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Abstract 

Introduction: The use of virtual social networks as one of the innovative means of information 

and communication technology has been welcomed in recent years. Virtual social networks 

are used in various fields of political, social, cultural, educational and etc. In education, 

students increasingly use social networking sites to create and maintain social relationships 

and support informal learning practices and learning activities. The aim of this study is to 

determine the relationship between the use of virtual social networks with the Enthusiasm 

and Academic Engagement among students. 

Methods: In terms of aim this is an applied research and in terms of methodology it is 

descriptive a kind of correlation. The Statistical Society of research includes all Allameh 

Tabatabai University’s students who were enrolled in the academic year of 95-96. 300 of 

them were selected by the Targeted sampling method. Research tool of present study is 

questionnaire of Enthusiasm and academic engagement. 

Results: The analysis of data has been done by the Multiple Regression and Pearson 

Correlation Coefficient method. The results indicated that there is relationship between the 

rate of use virtual social networks with the enthusiasm and academic engagement of students. 

(P < 0.01) There is a positive and meaningful relationship between the rate of virtual social 

networks and the components of academic engagement (cognitive, behavioral and 

motivational engagement). (P < 0.01) There is a positive and meaningful relationship between 

the rate of use virtual social networks and components of the academic enthusiasm (cognitive, 

emotional and behavioral enthusiasm) (P < 0.01) as well. 

Conclusions: The use of technology, especially the use of virtual social networks is causing 

Learner academic engagement, increased motivation, Enthusiasm and learning skills of 

students, The ability to quickly expand the content of the course and easy access for all 

individuals, personalized / individualized materials and virtual social networks can be used 

from virtual social networks in order to take of its advantage in education and learning 

students. 
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مقدمه

که مردم از همه سنین، مشاغل طوریای جذاب است، بهاینترنت رسانه

های جدیدی کنند. این رسانه راهو سطوح مختلف از آن استفاده می

های برقراری کند. یکی از راهبرای برقراری ارتباط با افراد فراهم می

ارتباط از طریق اینترنت که امروزه به سرعت در حال شیوع است، 

های اجتماعی مجازی در حال جتماعی مجازی است. شبکههای اشبکه

ترین وسایل ارتباطی در دوران حاضر هستند. شدن به مهمتبدیل

های اجتماعی امکان ارتباط بین افراد را بدون محدودیت مکانی شبکه

ها، گذاری اطالعات، فایلاند و فضایی آزاد برای اشتراکفراهم آورده

وبالگ و ارسال پیام و مکالمات همزمان ایجاد تصاویر و ویدئوها، ایجاد 

ان توکه نمیطوریو نقش پررنگی در دنیای امروز دارند، به [3]اند نموده

ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و ها را نادیده گرفت. این شبکهآن

لملل تأثیر گذارند، به همین ااجتماعی افراد در سطح کشور و حتی بین

تری را در زندگی دلیل در حال گسترش هستند و در آینده نقش مهم

 .[9]بازی خواهند کرد 

در  "های اجتماعی مجازیشبکه"نخستین بار بحث  3291در سال 

 ازآن در سالایالت متحده آمریکا مطرح شد، پس دانشگاه ایلی نیوز در

اندازی نخستین سایت شبکه اجتماعی با نام سیکس دیگریس راه 3222

های شبکه سایت، انفجار تجارت در وب9119شد. اما بعد از سال 

اجتماعی مانند لینکداین و اورکات و فرندستر و... باعث تحول عظیم در 

جتماعی شد. اما در ماه آوریل سال های ااین عرصه و شکوفایی شبکه

 هایسایت خود با زبانهای اصلی وببوک با ایجاد صفحه، فیس9112

درصد در سال گذشته رشد  341سایت مختلف باعث شد که این وب

 .[1]داشته باشد 

 19/12/3129 تاریخ دریافت:

 12/33/3129 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 مجازی اجتماعی هایشبکه

 تحصیلی اشتیاق

 تحصیلی درگیری

 دانشجویان

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
  هایسال در ارتباطات و اطالعات هایفناوری نوین ابزارهای از یکی عنوانبه مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده :مقدمه

  ی،فرهنگ اجتماعی، سیاسی، مختلف هایزمینه در مجازی اجتماعی هایشبکه. است شده مواجه چشمگیری استقبال با اخیر

  حفظ و ایجاد برای اجتماعی هایشبکه هایسایت از ایفزاینده طور به دانشجویان آموزش، در. دارد کاربرد...  و آموزشی

  دفه با حاضر پژوهش. کنندمی استفاده یادگیری هایفعالیت و رسمی غیر یادگیری هایشیوه از حمایت و اجتماعی روابط

  دهش انجام دانشجویان در تحصیلی درگیری و اشتیاق با مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده میزان بین رابطه تعیین

 .است

  آماری جامعه. است همبستگی نوع از توصیفی تحقیق روش نظر از و کاربردی هدف لحاظ از حاضر پژوهش :کار روش

  استفاده با و بودند تحصیل به مشغول 24-29 سال در که باشدمی تهران طباطبائی عالمه دانشگاه دانشجویان کلیه شامل

  از نیاز مورد هایداده آوریجمع جهت. شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر 111 هدفمند تصادفی گیرینمونه روش از

 .شد استفاده تحصیلی درگیری و اشتیاق هایپرسشنامه

  نشان جنتای. گرفت صورت پیرسون همبستگی ضریب و متغییری چند رگرسیون روش به هاداده تحلیل و تجزیه :هایافته

<   13/1) دارد وجود رابطه تحصیلی درگیری و تحصیلی اشتیاق با مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده میزان بین داد

P) (  یزشیانگ و رفتاری شناختی، درگیری) تحصیلی درگیری هایمؤلفه و مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده میزان بین

  هایمؤلفه و مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده میزان بین همچنین. دارد وجود (P<  13/1) داریمعنی و مثبت رابطه

 .دارد وجود( P<  13/1) داریمعنی و مثبت رابطه( رفتاری و عاطفی شناختی، اشتیاق) تحصیلی اشتیاق

  نده،یادگیر تحصیلی درگیری موجب مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده ویژهبه تکنولوژی از استفاده :گیرینتیجه

  همه رایب آسان دسترسی و درسی محتوای سریع گسترش قابلیت دانشجویان، یادگیری مهارت و اشتیاق انگیزه، افزایش

  یادگیری و آموزش در مجازی اجتماعی هایشبکه از توانمی و شودمی انفرادی/ شده شخصی درسی مواد ارائه افراد،

 .کرد استفاده آن مزایای از گیریبهره جهت در دانشجویان

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.03.03         مقاله پژوهشی

 یلیتحص درگیری و اشتیاق با مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده میزان بین رابطه بررسی

 5 لیلوس خدری لیال، *،1 گوجار اسمعیلی صالح ،9 آبادی علی خدیجه،3زیره  ده رجبیان مریم

