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چکيده
این پژوهش باهدف تعیین میزان تأثیر استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی بر یادگیری زبان انگلیسي
دانشآموزان صورت پذیرفت .روش تحقیق شبه آزمایشي بوده و در آن از طرح پیشآزمون و پسآزمون با
گروه کنترل استفاده شده است .جامعه تحقیق کلیه فراگیران زبان انگلیسي در رده سني  19تا  11سال
آموزشگاههای زبان انگلیسي شهرستان ساری بوده است .حجم نمونه برای این پژوهش در دو گروه کنترل و
آزمایش 33 ،نفر درنظرگرفته شده است 11 .نفر در گروه کنترل و  11نفر نیز در گروه آزمایش حضور داشتند.
انتخاب این حجم نمونه از طریق نمونهگیری هدفمند بوده است .به دانشآموزان گروه آزمایش از طریق
روشهای آموزش معمولي و شبکه اجتماعي مجازی اسکایپ و به دانشآموزان گروه کنترل بهصورت
روشهای آموزشي معمولي و بدون استفاده از شبکه اجتماعي مجازی آموزش داده شد .برای گردآوری
اطالعات از سؤاالت استاندارد کتاب مربوطه استفاده شد .بهمنظور بررسي فرضیههای پژوهش از روشهای
استنباطي تحلیل کوواریانس چند متغیری ،آزمون لوین ،تحلیل کوواریانس و آزمون کولموگروف –
اسمیرنف استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان داده است که آموزش از طریق شبکه اجتماعي مجازی
اسکایپ بر میزان یادگیری سه مهارت شنیداری ،گفتاری و درک مطلب دانشآموزان تأثیر مثبت داشته است
و درواقع نتایج حاصله وجود تفاوت معنيداری را در استفاده از شبکه اجتماعي مجازی نسبت به آموزش از
طریق روشهای سنتي و معمول در یادگیری این سه مهارت زباني تأیید کرد؛ اما در خصوص تأثیر شبکههای
اجتماعي مجازی بر مهارت نوشتاری دانشآموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معنيداری
مالحظه نشد .درمجموع استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی بر میزان یادگیری زبان انگلیسي دانشآموزان
تأثیر معنيداری داشته است.

واژگان کليدي :شبکههای اجتماعي مجازی ،اسکايپ ،يادگيری غنيشده مبتني بر وب،
يادگيری زبان انگليسي ،مهارتهای اصلي زبان انگليسي.
 .1دانشیار تکنولوژی آموزشي دانشگاه عالمه طباطبائي( ،نویسنده مسئول)ezaraii@yahoo.com :
 .3کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری ()hr.ghorbani2011@yahoo.com
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مقدمه
یکي از پرکاربردترین فنّاوریهایي که با زندگي بسیاری از مردم جهان ممزوج شده است،
فناوریهای نوین ارتباطات از طریق اینترنت است .اینترنت در موضوعات مختلفي توانسته
است نقش مؤثری داشته باشد که یکي از پررنگترین آنها بعد آموزشي است .اینترنت
قابلیتهای متعددی به معلم برای بسترسازی محیطهای جدید یادگیری داده که موجب
مزیتهای فراواني شده است.
دو الگوی آموزشي عمده برای استفاده از اینترنت و شبکه جهانگستر وب برای تدریس
و یادگیری وجود دارد :آموزش مبتني بر وب و یادگیری غنيشدهی مبتني بر وب .تمایز
اصلي بین این دو الگو این است که آموزش مبتني بر وب ،وب و فناوریهای اینترنت را
بهعنوان رسانهی اصلي برای ارائه بکار ميبرد ،درحاليکه یادگیری غنيشدهی مبتني بر وب
از فناوریها و منابع اینترنت برای حمایت از یادگیری و تدریس در کالس درس استفاده
ميکند( .زارعي زوارکي.)1343 ،
آموزش مبتني بر وب همچنین کارآموزی مبتني بر وب ،1یادگیری مبتني بر وب یا بهطور
ساده یادگیری الکترونیکي نامیده شده است .آموزش مبتني بر وب شکلي از یادگیری از راه
دور است که آموزش را از طریق رایانه ،فناوریهای اینترنتي استاندارد ،بخصوص شبکه
جهانگستر وب ارائه ميدهد( .روزنبرگ )3331 ،3یادگیری غنيشدهی مبتني بر وب یک
رویکرد آموزشي کالس محور است که به یادگیرندگان اجازه ميدهد تا از فناوریهای
اینترنت بخصوص وب ،برای دستیابي به اطالعات و منابع انساني هدفمند و مشخص به طریقي
که منجر به یادگیری ميشوند استفاده کنند .یادگیری غنيشدهی مبتني بر وب ميتواند
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تدریس و یادگیری را فراتر از بازیابي اطالعات برای حل مسائل گسترش دهد و منجر به
دانش سازی شود .یادگیری غنيشده مبتني بر وب ميتواند بافتهای یادگیری متعدد برای
یادگیرندگان و معلمان را فراهم کند ،یادگیری مستقل را توسعه دهد و همچنین اجتماعات
مشارکتي یادگیرندگان و معلمان را تسهیل کند( .همان منبع)
1. web-based training
2. Rosenberg

