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 3، ابراهیم آریانی قیزقاپان2فرهاد سراجی
زی نقش خود رهیابی و مدلساحاضر با هدف پژوهش   چکیده:

این پژوهش از نظر راهبرد  انجام گرفت. روی مجازیای در طفرهسواد رسانه

 بود. جامعه همبستگی -و از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی اصلی، کمی

-روش نمونه .بود دانشجویان تحصیالت تکمیلیشامل  مطالعه این آماری

مورگان  -مدل کرجسی حجم نمونه با توجه بهوع در دسترس بود. گیری از ن

نفر در نظر گرفته شد. برای  α ،620= 05/0و با در نظر گرفتن خطای 

)با ( 2006بال و همکاران )روی مجازی طفره  ها از پرسشنامه آوری داده جمع

و  (α=95/0)با پایایی خودرهیابی محقق ساخته پرسشنامه ، (α=89/0پایایی 

استفاده شد.  (،α=86/0ا پایایی )ب( 1393)فلسفی ای سواد رسانهپرسشنامه 

 ده نفر از خبرگان یادگیری الکترونیکی نظراعمال ابزارها با  محتوایی روایی

شبکه عصبی مصنوعی با روش پرسپترون  رویکردها با تأیید گردید. داده

مدلسازی عوامل خودرهیابی و  نشان داد نتایج تحلیل شد. (MPLچندالیه )

مجازی دانشجویان دارای یک الیه ورودی با ده روی ای در طفرهسواد رسانه

گره و یک الیه پنهان با چهار گره است و شبکه عصبی مصنوعی به خوبی 

روی مجازی دانشجویان را از روی این دو ها و روند طفرهقادر است پرش

های تاثیر الیه تمامی ضریب بینی نماید.هایشان؛ پیشمتغیر و خرده مقیاس

جی در شبکه عصبی؛ منفی به دست آمده و از اینرو هرچه پنهان بر الیه خرو

ای باالتری باشند، کمتر به دانشجویان دارای مهارت خودرهیابی و سوادرسانه

توان دریافت،  پردازند و بالعکس. بر این اساس میروی مجازی میرفتار طفره

 ای و خودرهیابی دانشجویان متغیرهایی هستند که توانمیزان سواد رسانه

 روی مجازی دانشجویان را دارند. پیش بینی میزان طفره

شبکه عصبی ، ایسواد رسانه، خودرهیابی، روی مجازیطفره: کلمات کلیدی

 مصنوعی، دانشجویان

Dr. F.Seraji, Dr.E.Ariani Gizgapan 
Abstract: This research aimed to model the role of self-

directed learning skills and media literacy in 

cyberloafing. This study was quantitative in terms of 

main strategy and correlational research in terms of 
analytical technique. The participants included graduate 

students and the sample were selected through available 

random sampling. The sample size was 620 according to 

the Krejcie- Moran model with considering the error of 

α=0.05. For data collection, cyerloafing questioner of 

Bella et. al. (2006) were applied with α=0.89 reliability, a 

research-made self-directed questioner with α=0.95 

reliability and media literacy questioner (Palsafi, 2014) 
with α=0.86 reliability. The content validity of 

instruments was confirmed by the opinions of ten e-

learning experts. The data were analyzed by artificial 

neural network approach sing Multilayer Perceptron 

(MPL) method. The results revealed that modeling of 

self-directed learning and media literacy skills in 

students’ cyberloafing has an input layer with ten nodes 

and a hidden layer with four nodes and the artificial 
neural network is well able to predict the jumps and 

students cyberloafing process and variables. All 

coefficients of influence of the hidden layer on the output 

layer in the neural network obtained negatively and, 

therefore the higher students self-directed and media 

literacy skills, the less their cyberloafing behaviors. It 

could be concluded that the level of students’ self-
directed and media literacy skills can predict the level of 

their cyberloafing behaviors 
Keywords: cyberloafing, self-directed learning, media 

literacy, artificial neural network approach, graduate 

students 
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 مقدمه
اخیر، افزایش پرشتابی در شمار افراد دارای دسترسـی بـه اینترنـت بـه  یدر دو دهه 

تـر شـده های کاربردی اینترنت برای کارکردهای مختلـف گسـتردهوقـوع پیوسته و دامنه برنامه
که استفاده جهانی از اینترنـت و  شکلیبه (؛ 2015، 1است )وانگ، جکسون، وانگ، گاسکین

های تا فعالیت هوکار و آموزش گرفتـ از کسبی زندگی هاهای کاربردی آن تمامی جنبههبرنام
تـأثیرات رو بـه افزایش (. 2020، 2)چن تحت تأثیر قرار داده استرا  ، فرهنگی و مدنیاجتماعی
افراد، گسـترش  اتتوزیع اطالعات و ارتباطی هـامنجر به تغییرات محسوسـی در شـیوهاینترنت 

، 4های کاربران )گیکاس، گرانت(، عادت2015، 3)میلوسویچ، ایوکویک، آرسیک ی فرهنگـیمرزهـا
های ( شده و در این میان فعالیت2021، 5( و سبک زندگی افراد)دیژیت و ناندو کومار 2013

هایی مانند انجام تکالیف درسی، تعامل با دوستان، دانشجویان در فضای مجازی نیز در زمینه
 (. 2022، 6لم و موارد نظایر آن دستخوش تغییر شده است)هونگ، تئو و شررارتباط با مع

کند تا سطح دانش، های بیشماری برای دانشجویان فراهم  میبدون شک اینترنت فرصت
وری خود را افزایش دهند. این امر مشخصا مدت زمان بیهوده را کاهش و مهارت، عملکرد و بهره

های متنوع، با سوء استفاده ها و فرصتهد. اما در کنار این پتانسیلدوری افراد را افزایش میبهره
تبدیل   7انحرافی ور و نوعی رفتاردانشجویان از فاوا، استفاده از اینترنت به یک منبع غیر بهره

 انواع رفتارهای از های نوین و همه گیر شدن آن، یکیشده است. با وجود پیشرفت فناوری
 (. به2022، 9است )الیحیی و القحطانی 8روی مجازیطفره پیدا کرده، انحرافی که امروزه رواج

؛ 2008، 11؛ بالنچارد، هنله2005، 10در ادبیات نظری )لیم انحرافی رفتارهای از یکی عنوان
؛ شیخ، 2015، 14؛ باتوری، توکر2012، 13؛ لیم و چن2011، 12کنا، بوفاردیلیبرمن، سیدمن، مک
، 2؛ آغاز و شیخ2015، 1ماز، یلماز، اوزتورک، سزر،کارادمیر؛ یل2015، 15آتشگاه، ادیب زادگان

                                                 
1 Wang, Jackson, Wang, Gaskin 
2
 . Chen 

3 Miloševic, Ivkovic, Arsic  
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 . Huang, Teo & Scherer 

7 Deviant Behaviors 

8 Cyberloafing  
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12 Liberman, Seidman, McKenna, Buffardi 

13 Chen 
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، 5؛ هیبرینگ، بیهگی و آیسن2021، 4؛ توکر و بتاری2017، 3؛ آکبولوت، دوونمز، دورسان2016
طور معمول به عنوان رفتار سوء استفاده از منابع اینترنتی و روی مجازی به(؛ طفره 2022

های صی،  انجام بازی دیجیتالی، شرکت در شبکهاستفاده از آن برای چک کردن ایمیل شخ
های  تحصیلی دانشجو گردی تعریف شده است و ارتباط مشخصی با فعالیتاجتماعی و وب