 
 ایران تهران، تهران، طباطبایی عالمه دانشگاه آموزشی، تکنولوژی گروه نور، پیام دانشگاه مدرس و ارشد کارشناس 3
 ایران تهران، تهران، طباطبایی عالمه دانشگاه آموزشی، تکنولوژی گروه دانشیار 9
 ایران تهران، تهران، طباطبایی عالمه دانشگاه آموزشی، تکنولوژی گروه ارشد، کارشناس 1
 ایران تهران، خوارزمی دانشگاه آموزشی، مدیریت ارشد، کارشناس 5
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 و همکاران زیره ده رجبیان
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 Kavoosi &Kazemi (2013)های اجتماعی مجازی را شبکه

اند که تعریف کرده 9های مبتنی بر فناوری وب سایتای از وبمجموعه

با قابلیت ایجاد شبکه و ارتباطات مجازی تعاملی در فضای سایبر به 

 Ghasemzadeh (2011) .[5]پردازند -تأثیرگذاری در اجتماع می

های اینترنتی سایتهای اجتماعی مجازی را نسل جدیدی از وبشبکه

ها کاربران اینترنتی حول محور مشترکی سایتداند که در این وبمی

های آنالین را تشکیل شوند و جمعیتبه صورت مجازی باهم جمع می

های اجتماعی مجازی های شبکهترین ویژگی. مهم[4]دهند می

ای بودن، سانههزینه بودن، چندراند از: دسترسی و وسعت، کمعبارت

ز به گیری بدون نیاگرایی، بهرهسازی انسانی، تعاملگرایی و شبکهجمع

. اصطالح [9]مهارت و تخصص، ارتباط فوری و پیوستگی و مداومت 

قرار  های اجتماعیهای اجتماعی مجازی، زیرمجموعه رسانهشبکه

واسطه های اجتماعی مفاهیمی کالن هستند که بهگیرد. رسانهمی

های جدید ارتباطی چون اینترنت و تلفن همراه پدید پیدایش شبکه

مکانی حاکم بر اینترنت های اجتماعی مجازی به علت بیاند. شبکهآمده

های اجتماعی باشند، در واقع شبکهها میبر اساس عالیق افراد و گروه

های اجتماعی برخالف اند. در شبکهپایه مشارکت همگانی بنا شدهبر 

ها با اطالعاتی مواجه ایم که قابل رد و بدل شدن در بین عصر ایمیل

 .افراد گوناگون است

های جدید در عرصه آموزش تغییرات مهمی در ماهیت یادگیری فناوری

ها موجب آورد و استفاده بهینه از این فناوریدانشجویان به وجود می

. در عصری که [2]شود بهبود و تسهیل در امر یادگیری و آموزش می

ری اطالعات و ارتباطات به یک از ارکان اساسی زندگی استفاده از فناو

در جوامع بشری تبدیل شده است، آموزش به عنوان مبدأ تحوالت در 

 هایهای نوین به ویژه شبکهکارگیری فناوریای نیازمند بههر جامعه

. یکی از مسائل مهم مورد [2]اجتماعی مجازی در امر آموزش است 

ها، توجه به ابعاد روانشناختی آن کارگیری این فناوریتوجه بشر در به

است. متغیرهای انگیزشی به عنوان یکی از ابعاد روانشناختی، ازجمله 

ترین عواملی هستند که روی مدت زمان صرف شده برای انجام مهم

 از راهبردهایتکالیف تحصیلی، چگونگی پردازش اطالعات، استفاده 

انگیز یادگیری، میزان پافشاری و پشتکار هنگام مواجهه با تکالیف چالش

و مقدار ارزشی که یک تکلیف برای یادگیرندگان دارد، تأثیر مستقیمی 

نوبه خود عملکرد و پیشرفت تحصیلی را تحت دارند و این متغیرها به

. انگیزش علت اصلی رفتار است چه در شرایط [2]دهند تأثیر قرار می

موجود در محیط ایجاد شود و چه از تظاهرات رفتاری، فیزیولوژیکی و 

توان به عنوان عامل نیرو گزارش شخصی استنباط شود. انگیزش را می

. دو متغیر مهم انگیزشی [31]کننده رفتار تعریف کرد دهنده و هدایت

که در این تحقیق موردبررسی قرار گرفتند، اشتیاق و درگیری تحصیلی 

باشند. یکی از عوامل موفقیت تحصیلی یادگیرندگان، اشتیاق می

به عنوان زمان و انرژی که یادگیرندگان در باشد که تحصیلی می

نمایند تعریف شده است های هدفمندانه آموزشی صرف میفعالیت

دیگر اشتیاق تحصیلی به کمیت و کیفیت انرژی عبارت. به[33]

شود که در دوران تحصیلی صرف جسمانی و روانی دانشجویان اطالق می

. در زمینه اشتیاق تحصیلی اعتقاد بر این است که [39]کنند می

دانشجویان دارای ابعاد رفتاری )انجام به موقع و از روی رغبت تکالیف 

درسی(، عاطفی )احساسات و عالیق مثبت نسبت به تحصیل( و 

شناختی )نیروگذاری روانشناختی در امر یادگیری( هستند که هرکدام 

 .[31]دهند شان را تحت تأثیر قرار مییبه نحوی عملکرد تحصیل

یکی دیگر از عوامل انگیزشی مهم در موفقیت تحصیلی، درگیری 

 اند که یادگیرندگان هرچه بیشترها نشان دادهباشد. پژوهشتحصیلی می

در مسائل تحصیلی و تکالیف یادگیری درگیر شوند، موفقیت تحصیلی 

ای است که . درگیری تحصیلی سازه[35]کنند بیشتری نیز کسب می

نخستین بار برای درک و تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح شد و 

گرایانه در حوزه تعلیم و های اصالحعنوان پایه و اساسی برای تالشبه

شناس . درگیری تحصیلی توسط روان[34]تربیت مدنظر قرار گرفت 

مختلفی از درگیری تحصیلی  مطرح شد. تعاریف Tyler (1930) نامی

ارائه شده است. برخی معتقدند فقط زمانی یادگیرنده در تکالیف 

شود که تکالیف موردنظر مستلزم مهارت حل مسئله تحصیلی درگیر می

های تفکر سطح باال نظیر ارزشیابی، تفکر نقادانه و خالقانه باشد و مهارت

توان گفت یادگیرندگان در یادگیری . بنابر تعریف فوق الذکر می[39]

