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Abstract 

Introduction: The present research aimed to study the social relationships and academic 

achievement of 10th grade female students based on their degree of dependence on virtual 

social networks. 

Methods: This is a descriptive-correlational study. The statistical population of the study 

consisted of 10th grade girl students in district 1 of Ahwaz, with a total of 140 people. Based 

on Morgan’s table, 100 individuals were selected through multi-stage random sampling. To 

collect data, researcher-made questionnaires on measure of the use of virtual social networks, 

social relationships and academic achievement have been used. In order to analyze the data 

obtained from the research in the level of descriptive statistics, the frequency and mean were 

used, and also in the level of inferential statistics, the Pearson, analysis of one way and tukey's 

variance correlation test was used. Data were analyzed using spss statistical softwar. 

Results: There was a negative and significant relationship between the time spent on social 

networking and students' social relationships (P < 0.01). Also, the results of this study showed 

that there is a negative and non-significant relationship between the time devoted to virtual 

social networks and academic achievement of students (P > 0.19). 

Conclusions: In addition to planning for preventing possible damage of these networks in the 

context of students' social relationships, considering the possibilities offered by virtual 

networks to the students, virtual networking capabilities can be developed to deepen learning, 

increased motivation for academic achievement, class participation, and student group 

activities. 
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مقدمه

با رشد روزافزون اینترنت و افزایش شمار کاربرانی که به اینترنـت 

شـوند، لـزوم بررسی تأثیر اینترنت بر زندگی اجتماعی متصـل مـی

 رسـد. اینترنـت به عنوان یک وسیلهناپذیر بـه نظـر مـیکاربران اجتناب

ای کـه در درون خـود دنیـایی از اطالعـات را جـای ارتباطی چندرسانه

اده و چندین رسانه مثل تلویزیون، وسایل چاپی، تلفن و... را در درون د

ای را برای کاربران ایجاد خود ادغـام کـرده، خصوصیات شرایط پیچیده

کرده است. اینترنت همچنین به عنوان یک رسانه دوطرفه عمل کـرده 

کند. به قول گیرنـده تعامل ایجاد میدهنـده و پیـامو بـین پیـام

Slewinهای اجتماعی مجازی در مقایسه با ظهور سایر ، شبکه

هـای الکترونیکی که به صورت یک پدیده گسترش یافته، رسـانه

الگوهای متفاوت و متـداول ارتبـاطی، از قبیل رادیو و تلویزیون را به 

. [1]شـکل یـک شـبکه تعـامل گسـترده، در هـم آمیختـه اسـت 

های اجتماعی مجازی در کنار فضای اینترنت امروزه استفاده از شبکه

های اجتماعی محیطی مبتنی بر وب هستند رشد پیدا کرده است. شبکه

که طیف وسیعی از تعامالت اجتماعی با دوستان و اعضای خانواده را 

های مجازی چنان رو سازند. میزان استفاده از اینترنت و شبکهمیسر می

ر حال اند. دنام نهاده "نسل شبکه"به گسترش است که نسل کنونی را 

های اجتماعی در بین کاربران چنان مورد استقبال قرار هحاضر شبک

های توان گفت یکی از تاثیرگذارترین سرویسگرفته که به جرات می

های اخیر تحول شگرفی در نظام آموزشی و ارائه شده است که در سال

. در حالی [2]اجتماعی کشورهای مختلف جهان به وجود آورده است 

ها در محیط دانشگاهی و به منظور استفاده که در ابتدا، این شبکه

اندازی شد، لیکن به تدریج ورود طیف کودک و نوجوان دانشجویان راه

 های اجتماعی افزایش یافتهه نیز به این شبکهو همچنین طیف سالخورد

است. در نظرسنجی جدیدی که از سوی کمیسیون اروپا انجام پذیرفت، 

درصد از  13ساله و  11تا  11درصد از کودکان  77مشخص گردید، 

 11/01/1197 تاریخ دریافت:

 21/05/1197 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 مجازی اجتماعی هایشبکه

 یوابستگ

 یروابط اجتماع

 یلیتحص شرفتیپ

 آموزدانش

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
جه با تو رستانیآموزان دختر دوره دوم دبدانش یلیتحص شرفتیو پ یپژوهش حاضر با هدف مطالعه روابط اجتماع :مقدمه

 انجام شده است. یمجاز یاجتماع یهاآنها به شبکه یوابستگ زانیبه م

دهم  هیآموزان دختر پاپژوهش، شامل دانش یجامعه آمار باشد؛یم یاز نوع همبستگ یفیپژوهش توص نیا :کار روش

نفر به عنوان نمونه  100نفر نفر بودند. براساس جدول مورگان تعداد  140شهر اهواز است که جمعاً  1 هیناح یهارستانیدب

 زانیمحقق ساخته م یهاها از پرسشنامهداده یآورجمع یاانتخاب شدند. بر یاچند مرحله یتصادف یریگنمونه قیاز طر

 لیو تحل هیاستفاده شده است. جهت تجز یلیتحص شرفتیو پ یروابط اجتماع ،یمجاز یاجتماع یهااستفاده از شبکه

 یستگاز آزمون همب زین یو در سطح آمار استنباط نیانگیم ،یاز فراوان یفیحاصله از پژوهش، در سطح آمار توص یهاداده

 SPSS یافزار آماربا استفاده از نرم زیها ناستفاده شده است. داده یتوک یبیو آزمون تعق راههکی انسیوار لیتحل ،رسونیپ

 شد. لیتحل

و  یآموزان رابطه منفدانش یو روابط اجتماع یمجاز یاجتماع یهازمان اختصاص داده شده به شبکه نی: ب :هایافته

 یهازمان اختصاص داده شده به شبکه نیپژوهش حاضر نشان داد که ب جینتا نیهمچن(. P < 01/0وجود داشت ) یمعنادار

 (.P > 19/0وجود دارد ) یمعنادار ریو غ یآموزان رابطه منفدانش یلیتحص شرفتیو پ یمجاز یاجتماع

 یزیراند، عالوه بر برنامهاموزان قرار دادهدآنش اریدر اخت یمجاز یاجتماع یهاکه شبکه یبا توجه به امکانات :گیرینتیجه

 یهاتیاز امکانات و قابل توانیآموزان مدانش یروابط اجتماع نهیها در زمشبکه نیا یاحتمال یهابیاز آس یریشگیپ یبرا

 یهاتیو فعال یمشارکت کالس ،یلیتحص شرفتیپ زشیانگ شیافزا ،یریادگی قیتعم یبرا یمجاز یاجتماع یهاشبکه

