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چکیده

با افزایش گرایش دانشگاهها و دانشجویان به استفاده از امکانات و توانمندیهای شبکههای اجتماعی
و انتخاب آنها به عنوان یک مکانیسم ارتباطی ،بهه کهارگیری ایهن شهبکهها بهرای توسه ه دانهش و
پژوهش امری ضروری است .هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی نظری ساختارهای جدید دانش
در شبکه اجتماعی و بهبود کیفیت آموزش بود .این پژوهش از نوع کیفهی بهودو بها اسهتفاده از روش
نظریه داده بنیاد و نمونه گیری هدفمند انجام شد .دادهههای مهورد نیهاز ایهن پهژوهش در دو بخهش
مصاحبه و بررسی اسناد جمع آوری شد .در بخش اول از طریق مصاحبه با آن دسته از افرادی کهه در
زمینه شبکههای اجتماعی در آموزش تخصص داشتند و در بخهش دوم اسهناد و منهابع منتشهر شهده
مرتبط با شبکه اجتماعی که در قالب مقاله و کتاب انتشار یافته بودند ،به جمع آوری دادههها پرداختهه
شد .دادههای حاصل از آنها از طریق کدگذاری باز ،محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شد .نتیجه این
پژوهش نشان داد که الگوی ساختارهای جدید دانش در شبکه اجتماعی و بهبود آموزش مسهتلزم بهه
کارگیری عواملی مانند آموزش تفکر منطقی ،قهوانین اخققهی ،تجهارب مشهترو ،هویهت و تسههیل
انطباق و سازگاری میباشد .همجنین این الگو نیازمند بسترها و زمینههای فنی و حمایت تدریجی در
آموزش ،ارائه استراتژیها و راهبردهایی مانند آموزش مهارتهای فنی ،ارائه اطقعات به روز آموزشی
وآموزش شیوههای ت امل پیچیده میباشد.
کلیدواژهها :الگو ،ساختار دانش ،شبکه اجتماعی ،کیفیت ،آموزش
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مقدمه

به دنبال پیشرفت سریع جوامع و بها توجهه بهه ترییهر و تحهول در نیازهها و انتظهارات اسهاتید و
دانشجویان ،اکنون شیوههای جدید آموزش ،فرصت هایی را برای شرکت ف ال اساتید و دانشجویان،
برقراری ارتباط در محیطی ان طاف پذیر ،به اشتراو گذاشتن اطقعات 7به صورت جهانی و شخصی
سازی آموزش یادگیری به صورت مستقل و جدا از زمان و مکان را فراهم میکنند .امهروزه اینترنهت
نقش بزرگ و فزآیندهای را در زندگی اجتماعی افراد و همچنین در زندگی علمی آنهها ایفها مهیکنهد
(کروو و هاریسون .)2112،2نسل جدید خدمات اینترنت وب  2است که بهه عنهوان فرصهتی بهرای
ایجاد نوآوری در تدریس و یادگیری در نظر گرفته مهیشهود واغلهب اشهاره بهه نسهل دوم خهدمات
اینترنتی مثل شبکههای اجتماعی 9و ابزارهای ارتباطی که تأکیدشان بر همکاری و تقسیم مشهارکت
کردن بر خط بین کاربران است ،دارند (الکسهاندر ;2119 ،5آنومها  .)2111 ،4شهبکههای اجتمهاعی
سایتهای بر خطی است که کاربران میتوانند از طریق آن پروفایل هایی را ایجاد و با دیگران برای
دالیل شخصی یا حرفهای اشان ارتباط برقرار کنند(برسین .)2112 ،9این شهبکهها جوامهع اینترنتهی
عضو محور میباشند که به کاربرانشان اجازه پست کردن اطقعات و پروفایلهای شخصی اشهان را
مثل ،نام کاربری ،عکس ،اطقعات و همچنین اجازه برقراری ارتباط با توجه بهه شهیوههای نوآورانهه
مثل ،فرستادن بر خط پیامهای خصوصی یها عمهومی یها تبهادل آنقیهن عکسهها و اطقعاتشهان را
میدهند (تیفانی و همکاران .)2112 ،1مطال هات اخیهر کهاربرد جههههوانان از سهایتهای شهبکههای
اجتماعی را نشهان میدهد .بهر پایهه ایهن گزارشهات اسهتفاده از ایهن شهبکههها در حهال گسهترش
است(سلکان2179 ،2؛ آفکام2112 ،3؛ سیلوستر و مهک گلهین2113 ،71؛ تهایلر و همکهاران2171 ،77؛
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ویلدبیت .)2114 ،7شبکههای اجتماعی امکانات زیادی برای پهرورش ،اجتمهاعی شهدن و وابسهتگی
فراهم میکنند و بر سطوح اجتماعی کاربران تأثیر واق ی میگذارند .این شبکهها ابزارهای یهادگیری
ارزشمندی هستند ،زیرا یادگیرندگان را برای ایجاد ،انتشار و اشتراو گذاری کارهایشان قادر میسازد
و ت امل و همکاری یادگیرنده را تسهیل میکنند (سلوین .)2112 ،2شبکههای اجتماعی برای اههداف
گوناگون و متنوعی از جمله برای افزایش ت امل و کنش متقابل ،افهزایش کهار گروههی و همچنهین
برای بازخورد گرفتن و به اشتراو گذاشتن هر نوع اطقعات و اسهناد در گروههی از مهردم بهه کهار
گرفته میشوند (رینالهدو و همکهاران ;2177 ، 9النهدین 2112 ، 5؛یانه  ;2113 ، 4سهلکان.)2179،
هدف شبکههای اجتماعی کمک به بهبود و تسهیل روابط ،همکاری ،و ت امل بین افراد ،سهازمانها و
مؤسسات در موضوعات گوناگون مثل تجارت ،پزشکی ،آموزشهی و… اسهت .سهایتهای شهبکهی
اجتماعی موضوعی است که اخیراً در جوامع آموزشی مورد بحث قرار گرفته است .در حهالی کهه بهه
سرعت بر ت داد مربیان خققی که از پتاسیل شبکههای اجتماعی برای درگیر کردن یادگیرندگان بها
مطال ات و موضوعات مورد نظرشان افزوده میشهود ،از طهرف دیگهر مربیهانی هسهتندکه از ارتبهاط
جوانان با مفهوم آموزش سنتی نگرا نند(وارا .)2111 ،9استادان باید برای آمهوزش و راهنمهایی مهؤثر
دانشجویان در یادگیری از این ابزارهای جدید استفاده کنند .مربیان حرفهای باید از تصهمیمات خهود
در کق

