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Abstract 

Introduction: This study was carried out aimed to comparing the method of teaching through social 

network and face training and its impact on the level of learning and retention of adult students in the social 

sciences. 

Methods: A Quasi-Experimental method was used with two experimental in this study. The pretest-

posttest with control group was used in this study. The population of this study includes all students of 

kharazmi private adult male school in khoramdar who studied in the academic year 2015-2016. Random 

sampling method was used in this study and a 30-member class from this school was selected as sample. The 

researcher-made tests were used to determine the rate of students' learning and retention. The indices of 

average and standard deviation of scores have been investigated to analyze the findings in the descriptive 

statistics section. Analysis of covariance (ancova), multivariate analysis of variance test have been used in 

the inferential statistics. 

Results: According to the findings of the first hypothesis, the students' learning who use telegram social 

network was more than in-person training (f = 9.556, P < 0.05). Also, the second hypothesis showed that 

the rate of students' retention during the telegram social network was more than in-person training (f = 

7.065, P < 0.05). 

Conclusions: Deploying virtual social networks can be an opportunity to improve teaching and learning. 

Teachers and professors can use these networks to improve the quality of their teaching and deepen their 

learning, content retention, and increase the student's academic achievement due to the possibilities offered 

by virtual learning networks. 
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مقدمه

های نوین در عرصه الکترونیک و رایانه در چند دهه گسترش فناوری

ی و الکترونیکهای گذشته، موجب پدیدار شدن انواع گوناگونی از برنامه

ای در های رایانهای از جمله اینترنت، تلفن همراه، ماهواره و بازیرایانه

های اخیر، گسترش جهان شده است. گسترش اینترنت در سال

 .[1] های کاربردی مبتنی بر آن را نیز به همراه داشته استبرنامه

های ترین این برنامهترین و موفقهای اجتماعی، یکی از مهمشبکه

اپ، بوک، توییتر، واتسهایی از جمله فیسباشند. شبکهاینترنتی می

ر د های اجتماعی مجازی هستند کهتلگرام و اینستاگرام از جمله شبکه

روز میان افراد اند و روزبهمدت زمانی کوتاه به سرعت رشد کرده

. نسل جدید خدمات [2]کنند است تری پیدا میمحبوبیت بیش

ماعی است که به عنوان فرصتی برای های اجتو شبکه 2اینترنتی، وب 

. برخی [3]شود ایجاد نوآوری در تدریس و یادگیری در نظر گرفته می

از  دتوانندانند که کاربران میهای اجتماعی را تارنماهایی میافراد شبکه

هایی را ایجاد و با دیگران برای دالیل شخصی یا طریق آن پروفایل

های اجتماعی جوامع اینترنتی . شبکه[4]ای ارتباط برقرار کنند حرفه

گذاری و ارسال عضومحور هستند که به کاربران خود اجازه اشتراک

های همچنین برقراری ارتباط با توجه به شیوه اطالعات شخصی و فایل و

های خصوصی یا عمومی یا تبادل نوآورانه مثل فرستادن برخط پیام

های . استفاده جوانان از شبکه[5]دهند ها و اطالعات را میعکس

های و از فراگیرترین فناوری [9-6]اجتماعی در حال گسترش است 

هستند. کلمه شبکه و اجتماع هر دو بر فراگیری و باال بودن  21سده 

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

 .[11]گر طبقات جامعه است طبقه دانشجو بیشتر از دی

م های مهآموزان یکی از شاخصاز آنجایی که پیشرفت تحصیلی دانش

 های این نظامدر ارزیابی آموزش و پرورش است و بنابراین تمام کوشش

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

جامعه و به طور ویژه نظام آموزش و پرورش به رشد و تکامل 

مند و نسبت به آن آموز و جایگاه او در جامعه عالقهنشآمیز داموفقیت

آموزان در جوانب گوناگون اعم نگران است و انتظار دارد کودکان و دانش

ها ها و تواناییاز ابعاد شناختی، عاطفی، شخصیتی، کسب مهارت

چنان که باید پیشرفت و تعالی یابند. برای رسیدن به پیشرفت آن

الزم است به عوامل مؤثر در آن توجه خاصی  آموزانتحصیلی در دانش

 11/13/1397 تاریخ دریافت:

 16/14/1397 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 مجازی اجتماعی هایشبکه

 آموزش حضوری

 یریادگی

 یادداری

 آموز بزرگسالدانش

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
آن بر میزان  ریآموزش از طریق شبکه اجتماعی و آموزش حضوری و تأثهدف پژوهش حاضر با هدف مقایسه روش  :مقدمه

 یادگیری و یادداری دانش آموزان بزرگسال در درس علوم اجتماعی صورت گرفت.

