
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)علومتربیتی(ختگانیفصلنامهپیامفره
9316تابستان،6شماره،سالدوم



 

انیدردانشجویریادگیباعملکردیمجازیاستفادهازشبکهاجتماعزانیرابطهم

  رهیده ز انیرجب میمر /  درتاج بایفر


 

 چکیده
شده و دارای  ترین ابزارهای ارتباطی در ایران و جهان تبدیل شبکه اجتماعی مجازی به یکی از مهم

های اجتماعی مجازی امکانات و  های اجتماعی و شبکه شهرت فراوانی هستند. چنین انفجاری از رسانه

ه است. هد  از های دانشگاهی را فراهم آورد های جدید یادگیری برای فراگیران در ماسسه راه

پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه اجتماعی مجازی با عملکرد یادگیری در 

باشد. جامعه آماری  همبستگی می-باشد. روش تحقیق توصیفی دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمان می

ز طریق جدول ها ا نفر از آن 206پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمان است که 

عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل  گیری تصادفی هدفمند به مورگان و به روش نمونه

ها به روش ضریب همبستگی  وتحلیل داده باشد. تجزیه ( می2663پرسشنامه یانگ، کلمز و مورفی )

جتماعی مجازی با های پژوهش نشان داد بین میزان استفاده از شبکه ا پیرسون صورت گرفت. یافته

(. میزان استفاده از شبکه اجتماعی P<61/6داری وجود دارد ) عملکرد یادگیری رابطۀ مثبت و معنی

 کرد. بینی می درصد از واریانس متغیر عملکرد یادگیری را پیش 6/7، 676/6مجازی با ضریب تبیین 

 شبکه اجتماعی مجازی، عملکرد یادگیری، دانشجویان. واژگان کلیدی:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نور کرمان امیدانشگاه پ یعلم ئتیتهران، عضو ه یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یآموزش یتکنولوژ یدکتر*

faribadortaj2007@yahoo.com 
 نور، امیتهران، مدرس دانشگاه پ یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یآموزش یمسئول: کارشناس ارشد تکنولوژ سندهینو 
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 58 9316 تابستان، 6 شماره، سال دوم(؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیامه پفصلن ــــــــــــــــــــــــــــــ      

 دمهمق
های اجتماعی همانند فضای مجازی،  های نوین ارتباطی و رسانه امروزه ظهور و گسترش تکنولوژی

اند؛ نقش بسیار مهمی را در ابعاد  ای را در ساختار زندگی اجتماعی پدید آورده تحوالت گسترده

؛ اند شده کنند و به عنصری تفکیک ناشدنی از زندگی بشر تبدیل مختلف زندگی مردم ایفا می

دیگر، امروزه جامعه انسانی با دوجهان موازی مواجه شده است؛ جهان اول: جهان واقعی و  عبارت به

جهان دوم: جهان مجازی. جهان اول، جهانی است که در آن زندگی و فعالیت عینی جریان دارد و 

فضای دهد. درواقع در  جهان دوم، جهانی است که انسان را در مواجهه با واقعیت مجازی قرار می

مرز و چند فرهنگی  مجازی که قلمروهای زمان و مکان را تغییر داده است، انسان با سرزمینی بی

ترین  (. شبکه اجتماعی مجازی به یکی از مهم1317برخوردار از فضای واحد مواجه است )رضایی، 

اری از شده و دارای شهرت فراوانی هستند. چنین انفج ابزارهای ارتباطی در ایران و جهان تبدیل

های جدید یادگیری برای فراگیران در  های اجتماعی مجازی امکانات و راه های اجتماعی و شبکه رسانه

های دانشگاهی را فراهم آورده است. دانش آموزان و دانشجویان از شبکه اجتماعی مجازی  ماسسه

ها تنها  رد این شبکهکنند. کارک عنوان کمک به تحصیل خود در کارهای انفرادی و گروهی استفاده می به

ریزی کرد  ها طرح توان آموزش مبتنی بر شبکه را در این سایت شود و می رسانی محدود نمی به اطالع

 (.1314)زارعی زوارکی و قربانی، 

میالدی در  1176های اجتماعی مجازی با قالب امروزی نخستین بار در سال  مفهومی با عنوان شبکه

میالدی نخستین سایت  1116تحده آمریکا مطرح شد پس از آن در سال دانشگاه ایلی نویز در ایالت م

(. بر اساس تعریف دیکشنری 1310اندازی شد )جلیلی،  شبکه اجتماعی مجازی با نام شش درجه راه

ای از تعامالت  . شبکه1شده است:  به دو صورت تعریف 1( از واژه، شبکه اجتماعی2617آکسفورد )

