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تاثير شبکههاي اجتماعي بر يادگيري با نقش تعديلگر هوش اجتماعي
(مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي محمود آباد)
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تاريخ دريافت 1399/4/10 :تاريخ پذيرش1399/6/20 :

چكيده
هدف پژوهش تعيين تاثير شبکههاي اجتماعي بر يادگيري دانشجويان با نقش تعديلگر هوش اجتماعي
دانشجويان بود .روش پژوهش از منظر هدف کاربردي و از منظر گردآوري دادهها از نوع توصيفي و از گروه
پيمايشي ،همبستگي ميباشد .جامعه آماري کليه دانشجويان دانشگاه آزاد محمود آباد برابر با  682نفر
ميباشند ،نمونه آماري مطابق جدول کرجسي و مورگان ( 245 )1970نفر ،که از طريق روش نمونه گيري
تصادفي ساده انتخاب شدند .براي گردآوري دادهها از روش کتابخانهاي و ميداني استفاده شده است .و از
پرسشنامههاي استاندارد هوش اجتماعي (سيلورا ،مارتين يوسن و داهل ،)2001 ،پرسشنامه سبکهاي
يادگيري (کلب )1991 ،و پرسشنامه اعتياد به اينترنت (يانگ )1996 ،استفاده شد .نتايج نشان داد ،هوش
اجتماعي نقش تعديل کنندهاي در رابطه شبکههاي اجتماعي بر يادگيري دانشجويان دارد ،هوش اجتماعي
شامل پردازش اطالعات اجتماعي ،آگاهي اجتماعي و مهارتهاي اجتماعي است و پردازش اطالعات توسط
دانشجويان باعث تصميمات بهينه در همان زمان و بهره وري باالتري خواهد شد .و داشتن آگاهيهاي
اجتماعي دانشجويان ميتواند عاملي در دريافت درست مطالب گردد .و مهارتهاي اجتماعي از جمله
مهارت ارائه راه حل ،مهارت ارتباط فردي ،ميتواند بر دانشجويان موثر باشد و دانشجوياني که هوش
اجتماعي بااليي برخوردار باشند ،در فعاليتها هم موفق عمل ميكنند و از نظر يادگيري هم در سطح بااليي
قرار دارند.
کليد واژهها :شبکههاي اجتماعي ،يادگيري ،هوش اجتماعي
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مقدمه

و جهان و به ويژه در جامعه دانشجويي تبديل شده و

امروزه يکي از فناوريهاي نوين ،شبکههاي

از شهرت فراواني برخوردار هستند (قاسم زاده،

اجتماعي مجازي است .ما در عصر شبکهها زندگي

 .)2011امروزه بسياري از افراد در قالب جستجوهاي

ميکنيم .و در تنها چند دهه اخير ،ميلياردها نفر با

شبکههاي اجتماعي و اينترنت سعي دارند مشكالت،

استفاده خالقانه از رسانههاي اجتماعي و با اتصال به

مسائل و نيازهاي ارضا نشده ي خود را حل نمايند و

شبکهاي جهان گستر ،زندگيشان را تغيير داده اند .ما از

نيازهاي اجتماعي و رواني خود را اين گونه پاسخگو

فضاي مجازي استفاده ميکنيم تا دوستان و خانواده مان

باشند كه بايد به بررسي علل ايجاد كننده ي آن

را به خود نزديکتر کنيم ،به همسايگان و هم

پرداخت .شبکههاي اجتماعي و وابستگيهاي رفتاري

دانشگاهيان دسترسي يابيم ،به بازار محصوالت و

به آن ،صرف نظر از اينكه آن را يك بيماري يا آسيب

خدمات نيرو بخشيم (هانسن ،شريدرمان و اسميت،1

رواني يا معضل اجتماعي بدانيم پديدهاي است مزمن،

 .)2015شبکههاي اجتماعي مجازي در حال تبديل

فراگير و عود كننده كه با صدمات جدي جسماني،
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شدن به مهم ترين وسايل ارتباطي دوران حاضر هستند.

مالي ،رواني ،خانوادگي و اجتماعي همراه است (ونگ

شبکههاي اجتماعي امکان ارتباط بين افراد را بدون

و همکاران.)2013 ،
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محدوديت مکاني فراهم آورده اند و فضايي آزاد براي

از متغييرهاي پژوهش که ميتواند تحت تاثير

اشتراک گذاري اطالعات ،فايل ها ،تصاوير و ويدئوها،

شبکههاي اجتماعي قرار گيرد يادگيري و هوش

ايجاد وبالگ و ارسال پيام و مکالمات همزمان ايجاد

اجتماعي ميباشد .يادگيري اساس رفتار است ،به نظر

نموده اند و نقش پررنگي در دنياي امروز دارند ،به

گانيه زندگي هر موجود به ويژه انسان به فرآيند

طوري که نمي توان آنها را ناديده گرفت .اين شبکهها

يادگيري بستگي دارد ،زيرا در هر لحظه از زندگي

بر ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي افراد در

رفتار خاصي الزم است که بدون آن پيشرفت ممکن

سطح کشور و حتي بين الملل تاثير گذارند ،به همين

نخواهد بود ،انسانها با يادگيري اين رفتارها و يا تغيير

دليل در حال گسترش هستند و در آينده نقش مهمتري

رفتارهاي پيشين ميتوانند ياد بگيرند .يادگيري را

را در زندگي بازي خواهند کرد .کاووشي و کاظمي

ميتوان به راههاي گوناگون تعريف کرد :کسب

( )2013شبکههاي اجتماعي مجازي را مجموعهاي از

اطالعات و انديشههاي تازه ،عادتهاي مختلف،

وب سايتهاي مبتني بر فناوري وب  2تعريف کرده

مهارتهاي متنوع ،و راههاي گوناگون حل کردن

اند که با قابليت ايجاد شبکه و ارتباطات مجازي

مسائل .يادگيري را ميتوان به صورت کسب رفتار و

تعاملي در فضاي سايبر به تاثيرگذاري در اجتماع

اعمال پسنديده ،يا حتي کسب رفتار و اعمال ناپسند نيز
3

ميپردازند .امروزه يکي از روشهاي موثر در فرايند

تعريف کرد (تيناجرو و همکاران .)2010 ،همچنين

آموزش و انتقال دانش استفاده از شبکههاي اجتماعي

هوش اجتماعي به عنوان شاخهاي از هوش عمومي،

مجازي ،استفاده از اين شبکهها جزء جدايي ناپذيري از

راهي براي رشد و پيشرفت در امور مربوط به زندگي

زندگي بسياري از دانشجويان شده است که بر روي

و روابط زندگي و اجتماعي محسوب ميگردد .هوش

کليه جوانب زندگي دانشجويي ،از جمله ميزان

اجتماعي مجموعهاي از ظرفيتهاي غير شناختي،

اطالعات ،عملکرد و انگيزه پيشرفت تحصيلي آنها تاثير

توانشها و مهارتهايي است که بر توانايي فردي براي

داشته است .در حال حاضر شبکههاي اجتماعي مجازي

موفقيت و کنار آمدن با فشارهاي محيطي تاثير گذار

به يکي از مهمترين ابزارهاي ارتباطي در سطح جامعه
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است .ثرندايک روانشناس دانشگاه کلمبيا و نخستين

تاثير شبکههاي اجتماعي بر يادگيري با نقش تعديلگر هوش اجتماعي 51 /

کسي که مفهوم هوش اجتماعي را طرح نمود ،بيان

فرضيههاي فرعي

ميکند :هوش اجتماعي به طور مکرر در مهد کودک

شبکههاي اجتماعي بر يادگيري دانشجويان تاثير دارد.

ها ،زمين بازي ،سربازخانه ها ،کارخانجات و سالنهاي

شبکههاي اجتماعي بر هوش اجتماعي تاثير دارد.

حراج ،خود نمايي ميکند اما در شرايط و استاندارد

هوش اجتماعي بر يادگيري تاثير دارد.

