازها و اهداف یادگیری را تعیین میکند و برخورداری از توانمندیهای روانشناختی در

است « :مقصود ما از حوزه عمومی ،قبل از هر چیز قلمرویـی از زنـدگی اجتمـاعی است که در آن ،آنچه به افکار عمومی
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منجر مـیشـود ،مـیتوانـد شـکل بگیـرد» (هابرماس 1392 ،ترجمه جمال محمدی) .یکی از موضوعات مهـم در حـوزه
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عمـومی ،ابزارهـای ارتبـاطی است .از دیدگاه هابرماس ،از آنجا که محدوده جامعه جدید ،فقـط امکـان حضـور فیزیکی
تعداد به نسبت اندکی از شهروندان را امکان پذیر میسازد ،رسانههای همگـانی بـه نهادهای اصلی حوزه عمومی تبدیل
شدهاند (دالگرن .)1390 ،ابزارهای ارتباطی حوزه عمومی ،به دو بخش اطالعـات و رسانهها تقسیم میشوند .رسانهها ،امکان
برقراری ارتباط را مهیا مـیسـازند و اطالعـات موجود را به اشتراک نظر میگذارند .بر این اساس ،در عصر اطالعـات
مهـمتـرین رسـانه ،فناوری های نوین اطالعات و ارتباطات است که تحوالت بنیادین در تمـامی ابعـاد قلمـرو حیات بشری
ایجاد کرده است (هابرماس 1392 ،ترجمه کمال پوالدی) .هابرماس برای گسترش نظریه خود و تشریح کامل آن از مفهومی
تحت عنوان «مدیریت اطالعات» استفاده میکند و از مدیریت اطالعات بهعنوان نشانهای از نابودی حوزه عمومی یاد میکند.
او همچنین ترویج تبلیغات ،اقناع ،مدیریت افکار عمومی و مانند اینها را دلیلی بر غلبه غیرسازنده محتوای رسانههای
اجتماعی و از میان رفتن حوزه عمومی میداند .به اعتقاد او این روند در نهایت به انقیاد افکار عمومی در تار و پود امور
بیارزش خواهد انجامید (یزدخواستی و همکاران .)89 :1392 ،بنابراین ،میتوان گفت که نقش شبکه های اجتماعی مجازی
و تکنولوژیهای نوین ارتباطی مورد تأیید هابرماس نیست  ،زیرا ارتباطات گسترده معاصر را حاوی مقدار زیادی اطالعات

تشکیل میدهد .بنابراین الزم است بهرهبرداری از این گونه ابزار که بخش گریزناپذیری از زندگی امروز را تشکیل میدهند
به شیوهای درست هدایت شود .این هدایت باید از محیطهای آموزشی آغاز شود ،لذا چنین به نظر میرسد که با اتکا بر
توانمندی روانشناختی معلمان میتوان دانشآموزان را درجهت مدیریت استفاده و خودراهبری صحیح از این شبکهها هدایت
کرد.
باتوجه بهمرور ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی ،پیشینهای که متغیرهای توانمندی معلمان و میزان استفاده
دانشآموزان از شبکههای اجتماعی را در برداشته باشد یافت نشد؛ لذا تحقیقاتی که بیش از همه با پژوهش حاضر مرتبط
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تحریفشده میداند که بر اصول تجاری و سرگرمیهایی تکیه دارند که ابتذال و گریز از واقعیت ،محتوای اصلی آنها را

هستند در ادامه آورده میشود:
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راشید و اصغر )2016(1رابطه متقابل بین استفاده از تکنولوژی ،یادگیری خودراهبر ،تعامل دانشجو و عملکرد تحصیلی
را مورد بررسی قراردادند .نتایج نشان داد که استفاده از تکنولوژی رابطه مثبتی با تعامل دانشجو و یادگیری خودراهبر دارد،
اما تاثیر مستقیم و معناداری بین استفاده از تکنولوژی و بهبود عملکرد تحصیلی وجود نداشت.
گابریل )2016(2تاثیر راهبردهای آموزشی را با کمک تکنولوژی بر انگیزش ،عملکرد و یادگیری خودراهبر مورد مطالعه
قرار داده است .دانشآموزان ی که در معرض راهبردهای آموزشی با کمک تکنولوژی ( 3)TMISبودند ،عملکرد تحصیلی
باالتری نسبت به گروه کنترل داشتند .همچنین تفاوت معناداری بین انگیزش و تمایل به یادگیرنده خودراهبر بودن در
دانشآموزان گروه مداخله و گروه کنترل وجود داشت .این یافتهها نشان میدهد راهبردهای آموزشی طراحی شده و
سیستماتیک به واسطه فناوری تاثیر مثبت بر انگیزش ،عملکرد ،و یادگیری خودراهبر میگذارند .به عالوه ،فناوریهای
جدید مثل دستیار دیجیتال شخصی (4)PDAبه بهبود کارآمدی چنین راهبردهایی کمک میکنند.
حمید5و همکاران ( )2015در مطالعه ای با عنوان «ادراک دانشآموزان از مزایای استفاده از شبکههای اجتماعی آنالین