های دیگر که به کاربران امکان برقراری  سایت اختصاصی یا برنامه وب .2اجتماعی و روابط شخصی و 

(. شبکه 1317دهد )نفر،  ها، تصاویر و ... می ارتباط با یکدیگر از طریق ارسال اطالعات، نظرات، پیام

دهند در یک سیستم مشخص و معین  اجتماعی مجازی خدمات برخطی هستند که به افراد اجازه می

را داشته باشند، خود را به دیگران معرفی کنند، اطالعاتشان را به اشتراک  پروفایل شخصی خود

 (.1313بگذارند و با دیگران ارتباط برقرار کنند )عدلی پور و همکاران، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Social Network 



 

 

 

 

 

 

 

 

 51  ـــــــــــــــــــــــ  انیدر دانشجو یریادگیبا عملکرد  یمجاز یاستفاده از شبکه اجتماع زانیرابطه م

های  شبکه اجتماعی مجازی حتی شیوه برقراری ارتباط شاگرد و استاد و روش تدریس در سطح

کلی که فراگیران دامنه فرآیند یادگیری خود را به مختلف تحصیلی را هم دگرگون کرده است به ش

عنوان یک عامل کلیدی در  اند و از شبکه اجتماعی مجازی به های کالس گسترش داده بیرون از محدوده

(. استفاده از 1314کند )خزایی و همکاران،  گذاری محتوا استفاده می فرایند خلق دانش و به اشتراک

تواند به بهبود نتایج  و مدرسان از طریق شبکه اجتماعی مجازی میهای تعاملی دانشجویان  فعالیت

اند و درواقع  (. بسیاری از کاربران شبکه اجتماعی مجازی جوان2614، 1یادگیری کمک کند )بوزو

 (.2617، 2بیشترشان دانشجویان دانشگاه هستند )اکسیویک و همکاران

ها را تحت تأثیر  های دانشگاه ها و سیاست های اجتماعی مجازی، روش توسعه ابزارهای جدید و شبکه

دهد و باعث بهبود فرایند تدریس یادگیری و عملکرد  قرار داده و فرایند تدریس و آموزش را تغییر می

(. عملکرد یادگیری 2664، 4؛ مک گریگور و لو2666، 3کاچاال و بیالو-شود )سیوین یادگیرندگان می

شده  جذب، حفظ، پردازش و پرورش بهینه مطالب آموختهعبارتست از اثربخشی فرد یادگیرنده در 

؛ به نقل از 1116گذارد )ماو، ها، رفتارها و شیوه زندگی فرد اثر محسوسی می که در نگرش طوری به

های اجتماعی  ترین دالیل برای استفاده از فناوری اطالعات و شبکه یکی از مستدل (.1313مهدی پور، 

ها یادگیری کاربران و فرایند انفرادی کردن برنامه  است که آن مجازی در یک سیستم آموزشی این

دهند سرعت یادگیری خود را تعیین کنند. همچنین  کنند و به یادگیرندگان اجازه می درسی را تسهیل می

های مختلف اساتید را  شوند و موجبات تعامل بین همساالن و گروه موجب افزایش یادگیری فعال می

تر افراد معتقدند که کیفیت و اثربخشی یادگیری از طریق استفاده از فناوری کنند. بیش فراهم می

یابد و برای یادگیرندگان، امکان مبادله  های اجتماعی مجازی، چندین برابر افزایش می اطالعات و شبکه

 (.2664، 0آورد )عطاران روز کردن مطالب یادگیری را فراهم می اطالعات و به

های اجتماعی مجازی با عملکرد یادگیری در دانشجویان است.  رابطه شبکهمطالعات مختلف حاکی از 

ناپذیری از زندگی بسیاری از  ها جز جدایی با پیدایش شبکه اجتماعی مجازی استفاده از این شبکه

دانشجویان شده است که روی کلیه جوانب زندگی دانشجویی ازجمله میزان مطالعه و عملکرد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Buzov 

2 Acicevic&Et al 

3 Sivin-Kachala&Bialo 

4 MacGrregor SK&Lou 

5 Attaran 



 

 

 

 

 

 

 

 61 9316 تابستان، 6 شماره، سال دوم(؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیامه پفصلن ــــــــــــــــــــــــــــــ      

(. شبکه اجتماعی مجازی 2616، 1قیم داشته است )کرسچنر و کارپینسکیها تأثیر مست یادگیری آن

طور بهینه در  ها به ها در فرایند آموزشی از آن کارگیری آن توان با به صرفاً اثرات منفی نداشته و می