 دانش آموزان استفاده کرد. یگروه

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.04.07         مقاله پژوهشی

 زانیدهم با توجه به م هیآموزان دختر پادانش یلیتحص شرفتیو پ یمطالعه روابط اجتماع

 یمجاز یاجتماع یهاآنها به شبکه یوابستگ

 1کاوس زاده  الی، شک2 یفالح می، مر،*1 فهیله خلقدرت ا

 
 رانیچمران اهواز، اهواز، ا دیدانشگاه شه ،یتیگروه علوم ترب ،یمرب 1
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. [1]های اجتماعی عضو هستند ساله در اروپا در شبکه 12تا  9کودکان 

 ها زندگیتوان ادعا کرد که ما در عصر شبکهبنابراین در حال حاضر می

های اجتماعی برخط گیری شبکهکنیم؛ عصری که در آن شکلمی

رسانی نوینی به عرصه گسترده ارتباطات های ارتباطی و اطالعشیوه

های اجتماعی اینترنتی، در عین . شبکه[4]جتماعی معرفی کرده است ا

نند کدر آن افراد دوستان جدیدی پیدا می حال که فضاهایی هستند که

شان قرار و یا دوستان قدیمی خود را در جریان تغییرات زندگی

نظر هستند که در آنها جوانان، عقاید و هایی برای تبادلدهند. مکانمی

دهد . مطالعات نشان می[5]گذارند نظرات خود را با هم به اشتراک می

گیر های اجتماعی مجازی به علت این که فعالیتی زماناستفاده از شبکه

تواند بر روابط اجتماعی و خانوادگی و مدت تعامل فرد با است، می

 .[1]خانواده تأثیر بگذارد و حتی آن را کاهش دهد 

اپ، تلگرام و بوک، توییتر، واتسهای اجتماعی از جمله فیسشبکه

های اجتماعی مجازی هستند که در مدت اینستاگرام از جمله شبکه

یان افراد محبوبیت روز ماند و روزبهزمانی کوتاه به سرعت رشد کرده

و  2. نسل جدید خدمات اینترنتی، وب [7]کنند بیشتری پیدا می

های اجتماعی است که به عنوان فرصتی برای ایجاد نوآوری در شبکه

. استفاده جوانان از [3]شود یری در نظر گرفته میتدریس و یادگ

 "ای بودنشبکه". [12-9]های اجتماعی در حال گسترش است شبکه
اجزا این مفهوم مرکب است. رسانه اجتماعی  "اجتماعی بودن"و 

زیرساخت وبی دارد که افراد و جوامع از طریق آن محتوایی که کاربر 

ا بگذارند و درباره تولید، بحث و تعدیل آن تولید کرده را به اشتراک می

. کلمه شبکه و اجتماع هر دو بر فراگیری و باال [11]هم مشارکت دارند 

ها در جهان اشاره دارد. شاید به همین ذ این فناوریبودن ضریب نفو

دلیل است که استفاده از این فناوری در بین فراگیران بیشتر از دیگر 

 .[14]طبقات جامعه است 

های اجتماعی مجازی، حوزه تحقیقاتی در عرصه تعلیم و تربیت شبکه

د باشنبرای اطالعات جامع فراگیران است که به سرعت در حال رشد می

ها جز جتماعی، استفاده از این شبکههای ا. با پیدایش شبکه[7]

ناپذیری از زندگی بسیاری از فراگیران شده است و بر روی کلیه جدایی

جوانب زندگی آنان، از جمله میزان مطالعه، عملکرد تحصیلی و سایر 

. از آنجایی [15]ها تأثیر مستقیم داشته است های تحصیلی آنمهارت

های مهم در ارزیابی آموزان یکی از شاخصکه پیشرفت تحصیلی دانش

های این نظام در واقع جامعه آموزش و پرورش است و تمام کوشش

شود. به عبارتی دیگر، جامعه به طور عمل پوشاندن به این امر تلقی می

 آموز وو پرورش به رشد و تکامل موفقیت آمیز دانش ویژه نظام آموزش

جایگاه او در جامعه عالقمند و نسبت به آن نگران است و انتظار دارد 

آموزان در جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی، عاطفی، کودکان و دانش

 چنان که باید پیشرفت و تعالیها آنها و تواناییشخصیتی، کسب مهارت

به  آموزان الزم استسیدن به پیشرفت تحصیلی در دانشیابند. برای ر

. میزان استفاده از [11]عوامل مؤثر در آن توجه خاصی داشته باشیم 

های اجتماعی مجازی و استفاده از آنها برای ارتباط با مربیان، شبکه

تواند عملکرد تحصیلی و روابط اجتماعی فراگیران خانواده و دوستان می

دهد. بدین قرار که سپری کردن زمان بیش از حد  را تحت تأثیر قرار

های مجازی باعث تأثیر منفی بر دانشجویان و برای استفاده از شبکه

. [17]شود وارد ساختن خلل در عملکرد تحصیلی و دانشگاهی آنان می

های ها به استفاده از قابلیتاز همین رو، گرایش و توجه دانشگاه

های اجتماعی و انتخاب آنها به عنوان مکانیزم ارتباطی برای شبکه

پیشبرد توان آموزشی و پژوهشی، استفاده از آنها را برای توسعه آموزش 

های شبکه .[13]و دانش، به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است 

اجتماعی ابزارهای یادگیری ارزشمندی هستند، زیرا یادگیرندگان را به 

سازد و تعامل و هایشان قادر میگذاری فعالیتشتراکایجاد، انتشار و ا

. استادان و مربیان باید برای [19]کنند همکاری یادگیرنده را ساده می

های برقراری ارتباط های درس خود، شیوهآموزش و راهنمایی در کالس

های آنها را آموخته و از و طرز استفاده از قابلیتهای جدید با تکنولوژی

های اجتماعی آگاه های تدوین شده در شبکهطراحی و اجرای فعالیت

 هایاند استفاده از شبکهنظران بیان کرده. برخی از صاحب[20]شوند 

ناپذیری از زندگی بسیاری از فراگیران شده اجتماعی مجازی جز جدایی

است و بر روی کلیه جوانب زندگی آنان، از جمله میزان مطالعه و 

کارگیری . با به[21]أثیر مستقیم داشته است عملکرد تحصیلی آنها، ت

توان، از آنها به طور های اجتماعی در فرآیند آموزشی و درمانی میشبکه

. با توجه به آنچه [21, 22]بهینه در جهت اهداف آموزشی استفاده کرد 

دنبال بررسی و واکاوی آن است که آیا با بیان شد، مطالعه حاضر به 

های اجتماعی مجازی، آموزان از شبکهتوجه به استفاده روزافزون دانش

روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی آنان تحت تأثیر استفاده از این 

