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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relationship between the use 
of social networks and students' preferred teaching styles of teachers with 
the mediating role of their learning styles. The present study is descriptive 
and correlational. The statistical population was all students of Farhangian 
University, Shahid Bahonar Campus in Birjand who were studying in the 
academic year 1399-1400. A total of 156 teacher students were selected as 
the sample size by the available sampling method. Data collection tools 
included the Learning Styles Questionnaire, the Preferred Teaching Style 
Questionnaire, and the Social Network Questionnaire. The reliability of the 
instruments was confirmed using Cronbach's alpha coefficient and their 
validity was confirmed using confirmatory factor analysis and correlation 
between components. Findings showed that the direct effect of using social 
networks on teaching styles and also the direct effect of learning styles on 
teaching styles were significant, but the direct effect of using social networks 
on learning styles was not significant. In addition, the indirect effect of using 
social networks on teaching styles through learning styles was not 
significant. Therefore, it is not possible to predict their preferred teaching 
styles through the use of social networks due to student-teacher learning 
styles. 
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 سیتدر یها و سبک یاجتماع یها استفاده از شبکه نیارتباط ب

 ها آن یریادگی یها سبک یانجیمرجح دانشجو معلمان با نقش م

 

  نسب  یصادق حامد
و  یتیدانشکده علوم ترب ،یتیگروه علوم ترب ،یدرس یزیر برنامه یدکتر

 رانیا رحند،یدانشگاه ب ،یشناس روان
 

 رانیامام رضا )ع(، مشهد، ا یالملل نیدانشگاه ب ،یتیگروه علوم ترب اریاستاد  حميده پاکمهر 

 

   یعسگر یعل
دانشگاه  ،یشناس و روان یتیدانشکده علوم ترب ،یتیگروه علوم ترب اریدانش

 رانیا رحند،یب

  چکیده
مرجحتدريسهايسبکواجتماعيهايشبکهازاستفادهبینارتباط هدفازانجاماينپژوهش،بررسي

وازنوعهمبستگيتوصیفيپژوهشحاضرهابود.آنيادگیريهايسبکمیانجينقشبامعلماندانشجو

 دانشگاه دانشجويان کلیه آماري جامعه کهاست. بودند بیرجند باهنر پرديسشهید سالفرهنگیان، در

دردسترسگیريدانشجومعلمباروشنمونه051تعدادبهتحصیلبودند.مشغول0911-0011يلیتحص

پرسشنامههاييادگیري،،پرسشنامهسبکملهاشانمونهانتخابشدند.ابزارگردآوريدادهاندازهعنوانبه

پاياييابزارهابااستفادهازضريببود.هاياجتماعيپرسشنامهاستفادهازشبکهويحیترجسيسبکتدر

هايافته هاتأيیدشد.همؤلفهابااستفادهازتحلیلعامليتأيیديوهمبستگيبینآلفايکرونباخورواييآن

 اثر که داد شبکهمستقیمنشان از استفاده بر اجتماعي تدريسهاسبکهاي اثري همچنین مستقیمو

هاسبک معنييتدريسهاسبکييادگیريبر شبکهدار از استفاده مستقیم اثر اما هاياجتماعيبربود؛

يهاکسبهاياجتماعيبراستفادهازشبکهنبود.عالوهبرايناثرغیرمستقیمدارمعنيييادگیريهاسبک

 واسطهبهتدريس معنيهاسبکي يادگیري نميي بنابراين نبود. دار يادگیريسبکواسطهبهتوان هاي

يکرد.نیبشیپياجتماعيهاشبکههاراازطريقاستفادهازهايتدريسمرجحآن،سبکدانشجومعلمان

.مرجح سیتدر یها سبک ،یاجتماع یها شبکه ،یریادگی یها سبک :ها واژهکلید
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مقدمه 

درزميهايتوسعهسريعفناور ،مختلفآموزشييهانهیاطالعاتيوارتباطيتغییراتيرا

سرعتتوسطاجتماعيبهيهاهاوفرآيندهاايجادکردهاست.درحالحاضر،شبکهبرنامه

 ,Selwyn)ردیگيهستند،مورداستفادهقرارمفراگیرانموفقيهاکاربرکهاکثرآنهاونیلیم

استمطالعاتنشانداد(2007 اجتماعيازطريقامکانتعامل،هايکهابزارهايشبکهه

کننديآموزشپشتیبانيمازتفکرانتقاديوهمکاري،مشارکتفعال،اشتراکاطالعات

(Ajjan & Hartshorne, 2008; Mason, 2006; Selwyn, 2007.) 

