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 چکيده
های اجتماعی مجازی و رابطه آن با عملکرد آموزان از شبکهبررسی میزان و نحوه استفاده دانش باهدفتحقیق حاضر 

مایشی توصیفی پی یقاتتحقاست. روش پژوهش  گرفته انجامآموزان متوسطه دوم مدارس سمپاد شهر بوشهر تحصیلی دانش

شهر بوشهر بود. با  مدارس متوسطه سمپاد آموزان و دبیراندانش هیجامعه آماری پژوهش حاضر کلمبستگی بود. از نوع ه

آموزان انتخاب نفر از دانش 231نفر دبیر و  38مورگان گیری ای با فرمول نمونهگیری تصادفی طبقهاستفاده از روش نمونه

نظران روایی محتوایی مطلوب سؤالی )که طبق نظر صاحب 18خته شدند. برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه محقق سا

های ها از روشوتحلیل دادهبود(، استفاده شد. در تجزیه 81/0ی کرونباخ دارای ضریب پایایی آلفاو با استفاده از ضریب 

انس و همبستگی برای های آماری استنباطی از آزمون تی، واریآمار توصیفی مثل میانگین، انحراف معیار و ... و در روش

 های مجازی در حد متوسطآموزان به شبکههای پژوهش نشان داد که میزان آشنایی دانشوتحلیل استفاده شد. یافتهتجزیه

ساعت  2طور متوسط روز بههای اجتماعی مجازی عضویت دارند و در شبانهآموزان حداقل در دو مورد از شبکهاست. دانش

اند از های اجتماعی مجازی به ترتیب عبارتهای شبکهها و فرصتدهند. محدودیتص میوقت خود را به آن اختصا

های اجتماعی مجازی اغلب برای جستجوی آموزان از شبکهجانبه یادگیری. دانشمشکالت پیشرفت تحصیلی و رشد همه

 آموزان با توجه به متغیر جنسیت وهای اجتماعی مجازی در بین دانشکنند. میزان استفاده از شبکهاینترنتی استفاده می

ت وجود دار مثبهای اجتماعی مجازی و عملکرد تحصیلی رابطه معنیرشته تحصیلی تفاوتی ندارد. بین استفاده از شبکه

 دارد.

 .های اجتماعی مجازی، عملکرد تحصیلی، مدارس سمپاد، بوشهرشبکه :يديکل واژگان

 

 

 

 و رابطه آن  هاي اجتماعی مجازيشبکه آموزان ازميزان و نحوه استفاده دانش

 آموزان متوسطه دوم مدارس سمپاد شهر بوشهربا عملکرد تحصيلی دانش
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 مقدمه

های اجتماعی بخشی از رسانه اند. شبکهشدهناپذیر زندگی بسیاری از مردم تبدیلش جداییهای اجتماعی امروزه به بخرسانه

های اجتماعی محل اند. شبکهاند و کاربران بسیار زیادی را به خود جذب کردهاجتماعی هستند که با اهداف مختلفی ایجادشده

غرافیایی، زبان، جنس و فرهنگ به تعامل و تبادل اطالعات ها کاربر اینترنت است که بدون توجه به مرزهای جگردهمایی میلیون

یی که دارند، خود هایبربا کاردهند و هایی که ارائه میهای اجتماعی با سرویس(. امروزه بعضی از شبکه1390پردازند )پوری، می

ی های اجتماعی روی زندگند. شبکهااند و اثرات عمیقی بر وقایع مختلف در دنیای واقعی گذاشتهشدهبه یک رسانه خبری تبدیل

اند ودهچنان تأثیرگذار بدر زندگی آنالین و آفالین کاربران اینترنتی آن ؛ وها عضو هستند هم بسیار تأثیرگذارندافرادی که در آن

 (.2004، 1های جدید تأثیر پذیرفته است )گریسون و اندرسونهای ارتباطات اجتماعی نیز از این رسانهکه شکل

ها، امکانات و کارکردهای خاص این فضا و با بوک، بنا بر ویژگیهای اجتماعی همچون فیسدر فضای مجازی شبکه حضور

 های مختلف هویتشهرهای در حال گزار، تأثیرات عمیقی بر جنبهعنایت به وضعیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی جوانان در کالن

ضا، ترین طیف مخاطبان و فعاالن این فمثابه بزرگها بهآموزان و یادگیری آندانش ویژهتبع آن، سبک زندگی کاربران ایرانی بهو به

 (.2008و همکاران،  2گذارد )تامپسونمی

های اجتماعی شود. شبکهعنوان یکی از کارهای روزمره در نظر گرفته میها بهبرای بسیاری از افراد استفاده از این شبکه

های شخصیتی خود را بروز داده کنند تا خود را معرفی نموده، ویژگیها افراد فرصت پیدا میآنهایی هستند که در مجازی، مکان

ای چه در طور بالقوهها به(. این شبکه2008)تامپسون و همکاران،  و با سایرین ارتباط برقرار کنند و این ارتباطات را حفظ نمایند

ی زندگی اجتماعی هر فرد رادارند. وانایی ایجاد تغییرات اساسی در زمینهسطح روابط بین فردی و چه در سطح روابط اجتماعی، ت

دانند. این در حالی است که نباید از نقش این گونه تارنماها را حفظ و ارتقا روابط گذشته میترین تأثیر ایندر اغلب موارد مهم

. از سوی دیگر، هرچند که فعالیت در (2009 و همکاران، 3گیری روابط جدید بین فردی غافل شد )السیونتارنماها در شکل

درستی استفاده ها به(، اگر این فرصت2009، یرموالیوا و کالورت، 4شود )پمپکها سبب تسهیل ارتباط با دوستان میگونه شبکهاین

بهره دگیری بیهای یاو مخصوصاً فرصت هاشوند و فضاهای آموزشی نیز از دستابی به این فرصتنشوند به تهدیدها تبدیل می

گردد )کایرشنر و ها میخواهند ماند. ولی به همان میزان با کاهش زمان مطالعه دانشجویان، سبب اختالل درروند تحصیل آن

آموزان، افت تحصیلی در اثر کاهش تمرکز ویژه در بین دانشها، بهگونه سایت(. ازجمله تأثیرات مهم منفی این2010، 5کارپینیسکی

های اما شبکه؛ (1389های کالمی و خواندن و نوشتن است )جانبازی، ارتباطات واقعی و کاهش تسلط بر مهارت بر درس، کاهش

طور بهینه در جهت ها بهها در فرایند آموزشی و یا درمانی، از آنکارگیری آنتوان با بهاجتماعی صرفاً اثرات منفی نداشته و می

(. مواردی همچون ارتباط با سایرین، یادگیری قوانین اجتماعی، تفریح 2011، 6هیکمناهداف آموزشی استفاده کرد )تسلهمنوت و 

 (.2008، 7ها است )کیم و یونگونه شبکهترین دالیل استفاده افراد ازاینو سرگرمی و انتقال تجربیات، از مهم

تاکنون مطالعات مختلفی در دنیا آموزان، های اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی دانشدر مورد تأثیر استفاده از شبکه

شمار دهنده نتایج مختلفی است. تحقیقات در خصوص اینترنت و فضای مجازی همگی حاکی از مزایای بیگرفته که نشانانجام

ران ها غافل بدارد. دختران و پسها نباید افراد را از معایب آنفرد آنباشند، اما مزایای جذاب و منحصربهها در قرن حاضر میآن

های زمان کوتاهی با انواع درخواستشوند و پس از مدتهای مجازی عضو میقصد تفریح و سرگرمی در شبکهنوجوان و جوان به

فراد های وارده به اشناسند. آسیبیک از آن افراد را نمیآنکه تقریباً هیچشوند، حالها مواجه میدوستی از سوی کاربران این شبکه

 (.2010اع مختلفی از مالی، جانی، روحی و روانی دارد )کایرشنر و کارپینیسکی، در دنیای مجازی انو

                                                           
1. Garrison & Anderson 

2. Thompson 

3. Ellison 

4. Pempek 

5. Kirschner & Karpinski 

6. Teclehaimanot & Hickman 

7. Kim & Yun 
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های جدید ارتباطی را ( فناوری2006) 8هایی اجتماعی گفته شد، دیویسبا توجه به آنچه در مورد نقش منفی و مثبت شبکه

هایی به وجود آورده است. ک جامعه، نابسامانیشمشیر دو لبه نامیده است. به اعتقاد وی اگرچه فناوری اطالعات در بدو ورود به ی

گردد. های اجتماعی مجازی و اینترنت موجب توسعه جامعه خاص میهای اطالعات نظیر شبکهسازی، فناوریولی پس از فرهنگ

و توسعه  درستی هدایت شوند موجب بهبودیهای نوظهور به( در این راستا اعتقاد دارد که اگر رسانه2003گریسون و اندرسون )

ریزی اند ولی اگر برنامههای اجتماعی مجازی نوعی آموزش غیررسمی را پیاده کردهگردد. به نظر آنان شبکهنظام آموزشی می

ان ها در پیشرفت تحصیلی یادگیرندگهایی مجازی وجود داشته باشد نقش آنهای ارتباطی و شبکههدفمند برای استفاده از فنّاوری

 بیشتر خواهد شد.

های آموزشی مناسب، عدم آگاهی از کاربردهای انتقال صحیح میراث ریزی دقیق در رابطه با برنامهحال نبود برنامهاینبا

های الزم به جوانان از های مجازی، آموزشفرهنگی، تاریخی و اجتماعی توسط نهادهای اجتماعی به افراد جامعه از طریق شبکه

های ها و معلمان در برخورد با محتوا و مطالب شبکهای جوانان، خانوادهوزشی، نبود سواد رسانهها، خانواده و نهادهای آمطریق رسانه

 های اجتماعیاجتماعی مجازی و عدم برخورد منطقی با این پدیده نوظهور ازجمله مسائلی است که نیازمند بررسی نقش شبکه

؛ نندکآموزان را تشدید میجازی در عملکرد تحصیلی دانشهای اجتماعی ماست. شبکه انآموزمجازی در پیشرفت تحصیلی دانش

های اجتماعی مجازی چه نقش و کاربردی بر عملکرد بنابراین مسئله یا سؤال اصلی تحقیق حاضر عبارت است از اینکه شبکه

 آموزان متوسطه دوم مدارس سمپاد شهر بوشهر دارد؟تحصیلی )روند آموزشی( دانش

 

 پيشينه تحقيق
 یریادگی ندیدر فرآ یمجاز یهای اجتماعنقش شبکه یبررس( در تحقیقی با عنوان 1394ی )دهقانو  اسمیشاه احمد ق

 ارتباط اند: نقش مثبت؛ افزایشبوک را بدین گونه شناسایی کردههای اجتماعی مخصوصاً فیس، نقش مثبت و منفی شبکهآموزدانش

ها. نقش زبان دیگر انگلیس یا زبان روزترین اطالعات، خالقیت، تقویتبه از آسان، آگاهی و سریع آموزان، ارتباطدانش و بین معلم

 های سیاسی.ارتباط، سوءاستفاده بودن نحوه جوانان، ساختگی و در نوجوانان روانی منفی؛ اختالالت

. تپرداخ اناننوجوانان و جو یدر رفتار اجتماع یهای اجتماعشبکه یآثار مثبت و منف یبررس در تحقیقی به (1393) یجعفر

قدرت  شیو آزادانه اخبار و اطالعات، افزا عیانتشار سردرنتیجه آثار مثبت و منفی به شکل ذیل شناسایی شدند: آثار مثبت ازجمله؛ 