؛ آسکو و 2013، 6؛ جیا، جیا و کارو2011؛ لیبرمن و همکاران، 2008ندارد)بالنچارد، هنله، 
 (. 2022، 8گ؛  میهلیک، لیم و کلیبر2016؛ آغاز و شیخ، 2014، 7همکاران
کار رفته به 1995در  9تونی کامینس برای اولین بار توسط روی مجازیطفره موضوع 

-ارسال نامه چونهمروی مجازی دارای دو بَعد جزئی )(. طفره2017)آکبلوتلو و همکاران،  است

ر (. ب2015، 10( است)ککلیک، کلیچ، یلدیز، یلدیزهای آنالینبازیچون ( و جدی )همهای شخصی
اثری دو گانه  روی مجازی( طفره2015( و شیخ و همکاران )2020) و تباری توکرپژوهش  ساسا

های کالس در موجود های دیجیتالدستگاه از در همین راستا، استفاده )مضر و سودمند( دارد.
بالقوه در  منفی و مثبت دلیل نتایج به محققان بین در برانگیز بحث یک موضوع به تبدیل درس

دانشجویان  رودمی انتظار آل،ایده حالت (. در2012، 11دانشجویان شده است )لم و تونگعملکرد 
ای مناسب و در درجه اول برای اهداف مرتبط با کالس مانند دیجیتال به شیوه هایدستگاه از

جستجو کردن اطالعات مربوط به دروس خود یا پاسخ دادن به سواالت آنالین و سایر رفتارها با 
های نوین توسط دانشجویان حال، استفاده از فناوری این کنند؛ با استفاده ل یادگیری،هدف تسهی

، 12ای بودن، شده است )راویزا، همبریک، فینمنجر به برخی مشکالت همچون چند وظیفه
گی را مانع اساسی برای مشارکت و درگیری ( چند وظیفه2021)13(. سیرتپسی و اوگارکان2013

 کنند. رسی تلقی میدانشجویان در مطالب د
قرار داده شده، ممکن است  دانشجویانکه در اختیار ای فناورانههای با توجه به فرصت 

 آنان از اینترنت به عنوان یک ضرورت برای مسائل استفاده کرده و یا از آن به عنوان یک ابزار
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افراد و رنت بر در جهت مسائل شخصی بهره گیرند. اگر چه تأثیر استفاده از اینتصرفا تفریحی 
(، اما واضح است که 2011ها هنوز نسبتا ناشناخته باقی مانده است)لیبرمن و همکاران، سازمان

های متنوعی را در اختیار یادگیرندگان قرار فرصتاینترنت به عنوان یکی از ابزارهای عصر حاضر، 
قرار نگیرد، ممکن ی که برای هدف اصلی آن مورد استفاده هر فناوراز سوی دیگر، داده است. 

 تانهای .(2012، 1اوگوت و است باعث عدم کارایی در استفاده از زمان و منابع انسانی شود )کاپالن
روی طفره. آوردرا پدید می تحصیلی روی مجازیطفرهاستفاده نادرست از اینترنت، معضلی به نام 

هداف درس توسط دانشجویان ا با مرتبط غیر مقاصد برای مجازی تحصیلی به استفاده از اینترنت
اشاره دارد و این رفتار انحرافی یک نگرانی رو به رشد از نظر مربیان و پژوهشگران است و آن را 

، 2به عنوان مانعی برای انتقال مؤثر دانش به دانشجویان قلمداد می کنند )تانیجا، فلور و فیشر
 (.2022، 3؛ بری و گالت2015

 تار طفره روی مجازی در کالس توسط دانشجویان چندینفزاینده رف وضعیت به توجه با 
اند )توکر و بتاری، روی مجازی پرداختهمطالعه به بررسی عوامل تأثیرگذار بر گرایش به طفره

( 2021(. در همین زمینه توکر و بتاری)2014، 5؛ راگان و همکاران2016، 4؛ مککوی2021
های اجتماعی، ها و شبکه، مشارکت در گروهدریافتند که دانشجویان برای مطلع شدن از خبرها

 و وو روی مجازی از تحصیل گرایش دارند. همچنینانجام بازی و انجام کارهای تجاری به طفره
 بازی )شامل درس کالس در روی مجازیکه طفره در مطالعه خود دریافتند( 2018) 6همکاران

طوح پایین معدل تحصیلی رابطه با س ویدیو( تماشای و وبالگ، رسانی روزبه آنالین، چت،
توان گفت، تا روی مجازی، میدر خصوص ماهیت مثبت یا منفی طفره دار دارد.مستقیم و معنی

یادگیری را مختل و تواند تواند سودمند باشد؛ اما بیش از آن حد، میروی مجازی میحدی طفره
-و خنثی افرادروی مجازی ز طفرهدر راستای جلوگیری ادانشجو را با موانع گوناگون روبرو نماید. 

 7مانند ژنگ، تین، یئو، داون، سون و نئو ، برخی محققیندر دانشجویان رات مخرب آنثسازی ا
هایی مانند ایجاد با استفاده از شیوه استفاده از اینترنت را نحوه های نظارت برمکانیزم (2022)

دهد که راهبردهای عات نشان میمطال  از طرفیاند. کرده ارائه های اجتماع پژوهشیگروه
 روانه از اینترنت را حل نکرده استگر مشکل استفاده طفرههای کنترلزا و نظارتمحدودیت

 (.2020دوراک، 

                                                 
1 .Kaplan, Ogot 
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 .Taneja, Fiore & Fischer 

3
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تواند بر میزان گیرانه در مورد استفاده از اینترنت میسخت هایاز آنجا که  سیاست
را نباید از نظر دور داشت )آسکو و مضر بودن این سیاست رضایت و عدالت تاثیر منفی بگذارد، 

 امریک  رفتارهای انحرافیاول چنین به نظر برسد که مقابله با ی ه(. شاید در وهل2014همکاران، 
گرانبارتر است، زیرا نه تنها آن ست، اما واقعیت این است که پیامدهای نادیده گرفتن ا زاهزینه

(. در 2013، 1)اوگرین، پیرسون نیز هستسوز شود، بلکه فرصتباعث ناکارآمدی اقتصادی می
(، 2012(، لیم و چن)2008(، بالنچارد و هنله)2005المللی مانند لیم)های بینبرخی از پژوهش

روی مجازی مانع مهم برای موفقیت ( طفره2017( و آکبولوت و همکاران )2020توکر  و بتاری)
قیت تحصیلی دانشجویان است تحصیلی تلقی شده و در داخل کشور هم تهدید جدی برای موف

روی مجازی در همچنین برخی از پژوهشگران به بررسی نفوذ طفره(. 2015)شیخ و همکاران، 
ند اروی مجازی پرداختههای فردی، سوابق و پیامدهای طفرههای آموزشی، توجه به تفاوتمحیط

روی مجازی تارهای طفرهها بر رفها بر نقش نگرشو در میان این مطالعات، تعداد محدودی از آن
 . (2018، 5؛ یوانتو2018، 4؛ یلماز، یوردوگول2020، 3؛ دوراک2020، 2اند )اکگوینتمرکز کرده

دقیق و  های ناشی از آن، اهمیت مطالعهبه همین خاطر، شیوع این گونه رفتارها و هزینه
مزایای عصر ارتباطات کند. اگرچه در حال حاضر دانشجویان از مند این پدیده را آشکار مینظام
برند، اما کاربران اینترنت در این شرایط ممکن است با وسوسه استفاده از ای بهره میرایانه

رو اینترنت برای کارها و علل شخصی و غیر تحصیلی، دچار حواس پرتی از کارشان شوند. از این
طور بهعلل آن است.  روی مجازی دانشجویان نیازمند مطالعه و درک های ناشی از طفرهنگرانی

