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الگوی استفاده از اینترنت :محیط یادگیری و بافت فرهنگی و اجتماعی
حسین ابراهیمآبادی
استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
1

چکیده
کاربرد اینترنت وشبکه وب در فرایند آموزش و یادگیری ،عالوه بر اهداف و برنامه درسي
به زمینههایی مانند«فرهنگ کس��ب ش��ده از زندگي و فضاهای واقعی» «،شیوههای تعامل
وکسب تجربه در محیطهای مجازی» و بهطور كلي به «الگوی ارتباط واستفاده از اینترنت»
وابس��ته اس��ت .مقاله پيش رو الگوي استفاده از اينترنت را بر اساس دادههاي تحقیقي كه
در س��ال تحصيلي ( )1386-87براي مقايس��ة تأثير دو روش آموزش از طريق شبكة وب
و آموزش به روش س��نتي بر يادگيري و انگيزش پيش��رفت تحصيلي دانشآموزان بهاجرا
درآمده را مورد بررسي قرار داده است .روش پژوهش از نوع تجربي با استفاده از آزمون t
گروههاي مستقل و تجزيه و تحليل رگرسيون چند متغيري است و موضوعاتي مانند جامعه
آماري ،روش انتخاب و جايگزيني نمونهها ونحوه گردآوري دادهها در جاي خود توضيح
داده شدهاند  .نتايج تحقيق نشان داد بهطوركلي بين ميانگين نمرات گروه آزمايش و كنترل
در میزان استفاده از اينترنت ،تفاوت معنادار است و این متغیر توانسته است تغييرات مربوط
به يادگيري را تبيين و پيشبيني نمايد .به اين معنا كه استفادة بيش از اندازه و غير معمول
از اينترنت با یادگیری و پيشرفت تحصيلي رابطة معكوس دارد .با مالحظه دادههای مربوط
به نوع و ابعاد اس��تفاده از اينترنت و مقايس��ه ميانگين گروهها ميتوان گفت؛ دانشآموزان
به موازات افزايش بهرهمندي از اينترنت براي انجام فعاليتهاي علمي و درسي ،به تدريج
نحوة استفادة خود از رايانه و اينترنت را به نفع فعالیتهای درسی بهبود ميبخشند .بهنظر
میرسد كاهش زمان استفاده فراغتي و افزایش استفاده درسي و علمی از شبکه بیش از آنکه
به عالقه یا بیعالقگی افراد مرتبط باش��د با جو وزمينههاي فرهنگي و اجتماعي زندگي،
نحوه و ميزان حضور یادگیرندگان در شبکه و محتوا وکیفیت محیط یادگیری الکترونیکی
(فضاي مجازي) ارتباط دارد.
كلي�د واژهه�ا :آموزش الکترونیکی ،الگوی اس��تفاده از اینترن��ت ،فناوریهای اطالعات و
ارتباطات ،دانش و مهارت استفاده از اینترنت.
1. H.ebrahim@gmail.com

مقدمه و طرح مسئله

توسعه و کاربرد فناوریهای اطالعات و ارتباطات در نظامهای آموزشی ،صرف ًا به تأثیر مستقیم

آنها بر فرایند آموزش و یادگیری خالصه نمیش��ود .ای��ن فناوریها و بهطور خاص اینترنت
و ش��بکة وب پیوس��ته در زندگی روزمرة مردم نقش دارند .افراد به هنگام حضور در ش��بکه،

کولهب��اری از دان��ش و تجربههای فرهنگی و اجتماعی خود را به هم��راه میآورند و در عین
حال ،تحت تأثیر اطالعات و تعاملهای درون آن قرار میگیرند .خارج شدن یادگیری از خانه،

مدرس��ه ،دانشگاه و گرایش به استفاده از وب بهعنوان «فضای سوم» زمینهای برای بازاندیشی
در روابط و مناسبات علمی ،اجتماعی و آموزشی فراهم کرده است .همچنین شبکههای نوین

اطالعاتی زمینههای بیشتری برای انتخاب خدمات علمی و فرهنگی برای یادگیرندگان فراهم
کرده و وسیلهای برای دسترسی به منابع بیشتر و افزایش تعامل با دیگران در درون و خارج از
ساختارهای رسمی و غیررسمیِ آموزشی شدهاند.
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در چنی��ن ش��رایطی ،پژوهش دربارة آموزش و یادگیری در عص��ر ارتباطات و اطالعات،

ابعاد و قلمروهای جدیدی پیدا کرده اس��ت .مطالعه دربارة الگوی اس��تفاده از اینترنت در میان
دانشآموزان و دانش��جویان و بررس��ی تأثیرات مثبت و منفی آن ب��ر فرایند یادگیری ،در کنار

پرداختن به مفهوم سواد اطالعاتی (دانش و مهارت استفاده از اینترنت) که از مدتها قبل آغاز
شده ،یکی از این رویکردهای نوپدید به شمار میآید .هرچند تحقیقات در این حوزه و بهویژه

در عرصة آموزش و یادگیری ناچیز است؛ اما مطالعات و تجارب بهدستآمده میتواند محققان
را با زوایا و جوانب مختلف بحث ،درگیر و افقهای جدیدی را پیش پای پژوهشهای آینده ـ

بهویژه در حوزة یادگیری الکترونیکی و آموزش از طریق شبکه وب ـ قرار دهد.
الگوی عمومی استفاده از اینترنت؛ رویکردها و زمینههای فرهنگی و اجتماعی

کاربرد اینترنت و شبکة وب در ابعاد و سطوح مختلف جامعه بهطور عام و در سطح مدرسه و
ِ
جاری برنامهریزی ،نیازمند رعایت
دانشگاه بهطور خاص ،عالوه بر حفظ رویهها و فرایندهای
چارچوبها و عوامل ایجاد و توسعة محیط وب است .از جملة این الزامات «سطح مهارت و
توانمندی کاربران» (عملکرد ماهرانه) در کاربری شبکه و ابزارهای مربوط به آن و «میزان و نوع

استفاده» از اینترنت (الگوی استفاده) و (رفتار ارتباطی) در شبکة وب بهویژه در محیط یادگیری

الکترونیکی است .اما الگوی استفاده از اینترنت و رفتار ارتباطی یادگیرندگان ،در بهرهمندی از

شبکه تحت تأثیر چه عواملی است؟ یا بنابر نظر تومی )2002( 1فناوریهای اطالعاتی ،ارتباطی

و رایانهای چه جایگاهی در ش��کلدهی رفتارهای ج��اری ما دارند ،چگونه بر زندگی ما تأثیر

میگذارند و چه تأثیری بر یادگیری و رفتارهای آیندة ما خواهند داشت؟ هرچند تحقیقات و

تجارب اندک تاکنون نتوانسته الگوی فرهنگی و اجتماعی دقیقی برای استفاده از اینترنت ترسیم
کند ،اما میتوان از دو رویکرد عمدة ارتباطی س��خن گفت؛ یکی رویکرد س��نتی که میتوان

آن را نگاه «س��ختافزارانه» نامید و دیگری که میتوان آن را نگاه «نرم و مبتنی بر تعامل» نام

گذاشت.