آزمايشگاهي نمي توان آن را يافت .هوش اجتماعي،
توانايي درک و اداره ديگران است که سبب عملکرد

مباني نظري

خردمندانه در ارتباطات انساني ميگردد به بياني ديگر

شبکههاي اجتماعي

انگيزه براي زندگي ميشود (بوزان .)2014 ،5با عنايت

ميشود که به صورت گروهي با يک ديگر ارتباط

به آنچه بيان شد و با توجه به اهميت مقوله شبکههاي

داشته و مواردي مانند اطالعات ،نيازمنديها ،فعاليتها

اجتماعي در دانشجويان ،فاکتورهايي که بتواند در اين

و افکار خود را به اشتراک ميگذارند .شبکههاي

زمينه تاثيرگذار باشد ميتواند از اهميت زيادي

اجتماعي رابطه بسيار نزديک و مستقيمي با فناوري

برخوردار باشد ،و با نظر به اينکه ،تحقيق منسجمي در

اطالعات و ارتباطات دارند (محکم کارو حالج1393 ،؛

مورد ارتباط بين تاثير شبکههاي اجتماعي در يادگيري

ص.)12

با نقش تعديلگرگري هوش اجتماعي دانشجويان انجام

به طور جزئي ،شبکههاي محکم براي اعضايشان

نشده است .محقق در اين پژوهش به دنبال پاسخ به

نسبت به شبکههايي که تعداد زيادي اتصاالت ضعيف

اين سئوال است که آيا شبکههاي اجتماعي در يادگيري

براي افراد خارج از شبکه اصلي دارند ،کمتر مفيد واقع

با نقش تعديلگر هوش اجتماعي در ميان دانشجويان

ميشوند .شبکههاي اجتماعي را ميتوان از دو ديدگاه

دانشگاه آزاد اسالمي محمود آباد تاثير دارد؟

تقسيم بندي نمود:
الف) شبکههاي مجازي و شبکههاي غيرمجازي

اهداف تحقيق

ب) شبکههاي عمومي و شبکههاي تخصصي.

هدف کلي :تاثير شبکههاي اجتماعي بر يادگيري با
نقش تعديلگر هوش اجتماعي مطالعه موردي
دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي محمود آباد.

الف) شبکههاي اجتماعي را از يک منظر ،ميتوان
به دو دسته شبکههاي مجازي و شبکههاي غيرمجازي
تقسيم کرد .شبکههاي غيرمجازي در واقع به

اهداف فرعي:

شبکههايي اطالق ميگردد که توسط مجموعهاي از

تاثير شبکههاي اجتماعي بر يادگيري دانشجويان

افراد و گروههاي به هم پيوسته ،در محيط اجتماعي

تاثير شبکههاي اجتماعي بر هوش اجتماعي دانشجويان

عمل ميکنند .شبکههاي اجتماعي مجازي يا شبکههاي

تاثير هوش اجتماعي بر يادگيري دانشجويان

اجتماعي اينترنتي ،وب سايت يا مجموعهاي از وب
سايتها ميباشد که به کاربران امکان ميدهد عالقه

فرضيه پژوهش

منديها ،افکار و فعاليتهاي خود را با يکديگر به

فرضيه کلي :شبکههاي اجتماعي در يادگيري

اشتراک بگذارند .به عبار ت ديگر ،شبکههاي اجتماعي

دانشجويان با نقش تعديلگر هوش اجتماعي تاثير دارد.

مجازي ،سايتهايي هستند که با استفاده از يک موتور
جستجوگر و افزودن امکاناتي مانند چت ،پيام رساني
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باعث ارتباط بهينه با ديگران ،کنترل خود ،تطابق و

شبکههاي اجتماعي به مجموعهاي از افراد گفته
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الکترونيک ،انتقال تصوير و صدا وغيره ،امکان ارتباط

چهره را کاهش ميدهند و درمقابل به گسترش روابط

بيشتر کاربران را در قالب شبکهاي از روابط فردي و

مجازي و ديجيتالي کمک ميکنند (اميرپورو گريواني،

گروهي فراهم ميآورد .شبکههاي اجتماعي مجازي

.)1392

داراي تنوع بسيار زيادي ميباشند (خانيکي و بابايي،

 )2تعيين سطح سرمايه اجتماعي :

.)1390
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شبکههاي اجتماعي اينترنتي خود به عنوان منبعي

ب) شبکههاي اجتماعي را از نگاهي ميتوان به دو

براي تعيين سطح سرمايه اجتماعي ميتواند مورد

گروه عمومي وتخصصي تقسيم کرد .در شبکههاي

سنجش قرار گيرد .اعتماد به عنوان سنگ بناي سرمايه

اجتماعي عمومي ،کاربران اينترنتي با انگيزهها و اهداف

اجتماعي و عامل تعيين کننده سطح سرمايه اجتماعي

مختلف حضور دارند و شبکههاي مجازي شان را از

است .چرا که امروزه اعتماد به شبکههاي اجتماعي

طريق اين وب سايتها دنبال ميکنند ،ولي شبکههاي

اينترنتي ميتواند عاملي مهم براي ميزان و نحوه استفاده

اجتماعي تخصصي حول موضوعي ويژه شکل گرفتهاند

از اين شبکهها باشد (اميرپورو گريواني.)1393 ،

وتعداد کاربران اين قبيل از شبکههاي اجتماعي نيز

 )3عدم نياز به حضور فيزيکي و برآوردن نيازها:
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محدودتر است .فيس بوک ،اورکات ،توييتر از مهمترين

نتايج مطالعات نشان داده است که افراد با حضور

شبکههاي اجتماعي عمومي در دنياي اينترنت محسوب

در شبکههاي اجتماعي و استفاده از گونههاي مختلف

ميشوند .البته شبکههاي اجتماعي عمومي نيز اغلب در

رسانههاي اجتماعي از مزاياي حضور در اين فضاي

فعاليت شان با تعريف محدودي آغاز به کار کردهاند

مجازي نظير حمايت اطرافيان ،اطالعات ،عواطف و

وبه تدريج عمومي شدند .در مقابل شبکههاي اجتماعي

احساسات برخوردار شده و اغلب جوانب زندگي

خاص ،بر محوريت موضوعي مشخص فعاليت

واقعي خود را که نيازمند حضور فيزيکي افراد در کنار

مينمايند .به عنوان مثال ،لست اف .ام 6از جمله

يکديگر نيست ،در اين اجتماعات مجازي دارا هستند

معروف ترين اين شبکهها ميباشد که عالقه مندان به

(اميرپورو گريواني.)1393 ،

هنر موسيقي را گردهم آورده است و يا شبکه اجتماعي

)4پويايي:9

گودريدز 7که شبکه اجتماعي مخصوص به عالقه مندان

شبکههاي اجتماعي مجازي محيط مساعدي را

به کتاب ميباشد .گسترش شبکههاي اجتماعي خاص

براي مشارکت افراد در جامعه مجازي ،برقراري روابط

تا بدانجاست که حتي براي سگها و گربهها نيز شبکه

نمادين ،کشف مجدد خود و باز تعريف هويتهاي

اجتماعي راه اندازي شده و صاحبان اين حيوانات

ديني ،اجتماعي ،سياسي و ...فارغ از محدوديتها و

ميتوانند براي حيوانات خودپروفايل باز کنند (خانيکي

عوامل سرکوب کننده از طريق تعامالت مجازي و

و بابايي.)1390 ،

نمادين فراهم ميکنند.شبکههاي اجتماعي مجازي نياز
افراد را به دوست يابي و تبادل اطالعات تأمين

کارکردهاي شبکه اجتماعي

ميکنند .فيسبوک يکي از اين شبکهها بود که نزد

 )1تغيير شکل ارتباطات:

کاربران ايراني اهميت و جايگاه بااليي پيدا کرد و پر

در پايان دهه اول قرن بيستم شبکههاي اجتماعي

بازديد بودن آن را شايد بتوان به اين دليل دانست که

نظير فيس بوک و توييتر راههاي برقراري ارتباط بين

ميتواند شرايطي را براي بازسازي و خلق مجدد

انسانها را تغيير داده اند .به گفته متخصصان ارتباطات،

هويتها در فضاي مجازي ايجاد کند .عرصه عمومي

شبکههاي اجتماعي بيش از پيش رابطههاي چهره به

در فضاي مجازي در ايران نه به معناي هابرماسي بلکه
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به گونهاي ديگر به وجود آمده است و آن معنا ،شکل

يادگيري در انسان و ساير حيوانات مشترک است،

گيري عرصهاي براي ايجاد ،گسترش و تقويت روابط و

ظرفيت باالي يادگيري در انسانها تفاوتهاي قابل

مناسبات ميان افراد با يکديگر يا به تعبير ديگر

مالحظهاي در الگوهاي رفتاري و همچنين سازگاري

عرصهاي براي شکل گيري ،تقويت و شفاف شدن

فوق العاده نسبت به تغييرات را در آنها ممکن ميسازد

هنجارها و قواعد اخالقي است (اميرپوروگريواني،

(سيف.)1396 ،

.)1393
 )5ايجاد جامعه جديد:

يادگيري را ميتوان به راههاي گوناگون تعريف
کرد :کسب اطالعات و انديشههاي تازه ،عادتهاي

ميدهد افراد در جامعه جديد زندگي کنند و در عين

کردن مسائل .همچنين يادگيري را ميتوان به صورت

حال از مزاياي کاميونيتي (جماعت) هم استفاده نمايند.