شوند هایی درگیر میها در تکالیف و فعالیتشوند، بلکه آنگیر نمیدر

 Rahman &Alhazmi (2014) .[32]شود که منجر به یادگیری می

معتقدند در بستر شبکه اجتماعی مجازی، اصطالح درگیری تحصیلی 

های آموزشی در داخل و به زمان و تالشی که دانشجویان در فعالیت

هایی از قبیل شود. فعالیتکنند گفته میخارج از کالس صرف می

شده )تکالیف های یادگیری و وظایف تعیینشرکت در فعالیت

گذاری منابع و تجربه، تعامل و ه اشتراکواگذارشده(، ارائه بازخورد، ب

 .[32]باشد مشارکت با استاد و دانشجویان می

درگیری تحصیلی متشکل از دو مؤلفه عاطفی  Finn (1989) در الگوی

که در مطالعات جدید درگیری تحصیلی . درحالی[32]و رفتاری است 

اجتماعی  -دارای چهار مؤلفه رفتاری، عاطفی، شناختی و رفتاری

باشد. رفتارهایی نظیر پایداری در حین انجام تکالیف، رفتارهای می

های کالسی مواردی از مطالعه، شرکت منظم در کالس درس و بحث

های شناختی ری تحصیلی هستند. شاخصهای رفتاری درگیشاخص

درگیری تحصیلی شامل توجه به تکلیف، راهبردهای یادگیری و 

یز است. انگشناختی، تسلط و تبحر در تکالیف و ترجیح تکالیف چالش

دهی به ها و عواطف نظیر اضطراب، خستگی، اشتیاق و ارزشهیجان

 .[39]های عاطفی درگیری تحصیلی هستند تکلیف ازجمله شاخص

تماعی مجازی بر متغیر درگیری تحصیلی نیز حائز های اجتأثیر شبکه

در بررسی پیشینه مطالعاتی درزمینه  Pawer (2012) اهمیت است.

های اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی و تأثیر استفاده از شبکه

درگیری تحصیلی یادگیرندگان به این نتیجه رسیده است که در 

حصیلی اثر منفی ولی های اجتماعی مجازی بر عملکرد تمجموعه شبکه

. نتایج برخی [32]های آن اثر مثبت دارد بر درگیری تحصیلی و مؤلفه

های های شبکهدهد که استفاده از ابزارها و سایتاز مطالعات نشان می

لی طورکتواند از درگیری تحصیلی دانشجویان و بهاجتماعی مجازی می

یلی و موفقیت حمایت کند. عالوه بر این، برای ارزیابی عملکرد تحص

 ها وتوانند بر کالسهای اجتماعی میهای شبکهاینکه چگونه سایت

درگیری دانشجویان تأثیرگذار باشند، یک مطالعه تجربی با یک گروه 

 های مختلف تحصیلی توسطآزمایش با استفاده از توییتر برای بحث

Junco ( انجام شد، نتایج نشان داد که گروه آزمون 9133و همکاران )

ای در درگیری تحصیلی نسبت به گروه کنترل مالحظهافزایش قابل

اند رابطه نشان داده Harper & Heiberger (2008) .[91]دارند 



 1317 مرداد و شهریور ،3 شماره ،11 دوره ،نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

93 

های شبکه اجتماعی مجازی و درگیری مثبتی بین استفاده از سایت

اند های سایر مطالعات نشان دادهتحصیلی دانشجویان وجود دارد. یافته

اجتماعی مجازی نقش مهمی در کاهش  که اعتیاد به اینترنت و شبکه

کند و در نتیجه از اشتیاق انگیزش تحصیلی دانشجویان، ایفا می

 .[93]کاهد ها نیز میتحصیلی آن

Kyungsik, Svitlaan & Countney (2016)  پژوهشی با عنوان

های اجتماعی مجازی در درگیری تحصیلی و رضایت درک نقش شبکه

برای دانشجویان دوره کارشناسی انجام دادند. نتیجه نشان داد که 

ی برای اشاعه و حفظ های اجتماعی مجازدانشجویان عمدتًا از شبکه

 حال ساختکنند. باایناطالعات تحصیلی و تحقیقاتی استفاده می

ای یکی از دالیل اصلی است و کاربرد های ارتباطی و توسعه حرفهشبکه

های اجتماعی مجازی با درگیری تحصیلی و رضایت دانشجویان شبکه

 .[99]ارتباط مثبتی دارد 

Akbari ( پژوهشی با عنوان درگیری تحصیلی 9139و همکاران )

های اجتماعی -دانشجویان و یادگیری زبان خارجه از طریق شبکه

ایج نشان داد گروه آزمون )کسانی که از شبکه آنالین انجام دادند. نت

داری سطح باالتری از اجتماعی مجازی استفاده کردند( به طور معنی

درگیری و انگیزه نسبت به گروه کنترل )کسانی که از شبکه اجتماعی 

 .[91]مجازی استفاده نکردند( نشان دادند 

Quansah, Fiadzawoo & Kuunaangmen (9139)  پژوهشی با

های اجتماعی مجازی و عنوان درگیری تحصیلی دانشجویان در شبکه

کاربرد آن برای تدریس و یادگیری )مطالعه موردی دانشکده آموزش 

پرستاری( انجام دادند. نتایج نشان داد دانشجویان بیشتر در فیس بوک، 

واتس آپ، گوگل پالس، یوتیوب و توئیتر درگیر هستند. 

های اجتماعی مجازی برای ه طور عمده از شبکهکنندگان بشرکت

د کنند. اکثریت معتقدنشدن و سرگرمی استفاده مییادگیری، اجتماعی

ان دارد شکه شبکه اجتماعی مجازی تأثیر مثبتی بر عملکرد تحصیلی

[95]. 

 Alshuaibi(9134 )های اجتماعی پژوهشی با عنوان استفاده از شبکه

مجازی، درگیری دانشجویان و عملکرد تحصیلی دانشجویان بازرگانی 

در دانشگاه علمی کاربردی مالزی انجام داد. نتایج نشان داد که هیچ 

های اجتماعی و عملکرد تحصیلی وجود مستقیمی بین شبکهارتباط 

های اجتماعی مجازی توانایی دهد که شبکهندارد. نتایج نشان می

استفاده در یک محیط یادگیری را دارند زیرا باعث ارتقای درگیری 

تحصیلی دانشجویان در کالس و سپس موفقیت و عملکرد تحصیلی 

 .[94]شود ها میآن

 Zamanian(9139 )های اجتماعی با عنوان نقش استفاده از شبکه

گری یادگیری غیررسمی و مجازی در عملکرد تحصیلی با میانجی

های بیرجند انجام دادند. نتایج درگیری تحصیلی دانشجویان دانشگاه

های اجتماعی مجازی و عملکرد نشان داد که بین استفاده از شبکه

دار و یادگیری غیررسمی، رابطه مثبت معنی تحصیلی، رابطه منفی

داری وجود دار وجود دارد و بین درگیری تحصیلی، رابطه معنیمعنی

ندارد، مدل تحلیل مسیر مفروض در پژوهش حاضر با اصالح، از برازش 

درصد از تغییرات عملکرد  9مطلوب برخوردار بود که در مجموع 

ی( استانداردشده )بدون میانجکرد. اثر تحصیلی دانشجویان را تبیین می

های اجتماعی مجازی بر روی عملکرد تحصیلی منفی و اثر شبکه

غیرمستقیم آن )با میانجی( مثبت به دست آمد. نتایج نشان داد اثر 

های اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی غیرمستقیم استفاده از شبکه

 .[32]دار نیست معنی

 Ganji( پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین اعتیاد 9139و همکاران )

به اینترنت و اشتیاق تحصیلی دانشجویان انجام دادند. نتایج نشان داد 

بین اعتیاد به اینترنت و اشتیاق تحصیلی )عاطفی، رفتاری، شناختی( 

رابطه منفی و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد 

صورت منفی اشتیاق به تحصیلی در تواند بهعتیاد به اینترنت میا

 .[99]بینی نماید دانشجویان را پیش

 Rafiee Vardanjani (9134 ) پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین

های مجازی و اشتیاق تحصیلی در دانشجویان وابستگی به رسانه

دانشگاه شهرکرد انجام داد. نتایج نشان داد که اعتیاد به اینترنت دارای 

همبستگی منفی با اشتیاق تحصیلی است. این ضریب همبستگی از 

بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر وجود  باشد.لحاظ آماری معنادار می

شود رابطه بین میزان وابستگی به اینترنت با اشتیاق تحصیلی تأیید می

[92]. 

