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 چکیده

اول  آمـوزان  دانـش هاي اجتماعی مجازي و کیفیت تجارب یادگیري در  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه
روش تحقیق، توصیفی از نـوع همبسـتگی    از نظرهدف، کاربردي است و  از لحاظمتوسطه (دختر) شهرستان کاشان است. این پژوهش 

مشغول  94-95باشد که در سال تحصیلی  اول متوسطه (دختر) شهرستان کاشان می آموزان دانشنفر از  205باشد. جامعه آماري شامل  می
ز روش ا مـورد نظـر  هـاي   نمونه انتخـاب شـدند. جهـت انتخـاب نمونـه      به عنواننفر  100به تحصیل بودند و بر اساس جدول مورگان 

باشـد. بـراي تجزیـه و     شده است. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیري نیومن مـی  اي استفاده گیري خوشه نمونه
استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد  SPSSها از ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از برنامه کامپیوتري  تحلیل داده

داري وجـود دارد.   رابطه مثبت و معنـی  01/0هاي اجتماعی مجازي و کیفیت تجارب یادگیري در سطح آلفاي  ده از شبکهبین میزان استفا
)01/0P<هـاي کیفیـت    هاي اجتماعی مجازي بـا مؤلفـه   ). همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین میزان استفاده از شبکه

داري  رابطـه مثبـت و معنـی    01/0دانشجو) در سطح آلفـاي  -استاد پذیري و رابطه ا، انعطافتجارب یادگیري (کیفیت منابع، کیفیت محتو
 ).>01/0Pوجود دارد. (

 .اول متوسطه آموزان دانشاجتماعی مجازي، کیفیت تجارب یادگیري،  يها شبکه: واژگان کلیدي
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 مقدمه 
هـاي   گوناگون اجتماعی آنالیـن، شـیوه  هاي  گیري شبکه کنیم، عصري که در آن شکل ها زندگی می ما در عصر شبکه
گسـترش روزافـزون   رسانی نوینی بـه عرصـه گسـترده ارتباطـات اجتمـاعی معرفـی کـرده اسـت.          ارتباطی و اطالع

اي، اینترنتی و تأثیر آن بر روي بسیاري از شئون  هاي ماهواره هاي مربوط به ارتباطات الکترونیکی نظیر شبکه فناوري
اقتصـادي، جامعـه را چنـان دسـتخوش تغییـرات اساسـی کـرده اسـت کـه برخـی            اجتماعی، فرهنگـی، سیاسـی و  

زاده،  (قاسم اند دانسته 21هاي اجتماعی مجازي را بعد جدید قدرت در قرن  شبکه 4نظران ازجمله جوزف ناي صاحب
1390 :2.( 

تحده آمریکا مطـرح  در دانشگاه ایلی نیوز در ایالت م "هاي اجتماعی مجازي شبکه"نخستین بار بحث  1960در سال 
 ).1393شد (فتحی، وثوقی، سلمانی، 

همگان باشد  مورد قبولهاي اجتماعی مجازي نیز تعریف جامعی که  هاي نوظهور، در مورد شبکه همانند سایر پدیده
ها از طریـق   گونه شبکه گذاري محتوا در این است امکان برقراري ارتباط و به اشتراك مورد توافقوجود ندارد. آنچه 

منظور ساختن یک شبکه شخصی است. هرچند ماهیت، فهرسـت   یجاد یک پروفایل و مرتبط نمودن آن با دیگران بها
 ).1: 2009، 5عالئم و اصطالحات هر سایت ممکن است با دیگري متفاوت باشد (نیلماالر و چیتا

ها و به  ی درباره وقایع و فعالیترسان هر شبکه اجتماعی سایتی است که افراد را به برقراري ارتباط با یکدیگر، اطالع
هاي اجتماعی راه نسـبتاً   کند شبکه ها و دیگر موارد موردعالقه افراد دعوت می ها، فیلم اشتراك گذاشتن اخبار، عکس

 ).2013، 6گذاري اطالعات است (پوره جدیدي براي برقراري ارتباط و به اشتراك
هـاي خودشـان را بـا     ها، افکـار و فعالیـت   مندي اربران عالقهها سایت یا مجموعه سایتی است که در آن ک این شبکه
 ).1392طور متقابل به اشتراك بگذارند (اسدپور،  دیگران به

ها پیرامون یک یا  ها، در آن ها و سازمان هاي اینترنتی هستند که افراد، گروه سایت اي از وب هاي اجتماعی، گونه شبکه 
گذارنـد. بـا    عات، مطالب و محتواهاي خود را با یکدیگر به اشتراك مـی آیند و اطال چند ویژگی مشترك گرد هم می

هـاي اجتمـاعی    ، شـبکه 10، تـوییتر 9، یوتیوب8، گوگل پالس7بوك هاي جدید وب، مثل فیس ظهور و بروز تکنولوژي
 ).1393 گذاري محتوا هستند (مجردي، اسالمی، جمال، مبتنی بر تعامل کاربران در ارتباط گرایی، تولید و به اشتراك

هایی نظیر پرسش و پاسخ،  کوشند تا با شاگردان به مشارکت و تعامل بپردازند و با فعالیت دبیران در کالس درس می
هاي فـردي و گروهـی، ایجـاد محـیط      آموز، تحقیقات و پروژه ترغیب شاگردان به تفکر، بازخورد اطالعاتی به دانش