و  یگیرشکل، های مختلفبا افراد، جوامع و فرهنگ ییو آشنا ییایجغراف یعبور از مرزها امکانی، انتقاد هیروح تیو تقو لیتحل

یی، حتواو م یغیکارکرد تبل، گرانیهای دها، افکار و سلیقهبا ایده ییصورت آزادانه و آشناها بهایده انیب امکانی، جمع خرد تیتقو

 یاریبس سازیی، یکپارچهدر عرصه جهان یو اخالق یانسان یهاو توسعه ارزش غیتبل، انیمستمر با دوستان و آشنا یمجاز ارتباط

 نیب یروزارتباط شبانه جادیآموزش و ا ندیسرعت در فرا شیافزا ی،اجتماع دیمف یهامشارکت وسعهتی، و وب ینترنتیاز امکانات ا

اخبار  و عاتیشا عیسر جیگیری و تروشکلمجازی. آثار منفی ازجمله؛  یو صداقت در فضا تیمیاعتماد، صم شیافزا ،معلم و شاگرد

تأثیرات و  اجتماع یهای واقعو دور ماندن از محیط انزوا، ادافر یخصوص میحر نقض، شبهات یو القا ینیضد د غاتیتبل، کذب

 ی.رفتار یمنف

دهد وپرورش انجام داد. نتایج نشان میآموزش نظام نوین بر همگانی هایرسانه تأثیر و ( تحقیقی با عنوان نقش1392قدیمی )

ها، گیرشان آموزشهمه ک،یتئور وسعه معلوماتمعلومات، ت سابقهیباعث انباشت ب نیدر جامعه مدرن همچن یجمعارتباط لیوساکه 

ها به شکل استمرار آموزش ،یرسم یآموزش ینهادهای نقش مرکز فیوپرورش، تضعها و مراکز آموزشدانشگاه یکاربر رییتغ

 ییاناکسب د یعنوان قالب الزامرنگ شدن مکان و زمان بهسرانجام کم و و دانش ییدانا دیها در تولآفرینی فناوریای و نقشحاشیه

 شوند.می یو دانش بشر

آموزان دانش یبر عملکرد تحصیل یمجاز یاجتماع یهاتأثیر استفاده از شبکه( تحقیقی با عنوان 1392و همکاران ) نیا یجواد

 ،یماعجتا یهاساعات کار با شبکه ،یمجاز یاجتماع یهاعضویت در شبکهانجام دادند. در این تحقیق  بیرجند یدانشگاه علوم پزشک

 یآموزان داراو باالتر )گروه شاهد( و دانش 16معدل  یآموزان داراها و زمان عضویت در دو گروه دانشدلیل استفاده از این شبکه

                                                           
8. Davis 
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 یآموزان با معدل و عملکرد تحصیلو مقایسه شد. نتایج نشان داد که دانش ی)گروه مورد( توسط پرسشنامه بررس 16معدل کمتر از 

 .کننداستفاده می یاجتماع یهاآموزان با عملکرد و معدل باالتر، بیشتر از شبکهدانش نسبت به ترنییپا

 یافتدست نتایج این به و داد اجتماعی انجام رفتار بر الکترونیکی یادگیری هایرسانه عنوان تأثیر با ( تحقیقی1389جانبازی )

 الگوبرداری آموزشی، تعامالت پذیری،مشارکت پذیری،بر مسئولیت آموز الکترونیکیدانش و معلمان یادگیری: دیدگاه هایرسانه که

 دارند. زیادی تأثیر اجتماعی منزلت ارتقای و اجتماعی و هنجارهای هاارزش از

 پرورشی و آموزشی ابعاد رشد در ارتباطات و اطالعات آوریفن نقش بررسی تحت عنوان تحقیقی ( در1389صدقی ) 

 و اخالقی رشد رشد روانی، بر ارتباطات و اطالعات فناوری که یافتدست نتیجه این به گرگان، هرش متوسطه آموزان مقطعدانش

 دارد. وجود معناداری رابطه هاآن بین و داشته تأثیر اجتماعی رشد

 و تاینترن به اعتیاد) فناوری از افراطی استفاده بین ( پژوهشی با عنوان رابطه1389کیاسری ) صالحی و رضایی زاده،حسن

 استفاده متغیر دو که: بین دادند نشان شده تحلیل هایآموزان انجام دادند. یافتهدانش روانی و آموزشی وضعیت اس ام اس( و

 یشرفتپ و پیامک از افراطی استفاده دو متغیر بین همچنین و ندارد؛ وجود معنادار رابطه پیشرفت تحصیلی و اینترنت از افراطی

 برای ت.داش وجود معنادار رابطه تنهایی احساس و از اینترنت افراطی استفاده متغیر دو بین اما ندارد؛ ودوج رابطه معنادار تحصیلی

 تراندخ در از اینترنت افراطی استفاده میزان. داشت وجود معنادار رابطه تنهایی هم احساس و پیامک از افراطی استفاده متغیر دو

 هایمؤلفه از یک هر بین. پسران است از بیشتر دختران در پیامک از افراطی دهاستفا همچنین میزان و است؛ پسران از بیشتر

 های وهمؤلف از یک هر بین و داشته وجود رابطه به اینترنت اعتیاد و( روابط حفظ افراطی، استفاده ادراک واکنش هیجانی،) پیامک

 .پیامک اس ام اس( دارد به اعتیاد) وجود رابطه هم تنهایی احساس

 مقطع جنس، متغیرهای نوجوانان مطالعه در اینترنتی اعتیاد ( تحقیقی تحت عنوان بررسی1388و میرزایی ) دیخسروجر

 در و پسران دختران بین جنس برحسب را معناداری اختالف پژوهش این آموزشی انجام دادند. نتایج اندازه سازمان و تحصیلی

 بیان رنتیاینت اعتیاد میزان و کاربر مقطع تحصیلی حسب بر را معناداری تالفاخ اما دهد،نمی نشان اینترنت از حد از بیش استفاده

 .دارد وجود معناداری تفاوت آموزاندانش اینترنتی اعتیاد و میزان آموزشی مؤسسه اندازه بین دیگری، یافته به بنا. کندمی

 تربیت ماهواره( بر و ایرایانه هایبازی ترنت،)این جدید ارتباط فناوری آثار بررسی عنوان با ایمطالعه (1385بیات ) فتاحی

 را معناداری رابطه تحقیق، نتایج است. داده را انجام تهران هایدبیرستان دوم سال آموزاندانش سازگاری بر تأکید با اجتماعی،

 اینترنت، از استفاده زماندتم افزایش با که داد نشان اما نکرد؛ آشکار آموزانسازگاری دانش و نوین هایآوریفن از استفاده بین

 .آیدمی وجود به بهبود سازگاری

 اینترنت کاربر آموزاندانش در سازگاری و یادگیری خودتنظیمی ایمقایسه عنوان بررسی تحت را پژوهشی (1385نیکدل )

 سازگاری هایمهارت از اینترنت کاربر آموزاندانش که یافتدست نتایج این به و داد تهران انجام شهر هایدبیرستان در غیرکاربر و

 .دارند تریمثبت نظر یادگیری موضوع و خود هایو توانایی خود به نسبت و هستند بیشتری برخوردار مباحثه هایمهارت و
روی  بر عالی آموزش در( بوکفیس) مجازی اجتماعی هایشبکه کاربست مورد در ایمطالعه در (2010و همکاران ) 9روبلییر

 نکاربرا الکترونیکی، یادگیری سیستم در اجتماعی شبکه هایسرویس و ابزارها ادغام با دادند، نشان اندداده انجام آموزدانش

 ایند.نم ایجاد مجازی جامعه و باشند داشته یکدیگر با یاگسترده ارتباط مختلف هایدانشگاه و مدارس ها،آموزشگاه در توانندمی

 و اجتماعی شبکه سکوی ادغام آموزشی ارزش افزایش روی رودس بر دانشگاه در که ردیگ ایمطالعه ( در2012) 10گریمیو

افزایش  رشوپروآموزش سیستم در اجتماعی شبکه از استفاده با را غیررسمی یادگیری سطح دادند، انجام یادگیری مدیریت سیستم

 داد.

 سه در را آموزدانش اجتماعی یادگیری اجتماعی، شبکه هایسایت دادند که نشان ایمطالعه ( در2009) 11گرینهاو و البریا

 کند.می حمایت کالس به مربوط تکالیف و التحصیلفارغ همکاران از پشتیبانی خالق، کار از قدردانی تصدیق و حیطه

                                                           
9. Roblyer 

10. Gremu 

11. Greenhow & Robelia 
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 هایرسانه از استفاده صرف را توجهی قابل زمان آموزدانش که اندکرده بیان خود مطالعه ( درنتیجه2009) 12بوید و السون

 هایبکهش اهرم درس، کالس از خارج خاص اطالعاتی منابع به آموزدانش دسترسی عدم و نشدن تقویت باوجود .کنندمی الکترونیکی

 ارتباطی اهداف برآوردن راستای در اجتماعی هایشبکه وجود همچنین. است امیدوارکننده یکارراه عنوانجامعه به در اجتماعی

 اعضا به کمک و شخصی توسعه و رشد برای هاییفرصت و مفید اطالعات ارائه جدید، کاربران از حمایت راهنمایی و ارائه جوامع،

 اجتماعی هایرسانه نقش همچنین محققین این بررسی. هستند ضروری جامعه فرهنگ ساختن ارتباطی برای کانال عنوانبه

 اند.یافته دست داریمعنی نتایج به و اندکرده بررسی آموزتوسعه دانش و رشد در را مجازی

 طورهستند، به درس کالس درکه  یحال در آنان موردبررسی افراد از پنجم یک که دارد اشاره ( در تحقیقی2012) 13بوراک

 کنند.می استفاده بوکفیس از مداوم

 91 که داده شد ننشا آمریکا در دانشگاه چندین آموزدانش از بزرگ ایزمینه مطالعه یک ( در2006) 14جمیل و پترسون

 کنند.می استفاده بوکفیس اجتماعی شبکه سایت از آموزدانش از درصد

 تریناصلی عنوانبه مجازی اجتماعی هایشبکه هایسایتوب از آموزدانش %85 دادند که ( نشان2008) 15هیبرگر و هارپر

 کنند.می استفاده ارتباطی روش

 مجازی اجتماعی هایشبکه در عضویت برای افراد هایانگیزه بررسی به که ( در پژوهشی2008و همکاران ) 16لوییس

 هایسایتوب الکترونیکی، پست با پراکندهطور به قبالً که را کاربران نیازهای همه هاشبکه این دهد کهمی نشان اند،پرداخته

 معاشرتی، اطالعاتی، نیازهای سرگرمی، رایب افراد. کنندمی تأمین را شدمی برآورده غیره گفتگو و هایاتاق ها،وبالگ خبری،

 .یابندمی حضور فضا این در وقت و گذران اجتماعی تعامل رهایی، کنجکاوی،

 ارتباطات محققان ها،آن تنوع و کاربران نیازهای به توجه پژوهشی رویکرد بر مبتنی پژوهشی ( در2009و همکاران ) 17نامسوا

 هارچ ارضای برای بوکفیس ازجمله مجازی اجتماعی هایشبکه در آموزدانش فعالیت و مشارکت که دادند تگزاس نشان دانشگاه

 اطالعات. کسب و خویش شناخت سرگرمی، و تفنن بودن، است: اجتماعی اساسی نیاز

بوک، معدل کل کمتری داشته و ساعات کنندگان از فیسنشان دادند که استفاده یقی( در تحق2010) یسکینیو کارپ رشنریکا

