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 چکیده
های اجتماعی بر خودکارآمدی درس بررسی تأثیر یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه منظوربهپژوهش حاضر 

آموزان دختر شهر انجام گرفت. جامعه پژوهش را دانشآموزان دختر متوسطه شهرستان قائمریاضی دانش
مدرسه مشغول  90نفر که در  2023به تعداد  43-49شهر در سال تحصیلی دوره متوسطه دوم شهرستان قائم

، یک مدرسه و در دادند. از میان مدارس مجهز به فناوری اطالعات و ارتباطاته تحصیل بودند، تشکیل میب
ابزار های آزمایش و کنترل انتخاب شدند. عنوان گروهوم به روش تصادفی ساده بهدآن دو کالس پایه 

ی بود که جهت نامه خودکارآمدی ماتیاس جروسلم و رالف شوارز و نظامگردآوری اطالعات، پرسش
آموزان ابتدا از دانش و پیگیری در دو گروه کنترل و آزمایش استفاده شد. آزمونپس آزمون،پیش
در کنار هفته  8و طی سال تحصیلی نیمه اول محتوای درسی در طول آزمون گرفته شد و سپس، پیش

روه آزمایش و کنترل ارائه های گاستفاده از شبکه اجتماعی و همچنین به روش سنتی به ترتیب برای کالس
 پیگیریمیزان خودکارآمدی مورد آزمون قرار گرفتند. آزمون  ازنظر. پس از آموزش، هر دو گروه گردید

گیری مکرر نشان داد که پس نتایج تحقیق با استفاده از اندازه وتحلیلتجزیهدو ماه از آموزش به عمل آمد. 
ه (. گرو≤P 222/2مقایسه با گروه کنترل ایجاد شد )از آموزش تفاوت معناداری در خودکارآمدی در 

زش برتری خود را حفظ کردند. نتایج پژوهش، بیانگر تأثیر مثبت استفاده آزمایش بعد از دو ماه پس از آمو
 های اجتماعی بر خودکارآمدی بود.مبتنی بر شبکهاز یادگیری تلفیقی 

ریاضی،  آموزش، خودکارآمدیهای اجتماعی، شبکه تلفیقی، یادگیری :کلیدی واژگان

 .فناوری اطالعات و ارتباطات

                                                      

 (monireh.movahhedi@yahoo.com) دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری 2.

 دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری 0.

 ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری کارشناس .3
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 مقدمه

به یکی از ارکان  فناوری اطالعات و ارتباطاتای که استفاده از و دوره یفنّاوردر عصر 

تحوالت  مبدأ عنوانبه وپرورشآموزش اساسی زندگی در جوامع بشری مبدل شده است،

. استهای نوین در امر آموزش این فناوری یریکارگبهای ملزم به آموزش و در هر جامعه

های خود را به سمت فعالیت وپرورشآموزش، فناوری اطالعات و ارتباطاتظهور با 

استفاده از آموزش الکترونیکی سوق داد و این نوع از آموزش به یکی از اجزای الینفک 

 یسوبهآموزش در نظام آموزش رسمی بسیاری از کشورها تبدیل شد. اقبال عمومی 

را  رودرروآموزش الکترونیکی تا جایی پیش رفت که برخی، مزایای آموزش سنتی و 

نادیده گرفته و آموزش الکترونیکی را تنها راه آموزش برای یادگیری پایدار در سطح 

 کردند.آموزش رسمی قلمداد می

تعلیم به ، دستیابی در هر زمان و مکان، امکان جمله ازرغم کلیه مزایای این روش علی

های این روش ها و کاستیهای مالی کمتر، پس از مدتی نارساییفراگیران بیشتر و هزینه

 کنندهاستفادهآموزان پایه چهارم، پنجم و ششم محققانی که عملکرد دانش آشکار گشت.