(، بی عدالتی  2020 ،و تباری  چون کاهش استرس و افزایش رضایت )توکرعمده دالیلی هم
 و (، تعارض نقش2013)جیا و همکاران،  افرادهای تکنولوژیکی درک شده، خستگی و ویژگی

ردن از جمله دالیل روی آو (2017؛آکبولوت و همکاران، 2014)آسکو و همکاران،  عوامل فردی
روی مجازی در نظران رفتارهای طفرهبه باور صاحبروی مجازی است. به طفره دانشجویان 

های آموزشی ممکن است بر اساس نوع یادگیری، محیط مطالعه، تجربه یادگیری و شرایط محیط
(. در 2020، یلدیز دوراک، 2017جسمی و روانی دانشجویان متفاوت باشد )اکبولوت و همکاران، 

 هایمحیط از استفاده و پذیرش اند که برای( بیان داشته2020تا یلدیز دوراک )این راس
 از استفاده خودکارآمدی یادگیری، تجربه آنالین، یادگیری هایمحیط در ویژه به یادگیری،
 شوند و متغیرهای وضعیتمی تلقی مهم تجربیات و فناوری از استفاده هایشایستگی فناوری،
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 خودکارآمدی آنالین، یادگیری هایفعالیت از استفاده وضعیت طالعات،ا فناوری استفاده از
روی مجازی در محیط آموزشی رابطه دارد و شناختی با رفتار طفره جذب انگیزه و تحصیلی،

کند. جینان وو و بینی میکاری تحصیلی را پیشروی مجازی نیز موفقیت تحصیلی و اهمالطفره
روی مجازی در کالس درس و عملکرد تحصیلی رابطه ین طفره( نشان دادند، ب2018) 1همکاران

کند مضر است،  اما پرتی ایجاد میروی مجازی با توجه به اینکه حواسمنفی وجود دارد و طفره
روی مجازی خارج از کالس درس و عملکرد تحصیلی رابطه به شکل معکوس برقرار بین طفره

تواند اثرات درس و در حد اعتدال انجام شود،  می روی مجازی در خارج از کالساست و اگر طفره
 مثبتی داشته باشد.

هایی مانند مهارت کار با رایانه و اینترنت، مهارت های متعدد به ویژگیپژوهش
ها و ، مهارت استفاده از منابع یادگیری آنالین به مثابه ویژگی2خودآموزی، مهارت خودرهیابی

؛ 3،2007اند )یوکسلترک و بولوتمجازی اشاره داشته های موثر دانشجویان در فضایمهارت
(. بر 2021، 5؛ مرتا، جونوس، سنتوسو و ساهراتنتو 1392 ؛ سراجی،2007، 4سانتی و اسمیت

داده، مسئولیت  نیازهــای یــادگیری خــود را تشخیصاساس تعریف یادگیرندگان خودرهیاب، 
. دنکنـگیزش درونی خود، آن را پیگیـری مـیو با ان گیرندمیرا برعهـده  خود یند یادگیریآفر

شـامل سـه خـرده مهـارت تـشخیص نیازهـای یادگیری، مسئولیت توان این مهارت را می
 7یاچو و تـسدر این راستا  (.2009، 6یر)دوویو پذیری در یادگیری و خـودانگیختگی دانست

الن در محیط یادگیری مجازی موفقیت بزرگسامرتبط با  ، در پژوهـشی، ده عامـل مهـم (2009)
در این محیط، اند. برشمردهترین عامل موفقیت مهم را خودرهیابی شناسایی کرده و را 

ای، دانـشجویان بـه دلیـل دسترسی آسان به برخی از امکانات مدیریتی، نوشـتاری، تولیدی، ارائه
خیـره و نظـارت بـه آوری اطالعـات، ذتغییر و اصالحی، مـشارکت و تبـادل، جستجو، جمـع

های بودن مهارت در محیط مجازی دارا  (.2009، 8)پاتا دارند گیری نیازاستقالل در تصمیم
ی همچون امکان دسترسی به منابع گوناگون، خودآموز بودن محیط یادگیری خودرهیابی از جهات

) همیت استحائز اهای گوناگون، و امکان انتخاب مجازی، دسترسی هرزمانی به محیط یادگیری
 (2021، 1؛ موریس و روهز2009، 9دراسلر و همکاران
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های موثر برای رسد یکی از راهای است. به نظر میمتغیر دیگر پژوهش حاضر سواد رسانه
ها، ارتقای های اجتماعی نو پدید ناشی از فضای مجازی و رسانهکاهش رفتارهای انحرافی و آسیب

های با پیشرفت روزافزون اینترنت و بخصوص رسانهای دانشجویان است. سطح سواد رسانه
دسترس از طریق این رسانه، مسئله ارزیابی منابع و اطالعات  اجتماعی و افزایش تعداد منابع قابل

 برانگیز تبدیل شده است.  تأمل و بحث به موضوعی قابل ای، سواد رسانهموجود در این شبکه
ای و مشارکت های رسانهها، نقد و ارزیابی پیامف رسانهای به توان نحوه انتخاب و مصرسواد رسانه

(. 2017، 2های آنها اشاره دارد)دایرگارتن، ماکل، نایدینگ و اوهلرها و پیامدر خلق و تولید رسانه
-گیری از قدرت نقد و تحلیل خود، رسانهها باید با بهرهبر این اساس دانشجویان در انتخاب رسانه

و نیازهای خود را انتخاب و نحوه مصرف آنها را مدیریت کنند و فعاالنه در های متناسب با اهداف 
ریزی، رمضانی، آقاجانی و  اشرفیهای پژوهشای نقش ایفاء کنند. های رسانهطراحی و تولید پیام

زاده و علی هاشم، نوشادی، سلطانی( و بنی1395مقدم و همکاران )(، شریف1392)پور کاظم
ای میانگین سواد رسانه( نشان داده که 1397ریفی، سراجی و شریفی)ش و (،1396آبادی )

که دارای سواد  یمخاطبانبر این اساس، باالتر از حد متوسط و نسبتا مطلوب است. دانشجویان 
کنند از تهدیدهای ها در راستای اهداف خود بهره گرفته و تالش می، از رسانهای هستندرسانه

گیرند. ای در نظر نمیمچنین جهان واقعی را همسان با تفسیرهای رسانه. آنان هآنها به دور باشند
های ذهنی و ای شامل یک نظام تفسیری و ترجیحی و متأثر از داوریبراین اساس، سواد رسانه

ای )چه در دسترس و چه جستجوگرانه( شکل های رسانهاخالقی است که مواجهه فرد را با پیام
ها مسئولیت بیشتری ها و انتخاب آنبان در استفاده از پیامشود مخاطدهد و موجب میمی

 (.1391)طلوعی،  احساس کنند
های های دانشگاهی، در قالب آموزشبا توجه به توسعه استفاده از اینترنت در آموزش

های های متنوع این محیطتوانند از مزیتالکترونیکی، ترکیبی یا حضوری، دانشجویان می
های ها برخی از دانشجویان در حین انجام فعالیتشوند. در کنار این مزیتمند یادگیری بهره

دهند، وب های اجتماعی مشارکت می کنند، امور مالی الکترونیکی انجام میآموزشی، در شبکه
پردازند. این رفتارها به عنوان رفتارهای انحرافی یا کنند و یا به انجام امور شخصی میگردی می

؛ 2022هایی مانند)بری و گالتی، نامناسبی بر فرآیند یادگیری افراد دارد. پژوهش روانه آثارطفره
دهد، افرادی که هدفمندانه و بر ( نشان می2022؛ذ میلیچ و همکاران، 2021توکر و بتاری، 

