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 چکيده

 گراییاجتماعی با رویکرد سازنده شبکةپژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشی آموزش تلفيقی مبتنی بر 

معلمان انجام شد. پس از ی تحصيلی و شناخت اجتماعی دانشجوتحصيلی، خودتنظيم داجتماعی بر عملکر

منظور تعيين ميزان . بهشدتدوین الگوی آموزش تلفيقی و پروتکل آموزشی، اعتبار آن توسط متخصصان تأیيد 

گيری دانشگاه فرهنگيان، با روش نمونه معلمانِآماری دانشجو ی الگوی آموزشی موردنظر، از جامعةاثربخش

نژاد تدایی پردیس شهيد هاشمیآموزش اب نفر( از دانشجویان کارشناسیِ 75در دسترس دو کالس )در مجموع 

نفره )آموزش تلفيقی، آموزش حضوری و آموزش  25تصادفی در سه گروه  سپس به شيوة ،مشهد انتخاب

ات مورد نياز با آزمون بود و اطالع آزمایشیشبهاجتماعی( جایگزین شدند. روش پژوهش  شبکةمبتنی بر 

شناختی  هایتوانایی نامةپرسشو  ،گروتریچ و دیراهبردهای خودتنظيمی پينت نامةپرسشعملکرد تحصيلی،  

ها با استفاده ای، دادهجلسه 10آموزش  آوری شد. پس از ارائةآزمون جمعآزمون و پسدر قالب پيش نجاتی

 هایافته تحليل شد. spss24توصيفی و استنباطی )آنووا و مانووا( و با استفاده از نرم افزار  آمار یهاروشاز 
 تأثير گر،ید یآموزش وةيبا دو ش سهیدر مقا یمجازاجتماعی  شبکةنشان داد که آموزش تلفيقی مبتنی بر 

با  سهیدر مقا یقيآموزش تلف انِیداشته است. دانشجو دانشجومعلمان یليبر عملکرد تحص داریمعنی

ی برخوردار باالتر از خودتنظيمی تحصيلی و شناخت اجتماعیی، اجتماعشبکةبر  یمبتن آموزش انیدانشجو

اما دانشجویان آموزش تلفيقی در خودتنظيمی تحصيلی و شناخت اجتماعی با دانشجویان آموزش حضوری تفاوت بودند. 

 داری نداشتند.یمعن

 اجتماعی مجازی شبکةاجتماعی،  گراییسازندهآموزش تلفيقی،  :کليدي هايواژه

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 yahoo.com47zahra.azad@ انشگاه فرهنگيانشناسی تربيتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مربی ددانشجوی دکتری روان* 

 مسئول( بيتی، دانشگاه فردوسی مشهد )نویسندةشناسی مشاوره و ترگروه روان شناسی تربيتی، دانشياردکتری تخصصی روان** 
kareshki@um.ac.ir 

 yazdi@um.ac.ir. مشاوره و تربيتی، دانشگاه فردوسی مشهد شناسیروانرشد، استاد گروه  شناسیرواندکتری *** 

 abdkhoda@um.ac.ir. ، دانشگاه فردوسی مشهدشناسیروانتربيتی، دانشيار گروه  شناسیرواندکتری **** 

 
 10/4/99تاريخ پذيرش :                         1/4/99تاريخ دريافت مقاله نهايی:                       3/11/98تاريخ دريافت مقاله: 



 1399بهار و تابستان ، اول شمارة ، دوازدهم ةدور مطالعات آموزش و یادگیری، ةمجل  54  

 مقدمه
 اهداف این با افراد و بوده خاصی مکان و زمان به وابسته یادگيری و آموزش گذشته، هایسال از

 گسترش و رشد نيازهای متعدد، امتيازات رغمعلی سنتی آموزش امروزه اما. اندآمدهمی گرد هم دور

 افراد اینترنت، شبکة و رایانه هایفناوری پيشرفت با. نيست گوپاسخ را آموزشی هایمهارت مداوم

 نةدام(. 2006 ،1هورتون) نمایندمی کسب مکانی و زمان هر در را چيزی هر راحت یادگيری توانایی

 گسترده ارتباطی هایشبکه پيدایش. است یافته گسترش نيز آموزش زةحو به اطالعات فناوری نفوذ

 زده رقم را آموزشی هایروش در تحول پيشرفته، آموزشی امکانات و ابزار همراه به اینترنت، نظير

 هایفاصله از و مختلف نقاط در را فراگيران از وسيعی طيف بتوان تا است کرده ایجاد را فرصتی و

 هایروش با متفاوت هاییروش با . همچنين،درآورد آموزشی شبکة پوشش تحت نزدیک و دور

 این. کرد اجرا را تخصصی و علمی هایآموزش حضوری، هایکالس در شرکت به نياز بدون سنتی،

 امروز دنيای در آموزشی هایروش ترینپيشرفته از 2الکترونيکی آموزش یعنی نوین آموزشی روش

 و زشموآ در تتباطاار و تطالعاا فناوری از مندمنظا دةستفاا نيکیولکترا زشموآ. رودمی شمار به

 چند یهامنظا و ینترنتا مانند تباطیار و طالعاتیا هایفناوری از روش این در. است یگيردیا

 آموزشی روش این. شودمی استفاده یگيردیا کيفيت دبهبو ایبر هاییاربزا عنوان به ایسانهر

 همانند هاییمکانيسم و منابع به دور راه از بتوانند ، کهدهدمی قرار یادگيرندگان اختيار در را تسهيالتی

 .(2003 ،3چوی) یابند دست معلمان با و یکدیگر با همکاری و تعامل

 خاص شناختیروان هایویژگی دارای دیگری آموزش هر همچون الکترونيکی یادگيری فضای

. است خوانهم 4اجتماعی گراییسازنده با دیگری شناختیروان توجيه هر از بيش که است خود

 گراییتوسعة سازنده و ظهور در مهمی نقش نوین هایفناوری و الکترونيکی یادگيری عةتوس

 که است آن از حاکی نوین اطالعاتی هایفناوری طریق از دیگران با فراگيران ارتباط. دارد اجتماعی

 اساسی نقش دانش ساخت در نامحدود، ارتباطات برقراری با که هستيم مواجه دانشجویانی با ما

 جریان. دارد هاآن ساخت در کمی نقش معلم که بسازند دانشی یا بدانند چيزهایی توانندمی و ،دارند

 از نوین هایفناوری بلکه نيست، آموزدانش به معلم طرف از و طرفه یک فضا، این در دانش انتقال

 ،بنابراین(. 1388 کارشکی،) دارند یادگيری در مهمی بسيار نقش مختلف هایجریان ایجاد طریق

 و یکدیگر با فراگيران تعامل برای را مناسب محيطی الکترونيکی، یادگيری ارتباطی و تعاملی ویژگی

 هایایده دور فواصل از تا کندمی کمک هاآن به و ،آورده فراهم آموزشی عوامل سایر و مدرسان با

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Horton 
2 E-Learning 
3 Choi 
4 social constructivism 
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 ارثی، کيان پور، رجب مرادی،) شوند آگاه هم احساسات از و گذاشته اشتراک به یکدیگر با را خود

  .(1393 رادبخش، و حاجلو

 محتوای که است آموزشی الکترونيکی، هایآموزش از ایدسته عنوان به ،1وب بر مبتنی آموزش

 مبتنی آموزش ،(2005) 3خان. شودمی ارائه 2تارنماها طریق از یعنی الکترونيکی خدمات طریق از آن

 و 4محلی شبکة از که داندمی آموزشی ابداع یک و الکترونيکی یادگيری از اینمونه را وب بر

 نقش معلمان وب، بر مبتنی آموزش در. کندمی استفاده آموزش برای 5جهانی گستردة هایشبکه

 مکانی و زمان هر در روزیشبانه طوربه فراگيران و ،داشته عهده بر را یادگيری و آموزش دةکننتسهيل

 نياز کالس، در حضور برای هاآن. هستند یادگيری به مشغول و دارند دسترسی آموزشی محتوای به

 هاآن کاری مةبرنا با شرایط این و کنندمی مطالعه خود دلخواه سرعت با و نداشته آمد و رفت به

 .(1393 طالبی، و منشئی کجباف، عاشوری،) ندارد تداخلی

 عنوان به اجتماعی هایشبکه بر مبتنی آموزش اخيرا   وب، بر مبتنی هایآموزش انواع ميان در 

 نوعی 6مجازی اجتماعی هایشبکه. است شده معرفی مختلف هایفعاليت در پرطرفدار روش یک

 در مشترک ویژگی چند یا یک پيرامون ها،سازمان و هاگروه افراد، که هستند اینترنتی سایت وب

 افکار احساسات، ها،مندیهعالق محتواها، و مطالب اطالعات، طریق، این از و آیندمی هم گرد هاآن

 به یکدیگر با ایانهـنش یاـهمنظا سایر و تصویر ت،صو ت،اـکلم بـقال در را خود هایفعاليت و

 به مربوط اطالعات انتشار و دسترسی در سرگرمی، بةجن بر عالوه هاشبکه این. گذارندمی اشتراک

 .(2009 ،7تنتا) شوندمی استفاده یادگيری

 هایشبکه طریق از و برخط عةجام ایجاد با توانندمی فراگيران همکاران، و یوئی دةعقی به

 تحت را افراد شخصی زندگی و کار محيط هاشبکه این. یابند دست آموزشی اهداف به اجتماعی

 هایشبکه(. 2014 ،8پونودورای) کنندمی ترسيم آموزشی نظام از نو اندازیچشم و قرارداده تأثير

 نظرات و بازخوردها دریافت و هاایده گذاریاشتراک اطالعات، دهیسازمان برای را فرصتی اجتماعی

 برای را دیگران از آموختن فرصت ترمهم همه از و ،فراگير و معلم ارتباط برقراری دیگران،

