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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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مقاله پژوهشی

فصلنامهمطالعاترسانههاينوين


ارتباط بین استفاده از شبکههای اجتماعی و سبکهای تدریس
مرجح دانشجو معلمان با نقش میانجی سبکهای یادگیری آنها

حميده پاکمهر
علی عسگری

روانشناسی ،دانشگاه بیرحند ،ایران
استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع) ،مشهد ،ایران

تاریخ ارسال1000/10/23 :

صادق حامدی نسب



دکتری برنامهریزی درسی ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و

دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه
بیرحند ،ایران

سبکهاي تدريس مرجح

شبکههاي اجتماعي و 
هدفازانجاماينپژوهش،بررسي ارتباط بین استفاده از  
آنهابود.پژوهشحاضرتوصیفي وازنوعهمبستگي
دانشجو معلمان با نقش میانجي سبکهاي يادگیري  
است .جامعه آماري کلیه دانشجويان دانشگاه فرهنگیان ،پرديس شهید باهنر بیرجند بودند که در سال
تحصیلي  0911 -0011مشغول بهتحصیلبودند .تعداد 051دانشجومعلمباروشنمونهگیريدردسترس
سبکتدريس ترجیحي و پرسشنامهاستفادهازشبکههاياجتماعيبود.پاياييابزارهابااستفادهازضريب
يافتهها
آلفايکرونباخورواييآنهابااستفادهازتحلیلعامليتأيیديوهمبستگيبینمؤلفههاتأيیدشد .
سبکهاي تدريس و همچنین اثر مستقیم

نشان داد که اثر مستقیم استفاده از شبکههاي اجتماعي بر 
سبکهاي تدريس معنيدار بود؛ اما اثر مستقیم استفاده از شبکههاي اجتماعي بر
سبکهاي يادگیري بر  


ISSN: 2538-2209

،پرسشنامهسبکهاييادگیري ،پرسشنامه

بهعنواناندازه نمونهانتخابشدند.ابزارگردآوريدادههاشامل

تاریخ پذیرش1001/00/18 :

چکیده

کهاي
استفادهازشبکههاياجتماعيبرسب 

سبکهاييادگیري معنيدارنبود.عالوهبرايناثرغیرمستقیم 

شبینيکرد .
شبکههاياجتماعيپی 
هايتدريسمرجحآنهاراازطريقاستفادهاز 


،سبک
دانشجومعلمان

کلیدواژهها :سبکهای یادگیری ،شبکههای اجتماعی ،سبکهای تدریس مرجح .
نويسندهمسئولhamedi_s@birjand.ac.ir:

eISSN: 2476-6550

سبکهاي يادگیري

بهواسطه 
سبکهاي يادگیري معنيدار نبود .بنابراين نميتوان  

واسطهي 

تدريس  
به
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مقدمه 
نههاي مختلفآموزشي،
توسعهسريعفناوريهاي اطالعاتيوارتباطيتغییراتيرادرزمی 
اجتماعيبهسرعتتوسط

هاوفرآيندهاايجادکردهاست.درحالحاضر،شبکههاي 


برنامه
يگیرد( Selwyn,
کاربرکهاکثرآنهافراگیرانموفقيهستند،مورداستفادهقرارم 

ونها
میلی 

کهابزارهايشبکههاي اجتماعيازطريقامکانتعامل،

 )2007مطالعاتنشاندادهاست 
يکنند
همکاري،مشارکتفعال،اشتراکاطالعات وتفکرانتقاديازآموزشپشتیبانيم 
(.)Ajjan & Hartshorne, 2008; Mason, 2006; Selwyn, 2007
بهويژه شبکههاياجتماعي،رويکردهايجديد
رشدوپیشرفتفناوريهاينوينو 
آموزشي مانند يادگیري فراگیر محور ،شناخت موقعیتي ،شناخت توزيعشده و شناخت
بهطورکليبهعقیدهسازندهگرايان،امروزهآموزشصرفاً
روزمره راممکنکردهاست .
بهصورت کاردرگروه،
انتقالدانشازمربیانبهمتربیاننیست.درحالحاضريادگیري 
انجام پروژهها ،به اشتراکگذاري ايدهها ،همکاري با همساالن و حمايت از اهداف
شخصي است ( .)Zhang, de Pablos, & Zhu, 2012اکثر مطالعات انجامشده تأثیرات
مثبتاستفادهازشبکههاياجتماعيرابرايموفقیتتحصیلي،برقراريروابط،مشارکت

