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مقدمه

نوین در عرصه الکترونیک و رایانه در چند دهه  یهایگسترش فناور

ی و الکترونیک یهاگذشته، موجب پدیدار شدن انواع گوناگونی از برنامه

در  یاانهیرا یهایاز جمله اینترنت، تلفن همراه، ماهواره و باز یاانهیرا

اخیر، گسترش  یهاجهان شده است. گسترش اینترنت در سال

 .[1] کاربردی مبتنی بر آن را نیز به همراه داشته است یهابرنامه

 یهااین برنامه نیترو موفق نیترعی، یکی از مهماجتما یهاشبکه

پ، ا، توییتر، واتسبوکسیاز جمله ف ییها. شبکهباشندیاینترنتی م

اجتماعی مجازی هستند که در  یهاتلگرام و اینستاگرام از جمله شبکه

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

. نسل جدید خدمات [2]است  کنندیپیدا م یترشیمحبوبیت ب

اجتماعی است که به عنوان فرصتی برای  یهاو شبکه 2اینترنتی، وب 

. برخی [3] شودیایجاد نوآوری در تدریس و یادگیری در نظر گرفته م

از  توانندیکه کاربران م دانندیاجتماعی را تارنماهایی م یهاافراد شبکه

را ایجاد و با دیگران برای دالیل شخصی یا  ییهالیطریق آن پروفا

اجتماعی جوامع اینترنتی  یهاکه. شب[4]نند ارتباط برقرار ک یاحرفه

و ارسال  یگذارعضومحور هستند که به کاربران خود اجازه اشتراک

 یهاوهیاطالعات شخصی و فایل و همچنین برقراری ارتباط با توجه به ش

خصوصی یا عمومی یا تبادل  یهاامینوآورانه مثل فرستادن برخط پ

 یهااستفاده جوانان از شبکه .[5] دهندیها و اطالعات را معکس

اجتماعی از  یها. شبکه[9-6]اجتماعی در حال گسترش است 

اجتماعی "و  "بودن یاشبکه"هستند.  21سده  یهایفراگیرترین فناور

اجزءا این مفهوم مرکب است. رسانه اجتماعی زیرساخت وبی  "بودن

دارد که افراد و جوامع از طریق آن محتوایی که کاربر تولید کرده را به 

و درباره تولید، بحث و تعدیل آن با هم مشارکت  گذارندیاشتراک م

. کلمه شبکه و اجتماع هر دو بر فراگیری و باال بودن ضریب [10]دارند 

در جهان اشاره دارد. استفاده این فناوری در طبقه  هاینفوذ این فناور

. در عرصه تعلیم و [11]انشجو بیشتر از دیگر طبقات جامعه است د

 باشندیاجتماعی مجازی، به سرعت در حال رشد م یهاتربیت شبکه

ها جزء اجتماعی، استفاده از این شبکه یها. با پیدایش شبکه[2]

از زندگی بسیاری از دانشجویان شده است و بر روی  یریناپذییجدا

 29/09/1396 تاریخ دریافت:

 18/11/1396 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 مجازی اجتماعی هایشبکه

 آموزش

 کاردانش رانیدب

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
در آموزش  یمجاز یاجتماع یهاکاردانش از شبکه رانیدب یریگبهره یهاوهیش یپژوهش حاضر با هدف بررس :مقدمه

 انجام شده است.

. جامعه باشدیم یشیمایپ -یفیها، توصداده یو از جهت روش گردآور یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد :کار روش

 انیم نینفر بود که از ا 200اهواز، به تعداد  کی هیکاردانش دوره دوم متوسطه کاردانش ناح رانیدب هیشامل کل یآمار

اطالعات پرسشنامه  یانتخاب شدند. ابزار گردآور یاخوشه یریگنفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه 127تعداد 

 نییتع یشد و برا دییابزار با استفاده از نظر کارشناسان تأ ییبود. روا کرتیل اسیبا استفاده از مق یسؤال 50محقق ساخته 

تک  tاز جمله آزمون  یآمار استنباط یها. سؤاالت پژوهش با استفاده از روشدیاده گردکرونباخ استف یاز روش آلفا ییایپا

 قرار گرفت است. لیو تحل هیمورد تجزء رمنیاسپ یو همبستگ سیکروسکال وال ،یتنیمن وا وی ،یانمونه

 رانیدب نیدست آمد، بنابرابه 73/3در مجموع  یمجاز یاجتماع یهااستفاده از شبکه نیانگیم نکهیبا توجه به ا :هایافته

در امر آموزش استفاده  یمجاز یاجتماع یهااز شبکه ینظر نیانگیاز م شتریب 73/0 زانیاهواز به م کی هیکاردانش ناح

بحث  جادیا یبرا یمجاز یاجتماع یهاکاردانش از شبکه رانیدب دهاستفا زانیگفت م توانیم جینتا نی. براساس اکنندیم

 قیو تعم نیتمر د،یدرس جد یبرا رندگانیادگی یسازآماده ،یمشارکت یریادگی جادیا ،یرفع اشکاالت آموزش ،یگروه

 است. ینظر نیانگیباالتر از م یبه طور معنادار یریادگیو شوق  زهیانگ جادیو ا یریادگی

 توانندیکاردانش م رانیاند، دبآموزش قرار داده اریدر اخت یمجاز یاجتماع یهاکه شبکه یبا توجه به امکانات :گیرینتیجه

 یگروه یهاتیو فعال یمشارکت کالس ،یلیتحص شرفتیپ زشیانگ شیافزا ،یریادگی قیخود و تعم سیتدر تیفیک نهیدر زم