عاملی ایجاد نمایند. در محیط یادگیري الکترونیکی نیز نیاز به ایجاد نظر، سمینارها و نظایر آن، محیطی ت بحث و تبادل
هاي شبکه  آموزان و معلمان وجود دارد و این امر محقق نخواهد شد، مگر اینکه از سرویس محیط تعاملی میان دانش

آمـوزان،   نـش ها تعامل میـان دا  اجتماعی در سیستم مدیریت یادگیري الکترونیکی مدارس استفاده گردد. این سرویس
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؛ 2011، 12، بـی ونـا و دیـس کـاال    11طور مؤثري افزایش خواهد داد (آهن مربیان و مدیران مدارس سطح کشور را به
هاي اجتمـاعی نقـش مهمـی در تسـهیل یـادگیري و انتقـال        هاي شبکه سرویس ).2012، 14، سانتوسو و ماسلم13آلی

 تجارب فراگیران به یکدیگر دارند.
توانند باعث ارتقاي کیفیت تجارب یادگیري در فراگیـران شـوند هـدف از آمـوزش،      میهاي اجتماعی مجازي  شبکه

گـردد، تقریبـاً همـه     آموزان است. یـادگیري مـوارد متعـددي را شـامل مـی      کمک به ارتقاي سطح یادگیري در دانش
هاي مختلف  ضوعگیرد. ما مو دهیم، از تجارب یادگیري ما سرچشمه می هایی که ما در طول زندگی انجام می فعالیت

 ).1390آموزیم (پرویز و شریفی،  درسی و غیردرسی مانند ریاضیات، ادبیات، هنر، علوم دینی و نحوه مشارکت را می
تواننـد از   ) مطرح کـرده اسـت. یادگیرنـدگان مـی    1990(15اصطالح کیفیت تجارب یادگیري را براي اولین بار نیومن

، 16آسانی با یکدیگر به اشتراك بگذارند (میناکوماري ت خویش را بهطریق ابزارهاي آموزشی شبکه اجتماعی، تجربیا
 ).2011، 18، کوالزو مولیناري2013، 17آنتونی و واي نی

شـود. طبـق    عنوان ادراك دانشجویان از درون دادهاي مسـتقیم و غیرمسـتقیم گفتـه مـی     کیفیت تجارب یادگیري، به 
هاي درسی، یادگیري و  پذیري برنامه آموزش، منابع، انعطافدیدگاه وي، کیفیت تجارب یادگیري تحت تأثیر محتواي 

 ).1990باشد (نیومن،  دانشجو می -کیفیت روابط استاد
درصـد   95هـاي آمریکـا و    درصـد دانشـگاه   97دهـد کـه بـیش از     ) نشان می2009( 19نتایج بررسی هاکینز و رادي

نـد مـدیریت آمـوزش، تسـهیل تعامـل بـین       ها و مؤسسات آموزش عالی انگلیس براي کمک بـه بهبـود فرای   دانشگاه
گیرند (سراجی،  شده از محیط یادگیري مجازي بهره می ریزي صورت برنامه یادگیرندگان و کمک به بهبود یادگیري به

1391.( 
هاي اجتماعی دانشجویان بر روي حضور و  ) تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر تجارب شبکه2016(20لیم و ریچاردسون

هـاي   هـاي شـبکه   هاي اجتماعی براي اهداف آموزشی انجـام داد. سـایت   هاي شبکه استفاده از سایتدرك اجتماعی 
عنوان ابزاري مؤثر درجهت تقویت حضور اجتماعی پیشنهادشده است. نتـایج نشـان داد کـه اسـتفاده از      اجتماعی به

شود و دانشجویان درك مثبتی  میهاي اجتماعی دانشجویان اغلب براي دالیل متفاوتی در زندگی روزمره انجام  سایت
هاي اجتماعی براي اهداف آموزشی نشان دادند. همچنین نتایج نشان داد که تقویت  هاي شبکه براي استفاده از سایت

هاي اجتماعی همبستگی معناداري با حضور اجتماعی دانشجویان نـدارد و امـا تأثیرگـذاري     استفاده از تجارب شبکه
 .هاي اجتماعی براي اهداف آموزشی دارد هاي شبکه ر استفاده از سایتمثبتی بر درك دانشجویان د

) تحقیقی با عنوان ارزیابی تجربه یادگیري از طریق پشتیبانی شبکه اجتماعی آموزشی 2016(21میرابوالقاسمی و الهد
بطـه بـا تـدریس،    گویی کلی از تجربه یـادگیري در را  داري و پیش در یادگیري تلفیقی انجام دادند. نتایج رابطه معنی
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اند. عالوه بر این، حضـور   هاي اجتماعی نشان داده شناخت و حضور اجتماعی در یادگیري تلفیقی با پشتیبانی شبکه
 آموزان است. بینی تجربه یادگیري کلی دانش ترین عامل براي پیش اجتماعی مهم