با دو گروه آزمایش استفاده شده است. طرح پژوهش پیش آزمون پس  یشیآزمادر این پژوهش از روش شبه :کار روش

 باشندیآموزان مدرسه بزرگسال پسرانه غیردولتی خوارزمی شهر خرمدره مدانش این پژوهش کلیه آزمون بود. جامعه آماری

نفره از این مدرسه  31تصادفی، یک کالس  یریگمشغول به تحصیل بودند. با استفاده از نمونه 94-95که در سال تحصیلی 

ساخته محقق یهاآموزان از آزمونیادداری دانشبه عنوان نمونه پژوهشی انتخاب گردید. برای تعیین میزان یادگیری و 

های میانگین و انحراف استاندارد نمرات مورد در بخش آمار توصیفی، شاخص هاافتهیجهت تجزیه و تحلیل استفاده شد. 

 ه.دبررسی قرار گرفته است و در بخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس، آزمون واریانس چندمتغیره استفاده گردی

آموزان حاضر در دوره شبکه اجتماعی تلگرام بیشتر از یادگیری دانشدر خصوص فرضیه اول نشان داد،  هاافتهی :هایافته

آموزان حاضر همچنین فرضیه دوم نشان داد میزان یادداری دانش. (f ،15/1 > P=  556/9) آموزش حضوری بوده است

 .(f ،15/1 > P=  156/7)در دوره شبکه اجتماعی تلگرام بیشتر از آموزش حضوری بوده است 

فرصتی برای بهبود تدریس و یادگیری باشد. با توجه به  تواندیاجتماعی مجازی م یهاشبکه یریکارگبه :گیرینتیجه

 در زمینه کیفیت تدریس توانندیاند، معلمان و اساتید ماجتماعی مجازی در اختیار آموزش قرار داده یهاامکاناتی که شبکه

 د.بهره گیرنها آموزان از این شبکهخود و تعمیق یادگیری، یادداری مطالب و افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.05.03         مقاله پژوهشی

و  یریادگی زانیآن بر م ریو تأث یو آموزش حضور یشبکه اجتماع قیروش آموزش از طر سهیمقا

 یدانش آموزان بزرگسال در درس علوم اجتماع یادداری

 2 زوارکیاسماعیل زارعی، 2 آبادیخدیجه علی، ،*1 مهدی کماسی
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های اجتماعی . در عرصه تعلیم و تربیت شبکه[11]داشته باشیم 

های شبکه. با پیدایش [2]باشند مجازی، به سرعت در حال رشد می

ناپذیری از زندگی بسیاری ها جزء جداییاجتماعی، استفاده از این شبکه

از دانشجویان شده است و بر روی کلیه جوانب زندگی دانشجویی، از 

ها های تحصیلی آنجمله میزان مطالعه، عملکرد تحصیلی و سایر مهارت

ریزی . محدود بودن )استفاده برنامه[12]ستقیم داشته است م تأثیر

های اجتماعی مجازی های مجازی( میزان استفاده از شبکهشده از شبکه

 تواندها برای ارتباط با اساتید، خانواده و دوستان میو استفاده از آن

حصیلی و دانشگاهی مثبت کمک نماید دانشجویان را در کسب عملکرد ت

 هایهای شبکهها به استفاده از قابلیتگرایش و توجه دانشگاه [11]

ها به عنوان سازوکار ارتباطی برای پیشبرد توان اجتماعی و انتخاب آن

ها را برای توسعه آموزش و دانش، به آموزشی و پژوهشی، استفاده از آن

های اجتماعی . شبکه[13]ت ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده اس

ابزارهای یادگیری ارزشمندی هستند، زیرا یادگیرندگان را به ایجاد، 

سازد و تعامل و همکاری هایشان قادر میگذاری فعالیتانتشار و اشتراک

. استادان و مربیان باید برای آموزش و [14]کنند یادگیرنده را ساده می

های برقراری ارتباط با های درس خود، شیوهراهنمایی در کالس

ها را آموخته و از های آنای جدید و طرز استفاده از قابلیتهتکنولوژی

های اجتماعی آگاه های تدوین شده در شبکهطراحی و اجرای فعالیت

 .[15]شوند 

( با عنوان تأثیر 2112) javadi nia and et alای که در مطالعه

اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم  هایشبکه

پزشکی بیرجند انجام دادند به این نتیجه رسیدند که دانشجویان با 

تر نسبت به دانشجویان با عملکرد و عدل و عملکرد تحصیلی پایینم

. [16] کنندمعدل باالتر، بیشتر از شبکه اجتماعی استفاده می

Balakrishnan (2117تحقیقی با عنوان رسانه ) های اجتماعی و

دهد های پژوهش نشان میها در یادگیری انجام دادند. یافتهکاربرد آن

که کاربرد رسانه اجتماعی در آموزش و یادگیری، تجربه مشارکت و 

دهد. این پژوهش آموزان و دانشجویان را توسعه میارتباط بین دانش

تواند ابزاری نوآورانه و تأثیرگذار ماعی مینشانگر آن است که رسانه اجت

( تحقیقی 2116) Al-Jabriو  Eid. [17]در آموزش و یادگیری باشد 

و یادگیری دانشجویان؛  های اجتماعی، تبادل دانشبا عنوان شبکه

مطالعه موردی دانشجویان انجام داد. نتایج نشان داد که روابط مثبت و 

وگوی برخط، تبادل فایل، تبادل دانش و سرگرمی معناداری بین گفت

 Bickerdike. [11]یادگیری برای دانشجویان وجود دارد و لذت 

پژوهشی با عنوان راهبردهای یادگیری، عادات مطالعه و  (2116)