 ها قرار گرفته است؟شبکه

های اجتماعی تاکنون پژوهشگران زیادی همچون از زمان پیدایی شبکه

Pasek  وHargittai (2009 ،)Schwartz (2009 ،)Yang (2009 ،)

Selwyn (2009 و )Roblyer (2011در زمینه استفاده از شبکه ) های

اند. این پژوهشگران به اجتماعی در امور آموزشی به پژوهش پرداخته

های اجتماعی از طریق ابزارهای اینترنتی، اند که شبکهاین نتیجه رسیده

محورِ تیمی و حل مسئله یادگیری پژوهشتفکر انتقادی گروهی، 

کنند و قدرت آنها فقط به دلیل تولید و به اشتراک گروهی را تقویت می

گذاشتن دانش بین اعضای آن نیست، بلکه امکان بازتاب دادن و تولید 

ها تولید ها ایدهآورند؛ در این شبکهدانش جدید را نیز فراهم می

که کنند و به وسیله شبتغییر می شوند،شوند، به چالش کشیده میمی

، های اجتماعی. شبکه[23-24]شوند بسیار بزرگی نقد و اریابی می

ابزارهای اجتماعی یادگیری ارزشمندی هستند؛ زیرا یادگیرندگان را به 

سازند. همچنین گذاری کارهایشان قادر میایجاد، انتشار و اشتراک

توانند تعامل و همکاری یادگیرنده را تسهیل های اجتماعی میشبکه

توانند ابزارهای مفید و های اجتماعی می. بنابراین شبکه[29]کنند 

موثری باشند و باعث تحول و دگرگونی اساسی در حوزه آموزش شوند، 

ها، از نظر مناسب بودن با نیازهای دانشی به شرط آنکه توانایی کنترل آن

های . با وجود رشد چشمگیر شبکه[10]و علمی وجود داشته باشد 

های درس ها به عنوان ابزار آموزشی در کالساجتماعی، هنوز این شبکه

 .[11]اند رواج نیافته

Tamanaei far, sedighi arfaei & gandomi (2011 )در پژوهش 

با عنوان رابطه میزان استفاده از اینترنت با پیشرفت تحصیلی دانش 

آموزان دبیرستانی کاشان نتایج نشان داد که اعتیاد به اینترنت و 

ود و شهای اجتماعی موجب افت تحصیلی در دانش آموزان میشبکه

الزم است دست اندرکاران جهت آموزش استفاده بهتر از اینترنت و 

 Balakrishnan. [12]ریزی کنند پیشگیری از اعتیاد به آن برنامه

های اجتماعی و کاربرد آنها در یادگیری ( تحقیقی با عنوان رسانه2017)

دهد که کاربرد رسانه اجتماعی های پژوهش نشان میانجام دادند. یافته
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آموزان و در آموزش و یادگیری، تجربه مشارکت و ارتباط بین دانش

نشانگر آن است که رسانه دهد. این پژوهش دانشجویان را توسعه می

تواند ابزاری نوآورانه و تاثیرگذار در آموزش و یادگیری اجتماعی می

های ( تحقیق با عنوان شبکه2011) Al-Jabriو  Eid. [11]باشد 

اجتماعی، تبادل دانش و یادگیری دانشجویان؛ مطالعه موردی 

دانشجویان انجام داد. نتایج نشان داد که روابط مثبت و معناداری بین 

الین، تبادل فایل، تبادل دانش و سرگرمی و لذت چت و گفتگوی آن

Bickerdike (2011 ). [14]یادگیری برای دانشجویان وجود دارد 

های پژوهشی با عنوان راهبردهای یادگیری، عادات مطالعه و فعالیت

شبکه اجتماعی در دانشجویان پزشکی در دوره لیسانس انجام دادند. 

های مطالعه و راهبرد مطالعه، با افزایش استفاده نتایج نشان داد عادت

 زهای اجتماعی آنالین در ارتباط بود. استفاده بیش از حد ااز شبکه

انجامد که با کاهش های مطالعه ضعیف میشبکه اجتماعی به عادت

Komasy (2011 ). [15]پیشرفت تحصیلی در ارتباط هستند 

 هایپژوهشی با عنوان مقایسه اثربخشی ارائه آموزش از طریق شبکه

آموزانِ گیری و یادداری دانشاجتماعی با آموزش حضوری بر میزان یاد

های پژوهش نشان داد دانشگاهیِ انجام داد. یافتهبزرگسالِ مقطع پیش

که میزان یادگیری و یادداری گروه آزمایش که از طریق شبکه مجازی 

آموزش دیده بودند، نسبت به گروه کنترل که آموزش حضوری دیده 

و  Dehghani. [11]بودند، به طور معناداری افزایش یافته است 

Khalaji (2015تحقیقی با عنوان تاملی بر نقش شبکه )ی های اجتماع

های ها و چالشمجازی بر فرآیند آموزش و یادگیری با تأکید بر فرصت

 های اجتماعی مجازیآن انجام دادند. نتایج نشان داد استفاده از شبکه

دهد. های مختلف، نوآوری در آموزش را افزایش میدر آموزش، به شکل

با توجه به مباحثی که در این مطالعه ارائه شد، این فرض مطرح است 

های اجتماعی برای تغییر فرآیندهای شناختی و که استفاده از شبکه

. برخی [17]الگوهای یادگیری متناسب با عصر دیجیتال مناسب است 

های اجتماعی کارگیری شبکهدهد که بههای دیگر نشان میپژوهش

. [13]آموزان در آموزش را افزایش دهد تواند درگیری دانشمجازی می

گیری از ها به اثبات رساندند که بهرهافزون بر این، برخی پژوهش

شاگردی و یادگیری  - های اجتماعی، روابط اجتماعی معلمرسانه

ها مچنین نتیجه بسیاری از پژوهش. ه[19]کند اثربخش را تقویت می

های نوین آموزشی به بهبود عملکرد نشان داد که به کارگیری فناوری

افزارهای . بعضی مقاالت به معرفی نرم[44-40]انجامد تحصیلی می

کاربردی برای آموزش به خصوص در پزشکی و دندانپزشکی که برای 

. [51-45]اند ت پرداختهکاری نیز مفید اسمحیط التحصیالن درفارغ

Gronhook ( در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که 1935و همکاران )