هـاي اجتمـاعی انجـام دادنـد.      انه) تحقیقی با عنوان رابطه یادگیري خودتنظیمی و رسـ 2015( 22متزات و وري لینگ
هـاي   نتایج نشـان داد کـه معلمـان رسـانه     هاي اجتماعی ارتباط طبیعی با یادگیري خودتنظیمی دارد. استفاده از رسانه

 کنند. آموزان هم در کالس درس و هم خارج از کالس درس استفاده می اجتماعی را براي اشتراك اطالعات بادانش
هاي اجتماعی براي تقویت تجارب یادگیري و تدریس در  قی با عنوان استفاده از شبکه) تحقی2014( 23بالك ریشنان

عامل بیان شد: درك یادگیري الکترونیکـی، دالیـل    5مؤسسات آموزش عالی انجام داد. رگرسیون خطی چندگانه در 
شـده از   تـدریس برگرفتـه  طور مثبتی با مزایاي یادگیري و  هاي اجتماعی که به علمی، تسهیل استفاده، راحتی و شبکه

هاي یادگیري و تدریس در مؤسسـات   توان نتیجه گرفت که فعالیت هاي اجتماعی همبستگی دارند. می استفاده شبکه
بهبـود   BOOK2U هاي اجتماعی و ابزارهاي تلفیقی یادگیري الکترونیکی نظیـر  تواند با استفاده از شبکه آموزشی می

 .یابد
هاي یادگیري رسمی: تجـارب   عنوان محیط هاي اجتماعی آنالین به ی با عنوان شبکه) تحقیق2012(24ولسیانز و نورتی

شده  هاي این پژوهش نشان داد که یادگیرندگان از تجارب یادگیري فراهم ها انجام دادند. یافته یادگیرندگان و فعالیت
ر یادگیري و افزایش تجـارب  توسط شبکه اجتماعی آنالین لذت بردند و از شبکه استقبال کردند و هم از یکدیگر د

 آموزان دیگر حمایت کردند. خود و دانش
هاي  هاي یادگیري انجام دادند، دریافتند که استفاده از شبکه محیط ) در پژوهشی که درزمینه2008(25تسو و همکاران

خـود دسترسـی   آسانی به محتـواي یـادگیري موردنیـاز     کند که به اجتماعی مجازي، یادگیرندگان و اساتید را قادر می
 .پیداکرده و به همان سادگی نیز آن را گسترش و نشر دهند

هـاي اجتمـاعی    آمـوزان دوره ابتـدایی درزمینـه شـبکه     ) پژوهشی با عنوان تجارب زیسته دانش1394توکلی و کیان (
اعضـاي   هاي پژوهش حاکی از آن است که کودکـان در سـنین پـایین ابتـدا از طریـق      موبایل بنیان انجام دادند. یافته

هـا دارنـد، امـا     شوند و دید مثبتـی نسـبت بـه فضـاي حـاکم در ایـن شـبکه        هاي اجتماعی آشنا می خانواده با شبکه
شوند به دلیـل عـدم بسترسـازي مناسـب در فضـاي       هاي اجتماعی می مرورزمان که کودکان خودشان کاربر شبکه به

هـاي اجتمـاعی    گرش و کاربري منفی نسبت به شبکهها و مطالب نامناسب، ن ها، عکس ها با فیلم مجازي و مواجه آن
 .کنند پیدا می

هاي اجتماعی مجازي در آموزش و یادگیري به ایجاد  هاي مختلف نشان داده است که استفاده از شبکه نتایج پژوهش
؛ 2004، 26شـود (گاریسـون و کانوکـا    بخش براي یادگیرنـدگان منجـر مـی    تجارب یادگیري معنادار اثربخش و لذت

همچنـین   ).2011؛ تسـو و همکـاران،   2010، 29؛ هانـگ و یـن  2009، 28؛ باربر و پـالغ 2006، 27ي و همکارانریوز

                                                   
٢٢. Metzaz& veriling 
٢٣. Balakrishnan 
٢٤. Veletsianos&Navarrete 
٢٥. Tsai&Et al 
٢٦. Garrison&Kanuka 
٢٧. Ruiz&Et al 
٢٨. Barbour&Plough 
٢٩. Hung&Yuen 



هـایی بـراي    دهـد و فرصـت   آموزان را گسترش مـی  هاي اجتماعی تجارب یادگیري مشارکتی دانش استفاده از رسانه
ها دریافتند کـه اسـتفاده از    وهشبرخی پژ). 2007 30دهد (مکلوقین و لی آموزان ارائه می یادگیري خودتنظیمی دانش

، مورفی و 32، مازر2011 31کند (جانسون شاگردي و یادگیري اثربخش را تقویت می-هاي اجتماعی روابط معلم رسانه
توانـد   هـاي اجتمـاعی مجـازي مـی     کارگیري شـبکه  دهد که به هاي دیگر نشان می ). برخی پژوهش2009، 33سایموند

 ).2011، 35، هیبرگر و لوکن2011، 34فزایش دهد (جانکوآموزان در آموزش را ا درگیري دانش
آموزان، بـر ارتقـاء فرآینـد یـادگیري      با توجه به اهمیت تأثیر ارتباطات غیررسمی خارج از فضاي مدرسه میان دانش