 کيت ریشنان، بالک  ؛2014 ،10جووانا و تادئو ؛2008  ،9وو و وانگ) سازندمی فراهم یادگيرندگان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 web-based teaching 
2 Website 
3 Khan 
4 intranet 
5 internet 
6 virtual social networks 
7 Tonta 
8 Ponnudurai 
9 Wang & Woo 
10 Tadeu & Joana 
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 امتيازات و اهداف از بسياری الکترونيکی، آموزش همانند(. 2017 ،1ليو کویی و پورشفيع تئو،

 گراییسازنده جمله از گراییسازنده رویکرد اهداف و هاویژگی مجازی، اجتماعی هایشبکه

 مانند وب بر مبتنی ابزارهای با شدهغنی فيزیکی محيط رویکرد، این در. دهدمی پوشش را اجتماعی

 صورت به دانش ساخت زمينة تعاملی، فضایی ایجاد با فرهنگی ابزار یک عنوان به اجتماعی هایشبکه

 با متناسب ابزارهایی انتخاب و آموزشی محيط فرهنگی ابعاد به توجه. کندمی فراهم را گروهی

 .دهدمی افزایش را آموزشی ةشيو این کارآمدی کشور، بومی فرهنگ

 ةمالحظ قابل تفاوت .گذردمی الکترونيکی آموزش کارگيریبه از دهه دو اکنون

 گذاریاشتراک منظور به اجتماعی هایشبکه از استفاده امکان و سنتی آموزش با الکترونيکیآموزش

 آموزشی عاملی عنوان به هاآن وعملکرد اجتماعی تعامل طریق از هامهارتتوسعة و دانش ها،تجربه

 را خود فراگيران مدارس، و هادانشگاه از برخی تا است شده سبب مسئله، برحل مبتنی یادگيری با

(. 2015 همکاران، و 2ليکاردی) کنند ترغيب مجازی یادگيری هایمحيط به ورود برای تدریج به

 نياز بودن، پرهزینه جمله؛ از( سنتی) حضوری آموزش در هامحدودیت از برخی وجود براین،عالوه

 هایروش به ضعيف توجه ،استادان آموزش هنگام یادگيرندگان بودن منفعل بيشتر، انسانی نيروی به

 جمله از الکترونيکی هایآموزش غيره، و کالس فضای به یادگيری فرایند شدن محدود تدریس، فعال

 امتيازات رغمعلی(. 1393 زاده، عبداهلل) است ساخته ضروری را اجتماعی شبکة بر مبتنی هایآموزش

 آموزش. است گشته روشن نيز آموزشی روش این هایناکارآمدی تدریج به الکترونيکی، آموزش

 اما داشته، موفقی عملکرد ،یمکان و زمان محدودیت بدون اهداف به دستيابی دليل به الکترونيکی

 ارتباطات هایمهارت فقدان و درس کالس در چهرهبهچهره ارتباطات و عاطفی انسانی، تعامالت نبود

 کارآیی کيفيت، با و مطلوب اهداف به رسيدن در آموزشی ةشيو این تا است شده سبب اجتماعی

 و رسمی آموزش جای نتوانسته کامال  الکترونيکی آموزش جهت همين به. باشد ی نداشتهالزم

 سنتی آموزش که سخن این بيان نيز( 2006) 4تاینرمن(. 2007 ،3سيمن و پيکيانو) بگيرد را حضوری

 است معتقد اما داند؛می انگارانهساده سخنی را ندارد ارزشی هيچ و شده قدیمی کامال  کالسی و

 نرسيده پایان به و بوده مهم همچنان کالسی یادگيری الکترونيکی، یادگيری شماربی محاسن رغمعلی

 ،5لوریالرد) مناسب انسانی تعامل نبودمشکالتی از جمله،  با الکترونيکی یادگيری طورکلی، به .است

 برای انگيزش کمبود و( 2004 ،6ليم) غيرهمزمان یادگيری در تعویق تأخيری، بازخوردهای ،(1993

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Balakrishnan, Keat Teoh, Pourshafie, & Kooi  Liew 
2 Liccardi 
3 Picciano & Seaman 
4 Tinnerman 
5 Laurillard 
6 Lim 
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 آموزشی متخصصان از بسياری. است مواجه( 2003 ،1کيم و ليم) برخط الکترونيکی مواد خواندن

 فراگيری به کمک جمله، از سنتی هایآموزش امتيازات به توجه با نيز و کمبودها این به پاسخ در

 تسریع مربی، لةوسي به فراگيران حال و گذشته تجارب بين ارتباط برقراری یادگيری، تشویق و محتوا

 2یادگيری تلفيقی اندکرده تالش دیگران از بازخورد دریافت و ،معلومات کسب فرایند در گرانهتسهيل

 به مختلف، هایروش ترکيب طریق از تلفيقی یادگيری را ایجاد کنند. این متخصصان با طراحی

به  اندتوانسته رویکرد این با ،همچنين اند؛یافته دست مشکالت حل برای بخشاميد رویکردی

   کنند. توجه سنتی آموزش و الکترونيکی آموزش نوع دو هر امتيازات

 تعامل نمکاا و فرصت که است برخط زشموآ و چهرهبههچهر زشموآ از ترکيبی تلفيقی، آموزش

 استفاده با رویکرد این(. 2006 ،3گراهام) کندمی تسهيل را یادگيری باالتر هایمرتبه در ردخوزبا و

 منابع از پشتيبانی و اطالعات به پذیرانعطاف و فزاینده دسترسی و درس کالس بر مبتنی یادگيری از

 .دهدمی پوشش را( برخط و حضوری) روش دو هر مزایای یادگيری،

 ،5محوربرخط ،4محورحضوری هایمدل ازجمله مختلفی هایمدل تلفيقی، آموزش هایروش

 مدل در .گيردمی بر در را برخط وآزمایشگاه ،8منعطف مدل ،7معکوس درس کالس ،6چرخشی

 یادگيری و است چهرهبهچهره و حضوری آموزش آموزش، و یادگيری مبنای ،«محورحضوری»

 مدل از حاضر پژوهش در(. 2016 ،9ولچنکوا و برایان) شودمی کامل برخط یادگيری با کالسی

 .است شده استفاده محورحضوری

 کامال   آموزشی روش چهار ةمقایس هدف با خود پژوهش در( 2015) 10والک و ویور تای، 

 که دریافتند محورحضوری تلفيقی آموزش و معکوس تلفيقی آموزش برخط، کامال  حضوری،

 در هم محورحضوری تلفيقی مدل و داشته را عملکرد بهترین ،معکوس تلفيقی آموزش دانشجویان

 دانشجویان تحصيلی عملکرد بر تریمطلوب تأثير برخط کامال  آموزش و سنتی آموزش با مقایسه

  است. داشته

 و یادگيری تحقق برای و بردمی بهره تلفيقی یادگيری از نوین آموزشی نظام که ایدوره در

 گيرد،می کمک فراوانی امکانات و ابزارها از درسی، گوناگون هایزمينه در تحصيلی پيشرفت

 فراگيران آموزش امر در تلفيقی یادگيری تسهيل و تسریع در اجتماعی هایشبکه نقش از تواننمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Lim & Kim 
2 blended learning 
3 Graham 
4 face-to- face driven model 
5 online driven model 
6 rotation model 
7 flipped classroom 
8 flex model 
9 Bryan & Volchenkova 
10 Thai, Wever, & Valcke 
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 این از استفاده به دانشجویان ویژههب جوانان و نوجوانان عمومی اقبال رغمعلی. کرد پوشی چشم

 اجتماعی هایشبکه از دانشجویان چشمگير استقبال. است شده توجه به این مبحث کمتر ها،شبکه

 آموزشی ابعاد به کمتر توجه مجازی، اجتماعی هایشبکه کاربرد سازیبهينه ضرورت و مجازی

 از مطلوب ادةاستف ضرورت ،حضوری آموزشی هایروش با مقایسه در هاشبکه این از استفاده

 در اجتماعی گراییسازنده رویکرد جایگاه و اهميت آموزش، امر در مجازی اجتماعی هایشبکه

 بر آیند. به عبارتی همة این مواردشمار میهای طراحی آموزشی تلفيقی بهاز جمله ضرورت آموزش،

 آموزش ترکيب طریق از ،مجازی اجتماعی هایشبکه بر مبتنی تلفيقی آموزش طراحی اهميت

 و اجتماعی گراییسازنده رویکرد با مجازی اجتماعی هایشبکه بر مبتنی آموزش و چهرهبهچهره

 هایشبکه فضای بودن تعاملی به نظر. دارند تأکيد دانشجویان مختلف هایویژگی بر آن اثربخشی

 جدید رویکردهای تأکيد و ،اجتماعی گراییسازنده رویکرد در تعامل اساسی نقش ،مجازی اجتماعی

 آموزش اثربخشی بررسی مذاکره، و تعامل مشارکتی، یادگيری طریق از دانشجو بودن فعال بر آموزشی

 اجتماعی شناخت همچون دارند، تعاملی اساس که متغيرهایی بر اجتماعی هایشبکه بر مبتنی تلفيقی

 عملکرد ها،ویژگی این افزایش جهت در تالش رو،ایناست. از داشته بسزایی اهميت وخودتنظيمی،

  گيرد. قرار می الشعاعتحت را فراگيران تحصيلی

 در که است اجتماعی عوامل با خود پاسخ دادن تطبيق و هاتفاوت شناسایی ،1اجتماعی شناخت

(.  2015  ،2کامينگ) شودمی منجر فردیبين مسائل بر تسلط یا و سطحی هایگيریتصميم به نهایت

. است شده تشکيل( 1396  صالحی،) خودتنظيمی خودکارآمدی، ارزش، انتظار هایمؤلفه از متغير این

 شامل و شده محسوب افراد فردیدرون و فردیبين روابط در مهم موضوعی اجتماعی شناخت

 ایجاد نيازمند همگی که است 5خودتنظيمی و 4تهدید تشخيص ،3ذهن ةنظری مانند کارکردهایی

 با مرتبط هایمؤلفه عنوان به 6خوانیذهن ةمؤلف مثال، عنوان به. هستند یکدیگر با افراد ارتباط

