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Background and Aims: The aim of this study is to investigate the relationship 

between the use of virtual social networks and self-regulated learning strategies in the 

junior high school students (girls) in Kashan city.  

Methods: This is an applied research in terms of purpose and a descriptive 

correlational study in terms of method. The study population consists of 205 junior 

high school students (girl) in Kashan city which were studying during 2015-2016. A 

number of 100 students were chosen as sample according to Morgan table. Cluster 

sampling method was used to choose samples. Pintrich Self-regulated learning 

strategies questionnaire was used as research tool.  

Results: Pierson correlation coefficient was used to analyze data. Pierson 

correlation coefficient results showed that there is a positive and significant 

relationship between the variable of virtual social network using rate and Self-

regulated learning strategies and components of self-regulated learning strategies 

(Cognitive and metacognitive strategies) by alpha level 0.01.(P<0.01). There is a 

positive and none-significant relationship between virtual social network using rate 

with Resource management component and component test anxiety (P>0/05). Pierson 

correlation coefficient results showed that there is a positive and significant 

relationship between the variable of virtual social network using rate and motivational 

beliefs  as well as Components of motivational beliefs (self-efficacy, goal orientation 

and intrinsic value) by alpha level 0.01.(P<0.01). 

Conclusions: This study suggests that now the virtual social networks surround 

our environment, we have to prepare the infrastructure for publishing the tools and by 

holding short training courses, educate Teachers and professors to apply the computers 

and how to integrate the curriculum with social networks. 

 KeyWords: Virtual social networks, Self-regulated learning strategies, The junior high 

school students. 
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 های اجتماعی مجازی و راهبردهای یادگیری بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه

 خودتنظیمی در دانش آموزان
 

2، فریبا درتاج 1مریم رجبیان ده زیره ،1 خدیجه علی آبادی
 

 

 گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، تهران، ایران .1
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های اجتماعی مجازی و هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین میزان استفاده از شبکه زمینه و اهداف:

 آموزان )دختر( اول متوسطۀ شهرستان کاشان است.راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در دانش

این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر روشِ تحقیق، توصیفیِ از نوع همبستگی. : بررسیروش 

 1534-1533آموزان دخترِ اول متوسطۀ شهرستان کاشان است که در سال تحصیلی نفر از دانش 203جامعۀ آماری 

 100نفر برای نمونه انتخاب شدند. برای انتخاب این  100آن میان براساس جدول مورگان  مشغول به تحصیل بودند. از

ای استفاده شده است. ابزارهای پژوهش پیش رو شامل پرسشنامۀ راهبردهای یادگیری گیری خوشهنفر از روش نمونه

 خودتنظیمی پینتریچ است.

پیرسون بهره برده شد. نتایج ضریب همبستگی  ها از ضریب همبستگیبرای تجزیه و تحلیل داده: هایافته

های های اجتماعی مجازی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و مؤلفهپیرسون نشان داد بین میزان استفاده از شبکه

رابطۀ مثبت و معناداری  01/0راهبردهای یادگیری خودتنظیمی)راهبردهای شناختی و فراشناختی( در سطح آلفای 

های اجتماعی مجازی با مؤلفۀ مدیریت منابع و مؤلفۀ اضطراب ( و بین میزان استفاده از شبکه>01/0Pوجود دارد)

(. همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین <03/0Pامتحان، رابطۀ مثبت و غیرمعناداری وجود دارد.)

اورهای انگیزشی )خودکارآمدی، های بهای اجتماعی مجازی و باورهای انگیزشی و مؤلفهمیزان استفاده از شبکه

 (.>01/0Pرابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد) 01/0گذاری درونی( در سطح آلفای گیری هدف و ارزشجهت

های اجتماعی مجازی پیرامون ما را احاطه کرده است،  پژوهش پیش رو پیشنهاد حال که شبکه :گیرینتیجه

های کوتاه آموزشی، آموزگاران و استادان ارها آماده شوند و با برگزاری دورهها برای نشر این ابزکند در آغاز زیرساختمی

 کارگیری رایانه و چگونگی تلفیق برنامۀ درسی با شبکۀ اجتماعی آموزش یابند.در به
 

 آموزان اول متوسطههای اجتماعی مجازی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، دانششبکه کلیدی: کلمات

 

 محفوظ است.راهبردهای آموزش در علوم پزشکی برای مجله این مقاله  و استفاده علمی از نشر اپ،حق چ :© رایتکپی

 :نویسنده مسئول
 مریم رجبیان ده زیره 

گروه تکنولوژی آموزشی، 

دانشکده روانشناسی و علوم 

تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی 

  تهران، تهران، ایران

  تلفن:

26536495990 

پست الکترونیک:
m.rajabiyan1393@gmail.com 

 

 

 مهمقد 

های ویژه شبکههای نوین ارتباطی بهاستفاده از فناوری

ای کرده های اخیر، ما را وارد عصر و جامعۀ تازهاجتماعی در دهه

آن را جامعۀ فرا صنعتی،   Danial Bellای که جامعه است؛

Manuel Castells ای و جامعۀ شبکه را آنTada Umesao  آن را

های . گسترش روزافزون فناوریاندجامعـۀ اطالعـاتی نامیده

ای و های ماهوارهمربوط به ارتباطات الکترونیکی همچون شبکه

اینترنتی و تأثیر آن روی بسیاری از شئون اجتماعی، فرهنگی، 

سیاسی و اقتصادی، جامعه را دستخوش چنان تغییرات اساسی 

 Joseph Nyeنظران از جمله کرده است که برخی صاحب

 21مجازی را بُعد جدید قدرت در سدة  های اجتماعیشبکه

 .[1]اند دانسته

در سال « های اجتماعی مجازیشبکه»بار بحثنخستین

م در دانشگاه ایلی نیوز در ایالت متحدة آمریکا مطرح 1330

در میان کاربران   Orkutش بود که با رواج 1531در سال  .[2]شد

شد و در  های اجتماعی به طورگسترده مطرحایرانی مفهوم شبکه

مدتی کوتاه آنچنان رشد سریعی را تجربه کرد که ایران پس از 

 .[5]شد Orkutبرزیل و آمریکا، سومین کشور حاضر در 

 21های سدة های اجتماعی از فراگیرترین فناوریشبکه

، اجزاء این مفهوم «اجتماعی بودن»و « ای بودنشبکه»هستند. 