 (.2611، 3؛ تل هایمنات و هیکمن2663، 2جهت اهدا  آموزشی استفاده کرد )یدیدیا و همکاران

  شده با شبکه ( پژوهشی با عنوان طراحی الگوی آموزشی محیط یادگیری غنی1316) نژادطوفانی 

آموزان با آسیب شنوایی در  های اجتماعی دانش اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر میزان یادگیری و مهارت

آمده از  دست درس علوم انجام دادند. نتایج پژوهش بررسی اعتباریابی درونی الگو نشان داد میانگین به

( باالتر است. این تفاوت میانگین 3( از میانگین فرضی )11/4ای کل گویه ها ) زمون تی تک نمونهآ

شده دارای اعتبار درونی است. نتایج  توان گفت الگوی طراحی درصد می 11معنادار بوده و با اطمینان 

اجتماعی   با شبکه شده ها در اعتباریابی بیرونی نیز نشان داد الگوی آموزشی محیط یادگیری غنی فرضیه

درصد تأثیر  11آموزان با آسیب شنوایی با اطمینان  های اجتماعی و یادگیری دانش مجازی بر مهارت

 مثبت دارد.

های  ( پژوهشی با عنوان بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم استفاده از شبکه1317محمدی و فیضی )

ان انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که اجتماعی مجازی بر پیامدهای اجتماعی و یادگیری دانشجوی

های اجتماعی مجازی با پیامدهای اجتماعی و پیامدهای یادگیری رابطه مثبت و  استفاده از شبکه

طور  های اجتماعی مجازی به چنین، نتایج تحلیل مسیر نشان داد که استفاده از شبکه معناداری دارد. هم

طور  گری پیامدهای اجتماعی و به اری ندارد؛ ولی با میانجیمستقیم بر پیامدهای یادگیری اثر معناد

 گذارد. غیرمستقیم بر پیامدهای یادگیری دانشجویان اثر می

های اجتماعی مجازی فناوریِ غنی  ( پژوهشی با عنوان شبکه1317مریم رجبیان ده زیره و همکاران )

ای از  تماعی با ارائه طیف گستردههای اج ساز آموزش و یادگیری انجام دادند. نتایج نشان داد شبکه

آورد  کند و این امکان را به وجود می ابزارها، یادگیرندگان را در ساخت فرایند یادگیری خود فعال می

های  که راهبردهای یادگیری ماثر از طریق استفاده از این ابزارها بهتر اجرا شوند و همچنین شبکه

های رسمی و غیررسمی از طریق به  اد را در محیطها و اطالعات افر توانند مهارت اجتماعی می

ها  رو برخی از دانشگاه های مجازی، ارتقا دهند، ازاین ها در محیط گذاری دانش و توسعه مهارت اشتراک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Kirschner&Karpinski 

2 Yedidia 

3 Teclehaimanot&Hickman 



 

 

 

 

 

 

 

 

 69  ـــــــــــــــــــــــ  انیدر دانشجو یریادگیبا عملکرد  یمجاز یاستفاده از شبکه اجتماع زانیرابطه م

تدریج دانش آموزان و دانشجویان خود را برای ورود به  و مدارس با درک اهمیت این موضوع به

 ند.کن های یادگیری مجازی ترغیب می محیط

های اجتماعی  ( پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه1317آبادی و همکاران ) علی

مجازی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دردانش آموزان انجام دادند. نتایج نشان داد بین میزان 

های راهبردهای  های اجتماعی مجازی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و مالفه استفاده از شبکه

داری وجود دارد. بین  یادگیری خودتنظیمی )راهبردهای شناختی و فراشناختی( رابطه مثبت و معنی

های اجتماعی مجازی با مالفه مدیریت منابع و مالفه اضطراب امتحان رابطه  میزان استفاده از شبکه

نشان داد بین میزان استفاده دار وجود دارد. همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون  مثبت و غیر معنی

های باورهای انگیزشی )خودکارآمدی،  های اجتماعی مجازی و باورهای انگیزشی و مالفه از شبکه

 داری وجود دارد. گذاری درونی( رابطه مثبت و معنی گیری هد  و ارزش جهت

های اجتماعی  ( پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه1310درتاج و همکاران )

آموزان انجام دادند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان  مجازی و کیفیت تجارب یادگیری در دانش

 61/6های اجتماعی مجازی و کیفیت تجارب یادگیری در سطح آلفای  داد بین میزان استفاده از شبکه

ان داد بین میزان داری وجود دارد. همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نش رابطه مثبت و معنی

های کیفیت تجارب یادگیری )کیفیت منابع، کیفیت  های اجتماعی مجازی با مالفه استفاده از شبکه

داری وجود  رابطه مثبت و معنی 61/6دانشجو( در سطح آلفای -پذیری و رابطه استاد محتوا، انعطا 

 دارد.

