
 

 

اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی  هایشبکه

 آموزان پایه چهارم ابتدایی در درس ریاضیدانش

 2یاللهفرجمهران ، 1رامین پوراسکندری

 فناوری آموزش و یادگیری

 81تا  91ص ، 59پاییز ، 8شماره ، دومسال 

 31/31/59تاریخ دریافت: 

 12/31/58تاریخ پذیرش: 

 چکیده
گرفته  یادگیری به کار آموزش و ارتباطات در های اطالعات وهایی که به دنبال ظهور فناورییکی از ظرفیت

های شبکهبر این اساس پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر  های اجتماعی موازی بود.شد؛ استفاده از شبکه

آموزان چهارم ابتدایی در درس ریاضی انوام گرفت. پژوهش حاضر اجتماعی موازی بر عملکرد تحصیلی دانش

های کاربردی محسوب هدف از نوع پژوهش از نظر ها از نوع شبه آزمایشی بوده وبه لحاظ روش گردآوری داده

بود که  3219ابتدایی شهر اردبیل به تعداد  آموزان پایه چهارمشود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشمی

الس دو ک، گیری هدفمندمشغول به تحصیل بودند. برای انوام پژوهش به روش نمونه 53 – 59در سال تحصیلی 

از جامعه موردمطالعه انتخاب گردید.  عنوان نمونه آماری در دو گروه آزمایش و گواهآموز بهدانش 13متشکل از 

مون تی آز) انحراف میانگین( و آمار استنباطی، درصد، فراوانی) داده از آمار توصیفیوتحلیل برای توزیه

 -اددهیآموزانی که در فرایند یهای مستقل و تحلیل کوواریانس( استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد دانشگروه

ی نیز در درس ریاضی اند از عملکرد تحصیلی باالییادگیری از شبکه اجتماعی موازی )تلگرام( استفاده کرده

های اجتماعی موازی وجود هایی که در خصوص کاربرد شبکهنگرانیرغم دلاند. همچنین علیبرخوردار بوده

های این فناوری برای ارتقاء سطح آموزش و فرایند های دقیق و هدفمند از ظرفیتریزیتوان با برنامهدارد؛ می

 مند شد.یادگیری بهره –یاددهی 

 عملکرد تحصیلی، های اجتماعی مجازیشبکه، ریاضی: لیدیهای کواژه

  

                                                           

1. ایران، تهران، دانشگاه شهید رجایی، یزی درسیربرنامهرشته ، دانشووی دکترا ،
raminpureskandari@gmail.com 

، ایران، تهران، دانشگاه پیام نور، و علوم تربیتی شناسیرواندانشکده ، گروه علوم تربیتی، . استاد2
farajollahim@yahoo.com 
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 مقدمه

شک اینترنت پیشتاز انقالب صنعتی جدید است. با ورود روزانه هزاران عضو جدید و بی

ای در یانهصورت مخفتوان گفت اینترنت بهمیلیون نفر کاربر در سراسر دنیا می 233حدود 

(. امروزه 2333، 1گرینفیلد) و اقتصادی است حال شکل دادن یک انقالب ارتباطی اجتماعی

یری گبا گسترش کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی روزمره شاهد شکل

، مذاکره ،نسل جدیدی از ابزارهای اینترنتی هستیم که امکانات بیشتری را برای روابط متقابل

اطات هایی که ارتبویژگی و جهانی با طورکلی ارتباط دوسویه فراهم آوردهگفتگو و به

ای (. جامعه شبکه1051، بشیر و افراسیابی) پدید آمده است، ای و اینترنتی آن را رقم زدهرایانه

عنوان یکی از امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات مبنی موازی به 2های اجتماعییا شبکه

زندگی  های متنوعحوزهسازی فناورانه به پیچیدگی و شبکه، باعث شده تا جامعیت 2 بر وب

 هایشبکه (. امروزه1053، معینی کیا و خالق خواه، زاهدبابالن، آریانی) و آموزشی نفوذ کند

« وب دو» فناوری رب مبتنی که هاییشبکه. هستند اینترنت پرتالطم اقیانوس دارسکان اجتماعی

 ازیب جهان ایرسانه معادالت در اساسی نقش موازی گراییاجتماع با و کنندمی فعالیت

 هایرصتف از استفاده امکان، موازی سازیشبکه قابلیت بر ها عالوهسایتوب این. کنندمی

 لودآپ، اخبار گذاریاشتراک به خواندن و، جستوو از اعم را اینترنت فضای در مختلف

 ا فراهمر سیاسی تحرک، مختلف هایگروه در عضویت و هایادداشت نوشتن، فیلم و عکس

 فضای. تاس شده اجتماعی هایشبکه به اینترنتی کاربران اقبال باعث امر این و است کرده

 و ایرسانه همگرایی، فناوری رشد و یابدمی شکل اجتماعی هایبه ساخت بسته موازی

 .تاس داشته متفاوتی دادهای برون اجتماعی گوناگون شرایط در، آن به مربوط مسائل

 یا یک طریق از که شدهتشکیل سازمانی یا فردی عموماً هاییگروه یا از اجتماعی هایشبکه

 مؤثر ارکردک، پیچیده اطالعاتی جامعه یک بستر در و اندمتصل هم به هاوابستگی از نوع چند