شـود (رابلیـر و    گیـر مـی   روز چشـم  هاي اجتمـاعی بـرخط در ابزارهـاي آموزشـی مـدارس روزبـه       آنان، نقش شبکه
اي با سیستم مـدیریت آمـوزش    مالحظه ). ابزارهاي آموزشی مبتنی بر شبکه اجتماعی، تفاوت قابل2010، 36همکاران

آسانی بـا یکـدیگر بـه اشـتراك      ها، تجربیات خویش را به توانند از طریق آن که یادگیرندگان می طوري سنتی دارند، به
 ).2013بگذارند (میناکوماري و همکاران، 

هاي رسمی و غیررسمی از طریـق بـه    ها و اطالعات افراد را در محیط وانند مهارتت هاي اجتماعی می همچنین شبکه
، 39، ریچاردسون و ترد38، راهیلی37هاي مجازي ارتقا دهند (کولین ها در محیط گذاري دانش و توسعه مهارت اشتراك

تـدریج   این موضـوع بـه  ها و مدارس با درك اهمیت  رو برخی از دانشگاه ). ازاین2013، 40، پالونن و هکاراینن2010
 .کنند هاي یادگیري مجازي ترغیب می آموزان و دانشجویان خود را براي ورود به محیط دانش

تواند به دانشـجویان در اشـتراك تجـارب و مشـارکت در عنـاوین       درواقع تعامل اجتماعی در چهارچوبی آنالین می
عنوان عامل آموزشی با یادگیري مبتنی بر مسئله  به توانند هاي اجتماعی می کند. در این حالت، شبکه مربوطه کمک می

 ).2015، 41عمل کند (لیکاردي و همکاران
 باشد: پژوهش به شرح زیر می هاي شده فرضیه با توجه به موارد مطرح

 هاي اجتماعی مجازي و کیفیت تجارب یادگیري رابطه وجود دارد. بین میزان استفاده از شبکه -
  هاي کیفیت تجارب یادگیري رابطه وجود دارد. هاي اجتماعی مجازي با مؤلفه کهبین میزان استفاده از شب -

 روش
در این پژوهش، جامعه  .با توجه به موضوع تحقیق، این تحقیق ازنظر هدف کاربردي و ازنظر روش همبستگی است

مشغول بـه تحصـیل    94-95آموزان اول متوسطه دختر از شهرستان کاشان بودند که در سال  آماري شامل کلیه دانش
ها،  نفر از آن 205آموزان اول متوسطه دختر بودند که از میان  نفر بودند. نمونه پژوهش دانش 205بودند و درمجموع 
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باشد  اي می گیري در این پژوهش خوشه عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه نفر به 100بر اساس جدول مورگان، 
وپرورش کاشان و با انتخاب یـک مدرسـه از منطقـه مـوردنظر و      آموزش صورت که پس از انتخاب یک منطقه بدین

 وتحلیل قرار گرفت. ها مورد تجزیه انتخاب سه کالس از مدرسه موردنظر، پرسشنامه توزیع و داده

 باشد. پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیري می شامل حاضر پژوهش در گیري اندازه ابزار
ماده است و  12شده است که داراي  ) ساخته1990این پرسشنامه توسط نیومن ( :یادگیري تجارب کیفیت پرسشنامه

ها با اسـتفاده از یـک    دهد. هرکدام از آزمودنی چهار حیطه مختلف کیفیت تجارب یادگیري را تحت پوشش قرار می
ین نحو که به پاسخ کنند. بد بندي می ها را درجه اي لیکرت، یعنی از خیلی ضعیف تا عالی، این ماده درجه مقیاس پنج

) منابع؛ ازجملـه  1گیرد. چهار حیطه شامل  تعلق می 5، خیلی قوي=4، قوي=3، متوسط=2، ضعیف=1خیلی ضعیف=
) محتوا؛ ازجمله کیفیت راهنمایی تحصیلی و درسی و میزان 2کیفیت کتابخانه و امکانات مربوط به سایت کامپیوتري،

پذیري یادگیري؛ شامل وجود فرصـت یـادگیري مسـتقل، قـدرت      ) انعطاف3شده  ارزشمندي موضوعات درسی ارائه
) کیفیت روابـط رسـمی و غیررسـمی    4انتخاب دروس مختلف و وجود بحث و مذاکره الزم در کالس و درنهایت 

اساتید و دانشجویان است. ضرایب اعتبار این آزمون، از طریق همبسته کردن آن با پرسشـنامه فشـارزاي دانشـجویی    
انـد همـه ایـن     شـده  محاسـبه  -51/0، -53/0، -61/0،-45/0) به دست آمد که به ترتیب 1385ي، (پوالدي ري شهر
، 71/0آمده براي این چهـار حیطـه بـه ترتیـب،      دست خیلی معنادار هستند. ضرایب پایایی به 01/0ضرایب در سطح 

تعیین اعتبار ابعاد پرسشـنامه،   منظور ) به1990آمده است. نیومن ( دست وسیله نیومن به است که به 91/0، 86/0، 74/0
ها را با دلبستگی به تحصیل، خشنودي از تجارب دانشگاهی و نیز عملکرد تحصـیلی دانشـجویان محاسـبه     رابطه آن

بین ابعـاد پرسشـنامه کیفیـت یـادگیري و      0/ 67تا  35/0کرده است. نتایج نشان دادند که روابط معناداري در طیف 
هاي چهارگانـه بـا روش    )، ضرایب همسانی درونی حیطه1388در پژوهش نعامی (متغیرهاي ذکرشده وجود داشت. 