در

و شیوههای ارتباط برقرارکهردن بها تکنولو یههای جدیهد و طهرز اسهتفاده از ایهن

پتانسیلها و همچنین طراحی و اجرای ف الیتهای تدوین شهدهی شهبکههای اجتمهاعی آگهاه شهوند
(الیسون و همکاران .)2111 ،1مطابق با این انتظارات اثر بخشی زمهانی افهزایش خواههد یافهت کهه
شبکههای اجتماعی ی نی یکی از فن آوریهای در حال رشد به صورت ف ال و منطقی در زمینهههای
آموزشی به کار گرفته شود (آنوما  .)2111 ،با توجه به رشد چشمگیر و اضهافه شهدن صهدها ههزار
کاربر جدید به این شبکهها اما جام ه آموزشی در برنامه درسی کق

خود با احتیاط بیشتری از ایهن

تکنولو ی استفاده میکنند .امروزه اغلب مربیان به علت اینکه این شبکهها با یهادگیری دانشهجویان
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تناسب و هماهنگی ندارد در استفاده از آن تردید دارند (الیسون .)2111 ،به هر حال تحقیقات انهدو
سیستماتیک و نظری برای اینکه چرا و چگونهه دانشهگاه هها ،دانشهجویان و م لمهان از شهبکههای
اجتماعی به عنوان یک ابزار آموزشی استفاده کنند ،وجود دارد و هنوز این شهبکهها بهه عنهوان یهک
جام ه آموزشهی در کق ههای در

رواج نیافتهه انهد (اومهر2174 ،7؛ هامیهد و همکهاران2113 ،2؛

لنهارت و مادن .)2111 ،9با توجه به جایگاهی که شبکههای اجتمهاعی در آمهوزش دارنهد و تهأثیر و
کارآمدیهای اینترنت برای یادگیری از راه دور ،همچنان این شبکهها در کانون توجهه پژوهشهگران
قرار گرفته که به برخی از این پژوهشها اشاره میشود :در پژوهشی که توسط ویلکینز و

همکهاران5

( )2174انجام شد نشان داد که شبکههای اجتماعی ههم تهاثیرات مثبهت و ههم تهاثیرات منفهی در
یادگیرندگان مدار

متوسطه دارد.اما تاثیرات منفی آنها بر تاثیرات مثبت غلبهه دارد .ایهن مطال هات

نشان داد اگر چه شبکههای اجتماعی تاثیرات مثبتی دارند امها اسهتفاده از ایهن شهبکهها بهه عنهوان
سرگرمی و وقت تلف کردن زیاد ،باعث از بهین رفهتن پیشهرفت تحصهیلی و علمهی دانهش آمهوزان
میشود .آنها بیان کردند برای استفاده مثبت دانش آموزان از شبکههای اجتماعی به کارگیری از این
شبکهها همراه با نظارت و کنترل باشد و تمرکز اصلی در این شبکهها بر دست یابی اهداف آموزشی
و علمی مدار

باشد .پژوهشی که توسط تیفانی انجام گرفت در جهت پاسخ گویی بهه ایهن سهئوال

بود که چرا دانشجویان کالج از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند و چگونه آنهها بها ایهن شهبکهها
ارتباط برقرار میکنند ؟ دانشجویان بیان کردند که از این فناوریها اغلب برای ت امقت اجتمهاعی و
عمدتاً برای ارتباط برقرار کردن با دانشجویانی که از قبل با آنها درارتباط بودند،استفاده مهیکننهد .در
یک بررسی دیگر که از دانشجویان کالج در آمریکا انجام گرفت نتایج نشان داد که آنها از شبکههای
اجتماعی بیشتربرای ت امل اجتماعی با آشنایانی که با هم قطع ارتباط کرده بودند استفاده میکننهد و
هدفشان حفظ و نگهداری دوستان قدیمی بود)الیسون و همکاران .)2111 ،در بررسی دیگری که بر
روی دانشجویان دانشگاه انجام گرفت آنها بیان کردند که از این شبکهها بیشتر برای تمها

برقهرار

کردن با دوستانی که به ندرت آنها را میبینند ،استفاده میکنند (لنهارت و مهادن .)2111 ،انتشهارات
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تامسون )1991( 7نظر سنجی را در سال  2111با  911استاد انجام داد ،اکثریت این اساتید بهیش از
ده سال در کالجها و دانشگاهها در موضوعاتی مثل علوم انسانی یا علوم اجتماعی ،تجهارت ،اقتصهاد
سال سابقه تدریس داشتند .نتایج این بررسی نشان داد که قریب  %41از پاسهخهای اعضهای هئیهت
علمی بیان کننده این بود که از طریق تکنولو یهای جدیدی شیوههای یادگیری دانشجویان ترییهر
خواهد کرد %31 .اعضای هیئت علمی پاسخ دادند که با سایتهای شبکههای اجتماعی آشنایی دارند
ولی بیان کههردند که از این شبکهها برای اههههداف کهههاری اسهتفاده نمهی کردنهد .در ایهن نظهر
سنجی مشخص شد تقریباً  %71از اعضای هیئت علمی وبقگهای شخصی دارنهد.همچنهین طبهق
گزارش هاریزون 2111 2که از اساتید نظر سنجی کرده بود ،آنها بیان کردند با توجهه بهه رشهد غیهر
قابل انکار عققه به نرم افزارهای اجتماعی هنوز نرم افزارهای اجتمهاعی بهه نهدرت در کق ههای
دانشکدهها مورد استفاده قرار میگیرد .در تحقیقی دیگر که توسط شارع پور ( )7924با عنوان نقهش
شبکههای اجتماعی در باز تولید نابرابری آموزشی انجام گرفت ،به این نتیجه رسید که تحلیل شبکه
اجتماعی اجازه میدهد با بررسی الگوهای رابطه ای ،منابع موجود در شبکهی دانهش آمهوز و میهزان
پیوند او با عامقن نهادی را ت یین کرد .این اطقعات مهیتوانهد در تبیهین نهابرابری آموزشهی بهین
گروههای مختلف دانش آموزی کمک مؤثری باشد ،زیرا توزیع نابرابر سهرمایهی اجتمهاعی در بهین
گروههای مختلف میتواند سبب بازتولید نابرابریهای اجتماعی از جمله نهابرابری آموزشهی در بهین
دانش آموزان شود .با توجه به مطالب فوق و اهمیت شبکههای اجتماعی بایهد طهرح و راهبردههایی
برای استفاده یادگیرندگان از این شبکهها در زمینههای یادگیری ،آموزشی و پژوهشهی ایجهاد نمهود.
بدین منظور با توجه به کمبود الگوی نظری شبکه اجتماعی در آموزش ،هدف این پهژوهش تهدوین
الگوی نظری برای ایجاد ساختارهای جدیهد دانهش در شهبکه اجتمهاعی و بهبهود کیفیهت آمهوزش
میباشد.
روش شناسی
در این پژوهش از روش نظریه داده بنیاد 9که یک روش کیفی است برای تهدوین الگهو اسهتفاده
شد .نظریه داده بنیاد آن نظریهای است که مستقیماً از داده هایی استخراج شده است که در جریهان
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پژوهش به صورت منظم گرد آمده و تحلیل شده اند .در این روش پژوهشگر کار را با نظریههای کهه
از قبل در ذهن دارد شروع نمی کند .بلکه کار را در عرصهی واق یت آغاز مهیکنهد و مهیگهذارد تها
نظریه از درون داده هایی که گرد میآورد پدیدار شود .نظریههای داده بنیاد به سبب آن که از دادهها
بیرون کشیده میشوند بیشتر میتوانند بصیرت زا باشند و فهم را تقویت کنند و راهنمای عمل شوند
(استرا