های شبکه اجتماعی در دانشجویان پزشکی در دوره لیسانس فعالیت

های مطالعه و راهبرد مطالعه، با افزایش انجام داد. نتایج نشان داد عادت

های اجتماعی مجازی در ارتباط بود. استفاده بیش از استفاده از شبکه

انجامد که با های مطالعه ضعیف میماعی به عادتحد از شبکه اجت

 .[19]کاهش پیشرفت تحصیلی در ارتباط هستند 

Dehghani و Khalaji (2115 تحقیقی با عنوان تأملی بر نقش )

های اجتماعی مجازی بر فرآیند آموزش و یادگیری با تأکید بر شبکه

های آن انجام دادند. نتایج نشان داد استفاده از ها و چالشفرصت

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

طالعات انجام گرفته این فرض دهد. با توجه به مدر آموزش را افزایش می

های اجتماعی برای تغییر فرآیندهای مطرح است که استفاده از شبکه

شناختی و الگوهای یادگیری متناسب با عصر دیجیتال مناسب است 

[21] .Erfan Mehr, Najminejad & Dhoie (2115 پژوهشی با )

های اجتماعی مجازی در آموزش دبیران فیزیک انجام عنوان نقش شبکه

از  کنندگان استفادهدرصد شرکت 95دادند و به این نتیجه رسیدند که 

شبکه اجتماعی را شیوه مناسب و جدیدی برای آموزش و یادگیری 

 ,Smaldino, Lowtherبه اعتقاد . [21]دانند مباحث فیزیکی می

Russell & Mims (2115از شبکه ) های برای هدفهای اجتماعی

آموزشی مختلفی می توان استفاده کرد، از جمله: بحث گروهی بین 

رفع مشکالت یادگیری، تمرین و ایجاد  یادگیرندگان، یادگیری گروهی،

کارگیری دهد که بههای دیگر نشان می. برخی پژوهش[22]انگیزه 

آموزان در آموزش تواند درگیری دانشهای اجتماعی مجازی میشبکه

( در 2115) Papahnzadeh & Rasekh. [23]را افزایش دهد 

استفاده از شبکه اجتماعی  تأثیرپژوهشی با عنوان بررسی سنجش 

یادگیری دبیران فیزیک استان گیالن انجام  -تلگرام بر عملکرد یاددهی

نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان استفاده  [24]دادند 

 یادگیری -ها در یاددهیدبیران از شبکه اجتماعی تلگرام و عملکرد آن

( تحقیقی 2113) Khani & Monfaredی وجود دارد. داررابطه معنی

های اجتماعی در یادگیری زبان در ایران انجام با عنوان استفاده از شبکه

 آموزان کاربران فعالیها نشان داده که دانشاند که نتایج تحقیق آنداده

های اجتماعی های اجتماعی هستند و اعتقاد دارند که شبکهدر شبکه

باشند. ی برای یادگیری و تمرین انگلیسی میهای مناسبمحیط

های اجتماعی به همچنین معلمان در ایران تشخیص دادند که شبکه

آموزان در یادگیری زبان کمک تواند به دانشعنوان ابزاری مفید می

مند های اجتماعی پتانسیل قدرتکنند و به این نتیجه رسیدند که شبکه

 & Papzan. [25]ن را دارند آموزان در یادگیری زباساختن دانش

Soleimani (2111 مقایسه تأثیر دو روش آموزش از طریق تلفن )

های همراه و سخنرانی بر میزان یادگیری هنرجویان انجام دادند یافته

سخنرانی و آموزش از  این پژوهش حاکی از آن است که هر دو روش

طریق تلفن همراه بر میزان یادگیری هنرجویان هنرستان کشاورزی 

 .[26]مؤثر بوده است 

های گیری از رسانهاند که بهرهها نشان دادهافزون بر این، برخی پژوهش 

ند کشاگردی و یادگیری اثربخش را تقویت می -اجتماعی، روابط معلم

ها نشان داد که به کارگیری همچنین نتیجه بسیاری از پژوهش .[27]

-21]انجامد های نوین آموزشی به بهبود عملکرد تحصیلی میفناوری

افزارهای کاربردی برای آموزش مقاالت به معرفی نرم. بعضی [32

التحصیالن در پزشکی که برای فارغخصوص در پزشکی و دندانبه

در جهان امروز  .[31-33, 11]اند کاری نیز مفید است پرداختهمحیط

های بزرگسالی را پیدا کرد که فارغ از هر کاری توان به راحتی انساننمی

غه با پردغدفقط به دنبال آموزش باشند. بلکه بزرگساالن عموماً افرادی 

وقت کم هستند. اما برای آموزش چنین افرادی چه راهکارهایی وجود 

اند تودارد؟ ترکیب دو علم آموزش بزرگساالن و تکنولوژی آموزشی می

های آموزشی بزرگساالن را برطرف سازد. تا حد زیادی محدودیت

خصوص در آموزش های اجتماعی در آموزش، بهاستفاده از شبکه

بزرگسال، )به دلیل شرایط سنی و رسیدن این دسته از آموزان دانش

آموزان به بلوغ فکری( به توجه جدی نیاز دارد که اگر در این باره دانش

 ای در وقت و هزینههای شایان توجهتواند کمکتحقیقاتی انجام شود می
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آموزان بزرگسال و معلمان و نظام آموزشی صورت دهد و در غیر دانش