 

دوماهناهم علمی  
 ژپوهشی
 

 رداهی آموزش رد علوم زپشکیب راه 
 6931 دی-آذر
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رد که افراد و مرکب است. رسانۀ اجتماعی زیرساخت وبی دا

جوامع از طریق آن محتوایی که کاربر تولید کرده را به اشتراک 

گذارند و دربارة تولید، بحث و تعدیل آن با هم مشارکت می

کلمۀ شبکه و اجتماع هر دو بر فراگیری و باال بودن  .[4]دارند

ها در جهان اشاره دارد. استفادة این ضریب نفوذ این فناوری

انشجو بیشتر از دیگر طبقات جامعه است. فناوری در طبقۀ د

کم در یک شبکۀ ها تقریباً تمام دانشجویان دستِبراساس پژوهش

سال  23تا  13اجتماعی نامِ کاربری داشته و بیشتر کاربران 

 .[3]دارند

هایی در فضای سایبرند های اجتماعیِ مجازی پدیدهشبکه

اند و دادههای حیات بشری را تحت تأثیر قرار که تمام جنبه

های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را با انبوهی از عرصه

که ها درحالیاند. این شبکهها و تهدیدها روبرو ساختهفرصت

توانند سازند، همزمان میارتباطات بین افراد را آسان می

کارکردهای اقتصادی، امنیتی، اطالعاتی، آموزشی و جز آن هم 

 .[3]داشته باشند

های اجتماعی نیاز به تغییرات در اهداف شبکهظهور 

رو، در برخی وپرورش را ضروری ساخته است. ازاینآموزش

دانند ها را آرمانی میها و دانشگاهها، مدرسهها و فرهنگدیدگاه

دهند ها انسانیت و قدرت فناوری دست در دست هم میکه در آن

ارزیاب و دارای دوست، خودتا یادگیرندگان را افرادی موفق، نوع

های ها فعالیتذهنی منظم به بار آورند. همانطور که این شبکه

های دهند، فرصتکنند و گسترش میآموزشی را تکمیل می

کنند و به کار بردنشان مانندی نیز برای یادگیری ایجاد میبی

کند یادگیرندگانی که از بدیل دارد. کومبر بیان میفوایدی بی

تری بر کنند، مدت زمان طوالنیاستفاده میهای اجتماعی شبکه

دانستند، کننده میکارها تمرکز دارند و تکالیفی را که قبالً خسته

دانند و برای شرکت و سهیم شدن در بحث و گفتگو تر میجالب

کنند. رایانه و های بیشتری مطرح میشوند و پرسشتر میمشتاق

ه یادگیری را محیط آموزش الکترونیکی این مزیت را دارد ک

 .[1]کند و در نتیجه به فرد انگیزه دهد تر میمهیج

های اجتماعی ابزارهای اجتماعی یادگیری ارزشمندی شبکه

گذاری هستند؛ زیرا یادگیرندگان را به ایجاد، انتشار و اشتراک

توانند های اجتماعی میسازند. همچنین شبکهکارهایشان قادر می

 .[3]را تسهیل کنند تعامل و همکاری یادگیرنده 

ای است که در بستر نظران، یادگیری پدیدهبه باور صاحب

گیرد. باورها، اجتماع و تحت تأثیر عوامل فرهنگی شکل می

بینی حاکم بر هر جامعه، بر مفهوم یادگیری، ها و جهانارزش

نقش یادگیرنده، یاددهنده، موضوع یادگیری، شیوة تدریس و 

گذارد که از تعامل بین أثیر میهای ارزشیابی تحتی شیوه

مجموعۀ این اجزا بستر جدید و یا فرهنگ یادگیری به وجود 

گیری جامعۀ اطالعاتی، امروزه آید. با توسعۀ فاوا و شکلمی

سو با ها و مدارس باید افرادی را تربیت کنند که از یکدانشگاه

سوی های جامعۀ اطالعاتی سازگار و از ها و مکانیزماهداف، رسالت

های اجتماعی شبکه .[3]برندة آن باشنددیگر پیشگام و پیش

های جدید اطالعاتی و ارتباطی عنوان یکی از فناوری مجازی به

کنند. یکی از مفاهیم مطرح در نقش مهمی در یادگیری ایفا می

اصطالح  .[10]تعلیم و تربیت معاصر، یادگیری خودتنظیمی است 

م معمول شده است. در دهۀ 1330یادگیری خودتنظیمی از سال 

آموزان تدریج از آشناسازی دانشاخیر هدف اصلی آموزش عالی به

با یک حوزة خاص به پرورش یادگیرندگان بازخوردی و مستقل 

دهند، ها نشان میآنطور که پژوهش. [11]تغییریافته است 

آموزانی که از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بیشتر دانش

 .[12]دارند د، طی تحصیل یادگیری کالسی بهتری کنناستفاده می

یادگیری خودتنظیمی شامل تنظیم شناخت،  pintrichبه عقیدة 

انگیزش و رفتار یادگیرندگان است که به وسیلۀ اهداف و 

اند ها در محیط هدایت و سوق داده شدههای ویژة آنخصوصیت
[15]. 

ران های اجتماعی تاکنون پژوهشگاز زمان پیدایی شبکه

Hargittai(2003 ،)Schwartz(2003 ،)و Pasekزیادی همچون 

Yang (2003 ،)Selwyn (2003 و )Roblyer (2011 در زمینۀ )

های اجتماعی در امور آموزشی به پژوهش استفاده از شبکه

های اند که شبکهاند. این پژوهشگران به این نتیجه رسیدهپرداخته

، تفکر انتقادی گروهی، اجتماعی از طریق ابزارهای اینترنتی

محورِ تیمی و حل مسئلۀ گروهی را تقویت یادگیری پژوهش

ها فقط به دلیل تولید و به اشتراک گذاشتن کنند و قدرت آنمی

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

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

کنند و به وسیلۀ شوند، تغییر میبه چالش کشیده می شوند،می

 .[14-13]شوندشبکۀ بسیار بزرگی نقد و ارزیابی می

Balakrishnan (2011تحقیقی با عنوان رسانه ) های

های ها در یادگیری انجام دادند. یافتهاجتماعی و کاربرد آن

پژوهش نشان می دهد کهکاربرد رسانۀ اجتماعی در آموزش و 

آموزان و دانشجویان ری، تجربۀ مشارکت و ارتباط بین دانشیادگی

های دهد که تفاوتها نشان میرا توسعه می دهد. بنابراین یافته

فرهنگی و نظام آموزشی بر استفاده از رسانۀ اجتماعی به عنوان 

گذارد. این پژوهش نشانگر آن است ابزار یادگیری آنالین تأثیر می

اند ابزاری نوآورانه و تاثیرگذار در آموزش توکه رسانۀ اجتماعی می

 .[13]و یادگیری باشد
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 Eid وJabri-Al (2013 تحقیقی با عنوان )«های شبکه

اجتماعی، تبادل دانش و یادگیری دانشجویان )فراگیران( مطالعۀ 

انجام داد. نتایج نشان داد که روابط « موردی دانشجویان دانشگاه

وی آنالین، تبادل فایل، تبادل مثبت و معناداری بین چت و گفتگ

دانش و سرگرمی و لذت یادگیری برای دانشجویان وجود دارد 
[20]. 