 .رندیها بهره گشبکه نیدانش آموزان از ا

         مقاله پژوهشی

 در آموزش یمجاز یاجتماع یهاکاردانش از شبکه رانیدب یریگبهره یهاوهیش

 3 یفالح می، مر2 یاحیس دی، ناه،*1 دوستیمیرح نیغالمحس
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کلیه جوانب زندگی دانشجویی، از جمله میزان مطالعه، عملکرد 

ها تأثیر مستقیم داشته است نتحصیلی آ یهاتحصیلی و سایر مهارت

اجتماعی مجازی و  یها. محدود بودن میزان استفاده از شبکه[12]

 تواندیها برای ارتباط با اساتید، خانواده و دوستان ماستفاده از آن

را در کسب عملکرد تحصیلی و دانشگاهی مثبت کمک نماید  دانشجویان

گرچه عکس این قضیه نیز صادق است. بدین قرار که سپری کردن  [13]

مجازی اثر منفی بر  یهازمان بیش از حد برای استفاده از شبکه

دانشجویان گذاشته و باعث ایجاد اختالل در عملکرد تحصیلی و 

ها به استفاده از . گرایش و توجه دانشگاه[14]د شویآنان مدانشگاهی 

اجتماعی و انتخاب آنها به عنوان مکانیزم ارتباطی  یهاشبکه یهاتیقابل

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

. [15]آموزش و دانش، به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است 

اجتماعی ابزارهای یادگیری ارزشمندی هستند، زیرا  یهاشبکه

ادر ق شانیهاتیفعال یگذاریادگیرندگان را به ایجاد، انتشار و اشتراک

. استادان [16] کنندیو تعامل و همکاری یادگیرنده را ساده م سازدیم

درس خود،  یهاو مربیان باید برای آموزش و راهنمایی در کالس

ید و طرز استفاده از جد یهایبرقراری ارتباط با تکنولوژ یهاوهیش

تدوین شده  یهاتیآنها را آموخته و از طراحی و اجرای فعال یهاتیقابل

نظران بیان . برخی از صاحب[17]اجتماعی آگاه شوند  یهادر شبکه

 یریناپذییجدااجتماعی مجازی جزء  یهااند استفاده از شبکهکرده
از زندگی بسیاری از دانشجویان شده است و بر روی کلیه جوانب زندگی 

تقیم س دانشجویی، از جمله میزان مطالعه و عملکرد تحصیلی آنها، تأثیر

ها سبب تسهیل . هر چند که استفاده از این شبکه[18]داشته است 

ولی به همان میزان با کاهش زمان  [19] شودیارتباط با دوستان م

 گرددینیز م مطالعه دانشجویان، سبب اختالل در روند تحصیلی آنها

با  توانیاجتماعی صرفًا اثرات منفی نداشته و م یهااما شبکه [20]

آنها در فرآیند آموزشی و درمانی، از آنها به طور بهینه در  یریکارگبه

 .[21, 5]جهت اهداف آموزشی استفاده کرد 

اجتماعی تاکنون پژوهشگران زیادی همچون  یهااز زمان پیدایی شبکه

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

(2009 ،)Selwyn (2009 و )Roblyer (2011 در زمینه استفاده )

اند. این اجتماعی در امور آموزشی به پژوهش پرداخته یهااز شبکه

اجتماعی از طریق  یهاکه شبکه انددهیپژوهشگران به این نتیجه رس

یمی محوِر تابزارهای اینترنتی، تفکر انتقادی گروهی، یادگیری پژوهش

و قدرت آنها فقط به دلیل تولید  کنندیو حل مسئلۀ گروهی را تقویت م

ن دانش بین اعضای آن نیست، بلکه امکان بازتاب و به اشتراک گذاشت

 هادهیها ا؛ در این شبکهآورندیدادن و تولید دانش جدید را نیز فراهم م

و به وسیله  کنندی، تغییر مشوندی، به چالش کشیده مشوندیتولید م

 یها. شبکه[26-22] شوندیشبکه بسیار بزرگی نقد و ارزشیابی م

اجتماعی، ابزارهای اجتماعی یادگیری ارزشمندی هستند؛ زیرا 

یکارهایشان قادر م یگذاریادگیرندگان را به ایجاد، انتشار و اشتراک

و همکاری  تعامل توانندیاجتماعی م یها. همچنین شبکهسازند

 توانندیاجتماعی م یها. بنابراین شبکه[27]یادگیرنده را تسهیل کنند 

های مفید و مؤثری باشند و باعث تحول و دگرگونی اساسی در ابزار

حوزه آموزش شوند، به شرط آنکه توانایی کنترل آنها، از نظر مناسب 

. با وجود رشد [28]بودن با نیازهای دانشی و علمی وجود داشته باشد 

ها به عنوان ابزار آموزشی اجتماعی، هنوز این شبکه یهار شبکهچشمگی

 .[29] اندافتهیدرس رواج ن یهادر کالس

 ری( با عنوان تأث2012) javadi nia and et alکه  یادر مطالعه

اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم  یهاشبکه

به این نتیجه رسیدند که دانشجویان با  پزشکی بیرجند انجام دادند

نسبت به دانشجویان با عملکرد و  ترنییمعدل و عملکرد تحصیلی پا

در . [30] کنندیمعدل باالتر، بیشتر از شبکه اجتماعی استفاده م

( به این نکته اشاره شده است که از 2012) et al Irwin &پژوهش 

مزایای فیس بوک تقویت زبان انگلیسی است. با ورود به فیس  نیترمهم

که زبان مشترک بیشتر اعضای  دیشویبوک شما وارد دنیای جدیدی م

تا برای ارتباط  دیشویآن انگلیسی است. به همین خاطر شما مجبور م

Balakrishnan (2017 ). [31] ها از زبان انگلیسی استفاده کنیدبا آن

اجتماعی و کاربرد آنها در یادگیری انجام  یهاتحقیقی با عنوان رسانه

که کاربرد رسانه اجتماعی در  دهدیپژوهش نشان م یهاافتهیدادند. 