دربارة نظریه اول افرادی مانند شکرخواه ( )1387و پاترو )2003( 2معتقدند نگاه سختافزارانه

ریشه در منطق ماشینمحور و الگوی کارخانه ِ
ای قرن بیستم ریشه دارد .کلوپ رم )2003( 3که
یکی از مراکز مطالعات راهبردی در جهان به شمار میرود ،در اعالمیة اجالس جهانی جامعة
اطالعاتی (ژنو )2003 ،دربارة دیدگاه دوم چنین اشاره کرده است :جامعة داناییِ مبتنی بر شبکه،

نوعی چرخش پارادایم از مدل صنعتی در دو قرن گذش��ته اس��ت .این مدل میتواند الگوهای
جدیدی از ساخت و رفتار اجتماعی از نهادهای عمومی و خصوصی و از تولید و تجارت ارائه
کند .این الگو میتواند پیوند و روابط میان انسانها ،ملتها و ادیان را بازتعریف کند .دسترسی

ارزان به شبکههای فیبر نوری ،کابلی ،بیسیم و ماهوارهها میتواند خالقیت ،ابتکار و اشتغالزایی

محلی و نیز اجتماعات محلی را تقویت کند و در عین حال بهرهوری را بهبود بخشد و در یک
کالم «کس��ب ارزش بیشتر از منابع کمتر» را تحقق بخشد .بنابراین کاهش «شکاف دیجیتال»

4

بیتردید اولویتی جهانی است .این امر نیازمند توسعة مناسب فناوری و آموزش کاربرد فناوری
در کنار اس��تفادة مؤثر از فناوریها و ایجاد ظرفیتهای جدید برای آموزش و پرورش است.

بر اس��اس این رویکرد نوآوران��ه و آیندهنگر افرادی مانند کری ،5ایساکس��ون ،)2000( 6مک

کی��م ،7جولی 8و کانتیلون )2007( 9معتقدند ،فناوریه��ای اطالعات و ارتباطات و محیطها و
1. Tuomi
2. Patru
3. Club of Rome
4. Digital Divide
5. Karry
6. Isacson
7. Mckimm
8. Jollie
9. Cantillon
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ظرفیتهای موجود در آن مانند شبکه جهانی وب ،با گذر از «محدودیتهای زمانی و مکانی»
و با اس��تفاده از تمام «قالبهای س��معی و بصری» و «توان باالی پردازش اطالعات» میتوانند

نظام یادگیری ما را متحول کنند و الگوهای نگرشی و رفتاری جدیدی را بنا نهند؛ از گفتههای
وارش��ر )2003( 1چنین برمیآید که س��واد و مهارت رایانهای و بهره ِ
مندی درست از ابزارهای
ارتباطی ،شرط مقدماتیِ اجتماعی ش��د ِن ارتباطات کامپیوتری و پیشبرد هدفهای جوامع در
فضای مجازی است.

برخی نیز از زاویة متفاوتی به ارتباط با شبکه و استفاده از آن پرداختهاند .برای نمونه سلوین

2

( )2000مطالعات زیادی دربارة اینترنت انجام داده که نشان میدهد امور اجتماعی ،اقتصادی،
روانشناختی ،فرهنگی و سازمانی در استفاده و کاربرد فناوریهای اطالعات حائز اهمیت است،
مث ً
ال استفاده از فناوری نیازمند دانش استفاده از آن است و مهارتها و تجهیزات در استفاده و
کاربری اینترنت نقش مهمی دارند؛ یا اینکه فناوری میتواند در عین گسترش فرصت ،موجب
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محدودیتهایی نیز شود و عالوه بر نتایج مثبت ،تنشها و مشکالتی را نیز به همراه آورد.

نمونهای دیگر ،گزارش ابراهیمزاده ( )1386از چالشهای نگرش��ی و عملکردی دانشگاه

پیام نور در برنامة انتقال از آموزش سنتیِ از راه دور ،به آموزش الکترونیکی و دانشگاه مجازی
اس��ت .در اینباره گزارش کمیس��یون اروپا )2006( 3ابهام دربارة کیفیت محتوای ارائهشده از

طری��ق فناوریه��ای اطالعاتی و معیارهای س��نجش در آموزش از طریق ش��بکه را از جمله
محدودیتهای توسعة آموزش از طریق فناوریهای اطالعاتی به حساب آورده است.

معتمدنژاد ( )1384نیز در بخش دوم کتاب جامعه اطالعاتی با تأکید بر اینکه زیرساخت تنها

بخش کوچکی از مسائل مربوط به کاربرد فناوریهای امروز است ،آمادگی افراد برای کاربرد

اینترنت را «حلقة گمش��ده» جدیدی میداند که سببساز ش��کاف دیجیتال و اختالف سطح

دسترس��ی مردم به خدمات شبکههای اطالعاتی میشود .بر این اساس او میگوید :پیچیدگی
اینترنت ما را ناچار میکند موانع و عوامل ک ّمی و کیفی دسترسی و استفاده از اینترنت را از هم
جدا کنیم .او اظهار میدارد موانع کیفیِ استفاده از اینترنت ،ناشناختهتر است و نگاه عمیقتری
را به س��اختارهای فرهنگی و اجتماعی کش��ورها ایجاب میکند؛ همچنین باید در نظر داشت

گرچه بیس��وادی یکی از مهمترین موانع اس��تفاده از اینترنت است اما تنها خواندن و نوشتن
1. Warschauer
2. Selvin
3. European Commission

کفایت نمیکند و باید موضوعهای دیگری مانند زبان و نیاز کاربران به محتوای ویژه را جدی

گرفت.

برخی صاحبنظران جامعة اطالعاتی تالش کردهاند س��ازوکار الگوی ارتباط و اس��تفاده از

فناوریهای ارتباطی بهویژه رفتار ارتباطی با اینترنت و شبکة وب را در سطح کالن صورتبندی
کنند که به دو نمونه از آنها اش��اره میشود :کاستلز )1999( 1در کتاب عصر اطالعات ()1380
با استناد به گزارش «بنیاد اروپایی بهبود شرایط کار و زندگی دربارة توسعه «خانه الکترونیکی»

بر دو ویژگی شیوة جدید زندگی تأکید میکند« :بزرگ شدن واحدهای مسکونی» و «کوچکتر

شدن خانواده» .بر این مبنا و دیگر شواهد ،کاستلز به این موضوع اشاره دارد که فرایند دسترسی
ِ
کامپیوتری وابسته به آن ،فرهنگ کاربران شبکه
و بهرهمندی از اینترنت و شبکههای ارتباطات
و الگوهای واقعی ارتباطات آنان را ش��کل میدهد .تومی ( )2001محقق دیگری است که در
اثر خود به نام جامعة دانایی ( )1383با تکیه بر یافتههای برخی نظریهپردازان شبکه ،دو الگوی

عمومی را برای توصیف و تبیین واقعیتهای جاری در اینترنت و ارتباط و استفاده از شبکههای
ارتباطاتی و اطالعاتی معرفی کرده اس��ت :یکی «الگوی ارتباط��ی هالیوودی» که در آن فرد تا
اندازهای منفعل و مصرفکنندة چیزهایی مانند خبر ،فیلم ،بازی و انواع محصوالت و تولیدات

اس��ت ،و دیگری «الگوی ارتباطی عضو به عضو» که در آن فرد عنصری فعال در تولید ،ارائه
متن ،محتوا و تعامل در فضای شبکه است.