شبکه اجتماعی مجازی تلگرام بر ( پژوهشی با عنوان تأثیر استفاده از 1314پاپهن زاده و راسخ )

یادگیری دبیران استان گیالن انجام دادند. نتایج نشان دادند که بین میزان استفاده -عملکرد یاددهی

داری وجود  یادگیری رابطه معنی-ها در یاددهی دبیران از شبکه اجتماعی مجازی تلگرام و عملکرد آن

 دارد.

های اجتماعی برای یادگیری  کاربرد ابزارهای رسانه( پژوهشی با عنوان 2618) 1سرور و همکاران

عنوان یک  های اجتماعی به مشارکتی: تأثیر بر موفقیت یادگیری انجام دادند. نتایج نشان داد که رسانه

های یادگیری با ترغیب به همکاری و ارتباطات میان  ابزار پویا برای سرعت بخشیدن به توسعه محیط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Sarwar&Et al 
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حال رابطه منفی بین لذت  کنند. بااین شان را تقویت می رفتار یادگیری دانشجویانی است که عملکرد و

 شده و یادگیری مشارکتی وجود دارد. ادراک

های  ( پژوهشی با عنوان تأثیر تعامل همتایان بر پیشرفت یادگیری در پلت فرم2616) 1لین و همکاران

د. نتایج نشان دادند دانشجویانی یادگیری اجتماعی مبتنی بر تحلیل شبکه اجتماعی مجازی انجام دادن

که تمایل دارند تا فعاالنه دانش را به همتایان خود در پلت فرم یادگیری اجتماعی انتقال دهند پیشرفت 

طور غیرفعال در پلت فرم یادگیری اجتماعی  یادگیری بهتری نسبت به دانشجویانی دارند که دانش را به

های یادگیری بهتر  های دانش نیز در پیشرفت دهنده ا و انتقاله کنند. عالوه بر این، واسطه استفاده می

توان  ها می تری با همتایان خود داشتند. نتایج حاصل از یافته کنند و دانشجویان تعامالت نزدیک عمل می

 به محققان/مدرسان کمک کند تا یادگیری اجتماعی ماثر را تسهیل کنند.

ن تأثیر کاربرد رسانه اجتماعی بر آموزش و یادگیری ( پژوهشی با عنوا2616) 2الرحمی و همکاران

های اجتماعی، یادگیری مشارکتی و رضایت دانش  نتایج نشان داد میان استفاده از رسانه انجام دادند.

 داری وجود دارد. آموزان در زمینه یادگیری قرآن و حدیث رابطه مثبت و معنی

های اجتماعی برای کالس درس دانشگاه:  نهکارگیری رسا ( پژوهشی با عنوان به2616) 3چاوینجا

ها به دلیل  ها انجام داد. نتایج نشان داد توییتر و وبالگ تدریس و یادگیری با استفاده از توییتر و وبالگ

ها کاتالیزورهایی برای رویکردهای متمرکز یادگیرنده محوری برای تدریس  استفاده از این فناوری

ها و تعامالت میان خود و استاد را باهم به اشتراک  ب درسی، بازتابمعلوم شد دانشجویان مطال هستند.

های بسته  رو هستند شامل هزینه هایی که با آن روبه کنند. چالش گذارند و راجع به آن بحث می می

 های کم. دسترس، پهنای باند ضعیف و رایانه های اینترنتی، وای فای غیرقابل داده

ی با عنوان عملکرد درسی، اثرات شبکه اجتماعی مجازی و ( پژوهش2616) 4بکدری و همکاران

یادگیری کودکان انجام دادند. نتایج از ایده روابط متقابل بین عملکرد درک شده، یادگیری از شبکه 

 کند. اجتماعی مجازی و تأثیر شبکه اجتماعی مجازی حمایت می

های  مهارتکه سازد  میین مهم ا متوجهن را نشجویازش داموهای وب در آ ده از فناوریستفااندیشه ا

جتماعی های ا و شبکهی انیکولکترهای ا ها، نمایه ، ویکیهاگ ببخشند. بالد وابهبرا  21قرن به ط مربو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Lin&Et al 

2 Al-rahmi&Et al 

3 Chawinga 

4 Bqdri&Et al 



 

 

 

 

 

 

 

 

 63  ـــــــــــــــــــــــ  انیدر دانشجو یریادگیبا عملکرد  یمجاز یاستفاده از شبکه اجتماع زانیرابطه م