رنگ  اشتند دلیل به هاآن روزافزون محبوبیت و موفقیت و کنندتصویر می را همگرا شبکه

 (.1052، زاده و حقیقیرحمان ) ها استو بوی اجتماعی آن

                                                           
1. Greenfield, D. 
2. virtual social networks 
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ترین مصادیق این امر به محلی برای حضور عنوان مهمهای اجتماعی اینترنتی بهشبکه

اقشار مختلف جامعه و مکان تبادل آراء و افکار ایشان و تأمین نیازهای متناسب با زندگی 

أمین تهای اجتماعی اینترنتی عالوه بر اینکه مرجع اند. شبکهاجتماعی جوانان تبدیل شده

این امکان را برای اعضای خود ، بسیاری از نیازهای فرهنگی و اجتماعی اعضای خود هستند

 ،های اجتماعی از طریق رایانه یا تلفن همراهزمان با انوام سایر فعالیتکنند که همفراهم می

 ی استاهای اجتماعی واژههای خود را در این جوامع موازی نیز پیگیری کنند. شبکهفعالیت

که برای نامیدن گروهی از افراد که در میان خود دارای ارتباطات وسیع و مستمر هستند و 

 (.1089، صدیق بنای) روددهند به کار مییک حلقه منسوم ارتباطاتی را تشکیل می

عنوان امکانات وب محور که به افراد اجازه ایواد پروفایل های اجتماعی موازی را بهشبکه

ایر وسیله سهایی که بهی و ایواد لیست ارتباطی خود و دیگر فهرستعمومی و نیمه عموم

نظران در تعریفی دیگر (. صاحب2339، 1بوید و الیسون) اندتعریف کرده، کاربران ساخته شده

های اجتماعی موازی را عبارت از جامعه بر خط از کاربران اینترنتی که تمایل به برقرار شبکه

 (.2335، 2ویلیام) اندموردعالقه دو طرف را دارند؛ تعریف کردههای کردن ارتباط در حوزه

های حاصل از فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با تحول در دنیای دیویتال پیشرفت

، کار ،تفکر، های زیادی را تحت تأثیر قرار داده است. ازجمله شیوه ارتباطحوزه، ایرسانه

(. 2338، 0سامپایو) ا را تغییر داده استهعمل و در یک سخن زندگی اجتماعی انسان

ای که امروزه همه دستاوردهای بشری به سمت الکترونیکی شدن و دسترسی از دور گونهبه

 دارند.گام برمی

وان گفت تبهره نمانده است و میدر این میان حوزه تعلیم و تربیت نیز از این تغییرها بی

مای سی، اول و نسخه دوم وب و ابزار تعامل برخطهای نسخه های نوظهور مانند فناوریفناوری

اند و فناوری اطالعات و ارتباطات امروزه واسطه یادگیری و تعلیم و تربیت را متحول کرده

( از 2310) 3که کروپطورییادگیری است. به –های یاددهی عنصر مهم آموزش و سیستم

                                                           
1. Boyd, D. & Ellison, N.  
2. William, F. P.  
3. Sampaio, R., 
4. Kropf, D. 
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ترنت تحت این های موازی وشبکهکه تعلیم و تربیت توسط  آمده در قرن حاضروضعیت پیش

عنوان ها قائل شده و از یادگیری در این محیط بهای را برای آنتأثیر قرارگرفته است؛ نقش ویژه

گذاری نام 1کند و آن را نظریه ارتباط گرایی یا پیوند گرایینظریه جدید یادگیری یاد می

عتقد کند و مشترک یاد میعنوان یک محیط بزرگ یادگیری مکند. وی از این محیط بهمی

است که اینترنت محیطی را فراهم کرده است که در آن تشریک و تسهیم و تکثیر اطالعات 

گیرد از طرف دیگر اینترنت محیط بالقوه آموزان صورت میسرعت بین آموزگاران و دانشبه

 (.2310، کروپ) بوده است 21پویا برای ظهور نظریه جدید یادگیری در قرن 

های اجتماعی موازی و تأثیر آن های صورت گرفته در خصوص شبکهپژوهشبررسی 

ها اثرات دهد که این شبکهآموزان و دانشوویان نشان میبر عملکرد تحصیلی دانش

ای را در حوزه نگرش و عملکرد برجای گذاشته است؛ اگرچه در برخی موارد سازنده

 زشی مشاهده شده است.هایی نیز از طرف مدیران و مسئوالن آمونگرانیدل

های اجتماعی با عنوان شبکه ( در یک مطالعه طولی دوساله2311) 2و همکاران نالبون

آموزان بعد از ورود به دانشگاه و آموزان نشان داد که دانشموازی ابزاری برای انتقال دانش