Bickerdike (2013 پژوهشی با عنوان )« راهبردهای

های شبکۀ اجتماعی در یادگیری، عادات مطالعه و فعالیت

انجام دادند. نتایج نشان « دانشجویان پزشکی در دورة لیسانس

لعه و راهبرد مطالعه، با افزایش استفاده از های مطاداد عادت

های اجتماعی آنالین در ارتباط بود. نیز این پژوهش نشان شبکه

شده باید ارتقا یابد و داد که مدیریت تالش و مطالعۀ سازماندهی

سازی عملکرد یادگیریِ سطحی که تالشی است برای بهینه

بیش از حد تحصیلی در مدرسۀ پزشکی باید کاهش یابد. استفادة 

انجامد که با های مطالعۀ ضعیف میاز شبکۀ اجتماعی به عادت

 .[21]کاهش پیشرفت تحصیلی در ارتباط هستند 

Curry ،Marie-Jean وAdams (2013 تحقیقی با عنوان)

انجام دادند. «های اجتماعی و باورهای انگیزشی والدینشبکه»

ماعی نتایج حاصل از مدل ساختاری، ارتباط بین شبکۀ اجت

اندازهای کند و چشموالدین و باورهای انگیزشی را تأیید می

مختلفی را برای مشاهدة مشارکت والدین و مدارس فراهم 

تواند به مدارس کمک های اجتماعی مجازی مینماید. شبکهمی

کند تا باورهای انگیزشی را تسهیل کنند که این تسهیل باورهای 

 .[22] انجامدانگیزشی به مشارکت مؤثر می

Matzat وVrieling (2013 در تحقیقی با عنوان )« آیا

های اجتماعی با هم ارتباط طبیعی یادگیری خودتنظیمی و رسانه

های اجتماعی، ارتباطی طبیعی نشان داد استفاده از رسانه« دارند

با یادگیری خودتنظیمی دارد. همچنین نشان داد که معلمان از 

آموزان، هم در ک اطالعات با دانشهای اجتماعی برای اشترارسانه

کنند و کالس درس و هم خارج از کالس درس، استفاده می

های اجتماعی برای تسهیل یادگیری استفاده از رسانه

 .[25]گذارد شاگردی تأثیری نمی -خودتنظیمی، بر روابط معلم 

Tracy (2015 تحقیقی با عنوان )«های شبکۀ سایت

ها نشان داد انجام دادند. یافته« تیهای شناخاجتماعی و قابلیت

بوک و نه از یوتیوب بیش از یک سال که جوانانی که از فیس

استفاده کرده بودند نمرة باالتری را در آزمون توانایی کالمی، 

حال، درگیری دست آوردند.. بااینحافظۀ کاری و امال )هجی( به

ک ماه( فعال و منظم با شبکۀ اجتماعی )هر یک ساعت در مقابل ی

ها تفاوتی به وجود نیاورد. استفادة در نمرات توانایی شناختی آن

بوک و نه یوتیوب، با سطوح باالی ارتباطِ درازمدت از فیس

 .[24]شده مرتبط بود گزارش

Greenhow Christine (2011 تحقیقی با عنوان )

انجام داد. پژوهش به « های اجتماعی آنالین و یادگیریشبکه»

های اجتماعی آنالین است که های جوانان از شبکهاللدنبال استد

آموز با تواند به عنوان سایت به کار رود و از یادگیری دانشمی

هایی که در حال حاضر تعیین نشده است، حمایت کند. روش

های شبکۀ اجتماعی . سایت1های پژوهش نشان داد: یافته

ی حمایت تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم از یادگیرمی

کند؛ مانند ارائۀ خروجی عاطفی برای فشارهای مربوط به مدرسه، 

التحصیالن برای حمایت از اعتبارسنجی کار خالق، همکاری فارغ

انتقال مسائل زندگی در مدرسه و کمک به وظایف مربوط به 

توانند منافع اجتماعی و های اجتماعی آنالین می. شبکه2مدرسه. 

را برانگیزانند که برای آموزش کاربرد  مدنی، آنالین و آفالین

 .[23]دارد

YasarوKaradeniz (2011 تحقیقی با عنوان )« توانایی

انجام دادند. پژوهش « های اجتماعی در یادگیری غیررسمیرسانه

ویژه نشان داد که استفاده از فناوری نقش مهمی در یادگیری به

هۀ گذشته یادگیری غیررسمی افراد دارد. افزون بر این، در د

ای معنادار بر استفاده از فناوری در رسانۀ اجتماعی به گونه

آموزش تأثیر گذاشته است. در نتیجه تغییر در فرهنگ تکنولوژی 

مندان را تسهیل کرده است. های یادگیری عالقهاینترنت و فعالیت

 امکاناتی و غیررسمی یادگیری در اجتماعی، هایرسانه توانایی

. کند فراهم غیررسمی یادگیری برای تواندمی 5.0 وب که هست

 .[23]است  شده باره پرداخته این در بحث به تحقیق این در

Straehle Manfred Mario(2003 در پژوهش خود با )

تأثیرات کیفیت اهداف آموزشی بر خودتنظیمی و عملکرد »عنوان 

نامۀ دکترای های آنالین و غیر آنالین پایانتحصیلی در کالس

، به بررسی ارتباط خودتنظیمی و عملکرد «اه تمپلدانشگ

های مبتنی بر وب)آنالین( و تحصیلی در دانشجویان کالس

های سنتی پرداخت و به این نتیجه رسید که آموزش از کالس

های نوین تأثیر بسزایی بر یادگیری خودتنظیمی دارد طریق شیوه

 .[21]شود و موجب افزایش یادگیری خودتنظیمی می

Robert Miller(2003 تحقیقی با عنوان )« توسعۀ

های آموزان از شبکهاز طریق استفادة دانش 21های سدة مهارت

ها گردآوری شد و تجزیه و انجام داد. داده« شخصی یادگیری

گرایی به سطح ها تا حدی از انتقال نظریۀ ارتباطتحلیل داده

عامل در دبیرستان حمایت کرد. نتایج کلیدی، حاکی از افزایش ت

های پژوهش و درک یادگیری، توسعۀ یادگیری مشارکتی و مهارت

بیشتر از چگونگی استفاده از ابزارهای شبکۀ اجتماعی برای 
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ارتباطات عمومیِ مؤثر بود. استفاده از ابزارهای شبکۀ اجتماعی 