و کوربین .)7331 ،7آنچنان که مرتنز )2114(2خاطر نشان میکند در ایهن روش پهژوهش،

پژوهشگر س ی بر آن دارد که به مطال ه پدیدها در بافت طبی ی آنهها برهردازد و بها بههره گهرفتن از
منطق استقرایی و بدون تحمیل انتظارات و مقاصد از پیش ت ریف شده بر پدیده تحت مطال ه ،به آن
م نا بخشد.
جام ه آماری پژوهش در دو بخش انجام گرفت .در بخهش اول از  72نفهر صهاحبنظری کهه در
زمینه شبکه اجتماعی در آموزش تخصص و آگاهی داشتند مصاحبه نیمه ساختاریافتهای انجام گرفته
است .جهت امکان تبادل بهتر افکار و اطقعات ،مصاحبه نیمه سهاختارمند بهه صهورت رودررو بهه
منظور هدایت هر چه بهتر مصاحبهها از مهارتهای ارتباط کقمی و غیهر کقمهی اسهتفاده گردیهد.
قبل از انجام مصاحبه با بیان هدف مطال ه ،نحوه همکاری ،روشهای جمع آوری و ثبهت داده هها،
نقش پژوهشگر و مشارکت کنندگان در پژوهش و محرمانه بودن اطقعات و مشخصهات مصهاحبه
شوندگان اعم از نام ،نوارهای مصاحبه ،نوشتارها و به کارگیری کد به جای اسهم ،رضهایت آگاهانهه
مصاحبه شوندگان اخذ گردید .بخش دوم مقاالت و کتابهایی را در بر میگیرد که مرتبط با موضهوع
شبکه اجتماعی در آموزش میباشد .بر این اسا

 75سند مورد مطال ه و بررسی قرار گرفهت .روش

نمونه گیری در این پژوهش به صورت نمونه گیری هدفمند انجام گرفت.
تحلیل دادهها در نظریه داده بنیاد مشتمل بر مجموعهای از رویههای نظام مند ،اما در عین حال
من طف برای ساختن یک نظریه به شیوهی استقرایی است .فرایند تحلیهل دادههها از طریهق فراینهد
کدگذاری تحقق پیدا میکند .در فرآیند کدگذاری ،محقق باید به کدبندی یا مفهوم بنهدی دادهههای
گردآوری شده برردازد .مفهوم یا کد به کلمهای اطقق میشود که بهه گهروه یها طبقههای از اشهیا،،
رویدادها و کنش هایی که در برخی ویژگیهای عمومی بها ههم اشهتراو دارنهد ،الصهاق مهیگهردد

- Strauss &Corbin
- Mertens

1
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(چارماز .)2119 ،7در این پژوهش برای تحلیل دادهها از روش تطبیق پیوسته و از کد گذاری کلمهات
کلیدی استفاده شد .فرایند کد گذاری دادهها در نظریه داده بنیاد در  9مرحلهی کد گذاری باز ،2کههد
گذاری محوری 9و کههد گذاری گزینشی 5صورت میگیهرد (اسهترا

و کهوربین .)7331 ،نخسهتین

مرحلهی تحلیل در روش داده بنیاد ،کد گذاری باز است .کدگذاری باز به مفهوم بندی و مقوله بندی
تکه هایی از دادهها تحت یک نام ،عنوان یا برچسب هایی که به طور همزمان هر قط ه از دادهها را
تلخیص و تشریح میکند ،اشاره دارد .کدها نشان میدهد که چطهور دادههها جههت آغهاز مرحلههی
تحلیلی انتخاب شده ،جدا شده و دسته بندی شده اند(چارماز.)2119 ،
مرحلهی دوم کدبندی دادهها به کدبندی محوری مرسوم اسهت .در ایهن مرحلهه ،مقولههها بهه
صورت یک شبکه با هم در ارتباط قرار میگیرند .در این مرحله ،نظریه بهه تهدریج وههور مهییابهد
(نیومن .)2119 ،4هدف این مرحله از کدبندی ،باز گرداندن نظم و انسجام به دادههای کدبندی شده،
دسته بندی ،ترکیب و سازماندهی میزان زیادی از دادهها و باز جمع کردن آنها بهه شهیوههای جدیهد
است .کد بندی محوری را به مثابهی ساختن یک بافت غلیظ از روابط حول محورههای یهک مقولهه
ت ریف میکند.
در کد گذاری محوری ،میتوان یک مدل پارادایمی طراحی کرد که محقق با لحاظ شرایط ،یکی از
مقولهها را به عنوان مقوله محوری انتخاب میکند ،آن را به عنوان پدیده محوری در مرکهز فراینهد
قهرار میدهد و ارتباط آن را با سایر مقولهها مشخص میکند .ارتباط سایر مقولهها با مقوله محوری
در پنج عنوان شرایط علی ،راهبردهای کنش ،شرایط زمینه ،شرایط مداخله گر ،و پیامهدها میتوانهد
تحقق مییابد (استرا