شان اند. همچنین نتایج این پژوهش نایواد شبکه موازی رضایت بیشتری از تحصیل داشته

ل کار های اجتماعی تمایترین شبکهعنوان یکی از بزرگبه بوکفیسداد که استفاده از 

ها را در بین دانشوویان افزایش داده است. درنهایت پژوهش گروهی و مشارکت در فعالیت

های موازی نشان داد که مدیران دانشگاه نیز رضایت خود نسبت به انتقال دانشوویان در شبکه

 های آن را اعالم کردند.از قابلیتو استفاده 

( در یک بررسی در مؤسسات آموزش عالی از راه دور فقدان تعامل 2312) 0لوشر

های موجود در میان دانشوویان این مؤسسات معرفی عنوان یکی از آسیباجتماعی را به

ت اها باید بتوانند در تعامالت موازی احساسکرده و معتقد است که دانشوویان این دوره

 تواند از طریقدرونی خود را انتقال دهند و به یک حس مشترک دست یابند و این امر می

های اجتماعی موازی میسر گردد. نتایج پژوهش نشان های آموزشی در شبکهبرگزاری دوره
                                                           

1. connectivism 
2. Nalbone et al. 
3. Lusher, T. G. 
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حلی برای جلوگیری از تواند یک راههای آموزشی در محیط موازی میداد که ارائه دوره

 ط موازی با درگیر کردن افراد در تعامالت اجتماعی باشد.تأثیر فرسایشی محی

( با عنوان بررسی عوامل تأثیرگذار فرایندهای گروهی 2319) 1پژوهش هزاری و تامپسون

مدیریت ، های آنالین و آموزش از دوردر محیط یادگیری موازی نشان داد که در کالس

 های یادگیریآموزگاران است. سازههای مربیان و اساتید و های گروهی یکی از چالشپروژه

رضایت از محصول و استفاده از فناوری در محیط ، رضایت از فرآیند تولید، و تعامل اجتماعی

 .هستندآموزشی موازی از عوامل مؤثر بر فرایندهای گروهی در محیط یادگیری موازی 

تماعی در های اج( در پژوهشی با عنوان تحلیل شبکه2319) 2سیسیلیا و سانچز، کالً

ایی و افزها یک نوع همگونه محیطهای یادگیری الکترونیکی نشان داد که در اینمحیط

 ،مک اسحاق، های اجتماعی موازی وجود دارد. پژوهش تئوتبادل ایده و اطالعات در تعامل

گیرد که ( با عنوان آیا حضور اجتماعی سیار وجود دارد؟ نتیوه می2312) 0و لورا ساجو

حال متفاوت از اعی سیار همانند حضور اجتماعی موازی در راه است؛ بااینحضور اجتم

 – کنترل دیویتالی و تعامل مکان، های شخصیهای اجتماعی آنالین و حضور در جنبهشبکه

 درواقع حضور شود.عنوان حضور اجتماعی موبایل و یا سیار تعریف میآزاد اجتماعی به

وشمند های همراه هکند که در آن کاربران از طریق تلفنیاجتماعی سیار به تعامالتی اشاره م

 ند.پردازهای اجتماعی موازی سیار به تعامل با یکدیگر و تبادل اطالعات میدر شبکه

های ( در پژوهشی با عنوان نقش شبکه1053) معینی کیا و خالق خواه، زاهد، آریانی

 با اجتماعی یهاگرفتند که شبکه های پژوهشی دانشوویان نتیوهاجتماعی موازی در قابلیت

 سطح در هاییتفاوت باعث اندداده شکل که هاییارتباط در خود فرامتنی ظرفیت به اتکا

 اند؛دهش سایرین با مقایسه در موازی هایشبکه کاربر دانشوویان پژوهشی هایقابلیت

 و هاکهشب این فضای بر مستمر و کارشناسانه و نظارت سازیفرهنگ و آموزش بنابراین

 درکارانانو دست گذارانسیاست برای اساسی پیشنهادی تواندمی آینده برای ریزیبرنامه

 .باشد موازی حوزه
                                                           

1. Hazari & Thompson 
2. Sicilia & Sánchez 
3. Tu et al. 
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 های اجتماعی موازی( در مورد کاربست شبکه2313) 1وب و ویتی، پژوهش روبلیر

های سرویس( در آموزش عالی بر روی دانشوویان نشان داد که با ادغام ابزارها و بوکفیس)

مدارس ، هااهتوانند در آموزشگکاربران می، شبکه اجتماعی در سیستم یادگیری الکترونیکی

. نندکای با یکدیگر داشته باشند و جامعه موازی ایواد های مختلف ارتباط گستردهو دانشگاه