کنند، کمتر به رفتارهای اساس نیازهای یادگیری خود در محیط آموزش مجازی شرکت می
کنند نحوه و ای مناسب تالش میز طرفی یادگیرندگان دارای سواد رسانهزنند. اانحرافی دست می
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ها را به طور مداوم ارزیابی و مدیریت کنند)سراجی، انصاری و میزان استفاده خود از رسانه
(. پژوهش حاضر در راستای توسعه دانش مربوط به نقش 2018، 1چن، لی؛  2022زاده، یوسف
-تا طفرهروانه تالش می کند ای در کاهش رفتارهای طفرهسانههای خودرهیابی و سواد رمهارت

به عنوان یکی از نمودهای رفتار انحرافی نوین مورد واکاوی قرار گیرد و مشخص  را روی مجازی
 تاثیر دارد؟ دانشجویانروی مجازی طفره در ایخودرهیابی و سواد رسانهگردد که آیا 

 روش  پژوهش 
کمی، از نظر هدف، کاربردی، از نظر راهکار اجرایی،  ،صلیاین پژوهش از نظر راهبرد ا

را . جامعه آماری این پژوهش بود همبستگی -میدانی، از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی
با حجم تقریبی  400-99تحصیلی های کشور در سال های مجازی دانشگاهدانشجویان دوره

کلی بر اساس  حجم نمونه ترس بود.گیری از نوع در دسداد. روش نمونهتشکیل می نفر 20000
؛ و نیز احتمال عدم برگشت α=  05/0مورگان، با در نظر گرفتن خطای -جدول کرجسی

نفر در نظر  632ها ها پس از تکمیل و حذف اضطراری آنها و یا مخدوش بودن آنپرسشنامه
به دلیل ناقص و ها پرسشنامه قابل تحلیل بود و بقیه پرسشنامه 619گرفته شد و از بین آنها 

الزم به مخدوش بودن جهت جلوگیری از هر گونه خطای آماری، از فرایند تحلیل خارج شدند. 
ها به صورت فردی توسط محقق و در فضای مجازی و به مدت یک ذکر است اجرای پرسشنامه

 ماه انجام گرفت و مالحظات اخالقی برای اجرای پژوهش در نظر گرفته شد. بدین معنی که برای
های ها با رعایت مالحظات اخالقی از جمله کسب مجوز اجرای پژوهش از دانشگاهآوری دادهجمع

مورد مطالعه، اخذ رضایت از شرکت کنندگان جهت شرکت در تحقیق، محرمانه ماندن اطالعات 
افراد، عدم اجبار در ادامه دادن روند کار و در دسترس بودن محقق جهت پاسخگویی به سؤاالت، 

های مربوط به متغیر آوری دادهجمع . برایگردیدزیع پرسشنامه در بین دانشجویان اقدام به تو

( 1391) فلسفی (Media Literacy Scale) ایی سواد رسانهپرسشنامهای از سواد رسانه
ای سؤال است. سؤاالت در طیف لیکرت پنج گزینه 20استفاده گردید. این پرسشنامه دارای 

شود. این پرسشنامه فق، نظری ندارم، مخالف و کامال مخالف( نمره گذاری می)کامال موافق، موا
(، آگاهی از اهداف 4تا  1های ای )گویههای رسانهدارای پنج خرده مقیاس درک محتوای پیام

تا  9های ای )گویههای رسانه(، گزینش آگاهانه پیام8تا  5های ای )گویههای رسانهپنهان پیام
ای های رسانه( و تجزیه و تحلیل پیام16تا  13های ای )گویههای رسانهقادی به پیام(، نگاه انت12

روایی محتوایی و سازه این ابزار تایید ( 1391تحقیق فسلفی )( است. در 20تا  17های )گویه
ی حاضر در مطالعهدر ضریب آلفای کرونباخ گزارش شده است.  81/0شده و پایایی آن برابر با 
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باالی نظران یادگیری الکترونیکی با ضریب توافق ی محتوایی ابزار با نظر ده تن از  صاحبنیز روای
  ، به دست آمد.α= 86/0شد و پایایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ  تایید 90/0

 ی محقق ساخته خودرهیابی  جهت ارزیابی میزان خودرهیابی دانشجویان از پرسشنامه
استخراج اجزای متغیرهای مورد  خودرهیابی، از رویه  سازی پرسشنامهبرای معتبراستفاده گردید. 

گیری از نظر متخصّصان و  سازی آن با بهرهگاه بومیو آن گیری از ادبیات موضوعی تحقیق اندازه
طراحی شده، در اختیار ده  ای مقدماتی استفاده گردید. بدین منظور پرسشنامهنیز اجرای نمونه

ها،  گاه پس از اخذ نظرات اصالحی و تعدیل موادی از آننظر قرار گرفت. آن نفر از اساتید صاحب
عنوان نمونه مقدماتی قرار گرفت و طبق نظرات  آماری به  نفر از اعضای جامعه 15در اختیار 

آماری مورد مطالعه اطمینان   اصالحی این گروه نیز از مرتبط بودن سؤاالت با توجّه به جامعه
خودرهیابی از روایی محتوایی )روایی صوری با ضریب  سی روایی پرسشنامهحاصل شد. جهت برر

( و روایی سازه استفاده گردید و با بررسی و تبادل نظر با خبرگان کفایت تعداد 90/0توافق باالی 
آوری شده سه سازه  های جمع سؤاالت تأیید و تنظیم شد و پس از تحلیل عاملی بر روی داده

کردند. نتایج تحلیل عاملی درصد از واریانس کل را تبیین می 23/54موع دست آمد که در مج به
(، 8تا  1های )گویه 1پذیری در یادگیریپرسشنامه خودرهیابی، سه خرده مقیاس مسئولیت

( که در 29تا  19های )گویه 3( و خودانگیختگی18تا  9های )گویه 2تشخیص نیازهای یادگیری
ها با استفاده از مبانی نظری این گذاری سازها تأیید کرد. نامای بود، رطیف لیکرت پنج درجه

نشان داد حجم نمونه کافی است و عوامل  بارتلتو آزمون   KMOحوزه انجام گرفت. آزمون
مورد نظر در جامعه وجود دارد و نتایج بارهای عاملی با چرخش واریماکس، عوامل ذکر شده را 

 (، مورد استفاده قرار گرفت.α=  95/0رهیابی )با پایایی خودی تأیید کرد. در نهایت پرسشنامه

روی ی طفرهروی مجازی از پرسشنامهطفرههای مربوط به  آوری داده همچنین برای جمع
( استفاده 2006) 4( بالو، وارد و یانگ کوکCyber loafing Questionnaireمجازی )

ت که مشتملند بر: گشت و گذار بی سؤال و سه خرده مقیاس اس 16گردید. این پرسشنامه دارای 
(، دریافت و ارسال پست الکترونیکی نامرتبط به 1،2،4،6،11،14های )گویه 5هدف در اینترنت

(. سؤاالت 8،9،10،12،3،14،15های)گویه 7روی اینترنتی تعاملی( و طفره3،5،7های )گویه 6کار
اند. الفم و کامال مخالفم( ارائه شدهای )کامال موافقم، موافقم، بی نظر، مخدرجه 5در طیف لیکرت 
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(، روایی سازه و روایی مالکی ابزار تایید شده است و پایایی 2006بالو و همکاران ) در مطالعه
 در ضریب آلفای کرونباخ گزارش شده است. در مطالعه69/0های این ابزار باالتر از خرده مقیاس

ن یادگیری الکترونیکی با ضریب توافق باالی حاضر نیز روایی محتوایی با نظر ده نفر از خبرگا
  ، به دست آمد.α= 89/0پایایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید  90/0

پارامترهای فرایند  پیچیده شدن فرایندها منجر به مشکالتی مانند غیر خطی شدن رابطه
-گیری در مورد آنا تصمیمهای پیش بین سنتی قادر به انجام و یشده و متعاقبا باعث شده روش

جهت  1(ANNهای عصبی مصنوعی)های جدیدی از قبیل شبکهرو روشها نباشند؛ از این
رو در پژوهش حاضر از این(. 2011، 2اند )ماریجاتحلیل این فرایندها پدیده آمده و کاربرد یافته

با ازی دانشجویان روی مجای و خودرهیابی در طفرهیابی عوامل سواد رسانهمدلسازی و ارتباط
ورودی )متغیرهای  الیهاستفاده از رویکرد شبکه عصبی مصنوعی مورد آزمون قرار گرفت. 