و کوربین.)7331 ،

ب د از کد بندی محوری ،مرحلهی نهایی کدبندی ،ی نی کدبندی گزینشی آغاز میشهود .در ایهن
مرحله ،نظریه تقریباً به استحکام رسیده و محقق ب د از انجام برخی اصهقحهای نظهری ممکهن ،بها
مقولههای اندکی سرو کار دارد .فرایند نظریه سازی داده بنیاد در مرحلهی کد بندی گزینشی به اتمام
میرسد .برای ارزیابی دادههای این پژوهش از م یارهای روایی و اعتبار دادهها کهه مشهابه روایهی و
1

-Charmaz
-Open coding
3
-Axial coding
4
-Selective coding
5
- Newman
2
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پایایی در پژوهشهای کمی است ،استفاده شده است .به منظور افزایش روایی دادههها از روشههای
بررسی و مصاحبههای مداوم ،تخصیص دادن زمان کافی برای انجام مصاحبه ها ،بازنگری

نهاوران7

استفاده شد .اعتبار به این م نی است که چند پژوهشگر ،نتایج نسهبتا مشهابهی از دسهت نوشهتهها و
گزارشها گرفته باشند .حسن سلوو و ارتباط مناسب ،درگیهری و بررسهی مهداوم ،دقیهق بهودن در
تمامی مراحل پژوهش و روشن بودن روش پژوهش دادهها را عینیت میبخشد (ادیب حاج بهاقری و
همکاران .)7929 ،در این پژوهش این موارد در نظر گرفته شد و پس از طراحی سهواالت مصهاحبه،
چند نفر از استادان متخصص در حوزه مربوطه ،آن را اصقح و تایید کردند.
یافتهها
 -7از نظر متخصصان و اساتید دانشگاه ها ،مولفههای اثرگذار برای اسهتفاده از شهبکه اجتمهاعی در
زمینه آموزش و ایجاد ساختارهای جدید دانش دراین شبکهها کدام اند؟ و اصول و مفروضات اساسی
و بسترهای مورد نیاز برای استفاده از شبکه اجتماعی در زمینه آموزشی کدام اند؟
برای پاسخ دادن به این سواالت ،دادههای جمع آوری شده از طریق مصهاحبه و اسهناد بها روش
داده بنیاد تجزیه و تحلیل شدند.
تحلیل دادهها (کدگذاری)
الف-کدگذاری باز
در این مرحله از تحلیل دادهها که در واقع منسوب به کد بندی باز اسهت بهه صهورت سهطر بهه
سطر ،عبارت به عبارت و یا در صورت لزوم پاراگراف به پاراگراف مفهوم یها کهدی الصهاق شهد .بهه
عبارت دیگر کدگذاری باز به فرایند استخراج مفاهیم از دادههای خام بر حسب محتواها و اب اد گفتهه
می شود در این بخش س ی شد تا مفهوم یا کدی انتخاب گردد که بتواند حد اکثر فضای مفههومی و
م نایی آن را اشباع کند .به عبارتی در این مرحله کلیه اطقعات کد بنهدی شهدند .امها از آنجها کهه
مفاهیم یا کدهای به دست آمده سن

بنای مقولههای عمده ب دی و نیز اجزای اصهلی نظریهه داده

بنیاد در حال وهور را شکل میدهند ،تا حد امکان س ی شد در این مرحله مفاهیم یا کدهایی در نظر
گرفته شوند که با واحد مورد نظر منطبق باشند .در این مرحله ضمن مراج ه به شرح وارههای هر کد
و مقایسه کردن کدها با یکدیگر کدهای متداخل و مشابه شناسایی و بها ت یهین و مشهخص کهردن

- member check

1
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کدها یا مفاهیم کدهای مشابه و مشهترو در قالهب یهک مقولهه واحهد قهرار داده شهد .در پهژوهش
حاضرپس از استخراج مفاهیم ،مقوله پردازی آنها انجام گرفت که در نهایت  71مقوله ایجاد شهد .در
جداول زیر مقوله ها ،مقولههای فرعهی و کهدهای بهاز مربهوط بهه مقولهه محهوری ،شهرایط علهی،
راهبردهای کنش ،شرایط زمینه ،شرایط مداخله گرو پیامدها ارئه شده است.
مقوله محوری :ایده و فکر محوری حادثه ،اتفاق و واق ه است که سلسهله کنشههای متقابهل
برای کنترل و اداره کردن آنها م طوف میشود و بدان مربوط میشوند (استرا
بر اسا

و کهوربین.)7921 ،

نتیجهی مصاحبهها و کدگذاری باز و بررسی مشخصات مورد نیاز برای مقوله محوری ،ان طاف

پذیری شناختی به عنوان مقوله محوری انتخاب شد که ویژگیهای آن در جدول  7ارایه شده است.
جدول -7مقولهها و کدهای باز مرتبط با مقوله محوری

مقوله محوری

ان طاف پذیری
شناختی

مقولههای فرعی
تنوع اجتماعی و
محیطی

تنوع ویژگیهای
زبانی و فرهنگی

خردجم ی

کدهای باز
شبکه اجتماعی تبلور ان طاف پذیری جوامع
آزادی ف الیت در فضای شبکه اجتماعی
امکان عبور از مرزهای جررافیایی و آشنایی با افراد و سایر
محیط ها ،جوامع و فرهن ها
عدم وجود الزامات از پیش ت یین شده و بسته
عدم الزامات قابل اجرا در شبکه اجتماعی برای کنترل محتوا
امکان حضور همه افراد از فرهن های مختلف
لزوم ایجاد ترییرات برای سازگاری با نیازهای گوناگون
یادگیرندگان در مراحل گوناگون زندگی به منظور به کار گیری
شبکه اجتماعی
فراهم شدن مشارکتهای جهانی هدفمند با توجه به ان طاف
پذیری جوامع شبکه اجتماعی
جمع کردن افکار مختلف کنار هم

شرایط علی :بنا به ت ریف ،این وا ه به حوادث یا وقای ی داللت دارد که به وقوع یا گسترش پدیدهای
میانجامد(استرا و کوربین .)7921 ،شرایط علی در مدل پارادایمی شرایط و عواملی هستند که باعث
ایجاد و توس ه مقوله محوری میشوند .ب د از تجزیه تحلیل دادههای مربوط به مصاحبهها و اسناد ،چهار
مقوله تفکر منطقی ،قوانین اخققی ،تجارب مشترو و منطق مبتنی بر وب شرایط علی برای ایجاد مقوله
محوری میباشد.که شرح آن و نحوه کدگذاری باز آن در جدول مشخص 2شده است.