هایی اعم آموزان دچار هزینهام آموزشی و هم دانشاین صورت، هم نظ

از مالی و زمانی خواهند شد. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف 

پرداختن به موضوع شبکه اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر یادگیری و 

های زیر را آموزان بزرگسال انجام گرفته است و فرضیهیادداری دانش

 کند.تعقیب می

های اجتماعی مجازی و آموزش ش از طریق شبکهبین تأثیر آموز

آموزان بزرگسال مقطع پیش دانشگاهی حضوری بر یادگیری دانش

 تفاوت وجود دارد.

های اجتماعی مجازی و آموزش بین تأثیر آموزش از طریق شبکه

آموزان بزرگسال مقطع پیش دانشگاهی حضوری بر یادداری دانش

 تفاوت وجود دارد.

 کار روش

ف پژوهش حاضر مقایسه روش آموزش از طریق شبکه هدف: هد

آن بر میزان یادگیری و یادداری  ریاجتماعی و آموزش حضوری و تأث

. در این پژوهش باشدیدانش آموزان بزرگسال در درس علوم اجتماعی م

با دو گروه آزمایش استفاده شده است. طرح  یشیآزمااز روش شبه

 پژوهش پیش آزمون پس آزمون بود.

: جامعه آماری این پژوهش کلیه یریگجامعه، نمونه و روش نمونه

آموزان مدرسه بزرگسال پسرانه غیردولتی خوارزمی شهر خرمدره دانش

مشغول به تحصیل بودند. با  94-95که در سال تحصیلی  باشندیم

نفره از این مدرسه  31تصادفی ساده، یک کالس  یریگاستفاده از نمونه

 ژوهشی انتخاب گردید.به عنوان نمونه پ

در این پژوهش برای تعیین میزان یادگیری و یادداری : یریگابزار اندازه

ساخته استفاده شد. جهت تدوین محقق یهاآموزان از آزموندانش

هر دو آزمون )یادگیری و یادداری( از فصل دوم کتاب علوم  یهاهیگو

 21 یدارااجتماعی دوره پیش دانشگاهی استفاده شده است، هر دو 

هستند و در واقع دو فرم موازی از یک محتوای واحد  یانهیگز 4سؤال 

دست آوردن روایی از نظرات متخصصین موضوع و . برای بهباشندیم

ها از اساتید راهنما و مشاور استفاده شد. برای تعیین پایایی این آزمون

ی اآمده بردستریچاردسون استفاده شد. ضریب پایایی به-روش کودر

به دست  74/1و ضریب پایایی آزمون یادداری  76/1آزمون یادگیری 

مقدار قابل قبولی است. این مقدار  هاهیآمد که برای این تعداد از گو

ی ها همبستگها از نظر درونی با آزمونبیانگر این است که سؤاالت آزمون

ر گیری برخورداها از دقت کافی برای اندازهمعناداری دارند و آزمون

 .باشندیم

نفره به دو گروه تقسیم شد. سپس  31روش اجرای پژوهش: ابتدا کالس 

برای آموزش درس علوم اجتماعی برای گروه اول، از روش آموزش از 

طریق شبکه اجتماعی مجازی تلگرام و برای گروه دوم از روش آموزش 

گرفته شد و پس  آزمونشیدو گروه یک پ حضوری استفاده شد. از هر

آزمون و پس آزمونشیاز انجام مداخله بر روی گروه اول، نتایج پ

با یکدیگر مقایسه شد. محتوای ارائه شده در هر دو گروه،  هایآزمودن

فرهنگ "فصل دوم از کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی با عنوان 

 یهاعناوین و ارزش -1درس با عناوین  4که شامل  "معاصر غرب

جامعه جهانی  -3تکوین فرهنگ جدید غرب  -2ادین فرهنگ غرب بنی

 4. محتوای موردنظر برای دو گروه در باشدیتحوالت نظام جهانی م -4

جلسه آموزش داده شد، برای دانش آموزان گروه حضوری محتوای این 

جلسه صرفاً لفظی و از طریق سخنرانی بود ولی برای گروه شبکه  4

کوتاه،  یهالمی(، همین محتوا در قالب فاجتماعی مجازی )تلگرام

متنی کوتاه تحت عنوان نکات تکمیلی  یهاامیضبط شده و پ یهاصوت

 ارائه شد. شرح جزئیات هر جلسه در پایین آمده است:

 های بنیادین فرهنگ غربجلسه اول: عناوین و ارزش

 سکوالریسم و دنیوی گرایی

 اومانیسم و اصالت انسان دنیوی و این جهانی

 روشنگری و علوم جدید

 جلسه دوم: تکوین فرهنگ جدید غرب

 های تاریخیرنسانس و زمینه

 فلسفه روشنگری و فرهنگ جدید غرب

 صنعت، اقتصاد، حقوق و سیاست

 جلسه سوم: جامعه جهانی

 روابط بین الملل و نظام جهانی

 جامعه جهانی در گذشته و حال

 گیری نظام نوین جهانیشکل

 تحوالت نظام جهانیجلسه چهارم: 

 سیاسی -تحوالت اقتصادی

 ها و جهانی شدنملت -افول دولت

 امپراطوری رسانه، علم و فرهنگ

ش در بخ هاافتهیجهت تجزیه و تحلیل : هاافتهیروش تجزیه و تحلیل 

های میانگین و انحراف استاندارد نمرات مورد آمار توصیفی، شاخص

بررسی قرار گرفته است و در بخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل 

استفاده گردیده.  (tو آزمون ) رهیکوواریانس، آزمون واریانس چندمتغ

مورد  SPSSحاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزار  یهاسپس داده

 و تحلیل قرار گرفتند. تجزیه

 هایافته

 های آمار توصیفییافته

های توصیفی شامل؛ کمترین مقدار، بیشترین شاخص 1جدول در 

زمون آآزمون و پسمقدار، میانگین، انحراف استاندارد و تعداد، برای پیش

طورکه در یادگیری به تفکیک برای هر دو گروه ارائه شده است. همان

آزمون یادگیری در دو گروه تقریبًا جدول مشخص است، میانگین پیش

آمده پس از اجرای متغیر مستقل دستیانگین بهنزدیک به هم است اما م

آزمون یادگیری برای گروه اول و گروه دوم، بیانگر عملکرد بهتر در پس

 باشد.آزمون یادگیری میگروه اول در پس

های توصیفی شامل؛ کمترین مقدار، بیشترین شاخص 1جدول در 

مون آزآزمون و پستعداد برای پیش مقدار، میانگین، انحراف استاندارد و

متغیر یادگیری و یادداری برای هر دو گروه ارائه شده است. با مقایسه 

آزمون متغیر یادداری آزمون و پسآمده در پیشدستهای بهمیانگین

توان به این نتیجه رسید که یادداری طور ضمنی میدر دو گروه به

اند نسبت دیدهمجازی، آموزش آموزان گروه اول که از طریق شبکهدانش

آزمون افزایش پیدا کرده است. ابتدا قبل از بررسی به گروه دوم در پس
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فزار اهای پژوهش، با کمک تحلیل کوواریانس با استفاده از نرمفرضیه

های تحلیل کوواریانس مورد بررسی فرضهای آماری پیشتحلیل داده

آمد. مفروضه نرمال بودن  قرار گرفت که نتایج آن به شرح زیر به دست

با استفاده از آزمون کالمگروف اسمیرنف بررسی شد و نتایج این آزمون 

نشان داد مفروضه نرمال بودن در هر دو متغیر یادگیری و یادداری در 

تأیید شد. مفروضه  15/1داری بزرگتر از هر دو گروه با سطح معنی

آماره حاصل از شد. همگنی واریانس با استفاده از آزمون لوین بررسی 

آزمون یادگیری به ترتیب آزمون و پسآزمون لوین برای نمرات پیش

آزمون یادداری به آزمون و پس( و برای نمرات پیش275/1( و )194/1)

 15/1( است، بر این اساس نتیجه در سطح 915/1( و )411/1ترتیب )

ته ی وابسهای متغیرهامعنادار نبوده در نتیجه مفروضه همسانی واریانس

برقرار بود. مفروضه همگنی شیب رگرسیون با استفاده از آزمون واریانس 

تر داری بزرگبررسی شد و نتایج آزمون واریانس نشان داد با سطح معنی

آزمون و متغیر مفروضه همگنی شیب رگرسیون بین پیش 15/1از 

 شود.مستقل تأیید می

 

 های توصیفی متغیر یادگیری و یادداری به تفکیک گروهشاخص :1جدول 

های آمار استنباطییافته

های اجتماعی مجازی و فرضیه اول: بین تأثیر آموزش از طریق شبکه

آموزان بزرگسال مقطع پیش آموزش حضوری بر یادگیری دانش

 دانشگاهی تفاوت وجود دارد.