رويکردهايجديدشبکهژهيوبههاينوينورشدوپیشرفتفناوري هاياجتماعي،

شناخت شناختموقعیتي، محور، فراگیر يادگیري مانند شناختشدهعيتوزآموزشي و

روزمره است. ممکنکرده آموزشطورکلبهرا امروزه گرايان، سازنده صرفاًيبهعقیده

درحالحاضريادگیري درگروه،کارصورتبهانتقالدانشازمربیانبهمتربیاننیست.

پروژه اشتراکانجام به ايدهها، اهدافهاگذاري از حمايت و همساالن با همکاري ،

مطالعاتانجام (.Zhang, de Pablos, & Zhu, 2012شخصياست) تأثیراتاکثر شده

برقراريروابط،مشارکتمثبتاستفادهازشبکه برايموفقیتتحصیلي، هاياجتماعيرا

اتجديد،ارزشیابيتکويني،يادگیريزبان،ارتباطفراگیرانبافعالمدرس،کسباطالع

بیان تحصیل به بیشتر عالقه يادگیري، تسهیل افزايشخودکارآمدي، مدرسین، و محتوا

(.0911نژادوسراجي،)حامدينسب،آيتي،رستمياندکرده

سبکمعلماناست.يتدريسهاسبکيکيازمتغیرهاياثرگذاردرفرآيندآموزش

مي سعي مربي تعامل اين در است. متربیان و مربیان متقابل کنش باتدريس تا کند

همانندهايزيربرنامه آورد. وجود به متربیان در تغییر براي را مطلوب شرايط الزم ي

؛(0911هايتدريسترجیحيخودهستند)بهرنگي،يادگیرندگان،معلماننیزدارايسبک

سبک تدريسبنابراين سبکهاي دارد. وجود سهمتعددي شاملهاي تدريس گانه

(.09۳1،يخيمشايونژاد،بخشيرزاقگراست)گروهدايتگر،مباحثههايتفويضسبک

هايخبره،آمرانه،مدلکندکهشاملسبکسبکتدريسرامعرفيمي05همچنینگراشا
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 استکنندهلیتسهفردي، کننده محول يا وکالتي اينGrasha, 1996) و بر عالوه .)

0پراشینگ سنتي، يا محض تحلیل تدريس سبک نوع ياريپذانعطافسه گرا کل و

(.Prashing, 2002) کندفراگیرمحوررابیانمي

سبک بر عالوه عوامل از يکي معلمان، تدريس ومؤثرهاي ياددهي فرآيند بر

سبک سبکيادگیري، هاييادگیريفراگیراناست. هايسبکعنوانبههاييادگیريرا

هاييکهفراگیربااستفادهازياطالعات،ياروشدهسازمانترجیحيافرادبرايپردازشو

 را اطالعات ميدهسازمانآن کردهي تعريف کهاندکند سبک؛ يادگیرياين هاي

صیختشقابل )نسبتاًو است سبکYoung & Paterson, 2007پايدار يادگیري(. هاي

هاييادگیريوابستهبهزمینهسبکمثالعنوانبهاست.شدهييشناسامتعدديتوسطمحققان

 زمینه به نابسته سبکازجملهو زمینه به وابسته افراد است. شناختي بهمندعالقههاي

بودهگرلیتحلبهزمینه،نابستهفراينداماافرادهستندوکليبیرونيهاتيتقوکارگروهيو

هاييادگیريتکانشيوتأملينیزهاسبکعالوهبراينکارهايانفراديهستند.مندعالقهو

سبک قرارجزو تأملي سبک مقابل در تکانشي سبک هستند. شناختي يادگیري هاي

مي کار سريع سبکتکانشي داراي افراد مرتکبکننديمگیرد. را زيادي خطاهاي اما

کننداماخطايکمتريراهايتأمليکندکارميشوندودرمقابلافراددارايسبکمي

(.Prichard, 2009)شونديممرتکب

رسانه رشد با و اجتماعي يهاشبکهژهيوبههاي يادگیريسبکاجتماعي، هاي

پژوهشقرارگرفتهيادگیرندگانتحتتأثیر استو اينزمینه شدهانجامهايمتعدديدر

 درپژوهشيBalakrishnan, & Gan, 2016بلکريشنانوگن)مثالعنوانبهاست. نیمه(

 که دريافتند سبکنظرصرفآزمايشي از عملکرد دانشجويان يادگیري تأثیرهاآنهاي

مبیناينبودکههاآنهايفتهياجتماعيدارد.همچنینياهارسانهمعناداريبراستفادهاز

سبک دانشجويانبا بیشترياز هرچههارسانههايمشارکتياستفاده ياجتماعيدارندو

بازهمهايژگيودانشجويان يطورکلبهيشخصیتيمشابهيمانندبرونگراييداشتهباشند،

ياجتماعيهارسانهازهاآنتأثیراتبیشتريدراهدافاستفادههاآنهاييادگیريسبک
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Prashing 
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دارد.