تأثير شبکههای اجتماعي مجازی بر یادگيری زبان...

آن چه امروزه موجب توجه جهاني به آموزش از طریق رایانه شده ،درواقع گستردگي
شبکه جهاني اینترنت و سهولت دسترسي به آن است .یادآوری این نکته ضروری است که
اینترنت شبکه شبکهها است و شبکههای رایانهای در سراسر جهان را به شبکه وسیعي وصل
ميکند( .زنگنه)1343 ،
شبکههای اجتماعي سایتهایي هستند که به مردم اجازه ميدهند اعتقاداتشان را بیان کنند
و با دیگران تعامل اجتماعي برقرار کنند .خود اظهاری و تعامل اجتماعي زمینههای مهمي
برای استفاده زباني هستند (کارا مک براید .)3334 ،در زمینه آموزشي جنبههای مثبت
سایتهای شبکههای اجتماعي و استفاده از آنها در حال آشکار شدن هستند .دانشآموزان
از هماکنون از شبکههای اجتماعي بهعنوان کمک به تحصیالت خود در کارهای انفرادی و
گروهي استفاده ميکنند .کارکرد این شبکهها تنها به اطالعرساني محدود نميشود و ميتوان
آموزش مبتني بر شبکه را در این سایتها طرحریزی کرد .بعضي از مدارس از این سایتها
در فعالیتهای کالسي استفاده ميکنند و معلمان با ایجاد گروههای کالسي در این سایتها
دانشآموزان را تشویق ميکنند تا اطالعات خود را درباره موضوعات درسي با دیگر
همکالسان به اشتراک بگذارند .معلمان همچنین به دانشآموزان این فرصت را ميدهند که
در محیطي خارج از مدرسه به تعامل با یکدیگر بپردازند .این سایتها به دانشآموزان این
امکان را ميدهند که اوقات فراغت خود را با آموزش رسمي پیوند بزنند ،البته در محیطي
که برایشان جذابیت زیادی دارد (زارعي زوارکي.)1343 ،
شبکههای اجتماعي ابزار مهمي در ارتباطات برخط شدهاند .دانشآموزان هرروز
ساعتها ،برای استفاده از شبکههای اجتماعي صرف ميکنند .بنابراین دانشمندان در حوزه
تا شبکههای اجتماعي را در یادگیری زبان و استفاده از مزیتهایشان ترکیب نمایند( .خاني
و منفرد)3313،
برای بررسي تأثیر شبکههای اجتماعي مجازی بهطور خالصه به برخي پژوهشهایي که
موضوعي مرتبط دارند اشاره ميگردد :مالکي ( )1314در پایاننامه خود تأثیر الگوهای
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و انگیزش دانشجویان را موردبررسي قرار داده بود که نتایج نشان داد که میزان یادگیری،
انگیزش پیشرفت تحصیلي و یادداری دانشجویاني که با الگوی طراحي بایبي آموزش دیدهاند
بهطور معناداری بیش از دانشجویاني است که با الگوی طراحي آموزشي گانیه آموزش
دیدهاند .همچنین مهدوی نسب ( )1343در پژوهش خود در مورد بررسي تأثیر وبالگ بر
یادگیری مشارکتي دانشجویان دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي پرداخته است .در این
پژوهش به تأثیر استفاده از وبالگ بهعنوان ابزاری برای یادگیری مشارکتي و مؤلفههای
اساسي آن و نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از وبالگ برای یادگیری مشارکتي پرداخته
شده است .نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از وبالگ بهعنوان ابزاری برای یادگیری
مشارکتي بر روی مؤلفههای یادگیری مشارکتي مؤثر است .جوادی نیا ،عرفانیان ،عابدیني و
بیجاری ( )1343نیز مطالعهای را باهدف بررسي تأثیر استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی
بر عملکرد تحصیلي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي بیرجند انجام دادهاند .نتایج نشان داد
که دانشجویان با معدل و عملکرد تحصیلي پایینتر نسبت به دانشجویان با عملکرد و معدل
باالتر ،بیشتر از شبکههای اجتماعي استفاده ميکنند .خاني و منفرد ( )1341تحقیقي با عنوان
استفاده از شبکههای اجتماعي در یادگیری زبان در ایران انجام دادهاند که نتایج تحقیق آنها
نشان داده که دانشآموزان کاربران فعالي در شبکههای اجتماعي هستند و اعتقاددارند که
شبکههای اجتماعي محیطهای مناسبي برای یادگیری و تمرین انگلیسي هستند .همچنین
معلمان در ایران تشخیص دادند که شبکههای اجتماعي بهعنوان ابزاری مفید ميتواند به
دانشآموزان در یادگیری زبان کمک کند .در پایان نتیجهگیری ميشود که شبکههای
اجتماعي ظرفیت خوبي برای یادگیری زبان را دارند .فریدمن و فریدمن ( )3311پژوهشي با
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عنوان استفاده از فنّاوریهای رسانه اجتماعي در افزایش یادگیری برخط داشتهاند .آنها
دریافتند که امروزه  33درصد دانشآموزان کالج حداقل یک کالس برخط داشتهاند و
همچنین فنّاوریهای رسانه اجتماعي شامل تنوع وسیعي از فنّاوریهای مبتني بر وب مانند
وبالگها ،ویکيها ،شبکههای اجتماعي برخط و فضاهای مجازی است.