 1شرط )است که به 741/1متغیر مستقل  f، مقدار 2جدول با توجه به 

 =df ،15/1 > Pآزمون، ( معنادار است، یعنی پس از خروج تأثیر پیش

اختالف معناداری بین میانگین نمرات دو گروه )گروهی که از طریق 

شبکه اجتماعی مجازی آموزش دیدند و گروهی که به شیوه حضوری 

آزمون یادگیری درس علوم اجتماعی وجود دارد؛ آموزش دیدند( در پس

دار نبودن اختالف میانگین دو گروه در بنابراین فرض صفر معنا

رو شود. از اینآزمون رد میآزمون پس از حذف اثر احتمالی پیشپس

و درجه  15/1تفاوت میزان یادگیری بین دو گروه با سطح معناداری 

عبارتی دیگر بین میزان شود. بهتائید می %95و اطمینان  1آزادی 

ن آزموف تأثیر احتمالی پیشیادگیری گروه اول و گروه دوم بعد از حذ

توان گفت که میزان یادگیری گروه اول تفاوت معناداری وجود دارد. می

 نسبت به گروه دوم به میزان قابل توجهی بیشتر بوده است.

های اجتماعی مجازی و بین تأثیر آموزش از طریق شبکهفرضیه دوم: 

آموزان بزرگسال مقطع پیش آموزش حضوری بر یادداری دانش

 انشگاهی تفاوت وجود دارد.د

است که به شرط  713/1متغیر مستقل  f، مقدار 3جدول با توجه به 

(1  =df ،15/1 > P معنادار است، یعنی پس از خروج تأثیر )

آزمون، اختالف معناداری بین میانگین نمرات دو گروه )گروهی که پیش

دیدند و گروهی که به شیوه از طریق شبکه اجتماعی مجازی آموزش 

آزمون یادداری وجود دارد؛ بنابراین فرض متداول آموزش دیدند( در پس

آزمون پس از پژوهشی معنادار بودن اختالف میانگین دو گروه در پس

رو تفاوت میزان شود. از اینآزمون تائید میحذف اثر احتمالی پیش

و  1رجه آزادی و د 15/1یادداری بین دو گروه با سطح معناداری 

عبارتی دیگر بین میزان یادداری گروه شود. بهتائید می %95اطمینان 

آزمون تفاوت معناداری دوم و گروه اول بعد از حذف تأثیر احتمالی پیش

توان گفت که میزان یادداری گروه اول نسبت به گروه وجود دارد. می

 دوم به میزان قابل توجهی بیشتر بوده است.

 
 نتایج تحلیل کوواریانس پس آزمون نمرات یادگیری دانش آموزان پس از تعدیل پیش آزمون :2جدول 

 سطح معناداری fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 114/1 991/4 916/37 2 972/75 شدهمدل تصحیح

 111/1 139/12 337/624 1 337/624 عرض از مبدأ

 115/1 556/9 639/72 1 639/72 آزمونپیش

 141/1 741/1 633/5 1 633/5 گروه )متغیر مستقل(

   611/7 27 221/215 خطا

    31 111/4194 کل

 تعداد انحراف استاندارد میانگین بیشترین نکمتری آزمون

      یادگیری

      گروه اول

 15 53/2 16/5 11 2 آزمونپیش

 15 93/2 56/9 17 7 آزمونپس

      گروه دوم

 15 73/3 46/5 16 2 آزمونپیش

 15 34/3 56/7 19 7 آزمونپس

      یادداری

      گروه اول

 15 61/2 93/6 12 1 آزمونپیش

 15 12/2 96/9 11 11 آزمونپس

      گروه دوم

 15 14/2 1/5 9 2 آزمونپیش

 15 47/3 75/6 19 1 آزمونپس
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 آزمونآموزان پس از تعدیل پیشنتایج تحلیل کوواریانس پس آزمون نمرات یادداری دانش :3جدول 
 سطح معناداری fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 143/1 555/3 194/24 2 311/41 شدهمدل تصحیح

 111/1 545/54 267/371 1 267/371 عرض از مبدأ

 113/1 165/7 111/41 1 111/41 آزمونپیش

 131/1 713/1 716/4 1 716/4 گروه )متغیر مستقل(

   117/6 27 771/113 خطا

    31 111/5973 کل

بحث

های دو متغیر یادگیری و یادداری در دو گروه، با مقایسه تفاوت میانگین

رسیم که میانگین نمرات گروه اول که از طریق شبکه به این نتیجه می

اند در مقایسه با گروه دوم که به شیوه حضوری مجازی آموزش دیده

اند هم در آزمون یادگیری و هم در آزمون یادداری به آموزش دیده

دهد که آموزش از نشان میو همچنین نتایج باشد بیشتر میمراتب 

ال آموزان بزرگسطریق شبکه اجتماعی مجازی تلگرام، بر یادگیری دانش

کی از اینترنت به عنوان ی نسبت به یادداری تأثیر بیشتری داشته است.

ها و کارکردهای های اخیر، با قابلیتمهمترین ابداعات بشر در دهه

های مختلف زندگی انسانی را تحت تأثیرات اش، بخشمتعدد و گسترده

مبنا و هدف اصلی اینترنت، برداشتن فاصله  خود قرار داده است.

 ر عرصه ارتباطاتهای سراسر دنیا و ایجاد تحول دجغرافیایی میان انسان

کرد که در حالی که هنوز هیچ کس تصور نمی و تبادل اطالعات است.