 طوربه، دریافتند که قراردادند یموردبررس دوسالهاز خدمات الکترونیکی را در یک دوره 

های زبانی در مقایسه با هارتآموزان در ریاضیات، روخوانی و مشلکرد این دانمتوسط عم

 .(2381 ،)عطاران تر استگرفتند، ضعیفآموزانی که تحت آموزش سنتی قرار میدانش

امروز  یفنّاورنظران تعلیم و تربیت را دچار این چالش نمود که با چنین شرایطی صاحب

در عرصه جهانی  فناوری اطالعات و ارتباطاته از و سرعت رشد و فراگیر شدن استفاد

توان فراگیران را به بهترین وجه تربیت نمود و برای زندگی در چنین جوامعی چگونه می

پاسخی برای این چالش مطرح شد، مدل یادگیری  عنوانبهدر این میان  آنچه آماده نمود.

های آموزش حضوری و الکترونیکی را با های قالبکه برترین ویژگی استتلفیقی 

 .(0221، 0و گراهام 2)بنک ترکیب نموده است یکدیگر

                                                      
1. Bonk 

2. Graham 
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افزودن شیوه یادگیری فراگیر محور به آموزش حضوری و استفاده از این شیوه با 

وزش تواند کیفیت آممی یسادگبه ابزارهای توانمندی مانند محتوای آموزشی استاندارد،

اما عالوه بر کیفیت یادگیری، ؛ باالتری را نسبت به هر دو شیوه یادگیری به دست دهد

 یفیتباکهای حضوری و سیستم آموزش تلفیقی با هزینه مالی کمتری نسبت به روش

نژاد، )زارعی زوارکی و طوفانی گرددسازی میباالتری نسبت به آموزش الکترونیکی پیاده

2342.) 

جدید چند  هاییفنّاوررویکرد مستقل نظام آموزشی با ظهور  های اخیردر سال

 یاگونهبه یفنّاورخوش تغییرات اساسی شده است. دست هایافرا رسانهها و ایرسانه

های آموزشی از مداوم تدریس و یادگیری را دچار تغییر و تحول نموده است و نظام

رویکرد مستقل )نظام آموزشی حضوری، نظام آموزش از راه دور( به رویکرد تلفیقی روی 

و  یافتهتوسعههای های آموزشی کشورتوان در بسیاری از نظاماند. این وضعیت را میآورده

 .(0222 ،دونالد)مک ده نمودمشاه توسعهدرحالحتی 

ناپذیر در یادگیری تلفیقی استفاده از ابزارهای گوناگون آموزش الکترونیکی اجتناب

اکنون اغلب کاربران هم .استهای یادگیری اجتماعی از این ابزارها، شبکه یاست و یک

لی، پرور و عقی)ضیاییهای اجتماعی هستنداینترنت در جهان و ایران عضو یکی از شبکه

های اجتماعی به یک ابزار محبوب و تأثیرگذار در برقراری و استفاده از شبکه (2388

ای ر دورهواضح است د (.0229، 0و راسیا 2)رانسواری ارتباطات اجتماعی مبدل شده است

و از امکانات و منابع زیادی برای  برداز یادگیری تلفیقی بهره می نوین وپرورشآموزشکه 

های گوناگون درسی و آموزان در زمینهآسان ساختن یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش

 و آموزشهای اجتماعی در امر کارگیری شبکهتوان از بهگیرد، نمیتحصیلی کمک می

یقی تلفیادگیری و تسهیل عنوان یکی از ابزارهای مهم و اثربخش در تسریع به پرورش

پوشی کرد. خصوصاً اگر اقبال عمومی و عالقه نوجوانان و جوانان را به استفاده از این چشم

ها مدنظر قرار دهیم، این اهمیت صدچندان خواهد شد. لذا شایسته است تأثیر این شبکه

                                                      
1. Ratneswary 

2. Rasiah 
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 تا اثرات مطلوب آن در امر آموزش و یادگیری بررسی شود تدریسپدیده نو بر 