دریافتند دانشآموزان نتایج استفاده از شبکه های اجتماعی آنالین را بر تعامالت بین خود و ارائه درس ها مثبت ارزیابی
کردند.
چن و بریر )2012(6استراتژیهای آموزشی برای استفاده از رسانههای اجتماعی در یادگیری رسمی و غیر رسمی را
بررسی کردند و نتیجه پژوهش نشان داد یادگیری غیررسمی با استفاده از رسانههای اجتماعی میتواند با استفاده از استادان
آسان شود و با محیطهای یادگیری رسمی ادغام شود تا مباحث غنیتر شود ،تعامل افزایش یابد و ارتباطات گسترده شود.

31

] [ DOI: 10.52547/erj.7.40.22

1 Rashid &Asghar
2 Gabrielle
)3 Technology-Mediated Instructional Strategies (TMIS
)4 Personal Digital Assistant (PDA
5 Hamid
6 Chen, & Bryer

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

به منظور تدریس و یادگیری» و با هدف بررسی تاثیر استفاده از فناوریهای اجتماعی بر تجارب یادگیری و بهبود تعامالت
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گرینهو )2011( 1در مطالعهای به بررسی نقش شبکههای اجتماعی آنالین به عنوان سایتهایی برای پشتیبانی از
یادگیری دانشجویان پرداخت .نتیجه این مطالعه نشان داد سایتهای شبکه اجتماعی میتوانند به عنوان حمایتکنندههای
مستقیم و غیر مستقیم یادگیری باشد ،به طور مثال ،این سایتها میتوانند یک خروجی عاطفی برای استرسهای مربوط
به مدرسه فراهم کنند ،به کار خالق اعتبار بخشند و به انجام وظایف مرتبط با تحصیل کمک کنند .همچنین شبکههای
اجتماعی آنالین می تواند از مزایای اجتماعی و مدنی برخوردار باشد که این موضوع مفاهیمی را برای آموزش دربردارد .در
نظرگرفتن این که رسانههای اجتماعی همانند سایتهای شبکههای اجتماعی چگونه از یادگیری رسمی حمایت میکنند
ممکن است ،توانایی فرد را برای ایجاد محیطهای رسانه ای و اجتماعی فعال افزایش دهد و اهداف یادگیری رسمی تحقق
یابد.
اوضاعی و همکاران ( )1395در مطالعهای با عنوان «تاثیرآموزش الکترونیکی بر توانمندسازی معلمان دوره ابتدایی
شهرکرج» دریافتند آموزش الکترونیکی باعث افزایش توانمندسازی روان شناختی معلمان در فرایند یاددهی یادگیری

خزایی پول و عمویی ( )1395در پژوهش خود با عنوان «رابطه یادگیری الکترونیکی با خودکارآمدی و توانمندسازی
معلمان مقطع ابتدایی شهرستان نوشهر» به این نتیجه دست یافتند که بین یادگیری الکترونیکی با خودکارآمدی و
توانمندسازی معلمان مقطع ابتدایی رابطه وجود دارد و توان پیش بینی خودکارآمدی و توانمندسازی معلمان با استفاده از
یادگیری الکترونیکی وجود دارد.
بهادری و رفعت پناه ( )1394در مطالعه ای با عنوان «رابطه میان آموزش الکترونیکی و توانمندسازی معلمان دوره
متوسطه ناحیه  4قم» و با هدف تبیین رابطه آموزش الکترونیکی معلمان با خودکارآمدی ،خودمختاری ،اثربخشی ،معناداری،
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میشود.