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسقمی واحد بجنورد /شماره 45

22

شرایط علی

جدول -2مقولهها و کدهای باز مرتبط با شرایط علی
کدهای باز
مقوله ها
لزوم بکارگیری تفکر منطقی توسط کاربران جهت کنتهرل
محتوای تولید شده
لزوم ایجاد نگرش مثبت در فراگیران و استفاده کنندگان از
تفکر منطقی
شبکه اجتماعی
آموزش نگرش انتقادی مبتنی بر وب
توجه افراد به ب د سرگرمی شبکه اجتماعی
ایجاد قوانین با توجه به ارتباط وسیع مجازی و ت املههای
بین فردی
قوانین اخققی
کنترل و نظارت فرا متنی به دلیل ایجاد هویتهای جدید
عدم امکان شناسایی هویت واق ی اعضا و کنترل محتوای
تولید شده
عدم اعتبار بسیاری از محتواهای اینترنتی
ایجاد قوانین حمایتی برای ایجاد امنیت در شبکه اجتماعی
رشد هیجانی افراد از طریق اختقفات فرهنگی و محیطی
گسترده تر شدن دامنه ارتباطات
دستیابی راحت به اطقعات در محیطهای شبکه اجتماعی
آسان شدن تبادل تجارب ،توسط افراد
تجارب مشترو
امکان اشتراو محتوا
امکان اشتراو متنوع اطقعات از طریق شبکه اجتماعی
داشهتن قهدرت تحلیهل و روحیهه انتقهادی بها توجهه بهه
انتشارسریع و آزادانه اخبار و اطقعات
ایجاد نیرویی بزرگ با قدرت پردازش بهاال در محیطههای
شبکه اجتماعی به دلیل ترکیب نیروی ذهنی کاربران
منطق مبتنی بر وب
امکان مقایسه اطقعهات در پایگاهههای مختلهف ،توسهط
کاربران و افزایش قدرت نقد و تحلیل آنها
امکهان ارسهال بهازخورد و همکهاری کهاربران در شهبکه
اجتماعی و مشارکت آنها در بحثها
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راهبردهای کنش :راهبردهای ایجاد شده برای کنترل ،ادراه و برخورد با پدیده محوری تحت شرایط
مشاهده شده خاص میباشد (استرا و کوربین .)7921 ،در این تحقیق چهار راهبرد مهم و استراتژیک
همچون آموزش مهارتهای فنی ،آموزش شیوههای ت امل مختلف و متنوع ،ارتباط دو سویه و ارائه اطقعات
به روز آموزشی زمینه را برای استفاده مطلوب از شبکه اجتماعی و ایجاد ساختارهای جدید دانش و بهبود
کیفیت آموزش ،فراهم میکند.که شرح مقولههای ذکر شده و کدهای باز آن در جدول 9مشخص شده است.
جدول -9مقولهها و کدهای باز مرتبط با راهبردها

مقوله ها

آموزش مهارتهای فنی

آموزش شیوههای ت امل

ارتباط دو سویه
راهبردها

ارائه اطقعات به روز
آموزشی

کدهای باز
لزوم یادگیری فناوریهای شبکه اجتمهاعی جههت بههره
برداری بیشتر از امکانهات آموزشهی و انجهام پهژوهش در
سطح گسترده
یادگیری مهارتها فنهی بهرای اسهتفاده بهینهه از شهبکه
اجتماعی
آشنایی با شیوههای استفاده بهینه ازاین شبکهها درحوزه
آموزش
آشنایی با مهارت ارتباطی مرتبط با این شبکه ها
آموزش مهارتهای ارتباطی مختلف برای استفاده بهتر از
شبکه اجتماعی
آشنایی با شیوههای متنوع ارتباط برقرار کهردن در شهبکه
اجتماعی
تبههادل دو طرفههه داشههتن در آمههوزش از طریههق شههبکه
اجتماعی
ارتباط آموزشی داشتن به صورت متقابل
قرار دادن اجزای ضروری یادگیری اجتمهاعی در طراحهی
یادگیری از طریق شبکه اجتماعی به دلیل گروه محوری
وجه مشارکتی داشتن شبکه اجتماعی
فراهم کردن مباحثه دوطرفه در یادگیری
تولیدوروزآمد شدن محتوا ،بدون کمک برنامهه ریهزان یها
طراحان
آزاد و باز بودن محتوای آموزشی
خطا و اشتباه کمتر حرفهای بها توجهه بهه سههولت تولیهد
محتوا
سهولت روز آمد کردن اطقعات
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شرایط زمینه یا بستر حاکم :این شرایط نشانگر محل حوادث یا وقایع مرتبط با پدیده است
(استرا و کوربین .)7921 ،شرایط زمینه در این پژوهش جنبه فنی ،سههازه زیر بنهایی و حمایت تدریجی
میباشد که شرح این شرایط در جدول 5مشخص شده است.

شرایط
زمینه

جدول -5مقولهها و کدهای باز مرتبط با شرایط زمینه
کدهای باز
مقوله ها
آشنایی با امکانات فنی شبکه اجتماعی برای تبادل منابع
آشنایی با امکانات فنی به منظور جلوگیری از اشتباهات در
آموزش
جنبه فنی
آشنایی با امکانات متنوع فنی به منظور افزایش کیفیت
آموزش
ضرورت برنامه درسی مبتنی بر شبکه اجتماعی
سازه زیر بنایی
آموزش موثر به عنوان هدف مهم در استفاده از شبکه
اجتماعی
افزایش غنای آموزش با توجه به ارتباط همزمان
تشویق یادگیرندگان جهت ارزیابی فکورانه از خود
حمایت از ارزشیابی تکوینی به منزلهی ابزاری برای
برانگیختن ،آگاهی دادن و ارائهی بازخورد به یادگیرندگان
حمایت تدریجی
طراحی راهبردهای ارزشیابی تکوینی و نهایی با حداقل اثر
مستقیم بر حجم کار مربیان
تداوم یادگیری از طریق خود ارزیابی