 زهای اجتماعی موازی تعامل حاصل ادهد که از ایواد شبکههای این پژوهش نشان مییافته

 گردد.عنوان یک جامعه موازی حاصل میارتباطات گسترده و همنوایی به

 بوکیسف( با تلفیق سیستم مدیریت یادگیری و شبکه اجتماعی 2312) 2رزاک و کاس

گردد نتیوه گرفتند که فرایندهای آموزش الکترونیکی با ابزارهای شبکه اجتماعی تکمیل می

( نیز با پژوهش رزاک و کاس همسو 2312) 0یموشود. پژوهش گرو اثربخشی آن افزوده می

سطح یادگیری  ،بوده و نشان داده است که با تلفیق شبکه اجتماعی و سیستم مدیریت یادگیری

درواقع بر  ،وپرورش ارتقا یافتهغیررسمی با استفاده از شبکه اجتماعی در سیستم آموزش

های واسطه شبکهبه توان گفت که اثربخشی آموزشهای این پژوهش میاساس یافته

 ها بهبود و ارتقا یافته است.اجتماعی و تلفیق آموزش با آن

های اجتماعی در آموزش: ( در پژوهشی با عنوان کاربرد شبکه2312) اشرف و زیدیه

ر د، های اجتماعیافزارهای شبکهکارگیری نرماند که بهها نشان دادهها و چالشفرصت

زان آموافزایش خودکنترلی دانش، ای جدید برای یادگیریهاهداف آموزشی چون ابداع راه

و  ایواد هویت دیویتالی، ارتقاء یادگیری اثربخش، و دانشوویان؛ آموزش همکار به همکار

 پرورش تعامل اجتماعی مؤثر و اثربخش بوده است.

نوجوان  11( نیز در یک مطالعه کیفی با پژوهش بر روی 2335) 3گرین هو و روبیلیا

یادگیری  عنوان منبعهای اجتماعی بهدرآمد مبنی بر نقش شبکههای کمنی از خانوادهدبیرستا

 اند؛ اول اینکه به بهبود روابط کمکها در سه حوزه اثرگذار بودهنشان دادند که این شبکه

ت صورآموزانی که بهکرده و حمایت عاطفی را تسهیل بخشیده است. دوم اینکه دانش

                                                           
1. Roblyer et al. 
2. Rozac, J., & Kos, A,. 
3. Gremu C.  
4. Greenhow, C., & Robelia, B. 
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اند خود را ملزم به رعایت تکالیف جتماعی مشغول فعالیت بودههای اآنالین در شبکه

ها هاند و درنهایت این شبکاند و انوام تکالیف یادگیری را ضروری دانستهیادگیری کرده

آموزان در ارتباط شبکه و خالق با یکدیگر در تعامل و مبادله اند که دانشموجب شده

 اطالعات باشند.

های اجتماعی در آموزش تأثیر د این است که کاربرد شبکهدهها نشان میآنچه پژوهش

یادگیری را تسهیل و اثربخشی آن را ارتقاء  –ای بر آن داشته است و فرایند یاددهی سازنده

ی نیز نشان داده است که استفاده های، پژوهشبخشیده است. در مقابل این عده از پژوهش

ر جای های تحصیلی دانشوویان بفی بر فعالیتهای اجتماعی موازی آثار منرویه از شبکهبی

، 1رپینسکیکریشنر و کا) دانندگذاشته است و آثار مثبتان را منوط به استفاده محدود از آن می

2313.) 

( نیز ضمن تأیید این نکات و بیان این مطلب که در حال 2313) 2نیرانوان و براون، ایلور

ند؛ های اجتماعی دسترسی داراینترنت و شبکهدرصد دانشوویان آمریکا به  53حاضر بیش از 

های اجتماعی رویه و بدون هدف از اینترنت و شبکهدهند که استفاده بینشان می

گردد و در دیگر اعتیاد اینترنتی موجب اختالل در عملکرد تحصیلی دانشوویان میعبارتبه

 ا برایر د موفقیت تحصیلیتواندار و ابزار گونه از این امکانات میمقابل آن استفاده هدف

 دانشوویان به ارمغان آورد.