آموزان و آموزش و یادگیری، تجربه مشارکت و ارتباط بین دانش

. این پژوهش نشانگر آن است که رسانه دهدیدانشجویان را توسعه م

ابزاری نوآورانه و تأثیرگذار در آموزش و یادگیری  تواندیاجتماعی م

 یها( تحقیقی با عنوان شبکه2016) Al-Jabriو  Eid. [32] باشد

دگیری دانشجویان؛ مطالعه موردی اجتماعی، تبادل دانش و یا

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

برخط، تبادل فایل، تبادل فایل، تبادل دانش و سرگرمی و  یوگوگفت

 Bickerdike. [33] لذت یادگیری برای دانشجویان وجود دارد

پژوهشی با عنوان راهبردهای یادگیری، عادات مطالعه و  (2016)

شبکه اجتماعی در دانشجویان پزشکی در دوره لیسانس  یهاتیفعال

مطالعه و راهبرد مطالعه، با افزایش  یهاانجام داد. نتایج نشان داد عادت

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

که با  انجامدیمطالعه ضعیف م یهاحد از شبکه اجتماعی به عادت

Komasy (2016 ). [34]لی در ارتباط هستند کاهش پیشرفت تحصی

 یهاپژوهشی با عنوان مقایسه اثربخشی ارائه آموزش از طریق شبکه

آموزاِن اجتماعی با آموزش حضوری بر میزان یادگیری و یادداری دانش

پژوهش نشان داد  یهاافتهیانجام داد.  یِدانشگاهشیبزرگسالِ مقطع پ

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

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

و  Dehghani. [35] بودند، به طور معناداری افزایش یافته است

Khalaji (2015تحقیقی با عنوان تأملی بر نقش شبکه )ماعی اجت یها

 یهاها و چالشمجازی بر فرآیند آموزش و یادگیری با تأکید بر فرصت

اجتماعی مجازی  یهاآن انجام دادند. نتایج نشان داد استفاده از شبکه

. دهدیمختلف، نوآوری در آموزش را افزایش م یهادر آموزش، به شکل

جه به مطالعات انجام گرفته این فرض مطرح است که استفاده از با تو

اجتماعی برای تغییر فرآیندهای شناختی و الگوهای یادگیری  یهاشبکه

 ,Erfan Mehr. [36]متناسب با عصر دیجیتال مناسب است 

Najminejad & Dhoie (2015 پژوهشی با عنوان نقش )

اجتماعی مجازی در آموزش دبیران فیزیک انجام دادند و به  یهاشبکه

کنندگان استفاده از شبکه درصد شرکت 95این نتیجه رسیدند که 

و جدیدی برای آموزش و یادگیری مباحث  اجتماعی را شیوه مناسب

که  دهدیدیگر نشان م یهابرخی پژوهش. [37] دانندیفیزیکی م

آموزان درگیری دانش تواندیاجتماعی مجازی م یهاشبکه یریکارگبه
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ها نشان . افزون بر این، برخی پژوهش[38]ش دهد در آموزش را افزای

شاگردی و  -اجتماعی، روابط معلم یهااز رسانه یریگاند که بهرهداده

نتیجه بسیاری از همچنین . [39] کندییادگیری اثربخش را تقویت م

نوین آموزشی به بهبود  یهایها شان داد که به کارگیری فناورپژوهش

. بعضی مقاالت به معرفی [44-40] انجامدیعملکرد تحصیلی م

ر پزشکی و کاربردی برای آموزش به خصوص د یافزارهانرم

در محیط کاری نیز مفید است  النیالتحصکه برای فارغ یپزشکدندان

 .[51-45]اند پرداخته

هم م یهاآموزان یکی از شاخصاز آنجایی که پیشرفت تحصیلی دانش

این نظام در واقع  یهادر ارزیابی آموزش و پرورش است و تمام کوشش

ر، جامعه . به عبارتی دیگشودیجامعه عمل پوشاندن به این امر تلقی م

 زیآمتیبه طور ویژه و نظام آموزش و پرورش به رشد و تکامل موفق

مند و نسبت به آن نگران است و آموز و جایگاه او در جامعه عالقهدانش

آموزان در جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی، انتظار دارد دانش