 .قرار گیرد مورداستفاده

شناختی ها، توجه به ابعاد روانگیری از پدیدهبشر در بهره موردتوجهمهم  مسائلیکی از 

در عرصه  خصوصاًشناختی آن است. خودکارآمدی یکی از ابعادی است که در روان

شناسان در پی . یکی از باورهایی که امروزه رواناست موردتوجهبسیار  وپرورشآموزش

باورهای خودکارآمدی ریاضی است که معرف قدرت تحقیق بر روی آن هستند، 

. (0222، 2)زیمرمن های کارآمدی در انتخاب رشته و عملکرد تحصیلی استنگرش

کند تا سطح باالیی از عملکرد و پیشرفت را بروز دهد. این خودکارآمدی به فرد کمک می

ریاضی  در نگرش، اضطراب و پیشرفت تحصیلی درس ایکنندهیینتععوامل درونی نقش 

 .(0220، 3و پینتریچ 0)لیننبرینک کنندآموزان ایفا میدانش

دلیل نقش مهمی که در رشد انگیزش درونی  های مربوط به خودکارآمدی بهقضاوت

کند که تمایل برای دارد، از اهمیت خاصی برخوردار است. انگیزش درونی وقتی رشد می

خود یابی به نتیجه، فرد به صورت دستیابی به این معیارها در فرد ایجاد شود و در دست

و  مدتیطوالنهای فرد در این عالقه درونی موجب تالش .کنددست پیدا میمثبت  یسنج

 .( 2388 ،)کدیور شودهای محیطی میبدون حضور پاداش

کنند: ارزیابی از خودکارآمدی ریاضیات را چنین تعریف می (0229) 1و بتز 9تهک

خاص که اطمینان فرد را نسبت به توانایی او برای انجام یا اجرای  یامسئلهموقعیت یا 

ضمن تأیید رابطه  (0223) 2کالینز. ریاضی نشان دهد مسئلهآمیز یک تکلیف یا موفقیت

آموزان و پس از کنترل عامل توانایی دریافت توانایی ریاضی با عملکرد دانش

موزانی که در سطح باالتری از خودکارآمدی قرار دارند مسائل بیشتری را حل آدانش

                                                      
1. Zimmerman 

2. Linenbrink 

3. Pintrich 

4. Hackett 

5. Betz 

6. Collins 
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های نوظهور الزمه بهبود و های روز و پدیدهاستفاده از فناوریرسد، . به نظر میکنندمی

 است. خودکارآمدیارتقا سطح 

های های اجتماعی نیز به دلیل تأثیرگذاری عمیق بر روابط اجتماعی، یکی از جلوهشبکه

تعریفی  تأثیرگذار باشد. این موردتواند در نو در فناوری اطالعات و ارتباطات است که می

سایت یا دهد چنین است: وبهای اجتماعی ارائه مینامه آکسفورد از شبکهکه لغت

ها، تصاویر و ... موجب ارتباط ها، پیامق انتشار اطالعات، دیدگاهافزاری که از طرینرم

 صورتبههای اجتماعی را نامه کمبریج شبکهشود. همچنین لغتکاربران با یکدیگر می

ها و ... با گذاری اطالعات، عکسکند که برقراری ارتباط و اشتراکسایتی معرفی میوب

معتقدند  (2340)ند. طاووسی و کاظمی کاعضای یک گروه را برای مردم آسان می

 یتباقابلهستند و  0های مبتنی بر فناوری وبسایتای از وبهای اجتماعی، مجموعهشبکه

ایجاد شبکه و ارتباطات مجازی تعاملی در فضای سایبر، به تأثیرگذاری در اجتماع 

ه کاربران هایی است کپردازند. اصطالح شبکه اجتماعی برای توصیف ابزار و پایگاهمی

های اجتماعی کنند. شبکهگذاری مطالب خود میها اقدام به انتشار و به اشتراکآن یلهوسبه

ها، گذاری اطالعات، داستاناختصاصی برای به اشتراک صورتبههایی هستند که پایگاه

  .(2384 ،پور)موسوی اندها و تصاویر ویدئویی کاربران ایجاد شدهها، صوتعکس

 2اجتماعی ادمودو –های اجتماعی، شبکه آموزشی در این پژوهش، منظور از شبکه

در  0228قرار گرفته است. این شبکه در سال  مورداستفادهپژوهش فرایند که در  است

متحده تأسیس شد. ادمودو یک شبکه یادگیری اجتماعی برای معلمان، کالیفرنیای ایاالت

برقراری ارتباط میان کارکنان مدارس و تعامل  فباهدآموزان و والدین است که دانش

میلیون کاربر  31آموزان به وجود آمد. این شبکه با داشتن بیش از اطالعات با والدین دانش