اعتماد و اطمینان دریافتند بین آموزش الکترونیکی و خودکارآمدی ،خودمختاری و معناداری رابطه وجود دارد اما بین

1 Greenhow
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آموزش الکترونیکی و اثرگذاری رابطه وجود ندارد .همچنین به لحاظ مؤلفههای جمعیت شناختی (جنس ،سابقه خدمت و
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تحصیالت) بین آموزش الکترونیکی تفاوتی وجود ندارد ،بین توانمندسازی به لحاظ (جنس و تحصیالت) تفاوت معنادار
وجود ندارد ،ولی بین توانمندسازی به لحاظ سابقه خدمت تفاوت وجود دارد.
جمشیدی و اوالدزاد ( )1393به بررسی تاثیر فناوری اطالعات بر توانمندسازی کارشناسان سازمان تامین اجتماعی
پرداختند .در این مطالعه مشخص شد که فناوری اطالعات بر تمامی ابعاد توانمندسازی (خود مختاری ،اعتماد ،تاثیرگذاری،
شایستگی ،معنی دار بودن) کارشناسان تاثیر دارد.
کاشی سرخی ( )1393در پژوهش خود با عنوان «بررسی رابطه میان یادگیری الکترونیکی و توانمندسازی معلمان دوره
متوسطه شهرستان سوادکوه» و با هدف تبیین رابطه میان یادگیری الکترونیکی با خودکارآمدی ،خودمختاری ،اثربخشی و
اعتماد و اطمینان معلمان دوره متوسطه دریافت بین یادگیری الکترونیکی و خودکارآمدی و خودمختاری رابطه وجود دارد؛
اما بین یادگیری الکترونیکی و اثرگذاری رابطه معناداری وجود نداشت.
آنچه از نتیجه پژوهشهای پیشین مشخص است تأکید بر بررسی متغیرهایی نزدیک به شبکههای اجتماعی ازقبیل،

رابطه رسانههای اجتماعی و شبکههای اجتماعی مجازی با یادگیری مورد بررسی قرارگرفته است .اما در پژوهش حاضر
رابطه بین توانمندی معلمان با پیش بینی میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد.
فرضیات پژوهش
توانمندی روانشناختی

میزان استفاده دانش آموزان

معلمان

از شبکه های اجتماعی

موثر بودن
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فناوری اطالعات ،آموزش الکترونیکی و تکنولوژی در فرایند یادگیری و عملکرد تحصیلی است .البته در چند مطالعه نیز

شایستگی

خودمختاری
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معنی دار بودن

مریم بناهان ،افسانه نیرویی ،بررسی رابطه توانمندی معلمان با میزان استفاده دانشآموزان ...

 .1بین مولفههای توانمندی روانشناختی معلمان و میزان استفاده دانشآموزان از شبکههای اجتماعی رابطه منفی
وجود دارد.
 .2مولفه های توانمندی روانشناختی معلمان می توانند میزان استفاده دانشآموزان از شبکه های اجتماعی را پیش
بینی کنند.
روش پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ شیوه جمعآوری دادهها توصیفی – همبستگی است .جامعه این پژوهش
عبارتند از تمامی معلمان و دانشآموزان پایه ششم ابتدایی مدارس دولتی دخترانه منطقه پنج شهر تهران در سال تحصیلی
 .96-1395با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای از میان نواحی هفتگانه منطقه پنج تهران ابتدا چهار
ناحیه و از هر ناحیه پنج مدرسه انتخابشدند .سپس در هر مدرسه از سه معلم پایه ششم ابتدایی خواسته شد تا به سواالت
پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی پاسخ دهند .از هر کالس دو دانشآموزی که از شبکههای اجتماعی مجازی تلگرام،

میزان استفاده از شبکه های اجتماعی پاسخ دادند .مالک خروج عبارت بود از عدم پاسخگویی به بیش از  10درصد
سوالهای پرسشنامه .حجم نم ونه بر اساس قاعده کلی مطرح شده به وسیله تاباچنیک و فیدل )2001(1در پژوهشهای
توصیفی – همبستگی تعیین شد؛ مبنی بر اینکه تعداد نمونه باید برابر با بزرگترین مقدار هشت برابر تعداد متغیرهای
پیشبین ،به عالوه پنجاه باشد (به نقل از بریس و همکاران .)1391 ،از آنجا که در پژوهش حاضر متغیر توانمندی روان-
شناختی معلمان با چهار بعد به عنوان متغیرهای پیش بین درنظر گرفته شد ،طبق فرمول فوق حجم نمونه  82نفر محاسبه
شد اما با احتساب ریزش و یا مخدوش بودن برخی پاسخنامهها اجرای پرسشنامه روی  60نفر معلم و  40نفر دانشآموز
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واتساپ و اینستاگرام استفاده می کردند از روی دفتر حضور و غیاب به طور تصادفی انتخاب شدند و به سواالت پرسشنامه