چنان که باید آن هاییها و تواناعاطفی، شخصیتی، کسب مهارت

شرفت و تعالی یابند. برای رسیدن به پیشرفت تحصیلی در پی

آموزان الزم است به عوامل مؤثر در آن توجه خاصی داشته باشیم. دانش

در مطالعات فوق الذکر، پژوهشی که به روش مطالعه فعلی، روی گروه 

 یهاهدف انجام شده باشد مشاهده نشد. لذا در راستای ارائه برنامه

 یاآموزشی از راه دور مبتنی بر شبکه، پژوهشگران بر آن شدند تا مطالعه

دبیران کاردانش از شبکه  یمندبهره یهاوهیبه منظور بررسی ش

وسیله با مشخص  نیداجتماعی مجازی در آموزش انجام دهند تا به

مجازی مبتنی بر شبکه اجتماعی در  یهایریادگیکردن نقش 

ترونیک و سنجش میزان تأثیر آن بر فرآیندهای یادگیری الک

آموزان با استفاده از این روش نسبتاً جدید، گامی در جهت ارتقای دانش

براساس  تواندیکیفیت آموزش مجازی بردارند. نتایج این بررسی م

 یزیرشرایط و امکانات محیط آموزشی به اتخاذ تصمیمات الزم و برنامه

 آموزشی مناسب بیانجامد. یهاتر روشبرای اجرای هر چه گسترده

تر  نوین آموزشی اجرای آموزش را تسهیل و اثربخش یهایفناور

ها به توان با استفاده از آن اند و بعضاً کل فرایند آموزش را میکرده

 Smaldino, Lowther, Russellشکل مؤثری اجرا کرد. به اعتقاد 

& Mims (2015از شبکه )آموزشی یهااجتماعی برای هدف یها 

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

. [52]یادگیری گروهی، رفع مشکالت یادگیری، تمرین و ایجاد انگیزه 

مختلف  یهاوهیبر همین اساس این تحقیق به دنبال مطالعه ش

همچنین پژوهش اجتماعی در آموزش است.  یهااز شبکه یمندبهره

دبیران : باشدیحاضر به دنبال پاسخگویی به سؤال فرعی زیر نیز م

های اجتماعی مجازی برای ایجاد بحث ندازه از شبکهکاردانش تا چه ا

گروهی بین یادگیرندگان، برای رفع اشکاالت آموزشی یادگیرندگان، 

برای ایجاد یادگیری مشارکتی، برای آماده سازی یادگیرندگان برای 

درس جدید، برای تمرین و تعمیق یادگیری در یادگیرندگان، برای ایجاد 

 کنند؟یادگیرندگان استفاده میانگیزه و شوق یادگیری در 

 کارروش 

 یریگبررسی وضعیت بهره"اهداف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف 

انجام  "اجتماعی مجازی در آموزش یهادبیران کاردانش از شبکه

هدف کاربردی و از جهت روش  پذیرفته است. این پژوهش از نظر

 .باشدیپیمایشی م -گردآوری اطالعات، توصیفی
: جامعه آماری این پژوهش شامل یریگنمونه و روش نمونهجامعه، 

دبیران کاردانش دوره دوم متوسطه کاردانش ناحیه یک شهرستان اهواز، 

 یریگنفر بود، که با استفاده از روش نمونه 200که تعداد آنها برابر با 

عنوان نمونه انتخاب نفر از دبیران کاردانش به 127، تعداد یاخوشه

 شدند.

اطالعات: ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق  یگردآور ابزار

. جهت باشدیاز مقیاس طیف لیکرت مسؤالی با استفاده  50ساخته 

از طریق روایی صوری اقدام گردید، به این تعیین روایی پرسشنامه 

از متخصصان حوزه تکنولوژی آموزشی  صورت که از چندین نفر

 نظرسنجی به عمل آمد.
 

 سؤال فرعی پژوهش یهاتباط سؤاالت پرسشنامه با مولفهار :1جدول 

ها )مربوط به سؤال فرعی مولفه

 پژوهش(

 سؤاالت پرسشنامه

 1-2-3-4-5-6-7-8 ایجاد بحث گروهی

 9-10-11-12-13-14-15 رفع اشکاالت احتمالی

 16-17-18-19-20-21-22-23-24 ایجاد یادگیری مشارکتی

یادگیرندگان برای درس  یسازآماده

 جدید

33-32-31-30-29-28-27-26-25 

 34-35-36-37-38-39-40-41 تمرین و تعمیق یادگیری

 42-43-44-45-46-47-48-49-50 ایجاد انگیزه و شوق یادگیری

 

در سطح  هاافتهیجهت تجزءیه و تحلیل ها: روش تجزیه و تحلیل داده

جدول فراوانی، فراوانی مطلق، درصد فراوانی، درصد  ، ازتوصیفیآمار 

معتبر، میانگین، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، کمترین نمره و 

، یومن یاتک نمونه tاز آزمون ، بیشترین نمره و در سطح آمار استنباطی

الزم . استفاده شده استوایتنی، کروشکال والیس و همبستگی اسپیرمن 

ار و توسط نرم افز یاانهیها به صورت راتحلیل دادهذکراست تجزءیه و به

19 SPSS .صورت گرفته است 

 یافته ها

های توصیفی در رابطه با میزان تحصیالت، رشته آموزشی، ابتدا یافته

سن و سابقه تدریس افراد نمونه از بین دبیران کاردانش ناحیه یک اهواز 

صیلی تمام افراد پژوهش مدرک تح یهاافتهی. براساس گرددیارائه م

نفر اعضای نمونه، تعداد  127باشد. از میان نمونه باالتر از کاردانی می

نفر دارای مدرک کارشناسی  56نفر دارای مدرک کارشناسی و تعداد  71

باشند. میزان تحصیالت در پژوهش حاضر بر مبنای ارشد و یا دکتری می

با  و مهندسی آخرین مدرک تحصیلی مالک قرار گرفته بود. رشته فنی

درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. پس از آن  2/36

درصد و  9/18درصد، سپس علوم انسانی با  26های علوم پایه با رشته

و درصد فراوانی  12های هنر و کشاورزی نیز هر یک با فراوانی رشته

اند. تهشالتحصیل را در بین دبیران کاردانش نمونه داکمترین فارغ 4/9

ده ش یبندای دستهسن افراد بر پژوهش حاضر بر اساس یک طیف رتبه

سال در یک دسته، افراد بین  30تا  20است. بدین صورت که افراد بین 

ای سال نیز در دسته 40سال در دسته دیگر و افراد باالی  40تا  30

عداد سال، ت 30تا  20نفر در محدوده سنی  7اند. تعداد دیگر قرار گرفته

نفر نیز در محدوده  68سال و تعداد  40تا  30نفر در محدوده سنی  52
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سال به باال قرار دارند. در این بررسی سابقه تدریس دبیران  40سنی 