تأثير شبکههای اجتماعي مجازی بر یادگيری زبان...

مازمان )3311( 1تحقیقي تحت عنوان تفاوتهای جنسیتي در استفاده از شبکههای
اجتماعي را انجام داده است .هدف او از این تحقیق مشخص کردن اهداف شخصي استفاده
از شبکههای اجتماعي با تمرکز بر تفاوتهای ممکن در بین زنان و مردان بوده است .تحلیل
نتایج نشان داده بود که اهداف استفاده ميتواند به چهار بخش طبقهبندی شود :برقراری
ارتباط ،ایجاد روابط جدید ،استفاده برای اهداف آکادمیک و پیگیری دستور کار مشخص.
تفاوتهای معنيداری در بین جنسیت در همهی اهداف ذکرشده یافت شده است.
درحاليکه تفاوت در ایجاد مخاطبان جدید به نفع مردان است ،تفاوتها در سه هدف دیگر
کاربران به نفع زنان است .ولتسیانوس و ناوارته )3313( 3در پژوهش خود به موضوع
شبکههای اجتماعي بهعنوان محیطهای رسمي یادگیری :تجربیات و فعالیتهای یادگیرنده
پرداختند .آنها بر این اعتقاد هستند که از وقتيکه پتانسیل سایتهای شبکههای اجتماعي
برای کمک کردن به کوشش آموزشي توسط محققان و پزشکان عیناً برجسته شده است،
مدارک تجربي بر استفاده از آن سایتهایي که برای یادگیری رسمي هستند اندک است.
نتایج نشان دادهاند که یادگیرندگان در مدیریت حجم وسیعي از اطالعات قابلدسترس برای
آنها و طراحي استراتژیها و راهحلها برای مدیریت زمان و همکاریشان نیاز به حمایت
دارند .جني وانگ )3313( 3در پژوهش خود تحت عنوان آنچه اساتید آموزش عالي نیاز
دارند که در مورد دانشآموزان امروز بدانند :شبکههای اجتماعي برخط بهطور خاص بر
روی معروفترین سایت رسانه اجتماعي یعني فیسبوک تمرکز کرده و به بررسي ویژگي
تعامل یادگیری دانشآموز مرتبط با فعالیت فیسبوک پرداخته است .او در این مطالعه
نتیجهگیری کرده است که استفاده از فیسبوک در آموزش دانشآموزان در دستیابي به
بنابراین او استفاده از فیسبوک بهعنوان وسیله ارتباط و تعامل آموزشي بهمنظور توانمندسازی
استعداد فکری برای به عهده گرفتن نقش فعالتر و مشارکتجوتر در تدریس و یادگیری را
پیشنهاد کرده است.
1. Mazman
2. George Veletsianos and Cesar C. Navarrete
3. Jenny Wang

سال اول شماره  ،3تابستان 49

سطوح بهتر ،تعامل باالتر و رضایتمندی قویتر به تجربه یادگیری در دانشگاه کمک ميکند.