 اشاره هاآن هيجانی حاالت تفسير و تشخيص و دیگران ذهنی وضعيت خواندن توانایی به ذهن،نظریة

 را هاآن ةآیند رفتارهای بتوانند دیگران هاینيت درک با تا کندمی کمک افراد به کارکرد این. دارد

 تأثير با اجتماعی شناخت(. 1997  ،7رابرتسون، جوليفی، مورتيمو و کوهن – بارون)  کنند بينیپيش

 هاآن یادگيری و تحصيلی هایفعاليت ،هاآن خودکارآمدی افزایش و فراگيران خودتنظيمی توانایی بر

 معاصر شناختی و تربيتی شناسیروان در مطرح مفاهيم از خودتنظيمی. دهدمی قرار تأثير تحت را

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 social cognition 
2 Cummings 
3 theory of mind 
4 detection of threat 
5 self-regulation 
6 brain-reading 
7 Baron-Cohen, Jolliffe, Mortimore, & Robertson 
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 از برگرفته را خودتنظيمی یادگيری خود، وجهی سه یةنظر در (1986) 1بندورا. است یادگيری

 هایفعاليت رفتاری، و محيطی شخصی، فرایندهای که است معتقد او. داندمی اجتماعی شناخت

 عنوان به خودتنظيمی(. 1396  شعبانی، و احقر  بيان، انتظامی) کندمی تعيين را فراگيران یادگيری

 و یادگيری فرایند در گيرندگان یاد فعال مشارکت نيازمند اجتماعی، شناخت هایمؤلفه از یکی

 درونی، و بيرونی منابع از استفاده با و خودتنظيمی متفاوت راهبردهای اتخاذ با هاآن. است آموزش

 از مداوم نظارت و کنترل. کنندمی کنترل را خویش یادگيری و کرده تنظيم فعاالنه را خود شناخت

 رقم را یادگيرندگان مطلوب تحصيلی عملکرد خودتنظيمی، یادگيری راهبردهای از استفاده طریق

 عملکرد. کنند پيگيری فعاالنه را خود هدف ها،فعاليت دشواری رغمعلی گيرندمی یاد هاآن. زندمی

 و تحصيلی خودکارآمدی و کفایت احساس رشد نةزمي آن، بر فراگيران تمرکز و مطلوب یادگيری

 خألهای رفع و آن هایمؤلفه و اجتماعی شناخت به توجه. سازدمی فراهم را انگيزش گيریشکل

 و ترخودآگاه خودکارآمدتر، فراگيرانی ایجاد سبب زمينه، این در آموزشی هایموقعيت در موجود

 .شد ترخواهدخودتنظيم

 آن ةمقایس و آموزشی مختلف ابعاد در تلفيقی آموزش اثربخشی پيرامون هاپژوهش اغلب نتایج

 متغيرهای و تحصيلی عملکرد بر آموزشی روش این تأثير از حاکی سنتی آموزش هایروش با

 سبب تلفيقی یادگيری. است معمول آموزشی هایروش با مقایسه در خودتنظيمی مانند انگيزشی

 را پتانسيل این و ،(2004 ،2برسين) شودمی یادگيری اثربخشی بهبود و یادگيری ماندگاری افزایش

 الگوی یک اساس بر دانشجویان یادگيری ةتجرب دهد، چراکه افزایش را دانشجویان رضایت که دارد

. شوند خود آموزشی هایتجربه درگير بيشتر تا سازدمی قادر را آنان که ،است استوار پویا یادگيری

. کند تشویق آموزشی فرایند در بودن فعال به را دانشجویان تا شودمی طراحی طوری شيوة این

 و تعامالت خودراهبر، یادگيریاز  کنند،می مشارکت تلفيقی ةدور یک در که دانشجویانی

  .(1394 عجم،) کنندمی حمایت اجتماعی هایمشارکت

 ارتباطی یهامهارت افزایش و بهبود تحصيلی، پيشرفت افزایش سبب تلفيقی آموزش از استفاده

 اوتا کاتنيک،) شودمی هاآن یادگيری ميزان افزایش و نمرات بهبود و تحصيلی افت کاهش فراگيران،

، بنفيلد، رابرتز، شارپ ؛1396 همکاران، و عزیزی ؛2004 همکاران، و 4زوبن ؛2008 ،3بردوندینی و

 و معافيان ،2015 ،7، لوهان، ترینور و مارتينمکوتچن ؛2016 ،6آگومو و اللو ؛2010 ،5فرنسيس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 bandura 
2 Bersin 
3 Kutnick, Ota,  Berdondini 
4 Dziuban 
5 Sharpe, Benfield, Roberts, & Francis 
6 Olelewe & Agomuo 
7 McCutcheon, Lohan, Traynor, & Martin 
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 تلفيقی یادگيری و آموزش اثربخشی از نشان که متعدد مطالعات وجود رغمعلی(. 1393 همکاران،

 آموزشکه  دهدمی نشان هاپژوهش از برخی نتایج دارد، فراگيران تحصيلی پيشرفت و عملکرد بر

  .(1397 اسفيجانی،) ندارد تحصيلی پيشرفت و عملکرد بر داریمعنی تأثير تلفيقی

 یا خودبازبينی مانند سنتی محيط درشده  استفاده خودتنظيمی راهبردهای در تغيير

( 2004  ،1چارلی و ویپ) محيط با متناسب خودتنظيمی راهبردهای از استفاده و گریخودمشاهده

 یادگيرندگان به روش این. است فناوری با تلفيقی سنتی هایآموزش در شده ایجاد تغييرات جمله از

  عجم،) نمایند مشارکت یادگيری در خودتنظيمی راهبردهای و خودراهبر یادگيری در تا کندمی کمک

 هایمهارت در تلفيقی یادگيری هایمحيط نقش بررسی(. 1391آهنچيان، و مهرام  ثانی، جعفری

 و خودتنظيمی نمرات بين که دهدمی نشان فراگيران خودراهبری و خودتنظيمی یادگيری

 تلفيقی ةدور و ،دارد وجود داریمعنی تفاوت سنتی آموزش و تلفيقی آموزش گروه دو  2خودراهبری

 (.2018 ،3اوزون و اوز) است سنتی ةدور از مؤثرتر خودراهبری و خودتنظيمی یادگيری توسعة  نظر از

 در تحصيلی عملکرد و خودتنظيمی یادگيری راهبردهای ةمقایس با( 2017) 4برودبنت، همچنين

 طلبی،کمک و همتا یادگيری استثناء به برخط، دانشجویان که دریافت تلفيقی و برخط یادگيرندگان

 یهامهارت ةمقایس. کنندمی استفاده تلفيقی دانشجویان از بيشتر خودتنظيمی راهبردهای سایر از

 سنتی و تلفيقی آموزش فراگيران که دهدمی نشان سنتی و تلفيقی آموزش دانشجویان خودتنظيمی

 ندارند یکدیگر با داریمعنی تفاوت امتحان اضطراب جز به خودتنظيمی هایمقياس خرده تمامی در

  .( 2010 پور، سعيد)

 اجتماعی شناخت در اجتماعی شبکة بر مبتنی تلفيقی آموزش نقش بررسی پيرامون کمی مطالعات

 هایشبکه نقش و آموزشی وةشي این اثربخشی ،هاپژوهش از برخی اما. است شده انجام فراگيران

  ،رودمی شمار به آن هایمؤلفه از یکی اجتماعی شناخت کهرا،  شناختی هایتوانایی بر اجتماعی

 در اجتماعی شبکة از استفاده که است آن بيانگر هاپژوهش از برخی هاییافته. اندکرده مطالعه

 5، آلووی، هورتون و دوسونتریسی جمله از. کندنمی ایجاد تغييری افراد شناختی هایتوانایی

 که دریافت «شناختی هایقابليت و اجتماعی شبکة هایسایت» عنوان با خود پژوهش در( 2013)

 فراگيران شناختی توانایی در چشمگيری تغيير مجازی اجتماعی هایشبکه در منظم و فعال درگيری

 .آوردنمی وجود به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Whipp & chiarelli 
2 self-directed 
3 Uz & Uzun 
4 Broadbent 
5 Tracy 
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 گراییسازنده رویکرد با اجتماعی شبکة بر مبتنی تلفيقی آموزش اهميت رغمعلی ،بنابراین

 نقش به هاآن اغلب که است شده انجام خصوص این در اندکی تحقيقات رسدمی نظر به اجتماعی،

 حاضر پژوهش. اندداشته اشاره آن سنتی و عام معنای به فناوری ابزارهای بر مبتنی تلفيقی یادگيری

  است: پرسش سه به گوییپاسخ دنبال به

 بر مبتنی آموزش و حضوری آموزش تلفيقی، آموزش ةکننددریافت دانشجویان آیا -

   دارند؟ یکدیگر با داریمعنی تفاوت تحصيلی عملکرد نظر از اجتماعیشبکة

 بر مبتنی آموزش و حضوری آموزش تلفيقی، آموزشکنندة دریافت دانشجویان آیا -

    دارند؟ یکدیگر با داریمعنی تفاوت تحصيلی خودتنظيمی نظر از اجتماعیشبکة

 بر مبتنی آموزش و حضوری آموزش تلفيقی، آموزشکنندة دریافت دانشجویان آیا -

     دارند؟ یکدیگر با داریمعنی تفاوت اجتماعی شناخت نظر از اجتماعیشبکة

 پژوهش روش
درسی تعيين شده در اجرای  انجام شد. از آنجا که مادة آزمایشیشبهپژوهش حاضر با روش 

ژوهش حاضر بایستی درسی در پ ، همچنيندرسی موظف دانشجویان بود ةطرح، جزئی از برنام

و درس ارزشيابی کيفی در نيمسال  ،پوشی نداشته باشدشد که با متغيرهای پژوهش همانتخاب می

تصادفی در  گيرینمونه هایروشمورد نظر تنها به دو کالس ارائه شده بود، عمال  امکان استفاده از 