آموزان دبیرستانی تجربۀ مثبتی بود که منجر به همراه با دانش

های آموزان از منافع ابزارهای شبکهافزایش آگاهی این دانش

ها از ادامۀ کاربرد عنوان ابزار یادگیری شد. دادهاجتماعی به

، همکاری 21ابزارهای شبکۀ اجتماعی برای توسعۀ ارتباطات سدة 

های آینده در های سواد دیجیتالی حمایت کرد. پژوهشو مهارت

ل های اجتماعی در حااین زمینه ممکن است ابزارهای شبکه

های یادگیری ظهور و تأثیر درازمدت این ابزارها در مهارت

های کمّیِ مربوط به یادگیریِ العمر و همچنین دادهمادام

 .[23]آموزان را کشف کند دانش

( با 2004)KitsantasوDabbagh  نتایج پژوهش

« آموزمحور مبتنی بر وبهای دانشخودتنظیمی در محیط»عنوان

ها از احتمال دتنظیمی در این محیطنشان داد که یادگیری خو

موفقیت باالتری برخوردار است.ضمن اینکه افزایش نقش 

آموزان در روند آموزش تأثیر مثبتی بر خودتنظیمی دانش

 .[23]دارد

 Kmasy(2013پژوهشی با عنوان )« مقایسۀ اثربخشیِ ارائۀ

های اجتماعی با آموزش حضوری بر میزان آموزش از طریق شبکه

دانشگاهیِ آموزانِ بزرگسالِ مقطع پیشو یادداری دانش یادگیری

های انجام داد. یافته« شهر خرمدره در درس علوم اجتماعی

پژوهش نشان داد که میزان یادگیری و یادداری گروه آزمایش که 

از طریق شبکۀ مجازی آموزش دیده بودند، نسبت به گروه کنترل 

داری افزایش یافته که آموزش حضوری دیده بودند، به طور معنا

 .[50]است 

Gharibnejad(2013پژوهشی با عنوان )«سازی تأثیر مدل

های مجازی آموزان از شبکهمعلم بر کاربرد خودآگاهانۀ دانش

آمده دستانجام داد. نتایج به« اجتماعی برای یادگیری انگلیسی

ها به طورِچشمگیری بر بیانگر این است که استفاده از این شبکه

گذارد. نتیجۀ این بررسی آموزان تأثیر میو مشارکت دانش تعامل

عنوان  ابزاری آموزشی ها بهحاکی از آن است که از این شبکه

آموزان به منظور تعامل و همکاری استفاده برای کمک به دانش

شود. در این پژوهش توصیه شده است که مدارس با آغوشی می

رایند آموزش و تدریس ها را برای فباز استفاده از این شبکه

رود که یاری رساندن به بپذیرند. از نتایج این پژوهش انتظار می

های مختلف در ریزی دقیق در استفاده از مدلمعلمان برای برنامه

های اجتماعیِ مجازی، موجب افزایش دانش و یادگیری شبکه

 .[51]آموزان شوددانش

 Khalaji وDehghani(2013 تحقیقی با عنوان )«أملی بر ت

های اجتماعی مجازی بر فرآیند آموزش و یادگیری با نقش شبکه

انجام دادند. هدف اصلی این « های آنها و چالشتأکید بر فرصت

های اجتماعی مجازی بر فرآیند پژوهش، بررسی نقش شبکه

ها و تهدیدهای پیش روی آموزش و یادگیری با تأکید بر فرصت

های اجتماعی مجازی ه از شبکهآن است. نتایج نشان داد استفاد

های مختلف، نوآوری در آموزش را افزایش در آموزش، به شکل

کنندة مزایای استفاده از دهد. نتایج حاصل از این مطالعه بیانمی

این ابزار برای استادان و یادگیرندگان و همچنین شناسایی 

ها و تهدیدهای پیش روی این حوزه است. با توجه به چالش

که در این پژوهش ارائه شد، این فرض مطرح است که  مباحثی

های اجتماعی برای تغییر فرآیندهای شناختی و استفاده از شبکه

 .[52]الگوهای یادگیری متناسب با عصر دیجیتال مناسب است 

Erfan mehr ، Najminejadو Dhoie(2013 پژوهشی با )

های اجتماعی مجازی در آموزش دبیران نقش شبکه»عنوان 

درصد  33انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که « فیزیک

کنندگان استفاده از شبکۀ اجتماعی را شیوة مناسب و شرکت

 .[55]دانند جدیدی برای آموزش و یادگیری مباحث فیزیکی می

Pakdaman Savchy(2001 در پژوهشی به بررسی مقایسۀ )

آموزش  راهبردهای یادگیری خودتنظیم در آموزش الکترونیکی و

های پیگیری حاکی از برتری حضوری پرداخت. نتایج تحلیل

گیری بیرونی های الکترونیکی در استفاده از جهتدانشجویان دوره

حال اضطراب امتحان نسبت به هدف و ارزش تکلیف، و درعین

 352های مؤلفۀ راهبردهای انگیزشی باالتر، به عنوان مقیاس

های این پژوهش از د. یافتهنسبت به دانشجویان دورة حضوری بو

این ایده که آموزش الکترونیکی نسبت به آموزش حضوری، بیشتر 

 .[54]محور و سازگار است، حمایت کردیادگیرنده

بررسی و مقایسه »( با عنوان 2003) Nikdelنتایج پژوهش 

آموزان کاربر اینترنت و خودتنظیمی و سازگاری در دانش

های شهر تهران در سال انآموزان غیر کاربر دبیرستدانش

آموزانی که به طور مداوم از نشان داد که دانش« 1533تحصیلی 

کردند در اینترنت برای مقاصد علمی و درسی خود استفاده می

آموزانی که این استفاده را از اینترنت نداشتند، مقایسه با دانش

 .[53]دارای خودتنظیمی بیشتری بودند 

کارگیری دهد کهبهمی های دیگر نشانبرخی پژوهش

آموزان در تواند درگیری دانشهای اجتماعی مجازی میشبکه

ها به افزون بر این، برخی پژوهش .[53]آموزش را افزایش دهد

های اجتماعی، روابط معلم ـ گیری از رسانهاثبات رساندند که بهره

 و [51-53]کند شاگردی و یادگیری اثربخش را تقویت می

اند که میزان به کارگیری ددی نشانگر آن بودههای متعپژوهش

راهبردهای شناختی و فراشناختی و میزان خودتنظیمی در 

های یادگیری با کمک کامپیوتر و در افرادی که دسترسی محیط

اند، بیشتر بوده است. همچنین به کامپیوتر و اینترنت داشته
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های ریها نشان داد که به کارگیری فناونتیجۀ بسیاری از پژوهش

 .[53-42]انجامد نوین آموزشی به بهبود عملکرد تحصیلی می

های اجتماعی، تجارب یادگیری بنابراین استفاده از رسانه

هایی برای دهد و فرصتآموزان را گسترش میمشارکتی دانش

آموزگاران  .[45]دهد آموزان ارائه مییادگیری خودتنظیمیِ دانش

ی برای تسهیل ترکیب آموزش های اجتماعتوانند از رسانهمی

های یادگیری خودتنظیمی بهره کالس درسِ سنتی با فعالیت

 .[44]ببرند 

های پژوهش به شرح زیر شده فرضیهبا توجه به موارد مطرح

 است:

های اجتماعی مجازی و بین میزان استفاده از شبکه -

آموزان اول متوسطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در دانش

 جود دارد.رابطه و

های اجتماعی مجازی و بین میزان استفاده از شبکه -

های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی)راهبرد شناختی، مؤلفه

آموزان اول متوسطه رابطه فراشناختی و مدیریت منابع( در دانش

 وجود دارد.