توانند در توسعه و ارتقای های اجتماعی مجازی میطورکلی شبکهبه

های درس نقش بسیار مؤثری داشته سطح آموزشی و علمی کالس

آموزان و معلمان های اجتماعی مجازی، دانشباشند. با استفاده از شبکه

ود گیری ختوانند دامنه فرایند یاد-و همچنین دانشجویان و اساتید می

گیری های کالس درس گسترش دهند و با بهرهرا به خارج از محدوده

های اجتماعی مجازی با یکدیگر تعامل داشته و به های شبکهاز فناوری

های شبکه . از آنجا که سایت[32]تبادل اطالعات و تجارب بپردازند 

باشند و نسبت به ر و کاربرپسند میپذیاجتماعی مجازی انعطاف

 راحتیها را بهتوان آنهای مدیریت دانش مییادگیری دیگر سیستم

مورد استفاده قرار داد، این واقعیت وجود دارد که تعدادی از دانشجویان 

و محققان با تشکیل یک گروه و با در نظر گرفتن مراحل کامالً ساده، 

برای بازخورد و ارتباط به اشتراک  شده توسط خودشان راامکانات ارائه

های اجتماعی مجازی نقش مهمی در های شبکهگذارند. برنامه-می

زندگی دانشجویان دارند و دانشجویان نیز بیشتر وقت خود را صرف 

های آموزش و کنند در نتیجه از اهمیت زیادی برای محیطها میآن

ویژه استفاده . استفاده از تکنولوژی به[32]یادگیری برخوردار هستند 

های اجتماعی مجازی به توسعه جوامع یادگیری کوچک کمک از شبکه

نند کطور فعال در آن شرکت میای که همه فراگیران بهگونهکند، بهمی

و این امر داربست مناسبی برای کمک به فراگیران در راستای توسعه 

باشد ی درگیر در مشارکت میهای موردنیاز و درک فرایندهامهارت

وند ارتباط شود که دانشجویان قادر شها منجر می. این شبکه[92]

ویژه افراد همسان ازنظر سن و عالیق، مثبتی را با سایر دانشجویان به

وسیله موجب برانگیختگی و درگیری تحصیلی برقرار کنند و بدین

. افزایش انگیزه، اشتیاق و مهارت یادگیری [92]شوند یادگیرندگان می

، قابلیت گسترش سریع محتوای درسی و دسترسی [11]دانشجویان 

، ارائه مواد درسی شخصی شده/ انفرادی [13]آسان برای همه افراد 

منزله حمایت نوآورانه از ، ایجاد فضایی برای کالس مجازی به[19]

، امکان پرسش و پاسخ درباره موضوعات [11]فرایندهای آموزشی 

، تصویرسازی محتوای [93]ویژه استادان موردعالقه با اعضای گروه به

و تقویت تفکر انتقادی گروهی و  [15]درسی برای برخی دانشجویان 

های یادگیری پروژه محور تیمی از دیگر مزایای استفاده از شبکه

آیند. با های آموزشی و درسی به شمار میاجتماعی مجازی در زمینه
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شده در زمینه موضوع پژوهش حاضر، توجه به بررسی مطالعات انجام

شد که تاکنون مطالعه جامعی مبنی بر بررسی رابطه متغیرهای مشخص 

پژوهش و نیز سهم هرکدام از متغیرها به صورت جداگانه انجام نشده 

است. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه میزان استفاده از 

های اجتماعی مجازی با اشتیاق و درگیری تحصیلی در شبکه

های اجتماعی مجازی ستفاده از شبکهدانشجویان، بررسی رابطه میزان ا

های اشتیاق تحصیلی و نیز بررسی رابطه میزان استفاده از با مؤلفه

 .باشدهای درگیری تحصیلی میهای اجتماعی مجازی با مؤلفهشبکه

 کارروش

با توجه به موضوع تحقیق، این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر 

ه دانشجویان دانشگاه عالمه روش همبستگی است. جامعه آماری کلی

مشغول به تحصیل بودند. از  24-29طباطبائی تهران است که درسال 

نفر به عنوان نمونه انتخاب  111ها بر اساس جدول مورگان میان آن

 .گیری در این پژوهش تصادفی هدفمند بودشدند. روش نمونه

 در این پژوهش از دو پرسشنامه درگیری تحصیلی و اشتیاق تحصیلی

 توسط 9139پرسشنامه درگیری تحصیلی: در سال  .استفاده شد

Zerang .معرفی شد Zerang (2012)  در پژوهش خود برای

رد. ساخته استفاده کگیری درگیری تحصیلی از پرسشنامه محققاندازه

های درگیری تحصیلی، درگیری شناختی، صورت که ابتدا مؤلفهبدین

 54ه ها کهای متناسب با آنگویهدرگیری انگیزشی، درگیری رفتاری و 

گویه بود و از مبانی نظری )مدل نظری لینن برینک و پینتریچ( استخراج 

گویه  53نظر مصاحبه انجام شد به شد و پس از اینکه با افراد صاحب

ها عباراتی تنظیم و در یک مطالعه تقلیل یافت. و بعد بر اساس گویه

گذاری این پرسشنامه شد. نمره گویه اجرا 12ای با مقدماتی پرسشنامه

ها و سؤاالت مربوط به باشد. مؤلفهای لیکرت میدرجه 4بر اساس طیف 

-93-32-32-35-31-31-2-9-4-9-3آن شامل درگیری شناختی: 