فعالمدرس،کسباطالعاتجديد،ارزشیابيتکويني،يادگیريزبان،ارتباطفراگیرانبا
محتوا و مدرسین ،افزايش خودکارآمدي ،تسهیل يادگیري ،عالقه بیشتر به تحصیل بیان
نژادوسراجي .)0911،


(حامدينسب،آيتي،رستمي
کردهاند

سبکهايتدريسمعلماناست.سبک

يکيازمتغیرهاياثرگذاردرفرآيندآموزش
تدريس کنش متقابل مربیان و متربیان است .در اين تعامل مربي سعي ميکند تا با
يها ي الزم شرايط مطلوب را براي تغییر در متربیان به وجود آورد .همانند
برنامهريز 

يادگیرندگان،معلماننیزدارايسبکهايتدريسترجیحيخودهستند(بهرنگي)0911،؛

بنابراين سبکهاي تدريس متعددي وجود دارد .سبکهاي سهگانه تدريس شامل
گروهدايتگراست(رزاقينژاد،بخشيومشايخي.)09۳1،


گر،مباحثه

هايتفويض

سبک
کندکهشاملسبکهايخبره،آمرانه،مدل


سبکتدريسرامعرفيمي
همچنینگراشا50
1. Grasha
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لکننده و وکالتي يا محول کننده است ( .)Grasha, 1996عالوه بر اين
فردي ،تسهی 
انعطافپذير و کل گرا يا

پراشینگ 0سه نوع سبک تدريس تحلیل محض يا سنتي ،
فراگیرمحوررابیانميکند ( .)Prashing, 2002

عالوه بر سبکهاي تدريس معلمان ،يکي از عوامل مؤثر بر فرآيند ياددهي و
بهعنوان سبکهاي
هاييادگیريفراگیراناست.سبکهاييادگیريرا 


يادگیري،سبک
ياطالعات،ياروشهاييکهفراگیربااستفادهاز

سازمانده

ترجیحيافرادبرايپردازشو
سازماندهي ميکند تعريف کردهاند؛ که اين سبکهاي يادگیري

آن اطالعات را 
قابلتشخیص و نسبتاً پايدار است ( .)Young & Paterson, 2007سبکهاي يادگیري

عنوانمثالسبکهاييادگیريوابستهبهزمینه
به 
متعدديتوسطمحققانشناساييشدهاست .
عالقهمند به
سبکهاي شناختي است .افراد وابسته به زمینه  

و نابسته به زمینه ازجمله 
لگربوده
هستندوکلفراينداماافرادنابستهبهزمینه،تحلی 

تهايبیروني
کارگروهيوتقوي 
عالوهبراينهاسبکهاييادگیريتکانشيوتأملينیز

عالقهمندکارهايانفراديهستند.
و 
جزو سبکهاي يادگیري شناختي هستند .سبک تکانشي در مقابل سبک تأملي قرار
يکنند اما خطاهاي زيادي را مرتکب
ميگیرد .افراد داراي سبک تکانشي سريع کار م 

هايتأمليکندکارميکننداماخطايکمتريرا

ميشوندودرمقابلافراددارايسبک

يشوند( .)Prichard, 2009
مرتکبم 
سبکهاي يادگیري

بهويژه شبکههاي اجتماعي ،
با رشد رسانههاي اجتماعي و  
انجامشده
يادگیرندگانتحتتأثیرقرارگرفته است وپژوهشهايمتعدديدر اين زمینه 
عنوانمثال بلکريشنانوگن()Balakrishnan, & Gan, 2016درپژوهشي نیمه
است.به 
آنها تأثیر
صرفنظر از سبکهاي يادگیري دانشجويان عملکرد  

آزمايشي دريافتند که 
رسانههاياجتماعيدارد.همچنینيافتههايآنها مبیناينبودکه
معناداريبراستفادهاز 
رسانههاياجتماعيدارندوهرچه
دانشجويانباسبکهايمشارکتياستفادهبیشترياز 
دانشجويانويژگيهايشخصیتيمشابهيمانندبرونگراييداشتهباشند،بازهمبهطورکلي
رسانههاياجتماعي
آنها از 
سبکهاييادگیريآنها تأثیراتبیشتريدراهدافاستفاده 

1.Prashing
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دارد .
همچنین چو ،گي ،ديويدسن و انگرافه ( Cho, Gay, Davidson, & Ingraffea,

 )2007در پژوهشي دريافتند که خصوصیات حاصل از شبکههاي اجتماعي به میزان
يگذارد تا جايي که يادگیرندگان با سبک
قابلتوجهي بر عملکرد زبان آموزان تأثیر م 