الگوی استفاده از اینترنت به نقل از تومی ،ایلکا ( )2001برگرفته از کتاب جامعة دانایی و پرسشهای پژوهشی
آینده

نمودار .1الگوی ارتباطی هالیوودی

نمودار  .2الگوی ارتباطی عضو به عضو
1. Castells
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الگوی اختصاصی استفاده از اینترنت و شبکة وب؛ ابعاد و پیامدها در محیطهای آموزشی

ایجاد و سپس شتاب گرفتن توسعة زیرس��اختها و بزرگراههای اطالعاتی طی سالهای 1993
تا  2000در جهان و همچنین رشد و گسترش چشمگیر رایانههای شخصیِ متصل به شبکههای
انتق��ال اطالعات در س��الهای بع��د از آن ،نقطة عطفی در بهکارگی��ری فناوریهای اطالعات و

ارتباطات بهویژه اینترنت و ش��بکة وب در ابعاد مختلف زندگی از جمله در عرصههای آموزش

و یادگیری است .کنفرانس سران کشورهای صنعتی در ژاپن ( ،2000اکیناوا) نمونة بارزی از این
تغییر جهتگیری اس��ت .در این کنفرانس از فناوریهای اطالعات بهعنوان توانمندترین نیروی
شکلدهندة قرن بیستویک یاد شد و از تأثیر این فناوریها بر «شیوههای زندگی»« ،یادگیری»« ،کار
افراد» و «موتور اصلی رشد اقتصاد جهانی» سخن به میان آمد .اعضای این نشست اساس دگرگونی
اقتصادی و اجتماعی را مبتنی بر فناوریهای اطالعات دانستهاند .برنامهها و اقدامات سازمان ملل

متحد ،از طریق تشکیل گروه کارشناسیِ فناوریهای اطالعات و ارتباطات و انتشار گزارش این

فصلنامهعلمی-پژوهشی

102

دوره دوم
شماره 7
پاییز1388

گروه مطالعاتی ( ،)2001نش��ان دیگری از تأکید جامعة جهانی دربارة نظارت بر روند و پیگیری
اقدامهای مربوط به گسترش و توسعة فناوریهای جدید اطالعاتی بود .در پی چنین تأکیداتی و

به دلیل استقبال جهانی ،فناوریهای اطالعات و ارتباطات در سالهای اخیر از رشد چشمگیری

برخوردار بوده و حوزههای مختلف زندگی انسانها را تحت تأثیر قرار داده است .برای مثال ،در اثر
این تحول شاهد ظهور دیدگاهها ،شیوهها و ابزارهای جدید در عرصة آموزش و یادگیری هستیم.

از نظر گریسون 1و اندرسون ( )2005و دیگر نظریهپردازان یادگیری الکترونیکی از جمله علی

2

( )2003و پارکر ،)2000( 3فناوریهای جدید اطالعاتی و ابزارها و شبکههای درون آن نظیر شبکة

وب ،اشکال جدیدی از ابزارهای شناختی 4هستند که قادرند با گذر از محدودیتهای زمانی و
مکانی ،آموزش و یادگیری را در همهجا و هر زمان میسر کنند و هوشمندانه ،تفکر انتقادی ،حل

مسئله و یادگیری س��طح باالتر را تسهیل و امکانپذیر سازند .هرچند صاحبنظرانی مانند داتن

5

و الدر )2000( 6ضمن تأکید بر نقش رس��انههای جدید در نوآوری و تغییر در آموزش عالی و
فرایند یادگیری ،به این مهم اشاره کردهاند که فناوریهای اطالعات و رسانههای جدید حداقل در
1. Garrison
2. Ally
3. Parker
4. cognitive tools
5. Duten
6. Looder

آیندهای نزدیک ،تحوالت غیرمنتظرهای را موجب نمیشوند و تغییرات در این حوزه ،تدریجی

و با ش��یب مالیمی ادامه خواهد یافت؛ البته اطالعات و تغییرات ناشی از فناوریهای ارتباطات
و اطالعات ،به دلیل خصلت نوآورانه و پیوستگی با همة ابعاد زندگی اجتماعی انسان ،نسبت به
فناوریهای پیشین س��ریعتر و پُردامنهتر خواهد بود .از سوی دیگر از مباحث اُبلینگر)2006( 1
میتوان برداشت کرد ،فناوریهای اطالعات و ارتباطات و اینترنت موجب پدید آمدن ظرفیتهای
جدید برای تحول و پیش��برد برنامههای آموزشی است و میتواند فضاهای وسیع و جدیدی را
در کنار فضای موجود ،در اختیار یادگیرندگان قرار دهد که تعطیلبردار نیست و نقش مهمی در

ساخت ذهنی و رفتارهای جامعة جدید آموزشدهندگان و یادگیرندگان خواهد داشت .آنچه بر

اهمیت الگوی استفاده از رایانه ،اینترنت و شبکة وب میافزاید این است که بهخودیخود زمینههای

نفوذ و گس��ترش اینترنت و شبکهها و ابزارهای وابسته به آن در عرصههای مختلف زندگی در
حال افزایش اس��ت و همین استفادة گسترده از شبکه و فضاهای مجازی از جمله در دانشگاهها
ِ
فرهنگ بهرهمندی از فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی را
و مدارس ،رفتارها ،الگوهای ارتباطی و
نهادینه میس��ازد .بنابراین و با تکیه بر نظر بندورا ،2002( 2به نقل از هرگنهان والسون)2005 3،

که طراحی آگاهانه و اجرای عمدی اعمال بهمنظور تأثیرگذاری بر دادهای آینده را یکی از اصول
یادگیری میداند ،مطالعه و پیشاندیشی با هدف جهتدهی به رفتارهای نسل حاضر و آینده ،در

استفادة بهینه از شبکههای انتقال اطالعات و عادتهای رفتاری مناسب در فضای مجازی ،و در
نهایت توسعة جامعة مبتنی بر دانش و اطالعات ضروری مینماید .بنا به این مالحظات و برای
ترسیم روشنتر مفهوم الگوی استفاده از اینترنت و کاربرد آن در پیشبرد فرایند یادگیری ،ابعاد و

اجزای آموزش و یادگیری در فضای اینترنت و شبکة وب را مورد توجه قرار میدهیم.

در یک نگاه کلی میتوان ابعاد و اجزای آموزش و یادگیری الکترونیکی را به س��ه دس��ته

کلی تقسیم کرد :دسته اول و دوم برگرفته از یافتههای متخصصان آموزش الکترونیکی از جمله

فالون 4و براون )2003( 5و س��ازمان همکاری اقتصادی و توس��عه )OECD( 6و دسته سوم بر

اساس مباحث مورد اشاره و برخی تجارب برگرفته از نظر نویسندة مقاله است.

