
و ارائه  شبکه های اجتماعی در آموزش و یادگیرینقش 

 راهکارهای اجرایی آن

 3ابراهیمی، استیره 2، الهه آقاپور1عیسی زمانیان

 چکیده

امروزه ارتباط ها حد و مرزهای خود را شکسته و همه در هر مکان و زمانی 

شبکه های می توانند با هم در زمینه های متعدد در ارتباط باشند. 

مر بی نهایت تأثیر که در تسهیل این ا فناوری هاییاز جمله اجتماعی 

در فضاهای اجتماعی،  شبکه های اجتماعیبا توجه به اینکه  .گذار بوده است

در جوامع امروز بشری رخنه کرده اند و شیوه زندگی، و فردی 

ین آموزش،یادگیری،کار و دانش را تحت تأثیر قرار داده است، بحث در ا

پژوهش بررسی نقش شبکه های اجتماعی  این لذا هدف .مورد خالی از لطف نیست

می  رائه راهکارهای اجرایی آنو ا به عنوان ابزای جهت آموزش ویادگیری

 با اینترنتی جستجوهای از آن تدوین در و بوده مروری نوع از حاضر مقاله باشد.

های اجتماعی، آموزش و شبکه  هایه کلید واژ،جستجوگر موتورهای از استفاده

 ,Magiran, Noormagsجمله از معتبر های داده پایگاه یادگیری،روش تدریس،در

Scientific Information Database, Science Direct, Google Scholar  ای  کتابخانه مطالعات و

همچنین در جستجوهای  .است شده استفاده شده منتشر علمی مقاالت و کتب در

-1316پایان نامه،نشریات منتشر شده از سال  ،ها  کتاب از ایکتابخانه 

استفاده شد و تعداد آن ها با بررسی انجام شده در  (2116-2112) 1331

منبع بود که به دلیل همپوشی بسیار زیاد این منابع با همدیگر  21حدود 

منبع به عنوان منابع اصلی انتخاب گردید و مورد استفاده  31، در نهایت 

 از یکی به عنوانشبکه های اجتماعی  یافته ها نشان دادقرار گرفت.

 در ارتباطات در آموزش و یادگیری و اطالعات فناوری نوین ابزارهای

کلي با  حالت در است و شده مواجه چشمگیری استقبال با اخیر سالهای

 آموزشي عدالت تحقق جهت در گامي توان مي شبکه هااستفاده از این 
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 اجتماعی شبکه های کاربرد فراوان تأثیرات به توجه با در نتیجه.برداشت

 مبتنی و دقیق برنامه ریزی با و علمی به طور می بایست آموزش در مجازی

 حرکت آموزش امر در فناوری این از گسترده استفاده سمت به درس طرح بر

فرهنگ  استناد، قابل علمی یافته های به توجه با را الزم شرایط کرد و

 موردنیاز زیرساخت های آوردن فراهم خانواده ها، و معلمان بین در سازی

 در آموزشی شبکه های از مناسب و مطلوب استفاده برای معلمان آموزش و

 .آورد فراهم آن نیاز فراخور به درس هر

روش تدریس، آموزش و یادگیری، : شبکه های اجتماعی، کلیدی واژه های

 ی اجراییراهکارها

 مقدمه

گسترش سریع به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات، تاثیر شایسته ای بر 

در  .(2113و همکاران، 1بسیاری از جنبه های زندگی افراد داشته است) شنگ

به  ارتباطي،آموزش وپرورش و اطالعاتي های فناوری چشمگیر گسترش راستای

 فناوریهای این کارگیریببه  ملزم جامعه ای هر در تحوالت مبدأ عنوان

 و اطالعاتي جدید فناوریهای قابل توجه رشداست. آموزش امر در نوین

 از بسیاری در را آموزش وپرورش گذشته، دهه ی دو طول در ارتباطي،

 دیگر امروزه .است كرده شکوفایي و رشد از جدیدی مرحله ی وارد كشورها

 رفتن میان از به توجه با و نیست محدود مدارس بسته چارچوب به آموزش

 مناسب محیط ارتباطي، و اطالعاتي ابزارهای كمک با فاصله ها، و مرزها

 دسترس در باال پذیری انعطاف با و وسیع سطحي در همواره یادگیری برای

 العمر مادام یا مستمر آموزش شرایط كه به گونه ای دارد؛ قرار همگان

 است. آمده فراهم افراد برای

 طریق از ارتباطات نوین های ،فناوری ها فّناوری یکی از پرکاربردترین

محیط  بسترسازی برای معلم به متعددی های قابلیت اینترنت است. اینترنت

یکی از این قابلیت ها شبکه های اجتماعی  .است داده یادگیری جدید های

به عنوان یکی از پر طرفدار ترین ابزار های شبکه های اجتماعی  می باشد.