ود که ششده چنین دریافت میهای انوامبنا بر مطالعات صورت گرفته بر روی پژوهش

های اجتماعی موازی در اکثر موارد بر عملکرد تحصیلی دانشوویان در سطوح شبکه

رده است؛ ی مطالعه بیشتر کها را برادانشگاهی و عالی تأثیر مثبتی داشته است و انگیزه آن

دود ها محدار بودن استفاده از این شبکهاگرچه در برخی موارد این تأثیر را منوط به هدف

های خود گزارش ان اثرات مثبت آن را در پژوهشپژوهشگراند ولی در کل اکثر کرده

ماعی تهای اجهای مختلف مبنی بر تأثیر سازنده و مثبت شبکهرغم گزارشاند. علیکرده

گزارشی که نشان دهد در مدارس ابتدایی نیز نتایج ، هاموازی در مدارس عالی و دانشگاه

                                                           
1. Kirschner, P. A. & Karpinski, A. C. 
2. Ellore1, Niranjan & Brown 
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های یافت نشد. در این پژوهش به دلیل دسترسی فراگیر به گوشی، ها تکرار شودپژوهش

تلفن همراه هوشمند و گسترش روزافزون تلگرام در بین خانواده و استفاده گسترده از آن و 

که اجتماعی عنوان شباز این شبکه به، هان برای نصب در کامپیوترها و لب تابنیز قابلیت آ

رک بر این اساس با د یادگیری استفاده گردید. –موازی برای استفاده در فرایند یاددهی 

های عصر حاضر که به عصر فناوری اطالعات و ارتباطات اهمیت موضوع به دلیل ویژگی

لگرام( ت) های اجتماعی موازیهدف بررسی تأثیر شبکهپژوهش حاضر نیز با ، مشهور شده

های شبکه کارگیریدر عملکرد درس ریاضی به دنبال پاسخ به این سوا ل اساسی است که: به

آموزان پایه چهارم ابتدایی تا چه تلگرام( در عملکرد درس ریاضی دانش) اجتماعی موازی

 اندازه اثربخش و تأثیرگذار است؟

 روش

ها از نوع شبه آزمایشی بوده و همچنین در ه لحاظ روش گردآوری دادهپژوهش حاضر ب

شود. جامعه های کاربردی محسوب میبر اساس هدف از نوع پژوهش هاپژوهشبندی طبقه

نفر  3219آموزان پایه چهارم ابتدایی شهر اردبیل به تعداد آماری پژوهش حاضر کلیه دانش

به تحصیل بودند. برای انوام پژوهش به روش مشغول  53 – 59بود که در سال تحصیلی 

عنوان نمونه آماری در دو گروه آموز بهدانش 13دو کالس متشکل از ، گیری هدفمندنمونه

های موردمطالعه پژوهشگر از جامعه موردمطالعه انتخاب گردید. در کالس آزمایش و گواه

 عنوان آموزگار حضور داشت.به

سیت موضوع در یک جلسه توجیهی با مشارکت مدیر برای انوام پژوهش به دلیل حسا

آموزان گروه آزمایش به عمل آمد. ابتدا پس از های الزم با والدین دانشهماهنگی، مدرسه

ر الخصوص تلگرام که اکثهای اجتماعی موازی علیتوضیحات کافی در خصوص شبکه

ها صتها و نیز فرضعفها و هایی پیرامون قوتاولیا خود در این شبکه عضو هستند؛ بررسی

صورت پذیرفت. پس از  و تهدیدهای این شبکه و ترسیم تصویری ذهنی از عصر حاضر

درخواست شد که همه اولیای کالس آزمایش تلگرام را در ، توجیه و جلب رضایت اولیا

رت و از این طریق ضمن نظا کنندها و در کامپیوتر و یا لب تاب شخصی خود نصب گوشی
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نظرات خود را نیز درباره جریان آموزش از ، آموزان و فرزندان خوددانش هایبر فعالیت

 آموزان بر اساسطریق همین شبکه با آموزگار در ارتباط بگذارند. بر این اساس دانش

های صورت گرفته که ازنظر عملکرد تحصیلی چه ازنظر امکانات و چه ازنظر بندیکالس

ند؛ در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. آموزگار هم در شرایط یکسانی قرار داشت

ررسی با ب) آموزرو در گروه آزمایش عالوه بر تدریس روزانه تعامالت بین معلم با دانشازاین

آموزان در محیط موازی و کالس درس و ارائه بازخورد(؛ ها و تکالیف دانشفعالیت

های ی و کالس درس(؛ گروههای گروهی در محیط موازبا بحث) آموزآموز با دانشدانش

آموزی و نیز تبادل اطالعات و محتوا در شبکه اجتماعی موازی تلگرام انوام گیرد و دانش

در کالس گروه کنترل همان تعامالت و تدریس عادی در طول هفته برگزار گردد. قبل از 

کرد آزمون عملعنوان پیشبه سؤالی 33اینکه پژوهش شروع گردد از هر دو گروه آزمونی 

ق با یادگیری مطاب –های آموزشی و فرایند یاددهی تحصیلی به عمل آمد و سپس فعالیت

آنچه مقرر گردید یعنی استفاده از شبکه اجتماعی موازی تلگرام در آموزش گروه آزمایش 

و تدریس متداول در کالس دیگر یعنی گروه کنترل شروع شد. پس از اجرای عمل آزمایشی 

آزمون عملکرد تحصیلی نیز برای هر دو عنوان پسسؤالی دیگر به 33ون بعد از چهار ماه آزم