1. Oblinger
2. Bandura
3. Hergenhahn & Olson
4. Fallon
5. Brown
6. Organization for Economic Co-Operation and Dvelopment
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 .1ابعاد و اجزایی که فیزیکی هس��تند مانند نرمافزارهای مدیریت ،نرمافزارها و استانداردهای

تولید محتوا ،فایلهای محتوایی ،بانکهای اطالعاتی ،نرمافزارهای صوتی و تصویری و مرورگرها؛
 .2ابعاد و اجزایی که برنامهای و مفهومی هستند مانند اهداف و سرفصلها ،برنامة درسی،

محتوا و متن درس ،ارزشیابی ،منابع و پیوندها؛

 .3ابعاد و اجزایی که انسانی هستند و شامل نگرشها ،احساسها ،انتظارات ،مهارتها ،نظام

انگیزشی و دیگر وجوهی میشوند که به رابطة انسان و تعامل او با ماشین مربوط میشوند ،یا
به قول مازلیش )1993( 1به هماهنگی میان تفکر انسان و ماشین ،و یا به گفته نورمن)1980( 2

به تعامل نظامهای روانشناختی ،زیستشناختی و ساخت فرهنگی و اجتماعی انسان با طراحی،
تولید و بهکارگیری فناوری (مهندسی شناختی) ارتباط دارند.

شکلگیری و تغییر الگوی استفاده از اینترنت در فرایند آموزش و یادگیری

پاترو ( )2003در بحث راهبردهای تلفیق فناوریهای اطالعات و ارتباطات با تدریس و دروس
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مبتن��ی بر وب ،الگوی اس��تفاده از فن��اوری را در قالب «الگوی وبجوی��ی» تعریف میکند و

میگوید :فعالیت وبجویی باید با هدف اس��تفادة بهینه از وقت ،پشتیبانی از برنامه و موضوع
درس��ی ،تمرکز در استفاده از اطالعات بهجای جستجوی صرف انجام گیرد .از نظر او ،الگوی

وبجویی و استفاده از شبکة وب در محیط آموزشی ،بیانگر مراحل متعددی است که یادگیرنده
در مسیر انجام وظایف آموزشی و تکالیف درسی طی میکند .پاترو ( )2005در فصل هفتم کتاب

فناوریهای اطالعات و ارتباطات در مدرسه و در بحث شاخصهای مربوط به تلفیق فناوری
و تغییرات آموزش��ی ،عالوه بر نقش معلمان ،محتوا و دسترس��ی به شبکه ،به دو جریان مکمل

برای یادگیری در فضای مجازی اشاره میکند :یکی «دانش و مهارت نسبت به رایانه و اینترنت»
و دیگری «کاربرد و مصرف درست اینترنت» .اندرسون ( )2003در مقالهای با عنوان «نظریهای
برای یادگیری الکترونیکی» ،فضای شبکه رایانهای را زمینه فرهنگی منحصربهفردی میداند که
ِ
محقق یادگیری الکترونیکی،
بهخودیخود بر ماهیت روابط انس��انی اثر میگذارد .به باور این
دانشجویان با تجارب رسمی و غیررسمی ،تصورات و هنجارهایی که از فضای مجازی کسب
کردهاند به محیطهای یادگیری الکترونیکی وارد میشوند؛ درحالیکه برخی از این هنجارها برای
یادگیری در موقعیت جدید مناسب و برخی نامناسب هستند.

1. Mazlish
2. Norman

در همین رابطه میتوان به دو بُعد مرتبط و تأثیرگذار دیگر بر الگو و نحوة استفاده از اینترنت

اشاره کرد« :مهارتهای رایانهای و اینترنتی» و «نگرش نسبت به رایانه و اینترنت» .استین و الرز

1

( )2000به نقل از اندرسون ( )2003چنین استدالل کردهاند که مهارت اینترنتی تنها عامل تعیینکنندة
صالحیت و توانایی یادگیرنده برای یادگیری در محیط الکترونیکی نیست بلکه احساس قوی از
اثربخشی اینترنت به یادگیرنده این امکان را میدهد تا بهطور مؤثرتری با الزامات و نیازهای محیط

الکترونیکی و فضای شبکهای سازگار و هماهنگ شود .با تکیه بر این دیدگاهها ،میتوان استنباط
کرد اس��تفاده از ابزارهای ارتباطی و میزان و چگونگی اس��تفاه از اینترنت و ش��بکة وب و اساس ًا
یادگیری در موقعیت و در فضای شبکه ،به زمینههایی مانند «فرهنگ کسبشده از فضاهای واقعی

و غیرالکترونیکی»« ،شیوههای تعامل و کسب تجربه در محیطهای مجازی» و «امکانات ،محتوا و
تواناییهای وب و محیطهای آموزش و یادگیری الکترونیکی» وابسته و مرتبط است.

از سوی دیگر نمیتوان میزان و نحوة استفاده از اینترنت را از فضای یادگیری در شبکه ،محیط و

ابزارهای آموزش الکترونیکی و محتوای الکترونیکی جدا کرد .بیک فورد و رایت ( )2006استفاده از

اینترنت را با «سبک ،فضا و محیط زندگی فرد» و کاپالن 2و فای )2003( 3آن را با «تولید محتوا ،کیفیت از

نظرچندرسانهایبودن،فعالیتهایتعاملی،فعالیتهایجمعی،منابععلمی،سطحدسترسیبهشبکهو
طراحیوزیباییصفحاتوجنبههایسرگرمیوهیجانبرانگیزبودنمحیطیادگیری»مرتبطمیدانند.
ِ
مجازی سرگرمی را یکی از
تومی ( )2001مانند بس��یاری از صاحبنظران ،ش��بکه و فضای
کاربردهای مهم فناوریهای اطالعاتی میداند .لینچ )2003( 4گریس��ون و اندرس��ون ()2007
سرگرمی را یکی از عوامل ایجاد انگیزه برای ماندن در محیط شبکه برای یادگیری و نیز افزایش

رغبت و کشش یادگیرندگان برای یادگیری وسیعتر و با هدفهای سطح باالتر دانستهاند .تومی
( )2001در اینباره اشارة درخوری دارد .او میگوید ما بهخوبی نمیدانیم فضا و ابزار موجود
در شبکه به چه میزان باید سرگرمکننده باشد تا به هدفهای کسب وکار ،یادگیری ،ارتباطات

اجتماعی و دیگر فعالیتهای جاری فرد لطمه نزند .بین )1997( 5در گزارش خود درباره تجربة
دبیرستان بروستر 6در زمینة کاربرد فناوری در تدریس و یادگیری میگوید :پیادهسازی برنامه هم
1. Eastin & Larose
2. Caplan
3. Fay
4. Linch
5. Bin
6. Brewster Acodemy
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چالشبرانگیز و هم روحبخش بود .دگرگونی فناورانه کام ً
ال چش��مگیر بوده و نگرش و رفتار

دبیران و دانشآموزان را تغییر داده است .پست الکترونیک ،شیوة ارتباط دبیران و دانشآموزان

را تغییر داده و مهارتهای فناورانة دانشآموزان با مهارت دانش��جویان قابل مقایس��ه اس��ت.
وبس��ایت دبیرستان بروس��تر ( )2007گزارش کرده :در مطالعهای که اخیرا ً داشتهایم فناوری
برای دانشآموزان به ابزاری مثل مداد تبدیل شده که بهشدت توسط پسران و دختران ـ بهطور

برابر ـ استفاده میشود .دانشآموزان احساس کامیابی دارند و رشد تحصیلی و اجتماعی آنان
قابل تحسین است .ضمن اینکه دانشآموزان در استفاده از اینترنت ،اخالق و حقوق دیگران را

مراعات میکنند.