های اجتماعی مجازی و بین میزان استفاده از شبکه -

 ان اول متوسطه رابطه وجود دارد.آموزباورهای انگیزشی در دانش

های اجتماعی مجازی و بین میزان استفاده از شبکه -

گیری های باورهای انگیزشی)مؤلفۀ خودکارآمدی، جهتمؤلفه

آموزان اول متوسطه رابطه گذاری درونی( در دانشهدف و ارزش

 وجود دارد.

 بررسی  روش

بردی و این پژوهش با توجه به موضوع آن از نظر هدف، کار

در این پژوهش، جامعۀ آماری کلیۀ  .از نظر روش، همبستگی است

آموزان اول متوسطۀ دختر از شهرستان کاشان بودند که در دانش

آموز. دانش 203کردند؛ یعنی تحصیل می 1534-1533سال 

آموزان اول متوسطه دختر بودند تن از دانش 100نمونۀ پژوهش 

ل مورگان انتخاب شدند. نفر، براساس جدو 203که از میان 

ای انجام گرفت؛ بدین صورت که گیری بر پایۀ روش خوشهنمونه

وپرورش کاشان و با انتخاب پس از انتخاب یک منطقه از آموزش

یک مدرسه از منطقۀ مورد نظر و برگزیدن سه کالس از این 

ها گردآوری و سپس ها توزیع، دادهشده، پرسشنامهمدرسۀ انتخاب

 یل شد.تجزیه و تحل

گیری در پژوهش حاضر پرسشنامۀ یادگیری ابزار اندازه

خودتنظیمی پینتریج است که در دو بخش راهبردهای یادگیریِ 

 خودتنظیمی و باورهای انگیزشی تنظیم شده است.

برای  پرسشنامة راهبردهای یادگیری خودتنظیمی:

گیری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی از مقیاس اندازه

  De Grootو Pintrich ادگیری خودتنظیمی راهبردهای ی

عبارت دارد که در دو بخشِ  41( استفاده شد. این مقیاس 1330)

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی تنظیم 

 22مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی اند. خردهشده

عبارت دارد و سه وجه راهبردهای شناختی، راهبردهای 

سنجد. راهبردهای شناختی، و مدیریت منابع را میفراشناختی 

عبارت مقیاس را بدین صورت به خود اختصاص داده  15این 

؛ بسط، شامل 44، 51، 23هایی است: تکرار و مرور، شامل عبارت

؛ 43، 51های نویسی، شامل عبارت؛ خالصه54عبارت 

؛ و درک 41، 42، 53، 21، 23های سازماندهی، شامل عبارت

 .55، 52های شامل عبارت مطلب،

عبارت مقیاس را  3راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع 

؛ 43، 53های ریزی، شامل عبارتگیرد: برنامهبدین شرح در بر می

دهی، ؛ نظم45، 41، 53، 23های نظارت و کنترل، شامل عبارت

دهی، ؛ و فعالیت نظم53، 50شامل تالش و پشتکار، عبارات 

 .40عبارت 

عبارت مقیاس را در برگرفته و  23ش باورهای انگیزشی بخ

گذاری گیری هدفی، ارزششامل چهار جزء خودکارآمدی، جهت

های درونی، و اضطراب امتحان است. خودکارآمدی شامل عبارت

گیری هدف، ؛ جهت22، 21، 13، 14، 12، 10، 3، 3، 2

ی، گذاری درون؛ ارزش24، 13، 11، 4، 1های دربردارندة عبارت

؛ و اضطراب امتحان، دربردارندة 20، 11، 3، 3های شامل عبارت

گذاری این . روش نمره23، 25، 13، 13، 15، 1، 5های عبارت

ای لیکرت است؛ بدین نحو که به درجهآزمون براساس مقیاس پنج

های کامالً مخالفم، مخالفم، بینابین، موافقم و کامالً موافقم پاسخ

 گیرد.تعلق می 3، 4، 5، 2 ،1های به ترتیب نمره

( روایی این پرسشنامه و خرده 2003) Kareshkiپژوهش 

های آن را با استفاده از شیوة تحلیل، عاملی تأییدی در مقیاس

 De Grootو Pintrich های حد مطلوب گزارش کرده است. بررسی

( برای تعیین پایایی و روایی پرسشنامۀ راهبردهای 1330) 

نشان داد که قابلیت پایایی برای  ((MSLQیریانگیزشی در یادگ

گانۀ باورهای انگیزشی، یعنی خودکارآمدی، عوامل سه

و  31/0، 33/0گذاری درونی و اضطراب امتحان، به ترتیب ارزش

و برای دو عامل مقیاس راهبردهای یادگیریِ خودتنظیمی،  13/0

 14/0، 35/0یعنی راهبردهای شناختی و خودتنظیمی، به ترتیب 

 .[43-43]بود

های برای بررسی روایی پرسشنامه در پژوهش حاضر

شده در پژوهش، از روایی سازه استفاده شد که نتایج آن استفاده

دهندة نشان 1نشانۀ ستاره در جدول  آورده شده است.1در جدول 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             6 / 13

https://edcbmj.ir/article-1-1148-fa.html


 1533دی -آذر▐ 3 شماره 10 الس▐مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 

531 

 

دار و روایی آن تأییدشده از نظر آماری معنا tاین است که مقدار 

 است.

توان تعیین کرد عاملی تأییدی می براساس آزمون تحلیل

که سهم هر مؤلفه در تبیین میزان واریانس سازة خودتنظیمی و 

باور انگیزشی چه مقدار است و سازة یادگیری خودتنظیمی و 

باورهای انگیزشی را براساس ضرایب استانداردشده فرموله کرد. در 

 های برازش ارائه شده است.شاخص 2جدول 

های شود، شاخصشمارة دیده می همانطور که در جدول

( GFI ،30/0=AGFI ،35/0=NFI ،34/0=CFI =31/0برازش )

هستند، پس الگوی اصلی برازش قابل  30/0تر از همگی بزرگ

 قبولی دارد.