32

فصلنامه فناوری آموزش و یادگيری

روش پژوهش
هدف این پژوهش تعیین میزان تأثیر استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی بر یادگیری زبان
انگلیسي دانشآموزان در درس زبان انگلیسي بود .در ابتدا آزموني جهت تعیین سطح دو
گروه پژوهش انجام پذیرفت و پیشآزمونها و پسآزمونهایي بهصورت جداگانه در
هرکدام از مهارتهای چهارگانه زبان انگلیسي اجرا شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه
فراگیران زبان انگلیسي در رده سني  19تا  11سال آموزشگاههای زبان انگلیسي شهرستان
ساری بود .حجم نمونه برای این پژوهش در دو گروه کنترل و آزمایش 33 ،نفر در نظر گرفته
شده است 11 .نفر در گروه کنترل و  11نفر نیز در گروه آزمایش حضور داشتند .انتخاب این
حجم نمونه از طریق نمونهگیری هدفمند بوده است .آزمون تعیین سطح برای بررسي سطح
زباني اولیه دو گروه کنترل و آزمایش ،آزموني کلي از  1درس پایاني کتاب اینترچینج11و
برگرفته از کتاب مجموعه تعیین سطح و ارزشیابي 3است .ازآنجایيکه محتوای موردنظر
برای تدریس و ارزشیابي در پنج کتاب اینترچینج 3بوده ،لذا درسهای انتخابي برای آزمون
تعیین سطح ،هشت درس پایاني کتاب قبلي فراگیران (اینترچینج )1تعیین گردید .آزمون
تعیین سطح برگرفته از کتاب مجموعه تعیین سطح و ارزشیابي چاپ چاپ دانشگاه کمبریج
است .همچنین سؤاالت پیشآزمون و پسآزمون نیز از تمرینات کتاب اینترچینج 3بوده که
این کتاب نیز چاپ دانشگاه کمبریج است .ازآنجایيکه تمام آثار دانشگاه کمبریج در حوزه
آموزش زبان انگلیسي جزء معتبرترین منابع در دنیا بهحساب ميآیند لذا روایي تمامي
آزمونها مورد تأیید تمامي اساتید و صاحبنظران است .برای بررسي پایایي ،آزمونهای
مورداستفاده در این پژوهش بر روی یک نمونه  11نفری به اجرا درآمد و پس از گردآوری
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اطالعات از ضریب همبستگي پیرسون برای نشان دادن همبستگي آنها استفاده شد .مقدار
ضریب همبستگي پیرسون برای آزمون مهارت شنیداری  ،3/41برای پایایي آزمون گفتاری
 ،3/41برای پایایي آزمون درک مطلب  3/41و برای پایایي آزمون نوشتاری  3/11به دست
آمده است .از میان شبکههای اجتماعي و تعاملي مجازی که ویژگيهای آن برای انجام این
1. Interchange1
2. Placement and Evaluation Package

تأثير شبکههای اجتماعي مجازی بر یادگيری زبان...

پروژه مناسب و کافي بوده باشند ،اسکایپ انتخاب شد .یکي از اصليترین دالیل این انتخاب،
امکان چت صوتي و تصویری گروهي بهصورت همزمان بوده است .انجام کار عملي پژوهش
از آنجا آغاز شد که دو گروه پانزدهنفره که مشغول فراگیری کتاب اینترچینج 3بودهاند ،در
یک آموزشگاه زبان شناسایي شدند .در مورد گروه آزمایش نکاتي مانند تسلط بر نرمافزار
اسکایپ مدنظر بوده است .برای اطمینان از اینکه دو گروه در یک سطح دانش زباني هستند،
آزمون تعیین سطحي از هشت درس پایاني کتاب قبلي انجام پذیرفت .بعد از پیشآزمون قبل
از تدریس درس پنج کتاب و پسآزمون بعد از تدریس بخشهای موردنظر صورت گرفت.
جهت توصیف نمونه آماری و دادههای خام حاصل از متغیرهای پژوهش ،از شاخصهای
توصیفي مانند توزیع فراواني ،میانگین ،میانه ،انحراف از معیار ،واریانس و خطای استاندارد
استفاده شده است و جهت تحلیل دادهها از روشهای استنباطي مانند تحلیل کوواریانس چند
متغیری ،آزمون لوین ،تحلیل کوواریانس و آزمون کولموگروف – اسمیرنف استفاده شده
است.