 اند.ری را به مطالعه پرداختهکمت

 و هند شیلی، کشور در سه یادگیری محیط در ارتباطات و اطالعات فناوری تأثیر یدر زمینه را ( پژوهشی2010) 18دنیل

 موردتوجه یادگیری محیط در تغییر ابعاد از بعد چهار این پژوهش، است. در داده انجام کشور هر از مدرسه شش انتخاب با ترکیه،

آموز دانش به نسبت آنان نگرش و بوده موفق معلمان نگرش و اعتقاد دانش، تغییر در فاوا که یافتدست نتایج این به و رفتگ قرار

 بیشتری شانس آموزاندانش به فاوا. دهدمی افزایش ارتباطات و اطالعات فناوری به نسبت را آنان مهارت و دانش نهایتاً و محوری

 است. آموزدانش خودمختاری احساس آن نتیجه که شودمی یادگیری مستقل افزایش باعث و داده دمتعد منابع از استفاده برای

 و پرورش ارتباطات باعث فاوا آید.می وجود به او در معنادار یادگیری واقعی، زندگی با آموزشی دادن محتوای ارتباط با چنین هم

 و مشارکتی ارتباطات تا دهدمی اجازه به معلمان آموزشی، جدید هایاستراتژی و شود؛می آموزاندانش بین مشارکت افزایش

 و والدین مدرسه، بین ارتباط ارتباطات، و اطالعات فناوری و نوآوری دهند. در نهایت توسعه را آموزاندانش با خویش متقابل

 کند.تقویت می را اجتماع

د که را بررسی کردن انیوک و عملکرد تحصیلی دانشجوبارتباط بین استفاده از فیس یقی( در تحق2008) 19کولک و سواندرز

وجود  کردند تفاوتیکه از آن استفاده نمی آموزانیبوک و دانشآموزان استفاده کننده از فیسنشان داد بین معدل کل دانش جینتا

 نداشته است.

                                                           
12. Boyd & Ellison 

13. Burak 

14. Gemmill & Peterson 

15. Heiberger & Harper 

16. Lewis 

17. Namsu 

18. Daniel 

19. Kolek & Saunders 
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در آموزش از راه دور و کاربرد ها آموزان و پیشرفت تحصیلی آنهای )شخصیتی( دانش( ارتباط بین ویژگی2004) 20ایرگول

ناختی های جمعیت شآموزان را موردبررسی قرارداد. در این تحقیق هدف تعیین ارتباط بین پیشرفت تحصیلی و ویژگیآن بر دانش

 و خود نظم دهی و هدفمندی های انگیزشی مانند اعتقاد به خود کارآمدیو ویژگی آموزان آموزش از راه دور مانند سن، جنسدانش

های انگیزشی در محیط یادگیری از راه دور همبستگی در آموزش از راه دور بود. نتایج نشان داد بین پیشرفت تحصیلی و ویژگی

 مثبت باالیی وجود دارد.
 

 روش تحقيق
رد کهای اجتماعی مجازی و رابطه آن با عملشبکه آموزان ازاز آنجا که هدف تحقیق حاضر بررسی میزان و نحوه استفاده دانش

 قاتیشناسی جزء تحقروشاز نظر و  گیردیقرار م یکاربرد یقات، در دسته تحقهدفحاضر ازلحاظ  یقحقتحصیلی آنان است، ت

امعه جزیرا سعی بر توصیف، تحلیل و تفسیر شرایط دارد و از طرف دیگر توصیفی همبستگی است.  است؛ توصیفی از نوع پیمایشی

و  آموز دختر و پسرنفر دانش 560شهر بوشهر به تعداد  سمپاددوم مدارس متوسطه  زانآمودانش هیآماری پژوهش حاضر را کل

دبیر بودند. در تحقیق حاضر برای  38باشد که شامل کلیه دبیران مدارس سمپاد بوشهر می و دادنددبیران این مدارس تشکیل 

موزان آگیری مورگان حجم نمونه آماری از جامعه دانشنمونهبا استفاده از جدول  آموزان دختر و پسرتعیین نمونه آماری از بین دانش

گیری آموز گزارش شده است و از جامعه دبیران هم از سرشماری کامل استفاده شده است و همچنین از روش نمونهدانش 231برابر 

 برای ولی تگرف انجام ایکتابخانه منابع مطالعه از استفاده با تحقیق عملی و نظری مبانی تصادفی ساده استفاده شده است. مطالعه

 جینظرسن یعنی تحقیق از مرحله این بنابراین؛ شد استفاده میدانی روش از آماری نمونه از اطالعات یآورجمع و پرسشنامه اجرای

وری اطالعات جهت آزمون فرضیات و پاسخ برای گردآ .گرفت انجام پژوهش محیط در حضور یعنی میدانی صورتبه آماری نمونه از

 شده است زیر استفاده شد: استفادهبه سؤاالت تحقیق از دو پرسشنامه 

و همچنین سؤاالت تخصصی  شامل اطالعات دموگرافیک/جمعیت شناختی نمونه آماریآموزان: الف. پرسشنامه دانش

یی شناآآشنایی به کامپیوتر، میزان  زانیم ت استفاده از آن،مجازی و ساعا هایشبکه به آموزاندانش پرسشنامه که شامل آشنایی

های و تأثیرات مثبت و منفی شبکه های اجتماعی مجازیبه اینترنت و ساعات استفاده از آن، علت استفاده از اینترنت و شبکه

 آموزان.اجتماعی مجازی از دیدگاه دانش

و همچنین سؤاالت تخصصی پرسشنامه  ناختی نمونه آماریشامل اطالعات دموگرافیک/جمعیت شب. پرسشنامه دبيران: 

های اجتماعی مجازی از دیدگاه دبیران، نظر دبیران در مورد مقاومت برخی از دبیران در استفاده از ها و تهدیدهای شبکهفرصت

 ضرورت و عدم ضرورت ایجاد شبکه اجتماعی آموزشی از دیدگاه دبیران. های مجازی،شبکه

ر این د حقیق با استفاده ازنظر متخصصان این حوزه از روایی محتوایی مطلوبی برخورداراست. ضریب پایاییابزارهای این ت

ها ضریب نفر از حجم نمونه 30تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده است که بعد از اجرایی آزمایشی در بین 

با استفاده  81/0 آموزان این ضریب برابر باو برای پرسشنامه دانش 85/0رابر ی کرونباخ سنجیده شده برای پرسشنامه دبیران بآلفا

های آمار توصیفی فراوانی، میانگین و گزارش شده است که پایایی مطلوبی است. در این تحقیق از روش SPSSافزار از تحلیل نرم

افزار فریدمن، واریانس یک راهه و ... با استفاده از نرم انحراف استاندارد نمرات و همچنین برای مقایسه از آزمون تی، یومان ویتنی،

SPSS 22 شده است. بهره گرفته 

 

 یافته ها
در این بخش برای یافتن پاسخ آماری سؤاالت تحقیق، از آمار توصیفی چون میانگین، درصد فراوانی و انحراف استاندارد و 

 جامعه( استفاده شده است. آمار استنباطی آزمون تی و واریانس یک طرفه )برای مقایسه

                                                           
20. Ergul 
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ه ب با توجهسؤال از دیدگاه دانشجویان و  نیا است؟ اندازه چه به مجازی هایشبکه به آموزاندانش آشنایی میزانسؤال اول: 

سؤال در دو بخش تحلیل شده است میزان آشنایی با کامپیوتر و میزان آشنایی با  نیا پرسشنامه دانشجویان تحلیل شده است.

 .اجتماعی مجازی و شبکهاینترنت 

 ميزان ساعات استفاده از کامپيوترمربوط به درصد توزیع فراوانی  -1جدول 

 6 از بيش 6 یال 3 3 یال 1 1 از کمتر هيچ د؟کنيمی استفاده کامپيوتر از شما روزانه چند ساعت

 9 97 83 42 0 فراوانی

 3.89 41.99 35.93 18.18 0 درصد

 

ان نش طور کههمان شده است.ارائهمیزان ساعات استفاده از کامپیوتر نمونه آماری مربوط به صیفی تواطالعات  (1)در جدول 

 6الی  3اند که روزانه درصد نمونه آماری اظهار کرده 41.99حاضر در پژوهش،  نفر نمونه آماری 231در بین  داده شده است،

 کنند.درصد کمتر از یک ساعت استفاده می 18.18لی سه ساعت و درصد، بین یک ا 35.93کنند، ساعت از کامپیوتر استفاده می

 هاي اجتماعی مجازيميزان آشنایی با اینترنت و شبکهمربوط به درصد توزیع فراوانی  -2جدول 

 زیاد متوسط کم آشنایی ندارم تا چه حدي با اینترنت آشنا هستيد؟

 17 71 136 7 فراوانی

 7.35 30.73 58.87 3.03 درصد

 

 .شده است ارائهمیزان آشنایی با اینترنت و شبکه اجتماعی مجازی نمونه آماری مربوط به توصیفی اطالعات  (2)جدول  در

نفر( نمونه آماری اظهار  136درصد ) 58.87حاضر در پژوهش،  نفر نمونه آماری 231در بین  نشان داده شده است، طور کههمان

نفر( عدم آشنایی،  7درصد ) 3.03های اجتماعی مجازی آشنایی دارند، بدین ترتیب شبکه اند که به میزان کمی با اینترنت وکرده

 نفر( آشنایی زیادی دارند. 17درصد ) 7.35آشنایی متوسط و  نفر( 71درصد ) 30.73

 ميزان ساعات استفاده از اینترنتمربوط به درصد توزیع فراوانی  -3جدول 

 6 از بيش 6 یال 3 3 یال 1 1 از کمتر هيچ ؟کنيدمی ادهاستف اینترنت از شما روزانه چند ساعت

 19 68 91 53 0 فراوانی

 8.22 29.43 39.39 22.94 0 درصد

 

ان نش طور کههمان شده است.ارائهمیزان ساعات استفاده از کامپیوتر نمونه آماری مربوط به توصیفی اطالعات  (3جدول )در 

 1اند که روزانه نفر( نمونه آماری اظهار کرده 91درصد ) 39.39حاضر در پژوهش،  مارینفر نمونه آ 231در بین  داده شده است،

ساعت و  6نفر( سه الی  68درصد ) 29.43کمتر از یک ساعت،  نفر( 53درصد ) 22.93کنند، ساعت از اینترنت استفاده می 3الی 

 کنند.نفر( بیش از شش ساعت استفاده می 19درصد ) 8.22

 روزشبانه در را خود وقت از میزان چه و دارند عضویت مجازی اجتماعی هایشبکه از تعداد چه در آموزاندانشسؤال دوم: 

 به پرسشنامه دانشجویان تحلیل شده است. با توجهدهند؟ این سؤال از دیدگاه دانشجویان و می اختصاص آن به
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 که اجتماعی مجازينوع و ميزان استفاده از شبمربوط به درصد توزیع فراوانی  -4جدول 

نام شبکه 

 اجتماعی
 هيچ توزیع

 1 از کمتر

 ساعت

1-3 

 ساعت

4-6 

 ساعت

 6 از بيش

 ساعت
 کل

 بوکفیس
 86 16 52 38 66 59 فراوانی

 37.22 6.92 22.51 16.45 28.57 25.54 درصد

 واتساپ
 92 4 9 18 61 139 فراوانی

 39.82 1.73 3.89 7.79 26.40 60.17 درصد

 تلگرام
 153 31 26 57 39 78 انیفراو

 66.23 13.41 11.25 24.67 16.88 33.76 درصد

 اینستگرام
 90 4 11 17 58 141 فراوانی

 38.96 1.73 4.76 7.35 25.10 61.03 درصد

 هاسایر شبکه
 222 9 46 68 94 14 فراوانی

 96.10 3.89 19.91 29.43 40.69 6.06 درصد

 

