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 چکیده
 دستخوش را کالن و خرد مفاهیم ازی بسیار ،اطالعات یفناور زمینه در شگرف یهاپیشرفت

 آفرینینقش با اجتماعی یهانظام مشکالت و هایتدمحدو ایی کهتا ج است داده دگرگونی قرار
 به آن در اطالعات یفناور که هاییمقوله از در این میان، یکی است. رفع قابل اطالعات یفناور

 بهبود در -اخیر یهاسال طی -یاطالعات یاست؛ فناور ییادگیر پرداخته، یمهم نقشی یایفا
 تغییر در اساسی هاییگام و موشکافانه داشته نگاهی هانشگاهدا و مدارس در علمی آموزش بازده

چون هم مفاهیمی آورنده به وجود به نحوی که است؛ برداشته تدریس قدیمی یهاروش
 آموزش گروهی، ییادگیر توسعه در داشته سعی و بوده محوروب آموزش یا الکترونیک ییادگیر
 تحقق جهت یبسترساز و هاانسان معلومات خزانه افزایش منظور به مدارهایی دانشانسان

بر این  دارد. بر مؤثری یهاقدم کشور، آینده یزیربنا کردن مستحکم منظور به جوعلم جامعه
 در اطالعات یفناور یابزارها از طریق معرفت و دانش کسب یفناور پایه بر اساس، آموزش

تحلیلی و با استفاده از  -فیپژوهش حاضر با روش توصیگیرد. صورت می یمجاز محیط یک
 هایو با استفاده از شبکه داشته یمفاهیم یادگیر و ادبیات در ای، جستجوییمطالعه منابع کتابخانه

گرایی و یادگیری الکترونیک، الکترونیک، رویکرد سازنده ییادگیر سیستم اجتماعی و اجزای
مزایا و معایب آن را بررسی یادگیری، آموزش سنتی، آموزش الکترونیک و تعامالت، مقایسه 

 نموده است.

 یاددهی و یادگیری بخشیکیفیت الکترونیک، یادگیری اجتماعی مجازی، شبکه: واژگان کلیدی

                                                           
، ایران بجنورد، بجنورد، واحد اسالمی آزاد دانشگاه تربیتی، علوم گروه استادیار. 1

m.pouromran@gmail.com 
، ایران بجنورد، بجنورد، واحد اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی، مدیریت گروه ارشد کارشناس. 2

hasti.nowruzih@gmail.com 

mailto:m.pouromran@gmail.com
mailto:hasti.nowruzih@gmail.com


12  / ( PURE LIFE, Vol. 6, No.19 (Rabi' al-Thani 1441. Azar 1398. December 2019) 

 

 مقدمه
 پایدار سعهوت به -دانایی و خرد قرن در -باشند راغب و یل ما که صورتی در کشورها

 این اگر. است یریادگی آن، الزمه که هستند دانشی ملتی نیازمند ،یابند دست
 مختلف یهاروش بتواند و باشد محوروب محیط یک در و پویا شرایطی در ییادگیر
 مدت و سریعتر نیز توسعه به دستیابی باشد، دارا را یمجاز محیط در ییادگیر

 بر مبتنی جوامع ثروت اطالعات عصر در که چرا گردد؛می بیشتر ی آنماندگار
 .است انسانی خالق ینیروها شپرور و اطالعات یفناور پیشرفت

 است، آموزش و ییادگیر عرصه در انقالبی که الکترونیک ییادگیر در این میان،
 ضمن آموزشی، یافزارها نرم از استفاده با و شبکه یهاقابلیت از استفاده با توانسته

 و تعلیم جهت در اساسی یهاگام ،ییادگیر تسهیل منظور به زیمجا محیط ایجاد
 صنعتی، علمی، یهاعرصه در فرادانشی تصورات و تفکرات با هاییانانس تربیت
 معادل یاسرانه نیازمند چنین؛ همبردارد سیاسی و اجتماعی فرهنگی، ،یاقتصاد

 هم در را زمانی و مکانی حصار کهاین ضمنی است، ادگیری سنتی روش دهم یک
 -جانبههمه -ماتریسی نگاهی با و کندمی فراهم اقشار همه یبرا را آموزش و شکسته

 گردد.دیجیتالی می سواد بسط به منجر
که  هستند اجتماعی روابط فضای از جدیدی نسل مجازی 1اجتماعی هایشبکه

 الملل بین حتی و کشورها سطح در و افراد اجتماعی و فردی مختلف زندگی ابعاد بر
 و بیشتر نقش آینده و و البته هستندگسترش  حال در سبب همین به و دثیرگذارنأت

 کرد. خواهند ایفا زندگی در تریمهم
 ؛هستند اینترنتی هایسایتوب از جدیدی نسل مجازی، اجتماعی هایشبکه

 دور مجازی صورت به مشترکی محور اینترنتی حول کاربران ها،سایتوب این در
 (  1389)موالیی،  .دندهمی تشکیل آنالین هایجماعت و شوندمی جمع یکدیگر

                                                           
1. Social Network 
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 ارتباطات و هاگروه و افراد از متشکل ایشبکه -اجتماعی شبکه -ان دیگربه بی
؛ است رشد به رو چنانهم دنیا سراسر در آن هایسایت به گرایش که هاستآن میان

 اجتماعی هایرسانه .شوندمی محسوب اجتماعی هایرسانه انواع از یکیچنین هم
 اندبوده ثیرگذارأت چناناینترنتی آن ربرانکا آفالین و آنالین زندگی در اخیر هایسال در
 است. پذیرفته ثیرأت جدید هایرسانه این از نیز اجتماعی ارتباطات هایشکل که

 الکترونیک ییادگیر  سیستم یاجزا
یت سیستم .1  1یادگیری مدیر
 ییادگیر-یاددهی ایندرف آن در که استی افزار نرم یمحیط ی،یادگیر مدیریت سیستم

 و یپیگیر نیز و یکدیگر با فراگیران و استادان ارتباط ،شودمی رااج شبکه بستر بر
 .شودمی انجام سیستم این طریق از پشتیبانی فرایند

یت سیستم .2  2محتوا مدیر
 که است یافزار نرم محیط ییادگیر ریتیمد سیستم همانند محتوا، مدیریت سیستم

 یمحتوا به نآموختگا دانش توسط شده اضافه مطالب و آموزش یو محتوا مواد
 .گرددمی واقع یمورد بازنگر آموزشی،

 3یمجاز  کالس .3
مدرسان  مدیریت با و بوده الکترونیک ییادگیر سیستم قسمت ترینمهم بخش، این

  .دارد یاچندرسانه یهوا و حال که است محیطی یدارا چنینهم است؛
 شرکتای هرایان کنفرانس صورت به هاییرهدو در انفراگیر ،یمجاز یهاکالس در

 است -چاپی غیر یا چاپی -ملموس ءشی نوع هر فاقد نیزدیجیتال  کتابخانه ؛کنندمی
 ( 15 :1377 ،4)ویشواناتان .است فیزیکی موجودیت و دیوار فاقد حتیو 

                                                           
1. Learning Management System (LMS) 

2. Content Management System (CMS) 

3. Virtual Class 

4. Viswanathan 
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 یاجزا دیگر نیز آزمایشگاه و 1جستجوی موتورها کار، دفتر ها،انجمن سرگرمی،
 .هستند یسیستم یادگیر