ر شده، اهای اجتماعی، باعث تنهایی بسیاستفاده زیاد از اینترنت و شبکه

این انزوا و تنهایی باعث کاهش تعامل اجتماعی با دیگران، اختالل در 

شود. های اجتماعی فرد میهویت و درنهایت باعث کاهش مهارت

falahi Rahimidoost, Sayyahi & (2011 در تحقیق خود با )

های اجتماعی گیری دبیران کاردانش از شبکههای بهرهعنوان شیوه

ه این نتیجه رسیدند که با توجه به امکاناتی که مجازی در آموزش ب

های اجتماعی مجازی در اختیار آموزش قرار داده است، دبیران شبکه

توانند در زمینه کیفیت تدریس خود و تعمیق یادگیری، افزایش می

هی های گروانگیزش پیشرفت تحصیلی، مشارکت کالسی و فعالیت

 .[52] ها بهره گیرنددانش آموزان از این شبکه

توان دریافت که استفاده از بر اساس مطالعات ذکر شده، به وضوح می

های نظیر آن از یک طرف های اجتماعی مجازی و سایر شبکهشبکه

اری ارتباط باعث تغییر در روابط اجتماعی و نحوه تعامل و برقر

آموزان با دیگران شده است و از طرف دیگر عملکرد تحصیلی دانش

ها قرار گرفته است. با آموزان تحت تأثیر استفاده از این شبکهدانش

هایی پژوهش حاضر با هدف وارسی رابطه توجه به بروز این چنین پدیده

 و های اجتماعی مجازی با روابط اجتماعیبین میزان وابستگی به شبکه

های زیر را آموزان انجام شده است و فرضیهپیشرفت تحصیلی دانش

های اجتماعی مجازی و روابط کند. بین وابستگی به شبکهدنبال می

های آموزان رابطه وجود دارد. بین وابستگی به شبکهاجتماعی دانش

 آموزان رابطه وجود دارد.اجتماعی مجازی و پیشرفت تحصیلی دانش

 روش کار

باشد. همبستگی می استفاده شده در تحقیق حاضر توصیفی از نوعروش 

انجام گرفته  1195-91این پژوهش در نیمسال دوم سال تحصیلی 

 است.

 گیریجامعه، نمونه و روش نمونه

آموزان دختر پایه دهم دو دبیرستان جامعه آماری پژوهش، شامل دانش

بودند. براساس  نفر نفر 140شهر اهواز هستند که جمعاً  1در ناحیه 

گیری نفر به عنوان نمونه از طریق نمونه 100جدول مورگان تعداد 

 ای انتخاب شدند.تصادفی چند مرحله

 ابزار پژوهش

های محقق ساخته میزان جهت انجام پژوهش حاضر از پرسشنامه

های اجتماعی مجازی، روابط اجتماعی و پیشرفت استفاده از شبکه

 تحصیلی استفاده شده است.

های اجتماعی مجازی: برای الف( پرسشنامه میزان استفاده از شبکه

های اجتماعی یک پرسشنامه محقق سنجش میزان استفاده از شبکه

ساخته با استفاده از پیشینه پژوهش تهیه شد. روایی این ابزار از طریق 

روایی محتوا تعیین شد. بدین صورت که سؤاالت پرسشنامه در اختیار 

گرفت، آنان پس از بررسی سؤاالت، پیشنهاداتی برای متخصصان قرار 

اصالح سؤاالت مطرح کردند و در نهایت پرسشنامه طبق نظر آنان اصالح 

ها آماده شد. گردید و پرسشنامه نهایی برای توزیع در بین آزمودنی

 بود. 31/0پایایی این پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ 

نجش روابط اجتماعی ب( پرسشنامه روابط اجتماعی: برای س

آموزان نیز یک پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از پیشینه دانش

های پژوهش تهیه شد. بدین صورت که ابتدا پس از استخراج مولفه

ای از سؤاالت تهیه شد و سپس اصلی مطرح در روابط اجتماعی، مجموعه

این  .روایی این ابزار از طریق روایی محتوا و نظر متخصصان تعیین شد

سوالی است که آزمودنی باید در  20پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی 

، بیشتر 1، گاهی=2، کمی=1ای )هرگز=درجه 5یک مقیاس لیکرت 

(، میزان مخالفت یا موافقت خود را با هر یک از 5، و همیشه=4اوقات=

عبارات مشخص کند. این مقیاس به منظور ارزیابی روابط اجتماعی افراد 

ای که یک آزمودنی در این مقیاس ده است. باالترین نمرهساخته ش

است. برای محاسبه پایایی  20ترین نمره و پایین 100کند کسب می

نفری از جامعه  20این مقیاس نیز ابتدا پرسشنامه در یک نمونه 
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دست آمده با استفاده از آلفای کرنباخ موردنظر اجرا شد که نتایج به

 گرفت. ( مورد تأیید قرار35/0)

ج( پرسشنامه پیشرفت تحصیلی: در این پژوهش منظور از پیشرفت 

آموزان همان میانگین یا معدل نمرات تحصیلی تحصیلی دانش

آموز آموزان است که از آغاز سال تحصیلی تاکنون که دانشدانش

شود که در ابتدای پرسشنامه باشد را شامل میمشغول به تحصیل می

 شده تا آن را ثبت کنند.آموزان خواسته از دانش

 هاروش تحلیل داده

های حاصله از پژوهش، در سطح آمار جهت تجزیه و تحلیل داده

توصیفی از فراوانی، میانگین و در سطح آمار استنباطی نیز از آزمون 

راهه و آزمون تعقیبی توکی همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک

تحلیل  SPSSافزار آماری ها نیز با استفاده از نرماستفاده شده است. داده

 شد.