ی و الیههای هر یک ای، خودرهیابی همراه با خرده مقیاسسواد رسانهمستقل( تحقیق حاضر 
ب های عصبی یک ابزار مناسروی مجازی دانشجویان بود. شبکهخروجی )متغیر وابسته( طفره

-های شبکه عصبی به خاطر توانایی، انعطافباشند. مدلبینی میبرای کاربردهای داده کاوی پیش

که فرآیند تحت بررسی پیچیده باشد، بینی، مخصوصا زمانیپذیری و سادگی استفاده در پیش
بینی مدل هستند، یعنی نتایج پیش 3ها نظارت شدهباشند. این شبکهبسیار مفید و اثربخش می

-متغیر هدف که از پیش معلوم است مقایسه شود )کمالی ده تواند با مقادیر شناخته شدهمی

 (. 1396کردی، نجفی، کبیریان، 

هاست که از مغز انسان ایده گرفته و پردازش عصبی یک سامانه پردازشی داده شبکه
ای به هم های کوچک و بزرگ زیادی سپرده که به صورت شبکهپردازنده ها را به عهدهداده

ها به کمک کنند تا یک مسأله را حل نمایند. در این شبکهپیوسته و موازی با یکدیگر رفتار می
تواند همانند نرون عمل کند )به این شود که میای طراحی میدانش برنامه نویسی، ساختار داده

یک الگوریتم  ها و اعمالای بین این گرهشود(. سپس با ایجاد شبکهساختار داده گره گفته می
ها دارای دو حالت دهند. در این حافظه یا شبکه عصبی، گرهآموزشی به آن، شبکه را آموزش می

ها( دارای ( و هر یال )سیناپس یا ارتباط بین گره0( و غیرفعالند )خاموش یا 1فعال )روشن یا 
-ال بعدی میهای با وزن مثبت، موجب تحریک یا فعال کردن گره غیر فعباشد. یالیک وزن می

های با وزن منفی، گره متصل بعدی را غیر فعال یا مهار )در صورتی که فعال بوده شوند و یال
اند. در کارایی بسیار باالیی از خود نشان داده 5و تقریب 4ها برای تخمینکنند. این شبکهباشد( می

                                                 
1
 Artificial Neural Network 

2
 Marija 

3 Supervised 
4 Estimation 
5 Approximation 
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-ی مرسوم میهای آمارهای عصبی هوشمند و دیگر روشراستای شباهت و متمایز بودن شبکه

توان گفت رگرسیون خطی یک حالت خاص از شبکه عصبی است. اگرچه رگرسیون خطی یک 
ها به مدل تحمیل شده است. ساختار ساده و مجموعه فروضی دارد که قبل از یادگیری از داده

ترین نیاز به فروض و پیش فرض برای ساختار مدل وجود برعکس در شبکه عصبی هوشمند کم
های آماری را بدون نیاز به تعیین ی وسیعی از مدلتواند دامنهین یک شبکه عصبی میدارد. بنابرا

 فرض برای شرایط خاص و روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته تقریب بزند. اگر یک رابطه
خطی بین متغیرهای وابسته و مستقل مناسب باشد، نتایج شبکه عصبی باید تقریبا شباهت 

تر باشد، رگرسیون خطی داشته باشد. اگر یک رابطه غیر خطی مناسبزیادی با نتایج مدل 
زند)کمالی دهکردی و همکاران، طور خودکار ساختار مدل را صحیح تقریب میی عصبی بهشبکه
1396.) 

و تابع  1(MLPای )های پرسپترون چند الیهانواع شبکه عصبی مصنوعی شامل شبکه 
خور های عصبی به دو دسته پیشپذیری نیز شبکهر برگشتباشند. از نظمی 2(RBFپایه پرتویی )

ها، هایی هستند که مسیر پاسخ در آنخور، شبکههای پیششوند. شبکهخور تقسیم میو پس
ها گردد. در این نوع شبکههای قبل باز نمیهای الیهشود و به نرونهمواره رو به جلو پردازش می

طرفه عبور کنند، یعنی از ورودی تا خروجی. ز مسیر یکدهند تنها اها اجازه میبه سیگنال
بنابراین بازخوردی وجود ندارد به این معنی که خروجی هر الیه تأثیر بر همان الیه ندارد. تفاوت 

های برگشتی خور در آن است که در شبکههای پیشخور )برگشتی( با شبکههای پسشبکه
-های الیههای همان الیه یا نرونان نرون یا نرونحداقل یک سیگنال برگشتی از یک نرون به هم

های قبل وجود دارد و اگر نرونی دارای فیدبک باشد بدین مفهوم است که خروجی نرون در حال 
ی گذشته نیز حاضر نه تنها به ورودی در آن لحظه، بلکه به مقدار خروجی خود نرون، در لحظه

( در MLPای )بکه عصبی پرسپترون چند الیهدر تحقیق حاضر ش(. 2011)ماریجا، بستگی دارد 
 خور، بررسی گردید.هر حالت پیش

 های پژوهشیافته
درصد  8/63که به صورت کامل به پرسشنامه پاسخ داده بودند  دانشجو 619از تعداد 

بودند. پراکندگی دانشجویان بر حسب دامنه نفر(  224)مذکر درصد  2/36نفر( و  395)مونث 
درصد( بود.  4/9سال ) 45 -36درصد( و  9/19سال ) 35-26درصد(،  8/70سال ) 25-17سنی 

درصد فوق لیسانس  26درصد در مقطع لیسانس،  1/60درصد در مقطع کاردانی،  5/4همچنین 
درصد در مقطع دکتری مشغول به تحصیل بودند. پراکندگی دانشجویان بر حسب ساعات  4/9و 

                                                 
1 Multilayer perceptron 
2 Radial basis function 
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 8/4ساعت برابر  1های مجازی؛ کمتر از رنت و شبکهاستفاده شخصی در طول شبانه روز از اینت
 146درصد ) 6/23ساعت برابر  3تا  2(، 121درصد ) 5/19ساعت برابر  2تا  1نفر(،  30درصد )

 نفر( بود. 322درصد ) 52ساعت برابر با  3نفر( و بیشتر از 
 (=619nمتغیرهای تحقیق )ی و رابطههای توصیفی : شاخص1جدول 