اجرا شد .تمام مالحظات الزم اخالقی در اجرای مطالعه و تکمیل پرسشنامهها رعایت شد .همچنین مجوزهای الزم از اداره

1 Tabachnick & Fidell
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آموزش و پرورش منطقه  5شهر تهران کسب و محرمانه بودن پاسخهای آزمودنیها رعایت شده است .روش آماری که جهت
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تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است ،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام
به گام است.
ابزار جمعآوری دادهها
الف:پرسشنامه توانمندی معلمان :این پرسشنامه بر اساس پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر 1995 ،تهیه
شد و شامل چهار مؤلفه معنیدار بودن ،شایستگی ،خودمختاری ،و موثر بودن بود .در پژوهش حسن زاده و همکاران (:1392
 )139پایایی پرسشنامه ،پس از انجام یک مطالعه مقدماتی و تعیین واریانس سوالها ،از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد
محاسبه قرار گرفت که ضرایب هر یک از ابعاد در جدول  1نشان داده شده است .جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی
محتوایی استفاده شد .بر همین اساس پرسشنامه توانمندی روانشناختی با  22سوال به چند تن از اساتید و متخصصان
داده شد که در نهایت آنها بر روی  20سوال برای پرسشنامه توانمندی روانشناختی اتفاق نظر داشتند و بدین ترتیب
روایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
جدول  :1ضریب پایایی مولفه های توانمندسازی روان شناختی معلمان
ابعاد
معنی داری

4-1

0/8

شایستگی

11-5

0/8

خودمختاری

15-12

0/7

موثر بودن

20-16

0/8

ب :پرسشنامة میزان استفاده از شبکههای اجتماعی :این مقیاس از نوع محقـق سـاخته اسـت کـه بـا بررسی متون
و تحقیقات مرتبط و استفاده از مقیاسهای مشابه خارجی در خصوص موضوع ،فرم اولیة آن با  17سؤال به صورت طیف
پنج گزینهای شامل خیلیکم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلیزیاد تهیه شد .شیوه نمرهگذاری اختصاص نمره  1به گزینه خیلیکم
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سواالت

ضریب پایایی

تا نمره  5به گزینه خیلیزیاد بود .دانشآموزان در نهایت میتوانند نمرهای بین  17تا  85کسب کنند .نمرة باال در این

قرار داده شد تا درخصوص مناسب بودن آن اظهارنظر کنند .بعد از جمعآوری آرای متخصصان ،اصالحات الزم انجام شـد.
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مقیـاس بیانگر میزان باالی استفاده از شبکههای اجتماعی است .جهـت احـراز روایـی ،پرسشنامه در اختیار متخصصان

مریم بناهان ،افسانه نیرویی ،بررسی رابطه توانمندی معلمان با میزان استفاده دانشآموزان ...

جهـت بررسـی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب بـه دسـت آمـده برابـر بـا  0/91بود که از
پایایی قابل قبولی برخوردار است.
یافتهها

در این پژوهش تعداد  100معلم و دانش آموز دختر پایه ششم ابتدایی مورد مطالعه قرار گرفتند؛ بطوریکه معلمان،
پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی و دانشآموزان آنها پرسشنامه میزان استفاده از شبکههای اجتماعی را تکمیل کردند.
میانگین سنی دانشآموزان  12/3سال و میانگین سنی معلمان  39/2سال بود .بیشتر معلمان دارای تحصیالت فوق لیسانس
و سابقه کاری  10تا  15سال بودند .مشخصه های آمارتوصیفی (فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) متغیرهای توانمندی
روانشناختی و استفاده از شبکههای اجتماعی در جدول  2نمایش داده شده است.
جدول  :2فراوانی ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
متغیرها
معنی داری

60

3/31

1/76

شایستگی

60

3/47

1/77

خودمختاری

60

3/21

1/66

موثربودن

60

3/15

1/73

استفاده از شبکه های اجتماعی

40

4/44

2/63

فرضیه اول :بین توانمندی روانشناختی معلمان و مولفه های آن با میزان استفاده دانشآموزان از شبکههای اجتماعی رابطه
منفی وجود دارد.
جدول  :3ماتریس همبستگی بین متغیرهای توانمندی (روان شناختی) معلمان و استفاده از شبکه های اجتماعی
متغیر مالک
استفاده از شبکه های اجتماعی

معنی دار بودن

شایستگی

خودمختاری

موثربودن

ضریب همبستگی

**-0/404

**-0/452

**-0/364

*0/247

سطح معنی داری

0/000

0/000

0/000

0/013
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*p>0/05
**p>0/01
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فراوانی