کسب رفتار و اعمال پسنديده ،يا حتي کسب رفتار و

جايي که روابط چهره به چهره ،همدالنه و عاطفي در

اعمال ناپسند نيز تعريف کرد .پس يادگيري حوزه

کنار روابط اقناعي قرار ميگيرد .اغلب جامعه شناسان

بسيار گستردهاي را شامل ميشود گفته اند :يادگيري

اخير سعي کردهاند ويژگيهاي قابل دفاع سوسايتي و

يکي از مهمترين زمينهها در روانشناسي امروز و در

کاميونيتي را با هم ترکيب کنند .به عنوان مثال

عين حال يکي از مشکل ترين مفاهيم براي تعريف

«هابرماس» معتقد است قلمرو عمومي که او آن را

کردن است .به سبب اهميت و پيچيدگي مفهوم

سپهر عمومي يا عرصه عمومي 10ميخواند ،در عصر

يادگيري تعاريف مختلفي از آن به عمل آمده است .از

مدرن احيا شده و در مکانهايي مانند قهوه خانه ها،

نظرکلب 12يادگيري عبارت است از فرآيندي که بوسيله

قرائت خانهها و محافل بحث و گفت وگو تجلي يافته

آن دانش ايجاد شده ازطريق تجربه منتقل ميشود.

است .به اين معني شبکههاي اجتماعي ،جماعتهايي

يادگيري به فرآيند ايجاد تغيير نسبتاً پايدار در رفتار يا

در وضعيت مدرن و واسطهاي ميان جامعه و دولتهاي

توان رفتاري که حاصل تجربه است گفته ميشود و

مدرن هستند که وارد مسايل مربوط به امور عمومي

نمي توان آن را به حالتهاي موقتي بدن مانند آنچه بر

ميشوند (پوري.)1390 ،

اثر بيماري ،خستگي ،يا داروها پديد ميآيد نسبت داد
(سيف.)1396 ،

يادگيري
يادگيري عبارتست از تغيير نسبتاً پايدار در
احساس ،تفکر و رفتار فرد که بر اساس تجربه ايجاد

ويژگيهاي يادگيري
 )1تغيير در رفتار:

شده باشد (سيف1396 ،؛ .)26به نظر گانيه)2002( 11

يادگيري همره با «تغيير» است ،به گونهاي که بعد

زندگي هر موجود به ويژه انسان به فرآيند يادگيري

از کسب يادگيري موجود زنده (از جمله انسان)

بستگي دارد ،زيرا در هر لحظه از زندگي رفتار خاصي

رفتارش (بيروني يا دروني) به يک روش يا حالت

الزم است که بدون آن پيشرفت ممکن نخواهد بود،

جديد تغيير مييابد .اين تغيير هم در رفتارهاي ساده و

انسانها با يادگيري اين رفتارها و يا تغيير رفتارهاي

هم در رفتارهاي پيچيده ديده ميشود (سيف.)1396 ،

پيشين ميتوانند ياد بگيرند .او در کتاب شرايط

 )2پايداري نسبي:

يادگيري بيان ميکند :انسانها بيشتر شايستگيهاي

درست است که يادگيري همراه با تغيير است ولي

انساني خود را از راه يادگيري کسب مينمايند ،اگر چه

هر تغييري يادگيري محسوب نميشود ،بلکه تغييرات
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شبکههاي اجتماعي مجازي فضايي است که اجازه

مختلف ،مهارتهاي متنوع ،و راههاي گوناگون حل
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ناشي از يادگيري پايداري

13

دارند؛ و تغييراتي که

پايداري نداشته باشند را نميتوان به يادگيري نسبت

عضالني شدن ،دندان درآوردن ،تغييرات بلوغ ،پير
شدن و( ...هرگنهان و همکاران.)1393 ،

داد (نظير تغييرات ناشي از مصرف دارو يا مواد،
هيجانها ،خستگي و ...که پس از رفع اثر دارو ،موضوع

هوش اجتماعي

هيجان يا رفع خستگي و...تغييرات نيز ناپديد

هوش اجتماعي را ميتوان توانايي درك و مهار

ميشوند) .فردي که مسئله يا چيزي را ياد گرفته است

هيجانات و احساسات خود در جهت کمک به

تغييرات حاصل از آن را همواره با خود دارد و در

فعاليتهاي فکري ،تصميم گيري و ارتباطي دانست

مواقع الزم به اجرا در ميآورد (سيف.)1396 ،

(آقااحمدي و حليمي1392 ،؛  .)32هوش اجتماعي

)3تواناييهاي بالقوه:

معني نزديکي با مفاهيمي چون شايستگي و مهارتهاي

يادگيري در فرد نوعي توانايي ايجاد ميکند ،بدين

اجتماعي دارد و همچنين با مفاهيمي مثل هوش

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

معني که «تغييرات پايدار در رفتار» نتيجه تغيير در

هيجاني و هوش بين فردي اشتراك زيادي دارد (ويز و

«تواناييها» است ،نه تغيير در رفتار ظاهري .اگر طرف

ساب .)2012 ،15هوش اجتماعي در ابتدا فقط به عنوان

ديگر اين تواناييها هميشه مورد استفاده قرار نميگيرند

يک مفهوم منفرد معرفي شد .اما بعدها ديگران آن را به

بلکه بعضي مواقع بصورت بالقوه هستند و هر وقت

عنوان دو نوع هوش فردي تعريف کردند که به دو

موقعيت و فرصت استفاده فراهم شود؛ از حالت بالقوه

جنبه هوش درون فردي

17

خارج و به حالت بالفعل (عمل) در ميآيند .مثال فردي

ميپردازد که شامل دانش و آگاهي در مورد خود و

که دوچرخه سواري را يادگرفته است ،اگر موقعيت

ديگران ميباشد (کراون .)2009 ،18هوش اجتماعي را

دوچرخه سواري براي او فراهم نباشد اين توانايي

ميتوان توانايي درك و مهارهيجانات و احساسات

بصورت بالقوه در فرد باقي ميماند و هر وقت موقعيت

خود در جهت کمک به فعاليتهاي فکري ،تصميم

و فرصت دوچرخه سواري فراهم شود (مثال يک

گيري و ارتباطي دانست .براساس يافتههاي گلمن

دوچرخه در اختيار او قرار گيرد) اين توانايي از بالقوه

افرادي که از هوش هيجاني باال برخوردارند ميدانند

به بالفعل (حالت عمل) در ميآيد .اين بدان معني است

که چگونه هيجانات و احساسات خود و ديگران را

که يادگيري هيچ وقت از بين نميرود (هرگنهان و

کنترل وهدايت نمايند (گلمن.)2016 ،
بنا به عقيده بوزان

همکاران.)1393 ،
 )4تجربه:

19

16

و هوش بين فردي

( )2002هوش اجتماعي

متشکل از  8عامل است )1 :خواندن ذهن افراد :درك و

هر نوع تغيير در تواناييهاي بالقوه زماني يادگيري

شناخت افراد با استفاده از عالئم بدني ،اطالعات زباني

باشند،

و غيرزباني؛  )2مهارت شنيداري فعال؛  )3اجتماعي

يعني«محرکها» (عوامل) بيروني و دروني بر فرد (ياد

بودن؛  )4تأثير گذاشتن روي ديگران؛  )5فعال بودن در

گيرنده) تاثير بگذارد (نظير خواندن کتاب ،گوش دادن

زمينههاي اجتماعي؛  )6مشورت و حل مسائل به

به يک سخنراني ،زمين خوردن کودک و فکر کردن در

صورت اجتماعي؛  )7ترغيب و  )8درك چگونگي

باره يک مطلب و )...بدين ترتيب تغييرات پايداري که

رفتار در زمينههاي اجتماعي مختلف (دوگان وستين،20

در توانايي افراد بوسيله عواملي به غير از تجربه بدست

 .)2009هوش اجتماعي داراي مؤلفههاي ادراکي،

ميآيد يادگيري محسوب نميشود .تغييرات پايدار غير

تحليلي_ شناختي و رفتاري (مهارت ها) ميباشد .با

تجربهاي بيشتر عوامل رشدي را دربر ميگيرند (نظير

هوش بودن در تجزيه و تحليل رفتارهاي اجتماعي

محسوب خواهد شد که بر اثر تجربه

14
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ديگران نقش مرکزي و دوجانبه دارد .چرا که شامل

لحظهاي فراتر ميرود و به حضوري کامل و با ثبات

توانايي شناسايي انگيزهها و تلههاي شناختي 21مربوط

تبديل ميشود که رابطة صميمانه را ممکن ميسازد .در

به افراد ديگر ميباشد .به عالوه ،افراد با هوش

اين جا ما تمام توجه خود را به فرد مقابل ميدهيم و با

اجتماعي باال قادر به توليدرفتارکافي براي به دست

دقت به او گوش ميکنيم .يعني بيش از آن که به دنبال

آوردن و رسيدن به اهداف اجتماعي خواستني خود

طرح نقطه نظر خود باشيم در پي درک مخاطب هستيم.