روزی جنبه اجتماعی اینترنت به صورت کاربرد اصلی آن درآید، 

های های اجتماعی مجازی پای به عرصه وجود گذاشتند. شبکهشبکه

هایی هستند که این روزها در اجتماعی مجازی، نسل جدیدی از پایگاه

گونه اند. اینهای جهانی اینترنت قرار گرفتهن توجه کاربران شبکهکانو

کنند و هر کدام ها بر مبنای تشکیالت آنالین فعالیت میپایگاه

به  آورند وهایی از کاربران اینترنتی با ویژگی خاص را گردهم میدسته

های ارائه شده در توان گفت یکی از تأثیرگذارترین سرویسجرأت می

های اخیر، تحول شگرفی در نظام و وب هستند که در سال اینترنت

های این شبکه اند.اجتماعی کشورهای مختلف جهان به وجود آورده

اجتماعی بسیار منعطف هستند و امکانات وسیع با دسترسی ساده را در 

های مرتبط دهند که قادر است تمام نیازمندیاختیار کاربران قرار می

های اجتماعی ا را فراهم آورد. از زمان ظهور شبکهگربا یادگیری سازنده

ها در امور مجازی تاکنون پژوهشگران بسیاری در زمینه استفاده از آن

ه اند کاند و به این نتیجه رسیدههایی اقدام کردهآموزشی، به پژوهش

حور مهای اجتماعی مجازی، تفکر انتقادی گروهی، یادگیری پروژهشبکه

ل ها تنها به دلیکنند و قدرت آنروهی را تقویت میمسأله گتیمی و حل

تولید و به اشتراک گذاشتن دانش بین اعضای آن نیست، بلکه امکان 

ها این شبکه آورد. درجدید را نیز فراهم می بازتاب دادن و تولید دانش

د، نقد کننشوند، تغییر میشوند، به چالش کشیده میها تولید میایده

دهند. و همه این موارد تنها در چند دقیقه رخ می دشونو ارزیابی می

دهد که استفاده از های صورت گرفته نشان میمرور اجمالی پژوهش

کند؛ های بسیاری که ایجاد میها در یادگیری، عالوه بر فرصتاین شبکه

نظیر توانمندسازی اساتید و یادگیرندگان، دسترسی به محتوای 

الت اجتماعی، باال بردن سرعت تولید یادگیری، مشارکت، تسهیل تعام

 العمر و مستقل شدن یادگیرنده.و نشر دانش، یادگیری مادام

و  javadi niaنتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات انجام شده توسط 

های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی همکاران با عنوان تأثیر شبکه

جه و به این نتیدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام دادند 

بت به تر نسرسیدند که دانشجویان با معدل و عملکرد تحصیلی پایین

دانشجویان با عملکرد و معدل باالتر، بیشتر از شبکه اجتماعی استفاده 

های اجتماعی با عنوان رسانه Balakrishnanو نتیجه تحقیق  کنندمی

ه کاربرد رسان های پژوهش نشان دادها در یادگیری که یافتهو کاربرد آن

اجتماعی در آموزش و یادگیری، تجربه مشارکت و ارتباط بین 

دهد. این پژوهش نشانگر آن بود آموزان و دانشجویان را توسعه میدانش

تواند ابزاری نوآورانه و تأثیرگذار در آموزش و که رسانه اجتماعی می

های با عنوان شبکه Al-Jabriو  Eidیادگیری باشد و با نتایج تحقیق 

و یادگیری دانشجویان که نتایج نشان داد روابط  اجتماعی، تبادل دانش

وگوی برخط، تبادل فایل، تبادل دانش و مثبت و معناداری بین گفت

سرگرمی و لذت یادگیری برای دانشجویان وجود دارد و تحقیق 

Bickerdike  با عنوان راهبردهای یادگیری، عادات مطالعه و

ماعی در دانشجویان پزشکی در دوره لیسانس که های شبکه اجتفعالیت

های مطالعه و راهبرد مطالعه، با افزایش نتایج نشانگر آن بود عادت

های اجتماعی مجازی در ارتباط بود. استفاده بیش از استفاده از شبکه

انجامد که با های مطالعه ضعیف میحد از شبکه اجتماعی به عادت

 باشد. همچنینهستند همسو می کاهش پیشرفت تحصیلی در ارتباط

با عنوان تأملی بر نقش  Khalaji و Dehghaniبا نتیجه تحقیق 

های اجتماعی مجازی بر فرآیند آموزش و یادگیری با تأکید بر شبکه

های های آن که نتایج نشان داد استفاده از شبکهها و چالشفرصت

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

 Erfan Mehr, Najminejad & Dhoieدهد و تحقیق را افزایش می

های اجتماعی مجازی در آموزش دبیران فیزیک با عنوان نقش شبکه

کنندگان استفاده از درصد شرکت 95که به این نتیجه رسیدند که 

شبکه اجتماعی را شیوه مناسب و جدیدی برای آموزش و یادگیری 

 ,Smaldino و همچنین نتیجه تحقیق دانندمباحث فیزیکی می

Lowther, Russell & Mims های اجتماعی که معتقدند از شبکه

های آموزشی مختلفی می توان استفاده کرد، از جمله: بحث برای هدف

رفع مشکالت یادگیری،  گروهی بین یادگیرندگان، یادگیری گروهی،

دهد که های دیگر نشان میبرخی پژوهشتمرین و ایجاد انگیزه. 