 الکترونیک یگیر یاد   در تعامالت
 یهافعالیت از توانندمی که اندیافته توسعه یحد به الکترونیک ییادگیر یهایفناور

 پشتیبانی کنند. -تأخیر با یا همزمان ی،فرد یا گروهی -فراگیر کیفی استاد
 (97-101: 1383، 2)گریسون

 شود:در ادامه به برخی از اشکال این نوع تعامالت اشاره می
 یادگیرنده -اداست تعامل .1

 یهامحیط در تعامل یهاویژگی از یبسیار، شده انجام یهاپژوهش مطابق با
  ؛دارند تأثیر ییادگیر اهداف بر و هستند ارزیابی و تعریف قابل الکترونیک ییادگیر

 باند یپهنا به ارتباط کیفیت و داشته وجود فاصله پذیرو دانش معلم بینچنین هم
 .دارد بستگی اینترنت
 یادگیرنده -هرندیادگی تعامل .2

 وجود مشکل این، تعامل نوع این در؛ گیردمی صورت یادگیرندگان بین تعامل این
 مشترك مکانی و زمانی موقعیت در افراد که است این بر فرض -تقریباً  -که دارد
 دارد وجود هایادگیرنده بین ناهمزمان مباحثه، هستند مشترك عالیق محتوایی یدارا

 -مطالب یرو بر که چرا ؛داشت خواهد دنبال به را ترعمیق یهابحث نتیجه در و
 .شودمی فکر -کافی اندازه به

 محتوا - یادگیرنده تعامل .3
 بازنمایی طریق ازرا  آموزشی محتویات به غنابخشی امکان الکترونیک ییادگیر

 کند.ایجاد می یادگیرندگان و آموختگان دانش مطالب توسط

                                                           
1. Engine Search 

2. Garrison 
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 آن به و بخشید روح را توان محتوامی تعامل نوع نای کمک بهبه بیان دیگر، 
 .گیردمی شکل 1پویا تعامل نوعی؛ لذا کرد اضافه انسانی یهاویژگی
  محتوا -استاد تعامل .4

 شده دور راه از آموزش در استاد نقش از مهمیو جز محتوایی موضوعات تولید
 یگیربهره و جستجو به تا کندمی فراهم استادان ایبر هاییفرصت معنایی شبکه. است

 عوامل دیگر توسط که بپردازند ییادگیر موضوعات تولید برخی موارد در و
 خودکار به صورتو   -محیطی 2حسگر یا پژوهش نتایج جدید، اطالعات -محتوایی

 .شوندمی روز به
 داستا -داستا تعامل .5

 .دکنمی عمل آن چارچوب در استاد که است اجتماعی یبنا سنگ تعامل نوع این
 منظور به چندگانه یهادیدگاه کردن فراهم یبرا پژوهشگران برخی یسو از این اجتماع

 .است شده شناخته یضرور ،پیچیده یهاهدر حوز آموزش
  محتوا -محتوا تعامل .6

 از -خودکار طور به -هوشمند یافزارها نرم کمک با محتوادر این نوع تعامل، 
 تغییرات که هنگامی و شودمی روز به اطالعات کننده گوناگون دریافت یهایورود

 .دهدمی پیغام استاد و یادگیرنده به برسد، توجهی قابل حد به آن

 های اجتماعی در کالس درسبکارگیری شبکه پیشینه
میالدی  2009های درسی از سال های اجتماعی در کالستجربه استفاده از شبکه

استادان با  کهدست آمده ه شی از آن بخبسنگاپور شروع شده و نتایج رضایت در
 آموزشی مناسب دست یابند. روشیک  کنند بهنظارت و کنترل پیشرفت کار سعی می

                                                           
1. Dynamic 

2. Sensor 
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های استفاده از شبکه -در نیویورک استاد دانشگاه کلمبیا -1سرینیواسان
که در صورت استفاده  داندثر در امر آموزش میؤاجتماعی را امری مفید و ابداعی م

به ضرورت ارتقای او  اساسی در این عرصه به وجود آورد. تواند چرخشیدرست می
 میالدی 1996چنان که در سال هم معتقد استو  کردهآگاهی و شناخت معلمان اشاره 

های کاربرد امروزی شبکه استفاده کند، 2از ایمیل -کامالً  -توانستکسی نمی
 هنوز به تمامی شناخته نشده است. نیزاینترنتی 

از  دو زبانه ریچموندمدرسه  -در کلمبیا -ر ارتفاعات بوگاتادبه عنوان مثال؛ 
 ،اده کرد و با برگزاری جلسات مرتبهای درسی استفهای اجتماعی در کالسشبکه

سال پیش این  3 کند.در فضای اینترنت دعوت می -با هم -را و فرزندان والدین
 که مبیا انتخاب شدساله برای آزمایش پروژه در کل 12تا  9دانش آموز  12درسه با م

را با پدر و  هاآن معلوماتتا  تعلیم دیدند های اجتماعیبرای استفاده مثبت از شبکه
چنان موفقیت آمیز بود که این  کار. نتیجه به اشتراک بگذارند خود مادر و دوستان

 دائمی درآمده است. برنامهطرح اکنون به صورت یک 
 سوادبی ،کند کار رایانه با نتواند که کسی شدمی گفتهمیالدی  2000 سال در اگر
 فایدهبی آن از استفاده نباشد، اینترنت وصل به که ایرایانه هر گفت باید امروز است؛
 (1381 ،3)هوک .ماند خواهند بهرهبی اطالعات از دنیای آن کاربران زیرا است؛

 نفوذ و تأثیر و نقش و هارسانه کارکردهای و ساختار سازمان، شناخت بنابراین 
 دیگرکی از هاآن تفکیک تأثیرات و در آن مشترک وجوه پرورش، و آموزش برها آن

 .دنیای معاصر استضرورت ،  پرور و آموزش به نسبت
که  شد پدیدار آمریکا درمیالدی  1940 تا 1920 دهه بین هارسانه آموزش

 نگار،روزنامه تربیت از جمله ایرسانه هایرشته تحلیل و معرفی پیرامون هاآموزش خستینن

                                                           
1. Sri Srinivasan 

2. Email 

3. Hook 
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 این از استفاده آموزش ،در مرحله بعدو  شد ایجاد ایرسانه مشاغل و نویسنده
 از استفاده پیشتاز -در آن عصر -هفرانس که شد آموزشی مطرح فرآیندهای در وسایل
 نیز زمینه این در المللی بین کنفرانس نخستین بود، و پرورش عرصه آموزش در هارسانه

میالدی  80و  70 دهه درچنین ؛ همشد برگزار فرانسه درمیالدی  1922سال  در
 .همگانی شد ،پرورش و آموزش در رایانه از ایده استفاده

 گرایی و یادگیری الکترونیکرویکرد سازنده
 باالیی یعلم پیشرفت آن در که است یعصر ضرورت یآموزش نظام مداوم یبازنگر
 حجم و که امروز رشتابپ   یدنیا در یزندگمهم  ینیازها از .است شده بشر نصیب
 (2009، 1)ردیکر، است سابقهیب هازمان دیگر به نسبت آن یهایدگرگون و تحوالت سرعت