گری ( )2001که در سال  1994نخستین وبسایت مدارس راهنمایی انگلستان را راهاندازی

کرده میگوید :من پس از س��الها جس��تجو و تجربه به این نتیجه رسیدم که «نحوة استفاده از
رس��انههای جدید و اینترنت» برای غنیس��ازی تدریس و بهبود یادگیری دانشآموزان ،نیازمند
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ایدههای عملی و حمایت دائمی از کسانی است که میخواهند تجربه کنند و بعد سخن بگویند.
در واقع شبکه بایدبخشی از زندگی حرفهای کسانی باشد که میخواهند به آموزش و یادگیری از

طریق شبکههای جدید بپردازند .مروری بر تحقیقات انجامگرفته نشان میدهد کاربرد فناوریهای
ارتباطی ،در ابعاد مختلف از جمله یادگیری ،قلمروهای جدید و گستردهتری را در مطالعات و

برنامهریزی آموزش و یادگیری ایجاد کرده اس��ت .میزان دسترس��ی به شبکه ،دانش و مهارت

اطالعاتی ،میزان و نوع اس��تفاده از اینترنت و در نهایت الگوی استفاده از اینترنت بهعنوان یک
متغیر رابط برای یادگیری در محیط الکترونیکی و از طریق ش��بکه ،نمونههایی از آنها به شمار

میرود.

فرضیة اصلی تحقیق این اساس است که الگوی استفاده از اینترنت (میزان و نوع استفاده از

آن) بر یادگیری دانشآموزان مؤثر است .همچنین به تناسب موضوع مقاله ،فرضهای دیگری
مطرح و در طول تحقیق به آنها پرداخته شده است .از جمله اینکه محتوای الکترونیکی و تحت
وب و فضای تعامل در شبکه ،بر سبک و الگوی استفاده از اینترنت مؤثر است.

روش پژوهش

جامعة آماری این تحقیق ش��امل تمامی دانشآموزان س��ال دوم دورة متوسطه دبیرستان مفید

منطقه  2آموزش و پرورش تهران است که در سال تحصیلی  1385-86ثبت نام و به تحصیل

اشتغال داشتهاند (جامعة در دسترس) .این پژوهش از نوع تجربی است که بر اساس آن برای
اندازهگیری متغیر مس��تقل و بررسی تأثیر آن بر متغیر وابسته از یک طرح آزمایشی پسآزمون
با گروه کنترل و نیز برای بررسی تغییرات ناشی از متغیر پیشبین بر متغیر مالک ،از تجزیه و

تحلیل رگریس��ون چندمتغیری با روش قدمبهقدم استفاده ش��د .بر پایة این طرح از میان 112

دانشآموز سال دوم دورة متوسطه دبیرستان مفید 36 ،نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و با

استفاده از همین روش به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند .به این ترتیب گروه آزمایش
در این تحقیق مورد دس��تکاری آزمایشی قرار گرفت و دانشآموزان این گروه از طریق شبکة
وب و مبتنی بر مؤلفههای آموزش الکترونیکی به یادگیری پرداختند .دانشآموزان گروه کنترل

ب��ه همان روال معمول مدرس��ه و به روشه��ای جاری به تحصیل خود ادام��ه دادند .در این
چارچوب متغیرهای پیشبین از جمله متغیر مورد مطالعه در این مقاله (میزان و نوع استفاده از

اینترنت) کنترل و تأثیر آن بر یادگیری بررسی شد .چنانکه گفته شد این پژوهش از نوع تجربی
اس��ت که از نظر دالور ( )1382نمونههای موجود در آن غالب ًا کم و به یک جامعة در دسترس
محدود میشود .بر این اساس ،وی ( 1380و  )1382گفته است در روشهای ع ّلی ـ مقایسهای

و آزمایشی ،حداقل  15نفر برای هر گروه توصیه شده است.

بهمنظ��ور گردآوری اطالع��ات دربارة الگوی اس��تفاده از اینترن��ت و اندازهگیری آن ،از

پرسش��نامه استفاده ش��ده است .با این هدف ،تعداد مراجعه به ش��بکه ،مدت زمان استفاده و
چگونگی اس��تفاده از رایانههای متصل به ش��بکه ،بهعنوان شاخصهای قابل توجه مورد نظر
قرار گفتند .غالب ًا برای اطالع از میزان اس��تفادة یادگیرندگان از اینترنت از ش��اخصهای ک ّمی

نظی��ر میزان وقتگ��ذاری دانشآموزان بهطور عام ،تعداد مراجعه و دفعات اس��تفاده و میزان

وقتگذاری یادگیرندگان برحسب موضوع و ابعاد استفاده میشود .پرسشنامة این آزمون بارها

در دانشگاه صنعتی شریف در اشکال مختلف به اجرا درآمده و اعتبار و پایایی آن تأیید شده
اس��ت .اعتبار این پرسشنامه توسط مرکز مطالعات پیشرفتة فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی

ش��ریف ،بارها بیش از  0/60گزارش ش��ده و پورطرق ( )1385نیز اعتبار این پرسشنامه را به
میزان  75درصد تأیید کرده اس��ت .پایایی پرسشنامه نیز در مراحل مختلف و به دلیل اصالح
تدریجی سؤالها بین سالهای  1382تا  ،1385بین  0/75تا  0/85گزارش شده است .جدول

 1گویههای مربوط به میزان استفاده از اینترنت را نشان میدهد.

فصلنامهعلمی-پژوهشی

107

الگوی استفاده از
اینترنت ...