میانگین

انحراف معیار
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نتایج جدول  ،3نشان میدهد بین توانمندی معلمان شامل معنی داربودن ( ،)r =-0/404شایستگی ( ،)r=-0/452و
خودمختاری ( )r=-0/364و استفاده از شبکههای اجتماعی رابطه منفی و معنادار وجود دارد ( .)p<0/01همچنین نتایج
نشان میدهد که رابطه موثربودن با استفاده دانشآموزان از شبکههای اجتماعی مثبت و معنادار است (.)p<0/05
فرضیه دوم :توانمندی روانشناختی معلمان و مولفههای آن ،میتوانند میزان استفاده دانشآموزان از شبکههای اجتماعی
را پیش بینی کنند.
جدول  :4سهم متغیر پیش بین توانمندی روان شناختی و ابعاد آن برای پیش بینی استفاده شبکه های اجتماعی
R

R2

F

P

0/204

25 /096

0/000

0/237

15/075

0/000

گام

متغیر

1

شایستگی

0/425

2

موثربودن

0/487

نتایج جدول  4نشان میدهد که میزان شایستگی  20/4درصد واریانس استفاده از شبکههای اجتماعی را توجیه میکند.
همچنین چون  Fمحاسبه شده برابر با  25 /096است (  ،)P>0/01این نشان میدهد که بین مولفه شایستگی و استفاده

اجتماعی است.
نتایج جدول  4همچنین نشان میدهد که میزان موثربودن  23/7درصد واریانس استفاده از شبکههای اجتماعی را
توجیه میکند .همچنین چون  Fمحاسبه شده برابر با  15/075است (  ،)P>0/01این نشان میدهد که بین مولفه موثربودن
و استفاده از شبکههای اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین مولفه موثربودن پیشبینیکننده خوبی برای استفاده
از شبکههای اجتماعی است.
جدول  :5ضرایب رگرسیون گام به گام برای پیش بینی استفاده از شبکه های اجتماعی
گام

2

مقدار ثابت
شایستگی

-0/670

0/134

مقدار ثابت

14/377

2/445

شایستگی

-1/023

0/216
37

-0/452

-5/010

0/000

5/880

0/000

-4/731

0/000

-0/689
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1

متغیر

B
12/735

S.E
2/348

β

t
5/422

p
0/000
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از شبکههای اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین شایستگی پیش بینیکننده خوبی برای استفاده از شبکههای

مریم بناهان ،افسانه نیرویی ،بررسی رابطه توانمندی معلمان با میزان استفاده دانشآموزان ...
موثربودن

0/455

0/221

0/299

2/056

0/042

نتایج جدول  5نشان می دهد متغیر شایستگی اولین متغیری است که وارد معادله رگرسیون گام به گام شده است و
این متغیر  0/452از تغییرات متغیر استفاده از شبکههای اجتماعی را پیشبینی میکند و از آنجا که رابطه به دست آمده
منفی است ،می توان گفت با باال رفتن متغیر شایستگی میزان استفاده از شبکههای اجتماعی کاهش مییابد (-0/452
=.)β
نتایج جدول  5همچنین نشان میدهد متغیر موثر بودن دومین متغیری است که وارد معادله رگرسیون گام به گام شده
است و این متغیر  0/299از تغییرات متغیر استفاده از شبکههای اجتماعی را پیشبینی میکند و از آنجا که رابطه به دست
آمده مثبت است ،میتوان گفت با باال رفتن متغیر موثر بودن میزان استفاده از شبکههای اجتماعی افزایش مییابد (0/299
=.)β

مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه توانمندی معلمان با میزان استفاده دانشآموزان از شبکههای اجتماعی انجام شد.
یافتهها نشان دادند بین توانمندی معلمان شامل معنی داربودن ،شایستگی ،و خودمختاری و استفاده از شبکههای اجتماعی
رابطه معنادار منفی وجود دارد .این نتایج درراستای نتایج بهادری و رفعت پناه ( )1394و کاشی سرخی ( )1393است و
آن را تأیید میکند.
اف راد توانمند احساس شایستگی دارند و باور دارند که قابلیتها و تواناییهای الزم برای انجام موفقیتآمیز وظایف را
دارند .افراد توانمند نه تنها احساس شایستگی بلکه احساس اطمینان میکنند و میتوانند وظایف را به طور مؤثر انجام
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بحث و نتیجه گیری

دهند .آنان احساس تسلط شخصی میکنند و معتقدند که در رویارویی با چالشهای جدید میتوانند بیاموزند و رشد کنند