درصد از  66.23هایی است که های اجتماعی مجازی؛ تلگرام جزء شبکه(، در بین شبکه4) با توجه به نتایج مندرج در جدول

درصد از نمونه آماری بیش از یک ساعت در روز در تلگرام مشغول  50اند که در آن عضویت دارند. تقریباً نمونه آماری اذعان کرده

 کنند.ها استفاده نمیدرصد از نمونه آماری از آن 60هستند که  هاییها، اینستگرام و واتساپ جزء شبکههستند. از بین این شبکه

سؤال در دو بخش  نیا کنند؟می استفاده هدفی چه برای( اینترنت) یمجاز اجتماعی هایشبکه از آموزاندانشسؤال سوم: 

 آموزانجازی از دیدگاه دانشهای م. علت استفاده از شبکه2آموزان . علت استفاده از اینترنت از دیدگاه دانش1شود تحلیل می
هایی که در پرسشنامه مطرح شده بود شامل چک کردن ایمیل، فیلم و آهنگ، اینترنت برای علت نترنتیابرای استفاده از 

 تحلیل آن در جدول ذیل گزارش شده است. ؛ کهی و آموزشریادگی ی و سرگرمی،باز های اجتماعی،شبکه

 نوع و زمان استفاده از اینترنت به مربوطدرصد توزیع فراوانی  -5جدول 

 هيچ توزیع نوع کاربرد
 از کمتر

 ساعت 1

1-3 

 ساعت

3-6 

 ساعت

 از بيش

 ساعت 6
 کل

 چک کردن ایمیل
 84 0 0 0 84 147 فراوانی

 36.36 0 0 0 36.36 63.63 درصد

 فیلم و آهنگ
 192 15 27 36 114 39 فراوانی

 83.11 6.49 11.68 15.25 49.35 16.88 درصد

 قصد استفاده ازاینترنت به 

 شبکه اجتماعی

 212 13 28 74 97 19 فراوانی

 91.77 5.62 12.12 32.03 41.99 8.22 درصد

 سرگرمی و بازی
 175 7 17 43 108 56 فراوانی

 75.75 3.03 7.35 18.61 46.75 24.24 درصد

 و آموزش یادگیری
 135 3 7 46 79 96 فراوانی

 58.44 1.29 3.03 19.91 34.19 41.55 درصد

 

آموزان دبیرستانی سمپاد متعلق به (، بیشترین نوع استفاده از اینترنت در بین دانش5با توجه به نتایج مندرج در جدول )

های اجتماعی آموزانی که از شبکهدرصد است. تقریبًا نیمی از دانش 83.11درصد و سپس فیلم و آهنگ با  91.77اینترنت با 
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دهند. کنند، روزانه کمتر از یک ساعت زمان بدان اختصاص میدانلود فیلم و گوش دادن به آهنگ استفاده میمجازی باهدف 

 34کنند و ساعت روزانه برای یادگیری استفاده نمی 3-1های اجتماعی مجازی با میانگین آموزانی از شبکهدرصد از دانش 58.44

کنند. دالیلی که برای استفاده های اجتماعی مجازی برای یادگیری استفاده میآموزان کمتر از یک ساعت از شبکهدرصد از دانش

های اجتماعی مجازی در پرسشنامه ذکر شده بود شامل استفاده از تجربیات دیگران، ارتباط با دوستان قبلی، پیدا کردن از شبکه

ل ها در جدول ذیتحلیل آن موارد کهموزش، سایر گذاری تصاویر، آدوستان جدید، ارتباط با دوستان کنونی، سرگرمی، به اشتراک

 گزارش شده است.

 هاي اجتماعی مجازيعلت استفاده از شبکه -6جدول 

 درصد فراوانی ها چه است؟علت استفاده از شبکه

 10.58 92 استفاده از تجربیات دیگران

 14.26 124 ارتباط با دوستان قبلی

 9.55 83 پیدا کردن دوستان جدید

 19.56 170 ط با دوستان کنونیارتبا

 18.64 162 سرگرمی

 10.58 92 گذاری تصاویربه اشتراک

 15.88 138 آموزش

 0.9 8 سایر موارد

 

آموزان دبیرستانی های اجتماعی مجازی در بین دانش(، بیشترین علت استفاده از شبکه6با توجه به نتایج مندرج در جدول )

نفر )15.88با  آموزش و نفر 162و  18.64با ی سرگرم ( است،نفر 170) درصد 19.56ان کنونی با سمپاد متعلق به ارتباط با دوست

نفر( و  92)10.58ی تصاویر و استفاده از تجربیات دیگران با گذارنفر( و اشتراک 124)14.26با با دوستان قبلی  ( و ارتباط138

 ( است.نفر 8)0.9نفر( و  83)9.55با با دوستان جدید  ارتباط

آموزان با توجه به متغیر جنسیت و رشته های اجتماعی مجازی در بین دانشآیا میزان استفاده از شبکهسؤال چهارم: 

 تحصیلی متفاوت است؟ برای تحلیل این سؤال از آماره تی مستقل و تحلیل واریانس استفاده شده است.

 ي اجتماعی مجازي برحسب جنسيتهاساعات استفاده از شبکه استانداردانحراف  ميانگين و -7جدول 

 T Sig. (p)آماره  انحراف استاندارد ميانگين تعداد جنسيت

 0.5816 2.9402 106 پسر
0.732 0.423 

 0.6133 3.0263 125 دختر

 

 3.02های اجتماعی مجازی برحسب جنسیت، برای دختران میانگین میزان استفاده از شبکه (7جدول ) مندرجات به توجه با

بنابراین ؛ باشددار نمیمعنی 0.05دهد که در سطح است. آماره تی تفاوت گروه پسران و دختران را نشان می 2.94ی پسران و برا

 آموزان از نظر جنسیت تفاوتی وجود ندارد.های اجتماعی مجازی در بین دانشدهد که بین میزان استفاده از شبکهنتیجه نشان می
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 هاي اجتماعی مجازي برحسب جنسيتساعات استفاده از شبکه استانداردف انحرا ميانگين و -8جدول 

 انحراف استاندارد ميانگين تعداد رشته تحصيلی

 0.7882 2.8450 77 ریاضی

 0.5284 2.9133 119 علوم تجربی

 1.0622 3.1666 35 انسانی

 نتایج تحليل واریانس یک راهه براي مقایسه سه گروه -9جدول 

 منبع تغيير
جموع م

 مجذورات
 درجه آزادي

ميانگين مجموع 

 مجذورات
f Sig. 

 2.93 2 5.91 بین گروهی

 228 1.34 یگروهدرون 0.136 1.08
0.227 

 230 7.25 کل

 

بر حسب رشته تحصیلی برای رشته  های اجتماعی مجازیمیانگین میزان استفاده از شبکه (8جدول ) مندرجات به توجه با

( 9نتایج آزمون واریانس یک راهه در جدول ) همچنان کهاست.  3.16و برای علوم انسانی  2.91علوم تجربی ، برای 2.84ریاضی 

مخرج، کمتر  228صورت و  2است که با درجه آزادی  1.08)تفاوت( بین سه گروه )رشته تحصیلی( مساوی  fدهد مقدار نشان می

شود بنابراین نتیجه گرفته می؛ کند( نیز این نتیجه را تأیید می0.136ی )ارمعنادباشد. سطح دار نمیجدول بوده و معنی Fاز مقدار 

 آموزان از نظر رشته تحصیلی تفاوتی وجود ندارد.های اجتماعی مجازی در بین دانشکه بین میزان استفاده از شبکه

اند؟ این سؤال آموزان کدمهای اجتماعی مجازی فراروی عملکرد تحصیلی دانشهای شبکهها و فرصتمحدودیتسؤال پنجم: 

 با توجه به دیدگاه دبیران تحلیل شده است

آموزان به وجود های زیر را برای دانشهای اجتماعی مجازی فرصتآیا به نظر شما استفاده از شبکه»پاسخ مربوط به سؤال 

 باال از 9 تا 1 ردیف ترتیب به آیدمی ( بر11) جدول از که طورهمان از دیدگاه دبیران موردسنجش قرارگرفته است.« آورده است؟

 دهد.می نشان عوامل بندیاولویت در را فریدمن آزمون معناداری از حاصل نتایج نیز (12) جدول. شوندمی بندیرتبه پایین به

 دبيران دیدگاه ازهاي اجتماعی مجازي هاي استفاده از شبکهفرصت بندياولویت -11جدول 

 عوامل ردیف
ميانگين 

 عوامل رتبه

اولویت 

 عوامل

 1 6.47 برای یادگیری بخشلذتایجاد فضای  1

 2 5.68 بهبود انجام تکلیف و بهبود یادگیری 2

 3 4.87 آموزانها و دانشارتباط مثبت با سایر همکالسی 3

 4 4.79 رشد هوش بین فردی از طریق تفکر انتقادی 4

5 
و افزایش  های نو درسیتشویق شدن برای بیان افکار و ایده

 نفساعتمادبه
4.13 5 

 6 3.78 ارتباط با دبیران بیرون از کالس درس 6

 7 3.44 های اجتماعیآموزان از طریق شبکهتسهیل در یادگیری دانش 7

 8 2.84 آشنایی باکار مشارکتی و گروهی 8

 9 2.63 ی و استقالل فردیریپذتیمسئول 9
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 هاي شبکه اجتماعی مجازيفرصت رسی معناداري تفاوت بين اولویتنتایج آزمون فریدمن براي بر -12جدول 

 sig درجه آزادي مجذور خی تعداد هاشاخص

 0.01 8 126.29 38 مقادیر

 

 دبیران دیدگاه های اجتماعی مجازی ازهای استفاده از شبکهفرصت بندی( نتیجه آزمون فریدمن برای اولویت12در جدول )

شود که بین است، نتیجه گرفته می 01/0داری آزمون آماری محاسبه شده کمتر از ه اینکه سطح معنیشده است. با توجه بارائه

تفاوت وجود دارد. نتایج به دست آمده حاکی از آن  دبیران دیدگاه های اجتماعی مجازی ازهای استفاده از شبکههای فرصترتبه

 باشند.ترین فرصت مییتاهمکمپذیری و استقالل فردی ئولیتترین و مسبرای یادگیری مهم بخشلذتایجاد فضای  است که

آموزان هاي اجتماعی مجازي تهدیدهاي زیر را براي دانشآیا به نظر شما استفاده از شبکه»پاسخ مربوط به سؤال 

 3 ردیف ترتیب به آیدمی ( بر13) جدول از که طورهمان از دیدگاه دبیران موردسنجش قرارگرفته است. «به وجود آورده است؟

 نشان عوامل بندیاولویت در را فریدمن آزمون معناداری از حاصل نتایج نیز (14) جدول. شوندمی بندیرتبه پایین به باال از 5تا 

 دهد.می

 دبيران دیدگاه ازهاي اجتماعی مجازي تهدیدهاي استفاده از شبکه بندياولویت -13جدول 

 عوامل ردیف
ميانگين 

 رتبه عوامل

لویت او

 عوامل

 1 5.86 مواجه شدن با موارد خالف عرف و فرهنگ بومی 1

 2 4.79 آموزانکاهش میزان خواب دانش 2

 3 4.57 شودآموزان میعضویت در شبکه اجتماعی مجازی باعث افت تحصیلی در دانش 3

4 
صرف زمان زیاد در محیط شبکه به دلیل پایین بودن مهارت خودتنظیمی 

 آموزاندانش
3.64 4 

 5 3.36 گیری و ترویج شایعات و اخبار کذبشکل 5

 6 3.14 خدشه وارد شدن به اطالعات خصوصی 6

 7 2.64 شدهقابل اعتماد نبودن اطالعات ارائه 7

 تهدیدهاي شبکه اجتماعی مجازي نتایج آزمون فریدمن براي بررسی معناداري تفاوت بين اولویت -14جدول 

 sig رجه آزاديد مجذور خی تعداد هاشاخص

 0.01 6 97.34 38 مقادیر

 