شرایط مداخله گر :این شرایط در جهت تسهیل یا محدودیت راهبردهای کنش در زمینه خاصی
عمل میکنند(استرا و کوربین )7921 ،و ضمن تأثیر بر راهبردهای کنش ،مداخله سایر عوامل را تسهیل
یا محدود میکنند .در این پژوهش چهارمولفه بازی هویت ،تسهیل انطباق و سازگاری ،جنبه ارتباطی و جنبه
شناختی به عنوان شرایط مداخله گر شناسایی شده اند که شرح آن در جدول 4مشخص شده است.
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شرایط
مداخه گر
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جدول -4مقولهها و کدهای باز مرتبط با شرایط مداخله گر
کدهای باز
مقوله ها
تهدید رشد تفکر یادگیرندگان به دلیل عدم ارتباط فیزیکی،
گمنامی اعضا ،و هویتهای نامشخص
عدم آشنایی کافی افراد نسبت به یکدیگر
تهدید بودن به دلیل ناشنا بودن افراد
بازی هویت
حرکت هویت انسانها به سمت فرا ملیتی شدن ،بی ثباتی
وترییرپذیری
آزادی ف الیت با توجه به هویتهای جدید افراد
امکان سازگاری و انطباق افراد با توجه به آزادی ف الیت ها
تسهیل سازگاری به جهت همراهی و همکاری افراد
تسهیل سازگاری به دلیل استفاده ازاصول یادگیری اجتماعی در
تسهیل انطباق و سازگاری
شبکه اجتماعی
فراهم ساختن سازگاری افراد در جهان مترییر امروز بر اسا
آشنایی افراد با سایر فرهن ها از طریق این شبکه ها
وابسته بودن فرآیند آموزش به ارتباط برقرار کردن
استوار بودن آموزش و پژوهش بر ایجاد ارتباط و تبادل تجارب با
جنبه ارتباطی
دیگران
لزوم داشتن ارتباط مداوم برای آموزش از طریق شبکه اجتماعی
موثر بودن نوع نگرش درباره شبکه اجتماعی در استفاده بهبنه از
آنها
موثر بودن نوع تفکر درباره شبکه اجتماعی در استفاده بهبنه از
آنها
جنبه شناختی
موثر بودن تفکر منطقی در چگونگی استفاده از منابع آموزشی

پیامد :برخی از مقولهها بیانگر نتایج و پیامدهایی هستند که در اثر اتخاذ راهبردهای کنش و متاثر از
مقوله محوری ،شرایط علی  ،مداخله گر و زمینه ،ایجاد میشوند و توس ه مییابند .پیامد این مدل ایجاد
ساختارهای جدید دانش در شبکه اجتماعی و بهبود کیفیت آموزش و یادگیری میباشد.

 – 2الگوی مفهومی مطلوب برای استفاده از شبکه اجتماعی و ایجاد ساختارهای جدید دانش و
بهبود کیفیت آنها در زمینه آموزش کدام است؟
برای پاسخ به این سوال پس از بررسی مصاحبهها و اسناد و تحلیل دادهها و ایجاد مقولههای اصلی و
فرعی در ارتباط با استفاده از شبکه اجتماعی و ایجاد ساختارهای جدید دانش و بهبود کیفیت آموزش ،مدل
مفهومی زیر تدوین شد.
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ب -کدگذاری محوری
در کدگذاری محوری ،محقق با مجموعهای سازمان یافته از مفاهیم و مقولههای اولیه مواجه میشود
که نتیجه بررسی دقیق و تفصیلی مصاحبهها در مرحله کدگذاری باز است .دراین مرحله با پیوند برقرار
کردن بین مقوله ها ،اطقعات به شیوه جدیدی با هم ارتباط برقرار میکنند و روابط و نسبتهای بین
مقولهها باز و مشخص میشوند .در کدگذاری محوری محقق تحت قالب مدل پارادیمی با لحاظ شرایط،
یکی از مقولهها را به عنوان مقوله محوری انتخاب میکند ،آن را به عنوان پدیده محوری در مرکز فرایند
قرار میدهد و ارتباط آن را با سایر مقولهها مشخص میکند .ارتباط سایر مقولهها با مقوله محوری در پنج
عنوان شرایط علی ،راهبردهای کنش ،شرایط زمینه ،شرایط مداخله گر ،و پیامدها تحقق مییابد .شکل 7
روابط میان مقولهها را بر اسا مدل پارادایمی نشان میدهد.
شرایط زمینه :
جنبه فنی سازه زیر بنایی -حمایت تدریجی

شرایط علی:
تفکر
 آموزشمنطقی

مقوله

 قوانین اخققی -تجارب مشترو

محوری (پدیده) :
ان طاف پذیری شناختی

 منطق مبتنی بروب

-

-

راهبردها :
آموزش مهارت
فنی
آموزش شیوه
های ن امل
متنوع

-

ارتباط دو سویه

-

ارائه اطقعات به
روز

شرایط مداخله گر :
بازی هویت
تسهیل انطباق و سازگاری
جنبه ارتباطی
جنبه شناختی

شکل  – 7مدل ساختارهای جدید دانش در شبکه اجتماعی و بهبود کیفیت آموزش

پیامد :ایجاد
ساختارهای
جدید دانش در
شبکه اجتماعی
بهبود کیفیت
آموزش و
یادگیری
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ج -کدگذاری انتخابی
پس از کد بندی محوری ،مرحلهی نهایی کدبندی ،ی نی کدبندی گزینشی آغاز میشود .در ایهن
مرحله ،نظریه تقریباً به استحکام رسیده و محقق ب هد از انجههام بههرخی اصقحهای نظری ممکهن،
با مقولههای اندکی سرو کار دارد .فرایند نظههریه سازی داده بنیاد در مرحلهی کهد بنهدی گزینشهی
تقریباً به اتمام میرسد .در این مرحله ،مقولههای مورد استفاده به لحاظ نظری اشباع شده انهد و ههر
کدام بر اسا