 و هادانشگاه سطح در ویژه به -یآموزش یهاینوآور و تحوالت به دادن شکل
 که است یهایزمینه مؤثرترین از شاید امر اینکه  است -یعال مؤسسات آموزش

 کند. کمتر یجهان یهایدگرگون و تحوالت با را خود هفاصل سازدمی قادر را کاربر
 با قخالی و انتقاد هاندیش یدارا پرورش افراد ،یآموزش نظام وظایف از ییک

 یهایروش تدریس یبرا ها بایددانشگاه مدرسان ترتیب، بدین ؛است مسئله حل یتوانای
به  باشد متفاوت اند،آموزش دیده دخو که یهایروش با است ممکن که برند به کار

 دهند دخالت ییادگیر در فرایند رمتفک و فعال صورت به را انفراگیر باید که این معنا
 یپیشرو به توجه با یچنین رویکرد تحققه الزمکه  (1389ی، ثمر و زاده)شیخ
 یهایورافن و تمام امکانات از یوربهره اطالعات، یورافن هزمین در دانش هگسترد

 (1389، همکاران و )صفاریان است. دسترس در یغن
 و شده مطرح زمینه این در که است یرویکردهای از ییک یگرایرویکرد سازنده

 مجموعه در -منظم طور به -یگرایسازنده. است کسب کرده یبسیار طرفداران

                                                           
1. Rediker 
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 هگرایاناصالح ادبیات ،یدرس هبرنام یهاچارچوب معلمان، تدریس روش ،یدرس یهاکتاب
 (1993، 1برکس و بروکس. )نمایان استی تربیت هاینشریه و پرورش و آموزش

 یادگیرندگان دانش توسط ساختن بر که است ییادگیر هفلسف یك ی نیزگرایسازنده
این  پیروان ( اعتقاد1992، 2)هین کند.یم اشاره یاجتماع یا یانفراد صورت به

 بر را -هایتداع و هافرضیه صول،ا مفاهیم، -دانش یادگیرندگان که است آن نظریه
 یآن دیدگاه به یگرایسازنده ؛ لذاسازندیم فعاالنه ، خود یشخص اساس تجارب

از  یادگیرندگان که دهدیم رخ یهنگام معنادار ییادگیر است معتقد که شودیم گفته
 (1993، 3شومن و )بیلر آورند.یم عمل به یشخص تفاسیر خود تجارب و هااندیشه

 الکترونیک ییادگیر  و سنتی ییادگیر  همقایس
؛ بگیرد یاد ،شودمی هئارا او به که را چهآن است ناگزیر یادگیرنده سنتی، در دیدگاه

فعالی  نقش معلم مقابل،نقطه  در. دارد انفعالی موضعی و نداشته نقش فعالی لذا
 او عهده هب دانش انتقال و اطالعات توضیح و هئاار و درسی یهابرنامه تهیه و داشته

 است. 4ریمحومعلم همان کهگذاشته شده 
 متن، از ترکیبی فقدان سنتی، آموزش محدودیت ترینمهماز یک دیدگاه، 

  (Chaohui, 2003: 6)  است. پویانمایی و صوت تصاویر، اشکال،
کید، جدید یهادیدگاه  رابطه هم با دو این و آموزش دارند نه ییادگیر بر تأ

متأثر از  که استی یندرآف ییادگیر .است دانش تولید آن صلحا که تراکنشی دارند
 و معانی ساختن و دانش تولید در هم یادگیرنده بوده و محیطی اقتضائات و شرایط

؛ دارد لیافع نقش ییادگیر فرآیند کنترل و نظر مورد نتایج و ریزی فرآیندبرنامه در هم
(Mandle, 2002) گویندمی نیز مشارکتی ییادگیر آن به علت همین به. 

                                                           
1. Brooks and Berks 

2. Hin 

3. Biler and Shoman 

4. Teacher Oriented 
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 این نقشی انفعالی نیز ندارد؛ ؛اما فعالی ندارد نقش معلم ی مشارکتی،یادگیر در
 الکترونیک ییادگیر، 1محوریادگیرندهی الگو است. در محوریادگیرنده، دیدگاه

 .است یادگیرنده یالگو کردن پیاده یبرا مطلوب یابزار
 ؛نیست اطالعات وتسریع تسهیل یبرا یاوسیله -صرفاً  -کنیالکترو ییادگیر

 و ساخته ترغنی را ییادگیر فرآیند و برده باال را آموزش کیفیت که است یابزار بلکه
 .گرددمی یادگیرنده و مربی ی بینانتقاد مباحثه بسترساز و خالق تفکر ایجاد به منجر

 است: شده اشاره الکترونیک و سنتی ییادگیری هاویژگی برخی از به زیر جدول در
 کترونیکلا و سنتی ییادگیر  شاخص: 1ول شماره جد

 شاخص یادگیری سنتی یادگیری الکترونیک
 فلسفه وجودی فرد به دنبال دانش دانش به دنبال فرد

 مأموریت آموزش یادگیری
 راهبرد یکتایی روش یادگیری تنوع روش یادگیری

 فراگیر/ استاد وقتتمام وقتپاره
 شیوه تدریس گیریغیر قابل اندازه مبهم، گیریشفاف، قابل اندازه

 فناوری آموزشی گرا، استادمحورسخن گرا، فراگیرمحورجامعیت
 مواد درسی منابع مکتوب ایمنابع فرارسانه

 مدیریت پیچیده پیچیده و بسیار تخصصی
 نحوه آموزش آموزش به روش سخنرانی آموزش به روش اکتشافی

 الت آموزشیعد کم و بسیار کم زیاد و بسیار زیاد
 (6: 1382 منتظر ودیانی،منبع: ) 

 الکترونیک ییادگیر  معایب و مزایا
 مزایا .أ
 ، مطابق با سلیقه و روش افراد؛2درنگآموزش بی .1

                                                           
1. Learner Oriented 

2. Real-Time 
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 آموختگان؛ دانش 1و برخط جامع ارزیابی پذیریامکان در مسیرشفاف  ماهیتی .2
 تجهیزات؛ و یادگیرنده وقت منابع، از کارآمد استفاده .3
 ؛باال یپذیرانعطاف دلیل بهواد و محتوای آموزشی به روز بودن م .4
 ؛یفرد آموزش با همراه گروهی و مشارکتی ییادگیر برخورداری از .5
 آموختگان؛ دانش بین در آموزشی یمحتوا و موادباالی  یماندگار .6
 ,Ryan and Scott) (320 :2001ی؛ انرژ و هزینه زمان، جوییصرفه .7
 (Beneke, 2001: 9) ؛ جهانی دسترسی .8
 پایدار؛ توسعه یبرا مناسب بستر شدن راهمف .9

 دانش؛ یمرزها شکستن یبرا مناسب زمینه کردن فراهم .10
 ؛ییادگیر یبرا مردم آوردن نه مردم، یبرا ییادگیر آوردن .11
 ؛طبقات همه یبرا مختلف نواحی در پراکنده و زیاد جمعیتی میان در آن توزیع مکانا .12
 موانع از ناشی ضتبعی رفع و آموزشی عدالت یبرقرار ساززمینه .13