 دبیران دیدگاه های اجتماعی مجازی ازتهدیدهای استفاده از شبکه بندی( نتیجه آزمون فریدمن برای اولویت14در جدول )

ه بین شود کاست، نتیجه گرفته می 01/0داری آزمون آماری محاسبه شده کمتر از شده است. با توجه به اینکه سطح معنیارائه

تفاوت وجود دارد. نتایج به دست آمده حاکی از آن  دبیران دیدگاه های اجتماعی مجازی ازهای تهدیدهای استفاده از شبکهرتبه

ترین تهدید اهمیتشده کمترین و قابل اعتماد نبودن اطالعات ارائهاست که مواجه شدن با موارد خالف عرف و فرهنگ بومی مهم

 باشند.می

آموزان مدارس سمپاد رابطه وجود دانش تحصیلی و عملکرد اجتماعی مجازی هایآیا بین استفاده از شبکه سؤال ششم:

 دارد؟
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 استفاده از شبه اجتماعی مجازي و پيشرفت تحصيلیبراي بررسی رابطه بين  پيرسون همبستگی آزمون نتایج -15جدول 

 تعداد
داري سطح معنی

(Sig.) 
 همبستگی

انحراف 

 استاندارد
 متغيرها انگينمي

231 003. **436. 
 پیشرفت تحصیلی 17.89 0.2463

 شبکه مجازی )به ساعت( 1.43 4.784
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed); *. Correlation is significant at the 0.05 

level (2-tailed). 

برای بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی  0.01ی آلفابستگی در سطح ( میزان هم15با توجه به مندرجات جدول )

به دست  436/0های اجتماعی مجازی )میزان استفاده به ساعت(، آموزان( و استفاده از شبکهآموزان )میانگین معدل دانشدانش

آموزان ی اجتماعی مجازی در بین دانشهاشود که هر میزان استفاده از شبکهبنابراین نتیجه گرفته می؛ دار استآمده است که معنی

جتماعی ا هاییابد. در نتیجه بین استفاده از شبکهآموزان نیز افزایش میمدارس سمپاد افزایش یابد، پیشرفت تحصیلی دانش

 دار وجود دارد.آموزان رابطه مثبت و معنیدانش تحصیلی و عملکرد مجازی

ان از دیدگاه دبیر« ؟اندمقاومدبیران در استفاده از فناوری روز در امر تدریس  به نظر شما چرا برخی از»پاسخ مربوط به سؤال 

. شوندمی بندیرتبه پایین به باال از 5تا  1 ردیف ترتیب به آیدمی بر (16) جدول از که طورهمان موردسنجش قرارگرفته است.

 دهد.می نشان عوامل دیبناولویت در را فریدمن آزمون معناداری از حاصل نتایج ( نیز17) جدول

 دبيران دیدگاه ازها علل مقاومت دبيران در استفاده از ابزارها و تکنولوژي بندياولویت -16جدول 

 عوامل ردیف
ميانگين 

 رتبه عوامل

اولویت 

 عوامل

 1 4.83 هاجای ابزارها و تکنولوژیترجیح استفاده از مشاهدات عینی و تجربیات شخصی به 1

 2 3.92 ها وجود نداردر الزم برای استفاده از این تکنولوژیزمان و ابزا 2

 3 3.38 طلبدینمها را ی است که استفاده از این تکنولوژیاگونهبهفرهنگ غالب بر تدریس  3

 4 2.90 هانبود مشوق الزم برای استفاده از این تکنولوژی 4

 5 2.36 هاها با این تکنولوژیعدم آشنایی آن 5

 علل مقاومت دبيران  نتایج آزمون فریدمن براي بررسی معناداري تفاوت بين اولویت -17جدول 

 هادر استفاده از ابزارها و تکنولوژي

 sig درجه آزادي مجذور خی تعداد هاشاخص

 0.01 4 148.11 38 مقادیر

 

 دیدگاه ها ازز ابزارها و تکنولوژیعلل مقاومت دبیران در استفاده ا بندی( نتیجه آزمون فریدمن برای اولویت17در جدول )

شود که است، نتیجه گرفته می 01/0داری آزمون آماری محاسبه شده کمتر از شده است. با توجه به اینکه سطح معنیارائه دبیران

به دست آمده  تفاوت وجود دارد. نتایج دبیران دیدگاه ها ازهای علل مقاومت دبیران در استفاده از ابزارها و تکنولوژیبین رتبه

 ترین و عدم آشناییها مهمجای ابزارها و تکنولوژیحاکی از آن است که ترجیح استفاده از مشاهدات عینی و تجربیات شخصی به

 باشند.دبیران می مقاومتترین علل اهمیتها کمها با این تکنولوژیآن

از تأثیرات مثبت یا  کیکدامی آن هادر گروهضویت های اجتماعی و عبه نظر شما استفاده از شبکه»پاسخ مربوط به سؤال 

 آیدمی بر (18) جدول از که طورهمان آموزان موردسنجش قرارگرفته است.از دیدگاه دانش« منفی را برای شما در برداشته است؟

 بندیاولویت در را فریدمن ونآزم معناداری از حاصل نتایج (19) جدول. شوندمی بندیرتبه پایین به باال از 11تا  1 ردیف ترتیب به

 دهد.می نشان عوامل
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 آموزاندانش دیدگاه از ي مجازيهادر گروههاي اجتماعی و عضویت استفاده از شبکه بندي اثراتاولویت -18جدول 

 اولویت عوامل ميانگين رتبه عوامل عوامل ردیف

 1 6.65 در هر زمان و مکان دلخواه به مطالب دسترسی پیدا کنم 1

 2 5.85 شومبا موارد خالف عرف و فرهنگ بومی خودم آشنا می 2

 3 5.28 باکار گروهی و مشارکتی آشنایی پیدا کنم امتوانسته 3

 4 4.71 تفکر انتقادی در من رشد پیدا کرده است 4

 5 4.17 یافته استمن افزایش نفساعتمادبه 5

 6 3.92 باعث کاهش خواب من شده است 6

 7 3.53 امکردهآموزان ارتباط مثبتی برقرار با سایر دانش 7

 8 3.43 شودخدشه وارد می امیشخصبه حریم خصوصی و اطالعات  8

 9 3.28 امشدههای نو خود تشویق به بیان افکار و ایده 9

10 
توانم وقت خود را تنظیم کنم زمان زیادی را در چون نمی

 ها سپری کنمشبکه
2.96 10 

 11 2.78 شده اعتماد ندارمبه صحت اطالعات ارائه 11

 هاي اجتماعی استفاده از شبکه تاثرا نتایج آزمون فریدمن براي بررسی معناداري تفاوت بين اولویت -19جدول 

 ي مجازيهادر گروهو عضویت 

 sig درجه آزادي مجذور خی تعداد هاشاخص

 0.01 10 164.81 231 مقادیر

 

ی مجازی هادر گروههای اجتماعی و عضویت استفاده از شبکه اثرات بندی( نتیجه آزمون فریدمن برای اولویت19در جدول )

است، نتیجه  01/0داری آزمون آماری محاسبه شده کمتر از شده است. با توجه به اینکه سطح معنیائهار آموزاندانش دیدگاه از

ت آموزان تفاودانش دیدگاه ی مجازی ازهادر گروههای اجتماعی و عضویت استفاده از شبکه های اثراتشود که بین رتبهگرفته می

ترین و به ر هر زمان و مکان دلخواه به مطالب دسترسی پیدا کنم مهموجود دارد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که د

 باشند.های مجازی میترین اثرات شبکهاهمیتشده اعتماد ندارم کمصحت اطالعات ارائه

نظام تعلیم و تربیت ضرورت ایجاد یک شبکه اجتماعی آموزشی  اندرکاردستعنوان یکی از آیا شما به»پاسخ مربوط به سؤال 

از دیدگاه دبیران موردسنجش قرارگرفته است. افرادی که پاسخ بله « کنید؟وپرورش مخصوص مدارس را تأیید میطرف آموزشاز 

 باال از 5تا  1 ردیف ترتیب به آیدمی بر (20) جدول از که طورهمان اند.داده بودند، دالیل خود را به ترتیب اولویت زیر ارائه داده

 دهد.می نشان عوامل بندیاولویت در را فریدمن آزمون معناداری از حاصل نتایج (21) جدول. وندشمی بندیرتبه پایین به

 دبيران دیدگاه زعلل )پاسخ بله( ضرورت ایجاد یک شبکه اجتماعی آموزشی ا بندياولویت -20جدول 

 اولویت عوامل ميانگين رتبه عوامل عوامل ردیف

 1 3.94 ر زمان و مکان مهیاستامکان ارسال و دریافت اطالعات در ه 1

 2 3.22 های نوین آموزش علمی دنیاهمگام شدن با روش 2

 3 2.57 شودای محسوب میشبکه اجتماعی آموزشی یک ابزار چندرسانه 3

 4 2.11 شودباعث ایجاد یادگیری مشارکتی و شرکت در کارگروهی می 4

 5 1.24 شودمطالب آموزشی با شرایط یادگیرنده متناسب می 5
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علل ضرورت ایجاد یک شبکه اجتماعی آموزشی  نتایج آزمون فریدمن براي بررسی معناداري تفاوت بين اولویت -21جدول 

 )پاسخ بله(

 sig درجه آزادي مجذور خی تعداد هاشاخص

 0.01 4 93.15 38 مقادیر

 

 یدگاهد ت ایجاد یک شبکه اجتماعی آموزشی ازعلل )پاسخ بله( ضرور بندی( نتیجه آزمون فریدمن برای اولویت20در جدول )

شود که است، نتیجه گرفته می 01/0داری آزمون آماری محاسبه شده کمتر از شده است. با توجه به اینکه سطح معنیارائه دبیران

آمده  ایج به دستتفاوت وجود دارد. نت دبیران دیدگاه های علل )پاسخ بله( ضرورت ایجاد یک شبکه اجتماعی آموزشی ازبین رتبه

ترین و مطالب آموزشی با شرایط یادگیرنده حاکی از آن است که امکان ارسال و دریافت اطالعات در هر زمان و مکان مهیاست مهم

 باشند.ترین علل ضرورت ایجاد شبکه از دید دبیران میاهمیتشود کممتناسب می

نظام تعلیم و تربیت ضرورت ایجاد یک شبکه اجتماعی آموزشی  کاراندردستعنوان یکی از آیا شما به»پاسخ مربوط به سؤال 

از دیدگاه دبیران موردسنجش قرارگرفته است. افرادی که پاسخ خیر « کنید؟وپرورش مخصوص مدارس را تأیید میاز طرف آموزش

 باال از 5تا  1 ردیف ترتیب به آیدمی رب (22) جدول از که طورهمان اند.داده بودند، دالیل خود را به ترتیب اولویت زیر ارائه داده

 دهد.می نشان عوامل بندیاولویت در را فریدمن آزمون معناداری از حاصل نتایج (23) جدول. شوندمی بندیرتبه پایین به

 دبيران دیدگاه زعلل )پاسخ خير( عدم ضرورت ایجاد یک شبکه اجتماعی آموزشی ا بندياولویت -22جدول 