يادگیريمشارکتي ،تمايل بهکسبنمراتنهايي باالتري دارند .همچنین اين مطالعهنشان
يدهد که ارتباطات و شبکههاي اجتماعي بايد عناصر اصلي يک محیط يادگیري
م 
توزيعشده باشند .عالوهبراينحسینزاده،فالحويعقوبي()0919درپژوهشيدريافتند
که  آموزشمبتني بررسانههاي تعامليتأثیر بیشتري بر نوعسبکهاي يادگیريهمگرا،
کنندهوانطباقيابندهدانشآموزاندرمقايسهباآموزشمبتنيبررسانههاي


واگرا،جذب
غیرتعاملي دارد .همچنین وانپن ( )Wanpen, 2013در پژوهشي دريافت که سبکهاي
احساسبرانگیز ،بصري و

يادگیري استفادهکنندگان از شبکههاي اجتماعي بیشتر فعال ،
فهاي
تواليگونهاست.مثالً يادگیرندگانبصري،نمودارها واشکالرانسبت به توصی 
يدهند .فتحي،مراديوکاشاني()Fatahi, Moradi, & Kashani, 2016
کالميترجیحم 
برونگرايي/درونگرايي،حسي/شهودي

نیزدرپژوهشيدريافتندکهسبکهاييادگیري

ادهسازي هستند .منوچهر
و ديداري  /کالمي در محیطهاي يادگیري الکترونیکي قابل پی 
سبکهاييادگیريهمگرا
()Manochehr, 2006درپژوهشيدريافتکهيادگیرندگانبا 
طهاييادگیريالکترونیکينتايجبهتريراکسبميکنند .
جذبکنندهدرمحی 

و
گراف و کینشوک ( )Graf & Kinshuk, 2006در پژوهشي دريافتند که دانش
آموزانباسبکها ييادگیريفعالوبازتابينسبتبهيادگیرندگانبصريوبازتابيوقت
بیشتري را صرف يادگیري در فضاي مجازي ميکنند .کانینن ( )Kanninen, 2009در
پژوهشي دريافت که براي سازگاري محیط يادگیري با سبکهاي يادگیري مختلف
فراگیرانبايدرفتارآنها رادرمحیطهايمجازيمطالعهکرد.بیردوفیشر( & Baird,

)Fisher, 2005درپژوهشيدريافتندکهبرايتحققيادگیريهايشخصي،موردتقاضاو
رسانهها و ابزارهاي تعاملي ،اجتماعي و خودکار استفاده کرد تا سبک
دلخواه بايد از  
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يادگیري«همیشهآنالينباش»0محققشود.
استفاده از شبکههاي اجتماعي عالوه بر سبکهاي يادگیري ،سبکهاي تدريس
انجامشده است.
معلمانرانیزتحتتأثیرقرارميدهد.دراينزمینهپژوهشهايمتعددي 

عنوانمثال پرسکات ( )Prescott, 2014در پژوهشي باهدف بررسي نقش سبکهاي
به 

بهعنوانيکابزارآموزشيدريافتکهدرمقايسهبا
فیسبوک 
تدريسدرنگرشنسبتبه 
سبکتدريسآموزشمحور،افراديکهسبکتدريسيادگیريمحوررادارند ،بیشتر
بهعنوان ابزارآموزشياستفادهشود.همچنینگرينهو،روبلیا
سبوک  
موافقبودندتاازفی 
و هیوقز ( )Greenhow, Robelia, & Hughes, 2009در پژوهشي دريافتند که سبک
يادگیريفعالکهشاملکارگروهي،بحثگروهيدانشآموزانوهمساالنومعلمان و
يشود.
آنها استکهازطريقشبکههاياجتماعيحمايتم 
يادگیريرسميوغیررسمي 
پژوهشهاي متعددي دريافتند که استفاده از شبکههاي اجتماعي مانند

عالوه بر اين 
سبوک و توئیتر ،پتانسیل خوبي براي مشارکت فعال و تفکر انتقادي دانش آموزان
فی 
يکنند ( ;Kassens-Noor, 2012
بهطورکلي از سبک تدريس فعال حمايت م 
هستند و  
Ajjan, & Hartshorne, 2008; Mason, 2006).