نتايج
الف) بخش کمي .در ابتدا برای تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از پژوهش از آمار توصیفي
استفاده شده است ،جدول  1به کمک شاخصهای توصیفي نشان ميدهد که میانگین نمرات
پسآزمونهای مهارتهای مختلف گروه آزمایش بیشتر است.
جدول  .1ميانگين نمرات مهارتهای مختلف
آزمونها
پیشآزمون درک مطلب

33

19/33

19/33

24/3334

4/31391

پسآزمون درک مطلب

33

22/33

41/33

12/2229

2/23913

پیشآزمون شنیداری

33

19/33

12/33

24/3333

1/24322

پسآزمون شنیداری

33

22/33

41/33

11/3333

2/32123

پیشآزمون گفتاری

33

23/33

13/33

23/1333

9/33329

پسآزمون گفتاری

33

13/33

133/33

14/2333

9/22239

پیشآزمون نوشتاری

33

29/33

13/33

23/4333

9/99193

پسآزمون نوشتاری

33

13/33

133/33

14/1333

3/43211
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باالترین نمره

کمترین نمره

میانگین

انحراف از معیار
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پس از توصیف نمرات پیش و پسآزمونهای مهارتهای چهارگانهی زباني گروههای
کنترل و آزمایش و مشخص شدن بیشتر بودن نمرات پسآزمونهای گروه آزمایش ،باید
بررسي شود که آیا اختالف نمرات پسآزمونها معنيدار است یا خیر ،برای این منظور باید
ابتدا آزمون همگني واریانس را بررسي کرده و سپس به تحلیل فرضیههای پژوهش پرداخت.
همگني واریانس :برای تحلیل استنباطي دادهها و بررسي فرضیات پژوهش ،باید همگني
واریانسهای جامعه برای هر یک از متغیرهای وابسته بررسي شود .جهت بررسي فرض
تساوی خطای واریانسها از آزمون لوین استفاده شده است .درصورتيکه فرض صفر تساوی
خطای واریانسها پذیرفته شود ،ميتوان نتیجه گرفت که فرض همگني واریانسها نیز
پذیرفته ميشود.
جدول  .2بررسي همگني واريانسها
مقدار لون

درجه آزادی 1

درجه آزادی 3

سطح معناداری

پیشآزمون درک مطلب

3/334

1

31

3/112

پسآزمون درک مطلب

3/121

1

31

3/243

پیشآزمون شنیداری

3/313

1

31

3/222

پسآزمون شنیداری

1/349

1

31

3/321

پیشآزمون نوشتاری

3/131

1

31

3/924

پسآزمون نوشتاری

3/133

1

31

3/911

پیشآزمون گفتاری

3/492

1

31

3/342

پسآزمون گفتاری

3/229

1

31

3/933

با توجه به ستون آخر ازآنجایيکه مقادیر معناداری برای تمامي متغیرها بیشتر از 3/31
است ،از اینرو واریانس گروهها از تجانس برخوردار است .بنابراین پس از اطمینان از تساوی
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واریانسها به بررسي فرضیات پژوهش پرداخته ميشود.
فرضیه اول :استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی بر مهارت شنیداری دانشآموزان تأثیر
دارد.
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جدول  .3نتايج تحليل کوواريانس برای مهارت شنيداری
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره فیشر

سطح معناداری

منبع تغییر
مدل اصالحشده

123/492

3

433/932

913/11

3/333

ضریب ثابت

342/214

1

342/214

311/43

3/333

اثر پیشآزمون

333/431

1

333/431

111/131

3/333

اثر گروه

242/41

1

242/41

111/11

3/333

خطا

432/333

32

113/1

333/339112

33

133/1121

34

مجموع
مجموع تصحیحشده

همانطور که در جدول  3مشاهده ميکنیم ازآنجایيکه مقدار معناداری برای متغیر کمتر
از  3/31است بنابراین تفاوت معناداری بین دو گروه گواه و آزمایش وجود دارد .لذا ميتوان
نتیجه گرفت که آموزش از طریق شبکه اجتماعي بر مهارت شنیداری دانشآموزان مؤثر بوده
است.
فرضیه دوم :استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی بر مهارت صحبت کردن دانشآموزان
تأثیر دارد.
جدول  .4نتايج تحليل کوواريانس برای مهارت گفتاری
منبع تغییر
مدل اصالحشده