میشود (ویسکرمی و همکاران .)92 :1393 ،موضوع کنتـرل از مباحث کانونی خودتنظیمی محسوب میشـود و از این
منظر بـین خـودتنظیمی و رفتارهـای اعتیادگونـه رابطــه منطقــی وجــود دارد .بــراســاس تحقیقــات انجامشده
38
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(جوادی پور و همکاران .)4 :1394 ،شایستگی موجب ایجاد کنترل بهتر و مناسبتر بر رفتارهای خود و خودتنظیمی
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تکانشگری و نقـص در خـودتنظیمی باعـث اســتفاده مرضــی از اینترنــت مــیگــردد (برنی و همکاران.)28 :2015 ،
توانمندی به این معناست که افراد نیرو و انرژی الزم را به طور بالقوه در اختیار دارند و در گام اول الزم است که فرد به این
شناخت برسد که منابع الزم را در درون خویش دارد .معلمان با برخورداری از شایستگی ،باور دارند که میتوانند انرژی
بالقوه دانشآموزان برای استفاده بهینه از ابزار الکترونیکی در یادگیری را هدایت کنند .درواقع میتوان این یافته را اینطور
تبیین نمود که از آنجا که افراد توانمند با دارا بودن شایسـتگی احسـاس می کنند که قابلیت و تبحر الزم را برای انجام
دادن موفقیتآمیـز یک کا ر دارند ،معلمان توانمند و شایسته ،با مدیریت و برقراری ارتباط موثر با دانشآموزان ،پیرامون
عوامل مشکلآفرین و سد راه تحصیل ،میتوانند راهنماییهای الزم را به آنها ارائه دهند .درواقع معلمان تنها تسهیلگر امور
تحصیل دانشآموزان نیستند بلکه یک معلم توانمند در درجه اول یک راهبر و مربی است که امور مربوط به پرورش متربی
را در جمیع جهات برعهده دارد .با توجه به گستردگی استفاده از شبکههای مجازی ،آگاهیهای الزم را به دانشآموزان داده
و آنها را در جهت مسیر استفاده درست از شبکههای اجتماعی هدایت میکند و بدین ترتیب میزان استفاده دانشآموزان
از شبکههای اجتماعی را تنظیم میکند.

اصطالح خودمختاری را به معنی احساس فرد از کنترل داشتن بر کار خویش تعریف میکند .این افراد خود را فعال و
خودآغازگر میبینند و قادرند به میل خود اقدامات ابتکاری انجام دهند ،تصمیم مستقل بگیرند و افکار جدید را به آزمون
بگیرند .این افراد به جای اینکه احساس کنند فعالیتهایشان از پیش تعیین شده ،از بیرون کنترل شده ،اجتناب ناپذیر و
همیشگی است ،خود را به منزله کانون کنترل فعالیتها میبینند .افرادی که احساس توانمندی میکنند به احتمال بسیار
زیاد دارای کانون کنترل درونی هستند (جوادی پور و همکاران .)4 :1394 ،معلمانی که از توانمندی خودمختاری برخوردارند
این ویژگی را به دانشآموزان نیز انتقال میدهند تا آنها نیز با استقالل عمل به طور موثر میزان استفاده از شبکههای
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از دیگر مصادیق توانمندی ،احساس خودمختاری است .افراد توانمند احساس خودسامانی میکنند .اسپریتزر ()1997

اجتماعی را تنظیم کرده و اگر میزان استفاده موجب منفک شدن از امور تحصیل و مانع ارتباط روزانه موثر است آن را

39

] [ DOI: 10.52547/erj.7.40.22

کاهش دهند.

مریم بناهان ،افسانه نیرویی ،بررسی رابطه توانمندی معلمان با میزان استفاده دانشآموزان ...