يدهد که سبک يادگیري فراگیران با سبک
عالوه بر اين مرور پژوهشها نشان م 
عنوانمثالامینخندقيورجائي()0911بهايننتیجهرسیدند
به 
تدريسمربیانارتباطدارد .
کهدانشجويانيکه  بهسبکتدريسفعالگرايشدارندوسبکيادگیريغالبآناننیز
است.بهعالوه،دانشجويانيکهسبکتدريسفعالراترجیح

سبکهمگراوجذبکننده 
ميدهند،سبکيادگیريآنان اغلبواگراست.همچنینسهرابيوکشمیري()0910در

دربیندانشجويانگروهمديريتواقتصادسالمتدوشیوهيترجیح

پژوهشيدريافتدکه
يادگیريآزمايشگريفعالوتفکرانتزاعيدراولويتقرارگرفت.سبکغالبيادگیري
در بین دانشجويان مديريت و اقتصاد سالمت سبک انطباق يابنده تعیین شد .مرادي و
سبکهاي يادگیري (همگرا،

باشکوه اجیرلو ( )0911در پژوهشي دريافتند که بین تمام 
يداري
باالگويتدريسانطباقيرابطهي مثبتومعن 

جذبکننده وانطباقيابنده)

واگرا،
1. Always on
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شبیني الگويتدريس
يترين عاملدرپی 
وجودداردوسبکيادگیريهمگرابهعنوانقو 

انطباقي بود .نجفي کلیاني ،کريمي و جمشیدي ( )09۳۳در پژوهشي دريافتند که سبک
يادگیري اکثر دانشجويان علوم پزشکي همگرا و پسازآن سبک يادگیري جذبکننده
بود.بیشترينفراوانيروشتدريسموردعالقهدانشجويانبحثگروهيبود .
مرور يافتهها نشان ميدهد که استفاده از شبکههاي اجتماعي ،سبکهاي يادگیري
فراگیرانراتحتتأثیرقرارميدهد( ;Balakrishnan, & Gan, 2016; Wanpen, 2013

 .)Manochehr, 2006; Graf & Kinshuk, 2006همچنین سبکهاي يادگیري
يادگیرندگان ،بر روي سبکهاي تدريس اثرگذار است (امین خندقي و رجائي0911،؛
سهرابي و کشمیري0910 ،؛ مرادي و باشکوه اجیرلو0911 ،؛ نجفي کلیاني ،کريمي و
جمشیدي)09۳۳ ،؛ بنابراين انتظار ميرود که سبکهاي يادگیري دانشجو معلمان بین
هايتدريسنقشواسطهايداشتهباشد .


يوسبک
استفادهازشبکههاياجتماع
همچنینباتوجهبهرشدروزافزونشبکههاياجتماعيوباوجودشرايطبیماريکويد
بهصورت مجازيوغیرحضوريبرگزارشدو
،اکثرآموزشهادردانشگاهفرهنگیان 

01
بهتبع آنمیزاناستفادهدانشجومعلمانازشبکههاياجتماعيافزايشيافت.استفادهمداوم

هانیزتحتالشعاعقراربگیردو


هاييادگیريآن
ازآموزشمجازي،باعثشدکهسبک
باروشهايتدريسمجازيمختلفدرشبکههاياجتماعيمنجربهاينشد

مواجههآنها
که سبکهاي تدريسشان نیز تحت تأثیر قرار بگیرد؛ بنابراين مسئله اصلي اين پژوهش
هاييادگیريدرارتباطبیناستفادهازشبکههاي

بررسياينموضوعاستکهآياسبک
واسطهايدارد .

سبکهايتدريسمرجحدانشجومعلماننقش

اجتماعيو

روش پژوهش
پژوهش حاضراز حیثهدفکاربرديوازمنظرروش ،همبستگي است.جامعهآماري
شاملکلیهدانشجومعلمان دانشگاهفرهنگیانپرديسشهیدباهنربیرجنددرسالتحصیلي
نمونهگیريدردسترس،تعداد 071نفراز
 0011-0911بود (حدود 0911نفر) .باروش 
دانشجومعلمانمقطعکارشناسيآموزشابتداييپرديسشهیدباهنربیرجندانتخابشدند.
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تهاي آموزش حضوري و شیوع ويروس کرونا ،ابزارهاي پژوهش
با توجه به محدودي 
بهصورت  الکترونیکيطراحيولینکآندراختیارگروهمذکورقرارگرفت.درنهايت با

حذف پرسشنامههاي ناقص تعداد  051پرسشنامه جمعآوري و دادههاي حاصل با
شاخصهايآمارتوصیفيومعادالتساختاريموردتجزيهوتحلیلشد .