آموزان، هایی چون ارسال تکالیف، ایجاد نظرخواهی، دریافت پاسخ دانشو با ارائه قابلیت

های گوناگون یری و برگزاری آزمونهای یادگهای ویدئویی، ایجاد گروهبارگذاری کلیپ

دهد که های یادگیری اجتماعی است و این امکان را به والدین میترین شبکهیکی از موفق

 طور کامل در جریان روند آموزش فرزندان خود قرار بگیرند.به

                                                      
1. Edmodo 
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های اجتماعی در کنار جنبه سرگرمی، برای دسترسی و انتشار اطالعات مربوط به شبکه

ها در جهت تحقق و استفاده از آن (0224، 2)تنتا گیرندقرار می ورداستفادهمگیری یاد

های اجتماعی . شبکه(0223، 0)ایشیک طور مفصل مطالعه شده استاهداف آموزشی به

تر از آن، دهند بلکه مهمتنها محیط کار و زندگی شخصی افراد را تحت تأثیر قرار مینه

. توجه به (0229، 3)پونودورای کنندترسیم می وپرورشآموزشاندازی نو از چشم

های آموزشی با قوت گرفتن بحث پیرامون فرآیند یادگیریِ های اجتماعی در زمینهشبکه

، 2؛ سلوین0224، 1و روبلیا 9هو)گرین متمرکز بر روابط اجتماعی و فناوری افزایش یافت

و یادگیری  تدریسعی در امر های اجتما. مطالعات فراوانی درباره استفاده از شبکه(0224

بین خودکارآمدی و که نشان داد  (0228) کرامر و وینتربه انجام رسیده است. مطالعات 

نتایج های اجتماعی ارتباط مستقیم وجود دارد. مانند شبکه 0وب یهاپلتفرمحضور افراد در 

ده که و بسیاری از محققان دیگر نشان دا (0222) 8باران، (0222) 7یانگهای پژوهش

دهند و بهبود رابطه آموزان به این سبک از یادگیری الکترونیکی عالقه نشان میدانش

 آن خودکارآمدی را تبعبهو  ها برای یادگیریآموز، انگیزه آندانش -اجتماعی معلم 

دهند تا اطالعات را های اجتماعی این فرصت را به یادگیرندگان میدهد. شبکهافزایش می

هایشان را به اشتراک بگذارند، نظرات و بازخوردها را دریافت ند، ایدهدهی کنسازمان

ها عالوه، این شبکه. به(0228، 22و وو 4)وانگ تر اینکه، از دیگران بیاموزندنمایند و مهم

و  22)تادئو آورندآموز را در هر زمان و مکان فراهم میامکان ارتباط میان معلم و دانش

و توانند با تشکیل جامعه بر خط فراگیران می، و همکاران. به عقیده یوئی (0229، 20جووانا

                                                      
1. Tonta 

2. Isik 

3. Ponnudurai 

4. Greenhow 

5. Robelia 

6. Selwyn 

7. Young 

8. Baran 

9. Wang 

10. Woo 

11. Tadeu 

12. Joana 
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های اجتماعی به اهداف آموزشی دست یابند. تحقیقات اخیر نشان داده مدل شبکه یلهوسبه

آموزان و پذیرش دانش قبول موردهای اجتماعی مبتنی بر استفاده از شبکهتلفیقی یادگیری 

 و یادگیری دارند تدریساجتماعی پتانسیل باالیی در تحول  هایقرار گرفته است و شبکه

. (0224؛ سلوین، 0222و همکاران،  1؛ رابلیر0223، 9و آریزا 3؛ پرز0224، 0و پریز 2)بوش