اند. افراد دارای سابقه شده یبندای دستهکاردانش نیز به صورت رتبه

 سال در 20تا  10سال در یک دسته، افراد دارای سابقه  10کمتر از 

ای دیگر سال به باال در دسته 20یک دسته و افراد دارای سابقه تدریس 

اند. با توجه به سن افراد بیشترین سابقه نیز مربوط به افراد قرار گرفته

نفر  67باشد که فراوانی آن سال می 20دارای سابقه کاری بیشتر از 

نفر  47سال به تعداد  20تا  10است. پس از آن افراد دارای سابقه بین 

سال  10نفر نیز دارای سابقه کاری کمتر از  13نهایت  باشند و درمی

 هستند.

در ادامه با استفاده از آمار استنباطی و به زبان ریاضی و همچنین 

تفسیری به سؤاالت پژوهش پاسخ داده شده است. به عبارت دیگر، ابتدا 

ها یافته اطالعات آماری در قالب جداول ارائه گردیده و سپس هر یک از

به صورتی کاماًل دقیق تفسیر شده است. قبل از اجرای هر گونه آزمون 

آماری الزم است ابتدا وضعیت نرمال بودن توزیع صفت بررسی شود. از 

 عدد 50های کمتر از آنجایی که آزمون کولموگروف اسمیرنف برای داده

، باشدنفر می 127مناسب است، با توجه به اینکه حجم نمونه حاضر 

های کجی و کشیدگی ترجیح پژوهش حاضر استفاده از شاخص

ها های الزم برای هر یک از خرده مقیاسشاخص 2جدول باشد. در می

 و در مجموع درج شده است.
 

 بررسی وضعیت نرمال بودن :2جدول 

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین هامولفه

 370/0 -427/0 710/0 54/3 ایجاد بحث گروهی

 431/1 -121/1 773/0 81/3 رفع اشکاالت آموزشی

 569/0 -006/1 888/0 74/3 ایجاد یادگیری مشارکتی

 840/0 -028/1 776/0 76/3 سازی یادگیرندگان برای درس جدیدآماده

 017/1 -053/1 782/0 73/3 تمرین و تعمیق یادگیری

 098/0 -868/0 844/0 81/3 ایجاد انگیزه و شوق یادگیری

 000/1 -135/1 719/0 73/3 مجموع

نرمال بودن توزیع، الزم است قدر مطلق کجی و کشیدگی  دییبرای تأ

باشد. با توجه به اینکه قدر مطلق کجی و کشیدگی در  5/1کمتر از 

توان است، می 5/1ها و همچنین در مجموع کمتر از تمام خرده مقیاس

گفت توزیع صفت اختالف چندانی با توزیع نرمال نداشته و یا به عبارت 

. با توجه به اینکه نرمال بودن توزیع محرز گردید، دیگر توزیع نرمال است

های پارامتریک استفاده توان از آزمونبرای پاسخ به سؤاالت پژوهش می

ترین آزمون ای مناسبتک نمونه tنمود. برای این منظور آزمون 

باشد. بنابراین در این بخش برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش از می

سؤال اصلی پژوهش: وضعیت  فاده شده است.ای استتک نمونه tآزمون 

های اجتماعی مجازی در آموزش دبیران کاردانش از شبکه یریگبهره

چگونه است؟

 

 آزمون سؤال اصلی پژوهش :3جدول 

 اختالف میانگین سطح معناداری T انحراف استاندارد میانگین تعداد مؤلفه

 73/0 000/0 494/11 719/0 73/3 127 های اجتماعیمجموع استفاده از شبکه

دست آمده به tگردد، مقدار مشاهده می 3جدول همانطور که در 

باشد. بنابراین معنادار می 01/0در سطح معناداری کمتر از  494/11

توان نتیجه گرفت در مجموع میزان استفاده دبیران کاردانش از می

های اجتماعی مجازی در آموزش به طور معناداری باالتر از شبکه

های میانگین نظری است. با توجه به اینکه میانگین استفاده از شبکه

باشد، بنابراین دبیران کاردانش می 73/3اجتماعی مجازی در مجموع 

 هایبیشتر از میانگین نظری از شبکه 73/0ناحیه یک اهواز به میزان 

سؤال فرعی پژوهش:  کنند.اجتماعی مجازی در امر آموزش استفاده می

های اجتماعی مجازی جهت ایجاد دبیران کاردانش تا چه اندازه از شبکه

هی بین یادگیرندگان، رفع اشکاالت آموزشی یادگیرندگان، بحث گرو

یادگیرندگان برای درس جدید،  یسازایجاد یادگیری مشارکتی، آماده

تمرین و تعمیق یادگیری در یادگیرندگان، ایجاد انگیزه و شوق یادگیری 

 کنند؟در یادگیرندگان استفاده می

 