از قبل شکل گرفته بودند و کنترل  هاگروه ،وهشی وجود نداشت. بنابراینبخش اصلی اجرای طرح پژ

  رسيد.نة مناسبی به نظر میگزی آزمایشیشبهنبود. لذا استفاده از روش تحقيق  پذیرامکانتمامی متغيرها 

 کنندگان پژوهششرکت

دانشگاه  اییمقطع کارشناسی آموزش ابتد دانشجومعلمان دختر يةآماری پژوهش شامل کل عةجام

آماری مورد نياز طی دو مرحله از دانشجویان پردیس شهيد هاشمی نژاد مشهد  فرهنگيان بود. نمونة

وم کارشناسی آموزش ابتدایی پردیس، انتخاب شد. در مرحله اول، دو کالس از دانشجویان سال س

گيری در هنمون شيوةبا استفاده از  بودند، سال 20-21سنی  دةرنفر در  75در مجموع شامل که 

ها و قوانين دانشگاهی و محدود بودن هایی مانند الزام به آیين نامهدسترس انتخاب شدند. محدودیت

در دسترس بود. به منظورکاهش  گيرینمونهمورد نظر از جمله علل استفاده از روش  هایتعداد کالس

قبل با  تخب مرحلةزایش دقت پژوهش، افراد مندر دسترس و اف گيرینمونهخطاهای ناشی از روش 

نفره به صورت  25گروه  هتصادفی در سه گروه جایگزین شدند. هر یک از س گيرینمونهروش 

آموزشی، گروه اول پژوهش از  سةجل 10آموزشی خاصی برخوردار شدند. طی  شيوةتصادفی از 
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 شبکةاجتماعی مجازی برخوردار شده، گروه دوم، آموزش مبتنی بر  شبکةآموزش تلفيقی مبتنی بر 

 اجتماعی مجازی و گروه سوم نيز آموزش صرفا  حضوری را دریافت کردند.

 پژوهش يابزارها

 ابزارهای پژوهش شامل سه آزمون بود.  

ای محقق ساخته پيرامون چهارگزینهسؤالی  10دو آزمون  شامل این آزمون: آزمون عملکرد تحصيلی

گردید. به منظور تأیيد  درسی انتخابی بود که پيش از اجرای طرح و پس از آن برگزار ةمادموضوع و 

ی که درس دانشجومعلماندو هفته روی گروهی از  ها، هر دو آزمون با فاصلةآزمونموازی بودن 

ارزشيابی کيفی را گذرانده بودند، اجرا شد. ميانگين و واریانس نمرات هر دو آزمون در مورد دو 

متخصصان و روایی محتوایی و صوری آزمون با استفاده از نظر  ،قریبا  برابر بود. همچنينگروه ت

نفر  5. برای تعيين روایی صوری، سؤاالت آزمون در اختيار شدی تأیيد فيک یابيارزش زةحو استادان

ها آوری شد. پاسخورت کيفی جمعبه ص هاآنو نظرات  ،گرفت درس ارزشيابی کيفی قرار استاداناز 

های ظاهری، با موضوع درسی مرتبط است. جهت بود که سؤاالت آزمون از نظر ویژگی این حاکی از

های آزمون به است شد تا در مورد هر یک از گویهمتخصصين درخواز  اییمحتو یینسبت روا نييتع

، پاسخ دهند. «ضرورتی ندارد»و  «مفيد است اما ضروری نيست»، «گویه ضروری است» سه طيف

آزمون و محاسبه گردید که تأیيدی بر روایی محتوایی آزمون بود. پایایی پيش cvr  ،96/0ص شاخ

دهی هر محاسبه گردید. مدت زمان پاسخ80/0و  82/0ترتيب   کرونباخ به روش آلفای آزمون باپس

 بينی شد.  دقيقه پيش 20آزمون برای هر سه گروه، 

 که است عبارت چهل و هفت شامل هنامپرسش این:  (1990) 2گروت دي و پينتريچ MSLQ 1 نامةپرسش

 راهبردهای اند. خرده مقياستنظيم شده انگيزشی باورهای خودتنظيمی و یادگيری بخش راهبردهای دو در

 مدیریت و شناختی، راهبردهای فراشناختی راهبردهای بعد سه و دارد عبارتبيست و دو خودتنظيمی  یادگيری

 و مقياس با عناوین تکرارپنج را در قالب   نامهپرسشعبارت  سيزدهشناختی،  راهبردهای کند.میارزیابی  را منابع

منابع،  مدیریت و فراشناختی دهد. راهبردهایدرک مطلب نشان می دهی، ونویسی، سازمانمرور،  بسط، خالصه

دهی، تالش و پشتکار و فعاليت نظارت و کنترل،  نظم ریزی،های برنامهرا در قالب مقياس هنامپرسشعبارت  نه

 فةمؤل چهار عبارت بوده که بيست و پنجشامل  هنامپرسش انگيزشی باورهای گيرد. خرده مقياسدهی در برمینظم

 ها براساسپاسخ .دهدامتحان را پوشش می اضطراب و گذاری درونی،هدف، ارزش گيریخودکارآمدی، جهت

 کامال  و موافقم مخالفم،  نظری ندارم،  مخالفم، ه و به درجات کامال گذاری شدليکرت نمره ایپنج درجه مقياس

 گيرد. می تعلق 5،  4،  3،  2،  1 موافقم به ترتيب نمره های

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Motivated Strategies for Learning Questionnaire 
2 Pintrich & DeGroot 
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عامل شناختی و خودتنظيمی  عاملی خودتنظيمی با دو ساختار ( طی تحقيق خود،1390کارشکی و صالحی )

 استمطلوب گزارش کرده )فراشناختی و مدیریت منابع( را با استفاده از تحليل عاملی تأیيدی 

 (05/0=RMSEA   ،93/0 =GFI  ،90/0  =AGFI  ،176 =df   ،45/470 =𝑥2 پایایی کل  .)با هنامپرسش  ،

های پينتریچ بررسیاست.  هنامپرسشبدست آمده است که حاکی از پایایی مناسب  73/0روش آلفای کرونباخ،  

 قابليت که داد انگيزشی در یادگيری نشان راهبردهای پرسشنامة روایی و پایایی تعيين ( برای1990و دی گروت )

به  امتحان،  اضطراب و درونی گذاریخودکارآمدی،  ارزش یعنی انگيزشی، باورهای گانةسه عوامل برای پایایی

 شناختی راهبردهای خودتنظيمی، یعنی یادگيری راهبردهای مقياس عامل دو برای و 75/0،  87/0،  89/0 ترتيب

 کل ( پایایی1396)و درتاج  رهیده ز انيرجب، آبادیعلی ،بود. همچنين 74/0، 83/0 به ترتيب خودتنظيمی، و

 هنامپرسشپژوهش حاضر، پایایی کل  در اند.گزارش کرده 70/0را باالتر از  کرونباخ آلفای ضریب با هنامپرسش

 محاسبه گردید.  83/0با ضریب آلفای کرونباخ، 

های تواناییبه منظور تعيين  (1392) نجاتیتوسط  نامهاین پرسش: 1هاي شناختیتوانايی نامةپرسش

، تصميم گيری، )حافظه، توجه انتخابی و کنترل مهاری ارزیابی هفت عامل مجزا از طریقشناختی 

گردید. در این پژوهش پذیری شناختی( طراحی شناخت اجتماعی و انعطاف، پایدارجةتو، ریزیبرنامه

های که شامل گویه« شناخت اجتماعی»مقياس  به منظور ارزیابی شناخت اجتماعی دانشجویان از زیر

است که  گویه سیشامل  هنامپرسشاین  است، استفاده شد. هنامپرسش وششبيستتا  وچهاربيست

( 5تا تقریبا  هميشه )( 1از تقریبا  هرگز) تليکر ایدرجه پنجپاسخ هر سؤال بر اساس یک مقياس 

و  یليمعدل تحص یهمبستگ ةمحاسب قیآزمون از طر نیهمزمان ا ییسنجش رواشود. مشخص می

نشان داد که به جز  یآزمون همبستگ جیشد. نتا یبررس یرانیا یدانشجو 395آزمون  یهااسيرمقیز

پایایی . دارد یبا معدل همبستگ 001/0آزمون در سطح  یهااسيرمقیز ریسا ،یشناخت اجتماع

با ضریب  هنامپرسش. در پژوهش حاضر، پایایی (1392 ،ی)نجاتاست  83/0 ،کرونباخ یآلفابا ضریب نامه پرسش

های مقياس شناخت اجتماعی و به منظور اطمينان از به دست آمد. به دليل محدودیت گویه 86/0آلفای کرونباخ 

سؤال ( از  6از پيش تعيين شده )  ای با تعداد سؤاالتمصاحبهت افراد و محاسبات مبتنی بر آن، اعتبار نمرا

شوندگان دریافت رت نياز، توضيحات الزم از مصاحبهر صوبسته بود و د  نوع دانشجویان به عمل آمد. سؤاالت از 

و سپس همبستگی بين نمرات  شد، گذاریهای افراد به سؤاالت مصاحبه به صورت کمی نمره. پاسخشدمی

مورد نظر محاسبه شد. ميزان این همبستگی  نامةپرسشحاصل از مصاحبه و نمرات مقياس شناخت اجتماعی 

 اعتماد کرد.      هاتوان به نمرات شناخت اجتماعی آزمودنیمی  بود که نشان داد 73/0

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Cognitive Abilities Questionnaire 
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 پژوهش ياجرا روش

جلسه  و موضوع درسی، مبحث هنجارها از درس ارزشيابی کيفی بود.   دهتعداد جلسات آموزشی هر گروه 

هدف کلی کنندگان  برگزار شد. در این جلسه، پس از بيان اول به صورت مشترک با حضور تمامی شرکت سةجل

پایانی نيز به صورت مشترک و با  ی مورد نظر اجرا گردید. جلسةهاآزمونپيش کنندگان،برای شرکت پژوهش