دادههاباابزارهايزيرصورتگرفت :
گردآوري 
الف-پرسشنامه سبک یادگیری ( :)LSIاين پرسشنامه توسط کلب ( )01۳5طراحي و
گويهها0گزينهپیشنهادشدهوهرگزينهبهترتیب
يباشد.برايهريکاز 
شامل01گويهم 
نشاندهنده  يکي از چهار شیوه يادگیري تجربه عیني ( ،)CEمشاهده تأملي (،)RO

پاسخدهنده،هريکاز
مفهومسازيانتزاعي()ACوآزمايشگريفعال()AEاست.فرد 

نهها راباتوجهبهنحوهيادگیريخويشاز نمره 0تا( 0کامالً= 0تاحدي=،9
اينگزي 
يکند.برايناساس،حاصلجمعنمراتاين
رتبهبنديم 
خیليکم= 1وخیليکم= )0
بهطوريکه اولینگزينهدر
نهها چهارنمرهاست کهبیانگرچهارشیوهيادگیرياست .
گزي 
هرسؤال شیوهيادگیريتجربهعیني،دومینگزينهشیوهيادگیريمشاهدهتأملي،سومین
گزينه شیوه يادگیري مفهوم ساز انتزاعي و چهارمین گزينه شیوه يادگیري آزمايشگري
فعال است .لذا ،با جمع امتیاز هر يک از اين  0گزينه در  01گويه پرسشنامه (امتیاز
الفها باهم وهمه بها
نههايهمشمارهدر 01سؤال راباهمجمعکنیممثالً همه 
گزي 
هاييادگیريفردرانشانميدهند .سپس از

)چهارنمرهبهدستميآيدکهشیوه

باهم
مفهومسازيانتزاعيوتجربهعینيوازتفاضلنمراتآزمايشگريفعالو

تفاضلنمرات
يآيد.ايندونمرهبررويدومحورمختصات(باتوجهبه
مشاهدهتأمليدونمرهبهدستم 
يگیرد.يکمحورعموديشاملتجربهعینيدر
منفيومثبتبودننمرهحاصل)قرارم 
مفهومسازيانتزاعيدرپايینمحورويکمحورافقيشاملمشاهدهتأملي درسمت

باالو
يگیرند.ايندومحورمختصاتچهار
راست وآزمايشگريفعالدرسمتچپقرارم 
نامهايواگرا،همگرا،جذبکننده و
ربعراتشکیلميدهند وچهارسبکيادگیريبا 
يگیرند .روايياينمقیاستوسطمتخصصانتائید و
ربعها قرارم 
انطباقيابندهدريکياز 
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اعتبارآنبااستفادهازآلفايکرونباخبرايهرکدامازشیوههاييادگیريبین161۳تا16۳۳
حاصلشدهاست(حسینيلرگانيوسیف .)09۳1،

ب -پرسشنامه سبک تدریس ترجیحی :پرسشنامه سبک تدريس ترجیحي دانشجويان
درجهاي
شش 
نشده و با  91گويه در طیف  
توسط موسي پور و کیامنش ( )0977تدوي 
لیکرت(اصالً= 1تاخیليزياد=)5است.هرمادهدارايارزشيبین 0تا 1است.گويههاي
هر رديف ،دو نوع تدريس معلم محور (مستقیم) و شاگرد محور (غیرمستقیم) را با
برايجلبتوجهازسويدانشجويانتالشنمايد .ب-انتظارداشته

گويههاييمانند(:الف-

.تمامگويههادرچهارمؤلفهايجادارتباط

يسنجد
باشدازسويدانشجويانپذيرفتهشود)م 
( 5گويه)،استمرار ارتباط( 00گويه)،اثربخشساختنارتباط( 01گويه)وارزشیابي(01
يگیرد.روايي پرسشنامه سبکتدريسترجیحيتوسط اساتیدومتخصصان
گويه)قرارم 
حوزه تأيیدشده و اعتبار آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ براي سبک معلم حور
 1615وبرايسبکشاگردمحور  1619گزارشگرديدهوهمچنینآلفايکرونباخبراي
دستآمده است (امین خندقي و
به 
هرکدام از  0مؤلفه اين پرسشنامه بین  1671تا   16۳1
رجايي .)0911،
ج-پرسشنامه استفاده از شبکههای اجتماعی :پرسشنامهاستفادهازشبکههاي اجتماعي
توسطشي ،لو ،ياناگ ،لي و کاي ( )1100طراحي و با  91گويه در دو بخش استفاده
برجستهوتجاربعاطفيتنظیمگرديدهاست.استفادهبرجستهدارايسهعاملاستفادهپايه،
استفادهتعامليواستفادهخودنمايشيوتجاربعاطفينیزشاملدوعاملتجاربعاطفي
خوشايند و تجارب ناخوشايند است .روايي سازه اين ابزار در پژوهش بخشي پريخاني،
حامدينسبوشافعي()0917تأيیدوپاياييآنبین16۳5تا1611گزارشگرديدهاست .