 آزمون سؤال فرعی پژوهش :4جدول 

 اختالف میانگین سطح معناداری T انحراف استاندارد میانگین تعداد هامولفه

 54/0 000/0 543/8 710/0 54/3 127 ایجاد بحث گروهی

 81/0 000/0 781/11 773/0 81/3 127 رفع اشکاالت آموزشی

 74/0 000/0 448/9 888/0 74/3 127 ایجاد یادگیری مشارکتی

 76/0 000/0 048/11 776/0 76/3 127 یادگیرندگان برای درس جدید یسازآماده

 73/0 000/0 504/10 782/0 73/3 127 تمرین و تعمیق یادگیری

 81/0 000/0 823/10 844/0 81/3 127 ایجاد انگیزه و شوق یادگیری
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، برای مؤلفۀ 543/8 یدست آمده برای مؤلفۀ ایجاد بحث گروهبه tمقدار 

، برای مؤلفۀ ایجاد یادگیری مشارکتی 781/11رفع اشکاالت آموزشی 

یادگیرندگان برای درس جدید  یساز، برای مؤلفۀ آماده448/9

، برای مؤلفۀ 50/10، برای مؤلفۀ تمرین و تعمیق یادگیری 048/11

مؤلفه سطح معناداری کمتر از  6، در هر 82/10انگیزه و شوق یادگیری 

مؤلفه اختالف میانگین مثبت است که  6باشد. در هر معنادار می 01/0

نتیجه گرفت میزان استفاده دبیران کاردانش  توانیبراساس این نتایج م

های اجتماعی مجازی برای ایجاد بحث گروهی بین از شبکه

ادگیرندگان، برای ایجاد یادگیرندگان، برای رفع اشکاالت آموزشی ی

یادگیرندگان برای درس جدید،  یسازیادگیری مشارکتی، برای آماده

برای تمرین و تعمیق یادگیری در یادگیرندگان، برای ایجاد انگیزه و 

شوق یادگیری در یادگیرندگان به طور معناداری باالتر از میانگین نظری 

 است.

 های جانبی پژوهشیافته

های اجتماعی مجازی در آموزش با سن دبیران ز شبکهآیا بین استفاده ا

 کاردانش رابطه وجود دارد؟

در این بخش به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که آیا با باال رفتن سن 

های اجتماعی در امر دبیران کاردانش، میزان استفاده آنان از شبکه

 نیابد یا کاهش؟ با توجه به اینکه سن دبیراآموزش نیز افزایش می

گیری شده است، برای این منظور از ای اندازهکاردانش به صورت رتبه

 ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

 

 های اجتماعیرابطه سن با میزان استفاده از شبکه :5جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون با سن هامولفه

 002/0 261/0 ایجاد بحث گروهی

 000/0 298/0 رفع اشکاالت آموزشی

 000/0 317/0 ایجاد یادگیری مشارکتی

 000/0 326/0 سازی یادگیرنگان برای درس جدیدآماده

 001/0 287/0 تمرین و تعمیق یادگیری

 000/0 314/0 ایجاد انگیزه و شوق یادگیری

 000/0 335/0 مجموع

ها و در مجموع کمتر از با توجه به اینکه سطح معناداری در تمام مولفه

درصد ادعا کرد که  99توان با احتمال بیش از باشد، میمی 01/0

های اجتماعی در آموزش با سن دبیران کاردانش رابطه استفاده از شبکه

معنادار دارد و با توجه به اینکه عالمت ضریب همبستگی اسپیرمن در 

توان گفت با باال رفتن سن دبیران ها مثبت است، میمولفهتمام 

های اجتماعی مجازی در آموزش کاردانش، میزان استفاده آنان از شبکه

یابد. اما مقدار همبستگی بدست آمده پایین است. ضریب نیز افزایش می

است که این مقدار  335/0همبستگی بدست آمده در نمره کل برابر با 

 4جدول ها نیز در . و در هر یک از مولفهباشدیوسط مرابطه در حد مت

ن توان گفت بیبندی کلی میباشد. بنابراین در یک جمعمشخص می

های اجتماعی در سن دبیران کاردانش با میزان استفاده آنان از شبکه

های آیا بین استفاده از شبکه آموزش همبستگی معنادار مثبتی دارد.

اجتماعی مجازی در آموزش با سابقه تدریس دبیران کاردانش رابطه 

 وجود دارد؟

با باال رفتن سابقه تدریس دبیران کاردانش، میزان استفاده آنان از 

یابد یا کاهش؟ و یا شاید تغییری های اجتماعی افزایش میشبکه

چقدر است؟ برای یافتن پاسخ  کند میزان آنکند؟ و اگر تغییر مینمی

این سؤاالت، مانند قسمت قبل باید از ضریب همبستگی استفاده کرد و 

ای با توجه به اینکه در پژوهش حاضر سابقه تدریس به صورت رتبه

گیری شده است، برای این قسمت نیز ضریب همبستگی اسپیرمن اندازه

 دهد.یج همبستگی را نشان مینتا 6جدول باشد. مناسب می

 

 های اجتماعیرابطه سابقه تدریس با میزان استفاده از شبکه :6جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی پیرسون با سابقه هامولفه