 هایافته

های توصیفی شامل؛ تعداد دوستان در در این قسمت ابتدا یافته

های های اجتماعی مجازی، وضعیت ارسال و دریافت پیام در شبکهشبکه

های ارسالی و دریافتی و وضعیت وابستگی اجتماعی مجازی، نوع پیام

های آموزان و سپس یافتههای اجتماعی مجازی در میان دانشبه شبکه

 گردد.صل از پژوهش ارائه میاستنباطی حا

آموزان با بیش از درصد از دانش 3/22دهد که نشان می 1جدول نتایج 

باشند. های اجتماعی مجازی دوست مینفر در فضای شبکه 10

آموزان درصد از دانش 1/21شود مشاهده می 2جدول طور که در همان

پیام  100الی  50آموزان بین درصد از دانش 1/23پیام و  500بیش از 

کنند. های اجتماعی مجازی دریافت میروز از شبکهدر طول شبانه

پیام در طول  100الی  50درصد از دانش آموزان بین  3/14همچنین 

 .کنندهای اجتماعی مجازی ارسال میروز در شبکهشبانه

های ارسالی شود میانگین پیاممشاهده می 1جدول طور که در همان

بیشترین میزان را به خود  12/5آموزان با محتوای طنز با میانگین دانش

آموزان اغلب از محیط اختصاص داده است، به این معنی که دانش

 کنند.های اجتماعی مجازی برای سرگرمی استفاده میشبکه

شود: میانگین و انحراف معیار مشاهده می 5جدول طور که در همان

بود. میانگین و  93/0و  24/1های مجازی به ترتیب وابستگی به شبکه

بود.  11/1و  71/11انحراف معیار متغیر پیشرفت تحصیلی به ترتیب 

و  92/14میانگین و انحراف معیار متغیر روابط اجتماعی به ترتیب 

 د.بو 11/10

 
 

 های اجتماعی مجازیتعداد دوستان در شبکه :1جدول 

 جمع نفر 02بیشتر از  نفر 02تا  42بین  نفر 42تا  02بین  نفر 02کمتر از  های اجتماعی مجازیتعداد دوستان در شبکه

 92 21 3 21 40 فراوانی

 100 3/22 7/3 0/25 5/41 درصد فراوانی

  100 2/77 5/13 5/41 فراوانی تجمعی

 

 های اجتماعی مجازیبررسی وضعیت ارسال و دریافت پیام در شبکه :0جدول 

 جمع 022بیش از  022الی  122بین  122الی  02بین  کمتر از پنجاه 

 دریافت ارسال دریافت ارسال دریافت ارسال دریافت ارسال دریافت ارسال 

 92 92 24 7 15 11 21 12 27 42 فراوانی

 100 100 1/21 1/7 1/11 0/12 1/23 3/14 1/29 7/45 درصد فراوانی

 - - 100 100 9/71 4/92 1/57 4/30 1/29 7/45 فراوانی تجمعی

 

 های ارسالی و دریافتیبررسی نوع پیام :3جدول 

 

 های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه پژوهششاخص :4جدول 

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل سطوح

 -40/0 04/0 93/0 44/1 5 1 های مجازیوابستگی به شبکه

 -17/0 -49/0 11/1 71/11 10/19 35/11 پیشرفت تحصیلی

 -21/0 -53/0 11/10 92/14 33 41 روابط اجتماعی

دهد که میانگین دسته مورد مطالعه نشان می 5بررسی متغیرها در بین 

یزان هایی که به مدو متغیر پیشرفت تحصیلی و روابط اجتماعی در گروه

های اجتماعی دارند، بیشتر وابستگی به شبکه "خیلی زیاد"و  "زیاد"

های است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین متغیر وابستگی به شبکه

با متغیرهای پیشرفت تحصیلی و روابط اجتماعی بود. قبل از مجازی 

های الزم برای انجام این تحلیل بررسی شدند. انجام این تحلیل مفروضه

های کجی و کشیدگی بررسی مفروضه نرمال بودن با استفاده از شاخص

کنید، مقدار های توصیفی مشاهده میطور که در جدول یافتهشد. همان

قرار دارند. پس در  -5/1+ و 5/1همه متغیرها ما بین  ها دراین شاخص

 نتیجه تمام متغیر در نمونه مورد مطالعه نرمال هستند.

 میانگین

 آموزنده اخبار و اطالع رسانی محتوای درس طنز علمی اخالقی تبریک 

 73/1 42/1 31/1 12/5 21/1 71/1 11/1 ارسال

 31/1 90/1 52/4 54/4 11/4 30/4 77/1 دریافت
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های اجتماعی مجازی و پیشرفت فرضیه اول: بین وابستگی به شبکه

 آموزان رابطه وجود دارد.تحصیلی دانش
 

 آموزانای اجتماعی مجازی در میان دانشهمیزان وابستگی به شبکه :0جدول 

 هرگز کم متوسط زیاد خیلی زیاد های آماریشاخص

      پیشرفت تحصیلی

 04/19 51/17 27/17 11/11 21/15 میانگین

 07/0 99/0 51/0 12/0 95/0 انحراف معیار

      روابط اجتماعی

 50/31 00/11 71/70 23/12 17/51 میانگین

 19/9 24/12 31/1 42/3 19/7 انحراف معیار

 

 های اجتماعی مجازی و پیشرفت تحصیلیهمبستگی بین میزان وابستگی به شبکه :0جدول 

 

های اجتماعی مجازی و برای محاسبه ارتباط بین وابستگی به شبکه

آموزان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده پیشرفت تحصیلی دانش

دهد که رابطه بین پیشرفت تحصیلی و شده است. این ضریب نشان می

های اجتماعی مجازی با ضریب همبستگی میزان وابستگی به شبکه

(. یعنی هر چه P < 01/0دار است )عنیمنفی و م 01/0در سطح  77/0

 های اجتماعی بیشتر میزان پیشرفت تحصیلیمیزان وابستگی به شبکه

 باشد.کمتر می

های اجتماعی مجازی و روابط فرضیه دوم: بین وابستگی به شبکه

 آموزان رابطه وجود دارد.اجتماعی دانش

 

 های اجتماعی مجازی و روابط اجتماعیهمبستگی بین میزان وابستگی به شبکه :7جدول 

 روابط اجتماعی

 تعداد ضریب معناداری )دو دامنه( ضریب همبستگی 

 92 001/0 -14/0 های اجتماعی مجازیمیزان وابستگی به شبکه

های اجتماعی مجازی ارتباط بین میزان استفاده از شبکهبرای محاسبه 

و روابط اجتماعی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. این 

عی های اجتمادهد که ارتباط بین وابستگی به شبکهنتایج نشان می

 01/0در سطح  -14/0با ضریب همبستگی  مجازی و روابط اجتماعی

(. یعنی هر چه میزان وابستگی P < 01/0)باشد دار میمنفی و معنی

د. در باشهای اجتماعی بیشتر میزان روابط اجتماعی کمتر میبه شبکه

گروه از افرادی  5راهه به مقایسه ادامه با استفاده از تحلیل واریانس یک

ای استفاده های اجتماز شبکه "هرگز"تا  "خیلی زیاد"که در سطح 

کردند پرداخته شد.می

 

 های مورد مطالعهنتایج تحلیل واریانس یک راهه برای بررسی اختالف بین گروه :8جدول 

 سطح معنی داری F درجه آزادی میانگین مجذورات مجموع مجذورات

 001/0 19/17   پیشرفت تحصیلی

   4 94/71 بین گروهی

   37 00/41 درون گروهی

   91 94/111 کل

 001/0 91/21   روابط اجتماعی

   4 59/5151 گروهیبین 

   37 37/4124 درون گروهی

   91 41/9171 کل

گروه در میزان پیشرفت تحصیلی  5نتایج این آزمون نشان داد که بین 

داری وجود دارد اختالف معنی 01/0و روابط اجتماعی در سطح آلفای 

(01/0 > P نتایج آزمون تعقیبی توکی نیز نشان داد که بین گروهی .)