گیری از مصرف محتوا، ارتباط یجابهعواملی چون دیده شدن، مشارکت، تولید محتوا 

های رای بهبود تولیدات، انگیزهگذاری منابع، کمک گرفتن از دیگران بطریق اشتراک

علل مقبولیت پدیده  ازجملهتوان شخصی و استفاده از تولیدات آموزشی دیگران را می

از سوی دیگر . (2384)حسینی,  برشمردو تأثیر آن بر خودکارآمدی های اجتماعی شبکه

و  شدهکنترل صورتبهافراد بتوانند مسائل مختلف را  کهیهنگاممعتقد است بندورا 

طور خالصه، بازنگری پیشینه نشان بهترند. توانایی خود تجربه کنند، تواناتر و موفق برحسب

آموزان هستند، امکانات که مورد اقبال و عالقه دانشهای اجتماعی عالوه بر آنداد، شبکه

دهند و آموز قرار میزخورد در اختیار معلم و دانشفراوانی برای انتقال اطالعات و گرفتن با

افزایش خودکارآمدی دارند و موجب میا در بعد زمان و مکان از میان برمرزهای کالس ر

عنوان یکی از ابزارهای نوین های اجتماعی بهدر دهه حاضر شبکه ازآنجاکهشوند. می

الشعاع قرار ری را تحتیادگی - تدریساند و فرآیند آموزشی وارد حوزه آموزش شده

ای درخور توجه و تحقیق هستند. هدف تحقیق حاضر، تعیین تأثیر استفاده از اند، مقولهداده

وم دآموزان پایه دانش ریاضیهای اجتماعی در درس شبکهمبتنی بر یادگیری تلفیقی 

مدل یادگیری  یریکارگبهاین فرضیه است: شهر و بررسی شهرستان قائم دوممتوسطه 

 ریاضیدرس  بر خودکارآمدی درهای یادگیری اجتماعی شبکهتلفیقی مبتنی بر 

 .مؤثر است دومدوره متوسطه  آموزان دختردانش
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 روش

جامعه این تحقیقات کاربردی و در قالب شبه آزمایشی است. پژوهش حاضر از نوع 

 90نفر در  2023به تعداد شهر شهرستان قائم دومر دوره متوسطه دختآموزان پژوهش، دانش

گیری با توجه به روش پژوهش از میان مدارسی که مجهز بود. نمونه دوممدرسه متوسطه 

به امکانات فناوری اطالعات بودند انجام شد. بدین ترتیب که پس از شناسایی مدارس 

ها انتخاب و در این طور تصادفی یک مدرسه از میان آنها تهیه و بهمذکور، لیست آن

عنوان گروه آزمایش و گروه کنترل وم به روش تصادفی ساده بهددرسه دو کالس پایه م

تصادفی  صورتبهآموزان هر کالس توسط عوامل مدرسه انتخاب و انتخاب شدند. دانش

ها آموزان کالسبندی شده بودند و پژوهشگران هیچ دخالتی در انتخاب دانشکالس

سطح فرهنگی و سطح سواد والدین تقریباً مشابه بوده و  ازلحاظ موردنظرنمونه نداشتند. 

گر حذف شدند. اثر متغیرهای مداخله عنوانبهنداشتند، به همین منظور  باهمتفاوت زیادی 

آزمون خودکارآمدی نیز با استفاده از تحلیل گر نمرات پیشمداخله هایبرخی متغیر

معناداری فرضیه تأثیری ندارد. بر  هاو مشخص شد که این متغیر شدهکنترلکوواریانس 

گر دیگر در متغیرهای مداخله عنوانبهمتغیرهایی چون بهره هوشی و معدل سال گذشته 

بوده و نشان از مساوی بودن دو متغیر  21/2پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس بیشتر از 