اینترنتی است که با شناخت کارکرد ها و قابلیت ها و محدودیت های این 

در امر آموزش و یادگیری  یار می توان از آن به عنوان ابزار نوینابز
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 (1312)چراغ مالیی و همکاران،برای اهداف از پیش تعیین شده استفاده نمود

می تواند به بخش های مختلف بدنه  ه های اجتماعیاز شبک بهره مندی. 

ارتباط با همساالن از جمله آموزش دانش آموزان، پیشرفت، انگیزه،  آموزشی

استفاده روز افزون از این شبکه ها و  کمک کنند.و تجربه های یادگیری 

تاثیری که روی فرهنگ، طرز فکر و عمل استفاده کنندگان آن دارد، نظام 

در توسعه و ارتقای سطح آموزشی و علمی کالس های کرده و تحول م راآموزشی 

معلمان می  و دانش آموزان دارد.درس به شکل متداول امروزی نقش موثری 

توانند دامنه ی فرایند یادگیری خود را به خارج از محدوده های کالس درس 

هر لحظه که نیازمند سوال و برقراری ارتباط با معلم یا  ،گسترش دهند

توانند از امکانات شبکه های اجتماعی مجازی  می ،یر دانش آموزان باشندسا

یادگیری با استفاده در واقع . (1313، و شاهمحمدی کمک بگیرند )آرامون

از شبکه های اجتماعی یکی از مفاهیمی است که عقیدۀ آموزش در هر زمان 

استفاده از شبکه های  و هرمکان را به بهترین صورت به اشتراک می گذارد.

اجتماعی مجازی می تواند برای تغییر در فرایندهای شناختی و الگوهای 

 شبكه هاي از استفاده شود. تناسب با عصر دیجیتال مفید واقعیادگیری م

 مشاركت ایجاد و مشاركتي یادگیري زمینة یادگیري و آموزش در مجازي اجتماعي

باید این مطلب  كند. مي مهیا را یريیادگ و آموزش امر در یادگیرندگان فعال

را هم در نظر داشته باشیم که یادگیرندگان امروزی به دلیل بودن در 

محیطی که ابزارهای چندرسانه ای حرف اول را در آموزش و یادگیری می 

زند، انگیزه کمتری برای توجه به یادگیری به شیوه سنتی دارند. به همین 

ی را که برای استفاده دلیل اطالع از مزایای شبکه های اجتماعی و فرصت های

فراهم می کند، الزم و ضروری می  کنندگان آن )یادگیرنده و یاددهنده(

 نماید.

 شبکه های اجتماعی

 در تأثیرگذار و محبوب ابزار یک به اجتماعی شبکه های از استفاده

(. 2112، 2راسیا و  1رانسواری (است شده تبدیل اجتماعی ارتباطات برقراری

 از یکی اجتماعی، روابط بر عمیق تأثیرگذاری دلیل به اجتماعی شبکه های

 این در تواند می که است و ارتباطات اطالعات فناوری در نو جلوه های

 اجتماعی های شبکه از آکسفورد لغتنامه که عریفیباشد.ت تأثیرگذار مورد
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 انتشار طریق از که افزاری نرم یا سایت وب :است چنین میدهد ارائه

 با کاربران ارتباط موجب ... و تصاویر ها، پیام ها، دیدگاه اطالعات،

 صورت به را اجتماعی های شبکه کمبریج لغتنامه همچنین .شود می یکدیگر

 عکس اطالعات، گذاری اشتراک و ارتباط برقراری که میکند معرفی وبسایتی

 و اووسیک .کند می آسان مردم برای را گروه یک اعضای با ... و ها

 های وبسایت از ای مجموعه اجتماعی، های شبکه معتقدند (1312)کاظمی

 مجازی ارتباطات و شبکه ایجاد باقابلیت و هستند  وب فناوری بر مبتنی

یک شبکه . میپردازند اجتماع در تأثیرگذاری به سایبر، فضای در تعاملی

ای از سرویس های مبتنی بر وب است که این امکان را  مجموعه ،ی اجتماعی

د را با آن ها به اشتراک فراهم می آورد که توصیفات خو برای اشخاص

برای یافتن اتصاالت جدید  ،میان توصیفات عمومی دیگر افرادبگذارند و از 

 (.2113، 1استفاده کنند )بوید و الیسون

 کاربران که است ابزار و پایگاه هایی توصیف برای اجتماعی شبکه اصطالح

 میکنند. خود مطالب گذاری اشتراک به و انتشار به اقدام آنها وسیله به

 اشتراک به برای به صورت اختصاصی که هستند پایگاههایی اجتماعی های شبکه

 ایجاد کاربران ویدئویی تصاویر و صوتها داستانها،عکسها، اطالعات، گذاری

محل  ،شبکه های اجتماعیبه عبارتی دیگر (.1331موسوی پور،( شده اند

، زبان ،گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت است که بدون توجه به مرز

در واقع شبکه های جنس و فرهنگ به تعامل و تبادل اطالعات می پردازند. 