هستند .به عنوان مثال ،در موقعيتهاي متضاد ،هوش

به نظر ميرسد گوش کردن به اين نحو ،قابليتي طبيعي

اجتماعي در دستيابي به يک راه حل مسالمت آميز به

باشد .اگر به جاي گوش سپردن به حرفهاي ديگري،

عنوان يک عنصر مفيد و با ارزش ميباشد که آيا فرد

فقط براي او صحبت کنيم ،گفتگوي ما تبديل به تک

پرخاشگري را انتخاب ميکند يا آرام بودن را .انتخاب

گويي خواهد شد (گلمن.)1396 ،

بين اين دو نوع از رفتارهاي متضاد براي افراد با هوش

 )3درک همدالنه:

از نظر اجتماعي ،اختياري است (بژورکوئيست و

درک کردن افکار ،احساسات و مقاصد ديگر،

اورتمن.)2005 ،22

برخي معتقدند ،درک همدالنه ،مهارتي بنيادي در هوش
اجتماعي است .درک همدالنه براساس همدلي اوليه

الف) آگاهي اجتماعي:

ديگري را نيز به اين همدلي احساسي ميافزايد (گلمن،

آگاهي اجتماعي ،يعني آنچه دربارة ديگران حس
ميکنيم .آگاهي اجتماعي طيف گستردهاي است از

.)1396
 )4شناخت اجتماعي:

اولين احساس ما در بارة حالت دروني طرف مقابل ،و

آگاهي دربارة طرز کار جامعه ،چهارمين جنبه از

درک احساسات و افکار او در موقعيتهاي پيچيدة

آگاهي روابط بين فردي ،دستيابي به اين دانش است که

اجتماعي است (گلمن .)1396 ،اين گستره شامل موارد

دنياي اجتماعي عمألچگونه کار ميکند .کساني که در

زير است:

اين حيطه ماهر هستند ،ميدانند در بيشتر موقعيتهاي

 )1همدلي اوليه:

اجتماعي چه رفتاري از آنان انتظار ميرود .اين افراد

احساس کردن چيزي به همراه ديگران ،احساس

ميتوانند به دقت سياست بازيهاي درون يک سازمان

کردن عالئم عاطفي غير کالمي .همدلي يعني اينکه فرد

را شناسايي کنند .يکي از موقعيتهايي که نشان دهندة

بتواند زندگي ديگران را حتي زماني که در آن شرايط

شناخت اجتماعي است توانايي پيدا کردن راه حل براي

قرار ندارد ،درک کند .همدلي به فرد کمک ميکند تا

وضعيتهاي دشوار اجتماعي است (گلمن.)1396 ،

بتواند انسانهاي ديگر را حتي وقتي با آنها متفاوت

ب) مهارت اجتماعي

است بپذيرد و به آنها احترام بگذارد .همدلي روابط

درک احساسات ديگري يا شناخت افکار و مقاصد

اجتماعي را بهبود ميبخشد و به ايجاد رفتارهاي

آنها ،به تنهايي تضمين کنندة يک رابطة پر ثمر نيست.

حمايت کننده وپذيرنده ،نسبت به انسانهاي ديگر

مهارت اجتماعي با تکيه بر آگاهي اجتماعي ،امکان

منجر ميشود (گلمن.)1396 ،

برقراري روابطي مؤثر و روان را پديد ميآورد.

 )2هماهنگ سازي:

مهارتهاي اجتماعي بر رفتارهاي فراگرفته مطلوبي اشاره

گوش کردن با پذيرش کامل ،هماهنگي با فرد

دارد كه فرد را قادر ميسازد با ديگران رابطه مطلوبي

مقابل هماهنگي به معناي توجهي است که از همدلي

داشته و از واكنشهاي نامعقول اجتماعي خودداري
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محتواي هوش اجتماعي

شکل ميگيرد ،اما درک واضحي از احساسات و افکار
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كند .مهارتهاي اجتماعي شامل موارد زير ميباشد

دلسوزي کافي نيست بلکه توجه و رسيدگي و حمايت

(گلمن:)1396 ،

از ديگران شرط کافي آن ميباشد (گلمن.)1396 ،

 )1هماهنگي و انطباق:
رفتارهاي متقابل مناسب و روان در سطح غير
کالمي ،سازگاري و انطباق ،موجب از بين رفتن
اصطکاک در برخوردهاي بين فردي ميگردد .اين
ويژگي که پايه و اساس مهارتهاي اجتماعي را
تشکيل ميدهد ،سنگ بناي ساير جنبهها نيز ميباشد.
ناتواني در هماهنگي و انطباق ،توانايي اجتماعي فرد را
تضعيف ميکند و موجب کمرنگ شئن تعامالت
اجتماعي او ميشود (گلمن.)1396 ،
 )2ابراز وجود:
سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

معرفي خود به نحو مؤثر ،جذبه يکي از جنبههاي
ابراز وجود است .جذبة يک سخنران قوي و معلم يا
رهبر بزرگ در اين است که ميتواند هر احساسي را
که خود ميخواهد در درون ما پديد بياورد .هنگامي که
شخصيتي پرابهت ،جمع کثيري از مردم را مجذوب
خود ميسازد ،ما شاهد چنين سرايت عاطفي شدن با
افکار و احساسات خود ترغيب ميکنند .قابليت
«خودداري» از بروز عواطف و مهار آن ،گاهي به عنوان
کليد موفقيت در ابراز وجود محسوب ميشود .افراد
ماهر در اين قابليت ،در تمام موقعيتهاي اجتماعي
آداب داني خود را نشان ميدهند و از اعتماد به نفس
برخوردارند (گلمن.)1396 ،
 )3اثر گذاري:
شکل دهي به نتيجة تبادلهاي اجتماعي موفق ترين
افراد در ارتباطات اجتماعي کساني هستند که قادرند
با استفاده از قابليت اثر گذاري خود و با خويشتن
داري و مهارت هر گفت و گويي را به نتيجه سازنده
بدل کنند .ديگران را به تبعيت از خود دنبال کنند
(گلمن.)1396 ،
 )4ابراز توجه و رسيدگي:
اهميت دادن به احتياجات سايرين و عمل کردن بر
طبق اين احتياجات .در هوش اجتماعي تنها همدلي و