 میانگین یاسزیرمق عامل کلی
انحراف 

 استاندارد

سواد 

 ایرسانه

روی طفره خودرهیابی

 مجازی

 ایسواد رسانه

های درک محتوای پیام

 ایرسانه
99/12 82/3 

1 "443/0 "113/0 

آگاهی از اهداف پنهان 

 ایپیام رسانه
79/12 57/3 

گزینش آگاهانه پیام 

 ایرسانه
37/14 29/3 

 نگاه انتقادی به پیام

 ایرسانه
84/12 95/2 

تجزیه و تحلیل پیام 

 ایرسانه
53/11 83/2 

 خودرهیابی

مسئولیت پذیری در 

 یادگیری
98/28 19/6 

 

تشخیص نیازهای  -119/0" 1

 یادگیری
59/36 12/7 

 76/7 66/42 خودانگیختگی

روی طفره

 مجازی

   55/4 94/11 گشت و گذار بی هدف

1 

ل ایمیل دریافت و ارسا

 غیرکاری
34/5 81/2 

 

روی اینترنتی طفره

 تعاملی
33/14 71/5 

 01/0معنی داری در سطح "

خرده مقیاس گزینش ، ایمتغیر سواد رسانههای ، در بین زیرمقیاس1طبق جدول 
خرده ، خودرهیابی متغیر هایمقیاس (؛ در بین زیر±29/3) 14 /37با  ایآگاهانه پیام رسانه

، روی مجازیمتغیر طفرههای و در بین زیر مقیاس(؛ ±76/7) 42 /66با  دانگیختگیمقیاس خو
-باالترین مقدار میانگین را دارا می( ±71/5) 33/14با  روی اینترنتی تعاملیطفرهزیر مقیاس 

همچنین نتیجه بررسی رابطه متغیرهای تحقیق با آزمون ضریب همبستگی پیرسون )با  باشند.
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دهد که رابطه بین هر سه متغیر در سطح های تحقیق( نشان میمال دادهتوجه به توزیع نر
روی ای و طفرهدار است و همبستگی بین سواد رسانهدرصد معنی 1درصد و خطای  99اطمینان 

-119/0روی مجازی معکوس )( و همبستگی بین خودرهیابی و طفرهr=113/0مجازی مستقیم )
=r.است ) 

 ها به نمونه یادگیری و آزمون در شبکه عصبی مصنوعییک داده: خالصه فرایند تفک2جدول 

 درصد تعداد نمونه

 1/69 428 یادگیری

 9/30 191 آزمون

 0/100 619 نمونه معتبر

  0 نمونه خارج شده از تحلیل

  619 مجموع

 
درصد( مورد در نمونه  1/69) 428دهد که خالصه فرایند شبکه عصبی نشان می

اند. همچنین هیچ نمونه خارج درصد( مورد در نمونه آزمون ثبت شده 9/30) 191یادگیری و 
 ای از تحلیل وجود ندارد و اطالعات تمامی افراد در تحلیل شبکه به کار بسته شده است.شده

 : اطالعات شبکه عصبی مصنوعی3جدول 

 هاکوواریت 1 ایسواد رسانه

 الیه ورودی

  2 ایدرک محتوای پیام رسانه

-از اهداف پنهان پیام رسانه آگاهی

 ای
3  

  4 ایگزینش آگاهانه پیام رسانه

  5 اینگاه انتقادی به پیام رسانه

  6 ایتجزیه و تحلیل پیام رسانه

  7 خودرهیابی

  8 مسئولیت پذیری در یادگیری

  9 تشخیص نیازهای یادگیری

  10 خودانگیختگی

 تعداد گره  10

 روش بکارگیری کوواریت  استاندارد شده

 تعداد الیه پنهان  1

 ها در الیه پنهانتعداد گره  4 الیه پنهان

 تابع عملکرد  تانژانت هیپربولیک
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 متغیر وابسته 1 روی مجازیطفره

 الیه خروجی

 تعداد واحدها  1

  استانداردشده
روش بکارگیری متغیر 

 وابسته

 تابع عملکرد  شناسایی

 خطای عملکرد  مربعات خطای مجموع

 
 

 
 های شبکه عصبیهای سیناپسی و الیه: وزن1شکل 

 Feedرو )دهد که برای آموزش شبکه عصبی، از شبکه پیشنشان می 3جدول 

forwardباشد. تعداد ( استفاده شده است که دارای یک الیه ورودی با ده گره یا واحد می
ها بعالوه بایاس است. این شبکه همچنین دارای یک الیه ی شامل تعداد کوواریتواحدهای ورود

 دهد. روی مجازی کارکنان را نشان میپنهان با چهار گره است. الیه خروجی نیز میزان طفره
باشد. های سیناپسی ارائه شده میهای شبکه عصبی این مطالعه و وزنبیانگر الیه 1شکل 

( دارای یک الیه پنهان و چهار گره در الیه پنهان است. تابع MLPه )شبکه پرسپترون چندالی
 فعال سازی الیه پنهان، تانژانت هیپربولیک و تابع فعال سازی الیه خروجی، تابع شناسایی

(Identity) هایی هستند که توسط تابع فعال ، خطوط پر رنگ نشانه وزن1باشد. در شکل می
-اند و خطوط کم رنگ نیز نشان دهنده وزنسی مثبتی داشتهاند و وزن سیناپسازی، فعال شده

اند. بنابراین مدل مورد استفاده شبکه های منفی هستند که توسط تابع فعال سازی، فعال نشده
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رو با تعداد یک الیه پنهان با چهار گره و تابع غیر خطی تانژانت هیپربولیک استفاده گردید. پیش
زار به صورت خودکار تا جایی که خطا پس از کم شدن شروع به تعداد تکرار آموزش توسط نرم اف

( و غیر قابل بازگشت به randomizeشود. شبکه به صورت اتفاقی )کند، انتخاب میافزایش می
 ( تدوین شده است. batchشبکه )

 روی مجازی دانشجویانی تخمین مدل شبکه عصبی مصنوعی برای طفره: خالصه4جدول 

 نمونه یادگیری
 277/168 موع مربعات خطامج

 788/0 خطای نسبی

 نمونه آزمون
 520/88 مجموع مربعات خطا

 815/0 خطای نسبی

 
و خطای  1تخمین مدل شبکه عصبی مصنوعی با دو شاخص میانگین مربعات خطای مدل

است  815/0و در نمونه آزمون  788/0دهد خطا در نمونه یادگیری نشان می 4در جدول  2نسبی
 باشد.های معمول میی کمتر از خطا مدلکه خیل

 : اهمیت متغیرهای مستقل در مدل شبکه عصبی مصنوعی5جدول 

 میزان اهمیت به درصد اهمیت نرمال شده 

 1/65 096/0 ایسواد رسانه

 1/49 073/0 ایدرک محتوای پیام رسانه

-آگاهی از اهداف پنهان پیام رسانه

 ای
078/0 9/52 

 5/63 094/0 ایرسانه گزینش آگاهانه پیام

 0/80 118/0 اینگاه انتقادی به پیام رسانه

 0/100 148/0 ایتجزیه و تحلیل پیام رسانه

 0/34 050/0 خودرهیابی

 3/55 082/0 مسئولیت پذیری در یادگیری

 0/91 134/0 تشخیص نیازهای یادگیری

 6/86 128/0 خودانگیختگی

 

                                                 
1
 Sum of squares error 

2
 Relative error 
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روی مجازی با شبکه عصبی : میزان اهمیت متغیرهای مستقل در پیش بینی طفره2شکل 

 مصنوعی

میزان اهمیت متغیرهای ورودی در مدلسازی شبکه عصبی و پیش  2و شکل  5در جدول 
روی مجازی نشان داده شده است و بیانگر این است که به ترتیب )از بیشتر به کمتر( بینی طفره