یافتهها
شاخصهايآمارتوصیفي(میانگینوانحرافمعیار)نمراتآزمودنيهادر

درجدول 0

 | 991فصلنامه مطالعات رسانههای نوین | سال هشتم | شمارة  | 00تابستان 9009

ارائهشده
شبکههايمجازي 
سبکهايتدريسترجیحيواستفادهاز 

سبکهاييادگیري،

است.همچنین،نتايجضريبهمبستگيپیرسون نیزدر جدولمذکورارتباطبینتمامي
يدهد( .)p<1/110
متغیرهايپژوهشرانشانم 
جدول  .1شاخصهای توصیفی نمرات آزمودنیها در متغیرهای پژوهش
متغیر

شاخصهای توصیفی
M

SD

1

-0پايه 

 12.96

 2.86

1

-1تعاملي 

 26

-9خودنمايشي 

 14.90

-0تجاربمثبت  11.43

2

3


4

6

5

8

7

11 11

9



















 0.41
 6.81
*** 
 0.70  0.48
1
 3.83
***  *** 

































1















1



0.04  0.08 0.06-  5.54

-5تجاربمنفي

 19.58

 5.11

-1تجربهعیني 

34.56

 6.71

-7تأملي 

 35.60

 6.43

-۳انتزاعي 

 37.35

 6.69

-1فعال 

 37.95

 7.30

-01معلم محور  171.62

 18.97

-00شاگردمحور   186.87

 17.65

 0.64 0.14  0.02 0.11
*** 
 0.26- 0.31





1
 0.01- 0.04- 0.08
***  ** 
 0.78 0.28- 0.30
1
 0.03- 0.06- 0.02
**  **  *** 
 0.84 0.76 0.27- 0.25



1
 0.01- 0.05- 0.05**  **  ***  *** 
 0.74 0.74 0.68 0.26- 0.29


1
 0.07 0.04- 0.08**  **  ***  ***  *** 
  1  0.20 0.20 0.27 0.31 0.17- 0.28  0.12  0.22  0.07
**  *  ***  **  *  * 
*
 0.78 0.36 0.39 0.35 0.37
 0.25  0.17  0.19
1
 0.13
 0.07
***  ***  ***  ***  *** 
*  *  ** 
1













***p<1/110

ازآنجاييکه هدف اصلي اين پژوهش ،بررسي اثرات مستقیم و غیرمستقیم استفاده از
سبکهاييادگیري است؛روابطعلي

مجازيوسبکهايترجیحيتدريس بر

شبکههاي
بیناينمتغیرهادرقالبمدلمفهومي ترسیمگرديد(شکل .)0برايبررسيبرازشاين
مدل از روش مدل يابي معادالت ساختاري استفاده شد .بر اساس اين مدل استفاده از
هاييادگیريبهعنوانمتغیرمیانجي

عنوانمتغیرهايبرونزا،اسبک


هاياجتماعيبه
شبکه
عنوانمتغیردرونزاميباشند .

وسبکهايتدريسترجیحيبه
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

شاخصهاي برازش مدل ساختاري در جدول  1نشان دادهشده است .همانگونه که

مندرجات اين جدول نشان ميدهد شاخصهاي برازش مدل ساختاري نشانگر برازش
مناسب مدل است .تمام شاخصهاي مدل در محدوده پذيرش مدل قرار دارند ،بنابراين
ساختارمدلفرضيپژوهشموردتأيیداست .
جدول  .2شاخصهای برازش مدل ساختاری
شاخص برازندگی

دامنه قابلپذیرش

مقدار

خيدو( )χ2


-

 11/1۳

نسبتخيدوبهدرجهآزادي 


کمتراز 9


 1/۳7

شاخصبرازندگيتطبیقي) (CFI

بزرگتراز1/11


 0/11

شاخصبرازندگيفزاينده)(IFI

بزرگتراز1/11


 0/11

شاخصنیکوييبرازش) (GFI

بزرگتراز1/11


 1/11
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شاخص برازندگی

دامنه قابلپذیرش

مقدار

ريشهدومبرآوردواريانسخطايتقريب( )RMSEA

کمتراز1/1۳


 1/11

ريشهدوممیانگینمربعاتباقيمانده( )SRMR


کمتراز 1/1۳


 1/11

ارائهشده
درادامهمدلمفهوميپژوهشبههمراهضرايبمسیراستانداردشده درشکل  1
است .