 عوامل ردیف
نگين رتبه ميا

 عوامل

اولویت 

 عوامل

 1 4.32 ند.کی است که مشکل ایجاد میاگونهبههای الکترونیکی موجود در کشور زیر ساخت 1

 2 3.70 در دسترس نبودن اینترنت و گران بودن آن 2

 3 3.17 ها برای کادر آموزشیآموزان در این محیطمشکل کنترل و نظارت دانش 3

 4 2.68 جود متناسب با نیازهای مدارس و کادر آموزشی نیستابزارهای آموزشی مو 4

 5 2.33 آموزان مهارت دیجیتالی را ندارندهمه دانش 5

علل عدم ضرورت ایجاد یک شبکه اجتماعی  نتایج آزمون فریدمن براي بررسی معناداري تفاوت بين اولویت -23جدول 

 آموزشی )پاسخ خير(

 sig اديدرجه آز مجذور خی تعداد هاشاخص

 0.01 4 118.37 38 مقادیر

 

 علل )پاسخ خیر( عدم ضرورت ایجاد یک شبکه اجتماعی آموزشی از بندی( نتیجه آزمون فریدمن برای اولویت23در جدول )

است، نتیجه گرفته  01/0داری آزمون آماری محاسبه شده کمتر از شده است. با توجه به اینکه سطح معنیارائه دبیران دیدگاه

تفاوت وجود دارد.  دبیران دیدگاه های علل )پاسخ خیر( عدم ضرورت ایجاد یک شبکه اجتماعی آموزشی ازشود که بین رتبهمی

ند کی است که مشکل ایجاد میاگونهبههای الکترونیکی موجود در کشور نتایج به دست آمده حاکی از آن است که زیر ساخت

 باشند.ترین علل عدم ضرورت ایجاد شبکه از دید دبیران میاهمیتتالی را ندارند کمآموزان مهارت دیجیترین و همه دانشمهم

 

 نتيجه گيري
های اجتماعی مجازی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی آموزان از شبکهتحقیق حاضر باهدف بررسی میزان و نحوه استفاده دانش

 اندشده بود که عبارته است. در این تحقیق پنج سؤال فرعی ارائهگرفت آموزان متوسطه دوم مدارس سمپاد شهر بوشهر انجامدانش

های اجتماعی مجازی آموزان در چه تعداد از شبکههای مجازی به چه اندازه است؟ دانشآموزان به شبکهاز؛ میزان آشنایی دانش
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های اجتماعی های شبکهها و فرصتدهند؟ محدودیتروز به آن اختصاص میعضویت دارند و چه میزان از وقت خود را در شبانه

های اجتماعی مجازی آموزان از شبکهآموزان و دبیران، دانشاند؟ از دیدگاه دانشآموزان کدممجازی فراروی عملکرد تحصیلی دانش

یت یر جنسآموزان با توجه به متغهای اجتماعی مجازی در بین دانشکنند؟ آیا میزان استفاده از شبکهبرای چه هدفی استفاده می

رات ی طرح گردید و نظاساختهدر این تحقیق برای یافتن پاسخ سؤاالت فوق پرسشنامه محقق  ؟و رشته تحصیلی متفاوت است

وتحلیل قرار گرفت در این بخش های به دست آمده مورد تجزیهدبیر موردسنجش قرار گرفت. داده 38آموز دبیرستانی و دانش 231

 شود، سپس نتایج به دست آمده تبیینهای همسو ارائه میپاسخ سؤاالت پژوهش و نتایج پژوهش طور خالصه نتایج وابتدا به

 شده است.های پژوهش و کاربردی ارائه گردیده و نهایتاً پیشنهاد

 صورت خالصه به این شرح ذکر نمود:توان نتایج به دست آمده را بهیمگفته شد  آنچهبه  با توجه

 آن در که اندکرده اذعان آماری نمونه از درصد 66.23 که است هاییشبکه جزء تلگرام مجازی؛ عیاجتما هایشبکه بین در

 91.77 با اجتماعی هایشبکه به متعلق سمپاد دبیرستانی آموزاندانش بین در اینترنت از استفاده نوع یشترینب دارند، عضویت

 آموزاندانش بین در مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده علت یشترین. باست درصد 83.11 با آهنگ و فیلم سپس و درصد

آموزش با  و نفر 162و  18.64با  یسرگرم است،نفر(  170درصد ) 19.56 با کنونی دوستان با ارتباط به متعلق سمپاد دبیرستانی

 10.58 با دیگران تجربیات از هتصاویر و استفاد یگذارنفر( و اشتراک 124) 14.26با  قبلی دوستان با( و ارتباط 138)نفر  15.88

 در مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده میزان ین. باستنفر(  8) 0.9نفر( و  83) 9.55با  جدید دوستان بانفر( و ارتباط  92)

 نظرزا آموزاندانش بین در مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده میزان ین. بندارد وجود تفاوتی جنسیت ازنظر آموزاندانش بین

 استقالل و پذیریمسئولیت و ترینمهم یادگیری برایبخش لذت فضای یدگاه دبیران ایجاد. از دندارد وجود تفاوتی تحصیلی رشته

 موارد اب شدن مواجه دبیراناز دیدگاه  باشند،می انآموزهای مجازی برای دانشایجادشده توسط شبکه فرصت تریناهمیتکم فردی

 از هاستفاد یح. ترجباشندمی تهدید تریناهمیتکم شدهارائه اطالعات نبودن اعتماد قابل و ترینمهم یبوم فرهنگ و عرف خالف

 تریناهمیتکم هاتکنولوژی این با هاآن آشنایی عدم و ترینمهم هاتکنولوژی و ابزارها جایبه شخصی تجربیات و عینی مشاهدات

 دیدگاه از مجازی یهادر گروه عضویت و اجتماعی هایشبکه از استفاده ثراتا رتبه های ین. بباشندمی دبیران مقاومت علل

 مکن پیدا دسترسی مطالب به دلخواه مکان و زمان هر در که است آن از حاکی آمده به دست نتایج. دارد وجود تفاوت آموزاندانش

 دریافت و ارسال. امکان باشندمی مجازی هایهشبک اثرات تریناهمیتکم ندارم اعتماد شدهارائه اطالعات صحت به و ترینمهم

 رورتض علل تریناهمیتکم شودمی متناسب یادگیرنده شرایط با آموزشی مطالب و ترینمهم مهیاست مکان و زمان هر در اطالعات

 افزایش سمپاد ارسمد آموزاندانش بین در مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده میزان. هر باشندمی دبیران دید از شبکه ایجاد

 تحصیلی عملکرد و مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده بین درنتیجه. یابدمی افزایش نیز آموزاندانش تحصیلی پیشرفت یابد،

 .دارد وجود دارمعنی و مثبت رابطه آموزاندانش

 هاي مجازي به چه اندازه است؟آموزان به شبکهميزان آشنایی دانش -1

های اند که به میزان کمی با اینترنت و شبکهآموزان اظهار کردهدرصد دانش 58.87(، 3و  2، 1)جداول ات با توجه به مندرج

ساعت از کامپیوتر  6الی  3درصد آنان روزانه  41.99حاضر در پژوهش،  آموزنفر دانش 231در بین اجتماعی مجازی آشنایی دارند. 

آموزان به بنابراین میزان آشنایی دانش؛ کنندساعت از اینترنت استفاده می 3الی  1اند که روزانه درصد نیز اظهار کرده 39.39 و

 جهیتنهای اجتماعی مجازی برای پیشرفت تحصیلی خود رادارند. های مجازی در حدی است که آنان توانایی استفاده از شبکهشبکه

( 1389کیاسری ) صالحی و رضایی زاده،ارد، ازجمله؛ حسنقسمت از تحقیق با نتایج برخی از تحقیقات در این زمینه همخوانی د نیا

وزان آمدانش روانی و آموزشی وضعیت و اس ام اس( و اینترنت به اعتیاد) فناوری از افراطی استفاده بین پژوهشی با عنوان رابطه

 معنادار طهراب پیشرفت تحصیلی و اینترنت از افراطی استفاده متغیر دو که: بین دادند نشان شده تحلیل هایانجام دادند. یافته

 تغیرم دو بین اما ندارد؛ وجود رابطه معنادار تحصیلی پیشرفت و پیامک از افراطی استفاده دو متغیر بین همچنین و ندارد؛ وجود

تنهایی  ساحسا و پیامک از افراطی استفاده متغیر دو برای داشت. وجود معنادار رابطه تنهایی احساس و از اینترنت افراطی استفاده

 استفاده همچنین میزان و است؛ پسران از بیشتر دختران در از اینترنت افراطی استفاده میزان. داشت وجود معنادار رابطه هم

 حفظ ،افراطی استفاده ادراک واکنش هیجانی،) پیامک هایمؤلفه از یک هر بین. پسران است از بیشتر دختران در پیامک از افراطی

پیامک اس  به اعتیاد) وجود رابطه هم تنهایی احساس های ومؤلفه از یک هر بین و داشته وجود رابطه اینترنت به اعتیاد و( روابط
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 هایشبکه هایسایتوب از آموزدانش %85 دادند که ( نشان2008) 21ام اس( دارد و همچنین در این راستا هیبرگر و هارپر

 کنند.می تفادهاس ارتباطی روش تریناصلی عنوانبه مجازی اجتماعی

هاي اجتماعی مجازي عضویت دارند و چه ميزان از وقت خود را در آموزان در چه تعداد از شبکهدانش -2 

 دهند؟روز به آن اختصاص میشبانه

بوک، واتساپ، تلگرام، اینستگرام در بسیاری های مجازی؛ فیسآموزان عالوه بر شبکه(، دانش4) جدول به مندرجات توجه با

درصد  66.23هایی است که عضویت دارند. جزء شبکه های مجازی دیگر ازجمله گوگل پالس، الین، وی چت و چت رومبکهاز ش

 1طور میانگین آموزان حداقل یک ساعت و بهدرصد از دانش 50اند که در تلگرام عضویت دارند. تقریبًا آموزان اذعان کردهاز دانش

درصد از  60هایی هستند که ها، اینستگرام و واتساپ جزء شبکههستند. از بین این شبکه ساعت در روز در تلگرام مشغول 3الی 

آموزان مدارس سمپاد دچار اعتیاد و وابستگی توان نتیجه گرفت که دانشبنابراین می؛ کنندها استفاده نمیآموزان از آندانش

 اند.های اجتماعی مجازی نشدهاینترنت و شبکه

( 1392و همکاران ) نیا یجوادز تحقیق با نتایج برخی از تحقیقات در این زمینه همخوانی دارد، ازجمله؛ نتیجه این قسمت ا

انجام  یرجندب یآموزان دانشگاه علوم پزشکدانش یبر عملکرد تحصیل یمجاز یاجتماع یهاتأثیر استفاده از شبکهتحقیقی با عنوان 

ها و دلیل استفاده از این شبکه ،یاجتماع یهاساعات کار با شبکه ،یمجاز یاجتماع یهاعضویت در شبکهدادند. در این تحقیق 

)گروه مورد(  16معدل کمتر از  یآموزان داراو باالتر )گروه شاهد( و دانش 16معدل  یآموزان دارازمان عضویت در دو گروه دانش

آموزان ه دانشنسبت ب ترنییپا یل و عملکرد تحصیلآموزان با معدو مقایسه شد. نتایج نشان داد که دانش یتوسط پرسشنامه بررس

نشان  یقیدر تحقنیز ( 2010) یسکینیو کارپ رشنریکا. کننداستفاده می یاجتماع یهابا عملکرد و معدل باالتر، بیشتر از شبکه