 ؛های مخابراتیدر صورت فراهم بودن زیرساخت جغرافیایی
 .مدیریتی و یادار یفرآیندها 2اتوماسیون و کردن یکپارچه قابلیت .14

 معایب .ب
 آموزشی؛ مواد تدارك و تهیه مقدماتی یهاهزینه بودن باال .1
 ها؛دوره کردن روزآمد و اصالح ،ینگهدار باالی یهاهزینه .2
 باال؛ سطح در خودهدایتی و انگیزش یدارا نافراگیر به نیاز .3
 خاصی نوع یگیرشکل و هاهمکالسی با چهره به چهره ارتباط یگیرشکل عدم .4

 ,Ryan and Scott) (320 :2001؛ ارتباط به نام ارتباط مجازی از
  باال. باند یپهنا با اینترنت و تکنولوژیکی یهامحدودیت .5

                                                           
1. Online 

2. Automation 
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 آموزش در یاجتماع یاهشبکه از ی استفادههاو چالش هافرصت
 یمجاز یاجتماع یهاشبکه یارگیربک رو درپیش یتهدیدها و هافرصت یبررس یبرا
 این توانیم پرورش و آموزش وزیرساخت  کاربران، یاصل محور سه از ،آموزش در

 یهاچالش و هافرصت و محورها این از یك هر ادامه درکه  کرد یرا بررس مسئله
 شود:می یبررس -شده انجام یهاپژوهش به توجه اب -محور هر در روپیش

 هافرصت .أ
 توانمندسازی آموزشگران .1

 دهدمی نشان آموزش و یاجتماع یهاشبکه هزمین در شده انجام یهاپژوهش یبررس
 :آوردیم فراهم اساتید یبرا را زیر امکانات ،آموزش در هاشبکه این از که استفاده

 برد.می باال را جدید یفراگیر ،رهنگف در او شدن درگیر و استاد پذیرش -
 (2010، 1و همکاران )کابیالن

 (2009، 2)پمپک .آوردیم فراهم را هاشاخه انواع در سازنده یآموزش یدادهابرون -
 عالیق به توجه با را تدریس مختلف یهاروش تا کندیم قادر را استاد -

 (2011، 3)هیو کند. یعمل انفراگیر
 همان به و کندیم یکپارچه ییادگیر فرایند رد رای تشخیص یهایارزیاب -

 ،راهبرد در تغییرچنین ؛ همکندیم تنظیم را یگرهدایت یهافعالیت صورت
 (2009 ،4)سلوین .دهدمی ارتقا را استاد رفتار و نگرش ،یفکر ظرفیت

 یتعامل شریك یك عنوان به را فراگیر استاد، که آوردیم فراهم یشرایط -
 (2009، 5مکارانه و )شوارتز بپذیرد.

                                                           
1. Kabilan and Others 

2. Pempek 

3. Hew 

4. Selwyn 

5. Schwartz and Others 
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 را انفراگیر دانشی ارتقا و ییادگیر مختلف یهاروش تواندیم استاد -
 ( 2010، 1)ربالیر کند. مقایسهو  تحلیل

 یهافعالیت دادن انجام طریق از را مهارت خود و دانش کندمي قادر را استاد -
 (2011 هیو،) دهد. ارتقا ،مؤثره آموزند

 خود هدایت و یراهبر تحت را یسازمان و یاجتماع ،یهوش یهازمینه  -
 (2009، همکاران و )شوارتز درآورد.

 (2009 ،2آبیت و )افوس دهد. گسترش را انفراگیر بای ارتباط تجارب -
 (2009 ،3ریچارد و )مزر دهد. پیوند به هم را ییادگیر تجارب -
 یرسم غیر و یرسم از منابع اطالعات دریافت بین یمساع تشریك یالگوها -

 (2009 سلوین، ؛2009 ،4)یانگ کند. ترك را یقدیم یرفتار یگوهاال و کند ایجاد
 توانمندسازی فراگیران .2

 دهدمی نشان آموزش و یاجتماع یهاشبکه هزمین در شده انجام یهاپژوهش یبررس
 :آوردیم فراهم فراگیران یبرا را زیر امکانات ،آموزش در هاشبکه این از که استفاده

 افراد همسان ویژه به انفراگیر سایر با یمثبت باطارت شوندمی قادر انفراگیر -
 درگیر و یانگیختگ موجب وسیله بدین و کرده ایجاد عالیق و سن نظر از

 (2010 همکاران، و )کابیالن د.نشو شدن یادگیرنده
 تواندیم ی،اجتماع تعامالت در به فراگیر آموزش در هاشبکه این از استفاده -

 شود. شدن او مطیعمنجر به  همو شود  منجر فراگیر فعال مشارکت به
 (2007، 5همکاران و )الیسون

                                                           
1. Roblyer 

2. Ophus and Abbitt 

3. Mazer and Richard 

4. Young 

5. Ellison and Others 
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 مؤثر ییادگیر کیفیت منظور بهبود به ییادگیر انجام تکالیف بهبود در  -
 یهایکه شایستگ آوردیم وجود به را یاچندگانه یاجتماع تعامالتبوده و 
 (2009 ،1همکاران و )کریستوفیدز .دهدیم پرورش را یاجتماع و یشناخت

 یپذیرمسئولیتداده و  رشد یانتقاد رتفک طریق از را یفرد بین هوش  -
 مسیر انشود فراگیریم باعث چنینهمدهد؛یم افزایش را استقالل و یفرد

 و کاربردها ابزارها/ از یامجموعه از استفاده و ساخته را خود ییادگیر
 (2011 ،)هیو. کنند مدیریت را یاطالعات منابع

 پروراندن به مسئله این که گیرندیم برعهده شبکه را در مختلف یهانقش -
 (2007 ،2تانگ  و )یانگ کند.یکمك م هاتفاوت به گذاشتن احترام و تحمل تاب

 فراهم را این امکان و برده باال را یادگیرندگان نفس به اعتماد و خود به احترام -
 (2009 ،)سلوین .کنند برقرار ارتباط درس کالس از بیرون استادان، با که آوردیم

 (1991، 3)جاناسن .کندایجاد می مشارکت و ییادگیر یمحتوا به یسترسد -
 دسترسی به محتوای یادگیری .3

 یو یادگیر آموزش در یاجتماع یهاشبکه از استفاده که یاساس یهافرصت از یکي
 است. محدودیت بدون نیاز مورد و جدید اطالعات دریافت امکان آورد،یفراهم م
 انجام ییادگیر یهامحیطه زمین در( 2008، 4همکاران و تسو )که یپژوهش در
 را استادان و یادگیرندگان ،یمجاز یاجتماع یهااز شبکه استفاده که دریافتند دادند،

 به و کرده پیدا یدسترس خود نیاز مورد ییادگیر یمحتوا به یآسان به که کندیم قادر
 .دهند نشر و گسترش را آن نیز یسادگ همان
 

                                                           
1. Christofides and Others 

2. Young and Tung 

3. Jonasen 

4. Tsia and Others 
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 مشارکت .4
 از استفاده دهدمی نشان مطالعه این یهاپژوهش -درصد 87 -متعدد یهاپژوهش نتایج