-34-33-2-1، درگیری انگیزشی: 99-94-99-92-11-11-15-12

-95-91-39-39-2-5، درگیری رفتاری:32-91-92-92-13-14

دهنده درگیری تحصیلی نشان 29تا  12باشد. نمره بین می 19-19-12

دهنده درگیری تحصیلی متوسط نشان 335تا  22پایین است. نمره بین 

دهنده درگیری تحصیلی باال است. روایی نشان 335است. نمره باالتر از 

پرسشنامه درگیری تحصیلی از طریق روایی صوری و محتوایی به شیوه 

تن از  1انطباق با بنیان نظری آن توسط داوری تخصصی و از حیث 

ای همتخصصان علوم تربیتی صورت گرفت. به این صورت که مؤلفه

های نظری استخراج و برای هر مؤلفه درگیری تحصیلی از بنیان

هایی تنظیم گردیدند سپس با اجرای یک آزمون مقدماتی برای عبارت

افزار رمنباخ در نوسیله آزمون آلفای کروپرسشنامه درگیری تحصیلی به

SPSS به  29/1سؤال  12پایایی کل پرسشنامه در مرحله مقدماتی با

، 25/1های درگیری شناختی دست آمد. همسانی درونی خرده مقیاس

باشد. همچنین می 29/1و درگیری انگیزشی  29/1درگیری رفتاری 

به دست آمد  21/1سؤال  12پایایی کل پرسشنامه در مرحله نهایی با 

، درگیری 21/1های درگیری شناختی با سانی درونی خرده مقیاسو هم

باشد که در حد مطلوب و می 21/1و درگیری رفتاری  21/1رفتاری 

قبول قرار دارند. بنابراین پرسشنامه درگیری تحصیلی و خرده قابل

های آن از ثبات درونی مطلوب و قابل قبولی برخوردار است. در مقیاس

یل ای از تحلوایی پرسشنامه و سنجش روایی سازهپایان برای تکمیل ر

استفاده شد و مشخص گردید که  LISREL افزارعاملی تأییدی در نرم

ها و عبارات این پرسشنامه از بارعاملی مناسبی برخوردار هستند مؤلفه

. پایایی متغیر درگیری تحصیلی در پژوهش حاضر از طریق ضریب [14]

درگیری تحصیلی های به دست آمد. پایایی مؤلفه 92/1آلفای کرونباخ 

 94/1و بعد انگیزشی  23/1، بعد رفتاری 23/1نیز در بعد شناختی 

آمده است.، روایی در پژوهش حاضر از طریق همبستگی درونی دستبه

 29/1و بعد انگیزشی  21/1، بعد رفتاری 22/1در بعد درگیری شناختی 

 (.3جدول ) به دست آمد
 

  [14] های پرسشنامه درگیری تحصیلی و سؤاالت مربوط به آنمؤلفه :1جدول 

های سؤاالت مربوط به مؤلفه های درگیری تحصیلیمؤلفه

 درگیری تحصیلی

-93-32-32-35-31-31-2-9-4-9-3 درگیری شناختی

99-94-99-92-11-11-15-12 

 14-13-92-92-91-32-34-33-2-1 درگیری انگیزشی

 12-19-19-95-91-39-39-2-5 درگیری رفتاری

 

 پرسشنامه اشتیاق تحصیلی

 Fredericks, Blumenfeld, Paris مقیاس اشتیاق تحصیلی توسط

ها؛ سه گویه است که این گویه 34شده که دارای ساخته  (2004)

خرده مقیاس رفتاری، عاطفی و شناختی را در میان دانشجویان 

مربوط به خرده مقیاس  5و  1و  9و  3کند. سؤاالت گیری میاندازه

مربوط به اشتیاق  31و  2و  2و  2و  9و  4یاق رفتاری و سؤاالت اشت

نیز مربوط به خرده مقیاس  34و  35و  31و  39و  33عاطفی و سؤاالت 

ها دارای نمرات یک تا باشد. پاسخ هرکدام از گویهاشتیاق شناختی می

شود. جهت ( را شامل می4تا همیشه= 3باشد که از )هرگز=پنج می

نفر  911این مقیاس، ابتدا مقیاس اشتیاق تحصیلی بین تعیین پایایی 

های مختلف علوم پزشکی توزیع و تکمیل شد )این از دانشجویان رشته

دانشجویان جزء نمونه نبودند(. بعد از محاسبه ضریب پایایی به روش 

به دست  1699آلفای کرونباخ انجام شد، ضریب آلفای کرونباخ 

گزارش  1629پایایی این مقیاس را  و همکاران ضریب Fredericksآمد.

نفر از اساتید گروه روانشناسی داده شد.  41اند. برای روایی صوری کرده

ها در پاسخ به این سؤاالت که تا چه حد این آزمون مناسب است به آن

( تا بسیار زیاد مناسب 3ای از اصالً مناسب نیست )درجه 4یک مقیاس 

داوران پرسشنامه اشتیاق تحصیلی را  ها رتبه دادند؛( به مقیاس4است )

 «بسیار زیاد مناسب»های آن را نیز در حد و مؤلفه« زیادمناسب»در حد 

. پایایی متغیر اشتیاق تحصیلی در پژوهش حاضر [31]ارزیابی کردند 

های به دست آمد. پایایی مؤلفه 22/1از طریق ضریب آلفای کرونباخ 

و بعد  25/1، بعد عاطفی 42/1اشتیاق تحصیلی نیز در بعد رفتاری 

روایی در پژوهش حاضر از طریق آمده است، دستبه 22/1شناختی 

و  25/1، بعد عاطفی 22/1همبستگی درونی در بعد اشتیاق شناختی 

 (9جدول ) به دست آمد 52/1بعد رفتاری 
 [31]های پرسشنامه اشتیاق تحصیلی و سؤاالت مربوط به آن مؤلفه :2جدول 

های سؤاالت مربوط به مؤلفه های اشتیاق تحصیلیمؤلفه

 اشتیاق تحصیلی

 3-9-1-5 اشتیاق رفتاری

 4-9-2-2-2-31 عاطفیاشتیاق 

 33-39-31-35-34 اشتیاق شناختی
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 هایافته

شود: میانگین و انحراف معیار مشاهده می 1جدول طور که در همان

 22/1و  92/2متغیر میزان استفاده از شبکه اجتماعی مجازی به ترتیب 

بود. میانگین و انحراف معیار نمره کل در متغیر اشتیاق تحصیلی به 

بود. میانگین و انحراف معیار نمره کل در متغیر  2/29و  22/41ترتیب 

قبل از پرداختن به  .بود 95/94و  99/352درگیری تحصیلی به ترتیب 

آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون 

مفروضه نرمال بودن همه متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و 

 .تأیید شد 14/1تر از داری بزرگهمگی با سطح معنی

 
 های حاصل از متغیرهای پژوهشآمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( مربوط به داده :3جدول 

 حداکثر ±حداقل  انحراف معیار ±میانگین  

   اشتیاق تحصیلی

 39 ± 3 22/1 ± 92/2 های اجتماعی مجازیشبکه

 24 ± 32 29/2 ± 22/41 نمره کل

 91 ± 2 44/9 ± 39/34 رفتاری

 11 ± 9 99/5 ± 53/91 عاطفی

 94 ± 4 44/5 ± 14/34 شناختی

   درگیری تحصیلی

 321 ± 12 95/94 ± 99/352 نمره کل

 24 ± 32 25/39 ± 92/24 شناختی

 41 ± 31 92/2 ± 33/12 انگیزشی

 54 ± 2 59/9 ± 92/19 رفتاری

 