 د.انبوک، معدل کل کمتری داشته و ساعات کمتری را به مطالعه پرداختهکنندگان از فیسدادند که استفاده

 کنند؟هاي اجتماعی مجازي براي چه هدفی استفاده میآموزان از شبکهدانش -3

آموزان دبیرستانی سمپاد های اجتماعی مجازی در بین دانش(؛ بیشترین نوع استفاده از شبکه5)جدول با توجه به مندرجات 

آموزانی که از است. تقریباً نیمی از دانش درصد 18.64و سپس سرگرمی با  درصد 14.26با متعلق به ارتباط با دوستان کنونی 

کنند، روزانه کمتر از یک ساعت زمان بدان های اجتماعی مجازی باهدف دانلود فیلم و گوش دادن به آهنگ استفاده میشبکه

رصد از د 34کنند و های اجتماعی مجازی برای یادگیری استفاده نمیآموزانی از شبکهدرصد از دانش 41.55دهند. اختصاص می

 توان نتیجه گرفتبنابراین می؛ کنندهای اجتماعی مجازی برای یادگیری استفاده میآموزان کمتر از یک ساعت از شبکهدانش

، کنندهای شبکه اجتماعی مجازی نمیدر محیط وگذارگشتآموزان سمپاد زمان زیادی را صرف دانلود فیلم و آهنگ و اگرچه دانش

درصد  60کنند. چنانچه اندازه کافی برای پیش برد تحصیالت و تقویت یادگیری نیز استفاده نمیزی بههای اجتماعی مجااز شبکه

های اجتماعی مجازی برای ساعت از شبکه 1طور میانگین روزانه اند که بهکننده در تحقیق اذعان کردهآموزان شرکتاز دانش

 کنند.یادگیری استفاده می

( 2005) همکاران و هونگ نتایج برخی از تحقیقات در این زمینه همخوانی دارد، ازجمله؛ چی نتیجه این قسمت از تحقیق با

 اعتیاد به دختران از بیش که پسران رسیدند نتیجه این به تایوانی آموزاناینترنتی دانش اعتیاد در تأثیرگذار متغیرهای پی کشف در

 لیتحصی پایه پسر، آموزانسن دانش همچنین،. است اینترنتی ایرایانههای بازی به هاآن اعتیاد عمده و هستند اینترنتی دچار

 69 که ( نشان داد2007داد. نتایج پژوهش کومر و همکاران ) معناداری نشان رابطه اینترنتی اعتیاد با هاآن نفسعزت و هاآن

 کیرا  لیبه کمک موبا رییادگی زیندرصد  72، دانندخود مؤثر می رییادگی ابزار فوری در کیعنوان را به لیافراد موبا درصد

شوندگان پرسش درصد 73. دانندمی یعیرا دارای بازخورد سر لیموبا قیاز طر رییادگیافراد درصد  66و  دانسته دیفرصت جد

قیق در تحاست.  محور ریفراگ شتریداشته و ب یو مکان یزمان یپذیرانعطاف لیبه کمک موبا رییادگیبودند که روش  معتقد

 به پیامک طریق از را علمی مهم و ی کوتاههاجمله تا شد خواسته آموزاندانش از (1392)فایق  کوهی و اردبیلی یمحمداهش

 بر بلکه بوده مثبت روش این کارگیریبه در آموزاندانش نگرش تنهانه که داد نشان هایافته. نمایند ارسال خود هایهمکالسی

( 1393پور ) اسماعیلی و قلی محمد ی،االسالمخیشنتیجه تحقیق  .است افزوده درسی نیز تابک متن و مهم نکات به هاآن توجه

 درسی و آموزشی رسانیاطالع در پیامک از اند که استفادهبیان کرده یادگیری، امر در همراه تلفن ازکنندگان استفاده نشان داد که
                                                           

21. Heiberger and Harper 
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 انشگاهد و آموزدانش بین دوسویه ارتباطات توسعه برای پیامک از دهاستفا درنتیجه، .است بوده بخشتیرضا و مطلوب هاآن برای

( در پروژه 2001نتیجه تحقیق تامتون و همکاران ) .استتأمل قابل آموزشی، ارزیابی و محتوا ارائه برای از پیامک یریگبهره نیز و

 انندم پیامک طریق از یادگیرنده آموزدانش که داد ی ژاپن انجام شد نشانهادانشگاه در که حرکت در یریادگیدرباره  تحقیقاتی

 دو ه تقریباً ب نزدیک پیامک طریق از فراگیرندگان نمرات و گرفتند یاد را کلمات تعداد برابر دو بیش از وب طریق از یادگیرندگان

 یامکپ طریق از آموزش هاآن راکث. گرفت قرار مورد ارزیابی آموز نیزدانش نگرش. بود کاغذ از استفاده با فراگیرندگان نمرات برابر

قی تل ارزشمند تدریس روش یک باید روش این که بودند معتقد و یابد تداوم دروسی که چنین کردندمی آرزو و داده ترجیح را

های ( باهدف بررسی کاربرد تجهیزات غنی موبایل برای دروس حسابداری در محیط2015تحقیق کوتلوک و همکاران ). گردد

لقی ت اعتماد قابل سرویس یک را آسان، یادگیری اهداف برای همراه تلفن هایدستگاه از آموز استفادهداد که دانشمختلف، نشان 

یادگیری  اهداف را مهم و مؤثر برای همراه آن تلفن هایدر دستگاه یادگیری داشتن محتوای به همراه آنان به دلیل. کنندمی

دانند بلکه در شناخت، انگیز میآموز فناوری دیجیتال را هیجانتنها دانشداد که نه ( نشان2014دانند. نتیجه تحقیق هاتون )می

 دهند تأثیر مثبت دارد.آموز که تحقیقات حسابداری انجام مینگرش و رفتار دانش

آموزان با توجه به متغير جنسيت و رشته هاي اجتماعی مجازي در بين دانشآیا ميزان استفاده از شبکه -4

 متفاوت است؟ تحصيلی

های اجتماعی مجازی (، مقداره آماره تی برای مقایسه میزان ساعات استفاده از شبکه8و  7، 6با توجه به مندرجات جداول )

های اجتماعی مجازی در بین بنابراین میزان استفاده از شبکه؛ دار نیستاست که معنی 0.732برحسب جنسیت دختر و پسر 

های اجتماعی برای مقایسه میزان استفاده از شبکه Fغیر جنسیت متفاوت نیست. از طرف دیگر مقدار آموزان با توجه به متدانش

بنابراین نتیجه گرفته ؛ دار نیستاست که معنی 1.08بر حسب رشته تحصیلی ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی مساوی  مجازی

 آموزان ازنظر رشته تحصیلی تفاوتی وجود ندارد.بین دانش های اجتماعی مجازی درشود که بین میزان استفاده از شبکهمی

( 1388و میرزایی ) نتیجه این قسمت از تحقیق با نتایج برخی از تحقیقات در این زمینه همخوانی دارد، ازجمله؛ خسروجردی

ی انجام آموزش سازمان اندازه و تحصیلی مقطع جنس، متغیرهای نوجوانان مطالعه در اینترنتی اعتیاد تحقیقی تحت عنوان بررسی

 نشان اینترنت از حد از بیش استفاده در و پسران دختران بین جنس برحسب را معناداری اختالف پژوهش این دادند. نتایج

 بین گری،دی یافته به بنا. کندمی بیان اینترنتی اعتیاد میزان و کاربر مقطع تحصیلی حسب بر را معناداری اختالف اما دهد،نمی

های ( ارتباط بین ویژگی2004ایرگول ) .دارد وجود معناداری تفاوت آموزاندانش اینترنتی اعتیاد و میزان آموزشی سسهمؤ اندازه

آموزان را موردبررسی قرارداد. در این ها در آموزش از راه دور و کاربرد آن بر دانشآموزان و پیشرفت تحصیلی آن)شخصیتی( دانش

 آموزان آموزش از راه دور مانند سن، جنسهای جمعیت شناختی دانششرفت تحصیلی و ویژگیتحقیق هدف تعیین ارتباط بین پی

و خود نظم دهی و هدفمندی در آموزش از راه دور بود. نتایج نشان داد بین  های انگیزشی مانند اعتقاد به خود کارآمدیو ویژگی

 همبستگی مثبت باالیی وجود دارد. های انگیزشی در محیط یادگیری از راه دورپیشرفت تحصیلی و ویژگی

 اند؟آموزان کدامهاي اجتماعی مجازي فراروي عملکرد تحصيلی دانشهاي شبکهها و فرصتمحدودیت -5

 ها(:ها )اثرات مثبت و ضرورتفرصت -الف

عی مجازی برای های اجتماهای مهم استفاده از شبکه(، از دیدگاه دبیران سه مورد از فرصت9با توجه به مندرجات جدول )

بخش برای یادگیری، بهبود انجام تکلیف و بهبود یادگیری و ارتباط مثبت با سایر اند از؛ ایجاد فضای لذتیادگیری به ترتیب عبارت

 آموزان.ها و دانشهمکالسی

ی اجتماعی مجازی هاآموزان سه مورد از اثرات مثبت مهم استفاده از شبکه(، از دیدگاه دانش16با توجه به مندرجات جدول )

ارکتی باکار گروهی و مش امتوانسته اند از؛ در هر زمان و مکان دلخواه به مطالب دسترسی پیدا کنم،برای یادگیری به ترتیب عبارت

 آشنایی پیدا کنم و تفکر انتقادی در من رشد پیدا کرده است.

های اجتماعی مجازی آموزشی ایجاد شبکه (، از دیدگاه دبیران سه دلیل مهم ضرورت18با توجه به مندرجات جدول )

های نوین آموزش علمی دنیا و اند از؛ امکان ارسال و دریافت اطالعات در هر زمان و مکان مهیاست، همگام شدن با روشعبارت

 شود.ای محسوب میشبکه اجتماعی آموزشی یک ابزار چندرسانه
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 ها )اثرات منفی و تهدیدها و موانع(:محدودیت -ب

های اجتماعی مجازی به (، از دیدگاه دبیران سه مورد از تهدیدهای مهم استفاده از شبکه12جه به مندرجات جدول )با تو

آموزان و عضویت در شبکه اجتماعی اند از؛ مواجه شدن با موارد خالف عرف و فرهنگ بومی، کاهش میزان خواب دانشترتیب عبارت

 شود.آموزان میمجازی باعث افت تحصیلی در دانش

های اجتماعی مجازی آموزشی (، از دیدگاه دبیران سه دلیل مهم عدم ضرورت ایجاد شبکه20با توجه به مندرجات جدول )

کند، در دسترس نبودن اینترنت و ی است که مشکل ایجاد میاگونهبههای الکترونیکی موجود در کشور اند از؛ زیر ساختعبارت

 ها برای کادر آموزشی.آموزان در این محیطرت دانشگران بودن آن و مشکل کنترل و نظا

های اجتماعی مجازی آموزان سه مورد از اثرات منفی مهم استفاده از شبکه(، از دیدگاه دانش16با توجه به مندرجات جدول )

ت و به حریم شوم، باعث کاهش خواب من شده اساند از؛ با موارد خالف عرف و فرهنگ بومی خودم آشنا میبه ترتیب عبارت

 .شودخدشه وارد می امیشخصخصوصی و اطالعات 

های اجتماعی مجازی برای (، از دیدگاه دبیران سه مورد از علل مقاومت استفاده از شبکه14با توجه به مندرجات جدول )

 ها، زمان و ابزارولوژیجای ابزارها و تکناند از؛ ترجیح استفاده از مشاهدات عینی و تجربیات شخصی بهآموزش به ترتیب عبارت