 0/91درصد(، تشخیص نیازهای یادگیری ) 0/100ای )ل پیام رسانهمتغیرهای تجزیه و تحلی
درصد(، سواد  0/80ای )های رسانهدرصد(، نگاه انتقادی به پیام 6/86درصد(، خودانگیختگی )

درصد(، مسئولیت پذیری در  5/63ای )درصد(، گزینش آگاهانه پیام رسانه 1/65ای )رسانه
درصد(، درک محتوای پیام  9/52ای )ف پنهان پیام رسانهدرصد(، آگاهی از اهدا 3/55یادگیری )

روی مجازی دانشجویان درصد( در پیش بینی طفره 0/34درصد( و خودرهیابی ) 1/49ای )رسانه
ای، های سواد رسانهبه روش شبکه عصبی مصنوعی اهمیت دارد. همچنین در بین خرده مقیاس

ای کمترین ضریب های رسانهرک محتوای پیامای بیشترین و دهای رسانهتجزیه و تحلیل پیام
های خودرهیابی، تشخیص نیازهای یادگیری بیشترین و اهمیت؛ و در بین خرده مقیاس

 باشد. روی دارا میمسئولیت پذیری در یادگیری کمترین ضریب اهمیت را در برآورد طفره
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  : برآورد پارامترهای شبکه عصبی مصنوعی و سهم اثر متغیرها6جدول 

 هاپیش بینی کننده

 مقدار پیش بینی 

 الیه خروجی الیه میانی اول

 H(1:4) گره چهارم  H(1:3)گره سوم  H(1:2)گره دوم  H(1:1)گره اول/ 
روی طفره

 مجازی

الیه 

 ورودی

  389/0 249/0 232/0 596/0 (Biasپارامتر اریبی )

  -274/0 464/0 -264/0 007/0 ایسواد رسانه

  -201/0 593/0 -315/0 -166/0 ای پیامدرک محتو

  -465/0 -354/0 159/0 341/0 آگاهی از اهداف پنهان

  327/0 275/0 -047/0 -130/0 گزینش آگاهانه پیام

  -047/0 288/0 -232/0 -444/0 نگاه انتقادی به پیام

  -726/0 202/0 572/0 -599/0 تجزیه و تحلیل پیام

  -045/0 213/0 153/0 -334/0 خودرهیابی

مسئولیت پذیری در 

 یادگیری
382/0- 111/0- 992/0 

318/0- 
 

تشخیص نیازهای 

 یادگیری
599/0- 020/0- 316/0 

606/0 
 

  824/0 -230/0 -853/0 643/0 خودانگیختگی 

الیه 

 پنهان

 466/0     (Biasپارامتر اریبی )

 -H(1:1)     536/0گره اول/ 

 -H(1:2)     686/0گره دوم 

 -H(1:3)     653/0گره سوم 

 -H(1:4)     766/0 گره چهارم

 
ضرایب هر یک از متغیرهای سهیم در مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی نشان  6در جدول 

شود، در الیه ورودی، خود انگیختگی با ضریب تاثیر داده شده است. همانطور که مشاهده می
ای و تشخیص نیازهای یادگیری به تحلیل پیام رسانهبیشترین تاثیر مثبت و تجزیه و  643/0

بیشترین تآثیر منفی را بر گره اول در الیه میانی داشته  -599/0صورت مشترک  با ضریب تاثیر 
بیشترین تاثیر مثبت و  572/0ای با ضریب است. همچنین در گره دوم تجزیه و تحلیل پیام رسانه

اند. در اثیر منفی را بر گره دوم در الیه میانی داشتهبیشترین ت -853/0خود انگیختگی با ضریب 
بیشترین تاثیر مثبت و آگاهی از  992/0گره سوم نیز، مسئولیت پذیری در یادگیری با ضریب 

بیشترین تاثیر منفی را بر گره سوم در الیه میانی  -354/0ای با ضریب اهداف پنهان رسانه
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بیشترین تأثیر مثبت و تجزیه و تحلیل  824/0ضریب اند. در گره چهارم خودانگیختگی با داشته
اند. بیشترین تأثیر منفی را بر گروه چهارم در الیه میانی داشته -726/0ای با ضریب پیام رسانه

، گره دوم ضریب -766/0در الیه پنهان نیز به ترتیب از بزرگ به کوچک گره چهارم ضریب 
اند. الزم را به خود اختصاص داده -536/0ب و گره اول ضری -653/0، گره سوم ضریب -686/0

توان های تاثیر الیه پنهان بر الیه خروجی منفی است و بنابراین میبه ذکر است تمامی ضریب
ها را در های آنهای مختلف شبکه عصبی که متغیرهای پیش بین و خرده مقیاسگفت در حالت

روی مجازی دانشجویان داشته باشد؛ در دهد تا بهترین پیش بینی را از طفرهکنار هم قرار می
نهایت مقدار ضرایب منفی به دست آمده و از اینرو هرچه دانشجویان دارای مهارت خودرهیابی و 

آورند و بالعکس. به طور روی مجازی روی میای باالتری باشند، کمتر به رفتار طفرهسوادرسانه
 های الیهکه عصبی در هر یک از گرهدهد طی مراحل یادگیری این شبنشان می 6خالصه جدول 

ها مقادیری است که به اند. این وزنورودی و الیه پنهان چه وزنی را به خود اختصاص داده
ها صورت برآورد شده توسط مدل انجام شده و مقادیری است که شبکه قادر به اجرا و برآورد آن

 بوده است.

 
 

 روی مجازی با شبکه عصبی مصنوعیملکرد پیش بینی طفره: بررسی ع3شکل 

 
شود که پیش بینی شبکه عصبی بر اساس متغیرهای خودرهیابی مشاهده می 3در شکل 

روی مجازی روی مجازی چقدر نزدیک به مقادیر واقعی میزان طفرهای برای طفرهو سواد رسانه
عصبی قادر است از روی خودرهیابی  دهد که شبکهدانشجویان بوده است. شکل مذکور نشان می

 بینی کند. روی مجازی دانشجویان را پیشها و روند طفرهای به خوبی پرشو سواد رسانه
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 گیریبحث و نتیجه
روی مجازی در از جمله طفره ای که در زمینه رفتارهای انحرافیهای گستردهپژوهش
. است در بین دانشجویاننه رفتارها گوانجام شده، نشان دهنده شایع بودن این محیط آموزشی

ای و خودرهیابی از جمله موضوعاتی است که اخیرا مطرح شده و وجود عالوه بر این سواد رسانه
تواند رفتار دانشجویان را کنترل و بر عملکرد و رفتارهای تحصیلی آنان اثر گذار باشد. ها میآن

-ای بر طفرهل خودرهیابی و سواد رسانهیابی نقش عواممدلسازی و ارتباطبا هدف  حاضر پژوهش

توان انتظار داشت که عملکرد میانجام گرفت. دانشجویان با شبکه عصبی مصنوعی  روی مجازی
بینی رفتار های عصبی در مدلسازی فرآیندهای ناشناخته و پیشهای غیر خطی مانند شبکهمدل

های تخمین زده شده مول مدلطور معهای معمول خطی باشد. بهآینده بسیار باالتر از روش
باشد که در مقایسه با مدل شبکه درصد می 5توسط رگرسیون معمول، خطای نوع اول حدود 

باشند. از طرفی در مدلسازی از طریق رگرسیون معمول ممکن عصبی مصنوعی خطاها بزرگتر می
مدل گردد،  است مشکالتی از قبیل همخطی و یا ناهمسانی واریانس باعث ایجاد تصریح غلط در