روش پژوهش
اين پژوهش از نوع پژوهشهاي توصيفي است و با
توجه به اينکه محقق درصدد بررسي رابطه شبکههاي
اجتماعي بر يادگيري با نقش تعديلگر هوش اجتماعي
دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي محمودآباد است ،اين
پژوهش از نوع همبستگي ميباشد .در اين روش
پژوهشي محقق بدون اينکه قصد تغيير در هيچ يک از
متغيرها را داشته باشد ،ارتباط بين متغيرها را با هم
مورد بررسي قرار ميدهد ،بنابراين تحقيق در موقعيت
طبيعي و به دور از هر گونه دستکاري ميداني و
آزمايشگاهي انجام شده است .جامعه آماري اين
پژوهش را کليه دانشجويان دانشگاه آزاد محمود آباد
در سال تحصيلي  1397كه تعداد كل آنها برابر  682نفر
ميباشند ،تشکيل دادند .نمونه آماري اين پژوهش بر
طبق جدول کرجسي و مورگان ( 245 )1970نفر
ميباشند ،که از طريق روش نمونه گيري تصادفي ساده
انتخاب شدند .در اين پژوهش از دو روش براي اجرا
و گردآوري دادهها استفاده شده است .براي جمع
آوري بخشي از دادههاي پژوهش از روش اسنادي يا
کتابخانهاي استفاده شده است که با مطالعه کتاب¬ها،
مقاالت ،پايان نامهها و تحقيقات به منظور تدوين
چارچوب نظري در جهت پاسخ به مساله در نظر گرفته
شده ،دادههاي الزم جمع آوري گرديد .براي
جمعآوري بخش ديگري از دادههاي پژوهش ،از روش
ميداني براساس روش تحقيق پيمايشي استفاده شد .به
همين منظور پرسشنامههاي پژوهش در سطح عملياتي
با هدف معرفي زمينههاي تجربي بخش نظري تحقيق
توسط آزمودنيها تکميل گشت.
براي گردآوري دادهها و اطالعات مورد نياز در
پژوهش حاضر از سه پرسشنامه؛ پرسشنامه هوش
اجتماعي پرسشنامه سبکهاي يادگيري پرسشنامه اعتياد
به اينترنت يانگ استفاده شد.
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تجربه ی عينی
مشاهده تأملی

شبکه های اجتماعی

يادگيری

مفهوم سازی انتزاعی
آزمايشگری فعال
هوش اجتماعی

شکل : 1مدل مفهومي تحقيق (محقق ساخته)
بررسي فرضيههاي تحقيق
فرضيه اول :شبکههاي اجتماعي بر يادگيري دانشجويان

فرضيه دوم :شبکههاي اجتماعي بر هوش اجتماعي

تاثير دارد.

تاثير دارد.

اجتماعي بر سبک يادگيري تجربه عيني دانشجويان

اجتماعي بر هوش اجتماعي دانشجويان برابر ()-0/33

برابر ( ،)-0/24بر سيک يادگيري مشاهده تأملي برابر

ميباشد .ضريب بتا در سطح اطمينان 0/95مورد تأييد

( ،)-0/27بر سبک يادگيري مفهوم سازي انتزاعي برابر

و معنادار ميباشند .با توجه به اينکه مقدار عدد

( )-0/28و بر سبک يادگيري آزمايشگري فعال برابر

معناداري ( )t-valueاز  1/96بيشتر ميباشند و سطح

( )-0/19ميباشد .که همه ي ضرايب در سطح

معناداري کمتر از  0.05بدست آمده؛ ميتوان نتيجه

اطمينان 0/95مورد تأييد و معنادار ميباشند .با توجه به

گرفت که اين ضريب مسير در سطح خطاي 0/05

اينکه مقدار عدد معناداري ( )t-valueاز  1/96بيشتر

معنادار است؛ به بياني ديگر شبکههاي اجتماعي بر

ميباشند و سطح معناداري کمتر از  0.05بدست آمده؛

هوش اجتماعي تاثير دارد.همچنين مقدار ضريب تعيين

ميتوان گفت که اين ضريب مسير در سطح خطاي

برابر است با  0/10به اين معني که متغير شبکههاي

 0/05معنادار است؛ به بياني ديگر شبکههاي اجتماعي

اجتماعي فقط  0/10درصد از تغييرات هوش اجتماعي

بر سبک يادگيري دانشجويان موثر ميباشند .مقادير

دانشجويان را به خود اختصاص ميدهد و مابقي

ضريب تعيين بيانگر آن است که  5درصد از سبک

مربوط به ديگر مولفهها ميباشد که در اين تحقيق

يادگيري عيني دانشجويان 7 ،درصد ازسبک يادگيري

بررسي نشده است( .محدوديتهاي زماني ،مکاني و

مشاهده تأملي 28 ،درصد از سبک يادگيري مفهوم

شرايط اجتماعي و فرهنگي افراد اجازه بررسي کامل

سازي انتزاعي و  3درصد از سبک آزمايشگري فعال

عوامل تأثيرگذار را به محق نمي دهد)( .جدول )2

توسط متغير شبکههاي اجتماعي قابل پيش بيني
ميباشد( .جدول )1
جدول :1محاسبه ضرايب رگرسيون تأثير شبکههاي اجتماعي در يادگيري دانشجويان
متغير مستقل

متغير وابسته

ضرايب معيار نشده  βخطاي معيار ضرايب

β

T

سطح معناداري ضريب تعيين

شبکههاي اجتماعي

تجربه عيني

-0/15

0/04

-3/88 -0/24

0/000

0/05

شبکههاي اجتماعي

مشاهده تأملي

-0/16

0/03

-4/38 -0/27

0/000

0/07

شبکههاي اجتماعي

مفهوم سازي انتزاعي

-0/17

0/04

-4/58 -0/28

0/000

0/28

شبکههاي اجتماعي

آزمايشگري فعال

-0/13

0/04

-3/05 -0/19

0/003

0/03

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

با توجه به ضرايب بتا ،ميزان تأثير شبکههاي

با توجه به ضرايب بتا ،ميزان تأثير شبکههاي
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جدول : 2محاسبه ضرايب رگرسيون تأثير شبکههاي اجتماعي در هوش اجتماعي دانشجويان
متغير وابسته ضرايب معيار نشده  βخطاي معيار ضرايب

متغير مستقل
شبکههاي اجتماعي

-0/19

هوش اجتماعي

0/03

β

T

سطح معناداري ضريب تعيين
0/000

-5/45 -0/33

0/10

جدول :3محاسبه ضرايب رگرسيون تأثير هوش اجتماعي در يادگيري دانشجويان
متغير مستقل

متغير وابسته

هوش اجتماعي
هوش اجتماعي
هوش اجتماعي
هوش اجتماعي

تجربه عيني
مشاهده تأملي
مفهوم سازي انتزاعي
آزمايشگري فعال

ضرايب معيار نشده  βخطاي معيار ضرايب
0/89
0/97
0/96
0/90

0/04
0/02
0/021
0/05

β

0/82
0/92
0/94
0/74

T

سطح معناداري ضريب تعيين

22/62
38/70
66/01
17/43

0/000
0/000
0/000
0/000

0/67
0/86
0/89
0/55

فرضيه سوم :هوش اجتماعي بر يادگيري دانشجويان

فرضيه چهارم :شبکههاي اجتماعي در يادگيري

تاثير دارد.

دانشجويان با نقش تعديلگر هوش اجتماعي تاثير دارد.

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

با توجه به ضرايب بتا ،ميزان تأثير هوش اجتماعي

براي پاسخگويي به فرضيه مربوطه ،در مرحله اول

هوش اجتماعي بر سبک يادگيري تجربه عيني

اثر مستقيم شبکههاي اجتماعي بر سبکهاي يادگيري

دانشجويان برابر ( ،)0/82بر سيک يادگيري مشاهده

دانشجويان بررسي شده است.

تأملي برابر ( ،)0/92بر سبک يادگيري مفهوم سازي

با توجه به ضرايب بتا ،ميزان تأثير شبکههاي

انتزاعي برابر ( )0/94و بر سبک يادگيري آزمايشگري

اجتماعي بر سبک يادگيري تجربه عيني دانشجويان

فعال برابر ( )0/74ميباشد .که همه ي ضرايب در

برابر ( ،)-0/24بر سيک يادگيري مشاهده تأملي برابر

سطح اطمينان 0/95مورد تأييد و معنادار ميباشند .با

( ،)-0/27بر سبک يادگيري مفهوم سازي انتزاعي برابر

توجه به اينکه مقدار عدد معناداري ( )t-valueاز 1/96

( )-0/28و بر سبک يادگيري آزمايشگري فعال برابر

بيشتر ميباشند و سطح معناداري کمتر از  0.05بدست

( )-0/19ميباشد .که همه ي ضرايب در سطح

آمده؛ ميتوان نتيجه گرفت که اين ضريب مسير در

اطمينان 0/95مورد تأييد و معنادار ميباشند .با توجه به

سطح خطاي  0/05معنادار است؛ به بياني ديگر هوش

اينکه مقدار عدد معناداري ( )t-valueاز  1/96بيشتر

اجتماعي بر سبک يادگيري دانشجويان موثر ميباشد.