312/123

3

131/211

11/223

3/333

ضریب ثابت

321/234

1

321/234

93/143

3/333

اثر پیشآزمون

112/332

1

112/332

32/323

3/333

اثر گروه

23/293

1

23/293

4/322

3/331

خطا

111/333

32

2/123

393329/333

33

993/133

34

مجموع
مجموع تصحیحشده

همانطور که در جدول  9مشاهده ميکنیم ازآنجایيکه مقدار معناداری برای متغیر از
 3/31کوچکتر است بنابراین تفاوت معناداری بین دو گروه گواه و آزمایش وجود دارد.
لذا ميتوان نتیجه گرفت که آموزش از طریق شبکه اجتماعي بر مهارت گفتاری
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مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره فیشر

سطح معناداری

دانشآموزان مؤثر بوده است.
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فرضیه سوم :استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی بر مهارت خواندن دانشآموزان تأثیر
دارد.
جدول  .5نتايج تحليل کوواريانس برای مهارت درک مطلب (خواندن)
منبع تغییر

مجموع مربعات

درجه

میانگین

آزادی

مربعات

آماره فیشر

سطح
معناداری

مدل اصالحشده

1192/933

3

123/312

43/213

3/333

ضریب ثابت

191/132

1

191/132

131/313

3/333

اثر پیشآزمون

1113/333

1

1113/333

111/422

3/333

اثر گروه

92/342

1

92/342

2/141

3/13

خطا

121/333

32

2/113

مجموع

333139/333

33

مجموع تصحیحشده

1311/922

34

همانطور که در جدول  1آمده است ،مقدار معناداری برای متغیر کمتر از  3/31است،
بنابراین تفاوت معناداری بین دو گروه گواه و آزمایش وجود دارد .لذا ميتوان نتیجه گرفت
که آموزش از طریق شبکه اجتماعي بر مهارت درک مطلب دانشآموزان مؤثر بوده است.
فرضیه چهارم :استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی بر مهارت نوشتاری دانشآموزان تأثیر
دارد.
جدول  .6نتايج تحليل کوواريانس برای مهارت نوشتاری
منبع تغییر
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مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره فیشر

سطح معناداری

مدل اصالحشده

324/433

3

119/423

12/132

3/333

ضریب ثابت

24/132

1

24/132

2/911

3/312

اثر پیشآزمون

321/312

1

321/312

33/933

3/333

اثر گروه

12/219

1

12/219

1/234

3/331

خطا

341/492

32

13/113

393339/333

33

221/122

34

مجموع
مجموع تصحیحشده

همانطور که در جدول  2مشاهده ميکنیم ازآنجایيکه مقدار معناداری برای متغیر بیشتر
از  3/31است بنابراین تفاوت معناداری بین دو گروه گواه و آزمایش وجود ندارد .لذا
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ميتوان نتیجه گرفت که آموزش از طریق شبکه اجتماعي بر مهارت نوشتاری دانشآموزان
مؤثر نبوده است.