مفاهیم کدبندی شدهی مراحل اول و دوم به صورت منطقهی در کنهار یکهدیگر قهرار

گرفته اند .بنابراین محقق در این مرحله باید مقولهی محوری را انتخاب کند..هدف در نظریه پردازی
داده بنیاد ،تولید نظریه است نه توصیف صرف پدیده .بدین منظور ،مفاهیم و مقوله هاباید به طهور
منظمی به یکدیگر مربوط شوند و ارتباط نظام مند مقوله محوری با سایر مقولهها در چارچوب یهک
روایت تحقیقی ارائه شود .این مهم در کدگذاری انتخابی به انجام میرسهد .در واقهع ایهن مرحلهه
تفاوت چندانی باکدگذاری محوری ندارد تنها در سطحی باالتر و انتزاعی تر انجام میشود (استرا
و کوربین .)7921 ،شبکه اجتماعی امکان حضور همه افراد از فرهن های مختلف را فراهم میکندو
دیدگاهها و نظرات مختلف را کنار هم جمع مینماید و این ویژگی به نوبه خود نقش مهم و اساسهی
در ایجاد ساخنارهای جدید دانش در شبکه اجتماعی ایفا میکند .از آنجایی که مقوله ان طاف پهذیری
شناختی نیز بر این ویژگیها تاکید دارد این مقوله به عنوان اصلی ترین و محهوری تهرین عامهل در
مدل ساختارهای جدید دانش در شبکه اجتماعی و بهبود کیفیت آموزش انتخاب شد (.شکل )7
بحث و نتیجه گیری
در دنیای امروز فناوری اطقعات و ارتباطات در کلیهی زمینههای اجتماعی ،اقتصهادی ،سیاسهی،
فرهنگی و آموزشی نقش مهم و حیاتی ایفا میکندو قلمرو آموزشی یکی از حوزه هایی است که ایهن
فن آوریها در آن کاربرد وسیع و رو به گسترشی دارد .شبکه اجتمهاعی از جملهه فناوریههای جدیهد
است که می تواند ابزاری مفید و مؤثر برای یادگیرندگان باشهد وهمچنهین باعهث تحهول و دگرگهونی
اساسی در حوزه آموزش شود ،به شرط آنکه توانایی کنترل آنها جهت مناسب بودن با نیازهای دانهش
و علم وجود داشهته باشهد (جهقل و زیدیهه .)2172 ،7ههدف ایهن پهژوهش طراحهی الگهوی نظهری
ساختارهای جدید دانش در شبکه اجتماعی و بهبود کیفیت آموزش بودکه با اسهتفاده از روش نظریهه

- Jalal & Zaidieh
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داده بنیاد و نمونه گیری هدفمند انجام گرفت.درالگوی پژوهش حاضر ان طهاف پهذیری شهناختی بهه
عنوان مقوله محوری انتخاب شد .ان طاف پذیری شناختی ی نی داشتن رویکرد و دیدگاه من طف و باز
نسبت به پدیدههای مختلف ،تنوع در تدوین و ارائه محتوا ،آزادی ف الیت در شهبکه اجتمهاعی و عهدم
استاندارهای از پیش ت یین شده .در این الگو وجود قهوانین اخققهی ،آمهوزش تفکهر منطقی،تجهارب
مشترو و منطق مبتنی بر وب به عنوان شرایط علی وعوامل مهوثر در ایجهاد مقولهه محهوری ی نهی
ان طاف پذیری شناختی مشخص شده اند .قانونمند بودن و اعتبار قهانونی داشهتن شهبکه اجتمهاعی و
رعایت اصول اخققی در آن به منظور جلوگیری از سو ،استفادههای ممکن نقهش مهمهی در میهزان
استفاده از ای ن شبکه بر عهده دارند.داشتن نگرش صحیح در مهورد کارآمهد بهودن اسهتفاده از شهبکه
اجتماعی هم نقش مهمی در ایجاد تواناییهای جدید و سازگاری افراد با محیط در حال ترییهر دارنهد.
همچنین درزمینه آموزش تفکر منطقی ،مربیان و یادگیرندگان باید تقش کنند تا محیطهای یادگیری
میتنی بروب را ایجاد کنند و بدین وسیله یادگیری ف ال را که میتواند منجهر بهه ایجهاد مهارتههای
تفکر منطقی و انتقادی و سطح باال شود را ارتقا ،دهند واز این طریق بر تحمل بیشتر در برابهر ابههام
(تشخیص این حقیقت که ممکن است هیچ گونه جواب درستی برای سوال خاص وجود نداشته باشد)
تاکید کنند .پتیناتی)2111 (7در همسویی با این نتایج بیان میکند که تفکر در فرآیندهای تولید دانش،
خود ارزیابی و همچنین فراشناخت نقش مهمی را ایفا میکند و خود افراد مشارکت ف ال در اصقح و
بازسازی شبکه یادگیری دارند .از طرف دیگر تجارب مشترکی که از طریهق شهبکه اجتمهاعی ایجهاد
میشود موجب گسترده تر شدن دامنه ارتباطات وتبادل تجارب بین یادگیرندگان میشود که همگهی
موارد ذکر شده در ایجاد ان طاف پذیری شناختی نقش اساسی ایفا میکنند .در پژوهش حاضهر چههار
راهبرد اساسی برای رسیدن به هدف مطلوب و رسیدن به ساخنارهای جدید دانش در شبکه اجتماعی
و بهبود کیفیت آموزش پیشنهاد شده است که عبارتند از :اول آموزش مهارتهای فنی :بهرای ایجهاد
ساختارهای جدید دانش و افزایش کیفیت آموزش و یادگیری درابتدا باید فراگیران مهارتهای پایهای
الزم در زمینهی رایانهی شخصی و شبکه اجتماعی وآشنایی بها شهیوههای بههره منهدی آموزشهی از
شبکه اجتماعی و همچنین فنون و مهارتهای استفاده بهینه ازاین شبکهها را فرا بگیرند.دوم آموزش
شیوههای ت امل پیچیده و متنوع :وجود ت امل بین فراگیران بهرای ایجهاد جوامهع یهادگیری در نظهام
آموزشی امری اساسی و بنیادی است .از طرف دیگر وجود ت امل امکان انجام دادن کارهها و ووهایف
- Pettenati

1

34

طراحی الگوی نظری ساختارهای جدید دانش درشبکه اجتماعی و بهبود کیفیت آموزش

گوناگون در زمینه آموزشی را فراهم میکند .به همین منظور آموزشهای مهارت ارتباطی الزم بهرای
استفاده بهینه از شبکههای اجتماعی در زمینه آموزش یکی دیگر از راهبردهای اساسی میباشد .سوم
ارائه اطقعات به روز آموزشی :طراحان شبکه اجتماعی در زمینهه آموزشهی مسهئولیت دارنهد تها ایهن
ضمانت و اطمینان را ایجاد کنند که محتوای این شبکهها جایگزین مناسبی برای محتهوای آموزشهی
است که به طور م مول در دورههای سنتی ارائه میشود .همچنین مت د شوند به عنوان جز ،الینفهک
گروه ،در سراسر فرایند طراحی و تولید دوره ف الیت کننهد و بایهد ایهن اطمینهان را ایجهاد کننهد کهه
محتوای این شبکهها به راحتی در دستر