 انگرافه ديويدسنو گي،  ,Cho, Gay, Davidson, & Ingraffea)همچنینچو،

که2007 دريافتند پژوهشي در شبکهاتیخصوص ( از هاحاصل مياجتماعي زانیبه

ميتوجهقابل تأثیر آموزان زبان عملکرد جاگذارديبر ييتا سبککه با يادگیرندگان

مطالعهنشاننياهمچنیندارند.يباالترييبهکسبنمراتنهاليتمايادگیريمشارکتي،

شبکهدهديم و ارتباطات اصلديباياجتماعيهاکه يریادگيطیمحکييعناصر

(درپژوهشيدريافتند0919عالوهبراينحسینزاده،فالحويعقوبي)باشند.شدهعيتوز

 نوعسبکيهاآموزشمبتنيبررسانه که بیشتريبر يادگیريهمگرا،يهاتعامليتأثیر

يهاکنندهوانطباقيابندهدانشآموزاندرمقايسهباآموزشمبتنيبررسانهواگرا،جذب

دارد )غیرتعاملي وانپن همچنین .Wanpen, 2013سبک دريافتکه پژوهشي در هاي(

 شبکهکنندگاناستفادهيادگیري از بیشتر اجتماعي هاي وزیبرانگاحساسفعال، بصري ،

 است. مثالًتواليگونه نسبتبه اشکالرا و نمودارها يهافیتوصيادگیرندگانبصري،

(Fatahi, Moradi, & Kashani, 2016فتحي،مراديوکاشاني) .دهنديمکالميترجیح

شهودي،حسي/ييگرابرونگرايي/درونهاييادگیرينیزدرپژوهشيدريافتندکهسبک

کالمي ديداري/ محیطو منوچهرسازادهیپهاييادگیريالکترونیکيقابلدر يهستند.

(Manochehr, 2006درپژوهشيدريافتکهيادگیرندگانبا)ييادگیريهمگراهاسبک

.کننديمييادگیريالکترونیکينتايجبهتريراکسبهاطیمحدرکنندهجذبو

کینشوک) و دانش (Graf & Kinshuk, 2006گراف که دريافتند پژوهشي در

ييادگیريفعالوبازتابينسبتبهيادگیرندگانبصريوبازتابيوقتهاسبکآموزانبا

 مجازي فضاي در صرفيادگیري را )کننديمبیشتري کانینن .Kanninen, 2009در )

سبک با يادگیري محیط سازگاري براي که دريافت مختلفپژوهشي يادگیري هاي

هاآنفراگیرانبايدرفتار در بیردوفیشر)هاطیمحرا  & ,Bairdيمجازيمطالعهکرد.

Fisher, 2005يشخصي،موردتقاضاوهايریادگ(درپژوهشيدريافتندکهبرايتحققي

 از بايد هارسانهدلخواه سبکو تا کرد استفاده خودکار و اجتماعي تعاملي، ابزارهاي
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 محققشود.«0همیشهآنالينباش»يادگیري

شبکه از سبکاستفاده بر عالوه اجتماعي سبکهاي يادگیري، تدريسهاي هاي

نیزتحتتأثیرقرارمي است.شدهانجاميمتعدديهاپژوهشدهد.دراينزمینهمعلمانرا

)مثالعنوانبه Prescott, 2014پرسکات پژوهشي در نقشسبکباهدف( هايبررسي

يکابزارآموزشيدريافتکهدرمقايسهباعنوانبهبوکفیستدريسدرنگرشنسبتبه

دارند، افراديکهسبکتدريسيادگیريمحوررا بیشترسبکتدريسآموزشمحور،

ابزارآموزشياستفادهشود.همچنینگرينهو،روبلیاعنوانبهبوکسیفموافقبودندتااز

( هیوقز سبکGreenhow, Robelia, & Hughes, 2009و که دريافتند پژوهشي در )

وومعلمانيادگیريفعالکهشاملکارگروهي،بحثگروهيدانشآموزانوهمساالن

.شوديممايتهاياجتماعيحاستکهازطريقشبکههاآنيادگیريرسميوغیررسمي

 اين بر شبکههاپژوهشعالوه از استفاده که دريافتند متعددي مانندي اجتماعي هاي

دانشآموزانبوکسیف انتقادي تفکر و فعال مشارکت براي خوبي پتانسیل توئیتر، و

 و حمايتطورکلبههستند سبکتدريسفعال از  ;Kassens-Noor, 2012)کننديمي

Ajjan, & Hartshorne, 2008; Mason, 2006). 