 وتحلیل قرار گرفتند. سؤاالتگروه آزمایش و گروه گواه اجرا و نتایج حاصل مورد توزیه

کسر برای  الگوهای عددی و هندسی و، های عددنویسیآزمون از درسآزمون و پسپیش

 ها از روش تصنیف که مقدار اینو اجرا گردید. برای تعیین پایایی آزمون تهیه هر دو گروه

به دست آمد و برای تعیین اعتبار  85/3آزمون و برای پس 53/3آزمون آزمون برای پیش

، اوانیفر) ها از آمار توصیفیوتحلیل دادهآزمون از روایی محتوا استفاده شد. برای توزیه

های مستقل و تحلیل آزمون تی گروه) ار استنباطیانحراف میانگین( و آم، درصد

ورژن  SPSSافزار آماری نرم، هاوتحلیل دادهکوواریانس( استفاده شد. همچنین برای توزیه

 مورداستفاده قرار گرفت. 20
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 هایافته

عه بندی نمونه موردمطالپس از تقسیم، در پژوهش حاضر که به روش شبه آزمایشی اجرا شد

 33آزمون و یک آزمون عنوان پیشسؤالی به 33یک آزمون ، زمایش و گواهدر دو گروه آ

یل این وتحلآزمون برای هر دو گروه اجرا شد؛ که نتایج حاصل از توزیهعنوان پسسؤالی به

 ها به شرح زیر است.آزمون

آزمون است. بر آزمون و پسهای توصیفی حاصل از اجرای پیششامل داده 1جدول 

 31/21آزمون در گروه کنترل و آزمایش به ترتیب برابر با حاصل از میانگین پیشاساس نتایج 

آزمون برای دو گروه کنترل و آزمایش به ترتیب برابر بوده و این میانگین در پس 19/29و 

 حاصل شده است. 51/02و  80/21با 

 نترل و آزمایشآزمون در دو گروه کآزمون و پسهای حاصل از اجرای پیش. توصیف داده1جدول 

 معیار انحراف میانگین تعداد 

 آزمونپیش
 05/9 31/21 03 گروه کنترل

 33/1 19/29 03 گروه آزمایش

 آزمونپس
 22/1 80/21 03 گروه کنترل

 91/3 51/02 03 گروه آزمایش

( برای مقایسه نمرات 119/1) مقدار آماره تی مستقل، 2جدول بر اساس نتایج حاصل از 

 Sig 019/3) معنادار نبوده 59/3دو گروه کنترل و آزمایش در سطح اطمینان  آزمونپیش

که میانگین نمرات دو گروه ازنظر آماری تفاوت معناداری  کردتوان چنین استنباط ( و می=

آزمون ( در پس908/2با یکدیگر ندارند. این در صورتی است که مقدار آماره تی مستقل )

( و = Sig 312/3معنادار بوده ) 59/3ش در سطح اطمینان برای دو گروه کنترل و آزمای

که میانگین نمرات دو گروه ازنظر آماری تفاوت معناداری با  کردتوان چنین استنباط می

 یکدیگر دارند.
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آزمون در پس، آزمونهای مستقل جهت مقایسه نمرات پیشنتایج حاصل از آزمون تی گروه .2جدول 

 های آزمایش و گواهگروه

 Sig تی آزادی درجه معیار انحراف میانگین تعداد 

 آزمونپیش
 05/9 31/21 03 گروه کنترل

98 119/1 019/3 
 33/1 19/29 03 گروه آزمایش

 آزمونپس
 22/1 80/21 03 گروه کنترل

98 908/2 312/3 
 91/3 51/02 03 گروه آزمایش

ابراین بن های خطا است؛واریانس های مهم در تحلیل کوواریانس همگنییکی از مفروضه

 0ل جدوبرای بررسی این مفروضه از آزمون لوین استفاده شد که نتایج حاصل از آن در 

آزمون لوین برای بررسی برابری ، 0جدول اساس نتایج حاصل از  گزارش شده است. بر

 معنادار نیست 59/3در سطح اطمینان  = F 021/1های خطا نشان داد که مقدار آماره واریانس

(013/3 Sig =؛) توان گفت که مقدار واریانس خطای هر دو گروه در عملکرد بنابراین می

ای باهم ندارند و مفروضه همگنی واریانس خطاها برقرار است. مالحظهتحصیلی تفاوت قابل

 کند.جهت مهم است که پایایی نتایج بعدی را تأیید میاین امر ازآن

 ها(. آزمون لوین )همگنی خطای واریانس9جدول 

 سطح معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  F مقدار 

 013/3 12 19 021/1 آزمون عملکرد تحصیلیپس

آزمون عملکرد تحصیلی بر متغیرهای وابسته یا همان به بررسی اثر پیش 3جدول 

( معنادار به دست آمده >39/3Pی کمتر از معنادارپردازد. این اثر )سطح آزمون میپس

آزمون چراکه اگر پیش، است. اهمیت این شاخص به مطلوبیت مدل بندی پژوهش اشاره دارد

نوام نگرفته درستی اای نداشته باشند کاربست مدل تحلیل کوواریانس بهآزمون رابطهبا پس

بنابراین  ت؛ه اسدرواقع اثری نداشت، است و متغیری که فرض شده بر متغیر وابسته اثر دارد