 ها نیز کنترل شد.در بین دو گروه بوده و اثر آن

آموزان بود که شامل یک نامه خودکارآمدی دانشپرسش پژوهش ابزار الزم برای

 اندکردهیهتهآن را  2441و نظامی، جروسلم و شوارزر در سال  استمقیاس ده سؤالی 

های کامالً موافقم، موافقم، . آزمون در طیف لیکرت بوده و شامل گزینه(2381 ،)رجبی

را به  1تا  2ها به تربیت نمرات . این گزینهاستنظری ندارم، کمی مخالفم و کامالً مخالفم 

 شدهکسبو حداکثر نمره  22در آزمون  شدهکسبحداقل نمره اند. خود اختصاص داده

بینی و خواهد بود. آزمون خودکارآمدی دارای روایی مناسب بوده و با خوش 12

نفس همبستگی مثبت دارد و همچنین همبستگی آن با افسردگی و اضطراب منفی عزت

است. کدیور برای تعیین روایی سازه این آزمون، از روش تحلیل عاملی استفاده نموده 

ها های مربوط به عاملو بار ارزشی همه پرسش شدهیلتشکاست. ابزار سنجش از دو عامل 
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ها در حد مطلوب بوده و این ابزار قادر است. ضریب تفکیکی میان پرسش قبولقابلدر حد 

نامه نیز توسط واریانس خودکارآمدی را تشخیص دهد. پایایی این پرسش 91/2است 

، 82/2رونباخ به ترتیب ( با استفاده از آلفای ک2342( و زمانی )2382(، امینی )2381رجبی )

 هاست.های واقعی آزمودنیبینی نمرهبنابراین قادر به پیش ؛به دست آمد 72/2و  77/2

و الگوی تدریس و طرح  شدهگرفتهدر نظر  ریاضیبرای هر دو کالس یک معلم  

درس در کلیه جلسات تدریس کامالً یکسان بود. در گروه آزمایش، معلم برای تعامل بیشتر 

های فراوان و استفاده نمود. به دلیل قابلیت 2آموزان از شبکه اجتماعی ادمودوبا دانش

عنوان مطلوب و همچنین فضای سالم شبکه اجتماعی ادمودو، این شبکه از سوی محققین به

هایی پیرامون ابزار پژوهش انتخاب شد. جهت آشنایی با این شبکه، طی دو جلسه آموزش

چنین در دو آموزان ارائه شد. هممکانات آن به دانشچگونگی عضویت و استفاده از ا

جلسه آموزش خانواده، اطالعات الزم از این شبکه در اختیار والدین قرار گرفت. معلم در 

های الزم، اطالعات مربوط به هر جلسه از سازی زیرساختگروه آزمایش پس از فراهم

های مرتبط در کالیف و آزمونها، سؤاالت تکمیلی، تتدریس را به همراه ویدئوها، عکس

آموزان در زمان مقتضی داد. بازخوردهای ویژه برای هر یک از دانشاین شبکه قرار می

سال  نیمه اول گرفت. پس از پایانقرار می موردتوجهلحاظ شده و نظرات والدین نیز 

د میزان خودکارآمدی مورد آزمون قرار گرفتند. دو ماه بع ازنظرهر دو گروه  تحصیلی،

های اجتماعی بر آزمون دیگری جهت بررسی تداوم تأثیر یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه

 .درآمدروی هر دو گروه به اجرا 

 نتایج

طور که بیان شد، پژوهش بر روی دو گروه آزمایش و کنترل به اجرا درآمد. هر یک همان

اساس آزمون  آزمون و آزمون پیگیری( بر، پسآزمونیشپها در سه مرحله )از گروه

بتوان در مورد اثربخشی یادگیری  آمدهدستبههای تا بر اساس اندازه خودکارآمدی شدند

                                                      
1. Edmodo 
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های های اجتماعی داوری نمود. نتایج بررسی توصیفی آزمونتلفیقی مبتنی بر شبکه

 ارائه شده است. 2های کنترل و آزمایش در جدول شماره گروه

آزمون آزمون، پسهای آزمایش و کنترل در پیشمیانگین و انحراف معیار خودکارآمدی گروه .1 جدول

 و آزمون پیگیری

 آزمون پیگیری آزمونپس آزمونیشپ موقعیت

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین گروه

 9.02 93.19 3.40 91.22 1.13 32.27 آزمایش

 9.09 38.91 1.08 34.92 9.38 38.91 کنترل

آزمون و پیگیری گروه آزمایش و کنترل، به دهد، بین نمرات پسنتایج جدول نشان می

 نفع گروه آزمایش، تفاوت وجود دارد.