ميباشند و سطح معناداري کمتر از  0.05بدست آمده؛

مقادير ضريب تعيين بيانگر آن است که  67درصد از

ميتوان نتيجه گرفت که اين ضريب مسير در سطح

سبک يادگيري عيني دانشجويان 86 ،درصد ازسبک

خطاي  0/05معنادار است؛ به بياني ديگر شبکههاي

يادگيري مشاهده تأملي 89 ،درصد از سبک يادگيري

اجتماعي بر سبک يادگيري دانشجويان موثر ميباشند.

مفهوم سازي انتزاعي و  55درصد از سبک آزمايشگري

(جدول )4

فعال توسط متغيرهوش اجتماعي قابل پيش بيني
ميباشد( .جدول )3
جدول :4محاسبه ضرايب رگرسيون تأثير شبکه های اجتماعی در يادگيری دانشجويان
متغير مستقل

متغير وابسته

شبکههاي اجتماعي
شبکههاي اجتماعي
شبکههاي اجتماعي
شبکههاي اجتماعي

تجربه عيني
مشاهده تأملي
مفهوم سازي انتزاعي
آزمايشگري فعال

ضرايب معيار نشده  βخطاي معيار ضرايب
-0/15
-0/16
-0/17
-0/13

0/04
0/03
0/04
0/04

-0/24
-0/27
-0/28
-0/19

β

T

-3/88
-4/38
-4/58
-3/05

سطح معناداري ضريب تعيين
0/000
0/000
0/000
0/003

0/05
0/07
0/28
0/03
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جدول :5محاسبه ضرايب تأثير شبکههاي اجتماعي در يادگيري دانشجويان نقش تعديلگر متغير هوش اجتماعي
خطاي
معيار

ضرايب
β

T

شبکههاي اجتماعي

هوش اجتماعي

تجربه عيني

0/22

0/025

0/33

2/88

0/03

شبکههاي اجتماعي

هوش اجتماعي

مشاهده تأملي

0/33

0/060

0/55

5/65

0/000

0/72

شبکههاي اجتماعي

هوش اجتماعي

مفهوم سازي انتزاعي

0/14

0/068

0/21

2/13

0/032

0/79

شبکههاي اجتماعي

هوش اجتماعي

آزمايشگري فعال

0/24

0/032

2/34 0/261

0/007

0/65

متغير مستقل

متغير تعديلگر

متغير وابسته

در مرحله دوم؛ ابتدا تأثير شبکههاي اجتماعي بر

ضرايب معيار
نشده

β

سطح

ضريب

معناداري

تعيين
0/56

بحث و تفسير

هوش اجتماعي بررسي شده و سپس تأثير غيرمستقيم

فرضيه اول :شبکههاي اجتماعي بر يادگيري دانشجويان

شبکههاي اجتماعي بر يادگيري دانشجويان (با توجه

تاثير دارد.

به نقش تعديلگر هوش اجتماعي بررسي شده است.

بر طبق نتايج بدست آمده مشخص شد که بين

اجتماعي با نقش تعديلگر هوش اجتماعي بر سبک

همبستگي معناداري وجود دارد .بدين معني که فرضيه

يادگيري تجربه عيني دانشجويان برابر ( ،)0/33بر سيک

اول پژوهش حاضر ،مبني بر ارتباط بين شبکههاي

يادگيري مشاهده تأملي برابر ( ،)0/55بر سبک يادگيري

اجتماعي بر يادگيري دانشجويان مورد پذيرش و تأييد

مفهوم سازي انتزاعي برابر ( )0/21و بر سبک يادگيري

قرار ميگيرد .اين يافته و نتيجه در راستاي نتايج

آزمايشگري فعال برابر ( )0/26ميباشد .با توجه به

پژوهش رضايي و همکاران ( )1397زمانيان ()1396

اينکه مقدار عدد معناداري ( )t-valueاز  1/96بيشتر

امامي ( )1395فوريه ( )2017هنيفه و سومپتا ()2017

ميباشند و سطح معناداري کمتر از  0.05بدست آمده؛

قرار داشت.

ميتوان نتيجه گرفت که اين ضريب مسير در سطح

با توجه به نتيجه به دست آمده ميتوان گفت ورود

خطاي  0/05معنادار ميباشد؛ که اين ضرايب در سطح

فناوريهاي جديد به زندگي علي رغم امکاناتي که

اطمينان 0/95مورد تأييد و معنادار ميباشند.به بياني

براي انسانها داشته است همواره با آسيبهايي همراه

ديگر  :شبکههاي اجتماعي در يادگيري دانشجويان با

بوده است .شبکههاي اجتماعي شکل جديدي از

نقش تعديلگر هوش اجتماعي تاثير دارد .و هوش

ارتباطات را ايجاد کرده است و مزاياي زيادي ازجمله

هيجاني رابطه منفي بين شبکههاي اجتماعي و

انتشار سريع اخبار و ارتباط مستمر با دوستان و بيان

سبکهاي يادگيري را کاهش ميدهد .مقادير ضريب

آزادانه عقايد را به همراه داشته است .دانشجويان به

تعيين بيانگر آن است که  56درصد از سبک يادگيري

واسطه داشتن سواد رسانهاي از بيشترين استفاده

عيني دانشجويان 72 ،درصد ازسبک يادگيري مشاهده

کنندگان شبکههاي اجتماعي هستند و استفاده از اين

تأملي 79 ،درصد از سبک يادگيري مفهوم سازي

شبکهها به عنوان يکي از عادتهاي روزانه قرارگرفته

انتزاعي و  65درصد از سبک آزمايشگري فعال توسط

است و باعث ايجاد تغييرات اساسي در زندگي

متغيرهاي هوش اجتماعي و شبکههاي اجتماعي قابل

دانشجويان شده است و علي رغم تمام مزايايي که دارد

پيش بيني ميباشد( .جدول )5

مخاطراتي نيز به همراه دارد (امامي .)1395 ،از آنجايي
که برقراري ارتباط اصلي ترين دليل کاربران شبکههاي
اجتماعي ميباشد در مدت محدود و به آساني

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

با توجه به ضرايب بتا ،ميزان تأثير شبکههاي

شبکههاي اجتماعي با يادگيري دانشجويان ارتباط و

 / 60نادي عليزاده ـ محسن عليزاده

ميتوانند با تعداد زيادي ارتباط برقرار کنند و اين امر

در تبيين اين يافته ميتوان گفت که ،کساني که

ميتواند منجر به استفاده مفرط از اين شبکهها شود.

هوش اجتماعي پاييني دارند در مولفههاي همدلي،

سپري کردن زمان بيش ازحد در اين شبکهها باعث

مسئوليت پذيري و روابط بين فردي هم نمرة پاييني

کاهش مطالعه و يادگيريهاي مختلف دانشجويان

دارند .نمرة پايين در اين مؤلفةها به معني نقصان در

ميشود و همچنين از آنجايي که اغلب دانشجويان تا

همدلي ،مسئوليت پذيري و روابط بين فردي است و

ساعتهاي طوالني از شب را در اين شبکهها

فردي كه در اين حوزهها مشكل داشته باشد ،در روابط
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ميگذرانند نميتوانند در کالسهاي درس با تمرکز

اجتماعي عملكرد ضعيفي دارد (الرسن

کافي حضور پيدا کنند که اين عوامل ميتواند منجر به

 .)2008معموال افراد دوست دارند كه در روابط خود

کاهش يادگيري شود در نتيجه سپري کردن زمان بيش

همدلي دريافت كنند و افراد فاقد اين مهارت در روابط

ازحد براي استفاده از شبکههاي مجازي باعث تأثير

اجتماعي موفقيت كمتري به دست ميآورند .همچنين،

منفي بر دانشجويان و وارد ساختن خلل در عملکرد

يكي ديگر از اجزاي روابط موفق مسئوليت پذيري

تحصيلي و يادگيري آنان ميشود و همچنين عالوه بر

است و طبيعي است كه افراد با مسئوليت پذيري كم

مسئله زمان که تأثير مستقيم بر کاهش يادگيري دارد

نميتوانند روابط اجتماعي (که از مولفههاي هوش

اعتياد به شبکههاي اجتماعي بر جنبههاي ديگري از

اجتماعي هستش) مناسبي داشته باشند .از طرفي،

دانشجويان تأثيرگذار است که ميتواند باعث کاهش

داشتن روابط اجتماعي نيازي همگاني است و يكي از

يادگيري شود (ماديا 23و همکاران.)2016 ،

راهكارها براي فردي كه در اين زمينه مشكل دارد روي

 .همچنين فوريه ( )2017در مطالعهاي با عنوان

آوردن به سمت شبکههاي اجتماعي و روابط مجازي

تأثير سايتهاي شبکههاي اجتماعي بر پيشرفت

است چون در روابط مجازي نياز به هم دلي و

تحصيلي دانشجويان مهندسي دانشگاه مايدوگوري،

مسئوليت پذيري و ارتباطات اجتماعي كمتر است

ايالت برنو ،نيجريه به اين نتيجه رسيد که سايت

(کينگ 25و همکاران.)2012 ،

شبکههاي اجتماعي تأثيري بر عملکرد تحصيلي ندارد.