 و ایجاد یمشارکت ییادگیر هزمین ی،یادگیر و آموزش در یمجاز یاجتماع یهاشبکه
 ،دیگر بیان به .کندیم مهیا را ییادگیر و آموزش امر در یادگیرندگان فعال مشارکت

 یادگیرندگان فعال وی واقع مشارکت ساختن یعملیات مفقودة هحلق یمجاز یاجتماع یهاشبکه
 (2005 ،2همکاران و واکنبرگ ؛2005، 1ندلم و )فیشر است. ییادگیر و دانش تولید و ساخت در

 درس کالس به اجتماع تعلق حس ایجاد به یمجاز یاجتماع یهاشبکه، چنینهم
 (2010 ،4ین و هانگ ؛2009 ،3و همکاران اواردنا)گون کند.یم تسهیل را ییادگیر؛ لذا شودیم منجر

 تسهیل تعامالت اجتماعی .5
تعامالت  زیرساخت هاشبکه این پیداست، یاجتماع یهاشبکه نام از که گونههمان

 -یراحت به -آن در افراد که کنندیم ایجاد یفضای و آورندیم فراهم را یاجتماع
 مسائل و قئعال و کنند بدل و رد اتاطالع کنند، برقرار ارتباط با یکدیگر بتوانند

 .بگذارند اشتراك هم به با را خود یزندگ
 تعامالت ایجاد و یقدیم ارتباطات حفظ به یمجاز یاجتماعه شبکبنابراین، 

 (2010 ین، و )هانگ کندیم تسهیل را یانسان تعامالت یکل طور به و شودیم منجر جدید
 .کند را ایجاد گراسازنده ییادگیر یهایطمح ساخت یهازمینه تواندیم مسئله این که

 باال بردن سرعت تولید و نشر دانش .6
 و تولید سرعت بردن باال ،یمجاز یاجتماع یهاشبکه مثبت یهایویژگ از ییک

، وب یابزارها یکل به طور و یاجتماع یهاشبکه یویژگ همین؛ است دانش هاشاع
 (2011 ،5ویچ و )وانگ .شودیم منجر ییادگیر فرایند در پنهان و آشکار انتقال دانش تسهیل به

                                                           
1. Fischer and Mandl 

2. Valkenburg and Others 

3. Gunawardena 

4. Hung and Yuen 

5. Wang and Chiu 
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 دسترسی در هر زمان و هر مکان .7
و  کاربران یبرا را امکان این ییادگیر و آموزش در یاجتماع یهاشبکه از استفاده
 این به باشند قادر، مکان و زمان از فراتر که آوردیم فراهم و یادگیرندگان استادان
 .کنند ارسال یا دریافت را خود مطالب داشته و یدسترس ابزارها
 و پذیرامکان ،مکان و هر زمان هر در -یدسترس روش این -دیگر عبارت به

 (2009 )ردیکر،. ستا مهیا
 پذیری و باز بودنانعطاف .8

 باز و یپذیرانعطاف ی،مجاز یاجتماع یهاشبکه یزیرساختی هایویژگ دیگر از
 تغییر، امکان که شده یطراح یاگونه به آن زیرساخت که یمعن بدین ؛آن است بودن

 یاگونه به ؛دارد وجود آن در ییادگیر یسازشخصی هرگونه و و اصالح کردن اضافه
 یبرا ییادگیر یمحتوا ساختن متناسب منظور به یابزار قدرتمند به را آن که

 (2008 ،1همکاران و )تو کند.یتبدیل م -مجزا طور به -یادگیرنده
 از اطالعات خود برداشت یادگیرنده هر -هاشبکه این در -دیگر عبارت به

 ،یادگیرنده هر یشخص هصفح در چنین؛ همگذاردیم اشتراك به و نوشته را موجود
 یسازشخصی امکان و بوده مشخص ضعف و قوت نقاط و او یروند پیشرو

 .است آمده فراهم ییادگیر
 ارتقای خالقیت و نوآوری .9

 کند،یم حمایت بودن فعال و ییادگیر در دنش درگیر یراهبردها از یاجتماع یهاشبکه
 یبرا را معلمان و یادگیرندگان و کندیم ارائه قیتخال بیان یبرا یجدید اشکال

 .کندیم تشویق خود یهاایده و افکار بیان ینو یهاروش و نوآور مختلف، یهاآزمایش
 تاس یتوانمندساز و مشارکت آزمایش، یسو به یاجتماع یهاانداز شبکهچشم

 یجدید یهاروش که آوردیم فراهم را فرصت این و معلمان یادگیرندگان یبرا که

                                                           
1. Tu and Others 
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. برند کار به خود یفرد یهاظرفیت و هایقانة توانایخال و فعاالنه رشد یبرا
 (2009، 1پالغ و باربر ؛2005 مندل، و فیشر ؛2009 )ردریکر،

 وری از نتایجبهبود کیفیت و بهره .10
 ساخت در را یادگیرندگان ابزارها، از یاگسترده طیفه ئارا با یاجتماع یهاشبکه

 یراهبردها که آوردیم به وجود را امکان این و کندیم فعال خود یفرایند یادگیر
 .شوند اجرا بهتر ابزارها، این از استفاده از طریق مؤثر ییادگیر

 هبودب بر عالوه یاجتماع یهااز شبکه استفاده که اندداده نشان یپژوهش شواهد
 و کرده اقدام بالقوه یاهو ظرفیت استعدادها پرورش به -فعال طور به -یفرد عملکرد
 .دهدیم را توسعه العمر مادام ییادگیر هزنجیر یك در بودن پذیرانعطاف مهارت

 یهااز شبکه استفاده که است داده نشان حوزه این در مختلف یهاپژوهش نتایج
اثربخش  معنادار، ییادگیر تجارب ایجاد به یریادگی و آموزش در یمجاز یاجتماع

 (2004 ،2کانوکا و )گاریسون شود.می منجر یادگیرندگان یبرا تبخشلذ و
 یادگیری مادام العمر و مستقل شدن یادگیرنده .11

 ییادگیر یهامحیط ایجاد هوسیل به العمر مادام ییادگیر از توانندیم یاجتماع یهاشبکه
یاپ و پذیرانعطاف در دسترس،  .است اولیه یهاآموزش مکمل که کنند حمایت و

 موانع بر یاجتماع یهارسانه در یاجتماع یهاشبکه ظرفیتاین،  بر عالوه
 یك از معلمان و یادگیرندگان بین مشارکت و به تعامل و کرده غلبه مکان و زمان
 شودیم منجر جغرافیایي پراکندگي وجود با طرف دیگر از یادگیرندگان خود بین و طرف

 از فراتر و کرده تروسیع را خود دید که افق کندیم قادر را یادگیرندگان مسئله این و
( 2011 چیو، و )وانگ؛ داشته باشند مشارکت یکدیگر با یمکان و یزمان یدیوارها

 به و کرده استفاده این امکان از تحصیل، یرسمه دور پایان از پس یحت وسیله بدین
 .شوند بدیلت العمر مادام یادگیرنده

                                                           
1. Barbour and Plough 

2. Garrison and Kanuka 
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 ها و تهدیدهاچالش .ب
 هااستادان و آموزش آن .1