 مرور اين بر هاپژوهشعالوه سبکدهديمنشان با سبکيادگیريفراگیران که

(بهايننتیجهرسیدند0911امینخندقيورجائي)مثالعنوانبهتدريسمربیانارتباطدارد.

بهسبکتدريسفعالگرايشدارندوسبکيادگیريغالبآناننیزيکهانشجويانکهد

عالوه،دانشجويانيکهسبکتدريسفعالراترجیحاست.بهکنندههمگراوجذبسبک

سبکيادگیريآنانمي همچنینسهرابيوکشمیري)اغلبواگراستدهند، (در0910.

يترجیحدربیندانشجويانگروهمديريتواقتصادسالمتدوشیوهپژوهشيدريافتدکه

لويتقرارگرفت.سبکغالبيادگیريواعيدرايادگیريآزمايشگريفعالوتفکرانتز

يابنده سالمتسبکانطباق اقتصاد و مديريت دانشجويان بین شددر ومرادي.تعیین

اجیرلو 0911)باشکوه تمام بین که پژوهشيدريافتند در يادگیري)همگرا،هاسبک( ي

الگويتدريسانطباقيرابطهوانطباقيابنده(کنندهجذبواگرا، يداريمثبتومعنيبا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Always on 
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الگويتدريسينیبشیعاملدرپنيتريعنوانقووجودداردوسبکيادگیريهمگرابه

کريمي،نجفيکلیاني.انطباقيبود 09۳۳)جمشیديو پژوهشيدريافتندکه در سبک(

پس و پزشکيهمگرا علوم دانشجويان سبکيادگیريجذبيادگیرياکثر کنندهازآن

.فراوانيروشتدريسموردعالقهدانشجويانبحثگروهيبودبود.بیشترين

يافته ميمرور نشان شبکهها از استفاده که سبکدهد هاييادگیريهاياجتماعي،

 ;Balakrishnan, & Gan, 2016; Wanpen, 2013دهد)فراگیرانراتحتتأثیرقرارمي

Manochehr, 2006; Graf & Kinshuk, 2006سبک همچنین يادگیريها(. ي

سبک روي بر رجائي،يادگیرندگان، و خندقي است)امین تدريساثرگذار ؛0911هاي

 کشمیري، و 0910سهرابي اجیرلوومرادي؛ باشکوه ،0911 کلیاني؛ وکريمي،نجفي

جمشیدي مي (؛09۳۳، انتظار سبکبنابراين که بینرود معلمان دانشجو يادگیري هاي

.ايداشتهباشدهايتدريسنقشواسطهيوسبکياجتماعهاشبکهاستفادهاز

شرايطبیماريکويدباوجودهاياجتماعيوشبکهروزافزونهمچنینباتوجهبهرشد

مجازيوغیرحضوريبرگزارشدوصورتبههادردانشگاهفرهنگیان،اکثرآموزش01

شيافت.استفادهمداومهاياجتماعيافزايازشبکهدانشجومعلمانآنمیزاناستفادهتبعبه

الشعاعقراربگیردوهانیزتحتهاييادگیريآنازآموزشمجازي،باعثشدکهسبک

هاياجتماعيمنجربهاينشدهايتدريسمجازيمختلفدرشبکهباروشهاآنمواجهه

سبک پژوهشکه اين اصلي مسئله بنابراين بگیرد؛ قرار تأثیر تحت نیز تدريسشان هاي

هايهاييادگیريدرارتباطبیناستفادهازشبکهياينموضوعاستکهآياسبکبررس

يدارد.اواسطهنقشدانشجومعلمانيتدريسمرجحهاسبکاجتماعيو

 روش پژوهش

همبستگيحیثهدفکاربرديوازمنظرروش،حاضراز پژوهش جامعهآمارياست.

درسالتحصیليدانشگاهفرهنگیانپرديسشهیدباهنربیرجندشاملکلیهدانشجومعلمان

نفر(0911)حدودودب0911-0011 روش. ریگنمونهبا تعداد دسترس، از071يدر نفر

شهیدباهنربیرجندانتخابشدند.سيپردمقطعکارشناسيآموزشابتداييدانشجومعلمان
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 به توجه ويرهاتيمحدودبا شیوع و يآموزشحضوري پژوهشابزارهاوسکرونا، ي

باتيدرنهاالکترونیکيطراحيولینکآندراختیارگروهمذکورقرارگرفت.صورتبه

پرسشنامه تعدادحذف ناقص جمع051هاي دادهيآورپرسشنامه و حاصل باهاي

شد.لیوتحلهيموردتجزمعادالتساختاريآمارتوصیفيويهاشاخص

باابزارهايزيرصورتگرفت:هاداده گردآوري

توسطکلب):(LSIپرسشنامه سبک یادگیری )-الف پرسشنامه و01۳5اين طراحي )

وهرگزينهبهترتیبشنهادشدهیپگزينه0هاگويه.برايهريکازباشديمگويه01شامل

)دهندهنشان عیني تجربه يادگیري شیوه چهار از CEيکي مشاهده )تأمل(، (،ROي

وآزمايشگريفعال)ACيانتزاعي)سازمفهوم )AE فرداست( هريکازدهندهپاسخ. ،

باتوجهبهنحوهيادگیريخويشازهانهيگزاين 0نمره را ،9تاحدي=0=کامالً)0تا

0وخیليکم=1خیليکم= حاصلجمعنمراتاينکنديميبندرتبه( ايناساس، بر .