های اجتماعی مجازی وابستگی ، به شبکه"هرگز و کم"که در سطح 

داری در میزان پیشرفت تحصیلی و روابط داشتند، اختالف معنی

 "هرگز"(. بین گروهی که در P > 05/0اجتماعی وجود نداشت )

هایی که در سطح ا گروههای اجتماعی داشتند بوابستگی به شبکه

های اجتماعی وابستگی به شبکه "خیلی زیاد"و  "زیاد"، "متوسط"

 01/0وجود داشت ) 010/0داری در سطح آلفای داشتند اختالف معنی

> P ی های اجتماعوابستگی به شبکه "کم"(. بین گروهی که در سطح

ای هوابستگی به شبکه "متوسط"های که در سطح داشتند با گروه

(. بین P > 05/0داری وجود نداشت )جتماعی داشتند اختالف معنیا

 پیشرفت تحصیلی

 تعداد ضریب معناداری )دو دامنه( ضریب همبستگی 

 92 001/0 -77/0 های اجتماعی مجازیمیزان وابستگی به شبکه
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داری وجود داشت ها در میزان روابط اجتماعی اختالف معنیبقیه گروه

(01/0 > Pدر گروه .)های مجازی هایی که میزان وابستگی به شبکه

های هایی که میزان وابستگی به شبکهبیشتر بود نسبت به گروه

میزان روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی کمتر اجتماعی کمتر بود، 

 بود. در ادامه نتایج آزمون تعقیبی توکی ارائه شده است.

 

 های چندگانهنتایج آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه :1جدول 

 داریسطح معنی اختالف میانگین هاگروه

 پیشرفت تحصیلی

   هرگز

 01/0 47/1 کم

 007/0 77/1 متوسط

 001/0 90/2 زیاد

 001/0 77/1 خیلی زیاد

   کم

 71/0 29/0 متوسط

 001/0 42/1 زیاد

 001/0 29/2 خیلی زیاد

   متوسط

 001/0 11/1 زیاد

 001/0 00/2 خیلی زیاد

   زیاد

 002/0 37/0 خیلی زیاد

   روابط اجتماعی

   هرگز

 054/0 50/15 کم

 22/0 71/10 متوسط

 004/0 21/19 زیاد

 001/0 12/10 خیلی زیاد

   کم

 11/0 -71/4 متوسط

 14/0 71/1 زیاد

 001/0 32/14 خیلی زیاد

   متوسط

 001/0 47/3 زیاد

 001/0 53/19 خیلی زیاد

   زیاد

 001/0 10/11 خیلی زیاد

بحث

های اجتماعی مجازی در مطالعه حاضر تأثیر میزان وابستگی به شبکه

آموزان با استفاده از بر روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش

پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل 

های پژوهش در سطح آمار توصیفی از فراوانی، میانگین و در فرضیه

یانس تحلیل واری نیز از آزمون همبستگی پیرسون و سطح آمار استنباط

ر افزاها نیز با استفاده از نرماستفاده شده است. دادهراهه و توکی یک

درصد از  3/22دهد که تحلیل شد. نتایج نشان می SPSSآماری 

های اجتماعی مجازی نفر در فضای شبکه 10آموزان با بیش از دانش

پیام و  500آموزان بیش از درصد از دانش 1/21باشند و دوست می

روز از پیام در طول شبانه 100الی  50آموزان بین درصد از دانش 1/23

درصد از  3/14کنند. همچنین فت میهای اجتماعی مجازی دریاشبکه

های روز در شبکهپیام در طول شبانه 100الی  50دانش آموزان بین 

ی های ارسالکنند؛ در این میان میانگین پیاماجتماعی مجازی ارسال می

بیشترین میزان را به خود  12/5آموزان با محتوای طنز با میانگین دانش

آموزان اغلب از محیط دانشاختصاص داده است، به این معنی که 

کنند. بررسی های اجتماعی مجازی برای سرگرمی استفاده میشبکه

آموزان بر این باورند که درصد از دانش 1/41دهد که متغیرها نشان می

های اجتماعی مجازی استفاده از شبکه "زیاد"و  "خیلی زیاد"به میزان 

آموزان صد از دانشدر 7/45دهد که کنند. همچنین نتایج نشان میمی

ها استفاده ، از این شبکه"متوسط"نیز بر این باورند که به میزان 

ها از این شبکه "هرگز"آموزان درصد از دانش 2/2کنند و تنها می

ها نشان داد که ضریب اند. نتایج حاصل از تحلیل دادهاستفاده نکرده

 همبستگی پیرسون بین پیشرفت تحصیلی و میزان استفاده از

داری منفی و رابطه معنی 192/0های اجتماعی مجازی در سطح شبکه

زان با آمووجود ندارد؛ به این معنی که وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش

های اجتماعی مجازی دو مکانیزم متفاوت باهم هستند و استفاده شبکه

ها در روند پیشرفت تحصیلی تاثیری ندارند. همچنین نتایج از شبکه

های اجتماعی مجازی و ارتباط بین وابستگی به شبکه نشان داد که
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باشد؛ در تحلیل دار میمنفی و معنی 017/0روابط اجتماعی در سطح 