های  د لینکاایج، امفاهیمدادن جهت توضیح ان گیرافرای برای  العاده ی خارقهااربزاهمگی زی مجا

، ومی جهت تشکیلامینه عمزیک وه بر این عالند. باش میهنی های ذ مدلمایش و آزتباطی دار و ارمعنا

هم است فررؤیت ا و اساتید قابلهمتا ن نشجویاای داکامل برطور  بهبینی مفاهیم که زباد و بررکا، پاالیش

های  ایدهست. ت امکاناار و ازاباه اک مجموعایاز تر افری قع چیزی وب در واهااربزکنند. ا می

زش موای آبردی یاردار از پتانسیل زند که برخود دارجوت واامکاناو ا اهاربزاین ی در ورای اتمندرقد

ده و کت گستررمشاای  م شبکهوامفهان، بررااکای راومی باعمن وامتا و وامحتباشند ازجمله:  می

ی قرارگرفته گیرداابا یدر تعامل جتماعی های ا ده از رسانهتفااسابا ن نشجویان. درنتیجه داساآسترسی د

گیرند )ماسن،  یادگیری خود را بر عهده میدیریت امدهند و  ی خود را افزایش میو عملکرد یادگیر

(. با توجه به اینکه تحقیقات در زمینه شبکه اجتماعی 1310به نقل از سهرابی و همکاران،  2668

مجازی در امر آموزش و یادگیری صورت نگرفته است. هد  پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان 

 جتماعی مجازی با عملکرد یادگیری در دانشجویان است.استفاده از شبکه ا

 روش تحقیق

همبستگی است. -با توجه به موضوع تحقیق، این تحقیق ازنظر هد  کاربردی و ازنظر روش توصیفی

مشغول به  17-16جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمان است که در سال تحصیلی 

گیری تصادفی هدفمند  نفر بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه 206ها  تحصیل بودند. از میان آن

گردآوری اطالعات در این پژوهش شامل پرسشنامه عملکرد  ابزار عنوان نمونه انتخاب شدند. به

( 1313؛ به نقل از مهدی پور، 2663باشد: این پرسشنامه توسط یانگ، کلمز و مورفی ) یادگیری می

گذاری  باشد. نمره ای می باشد. پرسشنامه تک مالفه ساال می 0دارای ساخته شد. این پرسشنامه 

، زیاد 3، متوسط امتیاز 2، کم امتیاز 1ای لیکرت از بسیار کم امتیاز  درجه پرسشنامه بر اساس طیف پنج

تا  0خواهد بود. نمره بین  20و حداکثر  0حداقل امتیاز ممکن  باشد. می 0و بسیار زیاد امتیاز  4امتیاز 

: میزان عملکرد یادگیری در حد 17تا  8باشد، نمره بین  : میزان عملکرد یادگیری در حد پایینی می8

در پژوهش  باشد. : میزان عملکرد یادگیری در حد باالیی می17باشد و نمره باالتر از  متوسطی می

ژوهش مهدی شده است. در پ ( برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده1313مهدی پور )

های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از  ( پایایی مالفه1313پور )

آمده است درنتیجه پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. همچنین  دست به SPSS 86/6افزار نرم
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دهد  به دست آمد و نشان می 61/6در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 

 پژوهش از پایایی مطلوبی برخوردار است.

 

 های پژوهش یافته

 های توصیفی متغیر موردمطالعۀ پژوهش ( شاخص1جدول )

حداک حداقل تعداد سطوح

 ثر

انحرا   میانگین

 معیار

 کشیدگی کجی

های  میزان استفاده از شبکه

 اجتماعی مجازی

206 1 26 61/4 84/3 33/1 63/1 

 32/6 -14/6 62/3 16/10 22 6 206 ملکرد یادگیریع

 

های  شود: میانگین و انحرا  معیار میزان استفاده از شبکه ( مشاهده می1طور که در جدول ) همان

بود. میانگین و انحرا  معیار متغیر عملکرد یادگیری به  84/3و  61/4اجتماعی مجازی به ترتیب 

 بود. 62/3و  16/10ترتیب 

های اجتماعی مجازی با متغیر  وهش بررسی رابطۀ بین متغیر میزان استفاده از شبکههد  این پژ

عملکرد یادگیری بود. برای بررسی رابطۀ این متغیر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. قبل از 

ه های الزم برای انجام این تحلیل بررسی شدند. مفروضۀ نرمال بودن با استفاد انجام این تحلیل مفروضه

های توصیفی مشاهده  طور که در جدول یافته های کجی و کشیدگی بررسی شد. همان از شاخص

قرار دارند. پس درنتیجۀ تمام  -0/1+ و 0/1ها در همۀ متغیرها ما بین  کنید، مقدار این شاخص می

 متغیرها در نمونۀ موردمطالعه نرمال هستند.