افراد توانمند احساس معنی دار بودن میکنند .آنان برای فعالیتهایی که به آن اشتغال دارند ارزش قائلاند .آرمان و
استانداردهایشان با آنچه در حال انجام دادن آن هستند ،متجانس دیده میشود .فعالیت در نظام ارزشیشان مهم تلقی
میشود .افراد توانمند به کار خود اعتقاد دارند ،آنان در فعالیت از نیروی روانی سرمایهگذاری میکنند و در درگیری و
اشتغال شخصی از نوعی احساس اهمیت شخصی برخوردارند ،بنابراین معنادار بودن به نگرش ارزشی معطوف است (جوادی
پور و همکاران .)5 :1394 ،نتیجه این پژوهش نشان داد بین توانمندی (روان شناختی) معلمان و معناداری و میزان استفاده
دانشآموزان از شبکههای اجتماعی رابطه منفی وجود دارد .درنتیجه میتوان اینطور تبیین نمود که از آنجا که اساس کار
مربیگری ،امیدبخش ،انرژیدهنده ،تسهیلکننده عملکرد و توسعهدهنده است (مکلینان 1995 ،به نقل از لین و همکاران،
 ،)152 :2016معلمان بر شکلگیری ارزشهای دانشآموزان نقش دارند ،آنها را شکل داده و جهتمند میسازند .ارزشهای
تعیین شده در زمان تحصیل با راهنماییهای معلم در جهت پیشرفت تحصیلی و تعالی جسم و روان و پرورش قوای فکری
دانشآموزان پیش میرود و با تاکید بر آنها انرژیهای هرزرفته در مسیر درست هدایت شده و مدت زمان سپری شده در
شبکههای اجتماعی از سوی دانشآموزان کاهش مییابد.

اجتماعی رابطهای مثبت وجود دارد .این یافته با نتیجه پژوهشهای گابریل ( )2016و حمید و همکاران ( )2015همسو
است که نشان دادند دانشآموزانی که در معرض راهبردهای آموزشی با کمک تکنولوژی و استفاده از فناوریهای شبکههای
اجتماعی آنالین به منظور تدریس و یادگیری هستند ،عملکرد تحصیلی باالتری نسبت به گروه کنترل دارند و تجارب
یادگیری خود را مثبت ارزیابی میکنند .از سویی دیگر گرینهو ( )2011در مطالعه خود به نقش شبکههای اجتماعی آنالین
به عنوان حمایتکننده های مستقیم و غیر مستقیم یادگیری اشاره کرد که در راستای نتیجه پژوهش حاضر است.
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از سویی دیگر نتیجه پژوهش حاضر نشان داد بین ویژگی موثر بودن معلمان با میزان استفاده دانشآموزان از شبکههای

هرچند پژوهشهای نام برده شده در تایید نتیجه پژوهش حاضر هستند اما مطالعهای یافت نشد که به طور روشن به
رابطه بین موثربودن و میزان استفاده دانشآموزان از شبکههای اجتماعی اشاره نماید .تنها میتوان از مطالعه بهادری و

معلمان وجود ندارد .ازطرفی راشید و اصغر ( )2016به نتیجه متناقضی دست یافتند مبنی بر اینکه استفاده از تکنولوژی
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رفعت پناه ( )1394و کاشی سرخی ( )1393نام برد که نشان دادند هیچ رابطهای بین آموزش الکترونیکی و اثرگذاری
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رابطه مثبتی با یادگیری خودراهبر دارد اما تاثیر مستقیم و معناداری بین استفاده از تکنولوژی و بهبود عملکرد تحصیلی
نبود.
در تبیین یافته پژوهش حاضر مبنی بر رابطه مثبت بین ویژگی موثر بودن معلمان با میزان استفاده دانشآموزان از
ال به احساس خودکنترلی مربوط است.
شبکههای اجتماعی الزم به ذکر است برخورداری از احساس مؤثر بودن در کار کام ً
برای اینکه افراد احساس توانمندی کنند نه تنها باید احساس کنند که آنچه انجام میدهند اثری به دنبال دارد ،بلکه باید
احساس کنند خود میتوانند آن اثر را به وجود آورند یعنی برای اینکه آن نتیجه با احساس توانمندی همراه باشد باید
احساس کنند کنترل نتیجه تولید را در دست دارند .بنابراین داشتن نوعی احساس کنترل شخصی ،برای سالمت و نیز
توانمندی ضروری است .احساس مؤثربودن درجهای است که فرد میتواند بر نتایج راهبردی ،اداری و عملیاتی شغل اثر
بگذارد .شخص با فعالیتهای خود میتواند بر آنچه اتفاق میافتد ،تأثیر بگذارد .معلمانی با ویژگی توانمندی روانشناختی
موثربودن ،از توانایی اعمال این ویژگی در تنظیم فعالیتهای دانشآموزان خود برخوردارند .آنها به درستی دانشآموزان را