های اجتماعی گیری از شبکهتوان گفت که میزان بهرهاین یافته می

آموزان، نوع روابط و گستردگی روابط مجازی بر روابط اجتماعی دانش

توان دلیل را در این مطلب یافت که حضور در گذارد و لذا میتأثیر می

گردد که های اجتماعی میها به خودی خود، موجب یادگیریشبکه

 کند.تر و مجهزتر میکاربران را در روابط احتمالی آینده آماده

های توانند به طور مستقیم با محتوایی که به شکلیادگیرندگان می

ه طور ها بقرار کنند. این محیطیابند، تعامل برها میگوناگون در شبکه

ویژه، امکان یادگیری محتوای به صورت مشارکتی و توسعه روابط 

فردی و افزایش انگیزه یادگیری را برای یادگیرندگان فراهم میان

 هایکنند که استفاده از تکنولوژیکنند. دال و همکاران بیان میمی

 [51]شود اد میهای فردی و گروهی افراجتماعی، باعث توسعه مهارت

های اجتماعی باعث افزایش کروک و همکاران نیز معتقدند که تکنولوژی

ها به جزئیات و بهبود کیفیت کارهای انگیزش دانشجویان، تشویق آن

های اجتماعی های جمعی مبتنی بر شبکه. کالس[54]شود می هاآن

شود، تجارب که در آن آرا و نظرات متنوع و گوناگون بیان میمجازی 

ز کند. یادگیرندگان با استفاده امشترک علمی یادگیرندگان را کامل می

شبکه اجتماعی مجازی در آموزش، سطح باالیی از تجارب یادگیری 

. [55]آوردند گذاری و کارکردهای تعاملی را به دست میمثبت، اشتراک

های منحصر به فردی که در آموزش مبتنی بر شبکه وجود دارد، قابلیت

ی خالق آموزشی مربوط به آن منشأ هانه از خود شبکه، بلکه از شیوه

های اجتماعی مجازی را نه تنها به گیرد. معلمان و اساتید باید شبکهمی

ای جدید برای ارائه آموزش از این طریق، بلکه به مثابه منزله رسانه

نوعی همکاری و مشارکت بین پارادایم جدید آموزش و فناوری جدید 

ی تغییرات بنیادی در روش آموزش ای برادر نظر گیرند که زمینه بالقوه

 کند.و یادگیری ایجاد می

توان به منزله نشانه و سمبل گرایشی فرهنگی های اجتماعی را میشبکه

این شبکهها،  اند.دادن نقش مخاطبان دانست که در حال تغییر

اند خوانندگانی را که فقط شرح داستان یک فیلم یا حداکثر نقد توانسته

کردند، به تولیدکنندگان فعال محتـوا و مطالـب تبدیل آن را مطالعه می

های اجتماعی در اکوسیستم فضای مجـازی واقعیتی کنند. شبکه

انکارناپذیرنـد. بنابراین بهتر است به جای آنکه آنها را نادیده بگیریم، 

ها و تهدیدات این بینانهای به نقاط قوت و ضعف، فرصتنگاه واقع

ا کـه در حـال وارد شـدن بـه عصری هستیم شبکهها داشته باشیم؛ چر

که در آن، شاهد شکل مؤثر و جدیدی از ارتباط میان شهروندان و فضای 

مجازی خواهیم بود. ویژگیهای کارکردی، تعاملی و ساختی شبکههـای 

شود بـه خوانندگان اجازه داده شود تا واکنش و اجتمـاعی باعـث می

ذارند و امکان حضور در روند نظرات ارزشمند خود را به اشتراک گ

ویرایش و پردازش مطالب به آنها داده شود، درک کاربران از موضوعات 

شوند که تجربیـات مثبـت خـود را در یابد و ترغیب میافزایش می

اختیـار همگان قرار دهند. بنابراین باید پذیرفت کـه بـا توجـه بـه 

صی شدن حجـم بـاالی اطالعـات در دسترس و همچنین تخص

روزافزون شبکههای اجتماعی، دروازهبانی دیگر در انحصار سازمانهای 

خبری و مطبوعاتی نیست و عمالً حیطه دروازه بانی به شدت تنوع و 

گسترشیافته است. به هر حال شبکههای اجتماعی نـه فقـط پدیـده 

مثبـت و آغـازگر فضای اطالعاتی جدید و در سطحی گسترده با 

مشخصـات، سـبک و خدماتی خاص است که باعث  ویژگیهای زبان،

خواهـد شـد مـا در تعـاریف خـود از فضـای مجـازی تجدیدنظر کنیم، 

بلکه جزئی از جنبههای مهم جامعه اطالعاتی و یکـی از مسـائل مهـم 

 ارتباطی آینده خواهد بود.

 گیرینتیجه

ت، های پژوهش باید اذعان داشبا توجه به ادبیات تحقیق و یافته

های اینترنتی هستند های اجتماعی مجازی نسلی جدید از صفحهشبکه

ها نابودکننده اجتماع که براساس نیاز مخاطبان طراحی شده است. آن

اند تا مردم سراسر دنیا بتوانند ارتباطی های مجازی آمدهنیستند. شبکه

ی هاها و حضور افراد در اجتماعتر داشته باشند. همبستگیبهتر و راحت

های اجتماعی مجازی ساماندهی و واقعی که توسط این شبکه

ه ها شده بلکشود، نه تنها موجب ارتباط بیشتر انسانرسانی میاطالع

های در همبستگی بیشتر آنها نیز نقش بسزایی داشته است. شبکه

شوند که نشات گرفته و تأثیر پذیرفته اجتماعی وارد دنیای جدیدی می

افراد همان مردمان فضای واقعی هستند که توسط  از فضای واقعی است.

ها حول و حوش دهند. رویدادها و بحثهای مجازی رخ نشان میشبکه

های انسان معاصر در دنیای واقعی است. شرایط همان است، مشغولیدل

کاربران و رفتارشان همان است و فقط فضا عوض شده است. این فضا 

چشمگیری یافته است. اقسام های اجتماعی مجازی نمود در شبکه

های اجتماعی مجازی چندی آموزش از طریق اینترنت از جمله شبکه

های ارزشمندی است در ادبیات آموزشی کشور وارد شده است و فعالیت

گیری از نیز به صورت پراکنده در این حوزه انجام شده است. با بهره

ش قرار داده های اجتماعی مجازی در اختیار آموزامکاناتی که شبکه

های درس، در نحوه تدریس، سطح آموزش و است، در فضاها و کالس

یادگیری یادگیرندگان و همچنین ارزشیابی تأثیر زیادی مشاده شده و 

های درسی تا حدودی تغییر یافته است. با ایجاد تنوع در برنامه

های یاددهی و یادگیری سازی فضا و محیطهای آموزشی و متنوعرسانه

رنامه درسی، این امکان فراهم خواهد شد تا یادگیرندگان و معلمان در ب

تجارب جدیدی را در حوزه دانش، پژوهش و آموزش کسب نمایند. 