 استادان مقاومت ،ییادگیر در یاجتماع یهاشبکه از استفاده یاصل موانع از ییک
 هاآن مهارت فقدان و جدید فنون یفراگیر و تدریس روش در ایجاد تغییر سبرا

 (2005، 1جونز و ی)و. است
از  ابزارها این با یآشنای نظر از ستادانا اگر یحت اندداده نشان هاپژوهش نتایج

 این یکارگیرب یبرا را الزم نفس به اعتماد باز باشند، هم افراد ماهرترین جمله
 (2008، 2توسعه و اقتصاد یهمکار )سازمان ندارند. در آموزش ابزارها

 :کندیم مطرح را دلیل سه مسئله این یو توسعه برا یاقتصاد یهمکار سازمان
 وجود ندارد؛ درس کالس در هایتکنولوژ این از استفاده یبرا اسبمن یهامشوق -
 بر چندان که است یهایروش از استفاده تدریس، در غالب فرهنگ -

 .نیست یمبتن یشواهد پژوهش
و  ابزارها از بیش یشخص یهاتجربه و استادان یعین مشاهدات -

 دهدیم اننش مسئله همینکه  دارد اهمیت هاآن یبرا پیشرفته یهایتکنولوژ
 را استادانباید  ابتدا آموزش، در یاجتماع یهاشبکه از استفاده منظور به
 .کرد آماده خود تدریس روش در تغییر پذیرش یبرا

 های یادگیرندگانویژگی .2
 یپایین یخودتنظیم یهامهارت که یآموزان دانش یبرا یاجتماع یهاشبکه از استفاده
 (2004، 4جردن و یروا ؛2005 ،3کیتسانتاس و )دباغ است. همراه یزیاد مخاطرات دارند با

                                                           
1. Wei and Jones 

2. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

3. Dabbagh and Kitsantas 

4. Rovai and Jordan 
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 یاگرایانههدایت یهایسخنران از متفاوت آموزش در یاجتماع یهااز شبکه استفاده
 (7200، 1آزودو و )گرین؛ شود خارج معلم یهدایتگر از است ممکن ترمدانش آموز ک که است

 دانش به توانندیم چگونه که کندیم ایجاد معلمان یبرا یچالش بزرگ مسئله این
 یهایباز فروش، سایتوب هامیلیون ،یاینترنت یهااز دام پر محیط در آموزان
 کنند. کمك یاجتماع یهاشبکه و یرسانپیام یافزارها نرم رایگان، برخط

 امنیت و حفظ حریم خصوصی .3
 صداقت، هویت، مثل یمفاهیم با ارتباط در یمهم مسائل یاجتماع یهاشبکه
 یشخص اطالعات از است ممکن که دنکنیم مطرح یخصوص حریم فظوح اعتبار

یت با یافراد است ممکن چنینهم ؛شود استفاده سوء ویژه نوجوانان به و افراد  هو
 یآورجمع از پس و شده وارد کاربران یخصوص حریم نداشتن به صداقت و یساختگ

 .کند استفاده سوء هاآن از اطالعات
 خطرات جمله از نیز یمعنو مالکیت حق رعایت عدم و یسایبر یهامزاحمت

 .است یاجتماع یهااز شبکه استفاده بالقوه
 اعتیاد به اینترنت .4

 معتاد اینترنت به است ممکن نیز آموزان دانش یحت که اندداده نشان هاپژوهش
 در معلم نظارت فقدان و اینترنت به اعتیاد این که (2007 ،تانگ و )یانگ شوند
 دانش آموزش در یاجتماع یهاشبکه از استفاده بر وب، یتنمب یآموزش روش

 .کندیم سازترمشکل و دشوارتر را آموزان
 یهاشبکه کاربر بزرگسال 205تمایالت و کنترل آرزوها  با که یپژوهش در
 یك هر یهاخواسته و تمایالت بر یمبن هنشان 827 و هزار 7 ثبت مجموع با و یاجتماع

 یهاشبکه به مداوم ورود به عادت که آمد دست به ن نتایجای شد، انجام هاآن از
 یمسائل و مشکالت وجود با یحت فرد که منجر شود یاعتیاد به تواندیم یاجتماع

 .نباشد قادر آن ترك به شود،یم ها متحملشبکه این در وقت زیاد گذراندن دلیل به که
                                                           
1. Greene and Azevedo 



 29/ های اجتماعی مجازی... شبکه

 و بزرگترین دن،چند خوابی هر که است داده نشان هایبررس نتایج چنینهم
 ارتباطات یهادستگاه از استفاده به تمایل اما ه؛بود افراد این خواسته ترینیقو

 (همان) ه است.بود باال بسیار ،افراد این در یاچندرسانه
 های جدید تعلیم و تربیتروش .5

 تعلیم ی نویهاروش از استفاده و یطراح بخش، این در مطرح یهاچالش جمله از
 تنها نه نو یابزارها با یقدیم یهاروش از استفاده ،دیگر عبارت به .است تربیت و
 هاچالش تنها و برده بین از را موجود یهافرصت است ممکن بلکه ؛بخش نیستراث
 .گذارد یجا بر را معایب و

 یاجتماع یهاشبکه از استفاده یبرا که است یضرور نکته این به توجه بنابراین،
 با متناسب یآموزش یطراح و نو یهاروش همطالع ،ییادگیر و آموزش در یمجاز

 .است ناپذیراجتناب و یضرور ،این ابزارها
 ایجاد تغییر .6

 نیز حوزه این در تغییر که است همراه یموانع و مشکالت با یاحوزه هر در تغییر
 از مقاومت با همواره پرورش و آموزش در تغییر ایجاد . به طور کلی،مستثني نیست

 از که است بوده همراه یادگیرندگان یحت و استادان و پرورش، آموزش نمتولیا طرف
 .است مهم یهاچالش
 آموزش، در یمجازی اجتماع یهاشبکه یاثربخش منظور به ،دیگر عبارت به
 و تغییر پذیرش یبرا یادگیرندگان و استادان پرورش، و متولیان آموزش کردن همراه
 است. زمانبر البته و مهم ،آن ایجاد

 های دیجیتالی و دسترسی به اینترنتکسب مهارت .7
 یا خانه در -دیجیتال یهایفناور از استفاده دهدیم نشان که دارد وجود یشواهد
 در تحصیل یبرا الزم یهامهارت کسب و اینترنت به یدسترس نیازمند -مدرسه

 .باشد مسئله این یهامحدودیت جمله از واندتیم امر همین که است یمجاز یفضا
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 امکان باید یاجتماع یهاشبکه از استفاده یاز مزایا یمندبهره منظور به بنابراین،
 ؛شود تضمین منابع از استفاده یبرا الزم یهامهارت یفراگیر و ابزار این به برابر یدسترس

 است ممکن امر همین و است متفاوت این ابزارها با یادگیرندگان یآشنای کهمضافًا این
 (2009)ردریکر، .کند مواجه ییادگیر هدر زمین یمشکالت با را ندگانیادگیر از یبرخ

 یادگیرندگان یهاتفاوت بر باید ی،آشنای بر عالوه بیان این نکته نیز الزم است که
 .داشت توجه نیز عالقه ی وعمل یهامهارت استعداد،ه در زمین