مثالً ،فرد ميتواند در شبکههاي اجتماعي هويت
واقعي خود را آشكار نكند و اطالعات دروغين به

فرضيه دوم :شبکههاي اجتماعي بر هوش اجتماعي

ديگران بدهد؛ از طرف ديگر ،هر وقت احساس كرد كه

تاثير دارد.

تمايل به ادامه رابطه ندارد ميتواند آن را قطع كند ،اما

بر طبق نتايج بدست آمده مشخص شد که بين

در روابط واقعي انجام دادن چنين كارهايي امكان پذير

شبکههاي اجتماعي با هوش اجتماعي دانشجويان

نيست .به عبارتي افرادي که ازنظر هوش اجتماعي

ارتباط و همبستگي معناداري وجود دارد .بدين معني

ضعيف هستند به خوبي نميتوانند در دنياي واقعي

که فرضيه دوم پژوهش حاضر ،مبني بر ارتباط بين

هيجانات منفي خود را در ارتباط با ديگران کنترل

شبکههاي اجتماعي بر هوش اجتماعي دانشجويان

نمايند بنابراين از روابط اجتماعي قوي با ديگران

مورد پذيرش و تأييد قرار ميگيرد .اين يافته و نتيجه

محروم ميشوند و براي ارضاي نياز بنيادين خود به

در راستاي نتايج پژوهش رضايي و همکاران ()1397

ارتباط ،به شبکههاي مجازي پناه ميبرند .در همين

زمانيان ( )1396امامي ( )1395صفامنش و همکاران

راستا مواليي و همکاران ( )1395در پژوهشي متوجه

( )1395فوريه ( )2017هنيفه و سومپتا ( )2017قرار

شدند که بين متغيرهاي خود آگاهي ،خود مديريتي،

داشت.

آگاهي اجتماعي و مديريت روابط با اعتياد به اينترنت

تاثير شبکههاي اجتماعي بر يادگيري با نقش تعديلگر هوش اجتماعي 61 /

و شبکههاي اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد.

تحصيلي را تعديل نمايد و بر کيفيت يادگيري

براساس نتايج به دست آمده تحقيق ميتوان گفت که با

دانشجويان ،توانايي تصميم گيري خالق و عملکرد

افزايش هوش هيجاني اعتياد به اينترنت و شبکههاي

آنان در وضعيتهاي بحراني تأثير بگذارد.

اجتماعي کاهش مييابد و مديريت روابط نقش
بيشتري را در اين رابطه ايفا ميکند.

فرضيه چهارم :شبکههاي اجتماعي در يادگيري
دانشجويان با نقش تعديلگر هوش اجتماعي تاثير دارد.

فرضيه سوم :هوش اجتماعي بر يادگيري تاثير دارد.

بر طبق نتايج بدست آمده مشخص شد که هوش

بر طبق نتايج بدست آمده مشخص شد که بين

اجتماعي نقش تعديل کنندهاي در رابطه شبکههاي

هوش اجتماعي با يادگيري دانشجويان ارتباط و

اجتماعي با يادگيري در دانشجويان دارد .بدين معني

همبستگي معناداري وجود دارد .بدين معني که فرضيه

که فرضيه اصلي پژوهش حاضر مبني بر نقش تعديل

سوم پژوهش حاضر ،مبني بر ارتباط بين هوش

کننده هوش اجتماعي در رابطه بين شبکههاي اجتماعي

اجتماعي با يادگيري دانشجويان مورد پذيرش و تأييد

با يادگيري در دانشجويان مورد پذيرش و تأييد قرار

قرار ميگيرد.

ميگيرد .اين يافته و نتيجه در راستاي نتايج پژوهش

در جهت ارائه تبيين چنان که زين 26و همکاران

( )1395جيون سانگ و همکاران ( )2013قرار داشت.

اجتماعي از جوانب مختلف باعث بهبود عملکرد و

در تبيين اين يافته ميتوان گفت که ،هوش

ياديگري ميگردد ،چرا که دانشجوياني که قادر به

اجتماعي به عنوان دانش ميان فردي ،توانايي قضاوت

مواجهه هوشمندانه با ديگران و هيجانهاي خويش

درست درباره احساسات ،خلقها و انگيزههاي ديگران،

هستند ،خويشتندارترند ،اعتماد به نفس بااليي دارند،

عملکرد اجتماع موثر و مهارت رمزگشايي نمادهاي غير

براي يادگيري تالش بيشتري ميکنند ،خود انگيخته

كالمي تعريف شده است و نشان ميدهد كه

ترند و براي رسيدن به هدف و انجام وظيفه ،هيجانها

دانشجويان که هوش اجتماعي بااليي برخوردار باشند،

و تنيدگيهاي خود را مهار ميکنند و در واقع با

در فعاليتها هم موفق عمل ميكنند .بنابراين با توجه

تعديلگر گري هوش اجتماعي و تعديل عوامل تنيدگي

به مولفههاي هوش اجتماعي كه شامل پردازش

زا سبب پيشرفت تحصيلي و باعث افزايش يادگيري در

اطالعات اجتماعي ،آگاهي اجتماعي و مهارتهاي

حيطههاي مختلف زندگي خود ميگردند (زين

اجتماعي است ،افرادي كه اين ويژگيها را دارا

وهمکاران .)2009 ،ميتوان براي رابطه هوش اجتماعي

ميباشند از نظر يادگيري هم در سطح بااليي قرار

با يادگيري ،نقش تعديلگر يا تعديل کنندگي قائل شد.

دارند ،به عبارتي ،نحوه پردازش اطالعات (اينکه

افراد داراي هوش اجتماعي باالتر ،براي واکنشهاي

چگونه اطالعات را ذخيره ميکنيم ،توجه ميکنيم و در

ديگران و هيجاني اهميت بيشتري قائلند ،در

مواقع لزوم به ياد مياوريم) از عوامل مهم در هوش

احساسهاي خود از انعطاف پذيري بيشتري

اجتماعي دانشجويان محسوب ميگردد .هرچقدر

برخوردارند ،داراي حس وظيفه شناسي هستند و در

دانشجويان بتوانند از پردازش اطالعات استفاده نمايند

جهت پيشرفت و يادگيري گام بر ميدارند (کوستا و

و بر اساس شرايط موجود و پردازش اطالعاتي

مك كرا .)2005 ،27در همين راستا نتايج مطالعه جيون

تصميمات بهينه در همان زمان کسب نمايند ،داراي

و همکاران ( )2013نشان داد که هوش

بهره وري باالتري خواهند بود .که در نتيجه باعث

هيجاني ميتواند رابطهي بين هوش شناختي و عملکرد

افزايش يادگيري دانشجويان ميگردد .همچنين داشتن

سانگ
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( )2009معتقدند ،ميتوان گفت که داشتن هوش

رضايي و همکاران ( )1397صفامنش و همکاران

 / 62نادي عليزاده ـ محسن عليزاده

آگاهيهاي اجتماعي دانشجويان يعني آگاهي از

منجر به کاهش يادگيري شود در نتيجه سپري کردن

احساسات و افکار ديگران در موقعيتهاي پيچيده

زمان بيش ازحد براي استفاده از شبکههاي مجازي

ميتواند عاملي در دريافت درست مطالب بگردد.