 هایشبکهاجتماعی و آموزش تلفيقی مبتنی بر  شبکةدر آموزش مبتنی بر برگزار شد.   هاآزمونپساجرای 

اجتماعی بومی شبکةایتا یک  شبکةاستفاده شد.  1اجتماعی ایتا شبکةاجتماعی )گروه آزمایش(، از 

است که پس از فيلترینگ تلگرام به عنوان جایگزین این شبکه در ایران ایجاد شد. این شبکه تمامی 

دهد تا از طریق تعامل با یکدیگر، اطالعات را دارا بوده و به افراد فرصت میتلگرام  شبکةامکانات 

 فرایند جلسات آموزشی سه گروه به شرح زیر است:    خود را به اشتراک گذارند.  هایو ایده

اجتماعی برخوردار شدند.   گراییسازندهاجتماعی با رویکرد  شبکةاز آموزش تلفيقی مبتنی بر  ،گروه آزمایش

اول، پس از بررسی منابع علمی،  عةتدوین الگوی آموزش تلفيقی طی دو مطالعه انجام شد. در مطال

ن روش آموزشی از طریق تحليل محتوای قياسی و با استفاده از روش ایهای اصلی و فرعی مؤلفه

بر  استخراجی و هایمؤلفهسپس الگوی آموزش تلفيقی مورد نظر با توجه به  ،کدگذاری استخراج گردید

( 1992یادگيری جاناسن ) هایمحيط( و مدل 2007) گرابينگرو همکاراناساس مدل طراحی آموزشی 

(. اعتبار درونی این الگو و پروتکل آموزشی تدوین شده، با استفاده از نظرات 1طراحی گردید )شکل

 . شدتأیيد  هیافتنيمه ساختار ایمصاحبهو  نامهپرسشمتخصصان و از طریق 

محور است، دانشجویان به عنوان ( که یک روش فراگير1حی شده )شکل در الگوی طرا

های چندگانه تأکيد شده است دارند. در آموزش تلفيقی بر تعاملگيرندگان در مرکز یادگيری قرار یاد

و محتوا، اهداف، ابزارهای آموزشی، رویکردهای آموزشی مناسب و غيره با مشارکت و همفکری 

یق از طردانشجویان و  شود. در این الگو، دانش به وسيلةویان و راهنمایی استاد انتخاب میدانشج

های گروهی توسط دانشجویان در قالب این اساس، پروژه شود. برهای مشارکتی ساخته میپروژه

 شيوةایتا به  شبکةنفره انجام شده و نتایج آن در کالس به صورت حضوری و در  چهاری هاگروه

توسط سایر دانشجویان بررسی ارائه شده،  هایگزارششود. غيرحضوری به اشتراک گذاشته می

کنند. این بازخوردها به همراه بازخوردهای دریافتی از شود، و بازخوردهای الزم را دریافت میمی

های دانشجویان در اختيار قرار داده و فرایند ارزیابی عاتی را پيرامون ارزیابی فعاليتاستاد، اطال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Eitaa 
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ی، شنيداری و دسترسی به امکانات تصویری، متن گردد.تکميل مي هاآندانشجویان با خودارزیابی 

 دهد.    قرار می هاآنهای دانشجویان در اختيار ئة یافتهایتا، بستری را برای ارا شبکةغيره در 

 
 اجتماعی گراییسازندهاجتماعی مجازی با رویکرد  هایشبکه: طراحی آموزش تلفيقی مبتنی بر 1شکل 

 

و آشنایی دانشجویان با  هاآزموناجرای پيشبينی شد. پس از ده جلسه پيشتعداد جلسات آموزش 

ادامه  2ارائه شده در شکل  اول،  جلسات دوم تا نهم در قالب پروتکلِ سةفرایند کلی آموزش در جل

برگزار  هاآزموندهم نيز به صورت مشترک با دو گروه دیگر و به منظور اجرای پس ، و جلسةیافت

های دانشجویان از جمله سبک یادگيری، گردید. در طی جلسات دوم تا نهم پس از شناسایی ویژگی

در این  هاآنهای اجتماعی و ميزان مهارت با شبکه هاآنگرا بودن، ميزان آشنایی ميزان فردگرا و جمع

 سةحضوری و چهار جل سةبندی دانشجویان انجام پذیرفت. در مجموع یک جلزمينه و غيره، گروه

 شيوةیان با توجه به موضوع هر جلسه، به غيرحضوری برگزار شد که طی این جلسات، دانشجو

به اشتراک  هاگروههای خود را با سایر ، نتایج فعاليتگروهی یا انفرادی به فعاليت پرداختند. سپس

ها های خود دفاع کردند. این فعاليتمند شده و از یافتهبهره هاآنگذاشته و از بازخوردها و نظرات 

در  ،یا صوتی و غيره ،های متنی یا تصویریفایل گروهی، ارائةاز بحث های مختلف اعم شيوةبه 

قالب جلسات حضوری و غيرحضوری انجام شد. فعاليت دانشجویان و یادگيری و هدایت آن توسط 

آموزش این گروه با دو گروه  شيوةگری استاد، وجه تمایز خودشان و مشارکت با یکدیگر و با تسهيل

 بود.     دیگر
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 فرایند اجرای پروتکل آموزشی:  2کل ش

های معمول و سنتی دریافت کردند. تعداد جلسات آموزشی شيوةگروه دوم آموزش حضوری را با 

اول و آخر که به صورت مشترک برگزار شد( بود که پس  سةجلسه )با احتساب جل دهاین گروه هم 

سخنرانی  هایروشحضوری با  شيوةاز بيان اهداف و طرح درس در اولين جلسه،  جلسات بعدی به 

 و پرسش و پاسخ دنبال گردید. 

اجتماعی ایتا  شبکةجلسه )دو جلسه مشترک( و صرفا  با استفاده از  دهآموزش گروه سوم نيز طی 

اجتماعی ایتا در اختيار دانشجویان  قرار  شبکةمحتوا و مطالب آموزشی مورد نظر از طریق انجام شد. 

اجتماعی مطرح و پاسخ  شبکةمطالب، سؤاالت خود را از طریق  عةالگرفت. دانشجویان پس از مط

 آن را از همين طریق دریافت کردند.  

 هاداده ليروش تحل

آوری و با استفاده های الزم جمعون از سه گروه به عمل آمد و دادهآزمدر پایان آموزش، پس  

آماری در دو بخش آمار توصيفی و استنباطی انجام  هایتحليل. ندتحليل شد SPSS24 افزاراز نرم

آماری ميانگين و انحراف استاندارد بود. در بخش آمار  هایشاخصشد. آمار توصيفی شامل 

گنی شيب های همفرضپيش نشدن سه گروه، به دليل تأیيد هایميانگين سةاستنباطی، به منظور مقای

، استفاده از روش تحليل کوواریانس هاآزمونو پس هاآزمونپيش رگرسيون و قوی بودن رابطة

آزمون افراد در متغيرهای آزمون و پسبة اختالف نمرات پيشنبود. لذا پس از محاس پذیرامکان

طرفه تحصيلی، از روش تحليل واریانس یک( عملکرد Dاختالف نمرات ) سةمنظور مقایموردنظر، به

يرهای خودتنظيمی تحصيلی و شناخت اجتماعی از ( متغDاختالف نمرات ) سةمقای)آنووا( و برای 
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مورد نظر  هایتحليلروش تحليل واریانس چندمتغيره )مانووا( استفاده شد. قبل از اجرای 

  .شدندهای آن بررسی و تأیيد فرضپيش

 هايافته
آزمون عملکرد آزمون و پسدر بخش آمار توصيفی، ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش

(. اطالعات 1و خودتنظيمی تحصيلی و شناخت اجتماعی در سه گروه محاسبه شد )جدول تحصيلی 

از ملکرد تحصيلی دانشجویان برخوردار ع آزمونپسميانگين نمرات  که دهدنشان می 1جدول 

افزایش یافته است. این شاخص در آموزش مبتنی بر  آزمونپيشآموزش تلفيقی در مقایسه با 

کرده و در آموزش حضوری نيز افزایش ناچيزی داشته است. در خودتنظيمی اجتماعی تغييری نشبکة

در سه گروه افزایش یافته که در ادامه،  آزمونپسو  آزمونپيشتحصيلی نيز اختالف بين نمرات 

دهد که در گروه آموزش نمرات شناخت اجتماعی نيز نشان می سة. مقایشدآن بررسی  داریمعنی

اجتماعی، شناخت اجتماعی افزایش یافته و در گروه آموزش شبکة تلفيقی و آموزش مبتنی بر

 حضوری این ميزان با کاهش مواجه بوده است. 

 آمار توصيفی نمرات عملکرد تحصيلی و خودتنظيمی تحصيلی هايشاخص -1جدول 

 

 متغيرها

 

 گروه

 

 فراوانی

 آزمونپس آزمونپيش

 استانداردانحراف  ميانگين انحراف استاندارد ميانگين

 

عملکرد 

 تحصيلی

 94/1 96/7 33/1 96/7 25 اجتماعی شبکةآموزش مبتنی بر 

 32/1 40/8 11/1 7 25 آموزش تلفيقی

 14/2 60/7 38/1 40/7 25 آمورش حضوری

خودتنظيمی 

 تحصيلی

 97/18 52/159 56/18 64/157 25 اجتماعی شبکةآموزش مبتنی بر 

 42/20 164 86/16 24/158 25 آموزش تلفيقی

 97/17 92/170 43/14 44/163 25 آمورش حضوری

 

شناخت 

 اجتماعی

 02/2 56/7 57/2 84/6 25 اجتماعی شبکةآموزش مبتنی بر 

 45/2 28/8 40/2 76/7 25 آموزش تلفيقی

 61/1 96/6 30/2 32/7 25 آمورش حضوری

 

آموزش تلفيقی، آموزش حضوری و آموزش مبتنی بر  کنندةآیا دانشجویان دریافت :(1)سؤال پژوهش

 با یکدیگر دارند؟    داریمعنیاجتماعی از نظر عملکرد تحصيلی تفاوت شبکة

راهه انجام شد از طریق آزمون تحليل واریانس یک ميانگين اختالف عملکرد تحصيلی داریمعنیآزمون 

 (. 2)جدول 
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 تحصيلی اختالفی عملکرد نمرةهة آنووای یک را -2جدول 
 داریمعنی MS F آزادی جةدر مجموع مجذورات 

 015/0 50/4 33/14 2 67/28 هاگروهبين 

   20/3 72 00/230 هاگروهدرون 

    74 67/258 کل

 

(  و اختالف 015/0بوده ) 05/0آزمون کمتر از  داریمعنیحاکی از آن است که سطح  شمارةاطالعات جدول 

 گيرد.می بر را در هاگروه، کدام دارمعنیاما مشخص نيست که این اختالف است.  دارمعنیمشاهده شده 

     برای تشخيص این موضوع از آزمون تعقيبی شفه استفاده شد.