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش به همراه ضرایب مسیر استانداردشده

داربهصورت
دهد.دراينشکلمسیرهايمعني 


مدلساختاريپژوهشرانشانمي
شکل1
شدهاند.درجدول9
معنيدار بهصورت خطوطغیرممتدنشان داده 
ممتد ومسیرهايغیر  
ضرايباستانداردنشده،استانداردشدهوشاخصهايمعنيداريمسیرهايمستقیمارائهشده
است .
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جدول  .0ضرایب مسیر اثرات متغیرهای مکنون و معنیداری پارامترهای برآورد شده
متغیر مستقل

متغیر وابسته

استفادهازشبکههاي


سبکهاي


اجتماعي 

تدريس 

سبکهاييادگیري 


سبکهاي

تدريس 

استفادهازشبکههاي


سبکهاي


اجتماعي 

يادگیري 

ضریب

ضریب

خطای

استاندارد

غیراستاندارد

استاندارد

 1/11

 1/11

 1/91

 1/11  1/11

 1/00

 0/11

 1/17

 1/110  9/۳0

1/11-

 1/19-

 1/01

 1/11

p

t

 1/۳0

مشاهدهميشودتماممتغیرهاييکهمسیرهايمستقیمآنهابه

همانطور کهدرجدول 9

ياکوچکتراز±0/11استياسطحمعنيداريآنها

بزرگتر

متغیروابستهدارايمقدارt
کمتراز 1/15است تأثیرمعنيداريبرمتغیروابستهدارند.باتوجهبهنتايججدول،9-0
مسیرمستقیممتغیراستفادهازشبکههاياجتماعيبهمتغیرسبکهايتدريسمعنيداراست

هاييادگیريبهمتغیرسبکهايتدريس


سبک
(.)β=1/11،t=1/11همچنینمسیرمستقیم
استفادهازشبکههاياجتماعي

مسیرمستقیممتغیر 

معنيداراست ()β =1/00،t= 9/۳0؛اما 
بهمتغیرسبکهاييادگیريمعنيدارنیست( .)β=-1/11،t=-1/11
اثرمیانجيمتغیرسبکهاييادگیري دررابطهبیناستفادهاز

درادامهدرجدول 0
شبکههاياجتماعيباسبکهايتدريس،ازطريقروشبوتاسترپبا 1111بارفرايند
درصدراگزارششدهاست .

نمونهگیريوبافاصلهياطمینان15
جدول  .0اثر میانجی متغیر سبکهای یادگیری در رابطه بین استفاده از شبکههای اجتماعی با
سبکهای تدریس
متغیر مستقل

متغیر میانجی

متغیر وابسته

استفادهازشبکههاي


سبکهاييادگیري


سبکهايتدريس 


اجتماعي 

مقدار z

P

 -1/01

 1/05

ميتوان گفت که اثر غیرمستقیم متغیر استفاده از
بر اساس نتايج مندرج در جدول   0
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شبکههاي اجتماعي به متغیر سبکهاي تدريس از طريق سبکهاي يادگیري معنيدار
نیست( .)z=-1/01p>,1/15

بحث و نتیجهگیری
هدفازانجاماينپژوهشبررسيارتباط بین استفاده از شبکههاي اجتماعي و سبکهاي
هابود.يافتههانشان

سبکهاي يادگیري  
آن

تدريس مرجح دانشجو معلمان با نقش میانجي 
متغیر استفاده از شبکههاي اجتماعي به سبکهاي تدريس مرجح
داد که اثر مستقیم  
يدار است.اينيافتههمسوباپژوهشهاي( Prescott, 2014; Greenhow, Robelia,
معن 
& Hughes, 2009; Kassens-Noor, 2012; Ajjan, & Hartshorne, 2008; Mason,
 )2006; Marbán, & Mulenga, 2019است .در اينراستامربانومولنگا( & Marbán,

)Mulenga, 2019درپژوهشيدريافتندکهسنواتخدمتدرتلفیقفناوريواستفادهاز
معنيداريندارنداماجنسیتوسبکهايتدريسدانشجومعلمان
شبکههاياجتماعيتأثیر 
داريدراستفادهازفناوريوشبکههاياجتماعيدرکالسدرسدارد.درتبیین

اثرمعني
اين يافته ميتوان گفت ،دانشجومعلمان در دوران کويد  ،01ضمن استفاده بیشتر از
شبکههاي اجتماعي ،با روشهاي تدريس مختلف و همچنین فعالیتهاي ياددهي و
آنهاتحت
هايتدريس 


سبک
خواهوناخواه
يادگیريمتنوعيمواجهميشدند،برايناساس 

هاقرارميگیرد .