 007/0 217/0 ایجاد بحث گروهی

 001/0 263/0 رفع اشکاالت آموزشی

 000/0 328/0 ایجاد یادگیری مشارکتی

 000/0 336/0 سازی درس جدیدآماده

 000/0 290/0 تمرین و تعمیق یادگیری

 000/0 297/0 ایجاد انگیزه و شوق یادگیری

 000/0 327/0 مجموع

های همبستگی سابقه تدریس با میزان استفاده دبیران کاردانش از شبکه

ها و در نمره کل مثبت در آموزش نیز در تمام مولفه مجازی اجتماعی

ای هباشد. بین میزان استفاده دبیران کاردانش از شبکهو معنادار می

یرابطۀ مثبت معن (r=  32/0) اجتماعی در آموزش با سابقۀ تدریس با

. بین مؤلفۀ ایجاد (P < 01/0)وجود داشت  01/0در سطح آلفای  یدار

، تمرین و (r=  26/0)، اشکاالت آموزشی با (r = 21/0)بحث گروهی با 

 29/0)و ایجاد انگیزه و شوق یادگیری با  (r=  29/0)تعمیق یادگیری با 

 =r) در سطح آلفای  یداریبا سابقۀ تدریس دبیران رابطۀ مثبت و معن

ی. این مقدار رابطه در حد ضعیف م(P < 01/0)وجود داشت  01/0

 یسازو آماده (r=  32/0)ری مشارکتی با . بین مؤلفۀ ایجاد یادگیباشد

یبا سابقۀ تدریس دبیران رابطۀ مثبت معن (r=  33/0)درس جدید 

این مقدار رابطه  (P < 01/0)وجود داشت  01/0در سطح آلفای  یدار



 1397 مرداد و شهریور ،3 شماره ،11 دوره ،نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

95 

با توجه به این که تحقیقی که فرضیه پژوهش  .باشدیدر حد متوسط م

اشد موجود نیست و زاویه حاضر را به عنوان دغدغه اصلی قرار داده ب

 باشدیکار شده در این حیطه م یهانگاه این تحقیق متفاوت از پژوهش

 تحقیقات با اشاره بهبه صورت کامالً دقیق و جزیی و  توانیبنابراین نم

 .گذشته در قسمت بحث و نتیجه گیری اقدام کرد. با تشکر

 بحث

 یهادبیران کاردانش از شبکه یریگبهره یهاوهیدر مطالعه حاضر ش

 50اجتماعی مجازی در آموزش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 

ای هسوالی مورد بررسی قرار گرفت. سؤاالت پژوهش با استفاده از روش

ای، یو من وایتنی، کروسکال تک نمونه tآمار استنباطی از جمله آزمون 

جه یل قرار گرفت. با تووالیس و همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحل

های اجتماعی مجازی در مجموع به اینکه میانگین استفاده از شبکه

دست آمد. بنابراین دبیران کاردانش ناحیه یک اهواز به میزان به 73/3

های اجتماعی مجازی در امر از میانگین نظری از شبکه شتریب 73/0

فت میزان گ توانی. براساس این نتایج مکنندیآموزش استفاده م

های اجتماعی مجازی برای ایجاد بحث استفاده دبیران کاردانش از شبکه

 یسازگروهی، رفع اشکاالت آموزشی، ایجاد یادگیری مشارکتی، آماده

یادگیرندگان برای درس جدید، تمرین و تعمیق یادگیری و ایجاد انگیزه 

 و شوق یادگیری به طور معناداری باالتر از میانگین نظری است.

 یهابه طور مستقیم با محتوایی که به شکل توانندییادگیرندگان م

ه طور ب هاطی، تعامل برقرار کنند. این محابندییها مگوناگون در شبکه

ویژه، امکان یادگیری محتوای به صورت مشارکتی و توسعه روابط 

یو افزایش انگیزه یادگیری را برای یادگیرندگان فراهم م یفردانیم

 یهایکه استفاده از تکنولوژ کنندیل و همکاران بیان م. داکنند

 .[53] شودیفردی و گروهی افراد م یهااجتماعی، باعث توسعه مهارت

اجتماعی باعث افزایش  یهایکروک و همکاران نیز معتقدند که تکنولوژ

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

اجتماعی  یهاجمعی مبتنی بر شبکه یهاکالس. [54] شودیها مآن

، تجارب شودیکه در آن آرا و نظرات متنوع و گوناگون بیان ممجازی 

. دانشجویان با استفاده از کندیمشترک علمی دانشجویان را کامل م

شبکه اجتماعی مجازی در آموزش، سطح باالیی از تجارب یادگیری 

 .[55] آوردندیو کارکردهای تعاملی را به دست م یگذارمثبت، اشتراک

موزش مبتنی بر شبکه وجود دارد، که در آ یفردمنحصر به یهاتیقابل

خالق آموزشی مربوط به آن منشأ  یهاوهینه از خود شبکه، بلکه از ش

اجتماعی مجازی را نه تنها به منزله  یها. اساتید باید شبکهردیگیم

جدید برای ارائه آموزش از این طریق، بلکه به مثابه نوعی  یارسانه

زش و فناوری جدید در نظر همکاری و مشارکت بین پارادایم جدید آمو

برای تغییرات بنیادی در روش آموزش و  یاگیرند که زمینه بالقوه

ه توسع یاخود را به گونه یها. اساتید باید مهارتکندییادگیری ایجاد م

یادگیری، از طریق  یهاتیاز فعال یادهند که با تولید مجموعه

نشجویان است، اجتماعی که سازگار با نیازهای خود و دا یهاشبکه

 بتوانند به نیازهای دانشجویان و برنامه درسی پاسخ دهند.

 گیرینتیجه

اجتماعی مجازی  یهااقسام آموزش از طریق اینترنت از جمله شبکه

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

با  ارزشمندی نیز به صورت پراکنده در این حوزه انجام شده است.