 محاسبه گردیده است. 82/0، 85/0، 79/0، 86/0آلفاي کرونباخ به ترتیب 
همبستگی بین هر مؤلفه این پرسشنامه را با نمـره کـل    براي بررسی روایی پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیري رابطه

 گرفتیم.

 کیفیت تجارب یادگیري با نمره کل براي همبستگی درونی یب همبستگی بین هر مؤلفه. نتایج ضر1جدول 
 ضریب همبستگی 

 77/0** کیفیت منابع

 66/0** کیفیت محتوا

 45/0** پذیري انعطاف

 51/0** دانشجو-روابط استاد
 

کـل   با نمـره  01/0آلفاي مؤلفه کیفیت تجارب یادگیري در سطح  4شود هر  ) مشاهده می1طور که در جدول ( همان
). درنتیجـه ایـن پرسشـنامه از همبسـتگی     >01/0Pدارنـد. (  پرسشنامه (کیفیت تجارب یادگیري) رابطه مثبت و معنی

 یید شد.تأ 87/0پایایی پرسشنامه حاضر با ضریب آلفاي کرونباخ  ؛ ودرونی باالیی برخوردار است
 



 یافته ها 

 هاي آن و مؤلفه ز کیفیت تجارب یادگیريا حاصل يها دادهتوصیفی مربوط به هاي  شاخص .2جدول 

 هاي آماري شاخص  

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین متغیر 

کیفیت تجارب 
 یادگیري

97/26 نمره کل  77/8  11 43 

27/4 منابع  01/2  2 9 

10/10 محتوا  71/3  4 17 

32/5 پذیري انعطاف  08/2  2 10 

27/7 دانشجو-استاد  72/2  3 11 

را در سطح توصـیفی  کیفیت تجارب یادگیري هاي حاصل از اجراي پرسشنامه  نتایج تجزیه و تحلیل داده) 2(جدول 
 .بود 77/8و  97/26میانگین و انحراف معیار نمره کل در متغیر کیفیت تجارب یادگیري به ترتیب  دهدنشان می

 . تست نرمال بودن متغیرهاي موردمطالعه پژوهش3جدول 

 هاي آماري شاخص  

 داري معنی درجه آزادي آماره  متغیر

 20/0 95 09/0 نمره کل هاي اجتماعی مجازي میزان استفاده از شبکه

 کیفیت تجارب یادگیري

12/0 نمره کل  95 20/0  

12/0 منابع  95 20/0  

12/0 محتوا  95 20/0  

16/0 پذیري انعطاف  95 17/0  

11/0 دانشجو-استاد  95 20/0  

باشـد بنـابراین    مـی  05/0داري بـاالتر از   دهد. با توجه به اینکه سطح معنی ها را نشان می ) نرمال بودن داده3جدول (
 .)<05/0Pشود که متغیرها از توزیع نرمال برخوردارند. ( گیري می نتیجه

هاي اجتماعی و کیفیت تجارب  تحلیل ضریب همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه یجنتا .4جدول 
 یادگیري

 
ــایج در  نتــــ طور که  همان
مشــــــاهده  ) 4جـــدول (

یادگیري با هاي اجتماعی و کیفیت تجارب  شود، نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر میزان استفاده از شبکه می
 .)>01/0Pدهد. ( داري را نشان می رابطه مثبت و معنی 01/0در سطح آلفاي  63/0ضریب همبستگی 

 داري سطح معنی کیفیت تجارب یادگیري 

 001/0 63/0 هاي اجتماعی مجازي میزان استفاده از شبکه



هاي کیفیت  هاي اجتماعی با مؤلفه نتایج تحلیل ضریب همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه .5جدول 
 تجارب یادگیري

 رابطه استاد دانشجو پذیري انعطاف کیفیت محتوا کیفیت منابع 

هـاي   میزان استفاده از شبکه
 اجتماعی مجازي

52/0 62/0 46/0 45/0 

 001/0 )88/0( )001/0( )001/0( داري سطح معنی
 

شود، نتایج ضریب همبسـتگی پیرسـون بـین متغیـر میـزان اسـتفاده از        مشاهده می )5طور که نتایج در جدول ( همان
دانشجو به ترتیب بـا ضـریب   -پذیري و رابطه استاد مؤلفه کیفیت منابع، کیفیت محتوا، انعطافهاي اجتماعی و  شبکه

 ).>P 01/0دهد. ( داري نشان می مثبت و معنی رابطه 01/0در سطح آلفاي  45/0و  0/ 46و  0/ 62و  52/0همبستگی 

   گیري یجهنت و بحث
طور ثابتی به دنبال اطالعات بـراي   یادگیرندگان به .هاي زندگی جامعه مدرن شده است روز یکی از سبک یادگیري به

هـا از تکنولـوژي دیجیتـالی و     بیان مشکالت در کار، مدرسه یا توجیه کنجکاوي هستند. براي انجام این امر، اکثر آن
طور  هاي اجتماعی به رسانه کنند. عالوه بر این، یادگیري در زمینه اي براي کسب و اشتراك اطالعات استفاده می شبکه