 هاگروههای دوگانه مقایسهميانگين اختالف عملکرد تحصيلی در  داریمعنیآزمون   -3جدول 

 آزمون هاگروه
ميانگين 

 اختالف

خطای 

انحراف 

 استاندارد

 %95اطمينان  فاصلة داریمعنی

 باالترین حد ترین حدپایين 

 46/2 -64/0 049/0 51/0 20/1 شفه آموزش تلفيقی و  آموزش حضوری

 66/2 14/0 026/0 51/0 40/1 شفه اجتماعی شبکةآموزش تلفيقی و آموزش مبتنی بر 

 01/17 -50/1 014/0 68/3 80/7 شفه اجتماعی شبکةآموزش حضوری و  آموزش مبتنی بر 

 

که بين ميانگين اختالف نمرات عملکرد تحصيلی در  ،دهدنشان می شمارة سهجدول داد برون

ه عبارت دیگر،  ب (.049/0)  داردوجود  داریمعنیدو گروه آموزش تلفيقی و آموزش حضوری تفاوت 

آموزش تلفيقی نسبت به دانشجویان حاضر در آموزش حضوری از عملکرد  ةنندکدانشجویان دریافت

ميانگين اختالف نمرات عملکرد تحصيلی بين دو گروه  ،تحصيلی باالتری برخوردار هستند. همچنين

. (026/0) با یکدیگر دارد داریمعنیاجتماعی تفاوت  شبکةآموزش تلفيقی و آموزش مبتنی بر 

اساس، عملکرد تحصيلی دانشجویان برخوردار از آموزش تلفيقی نسبت به دانشجویان آموزش براین

اجتماعی باالتر است. بين عملکرد تحصيلی دو گروه آموزش حضوری و آموزش شبکةمبتنی بر 

، وجود دارد. بنابراین داریمعنیتفاوت  (014/0) اجتماعی بر اساس آزمون شفهشبکةمبتنی بر 

 اجتماعی از عملکردشبکةحضوری نسبت به دانشجویان آموزش مبتنی بر وزشدانشجویان آم

 تحصيلی باالتری برخوردار هستند. 

آموزش تلفيقی، آموزش حضوری و آموزش مبتنی  دةکننآیا دانشجویان دریافت (: 2سؤال پژوهش )

 با یکدیگر دارند؟    داریمعنیاجتماعی از نظر خودتنظيمی تحصيلی تفاوت شبکةبر 
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خودتنظيمی  آزمونپسو  آزمونپيشاختالف نمرات واریانس چند متغيره نشان داد که تحليل 

ی متفاوت هاگروه(. به منظور تعيين 013/0با یکدیگر دارند ) داریمعنیتحصيلی در سه گروه، تفاوت 

 (. 4از آزمون تعقيبی شفه استفاده شد )جدول 
 هاگروهدوگانه  هايمقايسهنظيمی تحصيلی در ميانگين اختالف خودت داريمعنیآزمون  -4جدول

 

 هاگروه

 

 آزمون

ميانگين 

 اختالف

خطاي 

انحراف 

 استاندارد

 %95فاصله اطمينان  داريمعنی

 
پایين ترین 

 حد

باالترین 

 حد

 47/10 -87/6 874/0 47/3 80/1 شفه آموزش حضوريآموزش تلفيقی و 

آموزش مبتنی بر آموزش تلفيقی و 

 اجتماعیشبکة
 59/18 24/1 021/0 47/3 90/9 شفه

آموزش حضوري و آموزش مبتنی بر 

 اجتماعیشبکة
 79/16 -55/0 072/0 47/3 10/8 شفه

 

دهد که بين خودتنظيمی دانشجویان برخوردار از آموزش نشان می چهار شمارةهای جدول داده

دانشجویان برخوردار  ،(. همچنين874/0وجود  ندارد )  داریمعنیتلفيقی و آموزش حضوری تفاوت 

 ترماجتماعی، از نظر تحصيلی خودتنظيشبکةاز آموزش تلفيقی نسبت به دانشجویان آموزش مبتنی بر 

نمرات (. در مقایسه 021/0است ) 05/0تر از آزمون شفه پایين داریمعنیو شاخص هستند 

اجتماعی، شاخص شبکةخودتنظيمی دانشجویان برخوردار از آموزش حضوری و آموزش مبتنی بر 

دهد دانشجویان برخوردار از آموزش ( که نشان می072/0باالتر است ) 05/0آزمون شفه از  داریمعنی

 .  اجتماعی تفاوتی ندارندشبکةحضوری در خودتنظيمی تحصيلی با دانشجویان آموزش مبتنی بر 

آموزش تلفيقی، آموزش حضوری و آموزش  دةکنندریافت(: آیا دانشجویان 3پژوهش )سؤال 

 با یکدیگر دارند؟    داریمعنیاجتماعی تفاوت اجتماعی از نظر شناختشبکةمبتنی بر 

شناخت  آزمونپسو  آزمونپيشاختالف نمرات واریانس چندمتغيره نشان داد که  تحليل

اجتماعی سة شناختمنظور مقایبه(. 042/0با یکدیگر دارند )  داریمعنیاوت اجتماعی در سه گروه تف

 (.  5)جدول  ی از آزمون تعقيبی شفه استفاده شدآموزش گانةی سههاگروه
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 هاگروهدوگانه  هایمقایسهميانگين اختالف شناخت اجتماعی در  داریمعنیآزمون  -5جدول

 

 هاگروه

 

 آزمون

ميانگين 

 اختالف

خطاي 

انحراف 

 استاندارد

 %95فاصله اطمينان  داريمعنی

 
پایين ترین 

 حد

باالترین 

 حد

 94/2 -54/0 235/0 69/0 20/1 شفه آموزش حضوريآموزش تلفيقی و 

آموزش تلفيقی و  آموزش مبتنی بر 

 اجتماعیشبکة
 50/3 01/0 048/0 69/0 76/1 شفه

آموزش مبتنی بر  آموزش حضوري و

 اجتماعیشبکة
 30/2 -18/1 726/0 69/0 56/0 شفه

، بين شناخت اجتماعی دانشجویان آموزش تلفيقی در مقایسه با پنج شمارةبا توجه به جدول 

 05/0شفه از  داریمعنیو شاخص  ،وجود ندارد داریمعنیدانشجویان آموزش حضوری تفاوت 

(. همچنين تفاوت شناخت اجتماعی دانشجویان آموزش تلفيقی و دانشجویان 235/0بيشتر است ) 

 نيست.کمتر  05/0شفه از  داریمعنینيست، چراکه شاخص  دارمعنیاجتماعی شبکةآموزش مبتنی بر 

زش مبتنی ی شفه در مقایسه شناخت اجتماعی دو گروه آموهاآزمون داریمعنی(.  شاخص 048/0) 

(،  بدین معنا که بين شناخت 726/0)  تبيشتر اس 05/0اجتماعی و آموزش حضوری نيز  از شبکةبر 

اجتماعی شبکةاجتماعی دانشجویان برخوردار از آموزش حضوری و دانشجویان آموزش مبتنی بر 

 وجود ندارد.  داریمعنیتفاوت 

 گيريبحث و نتيجه
اجتماعی با رویکرد شبکةحاضر، تعيين اثربخشی الگوی آموزش تلفيقی مبتنی بر  عةهدف مطال

ها جتماعی بود. یافتهاجتماعی بر عملکرد تحصيلی، خودتنظيمی تحصيلی و شناخت ا گراییسازنده

نشان داد که آموزش تلفيقی بر عملکرد تحصيلی فراگيران تأثير مثبت داشته و سبب افزایش عملکرد 

دانشجویان آموزش تلفيقی در مقایسه با دانشجویان آموزش مبتنی  ،شود. همچنينمی اهآنتحصيلی 

ا دانشجویان اجتماعی از خودتنظيمی و شناخت اجتماعی باالتری برخوردار هستند. امَشبکةبر 

آموزش تلفيقی در خودتنظيمی تحصيلی و شناخت اجتماعی با دانشجویان آموزش حضوری تفاوت 

 . نداشتند داریمعنی

تأثير مثبت آموزش تلفيقی بر عملکرد تحصيلی دانشجویان در مقایسه با آموزش حضوری و 

ی معافيان هاپژوهشی متعدد از جمله هاپژوهشاجتماعی مجازی، با نتایج  شبکةآموزش مبتنی بر 

(،  عزیزی و همکاران 2004(،  زوبن و همکاران )2008(،  کاتنيک و همکاران )1393و همکاران )

(،  یاپوچی 2015(،  مکوتچن و همکاران )2016(،  اللو و آگومو  )2010(،  اسميت و لرد )1396)

(،  ساالری و کرمی 1394(،  سلطانيان و همکاران )1389(،  ذوالفقاری و همکاران )2012و اکبين )
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(،  2010(،  ولينگ و هافمن )2009(، ملتون و همکاران )2003(، گابریل )1393(،  عبداهلل زاده )1393)

(،  2015(، چوی و هان  )2016(،  کومسای  )2003(، بویل و همکاران )2015تای و همکاران )

فوق، اساسی به نظر  تة( همسو است. ذکر چند نکته در تبيين یاف1397(، ضرابيان  )2014اليسون )

ن شود و مدرساسخنرانی برگزار می شيوةحضوری معموال  به  هایکالسکه رسد. نخست اینمی

ادگيری دارند. استفاده از فرصت کمتری برای درگير ساختن یادگيرندگان در فرایند آموزش و ی

های کالس حضوری در اختيار ج از ساعتهای بيشتری را خارمبتنی بر وب، فرصت هایفناوری

فعال تدریس  هایروشدهد. این وضعيت، امکان طراحی و اجرای قرار میو یادگيرنده  هدهندیاد

یادگيری و آموزش ویژه آموزش مفاهيم دشوارتری که نيازمند درگيری بيشتر فراگير در فرایند هب

را در جهت دسترسی به این اهداف حمایت  استادانکاربرد آموزش تلفيقی، سازد. است را فراهم می

ر و نيز (.  لذا  فراگيران از طریق تعامل و مشارکت بيشتر با یکدیگ2008کند )گاریسون و واقان،  می

به ساخت دانش  درگيری بيشتر در آموزش و یادگيری،  فرصت بيشتری برای تبادل اطالعات داشته و

و افزایش عملکرد  ترعميقاین تغييرات در نهایت منجر به یادگيری بهتر و دست خواهند یافت. 