 آزمون و پیگیریآزمون، پسهای پیشگیری مکرر نمرهنتایج تحلیل واریانس با اندازه .2 جدول

 شاخص آماری

 منبع تغییرات

مجموع 

 مجذورات
 F میانگین مجذورات درجه آزادی

سطح 

 معناداری

 2.222 29.24 302.722 2 302.722 اثر آموزش

 - - 03.272 38 882.122 خطا

 2.222 22.21 221.32 2 221.32 تکرار آزمون

 2.222 22.94 284.22 2 284.22 اثر تعاملی

 - - 22.99 38 201.27 خطا

میان  Fدهند، مقدار ها نشان میشود، دادهمشاهده می 0که در جدول شماره  طورهمان

در  آزمایش و کنترلدهد تفاوت میان دو گروه است که نشان می 24/29ها برابر آزمودنی

نمره  2با توجه به جدول شماره  معنادار است. >222/2Pیادگیری خودکارآمدی در سطح 

است. اثر  شدهکنترلدکارآمدی بعد از آموزش بیشتر از گروه خوگروه آزمایش در آزمون 

معنادار است. از سوی دیگر نمرات  >222/2Pکه در سطح  21/22برابر  Fتکرار با مقدار 

باالتر است. اثر تعاملی  آزمونشیپو آزمون پیگیری گروه آزمایش از نمرات  آزمونپس

معنادار  >222/2Pاست که در سطح  94/22برابر  F)آموزش تکرار آزمون( با مقدار 
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اند تغییرات آزمون و مداخالت آموزشی توانستهیعنی تعامل میان اجرای سه مرحله ؛ است

 خودکارآمدی درس ریاضی ایجاد نمایند.معنادار در یادگیری 

 بحث

منظور ارتقا در نظام آموزشی به مدل یادگیری تلفیقیکارگیری در بسیاری از کشورها، به

 کهییازآنجاخاص قرار گرفته است.  موردتوجهو یادگیری  تدریسهای کیفیت روش

های ، استفاده از شبکه(0223)ایشیک،  یک فرآیند اجتماعی و فرهنگی است آموزش

 های اخیر باعنوان یکی از ابزارهای نوین فناوری اطالعات و ارتباطات در سالاجتماعی به

. مطالعات فراوانی پیرامون (0224، 0و سینکلر 2)بون استقبال چشمگیری مواجه شده است

اند که هنوز در و یادگیری به انجام رسیده تدریسهای اجتماعی در امر استفاده از شبکه

؛ پرز و آریزا، 0224؛ بوش و پریز، 0228)وانگ و وو،  برندمراحل ابتدایی خود به سر می

با  (0222) 9و اسلوئل 3سترده شده است که مازمنن مطالعات تا جایی گدامنه ای .(0223

توان از یک شبکه اجتماعی برای اهداف ارائه مدلی ساختاری نشان دادند چگونه می

آموزشی استفاده کرد.

های اجتماعی در افزایش منظور بررسی تأثیر استفاده از شبکهپژوهش حاضر نیز به

شهر در شهرستان قائم دومر دوره متوسطه دختآموزان دانش خودکارآمدی درس ریاضی

های کنترل و آزمایش و انجام پذیرفت. برای این منظور از گروه ریاضیارتباط با درس 

استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که  خودکارآمدیآزمون برگزاری 

که  یباوجودباشند. مؤثر می خودکارآمدی درس ریاضیهای اجتماعی در افزایش شبکه

در بررسی پیشینه پژوهش، موردی که عیناً مشابه پژوهش حاضر بوده باشد یافت نشد، اما 

، خودکارآمدیهای اجتماعی در ها در ارتباط با تأثیر شبکهموارد متعددی از پژوهش

یادگیری، انگیزه و پیشرفت و موفقیت تحصیلی وجود دارد که با نتایج پژوهش حاضر 
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که بر تأثیر ( 0222) و همکاران 2توان از پژوهش تونکیمی ازجملههمخوانی دارند. 