اولینگزينهدرکهيطوربهکهبیانگرچهارشیوهيادگیرياست.استچهارنمرههانهيگز

ي،سومینتأملشیوهيادگیريتجربهعیني،دومینگزينهشیوهيادگیريمشاهدهسؤالهر

يادگیريآزمايشگري شیوه چهارمینگزينه انتزاعيو ساز يادگیريمفهوم شیوه گزينه

 استفعال اين يکاز هر امتیاز جمع با لذا، .0 در 01گزينه پرسشنامه امتیاز)گويه

باهمجمعکنیمسؤال01يهمشمارهدرهانهيگز مثالًرا بهاوهمهباهمهاالفهمه

بهدستميباهم نمره چهار نشانميآيدکهشیوه( از سپسدهند.هاييادگیريفردرا

يانتزاعيوتجربهعینيوازتفاضلنمراتآزمايشگريفعالوسازمفهومتفاضلنمرات

.ايندونمرهبررويدومحورمختصات)باتوجهبهديآيميدونمرهبهدستتأملمشاهده

.يکمحورعموديشاملتجربهعینيدرردیگيممنفيومثبتبودننمرهحاصل(قرار

درسمت يتأمليکمحورافقيشاملمشاهدهيانتزاعيدرپايینمحوروسازمفهومباالو

ايندومحورمختصاتچهاررندیگيموآزمايشگريفعالدرسمتچپقرار راست .

تشکیل دهنديمربعرا هاناموچهارسبکيادگیريبا همگرا، وکنندهجذبيواگرا،

ودیتائروايياينمقیاستوسطمتخصصان.رندیگيمقرارهاربعانطباقيابندهدريکياز
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16۳۳تا161۳ييادگیريبینهاوهیشازهرکداماعتبارآنبااستفادهازآلفايکرونباخبراي

(.09۳1است)حسینيلرگانيوسیف،شدهحاصل

سبکتدريسترجیحيدانشجويانپرسشنامه سبک تدریس ترجیحی: -ب پرسشنامه

کیامنش و پور 0977)توسطموسي باشدهنيتدو( 91و طیفگويه يادرجهششدر

يهاگويهاست.1تا0هرمادهدارايارزشيبین.(است5=تاخیليزياد1=لیکرت)اصالً

 را )غیرمستقیم( محور شاگرد و )مستقیم( محور معلم تدريس نوع دو رديف، باهر

داشتهانتظار-ب توجهازسويدانشجويانتالشنمايد.برايجلب-مانند:)الفييهاگويه

ايجادارتباطمؤلفههادرچهار.تمامگويهسنجدي(مشودپذيرفتهدانشجويانسويازباشد

01گويه(وارزشیابي)01گويه(،اثربخشساختنارتباط)00ارتباط)استمرارگويه(،5)

متخصصانواساتید توسطترجیحيتدريسسبک سشنامهپر .رواييردیگيمگويه(قرار

ادشدهيیتأحوزه و ضريبآلفايکرونباخبرايسبکمعلمحورعتبار از استفاده با آن

گزارشگرديدهوهمچنینآلفايکرونباخبراي1619شاگردمحوروبرايسبک1615

هرکدام مؤلفه0از بین پرسشنامه 1671اين خندقيوآمدهدستبه16۳1تا است)امین

(.0911رجايي،

شبکههای اجتماعی: پرسشنامه استفاده از شبکه-ج از استفاده اجتماعييهاپرسشنامه

ياناگيتوسطش لو، ، کاي، و و1100)لي طراحي 91با( بخشاستفادهگويه دو در

سهعاملاستفادهپايه،است.استفادهبرجستهدارايگرديدهبرجستهوتجاربعاطفيتنظیم

استفادهتعامليواستفادهخودنمايشيوتجاربعاطفينیزشاملدوعاملتجاربعاطفي

 تجاربناخوشايند و پژوهشبخشيپريخاني،استخوشايند در ابزار اين رواييسازه .