 تحصيلی فراگيران خواهد شد.

تسنگ و (، 2014(، سزتو )1397نی )العات از جمله اسفيجامذکور با نتایج برخی از مط یافتة

های پژوهش ( همسو نيست. یافته2007(،  راسل )2007(،  ویکتوریجا و دوسان )2016والش )

ر عملکرد ب داریمعنیگونه تأثير ی از آن است که آموزش تلفيقی هيچتسنگ و والش حاکسزتو، 

 که ابعادی از آموزشصرف این ( نيز معتقدند که2016تحصيلی فراگيران ندارد. لين،  چوی و کوئک )

نباید انتظار یادگيری با کيفيتی را داشت. علت احتمالی این عدم برخط با آموزش سنتی تلفيق شود، 

تفاوت شده،  اجرای آن، ابزار فناوری استفاده وةنحآموزش تلفيقی و  هایمدلهمسویی در تفاوت 

زش ریشه دارد. استفاده از مدل رویکرد آموزشی و ميزان همکاری دانشجویان در فرایند آمو

بر عملکرد و پيشرفت يقی پژوهش حاضر، اثرات مثبتی را در الگوی آموزش تلف محورحضوری

أیيدی بر نتایج پژوهش نيز ت( 2015های پژوهش تای، ویور و والک  )تحصيلی داشته است. یافته

در مقایسه با آموزش سنتی و آموزش کامال   محورحضوریبدین معنا که مدل تلفيقی حاضر است. 

 شده برخط تأثير مطلوبتری بر عملکرد تحصيلی دانشجویان دارد. عالوه بر این،  ابزار فناوری استفاده

اجتماعی مجازی به دليل تعاملی بودن، فرصت یادگيری مشارکتی و شبکةدر پژوهش حاضر یعنی 

به تبادل  هاازد. دانشجویان از طریق این شبکهسیادگيری گروهی را برای دانشجویان فراهم می

ی خود پرداخته و با دریافت  بازخوردهای متفاوت، برای ساخت دانش و اطالعاتی هاایدهها و اندیشه

شود. این وضعيت سبب افزایش یادگيری و عملکرد تحصيلی دانشجویان می کنند.تر تالش میغنی

اجتماعی است.  گراییسازندهپژوهش حاضر، رویکرد از طرف دیگر، اساس الگوی آموزش تلفيقی 
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بر اساس این رویکرد، دانشجویان به مشارکت و همکاری با یکدیگر در کسب دانش سوق داده 

بسازند،  مطالب درسی  دارمعنیطور که دانش را به شودفراهم می هاآنهایی برای رصتشوند و فمی

بهتر شود. این امر نيز شاهدی بر اثربخشی روش آموزش  هاآندر نتيجه فرایند یادگيری  ،را درک کنند

 تلفيقی است. 

اجتماعی و آموزش شبکةعدم تفاوت خودتنظيمی تحصيلی بين دو گروه آموزش تلفيقی مبتنی بر 

حضوری و تفاوت بين خودتنظيمی دانشجویان برخوردار از آموزش تلفيقی و آموزش مبتنی بر 

(،  2015های گولر و ساهن )های پژوهش حاضر با نتایج پژوهشافتهاجتماعی به عنوان یکی از یشبکة

ی هاپژوهشهمسو است. همچنين این یافته با نتایج ( 2010(، سعيد پور )2010ژو و همکاران )

ی ویپ و چارل(،2017(، برودبنت )2018(، اوز و اوزون )2003(، کوزما )1395شاهرخی و همکاران )

های ( در یک جهت نيست. یافته2008( و لی )1398نجفی )(،1394)(،عمادی و آهوخش 2004)

بيانگر آن است که بين دانشجویان برخوردار از آموزش تلفيقی و آموزش  هاپژوهشبرخی از این 

ود ندارد. وج داریمعنیتفاوت های خود تنظيمی به استثنای اضطراب امتحان، سنتی درخرده مقياس

ان برخوردار از آموزش تلفيقی در مشغوليت تحصيلی آموزدانشگفت که توان در تبيين این یافته می

(. 1394د )عمادی و آهوخش، بيننهستند که با روش متداول آموزش میانی آموزدانشباالتر از 

تر هستند. االیی برخوردار هستند، خودتنظيمدیگر، افرادی که از مشغوليت تحصيلی بطرفاز

ی در آموزش تلفيقی و کيالکترون یريادگی طيمح یاو چندرسانه یتنمتنوع م یابزارها کارگيریبه

 هاآنجذابيت این ابزارها برای دانشجویان، سبب افزایش مشغوليت، درگيری تحصيلی و خودتنظيمی 

این، تفاوت ميزان خودتنظيمی دانشجویان آموزش تلفيقی نسبت به آموزش مبتنی برشود. عالوهمی

 هاآنآن است که در آموزش تلفيقی به دليل ارتباط حضوری دانشجویان، اجتماعی حاکی از شبکةبر 

تنظيم که خودگردانی و کنترل رفتاری مؤثری دارند،  های خودفرصت دارند با مشاهده  همکالسی

را الگوبرداری کرده و در نهایت این  هاآنخودکنترلی اتخاذ شده توسط  هایروشراهبردها و 

(  کنار 2002به عقيده پينتریچ و شانک  ) شود.می هاآنالگوبرداری موجب ارتقاء سطح خودتنظيمی 

بلکه شود، ه الگوبرداری خودکار نمیتنهایی منجر بکننده و الگو به هم قرار گرفتن مشاهده

تحقق  مةبرانگيخته شوند. الز هاآنرای یادگيری از و ب کنند الگوها را توجه به مشاهدهگران ابتدا باید

که پژوهش افراد با یکدیگر است. به دليل آناین شرایط وجود زمان کافی و ارتباط حضوری بيشتر 

تعداد جلسات آموزش حضوری در مقایسه با آموزش صرفا  ت، حاضر مبتنی بر رویکرد تلفيقی اس

ها توسط دانشجویان شده است. ان مشاهده الگووضعيت سبب کاهش زمحضوری کمتر بوده و این 

و  ،شدن فرایند الگوبرداری تررنگ کاهش زمان، فرصت ارتباط حضوری را کمتر کرده و سبب کم

در نهایت عدم تغيير یا تغيير کم مهارت خوتنظيمی در دانشجویان شده است. مطالب بيان شده در 



 73 ...و اجتماعی شناخت تحصيلی، برخودتنظيمی اجتماعی شبکه بر مبتنی تلفيقی آموزش اثربخشی

دی نيز مطرح است.  شبکةآموزش مبتنی بر  تبيين تفاوت خودتنظيمی دانشجویان آموزش تلفيقی و

های های خود دریافتند که در آموزشدر پژوهش( 2004(، ویپ و چارلی)2005یانگ و همکاران )

و فعاالنه  دادهفعاالنه انجام  را خود کارهای اکثر نوین آموزشی، فراگيران هایمبتنی بر فناوری

در یادگيری افزایش  هاآن خودتنظيمیميزان  ،بنابراینکنند. می جستجوجدید را اطالعات و منابع 

آموزش تلفيقی و دانشجویان دیگر در تبيين تفاوت خودتنظيمی دانشجویان برخوردار از  تةیابد. نکمی

اجتماعی  گراییسازندهاجتماعی، توجه و تأکيد آموزش تلفيقی بر شبکةآموزش مبتنی بر  دةکنندریافت

رد، فعال بودن یادگيرندگان و توليد دانش از طریق تعامل است. است. اصل مهم در این رویک

از طریق تعامل یاد بگيرند. اهداف، ابزار آموزشی،  کننددانشجویان در یادگيری فعال بوده و تالش می

گردد و لذا دانشجویان تعهد راهبردهای آموزش و غيره، با مشارکت یادگيرندگان تدوین و تعيين می

دهی بيشتر حساس کرده و این امر موجب خودنظمنسبت به فرایند آموزش ا و مسئوليت بيشتری

 .  شودمی هاآن

کننده در آموزش ين شناخت اجتماعی دانشجویان شرکتب داریمعنیدر پژوهش حاضر،  تفاوت 

تلفيقی و آموزش حضوری مشاهده نشد، اما دانشجویان  آموزش تلفيقی نسبت به دانشجویان آموزش 

 دارمعنیاجتماعی مجازی از شناخت اجتماعی باالتری برخوردار بودند و این تفاوت  شبکةمبتنی بر

اجتماعی  تلفيقی بر شناخت ينة تأثير آموزشدهد که در زمبررسی منابع علمی نشان میبود. 