 آموزانتواند درگیری دانشهای اجتماعی مجازی میکارگیری شبکهبه

 & Papahnzadehدر آموزش را افزایش دهد از جمله؛ تحقیق 

Rasekh  با عنوان بررسی سنجش تأثیر استفاده از شبکه اجتماعی

ن که ن گیالیادگیری دبیران فیزیک استا -تلگرام بر عملکرد یاددهی
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نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین میزان استفاده دبیران از شبکه 

ی داریادگیری رابطه معنی -ها در یاددهیاجتماعی تلگرام و عملکرد آن

 khani & monfaredوجود دارد و همچنین با تحقیقی که توسط 

های اجتماعی در یادگیری زبان در تحقیقی با عنوان استفاده از شبکه

آموزان کاربران ها نشان داد دانشایران انجام دادند که نتایج تحقیق آن

های های اجتماعی هستند و اعتقاد دارند که شبکهفعالی در شبکه

باشند های مناسبی برای یادگیری و تمرین انگلیسی میاجتماعی محیط

که به مقایسه تأثیر  Papzan & soleimaniو در آخر با نتایج تحقیق 

ش آموزش از طریق تلفن همراه و سخنرانی بر میزان یادگیری دو رو

ها نشان داد که هر دو روش سخنرانی و هنرجویان پرداختند و یافته

آموزش از طریق تلفن همراه بر میزان یادگیری هنرجویان هنرستان 

 باشد.جهت میکشاورزی مؤثر بوده است همسو و هم

 گیرینتیجه

ق آموزش از طریل پژوهش مبنی بر اثربخشی ها، فرضیه اوبا تحلیل داده

آموزان بزرگسال تأیید های اجتماعی مجازی بر یادگیری دانششبکه

ها در خصوص فرضیه اول پژوهش نشان داد، تفاوت معناداری یافته .شد

وه وجود دارد، به عبارتی دیگر میزان بین نمرات یادگیری دو گر

اجتماعی تلگرام بیشتر از آموزان حاضر در دوره شبکه یادگیری دانش

همچنین فرضیه . (f ،15/1 > P=  556/9آموزش حضوری بوده است )

های اجتماعی آموزش از طریق شبکهدوم پژوهش مبنی بر اثربخشی 

 ها در خصوصآموزان بزرگسال تأیید شد. یافتهمجازی بر یادداری دانش

وه و گراین فرضیه نشان داد، تفاوت معناداری بین نمرات یادداری د

آموزان حاضر در دوره وجود دارد، به عبارتی دیگر میزان یادداری دانش

=  165/7شبکه اجتماعی تلگرام بیشتر از آموزش حضوری بوده است )

f ،15/1 > P). 

آموزان هر اند. دانششبکه اجتماعی ابزار مهمی در ارتباطات برخط شده

کنند. رف میهای اجتماعی صها برای استفاده از شبکهروز ساعت

آموزان و های اجتماعی در راستای آموزش دانشبنابراین باید از شبکه

ند باشهمچنین افرادی که در مدارس بزرگساالن مشغول به تحصیل می

تر ها نسبت به مدارس روزانه مشکلو امکان حضور در کالس برای آن

های شبکه که شودمی گیرینتیجه پس. [25]باشد، استفاده نمود می

از زمان دارند.  دروس مختلف را یادگیری برای خوبی ظرفیت اجتماعی

 Pasekهای اجتماعی تاکنون پژوهشگران زیادی همچون پیدایی شبکه

Hargittai (2119 ،)Schwartz (2119 ،)Yang (2119 ،)و 

Selwyn (2119 و )Roblyer (2111در 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 مسئلهتفکر انتقادی گروهی، یادگیری پژوهش

ها فقط به دلیل تولید و به اشتراک کنند و قدرت آنا تقویت میگروهی ر

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 شبشوند، تغییر میشوند، به چالش کشیده میمی

کته شایان توجه . ن[43-39]شوند نقد و ارزشیابی می بسیار بزرگی

کشد، بلکه اینجاست که همه این موارد چند ماه یا چند سال طول نمی

 های اجتماعیکارگیری شبکهبه دهند.گاهی تنها در چند دقیقه رخ می

تواند فرصتی برای بهبود تدریس و یادگیری باشد. با توجه مجازی می

قرار های اجتماعی مجازی در اختیار آموزش به امکاناتی که شبکه

توانند در زمینه کیفیت تدریس و تعمیق اند، معلمان و اساتید میداده

یادگیری، یادداری مطالب، افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی 

ی که اها بهره گیرند. با امکانات فنی و نوآورانهآموزان از این شبکهدانش

 لتهای اجتماعی در آموزش وجود دارد، افراد با سهودر استفاده از شبکه

 .[44]یابند بیشتری به اهداف آموزشی و پرورشی دست می
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