گزارشگرديدهاست.1611تا16۳5وپاياييآنبینديیتأ(0917حامدينسبوشافعي)

 ها تهیاف

نمراتآزمودنيشاخص0درجدول درهايآمارتوصیفي)میانگینوانحرافمعیار( ها
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شدهارائهيمجازيهاشبکهيتدريسترجیحيواستفادهازهاسبکييادگیري،هاسبک

ارتباطبینتمامي جدولمذکور نتايجضريبهمبستگيپیرسوننیزدر همچنین، است.

(.>110/1p)دهديممتغیرهايپژوهشرانشان

 در متغیرهای پژوهش ها یآزمودنی توصیفی نمرات ها شاخص .1جدول 

 متغیر
   ی توصیفیها شاخص

M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 

12.962.861پايه-0

266.810.41تعاملي-1
***1

14.903.830.48خودنمايشي-9
***

0.70
***1

1 0.080.04-5.540.06 11.43تجاربمثبت-0

-0.020.140.64 19.585.110.11 تجاربمنفي-5
***1

0.31-0.01-6.710.080.04 34.56تجربهعیني-1
***

0.26-
**1

0.30-0.03-35.606.430.020.06يتأمل-7
**

0.28-
**

0.78
***1    

0.25-0.01-0.05-37.356.690.05انتزاعي-۳
**

0.27-
**

0.76
***

0.84
***1

0.070.29-0.04-37.957.300.08فعال-1
**

0.26-
**

0.68
***

0.74
***

0.74
***1

18.970.070.22 171.62محور معلم-01
*0.120.28

**
0.17-

*
0.31
***

0.27
**

0.20
*

0.20
*1

186.8717.650.070.19شاگردمحور-00
*

0.17
*

0.25
**0.130.37

***
0.35
***

0.39
***

0.36
***

0.78
***1

110/1p<*** 

کهييازآنجا غیرمستقیم و مستقیم اثرات بررسي پژوهش، اين اصلي ازهدف استفاده

؛روابطعلياستهاييادگیريسبکبرهايترجیحيتدريسمجازيوسبکهايشبکه

درقالب برايبررسيبرازشاين(0شکلترسیمگرديد)مدلمفهوميبیناينمتغیرها .

از استفاده مدل اساساين بر شد. استفاده معادالتساختاري يابي روشمدل از مدل

عنوانمتغیرمیانجيهاييادگیريبهزا،اسبکعنوانمتغیرهايبرونهاياجتماعيبهشبکه

باشند.زاميعنوانمتغیردرونيتدريسترجیحيبههاوسبک
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 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

شاخص جدول در ساختاري مدل برازش داده1هاي هماننشان است. کهشده گونه

مي نشان جدول اين شاخصمندرجات برازشدهد نشانگر ساختاري مدل برازش هاي

شاخص تمام است. مناسبمدل پهايمدل محدوده بنابرايندر دارند، قرار ذيرشمدل

.استديیتأساختارمدلفرضيپژوهشمورد

 های برازش مدل ساختاری . شاخص2جدول 

 مقدار پذیرش دامنه قابل شاخص برازندگی

χدو)خي
2)-1۳/11

9۳7/1ترازکمدوبهدرجهآزادينسبتخي

11/0 11/1ترازبزرگ(CFI) شاخصبرازندگيتطبیقي

11/0 11/1ترازبزرگ (IFI) برازندگيفزايندهشاخص

11/1 11/1ترازبزرگ(GFI) شاخصنیکوييبرازش
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 مقدار پذیرش دامنه قابل شاخص برازندگی

11/1 1۳/1ترازکم(RMSEAريشهدومبرآوردواريانسخطايتقريب)

1۳/111/1ترازکم(SRMRمانده)ريشهدوممیانگینمربعاتباقي

شدهارائه1درشکلاستانداردشدهدرادامهمدلمفهوميپژوهشبههمراهضرايبمسیر

است.

 
 استانداردشده. مدل مفهومی پژوهش به همراه ضرایب مسیر 2شکل 

صورتداربهدهد.دراينشکلمسیرهايمعنيمدلساختاريپژوهشرانشانمي1شکل

مسیرهايغیر بهمعنيممتدو درجدولشدهخطوطغیرممتدنشاندادهصورتدار 9اند.

شدهداريمسیرهايمستقیمارائههايمعنيضرايباستانداردنشده،استانداردشدهوشاخص

است.
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 داری پارامترهای برآورد شده ضرایب مسیر اثرات متغیرهای مکنون و معنی .0جدول  

مي9کهدرجدولطورهمان مسیرهايمستقیمآنمشاهده متغیرهاييکه تمام بهشود ها

هاداريآنياسطحمعنياست±11/0ترازياکوچکتربزرگtمتغیروابستهدارايمقدار

تأثیرمعنياست15/1کمتراز به توجه با ،9-0جدولنتايجداريبرمتغیروابستهدارند.