 

 

 

 

 

 

 

 

 65  ـــــــــــــــــــــــ  انیدر دانشجو یریادگیبا عملکرد  یمجاز یاستفاده از شبکه اجتماع زانیرابطه م

های اجتماعی  استفاده از شبکه ( نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین میزان2جدول )

 مجازی با عملکرد یادگیری

 R Sig 
 

 676/6 661/6 27/6 استفاده از شبکه اجتماعی مجازی با عملکرد یادگیری

 

شود: با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر  ( مشاهده می3طور که در جدول ) همان

درصد  11در سطح  =27/6rبا عملکرد یادگیری با های اجتماعی مجازی  میزان استفاده از شبکه

های  (؛ یعنی هر چه میزان استفاده از شبکهP<61/6داری وجود دارد ) اطمینان رابطۀ مثبت و معنی

یابد. متغیر میزان  ها افزایش می اجتماعی مجازی در دانشجویان افزایش یابد عملکرد یادگیری آن

درصد از واریانس متغیر عملکرد  6/7، 676/6ضریب تبیین های اجتماعی مجازی با  استفاده از شبکه

 کرد. بینی می یادگیری را پیش

 گیری نتیجه
رسانی  ظهور شبکه اجتماعی مجازی در چند سال اخیر، تحوالت عظیمی را در جامعه و عرصه اطالع

های  شود، شیوه یاد می« عصر ارتباطات و اطالعات»موجب شده است. در جهان معاصر که با عنوان 

رسانی نوینی به عرصه گسترده ارتباطات افزوده شده است. در این عصر، همگرایی  ارتباطی و اطالع

ها  ای از داده های دیجیتال به حجم گسترده ای اتفاق افتاده است و کاربران با استفاده از رسانه رسانه

مانی بودن و به دسترسی دارند. همچنین این شبکه اجتماعی مجازی به دلیل فرامکانی و فراز

های  ل، پیشرفتیجیتای دنیایابند. در د روز محبوبت بیشتری می گذاری اطالعات بسیار، روزبه اشتراک

د تحت تأثیر خودی را یاهای ز ای، حوزه ل رسانهبا تحواه همرت تباطات و ارطالعاوری افنّااز حاصل 

تغییر ها را  انسانجتماعی اندگی زسخن،  و در یکعمل ر، کا، تفکرط، تباۀ ارشیوار داده و ازجمله قر

از دور سترسی ن و دنیکی شدولکترابه سمت ی بشری هاوردستادهمۀ وزه، مراکه ای  گونه ؛ بهستداده ا

توان  و میست ه انماندبهره  بیین تغییرها از اتربیت نیز و تعلیم زۀ حون، ین میادارند. در ا م برمیگا

ی سیما، تعامل برخطار بزدوم وب و انسخۀ اول و نسخۀ ای ه فّناوریمانند ر نوظهوهای  فنّاوریگفت 

عنصر مهم ی و گیردسطۀ یاوزه وامرت اتباطات و ارطالعاوری افنّااند و  ل کردهمتحورا تربیت و تعلیم 

ها  (. شبکه1311م زاده، مقدزاده و  ، دهقانگرزست )بری اگیردیا -هی ددیاهای  زش و سیستمموآ



 

 

 

 

 

 

 

 66 9316 تابستان، 6 شماره، سال دوم(؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیامه پفصلن ــــــــــــــــــــــــــــــ      

ها برای ایجاد  اجتماعی توسط بسیاری از اعضای هیأت علمی دانشگاههای  اجتماعی مجازی و رسانه

های  گذاری اطالعات و مواد درسی، همچنین فراهم کردن فرصت ارتباط با دانشجویان، به اشتراک

جمعی استفاده  ها و این وسایل ارتباط توان گفت که این شبکه یادگیری متنوع موردقبول قرارگرفته و می

(. هد  از پژوهش حاضر 2610، 1ها دارند )بلوم برگ و همکاران در این محیط تری بسیار گسترده

بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه اجتماعی مجازی با عملکرد یادگیری در دانشجویان پیام نور 

 باشد. کرمان می

در  =r 27/6نتایج نشان داد بین متغیر میزان استفاده از شبکه اجتماعی مجازی با عملکرد یادگیری با 

(؛ یعنی هر چه میزان استفاده P<61/6داری وجود دارد ) درصد اطمینان رابطۀ مثبت و معنی 11سطح 

یابد. متغیر  از شبکه اجتماعی مجازی در دانشجویان افزایش یابد عملکرد یادگیری در آنان افزایش می