وجـود،   ناپـذیر تجربـه دانشـگاهی شـده اسـت. بـااین       زیادي خود انگیزشی، مستقل و غیررسـمی و بخـش جـدایی   
هاي مدیریت یادگیري و دوره هسـتند کـه    هاي سنتی نظیر سیستم هاي آموزش عالی هنوز متکی به پلت فرم دانشگاه

آموزان و دانشجویان اجازه دهند  اي مثال به دانشتوانند نمایان کنند، بر هاي اجتماعی را نمی توانمندي آموزشی رسانه
هاي یادگیري خود را تسهیل کنند و با همتایان خود از طریـق   که فضاي یادگیري را مدیریت و حفظ کنند و فعالیت

 هاي اجتماعی در ارتباط باشند. شبکه

وامـع یـادگیري کوچـک کمـک     هاي اجتماعی به توسـعه ج  ویژه استفاده از شبکه استفاده از تکنولوژي آموزشی و به
طور فعال در آن شرکت کردند، اکثر کالس فعال بودنـد و ایـن امـر داربسـت      اي که همه فراگیران به گونه کند، به می

هـاي موردنیـاز و درك فراینـدهاي درگیـر در مشـارکت       مناسبی براي کمک به فراگیران در راستاي توسعه مهـارت 
ها به وبالگ  توانند وبالگی براي خود داشته باشند و اظهارنظرهاي آن می ). فراگیران هریک2015، 42شود (چارچر می

 ).2007، 43کند (کروس یکدیگر ارسال شود. این توانایی به یادگیري رسمی و غیررسمی فراگیران کمک می
 هـاي اجتمـاعی مجـازي بـا راهبردهـاي      طورکلی هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه به

هـاي   آموزان اول متوسطه است. این پژوهش در شهرستان کاشـان یکـی از شهرسـتان    یادگیري خودتنظیمی در دانش
آموزان اول متوسطه دختر بوده اسـت کـه از ایـن     نفر از دانش 205استان اصفهان انجام شد. تعداد کل جامعه آماري 

عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند و ابـزار       ه دختر بهآموزان اول متوسط نفر از دانش 100تعداد بر اساس جدول مورگان 
 پژوهش نیز دو پرسشنامه راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی و کیفیت تجارب یادگیري بوده است.

هـاي اجتمـاعی    نتایج حاصل از فرضیه اول نشان داد ضریب همبستگی پیرسون بین متغیـر میـزان اسـتفاده از شـبکه    
داري را نشان  رابطه مثبت و معنی 01/0در سطح آلفاي  63/0همبستگی  با ضریبمجازي و کیفیت تجارب یادگیري 

                                                   
٤٢. Curcher 
٤٣. Cross 



)، 2006)، ریـوزي و همکـاران (  2004هاي گاریسون و کانوکـا (  نتایج تحقیق حاضر با پژوهش). >P 01/0دهد. ( می
 ) ولسـیانز و نـورتی  2014)، بـالك ریشـنان (  2011)، تسـو و همکـاران (  2010)، هانگ و یـن ( 2009باربر و پالغ (

) 2013) و یـاپیکی و هـودانیلی (  2016)، میرابوالقاسمی (2016)، لیم و ریچاردسون (2007مکلوقین و لی ( (2012(
 باشد. همسو می

هـاي   نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر میزان استفاده از شبکه نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش نشان داد
دانشجو به ترتیب با ضریب -پذیري و رابطه استاد هاي کیفیت منابع، کیفیت محتوا، انعطاف اجتماعی مجازي با مؤلفه

 .)>01/0P(دهـد.   داري نشان می رابطه مثبت و معنی 01/0در سطح آلفاي  45/0و  46/0و  0/ 62و  52/0همبستگی 
)، 2008)، تسـو و همکـاران (  2009)، مازر، مورفی و سایموند (2011جانسون (هاي  با پژوهش نتایج پژوهش حاضر

 همسوست.) 2013) و یاپیکی و هودانیلی (2011مرز و ریچارد (
اغلب دهند. همین جمعیت سنی هستند که  هاي اجتماعی را نوجوانان و جوانان تشکیل می بخش عمده کاربران شبکه

هاي اجتماعی،  آموزان و دانشجویان در شبکه در دوران دانش آموزش و دانشجویی قرار دارند. حضور گسترده دانش
هـاي   آمـوزان از طریـق شـبکه    نظیري را براي پیگیري آموزش در فضاي مجازي فراهم کرده است. دانـش  فرصت بی

تواند در امور درسی و آموزشـی باشـد.    ل و تبادل میاجتماعی در تعامل با یکدیگر قرار دارند که بخشی از این تعام
توانند به انتقال و تبادل تجربه و اطالعات با یکدیگر بپردازند و از سوي  هاي اجتماعی می معلمان نیز از طریق شبکه

د از طریق توان شان در ارتباط آموزشی قرار گیرند. فراتر از این، بخشی از فرایند انتقال دانش می آموزان دیگر با دانش
هـاي   هاي درسی، انجام برخی تکالیف عملی و فعالیـت  هاي اجتماعی دنبال شود، مثالً: برگزاري برخی کالس شبکه
 ).1390پذیر شود (موالیی،  ها با امکانات بیشتري امکان تواند در این محیط برنامه می فوق