شده، پایایی کل پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخِ گزارش

 و نشانگر تأیید پایایی پرسشنامه است که در جدول 10/0باالتر از 

 شرح داده شده است: 5

 
 راهبردهای یادگیری خودتنظیمی های پرسشنامهپارامترهای تحلیل عامل تأییدی شاخص. 1جدول

 هاعامل هامؤلفه بار عاملی 2Rضریب تعیین  tآماره 

 راهبردهای شناختی 33/0 43/0 53/3*

 راهبردهای فراشناختی 32/0 53/0 14/3* یادگیری خودتنظیمی راهبردهای
 مدیریت منابع 45/0 13/0 32/5*

 خودکارآمدی 34/0 33/0 35/11*

 باور انگیزشی
 گیری هدفجهت 33/0 15/0 11/10*

 گذاری درونیارزش 32/0 31/0 40/3*

 اضطراب امتحان 13/0 024/0 10/5*
 

 

 های نیکویی برازش پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمیشاخص.2جدول

PCLOSE RMSEA CFI NFI AGFI GFI P Df  
 شاخص

 مقدار 11/50 15 33/0 31/0 30/0 35/0 34/0 03/0 54/0

 

 

 های تحقیقنتایج آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی پرسشنامه .3 جدول

 پایایی به روش آلفای کرونباخ هاشماره سؤال تعداد سؤاالت هامؤلفه پرسشنامه

راهبردهای 

یادگیری 

 خودتنظیمی

 15 شناختی راهبردهای
23 ،51،44 ،54 ،51 43 ،23 ،21 ،

53 ،42 ،41 ،52 ،55 
34/0 

 35/0 53، 45،50 41، 53، 23، 43، 53 3 راهبردهای فراشناختی

 33/0 40 1 مدیریت منابع

 22 نمره کل

51 ،54 ،44 ،51 23 53 ،21 ،23 ،

43 ،55 ،52 ،41 ،42 ،53 ،23 ،

43 ،53 ،53 ،50 ،45 ،41 ،40 

14/0 

 های انگیزشیباور

 10/0 22، 21، 13 14، 12، 10، 3، 3، 2 3 خودکارآمدی

 15/0 24، 13، 11، 4، 1 3 گیری هدفجهت

 30/0 20، 11، 3، 3 4 گذاری درونیارزش

 34/0 23، 25 13، 13، 15، 1، 5 1 اضطراب امتحان

 23 نمره کل

12 ،10 ،3 ،3 ،2 ،22 21 ،13 ،

14 ،24 ،13 ،11 ،4 ،1 ،20 ،11 ،

3 ،3 ،13 ،13 ،15 ،1 ،5 ،23 ،25 

35/0 

 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             7 / 13

https://edcbmj.ir/article-1-1148-fa.html


 .....های اجتماعی مجازیبررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه |و همکاران  خدیجه علی آبادی 

532 

 

 یافته ها

های در این پژوهش رابطۀ بین میزان استفاده از شبکه

اجتماعی مجازی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در 

مونه شود. گروه نآموزانِ دخترِ اول متوسطه بررسی میدانش

آموزان است که به قصد بررسی رابطۀ نفر از این دانش 100شامل 

های اجتماعی مجازی و راهبردهای بین این متغیرها)شبکه

 اند.یادگیریِ خودتنظیمی( در پژوهش شرکت داده شده

شود شامل میانگین، اطالعاتی که در این قسمت ارائه می

صل از اجرای انحراف استاندارد، و حداقل و حداکثر نتایج حا

ها ابتدا به صورت اجمالی، با استفاده از مذکور است. این داده

شوند و سپس در مرحلۀ تجزیه و جداول توصیفی، خالصه می

 تحلیلِ استنباطی به تفصیل توضیح داده خواهند شد.

میانگین و  آمده است، 4شمارة همانطور که در جدول 

اجتماعی به ترتیب  ۀکمیزان استفاده از شب متغیرِ انحراف معیارِ

کل در متغیر  ةبود. میانگین و انحراف معیار نمر 11/3و  40/3

میانگین و  ، و43/3و  05/14به ترتیب  نیز یادگیری خودتنظیمی

کل در متغیر باورهای انگیزشی به ترتیب  ةانحراف معیار نمر

از پرداختن به آزمون فرضیات  پیش بود. 43/12و  40/32

 بررسی شدال بودن همه متغیرهای پژوهش نرم ۀپژوهش، مفروض

 .به تأیید رسید 03/0تر از داری بزرگاو همگی با سطح معن

آمده دستباید اطالعات به ،های تحقیقبرای آزمون فرضیه

های آماری مناسب مورد در طول تحقیق با استفاده از آزمون

های متعدد در این آزمون قرار گیرند. از میان فنون و تکنیک

بین میزان  ۀیق با توجه به هدف پژوهش که بررسی رابطتحق

های اجتماعی مجازی و راهبردهای یادگیری استفاده از شبکه

از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد)در اینجا متغیرها  است،

 (.استای فاصله

نتایج ضریب  ،شودمی دیده 3شمارة همانطور که در جدول 

های استفاده از شبکه میزانِ همبستگی پیرسون بین متغیرِ

اجتماعی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با ضریب همبستگی 

داری نشان رابطه مثبت و معنی 01/0در سطح آلفای  43/0

 (.P<01/0دهد )می
 

 

 های آنو باور انگیزشی و مؤلفه ز یادگیری خودتنظیمیهای حاصل اهای توصیفی مربوط به دادهشاخص .4جدول

  ماریهای آشاخص  

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین متغیر 

یادگیری 

 خودتنظیمی

 102 34 43/3 05/14 نمره کل

 31 23 03/3 51/45 راهبردهای شناختی

 50 13 13/5 45/21 راهبردهای فراشناختی

 13 4 54/2 22/3 مدیریت منابع

 باورهای انگیزشی

 111 43 43/12 40/32 نمره کل

 41 14 01/3 13/50 خودکارآمدی

 23 1 30/5 33/13 گیری هدفجهت

 20 3 22/5 33/15 گذاری درونیارزش

 51 14 40/4 03/21 اضطراب امتحان
 

 های اجتماعی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمینتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه .5جدول

 داریسطح معنی تنظیمیراهبردهای یادگیری خود 

 001/0 43/0 های اجتماعی مجازیمیزان استفاده از شبکه

 

نتایج ضریب  ،شودمی دیده 3شمارة همانطور که در جدول 

های میزان استفاده از شبکه همبستگی پیرسون بین متغیر

راهبردهای فراشناختی و شناختی به ترتیب با  ۀاجتماعی و مؤلف

رابطه  01/0در سطح آلفای  41/0و  41/0ضریب همبستگی 

(. بین این متغیر با P<01/0دهد)نشان میرا داری مثبت و معنی

دار وجود دارد مثبت و غیرمعنی ۀمدیریت منابع رابطۀ مؤلف

(03/0<P.) 
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نتایج ضریب  نیز آمده است، 1شمارة همانطور که در جدول 