ز واریانس متغیر عملکرد درصد ا 6/7، 676/6میزان استفاده از شبکه اجتماعی مجازی با ضریب تبیین 

(، محمدی و فیضی 1316کرد. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش طوفانی نژاد ) بینی می یادگیری را پیش

(، درتاج و همکاران 1317آبادی و همکاران ) (، علی1317(، مریم رجبیان ده زیره و همکاران )1317)

(، الرحمی 2616تزو و همکاران )-یو (،2618(، سرور و همکاران )1314(، پاپهن زاده و راسخ )1310)

باشد. در تبیین این فرضیه  ( همسو می2616(، بدری و همکاران )2616(، چاوینجا )2616و همکاران )

های اجتماعی مجازی ابزارهای اجتماعی  دهد، شبکه توان گفت مطالعات در این زمینه نشان می می

گذاری کارهایشان قادر  ایجاد، انتشار و اشتراک یادگیری ارزشمندی هستند، زیرا یادگیرندگان را برای

توانند تعامل و همکاری یادگیرنده را تسهیل کنند. یکی از  سازد. همچنین شبکه اجتماعی مجازی می می

هایی را برای حمایت کردن از  ها فرصت های متمایز شبکه اجتماعی مجازی این است که آن ویژگی

(. 1314کند )صائمی و همکاران،  ین افراد فراهم میساختارهای اجتماعی دانش در درون و ب

تواند فرصتی برای بهبود فرایند تدریس و یادگیری باشد  کارگیری شبکه اجتماعی مجازی می به

عنوان یک استراتژی در آموزش  از گفتگوی آنالین به 2طور که در مطالعه متشالی و همکاران همان

ها  یکدیگر گفتگو کنند نتیجه تحقیق گویای تفاوت یادگیری آنتوانستند با  استفاده شد و دانشجویان می

 (.2617، 3با دیگرانی بود که این امکان برایشان وجود نداشت )ساماها و هاوی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Blumberg&Et al 

2 Metshali 

3 Samaha&Hawi 
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های زمانی و  های اجتماعی مجازی با گذار از محدودیت های اطالعات و ارتباطات و شبکه فناوری

ها را به اهرمی پرقدرت  ن برقرار سازند. این امر آنجا و در هر زما مکانی قادرند آموزش را در همه

های نوین  برای دگرگونی آموزشی تبدیل کرده است. ازنظر بسیاری از متخصصان آموزش فناوری

های جدید  دیجیتال با فراهم آوردن امکان فعالیت و استقالل بیشتر فراگیران و با توسل به فرصت

های مختلف و دسترسی به  مرزها و در میان فرهنگهای علمی در سراسر  مساعی در طرح تشریک

کند. در همین راستا فناوری  ای گسترده از اطالعات، زمینه را برای یک انقالب آموزشی آماده می رشته

ها را از نقش تنها منبع دانش به راهنمایی  اطالعات و ارتباطات در حال تغییر نقش آموزگارند و آن

رسانند.  در سیر اطالعات جدید، جستجو، انتخاب و حل مسائل یاری می کنند که فراگیران را تبدیل می

های اطالعات و ارتباطات از این نظر که امکان دسترسی آزاد به منابع آموزشی را فراهم  عالوه فناوری به

کارگیری  طورکلی، به (. به1314به نقل از بابادی،  1384آورند نیز دارای اهمیت است )کاظمی پور،  می

اجتماعی مجازی و فضای مجازی در فرایند آموزش و یادگیری از منظر ذینفعان این حوزه یعنی  شبکه

شده مبتنی بر وب، علیرغم موانع و  دیگر، یادگیری غنی عبارت استاد و دانشجو موردپذیرش است؛ به

های درک شده بستری مناسب برای تسهیل عملکرد یادگیری و خالقیت در فرایند آموزشی  چالش

های اجتماعی مجازی  های اینترنت بخصوص شبکه دهد تا از فناوری ت که به یادگیرندگان اجازه میاس

برای دستیابی به اطالعات و منابع انسانی هدفمند و مشخص به طریقی که منجر به یادگیری شده و 

 شود، استفاده کنند. موجب تسهیل مشارکت در اجتماع یادگیرندگان و اساتید می
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 خذمنابع و مأ

بررسی تأثیر شبکه اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی )موردمطالعه:  (.1314بابادی، اعظم. )

نامه کارشناسی ارشد، علوم اجتماعی، دانشگاه شهید  ، پایاندانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز(

 چمران اهواز.