جدول شمارة  .1گویههای متغیر استفاده از اینترنت
شاخص

متغیر

میزان و نوع استفاده از
اینترنت

فصلنامهعلمی-پژوهشی

108

دوره دوم
شماره 7
پاییز1388

استفادة  ofineاز رایانه و اینترنت ـ استفادة  onlineاز اینترنت ـ استفاده از اینترنت
برای بهروزرس��انی وبالگ شخصی ـ اس��تفاده از منابع علمی معتبر مثل ویکیپدیا ـ
اس��تفاده از س��ایتهای علمی و آموزش��ی مانند رش��د ،ایران داک ،تبیان ـ استفاده از
اینترنت در امور اداری ،ثبتنام و ...ـ اس��تفاده از اینترنت برای دريافت و ارسال مطالب
( )Up load-Downloadـ مکاتبه با سایر همکالسیها ـ میزان استفادة هفتگی
از ظرفیتهای مختلف اینترنت و وب مانند پس��ت الکترونیکی ،اتاق گفتگو و جستجو
در وب ـ مکاتبة علمی با افراد برجستة علمی ،فرهنگی و هنری ـ مکاتبههای شخصی
ـ مکاتبه با معلمان مدرس��ه ـ گفتگو با دیگر دانشآموزان در فضای شبکه ـ گفتگو با
دیگر افراد در فضای ش��بکه و وب ـ مراجعه به س��ایتهای علمی معتبر ـ مراجعه به
س��ایتهای خبری ،فرهنگی و هنری ـ بهروزرس��انی وبالگ یا وبسایت شخصی ـ
فرستادن مطالب به دیگر وبسایتها ـ وبگردی برای پاسخگویی به کنجکاویهای
ش��خصی ـ جس��تجوی مقاالت علمی مرتبط با درس برای پاسخگویی به پروژههای
مدرس��ه ـ جستجوی مقالهها و مطالب علمی ،فرهنگی و هنری ـ استفاده از موسیقی،
فیلم ،عکس و نظایر آن از طریق رایانه و اینترنت ـ میزان و شدت استفاده از اینترنت،
وبجویی برای آش��نایی با جهان خارج ،برای اطالع از پیش��رفتها و آگاهی از وقایع
علمی ،فرهنگی ،صنعتی ،اجتماعی و هنری ـ دس��تیابی به اطالعات عمومی ،سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی و هنری کشور ـ استفاده از منابع الکترونیکی مدرسه

همچنین برای گردآوری اطالعات و اندازهگیری میزان پیشرفت تحصیلی و سنجش میزان

یادگیری دانشآموزان ،با همکاری معلمان و مؤلف کتاب درسی ،از آزمون محققساخته استفاده
شد که روایی و پایایی آن به اجمال به شرح زیر است.

روایی آزمون

1

با توجه به جدول مشخصات تهیهشده و تدوین سؤالهای آزمون پیشرفت تحصیلی براساس
هدفها و محتوای کتاب راهنمای معلم ـ ارائهشده از سوی وزارت آموزش و پرورش ـ و نیز

معیارها و هدفهای ارائهشده از سوی گروه جغرافیای سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

( )1385میتوان گفت این آزمون از رواییِ محتوایی الزم برخوردار بوده است.
پایایی آزمون

2

پایایی آزمون پیشرفت تحصیلیِ مورد استفاده در این پژوهش دارای دو بخش انشایی و چندگزینهای

بوده اس��ت .پایایی سؤاالت انش��ایی با اس��تفاده از روش «آلفای کرانباخ»  ،0/81پایایی سؤاالت
1. validity
2. Reliability

چندگزینهای آزمون با اس��تفاده از روش کو در ریچارد س��ون 0/82و پایایی کل آزمون 0/83بوده

است .ضریب بهدستآمده نشانگر این است که آزمون از دقت الزم برخوردار بوده است.
پایایی تصحیحکنندگان

ِ
گذاری سؤاالت تشریحی ،ابتدا سؤاالت با مشورت
برای تعیین پایایی تصحیحکنندگان در نمره

معلمان دو کالس بارمگذاری ش��د .سپس یکی از معلمان برگههای دانشآموزان را تصحیح و

نمرهگذاری کرد .در خصوص س��ؤاالت بستهپاس��خ یا چندگزینهای نیز پس از توافق معلمان،
پاسخنامه تهیه و بر این اساس معلم هر کالس نمرات دانشآموزان را استخراج و گزارش کرد.

ب��رای آزمون فرضیة اصلی تحقیق و دیگر فرضیهها و بهمنظور تحلیل دادهها ،از آزمون T

گروههای مستقل و تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیری با استفاده از روش قدمبهقدم استفاده
شد .توصیف و تحلیل تمامی دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  spss/15انجام گرفت.

توصیف و مقایسة یافتهها

در این بخش ش��اخصهای توصیفی و نمرات مربوط به متغیره��ای پیشبین از جمله میزان

استفاده از اینترنت در دو گروه آزمایش و کنترل ،گزارش شدهاند.

جدول شماره  .2شاخصهای توصیفی مقایسة متغیرهای پیشبین در دو گروه آزمایش و کنترل
متغیرها

شاخصها

نگرش به اینترنت
مهارتهای مربوط به اینترنت
میزان استفاده از اینترنت

گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای
استاندارد

آزمایش

18

73/78

11/08

2/61

کنترل

18

70/61

12/97

3/06

آزمایش

18

51/50

21/28

5/02

کنترل

18

60/50

10/61

2/50

آزمایش

18

820/55

590/65

139/22

کنترل

18

732/89

443/23

104/47

همانطور که در جدول شماره  2مشاهده میشود میانگین نمرات دانشآموزان مشمول طرح

آموزش از طریق وب ،در دو متغیر نگرش و میزان اس��تفاده از اینترنت ،بیش��ت ر از دانشآموزان

مش��مول طرح آموزش به روش سنتی اس��ت و دانشآموزان مشمول طرح اخیر تنها در متغیر
دانش و مهارت از میانگین باالتری برخوردار شدهاند .با دقت در شاخصهای ارائهشده میتوان
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گفت این تفاوت میانگین در تمامی متغیرها قابل اعتناست .مقایسة انحراف معیارها نیز از چنین
تفاوتی حکایت میکند.

جدول شماره  .3ابعاد و میزان استفادة دانشآموزان دو گروه آزمایش و کنترل از اینترنت
ابعاد استفاده

شاخصها

علمی و درسی
سرگرمی
شخصی و اطالعات عمومی
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Email

گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای
استاندارد

آزمایش

18

351/94

321/78

75/85

کنترل

18

302/83

170/61

40/21

آزمایش

18

137/78

98/64

23/24

کنترل

18

192/50

224/89

53/00

آزمایش

18

248/89

232/76

54/86

کنترل

18

156/78

112/81

26/59

آزمایش

18

33/05

33/29

7/87

کنترل

18

19/72

18/50

4/36

ش��اخصهای توصیفی گزارشش��ده در جدول ش��ماره  3نشانگر س��طح و نوع استفادة

دانشآموزان گروههای آزمایش و کنترل اس��ت که در چهار مقوله ،تفکیک و ارائه شده است.