آزمون در اینوا دال بر کارآمدی مدل تحلیل کوواریانس است. درنتیوه معناداری اثر پیش

یری یادگ –های اجتماعی موازی در فرایند یاددهی که استفاده از شبکه کردتوان ادعا می

 آموزان بر جای گذاشته است.ای بر عملکرد تحصیلی دانشمالحظهاثر قابل
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 . خالصه تحلیل کوواریانس برای بررسی تأثیر عمل آزمایشی بر عملکرد تحصیلی4جدول 

 گیرینتیجهبحث و 

راهم بستر مناسبی را ف، دیگرهای های جدید در عصر حاضر و بسیاری ویژگیظهور فناوری

های مختلف اجتماعی در ای در عرصهها تغییرات عمدهکرده است تا در سایه این فناوری

هایی که به دنبال ظهور طور خاص شاهد باشیم. یکی از ظرفیتوپرورش بهکل و آموزش

ز ادر آموزش و یادگیری به کار گرفته شد؛ استفاده  های اطالعات و ارتباطاتفناوری

های های اجتماعی موازی بود. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر شبکهشبکه

آموزان چهارم ابتدایی در درس ریاضی انوام اجتماعی موازی بر عملکرد تحصیلی دانش

ه یادگیری از شبک -آموزانی که در فرایند یاددهیگرفت. نتایج حاصل نشان داد دانش

اند از عملکرد تحصیلی باالیی نیز در درس ریاضی ( استفاده کردهاجتماعی موازی )تلگرام

کرده  آموزانی که از تلگرام استفادهاند. با توجه به نتایج حاصل عملکرد دانشبرخوردار بوده

 59/3آموزانی که به روش متداول آموزش دیده بودند؛ در سطح اطمینان بودند با دانش

ن و آزموهای هر دو گروه در پیشکه مقایسه میانگینیطورتفاوت معناداری وجود دارد. به

آزمون نشان داد که در سطح ها در پیشآزمون مؤید این ادعا است. مقایسه میانگیننیز پس

های دو گروه آزمایش و گروه کنترل وجود تفاوت معناداری بین میانگین 59/3اطمینان 

ه اد که تفاوت معناداری بین میانگین گروآزمون نشان دها در پسندارد. ولی مقایسه میانگین

وجود دارد. معنادار نبودن آزمون لوین  59/3کنترل و گروه آزمایش در سطح اطمینان 

تحلیل کوواریانس نیز نشان داد  ها را در دو گروه نشان داد و مدلهمگنی خطای واریانس

تایج بر اساس ن که آزمون دارد؛آزمون عملکرد تحصیلی تأثیر معناداری بر پسکه پیش

توان این تأثیر را بر کاربست عمل آزمایشی در گروه آزمایش نسبت داد. مطابق حاصل می

ای اجتماعی هکارگیری شبکهاگرچه پژوهشی که در خصوص به، با مطالعات صورت گرفته

 موذور اتا یمعنادارسطح  F مقدار درجه آزادی موذور میانگین منبع تغییرات

 آزمونپیش

 عملکرد تحصیلی
195/99 19 93/3 312/3 803/3 
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ها در آموزش عالی با اهداف مشاهده نشد؛ ولی از این شبکه، موازی در دوره ابتدایی باشد

ون و های نالبتوان همسو با پژوهشاستفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر را می مختلف

، (؛ کال2319ً) (؛ هزاری و تامپسون2312) (؛ لوشر2312) (؛ لیئو و همکاران2311) همکاران

(؛ روبلیر و 1053) (؛ آریانی و همکاران2312) (؛ تئو و همکاران2319) سیسیلیا و سانچز

(؛ گرین 2312) (؛ اشرف و زیدیه2312) (؛ گریمو2312) و کاس(؛ رزاک 2313) همکاران

( همسو بوده است. هر یک از این پژوهشگران به نکات مثبتی از کاربرد 2335) هو و روبیلیا

وان تاند. ازجمله این موارد میهای اجتماعی موازی در آموزش و یادگیری اشاره کردهشبکه

دانشوویان  در میان تبادل اطالعات، ل افکار و ایدهتباد، ارتباط، به عملکرد تحصیلی؛ تعامل