اجتماعی مجازی در اختیار آموزش  یهااز امکاناتی که شبکه یریگبهره

درس، در نحوه تدریس، سطح  یهاقرار داده است، در فضاها و کالس

آموزش و یادگیری یادگیرندگان و همچنین ارزشیابی تأثیر زیادی 

های درسی تا حدودی تغییر یافته است. با ایجاد مشاده شده و برنامه

های یاددهی و سازی فضا و محیطهای آموزشی و متنوعهتنوع در رسان

یادگیری در برنامه درسی، این امکان فراهم خواهد شد تا یادگیرندگان 

و معلمان تجارب جدیدی را در حوزه دانش، پژوهش و آموزش کسب 

اجتماعی مجازی پیرامون ما را احاطه کرده  یهاحال که شبکه نمایند.

برای نشر این ابزارها آماده  هارساختیآغاز، زدر  شودیاست، پیشنهاد م

کوتاه آموزشی، آموزگاران و استادان در  یهاشوند و با برگزاری دوره

تماعی اج هرایانه و چگونگی تلفیق برنامۀ درسی با شبک یریکارگبه

 آموزش یابند.

فرصتی برای بهبود  تواندیاجتماعی مجازی م یهاشبکه یریکارگبه

ماعی اجت یهای باشد. با توجه به امکاناتی که شبکهتدریس و یادگیر

در  توانندیاند، دبیران کاردانش ممجازی در اختیار آموزش قرار داده

زمینه کیفیت تدریس خود و تعمیق یادگیری، افزایش انگیزش پیشرفت 

گروهی دانش آموزان از این  یهاتیتحصیلی، مشارکت کالسی و فعال

که در استفاده از  یامکانات فنی و نوآورانهها بهره گیرند. با اشبکه

اجتماعی در آموزش وجود دارد، افراد با سهولت بیشتری به  یهاشبکه

اما با توجه به اهمیت  .ابندییاهداف آموزشی و پرورشی دست م

این راهبردها در نظام آموزشی الزم است متناسب  یریکارگبه یهاوهیش

از این راهبردها از نظر شرایط با نیازها و شرایط کاربرد هر یک 

منجر به  ،، مورد بررسی قرار گیرد تا در جریان اجرا موانعیریکارگبه

 استفاده ناصحیح و ناکارآمدی این تکنولوژی در فضای آموزشی نشود.

 javadi nia and et alکه  نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقاتی

اجتماعی بر عملکرد تحصیلی  یهاشبکه ری( با عنوان تأث2012)

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام دادند و به این نتیجه 

بت به نس ترنییرسیدند که دانشجویان با معدل و عملکرد تحصیلی پا

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

( که 2012) et al Irwin &ناهمسو است. در نتایج پژوهش  کنندیم

مزایای فیس بوک را به عنوان یک شبکه اجتماعی تقویت  نیترمهم

Balakrishnan (2017 )زبان انگلیسی خواندند و همچنین تحقیق 

اجتماعی و کاربرد آنها در یادگیری انجام دادند  یهاکه با عنوان رسانه

ابزاری نوآورانه و  تواندیو پژوهش نشانگر آن بود که رسانه اجتماعی م

و  Eidکه  تأثیرگذار در آموزش و یادگیری باشد. همچنین تحقیقی

Al-Jabri (2016با عنوان شبکه )اجتماعی، تبادل دانش و  یها

یادگیری دانشجویان انجام دادند. نتایج نشانگر آن بود که روابط مثبت 

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

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

این تحقیقات با نتایجی که از پژوهش فعلی گرفته شده است همخوانی 

( پژوهشی با عنوان 2016) Bickerdikeمشاهده شده است. 

شبکه اجتماعی در  یهاتیراهبردهای یادگیری، عادات مطالعه و فعال

مطالعه و  یهانجام دادند و نتایج نشان داد عادتدانشجویان پزشکی ا

اجتماعی آنالین در  یهاراهبرد مطالعه، با افزایش استفاده از شبکه

( پژوهشی با عنوان مقایسه 2016) Komasyارتباط بود و همچنین 

اجتماعی با آموزش حضوری  یهااثربخشی ارائه آموزش از طریق شبکه
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آموزاِن بزرگسال انجام داد و شبر میزان یادگیری و یادداری دان

آن نشان داد میزان یادگیری و یادداری گروه آزمایش که از  یهاافتهی

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

آموزش حضوری دیده بودند، به طور معناداری افزایش یافته است، پس 

. رندیگیقرار م دییأنتایج این دو تحقیق نیز توسط پژوهش حاضر مورد ت

Dehghani  وKhalaji (2015 تحقیقی با عنوان تأملی بر نقش )

اجتماعی مجازی بر فرآیند آموزش و یادگیری انجام دادند.  یهاشبکه

عی اجتما یهانتایج نشان دهنده این واقعیت بود که استفاده از شبکه

ایش مختلف، نوآوری در آموزش را افز یهامجازی در آموزش، به شکل

Erfan Mehr, Najminejad & Dhoie (2015 ). دهدیم

اجتماعی مجازی در آموزش دبیران  یهاپژوهشی با عنوان نقش شبکه

درصد  95فیزیک انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که 

کنندگان استفاده از شبکه اجتماعی را شیوه مناسب و جدیدی شرکت

پس با نتایج پژوهش  دانندیبرای آموزش و یادگیری مباحث فیزیکی م

 .باشندیجهت محاضر همسو و هم
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