کند دانش و مهارت خود را از طریق انجام دادن  میهاي اجتماعی در آموزش، استاد را قادر  همچنین استفاده از شبکه
هاي هوشی، اجتماعی و سازمانی را تحت راهبري و هدایت  )؛ زمینه2011هاي آموزنده مؤثر ارتقا دهد (هیو،  فعالیت

)؛ 2009، 44)؛ تجارب ارتباطی با دانشجویان را گسترش داده (افوس و آبیت2009خود درآورد (شوارتز و همکاران، 
مساعی بین دریافـت اطالعـات از    )؛ الگوهاي تشریک2011، 45ادگیري را به هم پیوند دهد (مرز و ریچاردتجارب ی

 ).2009؛ سلوین، 2009منابع رسمی و غیررسمی ایجاد کند و الگوهاي رفتاري قدیمی را ترك کند (یانگ، 
آورد، امکان دریافـت   راهم میهاي اجتماعی در آموزش و یادگیري ف هاي اساسی که استفاده از شبکه یکی از فرصت

هـاي   محـیط  ) در پژوهشی که درزمینـه 2008(46اطالعات جدید و موردنیاز بدون محدودیت است. تسو و همکاران
کنـد کـه    هاي اجتماعی مجازي، یادگیرندگان و اساتید را قادر مـی  یادگیري انجام دادند، دریافتند که استفاده از شبکه

. ردنیاز خود دسترسی پیداکرده و به همان سادگی نیـز آن را گسـترش و نشـر دهنـد    آسانی به محتواي یادگیري مو به
طور  آموزان به دارند که محیط یادگیري نامحدود است که در آن تجارب دانش ) اظهار می2013(47یاپیکی و هودانیلی

گذاري منابع و اطالعـات   اكتوانند با به اشتر ها می شود و آن هاي اجتماعی مجازي تازه می هاي شبکه مداوم با برنامه
 به محتواي نامحدودي دسترسی پیدا کنند.

                                                   
٤٤. Ophus&Abbitt 
٤٥. Mazur &Richards 
٤٦. Tsai&Et al 
٤٧. Yapici&Hevedanlt 



پذیري و بـاز بـودن آن اسـت. بـدین معنـی کـه        هاي اجتماعی مجازي انعطاف هاي زیرساختی شبکه از دیگر ویژگی
سازي یـادگیري   شده است که امکان تغییر، اضافه کردن و اصالح و هرگونه شخصی اي طراحی گونه زیرساخت آن به

منظور متناسب ساختن محتواي یادگیري براي یادگیرنـده   اي که آن را به ابزار قدرتمندي به گونه ر آن وجود دارد، بهد
ها، هر یادگیرنده برداشـت خـود از    دیگر در این شبکه عبارت ). به2008، 48کند (تو و همکاران طور مجزا تبدیل می به

در صفحه شخصی هر یادگیرنده روند پیشروي او و همچنین نقاط گذارد،  اطالعات موجود را نوشته و به اشتراك می
 سازي یادگیري فراهم آمده است. قوت و ضعف مشخص است و امکان شخصی

طـورکلی،   اند. به شده هاي اجتماعی براي افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضاي مجازي طراحی درواقع شبکه
عکس کاربر، اطالعات شخصی و عالیـق برقـراري    مانندگیرند،  ار میاز طریق اطالعاتی که بر روي صفحه افراد قر

 ماننـد هـاي کـاربردي مختلـف     توانند صفحات دیگران را ببینند و از طریق برنامه گردد. کاربران می ارتباط تسهیل می
شود که هـر کـاربر    ها از جایی آغاز می سایت اي شدن این وب اما شبکه؛ ایمیل و چت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند

توانـد دوسـتان و    شوند. هر کـاربر مـی   کند و این صفحات شخصی به یکدیگر متصل می فهرستی از دوستان تهیه می
توانند  آشنایانی را که در همان شبکه اجتماعی حضور دارند را به فهرست دوستان خود بیفزاید. همچنین کاربران می

ها با افراد جدیدي آشنا شوند و فهرسـت دوسـتان خـود را     با جستجو در صفحات کاربران و مشاهده مشخصات آن
هـاي اجتمـاعی متناسـب بـا موضـوع       هاي اجتماعی هستند. شـبکه  ترین امکانات شبکه ها ابتدایی گسترش دهند. این

هـاي   هاي آنالین، قابلیت بارگذاري ویدیو و فایل بازي یل خبرخوانی اینترنتی،قبفعالیتشان امکانات دیگري را هم از 
 ).1392هایشان دارند (کیانپور و عدلی پور،  هاي شخصی در گزینه اي و برقراري ارتباط با سایر رسانه رایانه

هـاي   استفاده بودن از هر مکانی (حتی از طریـق تلفـن   هاي اجتماعی مجازي و قابل از سویی در دسترس بودن شبکه
وآمد را جهت آموزش حل کرده است. چراکه در دنیـاي اطالعـاتی امـروز،     مسئله زمان و صرف هزینه رفت همراه)