 هایِهمبستگی پیرسون بین متغیر میزان استفاده از شبکه

 43/0مجازی و باورهای انگیزشی با ضریب همبستگی  جتماعیِا

نشان  را داریمثبت و معنی ۀرابط 01/0در سطح آلفای 

 (.P<01/0دهد)می

نتایج ضریب بینیم، نیز می 3شمارة در جدول  چنانچه

های استفاده از شبکه میزانِ همبستگی پیرسون بین متغیرِ

یری هدف و گهای خودکارآمدی، جهتاجتماعی و مؤلفه

 0/ 45و  43/0به ترتیب با ضریب همبستگی  ،گذاری درونیارزش

نشان  را داریمثبت و معنی ۀرابط ،01/0در سطح آلفای  32/0و 

های اجتماعی بین میزان استفاده از شبکه .(P<01/0دهد)می

دار مثبت و غیرمعنی ۀرابط ،اضطراب امتحان ۀمجازی با مؤلف

 (.P>03/0وجود دارد)

 
 

 های اجتماعینتایج تحلیل ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه .1ول جد

 یادگیری خودتنظیمی های راهبردهایو مؤلفه 

 مدیریت منابع راهبردهای شناختی راهبردهای فراشناختی 

 013/0 41/0 41/0 های اجتماعیمیزان استفاده از شبکه

 (33/0) (001/0) (001/0) داریسطح معنی

 
 های اجتماعی و باورهای انگیزشینتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه.7 جدول

 داریسطح معنی باورهای انگیزشی 

 003/0 43/0 های اجتماعی مجازیمیزان استفاده از شبکه

 
 های باورهای انگیزشیهای اجتماعی و مؤلفهسی رابطه بین میزان استفاده از شبکهنتایج تحلیل ضریب همبستگی پیرسون جهت برر .8جدول 

 اضطراب امتحان گذاری درونیارزش گیری هدفجهت خودکارآمدی 

 050/0 32/0 45/0 43/0 های اجتماعیمیزان استفاده از شبکه

 11/0 (33/0) (001/0) (001/0) داریسطح معنی

 

  حثب

روز نقش بیشتر و جازی روزبههای اجتماعی مشبکه

تری در آموزش و یادگیری به طور اعم و در برنامۀ درسی به مهم

های آنها توجه به ترین ویژگیکنند و از مهمطور اخص ایفا می

یادگیرنده به عنوان سازندة دانش است. بر این اساس، توجه به 

ت های یادگیری در برنامۀ درسی مبتنی بر آنها ضروری اسفعالیت

های مختلفی اندیشیده شود تا یادگیرنده از طریق و باید فعالیت

ها به وسعت و غنای یادگیری خود بیفزاید. گسترده شدن آن

فناوری اطالعات و نفوذ وسایل ارتباطات از راه دور به عمق 

های آموزش در جوامع را نیز متحول کرده جامعه، ابزارها و روش

هر فرد در هر زمان و هر  است و این تحول در جهتی است که

کند، مشغول مکانی بتواند با امکاناتی که خود مشخص می

تر شدن هزینۀ استفاده یادگیری شود. پیشرفت تکنولوژی و ارزان

از آن، فکر استفاده از ابزارهای جدیدتر برای انتقال دانش را در 

جوامع مطرح کرده است و به دنبال آن، به وجود آمدن و گسترش 

 های ت نیز آموزش الکترونیکی را به عنوان یکی از راهاینترن

 

آموزش از راه دور برای استفادة بیشتر از امکانات موجود و 

 کند.گسترش آموزش در جوامع، پیشنهاد می

ای از ابزارها، های اجتماعی با ارائۀ طیف گستردهشبکه

کنند و یادگیرندگان را در ساخت فرایند یادگیری خود فعال می

آورند که راهبردهای یادگیری مؤثر، از ن امکان را به وجود میای

طریق استفاده از این ابزارها، بهتر اجرا شوند. شواهد پژوهشی 

های اجتماعی، افزون بر بهبود اند که استفاده از شبکهنشان داده

های بالقوه عملکرد فردی، به پرورش استعدادها و ظرفیت

ر بودن در یک زنجیرة یادگیریِ پذیپردازد و مهارت انعطافمی

 دهد.العمر را توسعه میمادام

)عمومی،  های اجتماعی چندین ابزار ارتباطیشبکه

خصوصی، همزمان و غیرهمزمان( را ایجاد و کار گروهی و روابط 

اند. همچنین مبادلۀ آموز را ساده کردهافقیِ بین آموزگار و دانش

یری اجتماعی، شبکه های اطالعات و بازخوردها برای اهداف یادگ

آموز اجازة ایجاد محتوا کند و به دانشسازی میاجتماعی  را بهینه

دهد گیری اولیه توسط استاد را میپس از مشخص کردن جهت
[41]. 
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نتایج حاصل از فرضیۀ اول پژوهش نشان داد بین متغیر 

های اجتماعی مجازی با راهبردهای میزان استفاده از شبکه

آموزان اول متوسطه، رابطۀ مثبت تنظیمی در دانشیادگیری خود

(. نتایج پژوهش حاضر با نتایج >01/0Pدار وجود دارد)و معنی

  Kitsantas(2004 ،)Straehle Manfred Mario(2003 ،)پژوهش 

Greenhow Christine(2011 ،)Karadeniz (2011،) 

Vrieling(2013 ،)Al-Jabri(2013 ،)Bickerdike ،O’Deasmhunaigh ،

O’FlynnوO’Tuathaigh(2013 ،)Nikdel(2003 ،)Gharibnejad 

(2013 ،)Dhoie(2013 ،)Kmasy(2013،) Heiberger (2011 ،)

Mclaughin (2001 و )Dabbagh (2012 ،)Robert miller(2003 ،)

Johnson(2011،) Simonds(2003 ،)Balakrishnan ، (2011 ) همسو

 .[44، 45، 53-53، 55، 51-23، 21-23، 25، 21-13] است

نتایج حاصل از فرضیۀ دوم پژوهش نشان داد که نتایج 

های ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر میزان استفاده از شبکه

 های راهبردهای یادگیری خودتنظیمیاجتماعی مجازی و مؤلفه

)راهبردهای فراشناختی و شناختی( به ترتیب با ضریب 

، رابطۀ مثبت و 01/0در سطح آلفای  41/0و  41/0همبستگی 

های (. بین متغیر شبکه>01/0Pدهد)داری را نشان میمعنی

اجتماعی مجازی با مؤلفۀ مدیریت منابع، رابطۀ مثبت و 

(. نتایج پژوهش حاضر با نتایج <03/0Pدار وجود دارد)غیرمعنی

Dehghani(2013 ،)Shahamat(2003 ،)وKhalaj تحقیق 

Nikdel(2003 ،)Kadiver(2003 ،)

DabbaghوKitsantas(2004 ،)Atkinson(2004 و )Doby 

 .[42، 41، 40، 23، 53، 53، 52]خوانی دارد ( هم2003)