بحث
ازآنجایيکه شبکههای اجتماعي مجازی را ميتوان نوعي از آموزش از راه دور بهحساب
آورد ،لذا اینگونه آموزش ميتواند در موقعیتهایي که امکان حضور معلم و فراگیر در
یک کالس درس وجود ندارد ،بسیار پرکاربرد باشد و در حالت کلي ميتوان گامي در
جهت تحقق عدالت آموزشي برداشت .یکي از مزیتهای استفاده از این نوع دسترسي
الکترونیکي ،برخط بودن آن است .آنهم به این دلیل که فراگیر یا معلم در صورت نیاز
ميتواند از طریق اینترنت فایلي را با بقیه به اشتراک بگذارد ،فراگیر از طریق اینترنت و برخط
پاسخ سؤال را به معلم بفرستد و امکان دسترسي معلم یا دانشآموز به سایتهای مرجع در
طول کالس درس وجود دارد که اینها نکات کاربردی مهمي بهحساب ميآیند .نکته حائز
اهمیت دیگر در این زمینه این است که جذابیت یادگیری در شبکههای اجتماعي مجازی
یکي از عوامل اصلي افزایش بازده یادگیری است .اگر فراگیران زبان بهطور مشابه در
جذابیتهای شبکههای اجتماعي که دربرگیرنده تجربیات مفید آموزشي زبان خارجه است،
درگیر شوند ،ممکن است مشتاقتر شوند و زمان بیشتری را بر روی تکالیف زبان خارجه
صرف کنند .همچنین اگر دانشآموزان مهارتها را در ارتباط و تعامل با دیگران از طریق
کالس زبان خارجه در شبکههای اجتماعي کسب کنند ،برای ایجاد ارتباط با دیگر گویندگان
زبان دوم توسط شبکههای اجتماعي در آینده آماده ميشوند و بهصورت مادامالعمر فراگیران
مستقلي خواهند شد (کارا مک براید.)33341،
مهارت از چهار مهارت زبان اعم از مهارت گفتاری ،شنیداری و درک مطلب مؤثر است،
لذا پیشنهاد ميشود استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی جزء بخشي از فعالیتهای رسمي
یا غیررسمي یادگیری بهحساب آید .ازآنجایيکه شبکههای اجتماعي مجازی که در حال

1. Kara McBride

سال اول شماره  ،3تابستان 49

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی بر یادگیری سه

33

فصلنامه فناوری آموزش و یادگيری

حاضر توسط کاربران در سراسر دنیا استفاده ميشوند ،در خارج از کشور تولید و پشتیباني
شده و لذا به خاطر مسائل امنیتي و فرهنگي استفاده از آنها بهصورت رسمي در نظام آموزشي
ما مقدور نیست ،لذا ایجاد چندین شبکه در داخل کشور و استفاده نظام آموزشي از آنها در
تقویت یادگیری درس زبان انگلیسي مؤثر خواهد بود .ضمن اینکه استفاده از شبکههای
اجتماعي مجازی برای گروههای خاصي که امکان حضور در کالسها را بهصورت حضوری
ندارند ،برای یادگیری زبان انگلیسي بسیار مفید خواهد بود .مؤسسههای خصوصي نیز
ميتوانند بدون صرف هزینههای برگزاری کالسهای حضوری ،بخشي از فرآیند تدریس و
یادگیری را در قالب استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی نظیر اسکایپ طراحي کنند .بیان
این نکته نیز ضروری است که برای آنکه دانشآموزان و معلمان بتوانند بهصورت کامل و
صحیح از امکانات شبکههای اجتماعي مجازی استفاده کنند ،الزم است که کالسهای
آموزشي برگزار شود .در خصوص وظیفه معلم در این کالسها باید گفت که چون برگزاری
کالس از طریق شبکههای اجتماعي مجازی بهصورت برخط است لذا معلم بایستي تمام مواد
آموزشي را از قبل آماده کرده باشد و همچنین ميتواند بعضي از مواد آموزشي مانند نمونه
سؤاالت و تصاویر را در وبالگ یا سایت خود بارگذاری کند و یا با دیگر دانشآموزان به
اشتراک بگذارد و در حین کالس دانشآموزان از آنها استفاده کنند .برای استفاده از
حداکثر امکانات این شبکهها مانند چت تصویری یا همان ویدئو کنفرانس ،نیاز به اینترنت با
سرعتباال است .لذا پیشنهادمي شود دسترسي همگان به اینترنت پرسرعت و ارزان میسر شود.
البته از آنجایيکه این پژوهش مربوط به استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی در درس زبان
انگلیسي بوده است ،پیشنهاد ميشود تأثیر یادگیری دانشآموزان از این طریق بر سایر دروس
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نیز سنجیده شود.
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منابع
بیجاری ،بیتا ( .)1343تأثیر استفاده از شبکههای اجتماعي مجازی بر عملکرد تحصیلي
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي بیرجند .پایاننامه کارشناسي ارشد .دانشگاه علوم
پزشکي بیرجند.

خاني ،رضا و منفرد ،مریم (« .)1341استفاده از شبکههای اجتماعي در یادگیری زبان در
ایران» .پایاننامه کارشناسي ارشد .دانشگاه عالمه طباطبائي.
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