های شناختی که شناخت اجتماعی یکی از اما در خصوص تواناییانجام شده،  های اندکیپژوهش

 هاپژوهشهای پراکنده و محدودی انجام شده است. برخی از رود،  فعاليتآن به شمار می هایمؤلفه

از  کند.های شناختی افراد تغييری ایجاد نمیاجتماعی در توانایی شبکةکنند که استفاده از بيان می

« های شناختیاجتماعی و قابليت شبکةهای سایت»در پژوهش خود با عنوان ( 2013جمله تریسی )

شناختی  اجتماعی تغيير چشمگيری در توانایی هایشبکهدریافت که درگيری فعال و منظم در 

خوانی به عنوان کارکرد شناخت چنان که پيش از این بيان شد، ذهنآورد. همفراگيران به وجود نمی

وضعيت  خوانی به عنوان توانایی خواندن. ذهنتاجتماعی، نيازمند ایجاد ارتباط افراد با یکدیگر اس

کند تا  ه و به افراد کمک میذهنی دیگران به تشخيص و تفسير حاالت هيجانی دیگران اشاره داشت

ی هامهارت ،بينی کنند. بنابراینرا پيش هاآنهای دیگران را درک کرده و رفتارهای آینده نيت

بهتر درک کنند. به ها را تا رفتار استاد و همکالسی کندخوانی در کالس به دانشجویان کمک میذهن

یا اظهارات هيجانی در  در کالس درس از رفتارهای شوخ طبعانه وقتیاستاد یا معلم  ،عنوان مثال

از این رفتارهای مربی خود، آگاهی  آموزدانشاگر دانشجو یا  ،کندمی روابط با فراگيران استفاده

مکن است رفتارهای استاد خود خوانی ضعيفی داشته باشد، میا به عبارتی مهارت ذهن ،نداشته باشد

خوانی به  ارهای مشارکتی کالس، توانایی ذهندر ک ،را به تمسخر کردن تعبير و تفسير کند. همچنين
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و در نتيجه همکاری و مشارکت  ،کند تا از حاالت ذهنی یکدیگر آگاه باشندمی دانشجویان کمک

 (.2006کارآمدتری داشته باشند )بکليجاوانزر و همکاران،  

از آنجا که روش آموزش تلفيقی، ترکيبی از روابط حضوری و غيرحضوری بوده و در مقایسه  

فرصت تعامل حضوری کمتری برای  ری که تمامی روابط آن حضوری است،با آموزش صرفا  حضو

خوانی را تجربه یی مانند ذهنهامهارتدانشجویان فراهم است و دانشجویان کمتر فرصت دارند 

تغيير خت اجتماعی دانشجویان آموزش تلفيقی در مقایسه با آموزش حضوری، کنند، ميزان شنا

( همسو نيست. اما در 2013تریسی ) پژوهش حاضر با مطالعة هاییافتهچشمگيری نداشته است. 

آموزش تلفيقی مشتمل بر  اینکهتوان گفت با توجه به اجتماعی میشبکةمقایسه با آموزش مبتنی بر 

شود شناخت اجتماعی دانشجویان برخوردار از جلسات حضوری است، این وضعيت سبب می

اجتماعی بيشتر باشد. در آموزش  شبکةآموزش تلفيقی در مقایسه با دانشجویان آموزش مبتنی بر 

تباط حضوری مجازی، سبب محدودیت ار هایشبکهاجتماعی، ایجاد ارتباط از طریق  شبکةمبتنی بر 

فراهم  هاآنشناخت بهتر و بيشتر را برای  اط حضوری فراگيران با یکدیگر، زمينةشده و فقدان ارتب

 شود. مختلف آن کمتر محقق می هایمؤلفهدر نتيجه شناخت اجتماعی و  ،سازدنمی

 شبکةکم دانشجویان در استفاده از  زةانگيدر این پژوهش، موانعی همچون محدودیت زمانی، 

 شبکةطرح آموزش تلفيقی مبتنی بر  نةبهيهای موجود در اجرای جتماعی بومی از جمله چالشا

محدود شدن اجرای طرح آموزشی به دروس موظف و دروس رود. شمار میاجتماعی مجازی به

خاص دانشگاه و محصورشدن آموزش به دانشجویان دختر و دانشجویان کارشناسی آموزش ابتدایی 

تأثير  های پژوهش را تحتیافته پذیریاز جمله عواملی است که قدرت تعميم ،نيز دانشگاه فرهنگيان

بندی دانشگاه از ابتدای نيمسال تحصيلی بر اساس این، از آنجا که کالسبرخود قرار داده است. عالوه

نظر وجود  های موردتخاب کامال  تصادفی نمونهانتخاب واحد دانشجویان شکل گرفته بود، امکان ان

های دیگر اجرای طرح ز طرح آزمایشی کامل از جمله چالشنداشت و لذا محدودیت در استفاده ا

 رود. به شمار می

  

اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصيلی، خودتنظيمی  شبکةنظر به تأثير آموزش تلفيقی مبتنی بر  

يلی و ارتقاء آموزشی جهت افزایش عملکرد تحص شيوةتحصيلی و شناخت اجتماعی استفاده از این 

گردد. و اجتماعی دانشجویان پيشنهاد می ارتباطی هایفرایندهای تحصيلی معطوف به خود و مهارت

 هایشبکهمبتنی بر  هایآموزشهای تلفيقی مبتنی بر وب و بهينه و مؤثر از طرح  ةاستفادبه منظور 

های نوین به دانشجویان فناوریهای شود آموزش مهارت،  پيشنهاد میهااجتماعی مجازی در دانشگاه

آموزشی،  شيوةگيرد. استفاده از این  قرار هادانشگاههای آموزشی در ردیف برنامه استادانو 

تلفيقی  هایها و منابع انسانی مورد نياز را در پی خواهد داشت. اجرای طرحجویی در هزینهصرفه
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و ماهر است. لذا، آموزش نيروی  اجتماعی، نيازمند وجود افرادی متخصص هایشبکهمبتنی بر 

بينی گردد. تأثير ی زیرساختی و اجرایی دانشگاه پيشهاانی ماهر و متخصص باید در برنامهانس

اجتماعی بر فرایندهای تحصيلی معطوف به خود و عمکرد  هایشبکهآموزش تلفيقی مبتنی بر 

آموزشی را  شيوةاین سازی اساسی پيرامون بومی هایتحصيلی یادگيرندگان، ضرورت انجام پژوهش

های آموزشی و ها و سایر کالسسازد. از طرف دیگر، اجرای این طرح در سایر دانشگاهمطرح می

دانشگاه فرهنگيان به جهت که به ویژه آنهای پژوهش حاضر، مورد تأکيد است. آن با یافته ةمقایس

کمی متفاوت است. اثربخشی آموزش تلفيقی بر  هانامه با سایر دانشگاهگرا بودن، در اساسمأموریت

متغيرهایی مانند خودتنظيمی تحصيلی و شناخت اجتماعی، ضرورت انجام پژوهش پيرامون بررسی 

اثربخشی این روش آموزشی بر سایر فرایندهای تحصيلی معطوف به خود و سایر متغيرهای انگيزشی، 

موجود در  هایها و چالشبررسی محدودیتهمچنين سازد. غيره را مطرح میآموزشی، اجتماعی و 

اجتماعی مجازی در آموزش دانشگاهی در ابعاد مختلف و  ةشبکاجرای آموزش تلفيقی مبتنی بر 

رود، ها از جمله پيشنهادات پژوهشی به شمار میی به منظور بهبود و رفع این چالشارائه راهکارهای

که آموزش تلفيقی مطرح با توجه به این که سبب افزایش اثربخشی این روش آموزشی خواهد شد.

وزش تلفيقی آموزشی با آم شيوةاین  سةمقایاجتماعی است،  گراییسازندهشده مبتنی بر رویکرد 

و غيره، امکان  گراییگرایی، شناختی آموزش و یادگيری همچون؛ ارتباطهامبتنی بر سایر رویکرد

 د ساخت.  های دقيق و معتبر را فراهم خواهدستيابی به یافته

 
 

های آن توسط دانشگاه دکتری بوده و هزینه لةرسااین مقاله برگرفته از  منابع مالیقدردانی: 

بدینوسيله مراتب سپاس خود را از مسئولين دانشگاه فرهنگيان اعالم  فرهنگيان تأمين شده است.

   داریم.می
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Designing Blended Learning Based on Virtual Social and Determining its 

Effectiveness on Self-regulation, Social cognition process and Academic 

Performance 
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  Seyed Amir Amin Yazdi3, Mohammad Saeid Abdekhodaei4 
 

The purpose of this study was to design a blended learning model based on 

virtual social networks with social constructivist approach and determine its 

effectiveness on academic performance, academic self-regulation and social 

cognition of teacher students. The blended learning model, having been 

developed based on virtual, social, and training protocols, was validated by 

experts. The effectiveness of the model was verified through a quasi-

experimental study whose statistical population consisted of teacher students in 

Farhangian University. A sample of whom 75 undergraduate teachers were 

selected through convenient sampling from Shahid Hashemi Nejad Campus in 

Mashhad and were randomly divided into three groups of 25, each receiving 

instruction through blended learning, in-person education, and virtual social 

networks for 10 sessions. Data in the study encompassed the participants’ 

responses to Academic Performance Test, Pintrich and DeGroot’s Self-

Regulation Strategies Questionnaire (MSLQ) and Nejati’s Cognitive Abilities 

Questionnaire in pre-test and post-test phases. Data were analyzed using ANOVA 

and MANOVA, with SPSS 24, to examine the difference between the 

participants’ pre-test and post-test scores. The results suggested that instruction 

through virtual social networks had a significantly higher effect on the academic 

performance of the students compared to the other two educational methods. On 

the other hand, the students in blended learning group had higher academic self-

regulation and social cognition than those who received instruction through 

virtual social networks. Nevertheless, there was no significant difference between 

social cognition and academic self-regulation of students in blended learning 

group and in-person group.  

 

Keywords: blended learning, social constructivism, virtual social network, 

social cognition, academic self-regulation 
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