همانگونه که مشاهده میشود در بیشتر موارد ،میانگین نمرات دانشآموزان گروه مشمول طرح
آموزش از طریق وب ،بیش از گروه دیگر اس��ت و تنها در مقولة س��رگرمی و استفادة فراغتی
از اینترن��ت ،دانشآموزان مش��مول طرح آموزش به روش س��نتی ،از میانگین نمرات باالتری
برخوردار ش��دهاند .شکل توزیع نمرات نشانگر این اس��ت که دانشآموزان گروه آزمایش در

مقایسه با گروه کنترل در بخش علمی و تحصیلی ،امور شخصی و مربوط به اطالعات عمومی و

استفاده از پست الکترونیکی استفادة بیشتری داشتهاند .درحالیکه گروه گواه در بخش سرگرمی
استفادة بیشتری از اینترنت داشتهاند .مقایسة انحراف معیار گروهها در مقولههای ارائهشده نیز

نش��انگر این است که پراکندگی نمرات دانشآموزان گروه آزمایش بیشتر از پراکندگی نمرات
دانشآموزان گروه کنترل اس��ت .صرف ًا در موضوع س��رگرمی ،پراکندگی نمرات دانشآموزان

گروه کنترل بیش��تر از دانشآموزان گروه آزمایش اس��ت؛ یعنی آموزش از طریق وب موجب
اصالح الگوی استفاده از وب به نفع فعالیتهای علمی و تحصیلی شده است.

تحلیل استنباطی یافتهها

به منظور آزمون فرضیههای تدوینشده ابتدا از آزمون  Tو سپس از تحلیل رگرسیون چندمتغیری
استفاده شد.

 .1تحلیل نمرات و دادههای مربوط به متغیر مالک
جدول شماره  .4نتیجة آزمون  Tبرای مقایسة میانگین سطوح یادگیری در دو گروه آزمایش و کنترل
مقایسه گروهها در
سطوح یادگیری

یادآوری
فهمیدن
کاربست و باالتر
کنترل

گروهها

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

آزمایش

18

7/61

1/09

کنترل

18

7/83

0/98

آزمایش

18

4/39

0/60

کنترل

18

3/67

1/24

آزمایش

18

5/72

0/57

18

4/94

1/11

T
درجه آزادی
محاسبهشده
()DF

سطح
معناداری

33/64

0/64

0/359

34

2/22

0/004

34

2/64

0/001

همانگونه که در جدول ش��مارة  4مش��اهده میشود تفاوت میانگین گروههای آزمایش و

کنترل در سطح یادآوری معنیدار نیست .اما تفاوت میانگین نمرات گروههای آزمایش و کنترل
در س��طح فهمیدن با توجه به  Fبهدستآمده در سطح کمتر از  ،0/05معنیدار است .همچنین

این تفاوت میانگین نمرات در سطح کاربست و باالتر با توجه به  Tبهدستآمده در سطح کمتر
از  ،0/01معنیدار است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت استفاده از روش آموزش از طریق وب

در س��طح یادآوری ،میزان یادگیری دانشآموزان را افزایش نداده؛ اما میتوان گفت آموزش از

طریق وب در مقایسه با روش سنتی ،میزان یادگیری دانشآموزان را در سطح فهمیدن افزایش
داده است .همچنین دادههای محاسبهشده و سطح معنیداری دو گروه آزمایش و وب در سطح

کاربست و باالتر از آن نشانگر این است که روش آموزش از طریق وب تأثیر قابل مالحظهای

بر میزان یادگیری یادگیرندگان در سطح کاربست و باالتر از آن دارد .بنابراین استفاده از روش
وب گرچه در سطوح یادگیری تأثیر افزایشی داشته اما این تأثیر افزایشی در سطح کاربست و
باالتر معنیدار و قابل اتکاتر اس��ت .بنابراین بهطور کلی میتوان چنین استنباط کرد که روش

آموزش از طریق وب در مقایس��ه با دیگر روشهای سنتی و جاری در سطوح پایین یادگیری
(سطح دانش و یادآوری) مزیتی نسبت به روش سنتی ندارد.
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تحلیل نمرات و دادههای مربوط به متغیر پیشبین (میزان و نوع استفاده از اینترنت)

همانط��ور که در طرح پژوهش پیشبینی ش��ده بود ،ویژگیه��ا و متغیرهایی مانند نگرش به

اینترنت ،مهارت و میزان استفاده از آن مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت تا تأثیر آنها بر متغیر

مالک سنجیده شود .برای تحلیل دادههای مربوط به این ویژگیها و متغیرهای تعدیلکننده ،از
تجزیه و تحلیل رگریس��ون چندمتغیری با استفاده از روش قدمبهقدم استفاده و بر این اساس
یافتهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در ادامه ،نتایج آزمونهای آماری این متغیرها و تفسیر

و تحلیل دادههای بهدس��تآمده مرحلهبهمرحله مورد بحث قرار میگیرد .یادآوری میشود در

این تحقیق( X1 ،نگرش به اینترنت)( X2 ،مهارت اینترنتی)( X3 ،میزان اس��تفاده از اینترنت)

و  X4نش��انگر روش آموزش اس��ت .با توجه به موضوع مقاله در این بخش ،تحلیل استنباطیِ
یافتهها در متغیر استفاده از اینترنت و در مراحل زیر خالصه میشود:

مرحلة اول :از میان متغیرهای پیشبینیکننده ( X3میزان اس��تفاده) بیشترین همبستگی را با
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جدول شماره  .5تجزیه و تحلیل واریانس برای متغیرهای مرحلة اول
منابع

درجات آزادی

مجموع مجذورات میانگین مجذورات MS

رگریسون

1

328/16

328/16

خطا

34

2213427

65100/7

کل

35

2541443

نسبت F

5/039

سطح معنیداری

P>0/05

با توجه به دادههای جدول میتوان نتیجه گرفت  Fمحاسبهش��ده در سطح  ،0/05معنیدار

است .معادلة پیشبینی در این مرحله عبارت است ازX3 .187 - 1374/728 Y = :

ضریب محاس��به ش��ده ( )-0/187برای  X3با در نظر گرفتن  0/083خطای اس��تاندارد و

در س��طح  5درصد ،معنیدار است .چون متغیرهای دیگر (نگرش نسبت به اینترنت و مهارت

اینترنتی) معنیدار نیست ،تجزیه و تحلیل در این مرحله خاتمه مییابد .بنابراین میتوان نتیجه
گرفت استفادة زیاد و غیردرسی و بهرهمندی فراغتی از اینترنت با یادگیری و پیشرفت تحصیلی

رابطة منفی دارد.