ترین زمان ممکن به کسب اطالعات و دانـش موردنیـاز    زمان از اهمیت فراوانی برخوردار است و فرد باید در کوتاه
کنـد. بـه دلیـل اینکـه در      فرایند را تسهیل مـی  هاي اجتماعی در امر یادگیري، این بنابراین کاربرد شبکه؛ خود بپردازد

محیط یادگیري مجازي، امکان تبادل اطالعات، تعامل یادگیرندگان باهم و با یاددهنده در سطح بسیار بـاالیی اسـت   
داند، چراکه منطبق با نیازهاي اطالعاتی اوست.  گیرد می تر است و فرد ارزش آن چیزي را که یاد می یادگیري جذاب

تواند سبب جاري شدن سیل یا  توان به بارانی تشبیه کرد که اگر در جاي نامناسب ببارد می اجتماعی را می هاي شبکه
بنـابراین  ؛ وپرورش نیز خالی از این دو نقـش نیسـت   گیري باتالق شود. ورود این پدیده به حوزه آموزش منشأ شکل

 -سـازي فرهنگـی   یختگی این دو مقوله باید زمینهالزم است به این نکته توجه شود که پیش از فراهم کردن امکان آم
وپرورش انتقال دانش و آگاهی است و دانش نیز چیزي جز  علمی مناسب براي آن صورت گیرد. اگر اساس آموزش

هاي مناسب براي این منظـور توجـه    باشد، پس الزم است براي انتقال اطالعات به مهارت شده نمی اطالعات شناخته
هاي اجتماعی در طی زمانی کوتاه، توانسته است به یکی از  ت و ارتباطات و در راستاي آن شبکهکرد. فناوري اطالعا

موازات خواندن، نوشتن  اي که در بسیاري از کشورها به گونه دهنده جوامع مدرن تبدیل شود به اجزاي اساسی تشکیل
هیم پایـه فنـاوري اطالعـات و    هـا و مفـا   و حساب کردن، درك فناوري اطالعات و ارتباطات و تسـلط بـر مهـارت   

                                                   
٤٨. Tu&Et al 



وپرورش این جوامع مورد توجه قرارگرفته است. در حوزه تعلیم و  عنوان بخشی از هسته مرکزي آموزش ارتباطات به
کارگیري کامپیوتر و برقراري ارتباط است که  هاي اطالعات و ارتباطات مجموعه وسایل و ترکیبات به تربیت، فناوري

هـاي آموزشـی را موردحمایـت     آموزان، فرایند یادگیري و گسترده باالیی از فعالیت انشبه اشکال مختلف، معلمان، د
عنوان  اند. به هاي اجتماعی را موردتوجه قرار داده دهند. پژوهشی مختلفی برداشت یادگیرنده از فناوري شبکه قرار می

بـه برداشـت دانشـجویان از مفیـد      شده است استفاده از فناوري ویکی براي اهداف یادگیري همیارانه نمونه، گزارش
 ).2011، 49ویژه براي انجام تکالیفشان بستگی دارد (گوو و استیونز بودن آن به
ها را براي نشر این ابزارها آماده  شود حال که فناوري اطالعات محیط ما را احاطه کرده ما ابتدا زیرساخت پیشنهاد می

دهنده خود، یعنی دبیران و اسـاتید آمـاده کنـیم و بـا      آموزش در میان نسل به خصوصکرده و سواد اطالعاتی آن را 
کارگیري رایانه، اینترنت و چگونگی تلفیق برنامه درسـی   هاي کوتاه آموزشی معلمان و اساتید را در به برگزاري دوره

دهـیم   گذارد آموزش با شبکه اجتماعی آموزش دهیم. سپس به نسل جوان که خود بسیار باانگیزه در این راه قدم می
اي هستند که در عین تمامی نکات مثبـت   که چگونه بهترین استفاده را داشته باشد. چراکه این ابزارها چاقوي دو لبه

ذکرشده متأسفانه نکات و آثار مخرب بسیاري نیز به دنبال دارند. در این میان، وظیفه نخبگان و آگاهان به اینترنت و 
روز در  هاي کارآمد و به ها یا تألیف و ترجمه کتاب ت که به کمک نشریهدل سوزان فرهنگ اسالمی و انقالب این اس

هـاي سـودمند و آموزنـده و     این راه، چگونگی استفاده درست از این فضا را آموزش دهند و کـاربران را بـا سـایت   
 کارکردهاي مثبت این پدیده ارتباطی آشنا سازند.

هـاي آموزشـی اختصاصـی     سـایت  س، اي. دي. اس. آل و وبهمچنین مدارس را با امکانات ارتباطی ازجمله وایـرل 
وپرورش کشور بایـد بـر پایـه اسـتفاده      مجهز نموده و از نیروي انسانی کارآمد در مدارس استفاده کرد. نظام آموزش

هـاي اجتمـاعی    هاي اطالعاتی و شـبکه  آموزشی مبتنی بر کاربرد فناوري جمعی و وسایل کمک بهینه از وسایل ارتباط
تجدید ساختار شود و همچنین محتواي متون آموزشی باید بر اسـاس معلومـات نظـري و تحـوالت دنیـاي      مجازي 

 مند قرار گیرد. شناسی موردبازنگري و بازنویسی نظام معاصر و تغییرات گسترده علمی و روش

                                                   
٤٩. Guo&Stevens 
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