شود: هر دو متغیر وابسته اشتیاق مشاهده می 5جدول طور که در همان

های اجتماعی و درگیری تحصیلی با متغیر میزان استفاده از شبکه

رابطه مثبت  13/1و در سطح آلفای  113/1داری مجازی با سطح معنی

آموزان ساعات یعنی هر چه دانش (P ˂ 0/01)داری دارند. و معنی

 کنند میزان اشتیاقفاده میهای اجتماعی مجازی استبیشتری از شبکه

شان نیز بیشتر است. میزان ضریب همبستگی متغیر و درگیری تحصیلی

های اجتماعی مجازی با اشتیاق تحصیلی با میزان استفاده از شبکه

14/1  =r  92/1و با درگیری تحصیلی =r  بود. متغیر میزان استفاده از

درصد از  9/39، 399/1های اجتماعی مجازی با ضریب تبیین شبکه

ر با کرد. این متغیبینی میواریانس متغیر اشتیاق تحصیلی را پیش

درصد از واریانس متغیر درگیری تحصیلی  5/2، 125/1ضریب تبیین 

 .کردبینی میرا پیش

شود، نتایج ضریب مشاهده می 4جدول طور که نتایج در همان

ماعی های اجت-همبستگی پیرسون بین متغیر میزان استفاده از شبکه

مجازی و مؤلفه اشتیاق شناختی، عاطفی و رفتاری به ترتیب با ضریب 

رابطه مثبت و  13/1در سطح آلفای  34/1و  11/1و  1/ 92همبستگی 

استفاده از  یعنی هر چه میزان(. P < 13/1)دهد داری نشان میمعنی

های اجتماعی مجازی بیشتر میزان اشتیاق شناختی، عاطفی و شبکه

 .رفتاری بیشتر است

 

 های اشتیاق تحصیلیهای اجتماعی مجازی با مؤلفهنتایج تحلیل ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه :4جدول 

 اشتیاق رفتاری اشتیاق عاطفی شناختیاشتیاق  

 (113/1) 34/1 (113/1) 11/1 (113/1) 92/1 های اجتماعیمیزان استفاده از شبکه

 

 های درگیری تحصیلیهای اجتماعی مجازی با مؤلفهنتایج تحلیل ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه :5جدول 

 انگیزشی رفتاری شناختی 

 (113/1) 22/1 (113/1) 99/1 (113/1) 92/1 های اجتماعیمیزان استفاده از شبکه

 

شود، نتایج ضریب مشاهده می 9طور که نتایج در جدول همان

ماعی های اجت-همبستگی پیرسون بین متغیر میزان استفاده از شبکه

مجازی و مؤلفه درگیری شناختی، رفتاری و انگیزشی به ترتیب با ضریب 

رابطه مثبت و  13/1در سطح آلفای  99/1و  92/1و  92/1همبستگی 

دهد. یعنی هر چه میزان استفاده از نشان می (P ˂ 0/01)داری معنی

های اجتماعی مجازی بیشتر میزان درگیری شناختی، رفتاری و شبکه

 .انگیزشی نیز بیشتر است

 بحث

های زندگی جامعه مدرن شده است. یادگیری به روز یکی از سبک

طور ثابتی به دنبال اطالعات هستند. برای انجام این امر، یادگیرندگان به

ای برای کسب و اشتراک ها از تکنولـوژی دیجیتالی و شبکهر آناکث

های کنند. عالوه بر این، یادگیری در زمینه رسانهاطالعات استفاده می

اجتماعی به طور زیادی خود انگیزشی، مستقل و غیررسمی و بخـش 

ناپذیر تجربه دانشگاهی شده است، برای مثال به دانش آموزان و جدایی

دهند که فضای یادگیری را مدیریت و حفظ کنند جازه میدانشجویان ا

های یادگیری خود را تسهیل کنند و با همتایان خود از طریق و فعالیت

وجود، برخی از های اجتماعی مجازی در ارتباط باشند. بااینشبکه

های آموزش عالی هنوز متکی به بسترهای سنتی نظیر دانشگاه

وره هستند که توانمندی آموزشی های مدیریت یادگیری و دسیستم

توانند نمایان کنند. این بستر هم شامل های اجتماعی را نمیرسانه

و هم شامل ملزومات  (CPUافزاری )مانند نوع سیستم وملزومات سخت
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های اجتماعی -عامل( است. استفاده از شبکهافزاری )مانند سیستمنرم

های اطالعات و ارتباطات مجازی به عنوان یکی از ابزارهای نوین فناوری

. [19]های اخیر با استقبال چشمگیری مواجه شده است در سال

، به ویژه 9مشارکتی ابزارها و خدمات وب  های نوآورانه تعاملی وویژگی

های های اجتماعی توجه بسیاری از محققان در رشتههای شبکهسایت

مختلف را برای مطالعه این پدیده و کاربردهای آن در زمینه های 

 .مختلف جلب کرده است

های وب دو به یکی از ( سرویس9133و همکاران ) Steinger به عقیده

ات موردبحث در زمینه علوم و فناوری اطالعات ترین موضوعگسترده

، 9تبدیل شده است. در مقایسه با سایر ابزارهای رسانه اجتماعی و وب 

ها ترین فناوریترین و محبوبهای اجتماعی سریعهای شبکهسایت

های ای از سایتطور فزایندهان به. در آموزش، دانشجوی[12]هستند 

های اجتماعی برای ایجاد و حفظ روابط و ارتباطات اجتماعی و -شبکه

 های یادگیری استفادههای یادگیری غیررسمی و فعالیتحمایت از شیوه

در واقع چیزی فراتر از  9طور خالصه، ابزارهای وب . به[12]کنند می

های قدرتمندی در وراء این یک مجموعه ابزار و امکانات است. ایده

ابزارها و امکانات وجود دارند که پتانسیل فراوانی برای آموزش و پژوهش 

ای و متون عمومی برای کاربران، مفهوم شبکه باشند؛ ازجمله: محتوامی

مشارکت گسترده، و مرز کم برای دسترسی آسان. در نتیجه، دانشجویان 

های اجتماعی مجازی در تعامل با یادگیری قرار با استفاده از شبکه

 .گیرندگرفته و مدیریت یادگیری خود را برعهده می

یلی و درگیری تحصنتایج فرضیه اصلی پژوهش نشان داد بین اشتیاق 

های اجتماعی مجازی با سطح با متغیر میزان استفاده از شبکه

داری رابطه مثبت و معنی 13/1و در سطح آلفای  113/1داری معنی

یعنی هر چه دانشجویان ساعات بیشتری از  .(P<13/1دارند. )

کنند میزان اشتیاق و درگیری های اجتماعی مجازی استفاده میشبکه

، Zamanian (2016) نیز بیشتر است. نتایج با پژوهش شانتحصیلی

Kyungsik, Svitlaan & Countney (2016) ،Quansah, 

Fiadzawoo & Kuunaangmen (2016) ،و همکاران  اکبری

(9139) ،Alshuaibi (2015) ،Pawer (2012) ،Junco (2011) ،

& Harper Heiberger (2008) در [94-32]باشد همسو می .