استدارمعنيهايتدريسهاياجتماعيبهمتغیرسبکاستفادهازشبکهمسیرمستقیممتغیر

(11/1t=،11/1=β.)هايتدريسهاييادگیريبهمتغیرسبکسبکمسیرمستقیمهمچنین

اما(۳0/9t=،00/1=β)استدارمعني هاياجتماعياستفادهازشبکهمسیرمستقیممتغیر؛

(.t=،11/1-=β-11/1)نیستدارمعنيهاييادگیريبهمتغیرسبک

ازدررابطههاييادگیرياثرمیانجيمتغیرسبک0درادامهدرجدول بیناستفاده

هاياجتماعيباسبکشبکه ازطريقروشبوتاسترپبا بارفرايند1111هايتدريس،

شدهاست.درصدراگزارش15ياطمینانگیريوبافاصلهنمونه

های اجتماعی با  بین استفاده از شبکهدر رابطه  یادگیری های . اثر میانجی متغیر سبک0جدول 

 های تدریس سبک

 z Pمقدار  متغیر وابسته متغیر میانجی متغیر مستقل

هاياستفادهازشبکه

اجتماعي

هايتدريسسبک هاييادگیريسبک
01/1-05/1

 جدول در مندرج نتايج اساس متغیرمي0بر غیرمستقیم اثر که گفت ازتوان استفاده

 متغیر وابسته متغیر مستقل
ضریب 

 استاندارد

ضریب 

 غیراستاندارد

خطای 

 استاندارد
t p 

هاياستفادهازشبکه

اجتماعي

هايسبک

تدريس
11/111/191/111/111/1

هاييادگیريسبک
هايسبک

تدريس
00/111/017/1۳0/9110/1

هاياستفادهازشبکه

اجتماعي

هايسبک

يادگیري
-11/1 -19/101/1

-

11/1۳0/1
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سبکشبکه متغیر به اجتماعي سبکهاي طريق از تدريس معنيهاي يادگیري دارهاي

(.15/1p>,01/1-=z)نیست

 یریگ جهینتبحث و 

هايسبکواجتماعيهايشبکهازاستفادهبینهدفازانجاماينپژوهشبررسيارتباط

هانشانهابود.يافتهآنيادگیريهايسبکمیانجينقشبامعلماندانشجومرجحتدريس

مستقیم داد اثر شبکهمتغیرکه از سبکاستفاده به اجتماعي مرجحهاي تدريس هاي

 ,Prescott, 2014; Greenhow, Robeliaي)هاپژوهشاست.اينيافتههمسوباداريمعن

& Hughes, 2009; Kassens-Noor, 2012; Ajjan, & Hartshorne, 2008; Mason, 

2006; Marbán, & Mulenga, 2019).اينراستامربانومولنگا)دراستMarbán, & 

Mulenga, 2019درپژوهشيدريافتندکهسنواتخدمتدرتلفیقفناوريواستفادهاز)

نهايتدريسدانشجومعلماداريندارنداماجنسیتوسبکمعنيریتأثياجتماعيهاشبکه

هاياجتماعيدرکالسدرسدارد.درتبیینداريدراستفادهازفناوريوشبکهاثرمعني

مي يافته اين کويد دوران در دانشجومعلمان گفت، از01توان بیشتر استفاده ضمن ،

روششبکه با اجتماعي، فعالیتهاي همچنین و مختلف تدريس وهاي ياددهي هاي

هاتحتآنهايتدريسسبکوناخواهخواه،برايناساسشدنديادگیريمتنوعيمواجهمي

گیرد.هاقرارميتأثیراستفادهازاينشبکه

است؛ايندارمعنينیزهايتدريسهاييادگیريبرسبکسبکمستقیمهمچنیناثر

ومرادي؛0910؛سهرابيوکشمیري،0911)امینخندقيورجائي،هاييافتههمسوبايافته

ا جیرلوباشکوه ،0911 کريمي،نجفيکلیاني؛ جمشیديو و09۳۳، يافتهسوناهم( هايبا

(Dinçol, Temel, Oskay, Erdoğan, & Yılmaz, 2011).است.دراينراستادينکول)

( همکاران تطبیقسبکDinçol & et al, 2011و که دريافتند دانشجو( يادگیري هاي

سبک با نهايتدريسآمعلمان موفقیتآنها درارتباطيبا تحصیليندارد. امور در ها

هاياجتماعي،الزمتوانگفتدانشجومعلمان،هنگاماستفادهازشبکهتبییناينيافتهمي

به اساس،است اين بر بپردازند، مختلف محتواهاي يادگیري به خودراهبر، صورت
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آنسبک ترجیحي تدريس معلمهاي از اعم شاگردمها يا تحتمحور قرارحور الشعاع