نتایج حاصل از فرضیۀ سومِ پژوهش نشان داد ضریب 

های همبستگی پیرسون بین متغیر میزان استفاده از شبکه

 43/0اجتماعی مجازی و باورهای انگیزشی با ضریب همبستگی 

دهد. داری را نشان میرابطۀ مثبت و معنی 01/0 در سطح آلفای

 AdamsوCurry ، Jean-Marieنتایج پژوهش حاضر با پژوهش 

 .[22]( همسو است 2013)

نتایج حاصل از فرضیۀ چهارم پژوهش نشان داد، ضریب 

های همبستگی پیرسون بین متغیر میزان استفاده از شبکه

شی)خودکارآمدی، های باورهای انگیزاجتماعی مجازی با مؤلفه

گذاری درونی( به ترتیب با ضریب گیری هدف و ارزشجهت

نشانگر  01/0در سطح آلفای  32/0و  45/0و  43/0همبستگی 

 (. بین این متغیر با مؤلفۀ>01/0Pداری است)رابطۀ مثبت و معنی

 03/0دار وجود دارد)اضطراب امتحان رابطۀ مثبت و غیرمعنی

P> پژوهش حاضر با تحقیق .)Curry (2013 ،)Pakdaman 

Savchy (2001هم ) [54، 22]خوانی دارد. 

 گیرینتیجه

های اجتماعی هم باید مانند هر فناوری تازة دیگری با شبکه

زندگی ما هماهنگ شوند؛ اما در طول این فرآیند و تا رسیدن به 

ای نیز وجود خواهند آن هماهنگی مطلوب، پیامدهای منفی

ها در کالس درس باعث ست این فناوریداشت. با اینکه ممکن ا

توان ای برای تقلب شود؛ اما از سوی دیگر میپرتی یا وسیلهحواس

ها را به ابزاری برای یادگیری درست و ژرف و تعامل گروهی آن

 .تبدیل کرد

های شده در زمینۀ شبکههای انجامبررسی پژوهش

ا در هاجتماعی و آموزش نشان داد که استفاده از این شبکه

آورد: باال بردن آموزش، این امکانات را برای استادان فراهم می

، Kabilanامکان پذیرش استاد در فرهنگ دانشجویی جدید)

، Pempekها)دادهای آموزشی سازنده در انواع شاخه(؛ برون2010

های (؛ توانمند ساختن استادان در عملی کردن روش2003

(؛ Hew ،2011دانشجویان)های مختلف تدریس با توجه به عالقه

های تشخیصی در فرایند یادگیری و به یکپارچه کردن ارزیابی

 Pasekگری)های هدایتهمان صورت تنظیم کردن فعالیت

(؛ ارتقاء یافتن تغییر در استراتژی، ظرفیت Hargittai ،2003و

، Slwynفکری، نگرش و رفتار استاد با استفاده از شبکۀ اجتماعی)

ردن شرایطی که استاد، دانشجو را به عنوان یک (؛ فراهم آو2003

(؛ به وجود 2003و همکاران،  Schwartzشریک تعاملی بپذیرد )

های مختلف یادگیری و ارتقاء آوردن امکان تحلیل و مقایسۀ روش

 (.Roblyer ،2011دانشِ دانشجویان توسط استاد)

های شده در زمینۀ شبکههای انجامهمچنین پژوهش

های اجتماعی مجازی جز وزش نشان داد که شبکهاجتماعی و آم

آورد، امکانات زیادی را برای امکاناتی که برای استادان فراهم می

ها موجب کند؛ استفاده از این این شبکهدانشجویان نیز ایجاد می

ویژه شود که دانشجویان ارتباط مثبتی را با دیگر دانشجویان بهمی

ایجاد کنند و بدین وسیله  افراد همسان از نظر سن و عالیق،

، Kabilanشود)موجب انگیختگی و درگیر شدن یادگیرنده می

2010 )[31-43]. 

های سنتی های اجتماعیِ اینترنت جایگزین رسانهرسانه

توانند از مانند تلویزیون، رادیو یا روزنامه هستند و کاربران می

استفاده از  البته .[32]ها بازخورد نیز دریافت کنندطریق این رسانه

های آموزانی که مهارتهای اجتماعی برای دانششبکه

 .[35]خودتنظیمی پایینی دارند با مخاطرات زیادی همراه است 

های اجتماعی مجازی، در آینده بیش از این هم ظاهراً شبکه

روز اکنون هم روزبهها همکنند. این شبکهاهمیت پیدا می

تماعی، دیگر افراد برای پیدا های اجشوند. در شبکهتر میمحبوب

های گوناگون تنها نیستند مثالً کردن همفکران خود در زمینه
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های مورد عالقه یا برای بحث دربارة مسائل برای تحلیل بازی

مند، گاه افراد عالقهسیاسی. پیش از این در دنیای حقیقی هیچ

 یافتند.موضوعاتی که به آن عالقه داشتند را بدین گستردگی نمی

های های شبکهاین دلیل و شاید دالیل مشابه آن، سرویس

ترین ارکان اینترنت در دو، سه اجتماعی مجازی را به یکی از مهم

 سال اخیر تبدیل کرده است.

 پیشنهادهای مبتنی بر پژوهش:

های اجتماعی در بسترهای الزم برای استفاده از شبکه -

 ها فراهم شود.مدارس و دانشگاه

ها در الزم برای استفادة بهینه از شبکه هایآموزش -

 آموزش توسط نهادهای ذیربط صورت گیرد.

ای طراحی شود که قابلیت محتوای آموزشی به گونه -

 های اجتماعی را داشته باشد.گذاری در شبکهاشتراک

های ناشی های اجتماعی بومی و ملی آسیببا تولید شبکه -

 های اجتماعی گرفته شود.از شبکه

ای استادان و آموزگاران در عرصۀ با ارتقاء رشد حرفه -

ها برداشته مجازی گامی مؤثر برای استفادة بهینه از این شبکه

 شود.

 تقدیر و تشکر

از مدیر و معاون محترم مدرسۀ امام رضا سپاسگزاریم که به 

 پژوهشگران در اجرای این پژوهش یاری رساندند . 

 اخالقی هیدییتأ

امل جلب رضایت، دادن اطمینان به مالحظات اخالقی ش

هایشان و دادن اختیار ها مبنی بر  محرمانه بودن پاسخآزمودنی

 برای خروج از پژوهش در هر مرحله از پژوهش، رعایت شد.

 تعارض منافع

 .گونه تعارضی در منافع وجود نداردهیچبین نویسندگان 

 یمنابع مال 

ورت ای در تمامی مراحل پژوهش صهیچ حمایت مالی

 ها بر عهدة نویسندگان مقاله بود.نگرفته است و تمامی هزینه
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