های جدید توان گفت اهمیت تعامل در یادگیری در نظریهتبیین می

ان گرایان بییادگیری مورد تأکید قرارگرفته است. برای مثال، سازنده

های روزانه ما، نیاز به ای زندگیکردند که ماهیت دیجیتالی و شبکه

 ارکت در جوامع،یادگیری دارد که در تعامل با منابع متفاوت دانش و مش

های اجتماعی و تکالیف گروهی اتفاق بیفتد. این منافع مشترک، شبکه

نظریه یادگیری بر اهمیت نقش تکنولوژی در فرایند یادگیری و ارتباط 

کند افراد با تکنولوژی و ارتباط با دیگر افراد تأکید دارد. کومبر بیان می

ان زمکنند، مدتیهای اجتماعی استفاده میادگیرندگانی که از شبکه

ننده کتری بر کارها تمرکز دارند و تکالیفی را که قبالً خستهطوالنی

یابند و برای شرکت و سهیم شدن در بحث و تر میدانستند، جالبمی

پرسند. رایانه و محیط تر بوده و سؤاالت بیشتری میگفتگو مشتاق

در  تر کند وآموزش الکترونیکی این مزیت را دارد که یادگیری را مهیج

دهد و افراد را در تکالیف یادگیری درگیر نتیجه، به فرد انگیزه می

. نتایج پژوهش نشان داد بین متغیر میزان استفاده از [12]کند می

های اجتماعی مجازی و مؤلفه اشتیاق شناختی، عاطفی و رفتاری -شبکه

در سطح آلفای  34/1و  11/1و  92/1به ترتیب با ضریب همبستگی 

دهد. یعنی هر نشان می (P < 13/1) داریرابطه مثبت و معنی 13/1

های اجتماعی مجازی بیشتر میزان اشتیاق چه میزان استفاده از شبکه

 و گنجیرفتاری بیشتر است. نتایج با پژوهش شناختی، عاطفی و 

 Kandemir(، 9134و همکاران ) رفیعی ورننجانی(،9139همکاران )

. [653 651 692 99]( نا همسوست 9133و همکاران ) روحانی، (2014)

باشد، های ذکرشده میهای پژوهشعلت ناهمسو بودن در نتایج یافته

های ها نشان داد اعتیاد به اینترنت و شبکهنتایج تمامی این پژوهش

اجتماعی مجازی باعث کاهش انگیزش تحصیلی و در نتیجه کاهش 

اشتیاق تحصیلی شد و رابطه بین متغیر اعتیاد به اینترنت با انگیزش 

توان دار است. در تبیین میاق تحصیلی منفی معنیتحصیلی و اشتی

شود که دانشجویان قادر شوند ارتباط مثبتی ها منجر میگفت این شبکه

ویژه افراد همسان از نظر سن و عالیق، ایجاد را با سایر دانشجویان به

وسیله موجب انگیختگی و درگیری تحصیلی یادگیرنده کرده و بدین

، [11]. افزایش انگیزه، اشتیاق و مهارت یادگیری دانشجویان [92]شود 

قابلیت گسترش سریع محتوای درسی و دسترسی آسان برای همه افراد 

از مزایای این  [19]، ارائه مواد درسی شخصی شده/ انفرادی [13]

 .باشدها میشبکه

تماعی های اجبین متغیر میزان استفاده از شبکهنتایج پژوهش نشان داد 

مجازی و مؤلفه درگیری شناختی، رفتاری و انگیزشی به ترتیب با ضریب 

رابطه مثبت و  13/1در سطح آلفای  99/1و  1/ 92و  92/1همبستگی 

دهد. یعنی هر چه میزان استفاده از ( نشان میP < 0/01داری )معنی

میزان درگیری شناختی، رفتاری و  های اجتماعی مجازی بیشترشبکه

 Zamanianانگیزشی نیز بیشتر است. نتایج پژوهش حاضر با پژوهش 

(2016) ،Kyungsik, Svitlaan & Countney (2016) ،

Quansah, Fiadzawoo & Kuunaangmen (2016) ،Akbari  و

 Alshuaibi (2015) ،Pawer (2012) ،Junco(، 9139همکاران )

(2011) ،Harper & Heiberger (2008) 32]باشد همسو می-

ه از ویژه استفادتوان گفت استفاده از تکنولوژی به. در تبیین می[94

های اجتماعی مجازی به توسعه جوامع یادگیری کوچک کمک شبکه

نند کطور فعال در آن شرکت میای که همه فراگیران بهگونهکند، بهمی

و این امر داربست مناسبی برای کمک به فراگیران در راستای توسعه 

ردنیاز و درک فرایندهای درگیر در مشارکت فراهم های مومهارت

( به این نتیجه رسیدند رابطه 9131و همکاران ) Chen .[92]کند می

داری بین شبکه اجتماعی مجازی و درگیری تحصیلی دانشجویان معنی

 .[59]وجود دارد 

 گیرینتیجه

تایج پژوهش حاضر نشان داد بین میزان استفاده از طور کلی نبه

های اجتماعی مجازی با اشتیاق تحصیلی و درگیری تحصیلی شبکه

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هر چه دانشجویان ساعات بیشتری 

کنند میزان اشتیاق و های اجتماعی مجازی استفاده میاز شبکه

 توان بهمثال میعنوانشان نیز بیشتر است. بهدرگیری تحصیلی

هایی که در این زمینه صورت گرفته است اشاره کرد. نتیجه پژوهش

های اجتماعی دهد که شبکهنشان می Alshuaibi (2015) پژوهش

مجازی توانایی استفاده در یک محیط یادگیری را دارند زیرا باعث 

ارتقای درگیری تحصیلی دانشجویان در کالس و سپس موفقیت و 

 Harper & Heiberger .[94]شود ها مید تحصیلی آنعملکر
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شبکه  هایاند رابطه مثبتی بین استفاده از سایتنیز نشان داده (2008)