 یادگیری مجازی هایروش
 بستگی ییادگیر یهاروش انتخاب هک دارد وجود ییادگیر یبرا مختلفی یهاروش

 در ییادگیر یهاروش رو این از؛ دارد یادگیرنده یفرد یهاویژگی و به عادت
 .نیست ها یکسانیادگیرنده

 :شوندمی تقسیم دسته چند به ییادگیر مسیر در هایادگیرندهبه طور کلی، 
 گیرند؛می یاد بهتر، دیدن طریق از که یبصر یهایادگیرنده .1
 گیرند؛می یاد عملی طوره ب و تجربه راه از را چیز همه که ایهالمس یهادهیادگیرن .2
 ،دادن گوش و شنیدن راه از را هاآموزه و مطالبکه  سمعی یهایادگیرنده .3

 (19: 1387 ،1)هیلر. گیرندمی  یاد بهتر
محیط  یک در که است یشیوه یادگیر بهترین از یک منظر،یادگیری الکترونیک

 و داده قرار خود حمایتی چتر تحت را شده بیان یهایادگیرنده نواعا 2یاچندرسانه
 یفراگیر امکان و کرد تسهیل را آن مرور و کرده متمایز را مهم مطالب ،آن به کمک توانمی

 هاییپرسش طرح امکان نیز و نمود فراهم -تواماً - را تصویر و صوت صورت دانش به
 که است الکترونیک ییادگیر در نهفته یهایتقابل اینساخت.  را فراهم بحث زمینه در

 .است ساخته متمایز حجیم، یهابکتا تورق ی باشیوه سنتی یادگیر از را نآ

                                                           
1. Hiller 

2. Multi Media 
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 بو  پایه بر آموزش
. در این نوع است اینترنت و وب طریق از آموزش آموزش، نوع ترینشده شناخته

 پایان  در مدارك هئاار حتی و هاآزمون یبرگزار و درسی آموزش مواد و هئارا آموزش،
 در گفتگو اتاق و درس یهاکالس و گیردمی اینترنت صورت و وب طریق از دوره
 .گیردمی صورت یمجاز محیط یک

 :کنندیم استفاده یاصل ساخت سه از یدر یادگیر یمجاز یاجتماع یهاشبکه، در مجموع
 بودن یاچندرسانه .1
 که شودیم اطالعات از استفاده و نشر تولید، سهولت موجب یاچندرسانه یهایبازنمای

 را ییادگیر مواد -یراحت به -شوند قادر استادان یادگیرندگان و شودیم باعث امر این
 یشناخت یهامهارت ،یحس جدید یهاکانال از استفاده با استادان و کرده ایجاد

 .دهند افزایش را خود ییادگیر هانگیز و بخشیده بهبود را یادگیرندگان
 تمشارک .2

 یبرا بهترین تعریف شاید اما است، شده تعریف مختلف یهاشیوه به مفهوم این
 مشترك هدف به یك رسیدن یبرا ترشبی یا نفره دو گروه یك در کار مشارکت، مفهوم
  (2011 ،1سابراهمانیام و )پورانچاندران .باشد

 موجب ییادگیر در 2وب یابزارها سایر و یمجاز یاجتماع یهاشبکه از استفاده
 یهادر گفتمان شده و آشنا گروه در مشارکت و یگروه کار با یادگیرندگان همه شودیم

 .کنند پیدا نقد تحملو  و دیگران آشنا شده  خود یهاایدهیادگیری با  بر عالوه تا شوند درگیر سازنده
 کننده تولید عنوان به یادگیرنده .3
 .دهدیم سوق فعاالنه تألیف سمت به را یادگیرنده ،ییادگیر وب در یابزارها از استفاده

 و مسئولیت احساس و آوردیم یرو محتوا تولید به یادگیرنده ،دیگر تعبار به
  .شودیم ایجاد او در آن یمحتوا تولید هزمین در مالکیت

                                                           
1. Pourchandran and Subrahmaniyam 
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 دیده یهایروش یتمام در زیرساخت سه اینتوجه به این نکته الزم است که 
 این از یك هر غلبه اما ؛برندیم بهره ییادگیر و آموزش در ییابزارها از که شودیم

 است ممکن یبرخ که؛ چه ایناست متفاوت ،مختلف یهادر روش هازیرساخت
کید یجمع و فعالیت مشارکت یفرایندها بر بیشتر  هجنب بر یبرخ ،باشند داشته تأ

کید یادگیرنده یتولیدکنندگ هجنب بر یبرخ و بودن یاچندرسانه  چهآن ؛ اماکنند تأ
 یهاروش سایر از این روش تمایز سبب مورد اشاره، جنبه سه کهمهم است این

 .است کرده یعملیات را گراسازنده ییادگیر یهامحیط ساخت و شده ییادگیر
 نفر چند یا دو بین الکترونیک بر تعامل دارد داللت الکترونیک ییادگیردر مجموع، 

 .اندشده مستقر مختلف یهامکان در که
 :شد متصور توانمی دور راه از  ارتباط یبرا روش ع نو سه کلی ورط به
  یشنیدار کنفرانس .1

 هنگامی و است تلفنی شبکه یک در صوتی یهاپیام زنده مبادله یشنیدار کنفرانس
 و نمودارها کم، باند یپهنا با خطی یهاطرح مانند -ساکن تصاویر و هاکه متن
 ترسیمی -یشنیدار کنفرانس شوند، مبادله وتیص پیام طول بتوانند در هم -هاعکس

 بود. خواهد
 یتصویر کنفرانس .2

 نیز متحرك تصاویر بلکه ؛گرافیک و صدا تنها نه که دهدمی اجازه ییر تصو کنفرانس
 یجا به -کابلی برنامه پخش -یزیونی تلو یا یاماهواره شبکه از یفناور این .شوند مبادله

 کند.می استفاده خط تلفن
 وبی سکنفران .3

 از طریق را یبصر و سمعی یهارسانه و گرافیک متن، انتقالاین نوع کنفرانس، 
 ارتباطی و مرورگر یک با همراه رایانه یک کاربرد شامل که دهدمی انجام اینترنت

  Ryan and Scott, 2001: 102) ) تواند همزمان یا غیر همزمان باشد.می که است
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 گیرینتیجه
 ررنگپ   ،ییادگیر و آموزش در یاجتماع یهاشبکه تفاده ازاس یاصل یهایویژگ از

 -یراحت به -و است یکالس تعامل و یارتباط فرد ،یتعامل و یمشارکت ییادگیر بودن
 یگیرشکل و سایرین نظر و پذیرش درك امکان ها،یهمکالس تمام با مباحثه امکان
 ابزار این از تفادهچنین اسهم؛ کندیم فراهم را یاجتماع توافقات اساس بر دانش

 کند.می مرتفع را امکانات کمبود و وقت کمبود مشکل
 تبدیل مردم از بسیاری زندگی ناپذیرجدایی بخش به امروزه های اجتماعیرسانه

 اهداف با که هستند رسانه اجتماعی از بخشینیز  اجتماعی هایشبکه .اندشده
 .اندکرده جذب خود به را زیادی کاربران و اندشده ایجاد مختلفی

 رسانه یک به ،های خودو کاربری هاسرویس با اجتماعی هایشبکه از بعضی امروزه
 .اندگذاشته واقعی دنیای در مختلف وقایع بر عمیقی اثرات و اندشده تبدیل خبری