های اجتماعی بر آموزش مؤثر و جو حاکم بر کالس اشاره دارد، نام برد. همچنین شبکه

های اشاره کرد که در مطالعاتش، نقش شبکه( 0222) 0توان به نتایج پژوهش پیریاسیلپامی

( 0222) 3آموزان را مورد تأکید قرار داد. میسانت یادگیری دانشاجتماعی در بهبود تجربیا

عنوان یک فرصت آموزشی با پتانسیل باال در افزایش قدرت های اجتماعی بهبه نقش شبکه

در مطالعاتشان به ( 0223) 1و کوئرو 9آموزان اشاره نموده است. همچنین ونتوراتفکر دانش

ها و ای از مهارتتماعی موجب بهبود مجموعههای اجاین نتیجه دست یافتند که شبکه

ها منجر به افزایش شوند. این ارتقای سطح مهارتآموزان میدانش ازیهای موردنتوانایی

مؤید نتایج پژوهش حاضر است. تحقیقات  ینوعبهگردد که آموزان مییادگیری دانش

های اجتماعی نشان داده که شبکه (0222) و همکاران 2و کبیالن (0223) و همکارانونگ 

شان ف یادگیرییکنند تا وظاها را تشویق میو آنآموزان شده موجب افزایش انگیزه دانش

 را جدی بگیرند. در واقع، افزایش انگیزه یکی از الزامات افزایش میزان یادگیری است.

میان استفاده  ، رابطه محکمیندنشان داد های خود( در پژوهش0222و همکاران ) 7الیسون

 .، خودکارآمدی و ...( وجود داردنفساعتمادبههای اجتماعی و احساسات فردی )از شبکه

است، محققان طی فرآیند تحقیق مواردی را مشاهده کردند که هر یک  ذکریانشا

توان به موارد ذیل ساز یک پژوهش علمی باشد. از آن جمله میتواند زمینهنوبه خود میبه

آموزان به فرآیند آموزش از طریق این که موجب افزایش عالقه دانش اشاره نمود

های اجتماعی شده بودند:شبکه

آموزان سراسر جهانارتباط با مدارس و دانش •

روزی با معلم مربوطهارتباط شبانه •

هاتعامل مجازی مستمر با دوستان و همکالسی •

                                                      
1. Tuncay 

2. Piriyasilpa 

3. Mason 

4. Ventura 

5. Quero 

6. Kabilan 

7. Ellison 
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ها در امر آموزشمشارکت پویای خانواده •

آموزها و نظرات توسط دانشامکان بیان آزادانه ایده •

در آموزش  مجازی های اجتماعیبنابراین، با توجه به تأثیرات فراوان کاربرد شبکه

به سمت استفاده  مبتنی بر طرح درسریزی دقیق و طور علمی و با برنامهبایست بهمی

توجه داشت که افراط در  گسترده از این فناوری در امر آموزش حرکت کرد. البته باید

وری استفاده از این پدیده ممکن است خود منجر به تأثیرات منفی آموزشی و کاهش بهره

آموزشی شود. در واقع، فناوری ابزاری برای آموزش است و نه هدف آن. لذا جهت 

 های علمی، باید شرایط الزم را با توجه به یافتهمجازی های اجتماعیاستفاده مؤثر از شبکه

های ها، فراهم آوردن زیرساختسازی در بین معلمان و خانوادهقابل استناد، فرهنگ

های آموزشی در هر موردنیاز و آموزش معلمان برای استفاده مطلوب و مناسب از شبکه

  درس به فراخور نیاز آن فراهم آورد.
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