اجتماعی مجازی و درگیری تحصیلی دانشجویان وجود دارد. جذابیت 

یش لی افزاهای اجتماعی مجازی یکی از عوامل اصاپلیکیشن ها در شبکه

اشتیاق و درگیری تحصیلی است. اگر یادگیرندگان در اپلیکیشن های 

های اجتماعی مجازی که دربرگیرنده تجربیات مفید آموزشی شبکه

شوند و زمان بیشتری روی تکلیف تر میاست، درگیر شوند، مشتاق

 .کنندصرف می

های اجتماعی فناوری اطالعات و ارتباطات و در راستای آن شبکه

مجازی در طی زمانی کوتاه، توانسته است به یکی از اجزای اساسی 

ای که در بسیاری از گونهدهنده جوامع مدرن تبدیل شود بهتشکیل

موازات خواندن، نوشتن و حساب کردن، درک فناوری کشورها به

ها و مفاهیم پایه فناوری اطالعات اطالعات و ارتباطات و تسلط بر مهارت

نوان بخشی از هسته مرکزی آموزش عالی این جوامع عو ارتباطات به

های موردتوجه قرارگرفته است. در حوزه تعلیم و تربیت، فناوری

 کارگیری کامپیوتر واطالعات و ارتباطات مجموعه وسایل و ترکیبات به

برقراری ارتباط است که به اشکال مختلف اساتید، دانشجویان، فرایند 

های آموزشی را موردحمایت قرار فعالیت یادگیری و گسترده باالیی از

آورند های اجتماعی مجازی به وجود میدهند. تغییراتی که شبکهمی

 تر هستند به همین سببنسبت به تغییر و تحوالت صنعتی بنیادی

های تعلیم و تربیت برای حفظ و بقا خود و ها مخصوصاً سازمانسازمان

شند مجبور هستند که از برای اینکه درصحنه رقابت حضور داشته با

جدیدترین دستاوردهای فناوری استفاده کنند تا به باالترین سطح 

های خود دست پیدا کنند. آمارها حاکی از آن است که بهبود توانایی

اند و کاربران های اجتماعی کاربران زیادی را به خود جذب کردهشبکه

ن رو اساتید برای اند، از همیها را جزئی از زندگی خود کردهاین شبکه

برقراری ارتباط و به مشارکت کشاندن فراگیران و نیز افزایش اشتیاق و 

ای هکنند. شبکهها استفاده میدرگیری در امر تحصیل از این شبکه

اجتماعی مجازی حتی شیوه برقراری ارتباط شاگرد و استاد و روش 

 یتدریس در سطوح مختلف تحصیلی را هم متحول کرده است، به شکل

های که دانشجویان دامنه فرآیند یادگیری خود را به خارج از محدوده

های اجتماعی مجازی به عنوان یک اند و از شبکهکالس گسترش داده

گذاری محتوا استفاده عامل کلیدی در فرایند خلق دانش و به اشتراک

های اجتماعی های اصلی استفاده از شبکه. از ویژگی[51]کنند می

مجازی در آموزش و یادگیری، پررنگ بودن یادگیری مشارکتی و 

ا راحتی امکان مباحثه بتعاملی، ارتباط فردی و تعامل کالسی است و به

گیری دانش بر لهمکالسی، امکان درک و پذیرش نظر سایرین و شک

 .اساس توافقات اجتماعی را مرتفع کرده است

های یادگیری الکترونیکی مانند آالم اس، در مقایسه با ابزارها و سیستم

های اجتماعی مجازی برای های شبکههای ابزارهای سایتویژگی

پذیر هستند محور بسیار انعطاف -حمایت از محیط یادگیری فراگیر

[55 654].Alhazmi & Rahman (2013)  قد بودند که معت

های اجتماعی مجازی از اشکال مختلف یادگیری های شبکهسایت

دانشجویان از جمله یادگیری سازنده، یادگیری اجتماعی، یادگیری 

زندگی واقعی، یادگیری مشارکتی، یادگیری تعاملی و یادگیری غیر 

های شبکه اجتماعی کنند. اگرچه هدف اصلی سایترسمی حمایت می

برای اولین بار معرفی شد اهداف اجتماعی بود.  مجازی زمانی که

ترین مسائل در افزایش یادگیری و درگیری دانشجویان یکی از مهم

. نظریه درگیر شدن دانشجویان [659 59]تدریس در آموزش عالی است 

پیشنهادشده است و اخیرًا به  3225وسیله الکساندر آستین در سال به

. [652 93]نامگذاری شده است  عنوان درگیری تحصیلی دانشجویان

ترین نظریه برای نظریه آستین در مورد درگیری دانشجویان محبوب

و اخیرًا به  [652 652 91]توصیف مفهوم درگیری دانشجویان است 

دفشان افزایش یادگیری و تدریس در آموزش عالی است هایی که هآن

. عالوه بر این پیشنهادشده است که درگیری به [659 59]کند توجه می

ها و عوامل گسترده از جمله تعامل با استادان، درگیری در فعالیت

. [652 52]های برنامه درسی و تعامل با همساالن اشاره دارد فعالیت

تواند به عنوان لنز نظری برای درگیری نظریه درگیری دانشجویان می

دانشجویان در زمینه شبکه اجتماعی مجازی مورداستفاده قرار گیرد تا 

شتر گذاری و تالش بیتجربه و انگیزه، اشتیاق دانشجویان را برای سرمایه

ی اعی بررسهای شبکه اجتمدر جهت درگیری تحصیلی مؤثر در فناوری

تواند فرصتی برای های اجتماعی مجازی میکارگیری شبکهکند. به

 طور که در مطالعهبهبود فرایند تدریس و یادگیری باشد همان

Metshali ( از گفتگوی آنالین به9139و همکاران ) عنوان یک

ر توانستند با یکدیگاستراتژی در آموزش استفاده شد و دانشجویان می

رانی بود ها با دیگیجه تحقیق گویای تفاوت یادگیری آنگفتگو کنند نت

 .[41]که این امکان برایشان وجود نداشت 

سازی و نظارت کارشناسانه و مستمر رسد آموزش و فرهنگبه نظر می

تواند دو پیشنهاد ریزی برای آینده میبر فضای جوامع مجازی و برنامه

اندرکاران حوزه مجازی و نظام گذاران و دستاساسی برای سیاست

های درگیری دانشجویان، یادگیری، آموزشی باشد تا از جهتی بتوان راه

ها در امور تحصیلی و علمی و درنهایت موفقیت ه و اشتیاق آنانگیز

های مجازی تسهیل کرد و از جهتی دیگر با تحصیلی را در درون شبکه

های مثبت ای حضور، امکان نظارت مستمر و دائمی و با تقویت جنبه

های نابه هنجار گرفته های احتمالی در این زمینه از گروهسوءاستفاده

شود برای شناخت و استفاده بهتر دانشجویان از می شود. لذا توصیه

هایی اتخاذ شود تا دانشجویان از های اجتماعی مجازی تصمیمشبکه

قصد سرگرمی و تفریح رهایی یابند و با کارکردهای استفاده صرف به

 .های تجاری و آموزشی آشنایی یابنددیگر آن، نظیر قابلیت

 سپاسگزاری

دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی که در پایان الزم است که از 

پژوهشگر را در اجرای پژوهش همکاری و مساعدت نمودند، تشکر و 

 .قدردانی به عمل آید

 تضاد منافع

 .گونه تعارضی در منافع وجود نداردبین نویسندگان مقاله هیچ

 منابع مالی

ای در تمامی مراحل پژوهش صورت نگرفته است و هیچ حمایت مالی

 .ها بر عهدة نویسندگان مقاله بودزینهتمامی ه

 تأییدیة اخالقی

ها مالحظات اخالقی شامل جلب رضایت، دادن اطمینان به آزمودنی

هایشان و دادن اختیار برای خروج از مبنی بر محرمانه بودن پاسخ

.پژوهش در هر مرحله از پژوهش، رعایت شد
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