 ثیرگذارندأت نیز هستند ها عضوآن در که افرادی زندگی روی اجتماعی هایشبکه
 اجتماعی هایشبکه اینترنت، در شده ارائه هایسرویس ینثیرگذارترأت از یکیکه 

 یکاست.  کرده ایجاد جهان کشورهای اجتماعی نظام در شگرفی تحول که است
 گذاریاشتراک به عالقه که کاربرانی به که است سایتی مجموعه یا سایت اجتماعی، شبکه
 . پدهدمی را امکان این دارند، دیگران با خود هایفعالیت و افکار ها،مندیعالقه

 هستند، جدید کردن دوستان پیدا برای فضایی کهاین عین در اجتماعی هایشبکه
 هاییمکان چنین؛ همکنند برقرار ارتباط خود قدیمی دوستان با که دهندمی را امکان این افراد به

 .گذارندمی اکاشتر به هم با را خود نظرات و عقاید -افراد -هاآن در که هستند نظر تبادل برای
در  که هستند مجازی دنیای در هاییمکان اجتماعی هایشبکه ،کلی طور به

 و بین خود ارتباط برقراری ارکان و کنندمی معرفی خالصه طور به را خود -مردم -آن
 از جدیدی شکلو  کنندمی فراهم عالقه مورد و مختلف هایزمینه در را فکرانهم

 .است اینترنت در محتوا گذاریبه اشتراک و ارتباط برقراری
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 اینترنتکاربران  توجه مرکز در که هستند جدیدی هایپایگاه اجتماعی هایشبکه
  .آورندمی هم گرد را خاص هایویژگی با کاربران از ایدسته کدام هر و گرفته قرار

 و عمومی گروه دو در توانمی بندیتقسیم ترینساده در را اجتماعی هایشبکه
 مندنظام یاشیوه به که است پژوهش از یاحوزه یاجتماع انفورماتیك .داد ارقر خاص

 و کنندیم کار سازمان آن در که یافراد سازمان، زمینه و به متن توجه طریق از و
 مورد را یفناور یپیامدها و نتایج و کاربردها ،یطراح ،یفناور و افراد بین تعامالت

 (2000، 1)دنین .دهدیم قرار یبررس
 -ارتباطات و اطالعات فناوری -«فاوا» که است این یاجتماع انفورماتیك در یاصل عقیده

یت یدارا  ویژه امتیازات و قدرت تعامالت، ثیرأتحت ت که نیست مجزا و مستقل یهو
 که یمعن بدین، است گرفته شکل یاجتماع به صورت بلکه  ؛گیرد قرار یاجتماع

 و یفن یهایوابستگ به موکول و طمشرو سازمان یك در یفناور یکاربردها
 (105 :1986 ،2)اپلاست.  یاجتماع

 بین یدرون یهایوابستگ توصیف یبرا یاجتماع -یفن یهامفهوم سیستم
 سازمان، یك فرهنگ که هددیم توضیح چنینهم رود ویم به کار افراد و یفناور

 تعیین و نسازما جو یگیرشکل در ینقش مهم افراد احساسات و هانگرش عقاید،
 و رایانه از استفاده سریع رشد اما؛ ندکیم ایفا سازمان در یفناور یکاربر یاثربخش

 سراسر یآموزش نظام بر زیادی ثیرأت -گذشته دهه دو یط -آن بر یمبتن یهایفناور
 شدن مبدل حال در رایانه یفناور یهامهارت و دانش تا جایی که است داشته جهان

 (2010، 3سعود(هستند.  یعال آموزش سساتؤم و مدارس در یآموزش ابزار یك به

                                                           
1. Denning 

2. Apple 

3. Saoud 



 35/ های اجتماعی مجازی... شبکه

 بهبود بخشیدن در «فاوا» مهم نقش به جهان مختلف یکشورهابر این اساس، 
 یهایگذارسرمایه لذا( 2002 ،1واندرسون کزما(؛ اندبرده یپ تربیت و تعلیم به

  .داننموده درس یهاکالس کردن یاشبکه و مدارس در رایانه افزایش در زیادی
پیچیده و  فرایند یك به مدرسه یدرس برنامه در یفناور یبکارگیرکه نتیجه آن

 محقق ی،یادگیر وی یادده فرایند در رایانه یکپارچه کاربرد و شودیم تبدیلی چالش
 ( همان) گردد.یم

 فهرست منابع

 بر هاآن تأثیرات و اجتماعی هایشبکه بررسی .(1391) اسالمی، مروارید .1
 ،اجتماعی ارتباطات علومکارشناسی ارشد پایان نامه  .زندگی فمختل ابعاد

 .تهران دانشگاه
 ادگیری الکترونیک؛ پارادایم جدیدی .(1388) فردحسینی و مجتبی ، حامدبردبار .2

 .133-151: 3شماره .2سال .. راهبرد انجمن پردیس قم دانشگاه تهرانیادگیری
یه(. 1357) محمد پارسا، .3  دانشگاه انتشارات: تهران. آموزش ییادگیر  یهانظر

 .تربیت معلم
 .(1394)ابری فروغی احمدعلی ، محمد و عطارانکوروش.  ،واجارگاه یفتححسن.  ی،صائم .4

 یتدریس و یادگیر  یبرا یشبکه اجتماع یبکارگیر  یعوامل بازدارنده و راهبردها
 .1-14: 44. شماره12دوره ی.درس یریزپژوهش در برنامه .ثر در آموزشؤ م

 تأثیر همقایس. (1389) یمیرحسین سید حمزو وحید فالح،. سعید صفاریان، .5
یس روش و یآموزشی افزارها کمك نرم به آموزش  ییادگیر  بر یسنت تدر

 .21-36: 2هشمار .1سال ی.تربیت علوم در ارتباطات و اطالعات وریافن .یریاض درس

                                                           
1. Kozma and Anderson 

http://www.ensani.ir/fa/122831/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/122817/profile.aspx
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استفاده از . (1393) چراغ مالییلیال و  ، پروینکدیور .غالمرضا ،صالمی .6
های اندیشه .هاها و چالشفرصت -های اجتماعی مجازی در آموزششبکه

 .29-51: 3شماره. 10دوره .نوین تربیتی
. 21 قرن در نیکی الکترو ییادگیر . (1950) اندرسون ی و تریرندید گریسون، .7

 .آموزشی هوشمند یفناور توسعه سسهؤم انتشارات: تهران .عطاران محمد ترجمه
 ،یافزار  نرم دانش ثیرأت یبررس(. 1390نژاد )محمدی، مهدی و عباس اناری .8

 احساس بر در تدریس فاوا یاثربخش به معلمان نگرش و یشخص کاربرد میزان
یس در فاوا کاربرد در آنان نفس به اعتماد  ی.مطالعات برنامه درس .تدر

 .101-122 :21شماره .6هدور
 یآموزش انقالب مدلول و مفهوم یبازاندیش .(1383) محمود ،یمهرمحمد .9

 عصر در یدرس برنامه مقاالت مجموعه .تارتباطا و اطالعات عصر در
 انتشارات آییژ.: تهران .ارتباطات و اطالعات یفناور
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