اهداف سازنده و در جهت یادگیری ایجاد شده باشد .آنان دانشآموزان خود را به استفاده از شبکههای اجتماعی با چنین
ارزشها و اهدافی هدایت و تشویق میکنند .این بدین معناست که در پژوهش حاضر استفاده از شبکههای اجتماعی همچون
شمشیری دولبه عمل میکند .ازطرفی میزان استفاده بیمارگون از این فناوری در مسیر شکلگیری اعتیاد اینترنتی پیش
میرود بطوریکه یادگیرنده را از مسیر پیشرفت تحصیلی دور میکند و از سویی دیگر با هدایت معلم و با توجه به ماهیت
لذتبخش این شبکهها می توان استفاده از آن را در مسیر یادگیری درس ،ارتباط با معلم و سایر دانشآموزان و تشکیل
گروه های آموزشی مجازی برای هر کالس درس به منظور تعامل در روزهای تعطیل ،پرسش و پاسخهای درسی و مانند
اینها هدایت نمود .بنابراین اگرچه رابطه بین ویژگی موثربودن معلمان با میزان استفاده دانشآموزان از شبکههای اجتماعی
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در جهت مسیر درست دستیابی به اهداف تحصیلی سوق داده و شبکههای اجتماعی را ایجاد و مدیریت میکنند که با

مثبت نشان داده شده است ،چه بسا این افزایش در جهت امور یادگیری و تحصیل باشد و تعامالت سودمند معلم و

یادگیری رسمی و غیر رسمی میتواند با استفاده از استادان آسان شود و با محیطهای یادگیری رسمی ادغام شود تا مباحث
غنیتر شود ،تعامل افزایش یابد و ارتباطات گسترده شود.
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دانشآموز را افزایش دهد .همچنانکه چن و بریر ( )2012در مطالعه خود نشان دادند استفاده از رسانههای اجتماعی در
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 میتوانند میزان استفاده،همچنین نتیجه پژوهش حاضر نشان داد توانمندی روانشناختی معلمان و مولفههای آن
 بدین معنی که اوال توانمندی روانشناختی معلمان و مولفههای آن.دانشآموزان از شبکههای اجتماعی را پیشبینی کنند
با میزان استفاده دانشآموزان از شبکههای اجتماعی رابطه دارند و در مرتبه دوم قدرت این رابطه به حدی است که می
 نتیجه.توان گفت توانمندی روانشناختی معلمان بر میزان استفاده دانشآموزان از شبکههای اجتماعی تاثیر گذارند
 از سویی دیگر.) نیز این یافته را تایید میکند2011( ) و گرینهو2015(  حمید و همکاران،)2016( پژوهشهای گابریل
.) نیز در راستای نتیجه مطالعه حاضر است1395( ) و خزایی پول و عمویی1395( مطالعه اوضاعی و همکاران
نتیجه این مطالعه نشان داد بین توانمندی روانشناختی معلمان با میزان استفاده دانشآموزان از شبکههای اجتماعی
 و خودمختاری بطور منفی و درمورد مولفه، شایستگی، این رابطه درمورد مولفههای معنیدار بودن.رابطه وجود دارد
 از محدودیتهای این پژوهش منابع و پیشینه پژوهشی محدود بود که طبعا محقق را در. موثربودن به طور مثبت است
 پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده در زمینه رابطه.تبیین نتایج و یافتههای پژوهش با دشواریهایی روبرو ساخت
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.خودتنظیمی و یادگیری خودراهبر با میزان استفاده دانشآموزان از شبکههای اجتماعی مطالعه بیشتری انجام شود
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The study of relationship between teachers’ empowerment and students’ use
of social networks
Maryam Banahan Qomi1, Afsaneh Nirooee2

Abstract
Due to the growing popularity of students in cyberspace and social networks, the serious
role of teachers’ empowerment in the proper use of cyberspace facilities is becoming more
and more apparent. The aim of the research was the study of the relationship between
empowerment of teachers and student’s use of networks. The research community was
every teachers and student of sixth grade of girls public schools which by using multistage
cluster sampling method have been chosen from 100 persons of teachers and students from
seven areas of Tehran fifth district. Data tool collection was psychological empowerment

[ DOI: 10.52547/erj.7.40.22 ]

[ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09 ]

questionnaire and the amount of using from social networks questionnaire. Reliability of

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

the tool was calculated and validated by using Cronbach's alpha. Data were analyzed using
descriptive and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and stepwise
regression analysis) and was analyzed by SPSS software. The results showed there is a
negative and meaningful relationship between the components of teachers’ empowerment
consist of meaningfulness, competency, autonomy, with the amount of student’s use of
social networks and there is a positive and meaningful relationship between the
effectiveness of teachers with student’s use of social networks. Competency as a variable
explains 20/4 and effectiveness explains 23/7 Percent of the variance of social networking.
Keywords: psychological empowerment, competency, effectiveness, social networks
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