تأثیراستفادهازاينشبکه
هاييادگیريبرسبکهايتدريس نیزمعنيداراست؛اين

همچنیناثر مستقیمسبک
يافتههمسوبايافتههاي(امینخندقيورجائي0911،؛سهرابيوکشمیري0910،؛مراديو

ناهمسو بايافتههاي
باشکوهاجیرلو0911،؛نجفيکلیاني ،کريمي و جمشیدي)09۳۳،و 
()Dinçol, Temel, Oskay, Erdoğan, & Yılmaz, 2011).است.دراينراستادينکول
و همکاران ( )Dinçol & et al, 2011دريافتند که تطبیق سبکهاي يادگیري دانشجو
معلمان با سبکهاي تدريس آنها ارتباطي با موفقیت آنها در امور تحصیلي ندارد .در
تبییناينيافتهميتوانگفتدانشجومعلمان،هنگاماستفادهازشبکههاياجتماعي،الزم

است به صورت خودراهبر ،به يادگیري محتواهاي مختلف بپردازند ،بر اين اساس،
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سبکهاي تدريس ترجیحي آنها اعم از معلممحور يا شاگردمحور تحتالشعاع قرار

ميگیرد .

عالوه بر اين يافتهها نشان داد که اثر مستقیم استفاده از شبکههاي اجتماعي بر
سبکهاي يادگیري معنيدار نیست .اين يافته ناهمسو با يافتههاي چو ،گي ،ديويدسن و

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

منوچهر(Manochehr, 2006

نکه شبکههاياجتماعي
)Gan, 2016است.درتبییناينيافتهميتوان گفتباتوجهبهاي 
قرارنميگیردواکثر

بهطور رسميبراييادگیريدانشجومعلمانمورداستفاده 
درايران 
يادگیريهايدانشجومعلماندراينشبکهها،بهصور غیررسمياست؛بنابرايناستفادهاز

شبکههاي اجتماعي بر سبکهاي يادگیري مختلف دانشجو معلمان مانند تجربه عیني،
تأملي،انتزاعيوفعالتأثیريندارد .
بهطورکلي يافتهها نشان داد که اثر غیرمستقیم استفاده از شبکههاي اجتماعي بر

عبارتديگر

واسطهي سبکهاي يادگیري معنيدار نیست  .
به

سبکهاي تدريس  
به

سبکهاي يادگیري دانشجو معلمان نميتواند بین استفاده از شبکههاي اجتماعي و

ايداشتهباشد.ازطرفييافتههامبیناينبود


هانقشواسطه

هايتدريسمرجحآن

سبک
هاياجتماعياثرمستقیميبرسبکهايتدريسمرجحدانشجومعلمان

کهاستفادهازشبکه
دارد .در تبیین اين يافته ميتوان گفت با توجه به اينکه اساتید دانشگاه فرهنگیان از
بهصورترسمياست
شبکههاياجتماعيبرايفرآيندياددهيويادگیريدانشجومعلمان 
نهتنها استفاده از شبکههاي اجتماعي تأثیري بر سبکهاي
استفاده نميکنند بنابراين  
يتواند بین استفاده از
يادگیري دانشجو معلمان ندارد بلکه سبکهاي يادگیري آنها نم 
هاياجتماعيوسبکهايتدريسنقشمیانجيايفاکند .

شبکه
سبکهاييادگیريدانشجو

هايپژوهشپیشنهادميشود،براياينکه

براساسيافته
شبیني باشد،دردانشگاهفرهنگیان
معلمانازطريقاستفادهازشبکههاياجتماعيقابلپی 

زيرساختهاي الزم براي توسعه استفاده از شبکههاي اجتماعي در فرآيند ياددهي و
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بهطور رسمي و غیررسمي فراهم شود و اساتید اين دانشگاه با
يادگیري دانشجو معلمان  
بهرهگیري از پتانسیلهاي شبکههاي اجتماعي براي
استفاده بهینه از اين شبکهها ،زمینه  
دانشجومعلمانآمادهشود.اينپژوهشنیزمانندسايرپژوهشهابامحدوديتهاييمواجه

عنوانمثال هنگام استفاده از ابزارهاي خود گزارشي مانند پرسشنامه که در اين
به 
بود  
شرکتکنندگان بهدلیلسوگیري،آگاهانه

پژوهشمورداستفاده قرارگرفتممکناست
و ناآگاهانه پاسخ هاي خود را تحريف کرده باشند ،بنابراين در تعمیم نتايج بايد جانب
احتیاطرارعايتکرد.

تعارض منافع
درنگارشاينمقالههیچتعارضمنافعيبراينويسندگانوجودندارد .

سپاسگزاری
از مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر و راهنمايي اساتید محترم دانشگاه بیرجندکمال
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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