ی الکترونیکی تا یادگیری سیار: از یادگیر(. 1311زاده، حسین و مقدم زاده، اصغر. ) برزگر، راضیه؛ دهقان

 .2، دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دوره سوم، شماره مبانی نظری

-(. تأثیر استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بر عملکرد یاددهی1314پاپهن زاده، مینا و راسخ، مجید. )

ک ایران و ششمین کنفرانس شانزدهمین کنفرانس آموزش فیزییادگیری دبیران فیزیک استان گیالن، 

 .1-6 فیزیک و آزمایشگاه،

های  میزان سنجش استفاده دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی از شبکه(. 1310جلیلی، مرضیه. )

نامه کارشناسی ارشد،  ، پایانهای درسی رسمی و غیررسمی اجتماعی مجازی در جهت یادگیری برنامه

 نشگاه عالمه طباطبایی تهران.دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دا

مجموعه ، وپرورش های اجتماعی و آموزش شبکه(. 1314خزایی، آذر، خزایی، ثریا و زمانیان، عیسی. )

. تهران، دانشگاه های اجتماعی مجازی: یک بستر برای آموزش و یادگیری مقاالت کنفرانس ملی در شبکه

 .عالمه طباطبایی

(. بررسی رابطه میزان استفاده از 1310یم و اسدی نژاد، رضا. )درتاج، فریبا؛ رجبیان ده زیره، مر

های  مجله پژوهش در نظامهای اجتماعی مجازی و کیفیت تجارب یادگیری در دانش آموزان،  شبکه

 .212-221، 33، شماره 16، دوره آموزشی

مجازی فناوریِ های اجتماعی  شبکه (.1317رجبیان ده زیره، مریم؛ درتاج، فریبا و اسدی نژاد، رضا. )

 سومین همایش ملی روانشناسی مدرسه.غنی ساز آموزش و یادگیری، 

، های اجتماعی مجازی رفتاری در شبکه عوامل اجتماعی ماثر بر گرایش به کج (.1317رضایی، شیوا. )

 نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران. پایان

های اجتماعی مجازی بر یادگیری  (. تأثیر شبکه1314اعیل و قربانی، حمیدرضا. )زارعی زوارکی، اسم

 .16-36(:3)1، فصلنامه فناوری آموزش و یادگیریزبان انگلیسی دانش آموزان، 
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سهرابی، زهره؛ صفری نژاد فرد، مرجان، قربانی، مصطفی؛ بهرامی، توران؛ حیدری، بابا و صالحی، لیلی. 

های اجتماعی در دانشجویان رشته  اس نگرش به آموزش از طریق شبکهسنجی مقی (. روان1310)

 .241-208، 4، شماره 0، دوره نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرزپزشکی سراسر کشور، 

(. عوامل 1314صائمی، حسن؛ فتحی واجارگاه، کوروش؛ عطاران، محمد و فروغی ابری، احمدعلی. )

پژوهش کارگیری شبکه اجتماعی برای تدریس و یادگیری ماثر در آموزش،  بازدارنده و راهبردهای به

 16، شماره 12، دوره برنامه ریزی درسی(-ریزی درسی )دانش و پژوهش در علوم تربیتی در برنامه

 .1-14(، 44)پیاپی 

اجتماعی   شده با شبکه طراحی الگوی آموزشی محیط یادگیری غنی (.1316طوفانی نژاد، احسان. )

آموزان با آسیب شنوایی در درس  های اجتماعی دانش زی و تأثیر آن بر میزان یادگیری و مهارتمجا

 ، رساله دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.علوم

ده از (. بررسی رابطه بین میزان استفا1317آبادی، خدیجه؛ رجبیان ده زیره، مریم و درتاج فریبا. ) علی

 -دوماهنامه علمیهای اجتماعی مجازی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دردانش آموزان.  شبکه

 .306-340(: 0) 16 ;1317. پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

های  بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم استفاده از شبکه (.1317محمدی، رزگار و فیضی، ایوب. )

آوری اطالعات و ارتباطات در علوم  فنامدهای اجتماعی و یادگیری دانشجویان، اجتماعی مجازی بر پی

 .101-166(، 36)2، 8، دوره تربیتی

تأثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه (. 1313مهدی پور، مصطفی )-

سالمی واحد علوم و تحقیقات آزاد اسالمی )مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ا

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی. واحد رشت. (. پایانگیالن

های اجتماعی با سالمت روان و صمیمیت  رابطه میان میزان و نحوه استفاده از شبکه (.1317نفر، زهرا. )

ه کارشناسی ارشد، دانشکده نام ، پایاناجتماعی در دو گروه دانش آموزان با عملکرد تحصیلی باال و پایین

 روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.
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