جدول شمارة  .6نتیجه آزمون  Tبرای مقایسه میانگین میزان استفادة دانشآموزان دو گروه به تفکیک ابعاد استفاده از اینترنت
ابعاد استفاده

شاخصها

علمی و درسی
سرگرمی
شخصی و اطالعات عمومی
پست الکترونیکی

گروهها

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

آزمایش

18

351/94

321/78

کنترل

18

302/83

170/161

آزمایش

18

137/78

98/64

کنترل

18

192/50

224/89

آزمایش

18

248/89

232/76

کنترل

18

192/50

112/81

آزمایش

18

33/05

33/39

کنترل

18

19/72

18/50

درجة
آزادی

محاسبهشده سطح
معناداری
T

25/85

0/572

0/572

34

0/945

0/351

24/57

1/511

0/144

26/54

1/482

0/150

همانگونه که اطالعات گزارشش��ده در جدول  6نشان میدهد میانگین نمرات گروههای

آزمایش و گواه نشان میدهد میزان استفاده از اینترنت در تمامی مقولههای چهارگانه در سطح

کمتر از  0/05معنیدار نیست .اما با دقت در میانگینهای گروهها در مقایسة آنها میتوان دریافت

گروه آزمایش و مشمول آموزش و یادگیری از طریق وب ،در موارد مربوط به موضوعات علمی

و درسی ،اطالعات عمومی و استفاده از پست الکترونیکی عملکرد بهتری از خود نشان دادهاند؛
درحالیکه تنها در موضوع س��رگرمی میانگین گروه کنترل بیشتر از میانگین نمرة دانشآموزان

گروه آزمایش است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت دانشآموزان گروه آزمایش گرایش و تمایل

بیش��تری به اس��تفادة درسی و علمی از اینترنت از خود نش��ان دادهاند .شاید بتوان این تفاوت
میانگین را به وظایف و تکالیف درسی دانشآموزان گروه وب نسبت داد که در این دوره باید
از رایانه و ش��بکه وب استفادة بیشتری میکردند .به عبارت دیگر به نظر میرسد کاهش زمان

استفادة فراغتی از شبکه بیش از آنکه به عالقه یا بیعالقگی افراد مرتبط باشد ،با نحوة حضور
و کار آموزشیِ یادگیرندگان در شبکة وب و اینترنت ارتباط داشته باشد.

نتیجهگیری

ی یادگیرندگان از نظر میزان و نوع استفاده از اینترنت و
فرضیة اصلی تحقیق حول محور ویژگ 
تأثیر آن بر میزان یادگیری مورد بررسی قرار گرفت .به عبارت دیگر مطالعه در موضوع استفاده
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از اینترنت و رابطة آن با یادگیری با این مفروضه انجام گرفت که میزان موفقیت دانشآموزان در
یادگیری تحت تأثیر برخی ویژگیها و مهارهای کاربران اینترنت مانند مهارت نسبت به رایانه و

اینترنت و الگوی استفاده از آن قرار دارد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافتهها نشان داد متغیر

میزان و نوع اس��تفاده از اینترنت همبس��تگی معناداری با یادگیری دارد .در این پژوهش ،متغیر
میزان اس��تفاده از اینترنت توانسته  10/3درصد از تغییرات مربوط به میزان یادگیری (پیشرفت

تحصیلی) را تبیین کند .به این معنا که اس��تفادة زیاد و نامعق��ول از اینترنت با میزان یادگیری

و پیش��رفت تحصیلی رابطة منفی دارد .در عین حال با دقت در نتایج حاصل از این آزمون و
طبقهبندی دادههای مربوط به متغیر استفاده از اینترنت ،به مقولههای دقیقتر در ابعاد «علمی ـ
درس��ی»« ،سرگرمی»« ،اطالعات شخصی و عمومی» و همچنین استفاده از «پست الکترونیک»

و مقایس��ة میانگین گروهها ،میتوان گفت استفادة مبتنی بر سرگرمی و نگاه فراغتی به کاربرد
اینترنت ،رابطة معکوسی با یادگیری دارد .ازاینرو باید به دنبال حد بهینهای از از ارتباط با رایانه
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بود که تقویتکننده وتسهیلکنندة آموزش و یادگیری باشد.

به نظر میرس��د بافت فرهنگی و اجتماعی که فرد در آن زندگی میکند ،در کنار محتوای

شبکه و نحوة تعامل در فضای مجازی ،دو عامل مهمی هستند که موجب میشوند دانشآموزان
استفادة فراغتی از اینترنت را به نفع فعالیتهای علمی و درسی کاهش دهند .دربارة مواردی مانند
الگوی استفاده از اینترنت و دیگر ابعاد روانشناختی ،فرهنگی و اجتماعیِ تعیینکننده و اثربخش

در رابطة انسان با رایانه و اینترنت ،یافتهها و تجارب چندی گزارش شده است :سلوین ()2000

بر این باور است که امور اجتماعی ،اقتصادی ،روانشناختی ،فرهنگی و سازمانی ،در استفاده و
کاربرد فناوریهای اطالعات حائز اهمیت اس��ت مث ً
ال استفاده از فناوری نیازمند دانش استفاده
از آن اس��ت و مهارتها و تجهیزات در اس��تفاده و کاربری اینترنت نقش مهمی دارند .یا اینکه

فناوری میتواند در عین گسترش فرصت ،موجب محدودیتهایی نیز شود و میتواند عالوه بر

نتایج مثبت ،تنشها و مشکالتی به همراه آورد .معتمدنژاد ( )1384با تأکید بر اینکه زیرساخت
تنها بخش کوچکی از مس��ائل کاربرد فناوریهای امروز اس��ت ،آمادگی افراد برای استفاده از
اینترنت را «حلقة گمشده» جدیدی میداند که سبب شکاف دیجیتال و اختالف سطح دسترسی
مردم به خدمات شبکههای اطالعاتی میشود .بر این اساس او میگوید اگرچه بیسوادی یکی

از مهمترین موانع اس��تفاده از اینترنت اس��ت اما تنها خواندن و نوش��تن کفایت نمیکند و باید

موضوعهای دیگری مانند زبان و نیاز کاربران به محتوای ویژه را جدی گرفت.

کاستلز ( )1999معتقد است ،فرایند دسترسی و بهرهمندی از اینترنت و شبکههای ارتباطات
ِ
کامپیوتری وابس��ته به آن ،فرهنگ کاربران ش��بکه و الگوهای واقعی ارتباطات آنان را ش��کل

میدهد .پاترو ( )2005عالوه بر نقش معلمان ،محتوا و دسترسی به شبکه ،به دو جریان مکمل
برای یادگیری در فضای مجازی اشاره میکند« :دانش و مهارت نسبت به رایانه و اینترنت» و
«کاربرد و مصرف درست اینترنت».

ِ
مجازی سرگرمی را یکی از
تومی ( )2001مانند بس��یاری از صاحبنظران ،ش��بکه و فضای

کاربردهای مهم فناوریهای اطالعاتی به حساب میآورد اما در اینباره اشارة در خوری دارد

و میگوید ما بهخوبی نمیدانیم فضا و ابزار موجود در ش��بکه به چه میزان باید س��رگرمکننده
باش��د که به هدفهای کس��بوکار ،یادگیری ،ارتباطات اجتماعی و دیگر فعالیتهای جاری

فرد لطمه نزند .همچنین لینچ ( )2003و گریس��ون و اندرس��ون ( )2007س��رگرمی را یکی از
عوامل ایجاد انگیزه برای ماندن در محیط ش��بکه برای یادگیری و نیز افزایش رغبت و کشش

یادگیرندگان برای یادگیری وسیعتر و با هدفهای سطح باالتر دانستهاند .در این میان به نظر
میرس��د تعادلبخشی در دوگانة استفاده درس��ت و بهاندازه از اینترنت ،و میل به سرگرمی و

کارب��رد فراغتی اینترنت ،از چالشهای پیش روی افراد و اجتماعات در آینده بهویژه در حوزة

آموزش و یادگیری باشد.
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