باعث تأثير منفي بر دانشجويان و وارد ساختن خلل در

همچنين مهارتهاي اجتماعي دانشجويان يعني اينکه

عملکرد تحصيلي و يادگيري آنان ميشود و همچنين

چطور بتواند در محيط تازه وارد عملکرد درستي

عالوه بر مسئله زمان که تأثير مستقيم بر کاهش

داشته باشد و مهارتهاي الزم را در اين زمينه داشته

يادگيري دارد اعتياد به شبکههاي اجتماعي بر جنبههاي

باشد از جمله مهارت ارائه راه حل ،مهارت ارتباط

ديگري از دانشجويان تأثيرگذار است که ميتواند باعث

فردي ،ميتواند بر دانشجويان موثر باشد (گلمن،

کاهش يادگيري شود
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 .)2016در همين راستا پاركر و همكاران ( )2009در

در فرضيه دوم پژوهش ،مبني بر تاثير شبکههاي

پژوهشي به بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و

اجتماعي بر هوش اجتماعي دانشجويان که مورد

موفقيتهاي دانشگاهي پرداختند .اين محققان مطالعه

پذيرش و تأييد قرار گرفت ميتوان گفت که ،معموال

خود را بر روي  37نفر از دانشجويان سال اول دانشگاه

افراد دوست دارند كه در روابط خود همدلي دريافت

انتاريو انجام دادند و بعد از انجام مطالعه به اين نتيجه

كنند و افراد فاقد اين مهارت در روابط اجتماعي

رسيدند كه ميزان موفقيت تحصيلي به ميزان زيادي به

موفقيت كمتري به دست ميآورند .همچنين ،يكي

هوش هيجاني افراد بستگي دارد و هوش هيجاني در

ديگر از اجزاي روابط موفق مسئوليت پذيري است و

فرايند رقابت براي دستيابي افراد به مقاطع تحصيلي

طبيعي است كه افراد با مسئوليت پذيري كم نميتوانند

باالتر ميتواند تعيين كننده باشد.

روابط اجتماعي (که از مولفههاي هوش اجتماعي
هستش) مناسبي داشته باشند .از طرفي ،داشتن روابط

نتيجهگيري

اجتماعي نيازي همگاني است و يكي از راهكارها براي

با توجه به فرضيه اول پژوهش ،مبني بر تاثير

فردي كه در اين زمينه مشكل دارد روي آوردن به

شبکههاي اجتماعي بر يادگيري دانشجويان که مورد

سمت شبکههاي اجتماعي و روابط مجازي است چون

پذيرش و تأييد قرارگرفت و با توجه به نتيجه به دست

در روابط مجازي نياز به هم دلي و مسئوليت پذيري و

آمده ميتوان گفت شبکههاي اجتماعي شکل جديدي

ارتباطات اجتماعي كمتر است افرادي که ازنظر هوش

از ارتباطات را ايجاد کرده است و مزاياي زيادي

اجتماعي ضعيف هستند به خوبي نميتوانند در دنياي

ازجمله انتشار سريع اخبار و ارتباط مستمر با دوستان و

واقعي هيجانات منفي خود را در ارتباط با ديگران

بيان آزادانه عقايد را به همراه داشته است .دانشجويان

کنترل نمايند بنابراين از روابط اجتماعي قوي با ديگران

به واسطه داشتن سواد رسانهاي از بيشترين استفاده

محروم ميشوند و براي ارضاي نياز بنيادين خود به

کنندگان شبکههاي اجتماعي هستند و استفاده از اين

ارتباط ،به شبکههاي مجازي پناه ميبرند .براساس نتايج

شبکهها به عنوان يکي از عادتهاي روزانه قرارگرفته

به دست آمده ميتوان گفت که با افزايش هوش

است و باعث ايجاد تغييرات اساسي در زندگي

اجتماعي ،تاثيرشبکههاي اجتماعي کاهش مييابد و

دانشجويان شده است و همچنين از آنجايي که اغلب

مديريت روابط نقش بيشتري را در اين رابطه ايفا

دانشجويان تا ساعتهاي طوالني از شب را در اين

ميکند.

شبکهها ميگذرانند نميتوانند در کالسهاي درس با

در فرضيه سوم که هوش اجتماعي بر يادگيري

تمرکز کافي حضور پيدا کنند که اين عوامل ميتواند

دانشجويان تاثير مثبت و معناداري دارد و ميتوان گفت
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که داشتن هوش اجتماعي از جوانب مختلف باعث

بود .که در نتيجه باعث افزايش يادگيري دانشجويان

بهبود عملکرد و يادگيري ميگردد و در واقع با

ميگردد .همچنين داشتن آگاهيهاي اجتماعي

تعديلگري هوش اجتماعي و تعديل عوامل تنيدگي زا

دانشجويان يعني آگاهي از احساسات و افکار ديگران

سبب پيشرفت تحصيلي و باعث افزايش يادگيري در

در موقعيتهاي پيچيده ميتواند عاملي در دريافت

حيطههاي مختلف زندگي خود ميگردند و ميتوان

درست مطالب بگردد .همچنين مهارتهاي اجتماعي

براي رابطه هوش اجتماعي با يادگيري ،نقش تعديلگر

دانشجويان يعني اينکه چطور بتواند در محيط تازه وارد

يا تعديل کنندگي قائل شد .افراد داراي هوش اجتماعي

عملکرد درستي داشته باشد و مهارتهاي الزم را در

باالتر ،براي واکنشهاي ديگران و هيجاني اهميت

اين زمينه داشته باشد از جمله مهارت ارائه راه حل،

بيشتري قائلند ،در احساسهاي خود از انعطاف پذيري

مهارت ارتباط فردي ،ميتواند بر دانشجويان موثر باشد

بيشتري برخوردارند ،داراي حس وظيفه شناسي هستند
و در جهت پيشرفت و يادگيري گام بر ميدارند

منابع و مآخذ

شبکههاي اجتماعي بر يادگيري دانشجويان با نقش

بررسي رابطه ي هوش اجتماعي با مهارت كار آفريني

تعديلگر هوش اجتماعي تاثير دارد .و بر طبق نتايج

دانشجويان دانشگاه آزاد شهرستان چالوس ،كنفرانس

بدست آمده مشخص شد که هوش اجتماعي نقش

ملي كارآفريني و مديريت كسب و كارهاي دانش

تعديل کنندهاي در رابطه شبکههاي اجتماعي با

بنيان ،دانشگاه مازندران.

يادگيري در دانشجويان دارد .بدين معني که فرضيه

امامي ،کبري .)1395( .تأثير استفاده از شبکههاي

اصلي پژوهش حاضر مبني بر نقش تعديل کننده هوش

اجتماعي مجازي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان.

اجتماعي در رابطه بين شبکههاي اجتماعي با يادگيري

راهبردهاي

9

در دانشجويان مورد پذيرش و تأييد قرار ميگيرد و در

(.213_206)3

آموزش

در

علوم

پزشکي.

تبيين اين يافته ميتوان گفت که ،هوش اجتماعي به

اميرپور ،مهناز ،گريواني ،مريم .)1393( .تاثير شبکههاي

عنوان دانش ميان فردي ،توانايي قضاوت درست درباره

اجتماعي بر سبک زندگي جوانان ،فصل نامه دانش

احساسات ،خلقها و انگيزههاي ديگران ،عملکرد

انتظامي خراسان شمالي ،دوره اول ،شماره سوم.

اجتماع موثر و مهارت رمزگشايي نمادهاي غير كالمي

پوري ،احسان .)1390( .بررسي نقش و تاثير فيس بوک

تعريف شده است و نشان ميدهد كه دانشجويان که

بر شکل گيري شبکههاي اجتماعي از ديدگاه

هوش اجتماعي بااليي برخوردار باشند ،در فعاليتها

متخصصان و کارشناسان امور رسانه .پايان نامه

هم موفق عمل ميكنند .بنابراين با توجه به مولفههاي

کارشناسي ارشد .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران

هوش اجتماعي كه شامل پردازش اطالعات اجتماعي،

مرکز.

آگاهي اجتماعي و مهارتهاي اجتماعي است ،افرادي

خانيكي ،هادي و بابايي ،محمود .)1390( .فضاي

كه اين ويژگيها را دارا ميباشند از نظر يادگيري هم

سايبر و شبكههاي اجتماعي مفهوم و كاركردها.

در سطح بااليي قرار دارند .هرچقدر دانشجويان بتوانند

فصلنامه علمي پژوهشي جامعه اطالعاتي .شماره يک،

از پردازش اطالعات استفاده نمايند و بر اساس شرايط

سال اول ،ص .22 – 20

موجود و پردازش اطالعاتي تصميمات بهينه در همان

رضايي ،راضيه ،زارعي ،فاطمه .)1397( .واکاوي

زمان کسب نمايند ،داراي بهره وري باالتري خواهند

بکارگيري شبکههاي اجتماعي مجازي در يادگيري و
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