ینمها را ی است که استفاده از این تکنولوژیاگونهبهها وجود ندارد و فرهنگ غالب بر تدریس الزم برای استفاده از این تکنولوژی

 .طلبد

ار آث یبررس در تحقیقی به (1393) یجعفرنتایج فوق با نتایج بسیاری از تحقیقات در این زمینه همخوانی دارد ازجمله؛ 

درنتیجه آثار مثبت و منفی به شکل ذیل شناسایی . پرداخت نوجوانان و جوانان یدر رفتار اجتماع یهای اجتماعشبکه یمثبت و منف

ر از عبو امکانی، انتقاد هیروح تیو تقو لیقدرت تحل شیو آزادانه اخبار و اطالعات، افزا عیانتشار سرشدند: آثار مثبت ازجمله؛ 

ت صورها بهایده انیب امکانی، خرد جمع تیو تقو گیریشکل، های مختلفبا افراد، جوامع و فرهنگ ییآشناو  ییایجغراف یمرزها

، انیمستمر با دوستان و آشنا یمجاز ارتباطیی، و محتوا یغیکارکرد تبل، گرانیهای دها، افکار و سلیقهبا ایده ییآزادانه و آشنا

های شارکتم توسعهی، و وب ینترنتیاز امکانات ا یاریبس سازیی، یکپارچهر عرصه جهاند یو اخالق یانسان یهاو توسعه ارزش غیتبل

صداقت  و تیمیاعتماد، صم شیافزا ،معلم و شاگرد نیب یروزارتباط شبانه جادیآموزش و ا ندیسرعت در فرا شیافزا ی،اجتماع دیمف

 نقض ،شبهات یو القا ینیضد د غاتیتبل، و اخبار کذب عاتیشا عیسر جیگیری و تروشکلمجازی. آثار منفی ازجمله؛  یدر فضا

( 1394ی )دهقانو  شاه احمد قاسمیی. رفتار یتأثیرات منفو  اجتماع یهای واقعو دور ماندن از محیط انزوا، افراد یخصوص میحر

های نفی شبکه، نقش مثبت و مآموزدانش یریادگی ندیدر فرآ یمجاز یهای اجتماعنقش شبکه یبررسدر تحقیقی با عنوان 

 سریع آموزان، ارتباطدانش و بین معلم ارتباط اند: نقش مثبت؛ افزایشبوک را بدین گونه شناسایی کردهاجتماعی مخصوصاً فیس

 و اندر نوجوان روانی ها. نقش منفی؛ اختالالتزبان دیگر انگلیس یا زبان روزترین اطالعات، خالقیت، تقویتبه از آسان، آگاهی و

در جامعه  یجمعارتباط لیوسا( نشان داد که 1392های سیاسی. تحقیق قدیمی )ارتباط، سوءاستفاده بودن نحوه اختگیجوانان، س

ز ها و مراکدانشگاه یکاربر رییها، تغگیرشان آموزشهمه ک،یتئور معلومات، توسعه معلومات سابقهیباعث انباشت ب نیمدرن همچن

ر ها دآفرینی فناوریای و نقشها به شکل حاشیهاستمرار آموزش ،یرسم یآموزش یانهادهی نقش مرکز فیوپرورش، تضعآموزش

ی صدق شوند.می یو دانش بشر ییکسب دانا یعنوان قالب الزامرنگ شدن مکان و زمان بهسرانجام کم و و دانش ییدانا دیتول

 بین و داشته تأثیر اجتماعی رشد و اخالقی رشد ،رشد روانی بر و ارتباطات اطالعات فناوری که یافتدست نتیجه این ( به1389)

بهبود  اینترنت، از استفاده زمانمدت افزایش با که داد نشان ای( در مطالعه1385بیات ) دارد. فتاحی وجود معناداری رابطه هاآن

 و های سازگاریمهارت از اینترنت کاربر آموزاندانش که یافتدست نتایج این به (1385آید. نیکدل )می وجود سازگاری به

 دارند. تریمثبت نظر موضوع یادگیری و خود هایو توانایی خود به نسبت و هستند بیشتری برخوردار مباحثه هایمهارت

آموزان مدارس سمپاد رابطه وجود دانش تحصيلی و عملکرد اجتماعی مجازي هايآیا بين استفاده از شبکه -6

 دارد؟

برای بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی  0.01ی آلفا(، میزان همبستگی در سطح 22با توجه به مندرجات جدول )

به دست  436/0های اجتماعی مجازی )میزان استفاده به ساعت(، آموزان( و استفاده از شبکهآموزان )میانگین معدل دانشدانش

ود دار وجآموزان رابطه مثبت و معنیدانش یتحصیل و عملکرد اجتماعی مجازی هایآمده است که نشان داد بین استفاده از شبکه
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( 2007دارد. نتایج این قسمت از تحقیق با نتایج برخی تحقیقات در این راستا همسو است ازجمله؛ نتایج پژوهش کومر و همکاران )

به کمک  رییادگی زیندرصد  72، دانندخود مؤثر می رییادگی ابزار فوری در کیعنوان را به لیافراد موبا درصد 69 که نشان داد

 درصد 73. دانندمی یعیرا دارای بازخورد سر لیموبا قیاز طر رییادگیافراد درصد  66و  دانسته دیفرصت جد کیرا  لیموبا

است.  محور ریفراگ شتریداشته و ب یو مکان یزمان یپذیرانعطاف لیبه کمک موبا رییادگیبودند که روش  معتقدشوندگان پرسش

 طریق از را علمی مهم و های کوتاهجمله تا شد خواسته آموزاندانش از (1392)فایق  کوهی و اردبیلی یمحمدشاهدر تحقیق 

 ودهب مثبت روش این کارگیریبه در آموزاندانش نگرش تنهانه که داد نشان هایافته. نمایند ارسال خود هایهمکالسی به پیامک

 ( در پروژه تحقیقاتی2001نتیجه تحقیق تامتون و همکاران ) .است افزوده ی نیزدرس کتاب متن و مهم نکات به هاآن توجه بر بلکه

 رندگانیادگی مانند پیامک طریق از یادگیرنده آموزدانش که داد ی ژاپن انجام شد نشانهادانشگاه در که حرکت در یریادگیدرباره 

 نمرات رابرب دو به تقریباً نزدیک پیامک طریق از یرندگانفراگ نمرات و گرفتند یاد را کلمات تعداد برابر دو بیش از وب طریق از

 رجیحت را پیامک طریق از آموزش هاآن اکثر. گرفت قرار مورد ارزیابی آموز نیزدانش نگرش. بود کاغذ از استفاده با فراگیرندگان

 کولک .تلقی گردد ارزشمند تدریس روش یک باید روش این که بودند معتقد و یابد تداوم دروسی که چنین کردندمی آرزو و داده

 نشان ایجنت که کردند بررسی را انیدانشجو تحصیلی عملکرد و بوکفیس از استفاده بین ارتباط تحقیقی در( 2008) سواندرز و

 .است تهنداش وجود تفاوتی کردندنمی استفاده آن از که آموزانیدانش و بوکفیس از کننده استفاده آموزاندانش کل معدل بین داد

 

 پيشنهادها
 هاي پژوهشیپيشنهاد

 های اجتماعی مجازی از دید ترین پیشنهاد پژوهشی این تحقیق بررسی ساالنه کاربردهای آموزشی شبکهاولین و مهم

ها را برای آموزش از بین های فنی شبکهزیرا توسعه هر ساله فناوری ممکن است برخی محدودیت؛ دبیران در ایران است

 ببرد.

 های آموزشی بکار گرفت.توان برای تحقیق در سایر حوزهین تحقیق را میالگوی ا 

 های کیفی صورت گیرد و نتیجه های مختلف و با روشهای مجازی در رشتهشود کاربردهای آموزشی شبکهتوصیه می

 آن با نتایج تحقیق حاضر مقایسه شود.

 هایژوهشپ در شودمی پیشنهاد باشد، دقیق اطالعات یایگو تواندنمی ییتنهابه کشور در تحقیق یک اینکه به توجه با 

ی هااز شبکهی مثبت استفاده هاجنبهطور مثال به ی دیگری از کاربردهای آموزشی مورد مطالعه قرار گیرد.هاجنبه آتی

 وپرورشآموزشاجتماعی در 

 

 هاي کاربرديپيشنهاد

 ریزی بپردازند که صحیح از فضای مجازی به برنامه یادهبرنامه ریزان درسی کشور باید در جهت ترویج فرهنگ استف

 تواند مؤثر واقع شود.های درسی در این زمینه میتدوین محتوای کتاب

 آموزان از طریق همکاری ای دانشی فناوری اطالعات و ارتباطات باید در جهت افزایش سواد رسانهاندرکاران حوزهدست

های آموزشی در خصوص اینترنت و فضای ی بستههای دقیق و اولیهرسانیاز اطالع ریزان درسی و با استفادهبا برنامه

 سایبری تالش نمایند.

 ید های مفافزایی، اطالع از اخبار، کاریابی، سرگرمییابی سالم، دانشهای اجتماعی مجازی بومی با محوریت، دوستشبکه

 گیرد.و رشد دینی و مذهبی افراد مورد حمایت جدی مسئوالن قرار 

 های شبکه اجتماعیسایتآموزش سواد دیجیتالی و سواد اینترنتی در استفاده از وب 

 وپرورش، شورای ملی مجازی و ازجمله آموزش های متولیشود که دستگاههای تحقیق پیشنهاد میبا توجه به یافته

دور از  های اجتماعی و بهشناسی کامل شبکهفرهنگ و ارشاد اسالمی و صدا و سیما و مدیران فرهنگی با آسیب

ریزی درازمدت داشته های آموزشی برنامهاز طریق رسانه برخوردهای احساسی و مقطعی نسبت به آموزش مخاطبان،

 باشند
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 شود با تغییروپرورش با الهام از سند تحول بنیادین که سندی مترقی تلقی میشود که وزارت آموزشپیشنهاد می 

های آموزشی فظه محوری به پژوهش محوری در سطوح مختلف و متناسب با دورههای آموزشی خود از حاسیاست

آموزان را درگیر استفاده کاربردی از اینترنت کند که این نوع استفاده در وجود آنان نهادینه شده و فرصت ای دانشگونهبه

 های نامطلوب از آنان گرفته شود.تفکر در استفاده

 ای و با توسعه سواد رسانه جای آنهای مجازی پرهیز شود و بهظرانه به اینترنت و شبکهندر فضای آموزشی از نگاه تنگ

 ریزی شود.ها برنامهشهروندی برای مواجهه با اثرات تخریبی این شبکه

 های اجتماعی مجازی برای دبیران انجام گیرد.های آموزشی مبنی بر کاربردهای آموزشی شبکهشود کارگاهپیشنهاد می 

 عنوان بازخورد مدیریتی در سیستم آموزش از راه دور کشور بکار گرفت.توان بهسازنده نتایج پژوهش حاضر را می اثرات 

 تواند برای پژوهشگرها و طراحان نظام تعلیم و تربیت مفید باشد.های این پژوهش مییافته 

 هایفعالیت و هابرنامه تدوین رایب مبنایی عنوانبه پژوهش این مفهومی پیشنهادی و مقوالت شناسایی شده الگوی 

 گیرد. قرار مورداستفاده

 آموزان و تنظیم شیوه یاددهی های اجتماعی برای دانشنتایج حاصل از تحقیق حاضر در مدیریت زمان استفاده از شبکه

 های اجتماعی برای دبیران کمک کننده است.مبتنی بر شبکه
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