فراگیران قرار میگیرد .بنابراین شبکه اجتمهاعی در حهوزه

آموزشی با روز آمد کردن اطقعات ،محتوایی کاربر پسند به وجود میآورد که به مراتب پاسهخگوتر و
به طور بالقوه جدیدتر از محتوای تولید شده در سایر رسانهها است .چهارم ارتباطات دو سویه :وههور
شبکه اجتماعی در فضاهای آموزشی دگرگونی بنیادینی را در حوزه ارتباطات انسانی ایجاد کرده است
به صورتی که به افراد اجازه می دهد گروه هایی را بسازند که در آن فراگیران دارای عقیق مشهترو،
با هم به ارتباط و ت امل دو طرفه برردازند .از طرف دیگر به دلیل ماهیت مشارکتی بودن ایهن شهبکه
ها ،ارتباط آموزشی و تبادل اطقعات به صورت دو جانبه انجام میگیرد و از این طریق زمینه مناسبی
برای افزایش تولید وبهبود کیفیت دانش جدید فراهم میکند .نتایج این پژوهش با یافتههای
( ،)2111گوداین

دنهیس7

و همکاران )2111( 2و ساندر )2111( 9که بیان میکنند تکنولو یهای ارتبهاطی

نقش مهمی را در ایجاد ت امل و ارتباط متقابل بین افراد ایجهاد مهیکننهد ،همسهویی دارد.

زیمهنس5

() 2114م تقد است که مکانیسمهای ارتباطی و ت املی به یادگیرندگان اجازه و اختیار درگیهر شهدن و
ت امل با دیگران را میدهد .یادگیری نیز باید در بیرون از شخص و در گرهها و بندهای ارتباطی قهرار
گرفته و متکی به عقاید گوناگون باشد و رشد سریع دانش ،از طریق شبکهها صهورت گیهرد .در ایهن
الگو چهارمولفه بازی هویت ،تسهیل انطباق و سازگاری ،جنبه ارتبهاطی و جنبهه شهناختی بهه عنهوان
شرایط مداخله گر و عواملی همچون حمایت تدریجی در آموزش و بسترهای فنی به عنوان زمینههای
الزم و موثر برای تاثیر گذاری بیشتر راهبردهای ت یین شده این پژوهش و رسیدن به هدف مطلهوب
مشخص شده اند .بحث هویت و سردرگمی هویت افراد در شبکه اجتماعی یکی از عواملی اسهت کهه
1

- Dennis
- Gooding
3
- Sandars
4
- Siemens
2
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میتواند نقش محدود کنندهای در این شرایط داشته باشدکه باید به این نکته توجه داشهت .از سهوی
دیگر این شبکهها از طریق آشنا کردن افراد با سایر جوامع و فرهن ها و ایجهاد یهادگیری اجتمهاعی
نقش مهمی در تسهیل و انطباق یادگیرندگان با شرایط جام ه جهانی و ایجاد ارتباطهات انسهانی بهین
جوامع بر عهده دارند .داشتن دیدگاه و تفکر(شناختی) مثبت و سازنده یادگیرندگان نسهبت بهه شهبکه
اجتماعی نیز ،نقش تسهیل کنندهای در استفاده از آنها در زمینه آموزش ایفا میکند .حمایت تهدریجی
در آموزش و یادگیری شبکه اجتماعی ی نی مطالب و محتوا به مهرور و در طهی زمهان و متناسهب بها
تواناییها و مهارت هایی که یادگیرندگان فرا گرفته اند ،انجام گیرد .همچنین داشتن بسترهای فنی و
امکانات سخت افزاری و نرم افزاری از جمله عواملی هستند که برای تبادل سریع ومتنهوع اطقعهات
در شبکه اجتماعی ،الزم میباشد .ساسید و یاسمین )2113(7اعتقاد دارند با امکانات فنی و نوآورانههای
که در استفاده از شبکههای اجتماعی در آموزش وجود دارد ،افراد با سهولت بهتری به اهداف آموزشی
و پژوهشی دست مییابند .در نهایت پیامد استفاده از شرایط علی،مقوله محوری ،راهکارها ،زمینههها و
شرایط مداخله گر ایجاد ساختارهای جدید دانش در شبکه اجتماعی و همچنین بهبود کیفیت یادگیری
و آمههوزش مههیباشههد .الگههوی حاصههل از ایههن پههژوهش بهها مههدل ارائههه شههده توسههط مههازمن و
یوزلل)2175(2حیث مفاهیم کلی همسو است .استانکو در الگویی که بهرای بهه کهارگیری شهبکههای
اجتماعی در دانشگاهها ارائه نمودنهد پهنج عامهل سههولت دسترسهی ،تکنولو یههای ان طهاف پهذیر،
ارتباطات چند سویه ،همکاری و تسهیل اشتراو دانش را مههم تهرین عوامهل اثهر گهذار بهر کهاربرد
شبکههای اجتماعی در تدریس دانسته اند که با یافتهههای ایهن پهژوهش از حیهث مقهوالت کلهی و
کلیدی همسو میباشد .همچنین این الگو با مدل ارائه شده توسط آرتور و همکاران)2179(9در زمینهه
عوامل موثر بر به کارگیری شبکههای اجتماعی در آموزش عالی همسو است .در مدل عوامل موثر در
استفاده از شبکههای اجتماعی را بر اسا
قانونی ،اشتراو زبانی و احسا

سطح اعتماد ،فرهنه  ،سهاختارهای فنهاوری ،سیاسهتهای

خ ود کارآمدی را مهم ترین عوامل در میزان به کارگیری شهبکههای

اجتماعی توسط افراد دانسته است که از میان عوامل فوق عامل ساختار فناوری ،سیاستهای قانونی بها
مولفههای به دست آمده در این پژوهش همخوانی دارد .در نهایت الگوی پژوهش حاضر باعث توس ه
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و گسترش دانشهای جدید در نظام آموزشی میشود زیرا امکان ارتباط دو سویه و تبادل اطقعات به
روز آموزشی را گسترش داده و فضایی را برای اشتراو دانش و تجارب فراهم میکند .از طرف دیگهر
این الگو زمینه استفاده بهینه از امکانات شبکه اجتماعی برای یادگیرنهدگان را فهراهم مهیکنهد زیهرا
فناوریهای حامی این شبکه ها ،استفاده بهتر از امکانات آموزشی را توس ه داده و باعث آسان سهازی
و جذابیت بیشتر در آموزش و یادگیری میشود.
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