گیرد.مي

يافته اين بر شبکهعالوه از استفاده مستقیم اثر که داد نشان برها اجتماعي هاي

معنيهاييادگیريسبک ناهمدار اينيافته يافتهنیست. با ديويدسنوسو گي، هايچو،

( )Cho, Gay, Davidson, & Ingraffea, 2007انگرافه وانپن ،)Wanpen, 2013،)

 & Balakrishnan)هايبلکريشننوگن(وهمسوبايافتهManochehr, 2006منوچهر)

Gan, 2016هاياجتماعيشبکهکهنياگفتباتوجهبهتوانيم(است.درتبییناينيافته

ايران نميمورداستفادهرسميبراييادگیريدانشجومعلمانطوربهدر گیردواکثرقرار

معلماندراينشبکههايدانشجويادگیري ازبهصورها، بنابرايناستفاده غیررسمياست؛

سبکشبکه بر اجتماعي مانندهاي معلمان دانشجو مختلف يادگیري عهاي ي،نیتجربه

يندارد.ریتأثفعاليوانتزاعي،تأمل

يافتهطورکلبه کهي داد نشان غیرمستقیمها شبکهاثر از براستفاده اجتماعي هاي

سبک تدريس سبکواسطهبههاي معنيي يادگیري هاي نیست. گريدعبارتبهدار

نميسبک معلمان دانشجو يادگیري شبکههاي از استفاده بین وتواند اجتماعي هاي

هامبیناينبودايداشتهباشد.ازطرفييافتههانقشواسطههايتدريسمرجحآنسبک

هايتدريسمرجحدانشجومعلمانهاياجتماعياثرمستقیميبرسبکهاستفادهازشبکهک

مي يافته اين تبیین در دارد. به توجه با گفت ازکهنياتوان فرهنگیان دانشگاه اساتید

رسمياستصورتبههاياجتماعيبرايفرآيندياددهيويادگیريدانشجومعلمانشبکه

نمي بناستفاده کنند شبکهتنهانهابراين از استفاده اجتماعي سبکریتأثهاي بر هايي

سبک بلکه ندارد معلمان دانشجو يادگیريآنيادگیري هاي ازتواندينمها استفاده بین

هايتدريسنقشمیانجيايفاکند.هاياجتماعيوسبکشبکه

ادگیريدانشجوهاييسبککهنياشود،برايهايپژوهشپیشنهادميبراساسيافته

باشد،دردانشگاهفرهنگیانينیبشیپهاياجتماعيقابلمعلمانازطريقاستفادهازشبکه

شبکهزيرساخت از استفاده توسعه براي الزم وهاي ياددهي فرآيند در اجتماعي هاي
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 معلمان باطوربهيادگیريدانشجو ايندانشگاه اساتید و غیررسميفراهمشود رسميو

شبکه اين از بهینه استفاده زمینه ریگبهرهها، از شبکههالیپتانسي برايي اجتماعي هاي

هاييمواجههابامحدوديتدانشجومعلمانآمادهشود.اينپژوهشنیزمانندسايرپژوهش

 ابزارهامثالعنوانبهبود از استفاده هنگام گزارشي اينخود در که پرسشنامه مانند ي

بهدلیلسوگیري،آگاهانهکنندگانشرکتقرارگرفتممکناستمورداستفادهپژوهش

پاسخ ناآگاهانه جانبو بايد نتايج تعمیم در بنابراين باشند، تحريفکرده را هايخود

 احتیاطرارعايتکرد.

 تعارض منافع

منافعيبراينويسندگانوجودندارد.درنگارشاينمقالههیچتعارض

 سپاسگزاری

مشارکت بیرجندکمالاز دانشگاه محترم اساتید راهنمايي و پژوهشحاضر در کنندگان

تقديروتشکرراداريم.
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Appendix 1. Author's Profile Guide 

 

A Sample Profile of Faculty Members: 
Academic Rank (Instructor, Assistant Professor, Associate Professor, Full 

Professor)6 Department, Faculty, University, City, Country. 
Example: Assistant Professor, Educational Psychology Dept., Faculty of 

Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, 

Tehran, Iran. 

A Sample of Student Profile: 
The Student of (Bachelor, Master, Ph.D.), Field of Study, University, City, 

Country. 
Example: M.Sc. Student in Educational Psychology, Allameh Tabataba'i 

University, Tehran6 Iran. 

A Sample of Profile for Individuals and Freelance Researchers: 
Degree (Bachelor, Master, Ph.D.), Field of Study, University, City, Country 

/ Organization or Workplace, City, Country. 
Example: Master of Educational Psychology, Allameh Tabataba'i University 

/ Education Department, Tehran, Iran. 
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