با  هک های پژوهش حاضر نیز گویای همین واقعیت استاند. یافتهو اساتید اشاره کرده

در  شان نیزعملکرد تحصیلی تلگرام() آموزان در شبکه اجتماعی موازیعضویت دانش

ادگیری ی –رایند یاددهی درس ریاضی بهبود یافته است. بدیهی است که در امر آموزش و ف

ها آموز در این فعالیت و تبادل افکار و ایدهویژه در درس ریاضی درگیری دانشدر کل و به

اهداف آموزشی  ها را در دستیابی بهو اطالعات و درگیر شدن در حل مسئله توانمندی آن

آسان و آموزان در حل مسائل های دانشبخشد و موجب ارتقاء مهارتاین درس بهبود می

ای اجتماعی ههای شبکهشود. با توجه در ظرفیتوتحلیل دارد؛ میپیچیده که نیاز به توزیه

توان گفت که این فناوری توانمندی باالیی در ایواد تعامالت و ویژه تلگرام میموازی به

 ،ها )نالبون و همکارانرا نشان داده است. عالوه بر آن پژوهش تبادالت اطالعات و افکار

( نشان داده است 2335، ؛ گرین هو و روبیلیا2319، ؛ هزاری و تامپسون2312، ؛ لوشر2311

مراتب ی بهیادگیر برای آموزان و دانشوویان به هنگام استفاده از این فناوریکه انگیزه دانش

ها را فراتر از زمانی است که در حالت عادی به یادگیری مشغول هستند و رضایت درونی آن

ی بازخوردهای فور آموزان نیزکه در دانش کردتوان چنین ادعا بنابراین می د؛شوموجب می

نوعی انگیزه و رضایت درونی را برای ادامه فعالیت و  و آنی؛ تعامالت آموزشی و اطالعاتی

رای این توان بهایی را که میانوام تکالیف بیشتر را به همراه داشته است. از دیگر یافته

توان های اجتماعی را میکارگیری شبکهشده در بههای مطرحچالش ،پژوهش در نظر گرفت

 ،سو با نتایج پژوهش حاضر است. پژوهشگران )کریشنر و کارپینسکیکه ناهم مطرح کرد
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( ضمن 1053، ؛ جوادی نیا و همکاران2313، نیرانوان و براون، ؛ ایلور2311، ؛ برایان2313

عنوان اعتیاد اینترنتی را مطرح کرده و از آن به، موازیهای اجتماعی تأیید نکات مثبت شبکه

کنند و استفاده هدفمند از های جدی فرا روی آموزش و یادگیری قلمداد مییکی از آسیب

الدین ای که با ودر این راستا طبق گفتگوهای جداگانه کنند.این فناوری را پیشنهاد می

نیز در برخی موارد از  در این پژوهشهای موردمطالعه گرفت؛ برخی از نمونهصورت می

یا و پرداختند. اگرچه با نظارت اولهدف دور شده و با یکدیگر به گفتگوهای غیردرسی می

یکی  عنوانتواند بهمورد اخیر می حالشد؛ بااینهای آموزگار این نکته برطرف میصحبت

 ن حضور درکردد های اجتماعی موازی قلمداد شود که با هدفمنهای جدی شبکهاز آسیب

. این نقیصه برطرف شدنی است، متولیان آموزش های اجتماعی موازی و نظارت اولیا وشبکه

های جدید انقالب عظیمی را در امر آموزش توان گفت که ظهور فناوریطورکلی میبه

های های دقیق و گسترده از ظرفیتریزیتوان با برنامهیادگیری به همراه داشته است که می

 مند شد.ها به نحو شایسته بهرهآن

 منابع

های اجتماعی (. نقش شبکه1053) ع.، م. و خالق خواه، معینی کیا، ع.، زاهدبابالن، ا.، آریانی

 ایشتهرمیان مولههای پژوهشی دانشوویان تحصیالت تکمیلی. موازی در قابلیت
 .05-21، (2) 1، پزشکی علوم در موازی آموزش

های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان: مطالعه (. شبکه1051) م.، افراسیابی و ح.، بشیر

 .12-01 (،1)9، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، ترین جامعه موازی ایرانیانموردی بزرگ

مرکز مطالعات و تحقیقات . تهران: های اجتماعیآشنایی با شبکه(. 1089) ه.، صدیق بنای
 .ای روزنامه همشهریرسانه

های (. عوامل مؤثر در افزایش اثربخشی شبکه1052) م.، حقیقی و ع.، س، رحمان زاده

 .100 – 133، (21)8، ایمطالعات رسانه .ایهای رسانهاجتماعی در سازمان
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های (. تأثیر شبکه1053) بیواری، ب.و  ، س. ع. ر.، عرفانیان، م.، عابدینی، م. ر.جوادی نیا

موله  ،دانشوویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجنداجتماعی موازی بر عملکرد تحصیلی 
 .959 – 131، (8)12، ایرانی علوم پزشکی
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