ها را ندارند و از یادگیری، برای اما در مدل شبکه عصبی متغیرهای ورودی این محدودیت
 ها استفاده گردید.گیرند. از اینرو از شبکه عصبی مصنوعی در تحلیل دادهخروجی بهتر کمک می

روی مجازی ای در طفرهمدلسازی عوامل خودرهیابی و سواد رسانه نتایج نشان داد
یان با شبکه عصبی مصنوعی دارای یک الیه ورودی با ده گره و یک الیه پنهان با چهار دانشجو

روی مجازی ها و روند طفرهگره است و شبکه عصبی مصنوعی به خوبی قادر است پرش
های تمامی ضریب بینی نماید.هایشان؛ پیشدانشجویان را از روی این دو متغیر و خرده مقیاس

الیه خروجی در شبکه عصبی؛ منفی به دست آمده و از اینرو هرچه تاثیر الیه پنهان بر 
روی ای باالتری باشند، کمتر به رفتار طفرهدانشجویان دارای مهارت خودرهیابی و سوادرسانه

(، راویز و 2012پردازند و بالعکس. یافته حاضر با نتایج تحقیقات لم و تونگ )مجازی می
اکبولوت و همکاران، (، 2018(، وو و همکاران )2015) (، تانیجا و همکاران2013همکاران) 

همسو است. ( 2022( و ملیچ و همکاران)2021(، توکر و بتاری)2020(، یلدیز دوراک )2017)
( بر هدفمندی یادگیرنده و ارزیابی 2015( و تانیجا و همکاران)2012های لم و تونگ)یافته

کنند که ( تاکید می2013د. راویز و همکاران)مستمر فرآیند یادگیری توسط یادگیرنده تاکید دار
آموزان برای استفاده صحیح از اینترنت باید میزان و نحوه استفاده خود از منابع فضای دانش

دهند که ( نشان می2018مجازی را هدفمندانه مدیریت و ارزیابی کنند. وو و همکاران)
های سرگرمی و تفریحی فضای بهدانشجویان چینی به دلیل عدم مدیریت نحوه استفاده از جن

( به مانند 2017اکبولوت و همکاران، )مجازی، در پیگیری اهداف یادگیری با مانع روبرو هستند. 
کنند که دانشجویان باید ضمن تمرکز بر اهداف یادگیری، بر اهداف ( اشاره می2012لم و تونگ)

دهد، معلمان باید ( نشان می2020ها نیز توجه نمایند. پژوهش یلدیز دوراک )پنهانی رسانه
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های مبتنی بر فاوا، نیازهای یادگیری کنند که در حین آموزش در محیطآموزان را ترغیبدانش
( نشان 2021های توکر و بتاری)خود را تشخیص و مدام میزان تحقق آنها را ارزیابی کنند. یافته

تدریج رفتارهای انحرافی ازی، بهای مجهای رسانهدهد که مشارکت فعال در تبادل و خلق پیاممی
( نیز نشان 2022دهد. در همین راستا ملیچ و همکاران)یادگیرنده در فضای مجازی را کاهش می

های مجازی را درک کنند باید قواعد، هنجارها و مقررات رسانه Zآموزان نسل دهند که دانشمی
 ای و خودرهیابی درسواد رسانهاالی با توجه به پتانسیل بو در مواقع الزم آنها را نقد کنند. 

-معقول و منطقی به نظر می یافته مذکور،، دانشجویان گذاری و کنترل رفتارهای انحرافیتاثیر

  رسد.
یک بعد  تعامالت رایانه و انسان بسیار گسترده است. دامنهتوان گفت در این راستا می

حین انجام رفته، رفتارهای انحرافی در قرار گ پژوهشگرانهای اخیر مورد توجه که در دههی رفتار
های به دنبال اجرای وظایف و مسئولیت دانشجویاناند همواره انتظار داشته هادانشگاهاست.  کار

که منجر به زیان رساندن درسی اهداف برنامهها باشند و از رفتارهای مضر برای واگذار شده به آن
گونه رفتارها، رفتارهای نامطلوب بوده، نوعی انحراف شود، دوری گزینند. اینمی دانشجویان نیزبه 

وقتی برای چت کردن از رایانه خود استفاده  . دانشجویانآیندحساب میبه تحصیلیاز هنجارهای 
کنند، ممکن است به نظر سخت مشغول کار به نظر بیایند در حالی که در اینترنت مشغول می

ندارند برای از زیر کار در رفتن از پشت میزشان انجام کارهای شخصی باشند. در واقع نیازی 
تواند خطر مهمی تکان بخورند یا نگران مشاهده شدن حین گپ و گفتگو باشند. این پدیده می

ضعف داشتن  توان گفت. همچنین میحساب آید به هم برای دانشجویان و هم برای دانشگاه
سئولیت پذیری در جریان آموزش، ای، و ضعف در مهارت خودرهیابی و مآگاهی و سواد رسانه
در راستای جلوگیری از از اینرو روی مجازی را در دانشجویان به دنبال دارد. بروز رفتارهای طفره

ها به ارتقا الزم است در دانشگاهو خنثی سازی اثرات مخرب آن،  دانشجویانروی مجازی طفره
-آموزش و فرهنگشود. همچنین  ای و افزایش مهارت خودرهیابی دانشجویان توجهسواد رسانه

نحوه استفاده دانشجویان از فضای مجازی در حین سازی و نظارت کارشناسانه و مستمر بر 
و  اندرکاران حوزه مجازی تواند پیشنهادی اساسی برای دست ریزی برای آینده می و برنامه آموزش

ای و های سواد رسانهن مهارتارتباط بیدار بودن باشد. عالوه بر این با توجّه به معنی دانشگاهی
گردد در این زمینه تحقیقات  ، پیشنهاد میروی مجازی دانشجویانخودرهیابی و میزان طفره

ای دانشجویان و ارتقا و با فراهم نمودن بستری برای افزایش سواد رسانهتری انجام شود گسترده
 موزش، کاسته شود.روی مجازی در حین آمیزان مهارت خودرهیابی آنان، از بروز طفره
ای، دانشجویان را به های خودرهیابی و سواد رسانهاین پژوهش نشان داد که مهارت

ها، اگر دهند. بر اساس این یافتههای یادگیری مبتنی بر فاوا سوق میاستفاده مناسب از محیط
خود دانشجویان بتوانند نیازهای یادگیری خود را تشخیص دهند، مداوم بر فرآیند یادگیری 
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های خود را ارزیابی کنند، از منابع اینترنتی و محیط یادگیری مجازی به نظارت کنند و آموخته
های های یادگیری مبتنی بر فاوا دارای رسانهنحو مطلوب بهره خواهند گرفت. از طرفی محیط

متعدد، متنوع و در دسترس است که ممکن است هر کاربری را به سمت خود جلب نماید، از این 
های رو دانشجویان به مثابه کاربران این محیط باید نحوه و میزان استفاده خود از این محیط

ها را نقد کنند و فعاالنه در تولید و تبادل های رسانهیادگیری را مدیریت کنند، در مواقع الزم پیام
بی و های خودرهیاهای این پژوهش با تاکید بر نقش مهارتها مشارکت نمایند. یافتهپیام

روی مجازی به لحاظ نظری و عملی به توسعه ای در کاهش رفتارهای انحرافی و طفرهسوادرسانه
های یادگیری مبتنی بر فاوا کمک های درسی محیطدانش در زمینه نحوه طراحی و اجرای برنامه

ی هاهای یادگیری به عنوان نرم محیطگونه محیطکند. بر این اساس در طراحی و اجرای اینمی
 های یادگیری اقدام نمود. یادگیری آینده باید با تمرکز بیشتر بر مهارت
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