تواند فرصتی برای بهبود های اجتماعی مجازی میکارگیری شبکهبه

اعی های اجتمتدریس و یادگیری باشد. با توجه به امکاناتی که شبکه

ریزی برای اند، عالوه بر برنامهاموزان قرار دادهنشمجازی در اختیار دآ

ها در زمینه روابط اجتماعی های احتمالی این شبکهپیشگیری از آسیب

های اجتماعی های شبکهتوان از امکانات و قابلیتآموزان میدانش

مجازی برای تعمیق یادگیری، افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی، 

گروهی دانش آموزان استفاده کرد. با های مشارکت کالسی و فعالیت

های اجتماعی در ای که در استفاده از شبکهامکانات فنی و نوآورانه

آموزش وجود دارد، افراد با سهولت بیشتری به اهداف آموزشی و 

های اجتماعی مجازی پیرامون حال که شبکه .یابندپرورشی دست می

ها برای نشر ز، زیرساختشود در آغاما را احاطه کرده است، پیشنهاد می

های کوتاه آموزشی، آموزگاران این ابزارها آماده شوند و با برگزاری دوره

کارگیری رایانه و چگونگی تلفیق برنامه درسی با شبکه و استادان در به

 اجتماعی آموزش یابند.

امروزه  یابیم کهبا نگاهی به نظریات جدید در حوزه تعلیم و تربیت درمی

شود که مبتنی بر نیازهای یادگیرنده طراحی مند تلقی میآموزشی سود

ترش آوری و گسشده باشد. شاید روزی تالش بر این بود که با ارتقای فن

و توسعه سیستم مدیریت یادگیری بتوانیم آن را به آموزش حضوری و 
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کیفیت آن نزدیک نماییم. اما تحقیقات امروز به دنبال توسعه فناوری 

های آموزش حضوری توسط آموزش قص و کاستیبه منظور رفع نوا

های اجتماعی های سیار )شبکهالکترونیکی علی الخصوص آموزش

مجازی( هستند. بدون شک ساختار حضوری نظام آموزشی موجود، 

توان مقابله با افزایش روزافزون تقاضا برای آموزش و سایر مسائل و 

ت ایجاد کرده اسمشکالتی که جامعه صنعتی امروز برای یادگیرندگان 

های موجود در نظام آموزشی و را ندارد. بنابراین با توجه به چالش

هایی که به واسطه فناوری اطالعات و ارتباطات نوین همچنین فرصت

توان نسبت به های اجتماعی مجازی در اختیار است، میاز جمله شبکه

ز سازی آموزش اهای نظام آموزشی اقدام کرد و جهت غنیرفع چالش

های اجتماعی مندی از شبکهرسد بهرهآنها بهره گرفت. به نظر می

مجازی به عنوان یکی از دستاوردهای اینترنت و فناوری، مفید و مؤثر 

خواهد بود و امر آموزش را با تحوالت عظیمی مواجه ساخته و به 

 گیر شدن آموزش در گستره جهانی کمک شایانی خواهد کرد.همه

 ,Tamanaei farا نتایج تحقیقاتی که توسط نتایج تحقیق حاضر ب

Sedeghi Arfaei & Gandomi (2011 ) با عنوان رابطه میزان

کاشان  آموزان دبیرستانیاستفاده از اینترنت با پیشرفت تحصیلی دانش

تماعی های اجانجام دادند و نتایج نشان داد که اعتیاد به اینترنت و شبکه

شود و الزم است میآموزان موجب افت تحصیلی در دانش

اندرکاران جهت آموزش استفاده بهتر از اینترنت و پیشگیری از دست

 Al-Jabriو  Eidهمچنین تحقیقی که  ریزی کنند واعتیاد به آن برنامه

های اجتماعی، تبادل دانش و یادگیری ( با عنوان شبکه2011)

 ودانشجویان انجام دادند و نتایج نشانگر آن بود که روابط مثبت 

معناداری بین چت و گفتگوی آنالین، تبادل فایل، تبادل فایل، تبادل 

دانش و سرگرمی و لذت یادگیری برای دانشجویان وجود دارد، همچنین 

( انجام پذیرفت و در 1935) Gronhook & et alتحقیقی که توسط 

تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که استفاده زیاد از اینترنت و 

های اجتماعی، باعث تنهایی بسیار شده، این انزوا و تنهایی باعث شبکه

کاهش تعامل اجتماعی با دیگران، اختالل در هویت و درنهایت باعث 

شود و با نتیجه تحقیق های اجتماعی فرد میکاهش مهارت

Bickerdike (2011 که با عنوان راهبردهای یادگیری، عادات مطالعه )

اجتماعی در دانشجویان پزشکی انجام دادند و نتایج های شبکه و فعالیت

های مطالعه و راهبرد مطالعه، با افزایش استفاده از نشان داد عادت

باشد. جهت میهای اجتماعی آنالین در ارتباط بود، همسو و همشبکه

( با عنوان 2011) Komasyاز طرفی با نتیجه تحقیقی که توسط 

های اجتماعی با آموزش طریق شبکه مقایسه اثربخشی ارائه آموزش از

آموزانِ بزرگسال انجام حضوری بر میزان یادگیری و یادداری دانش

های آن نشان داد میزان یادگیری و یادداری گروه آزمایش گرفت و یافته

که از طریق شبکه مجازی آموزش دیده بودند، نسبت به گروه کنترل 

ری افزایش یافته است و که آموزش حضوری دیده بودند، به طور معنادا

( با عنوان تأملی 2015) Khalajiو  Dehghaniهمچنین با پژوهش 

های اجتماعی مجازی بر فرآیند آموزش و یادگیری انجام بر نقش شبکه

ی هادهنده این واقعیت بود که استفاده از شبکهدادند و نتایج نشان

آموزش های مختلف، نوآوری در اجتماعی مجازی در آموزش، به شکل

Balakrishnan (2017 )دهد و در آخر با نتیجه پژوهش را افزایش می

های اجتماعی و کاربرد آنها در یادگیری انجام دادند که با عنوان رسانه

تواند ابزاری نوآورانه و و نتایج نشانگر آن بود که رسانه اجتماعی می

ر حاضتأثیرگذار در آموزش و یادگیری باشد ناهمسو با نتایج پژوهش 

 & Falahi Rahimidoost, Sayyahiباشد و همچنین با تحقیق می

باشد؛ زیرا نتایج حاکی از این است که دبیران ( ناهمسو می2011)

توانند در زمینه کیفیت تدریس خود و تعمیق یادگیری، افزایش می

هی های گروانگیزش پیشرفت تحصیلی، مشارکت کالسی و فعالیت

 .ی اجتماعی مجازی بهره گیرندهادانش آموزان از شبکه
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