اجتماعی برای افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضای مجازی طراحی شده 

افراد قرار می اند. به طور کلی از طریق اطالعاتی که بر روی پروفایل 

می  صی و عالیق برقراری ارتباط تسهیلاطالعات شخ ،گیرد مانند عکس کاربر

کاربران می توانند پروفایل های دیگران را ببینند و از طریق .گردد

برنامه های کاربردی مختلف مانند ایمیل و چت با یکدیگر ارتباط برقرار 

با کاستن از اتالف  یمجاز یاجتماع هایشبکه(.2111،وهمکاران  2کنند.)پمپک

بهتر و آسانتر به صورت مداوم  یادگیری یجادوا ینهدر هز ییصرفه جو وقت،

شبکه .کندیم یجادافراد ا یمستقل از زمان و مکان را برا یریامکان فراگ

 هایبا فرمت یاز عناصر اطالعات یارائه محتو یبرا یمجاز یاجتماع یها

 یا یمجاز یها یطو مح یمیشن،گرافیکیدئو، صدا، انو :متن،یرمتفاوت نظ
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 یمجاز یاجتماع هایشبکه  یتو رمز موفق نمایدیشده استفاده م یساز یهشب

 از اجتماعي هاي شبكه.باشدیو عرضه مناسب م یاتنوع محتو ارائه، یوهدر ش

 خالقیت براي جدیدي روش های كند، مي حمایت یادگیري درگیری و فعال بودن در

بیان افکار  مختلف، هاي آزمایش براي را معلمان و یادگیرندگان و كند مي ارائه

عالوه بر این استفاده از  تشویق می كند و ایده های خود به روش های جدید

لّذتبخش منجر  و معنادار، اثربخش یادگیري تجارب ایجاداین شبکه ها به 

 و گاریسون،  2،2009پالغ  و باربر ؛  1،2005مندل و فیشر ؛  2009یكر،رد) میشود

 (. 2006همكاران،و   2ریوزي ؛ 3،2004كانوكا

 آزادانه و سریع انتشار ازجمله مزایا برخي دارای ، اجتماعي شبکه های

 امکان انتقادی، روحیه تقویت و تحلیل قدرت افزایش اطالعات، و اخبار

 فرهنگ های و جوامع افراد، با آشنایي و جغرافیایي مرزهای از عبور

 به صورت ایده ها بیان امکان جمعي، خرد تقویت و گیریشکل  مختلف،

 کارکرد دیگران، سلیقه های و افکار ایده ها، با آشنایي و آزادانه

 تبلیغ آشنایان، و دوستان با مستمر مجازی ارتباط محتوایي، و تبلیغي

 بسیاری یکپارچه سازی جهاني، عرصه در اخالقي و انساني ارزش های توسعه و

 ایجاد و آموزش فرایند در سرعت افزایش وبي، و اینترنتي امکانات از

 اعتماد، افزایش و یادگیرنده و یاددهنده  بین شبانه روزی ارتباط

 (.1311بابائي، و  بوده است)خانیکي سایبر فضای در صداقت و صمیمیت

 شبکه های اجتماعی و یادگیری مادام العمر

به عنوان یک فرایند به طور  سر زندگي انسانامساله یادگیري، در سر

 یادگیري مداوم آرزوي العمرمادام یادگیريوجود دارد.  پیوسته و مداوم

 رویكرد فرد یادگیري، این در. است فردي یادگیري مسئولیت پذیرفتن و

 یادگیری (.2111دمیرل،)كند مي بازبیني نو از را رفتارش و هازندگي، ارزش

 یاست و دستاورد رشد تصاعد یادگیری یبرا ینیمادام العمر مترادف نو

 یو فرصت ها ها، عالیقمهارت توسعه دانش، (.2112 ی)براهم اطالعات است

مادام العمر توسط افراد حفظ  یادگیری ینددر فرا یدر زندگ یادگیری

تا  رهاز گهوا یادگیری یندفرآ یرندهمادام العمر در برگ یادگیری .شودیم

 (.1332ینی،است) الحس یو عالقه فرد یلاجبار و با م یلگور بدون تحم
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به آموزش  یدن بایادگیرندگاختم شود بلکه  یرسم یلبه تحص یدآموزش نبا

 اجتماعی هایداشته باشند که وجود شبکه یخود دسترس یدر سرتاسر زندگ

با توجه به  .افراد قرار دهد یاراخترا در  فرصت ینا تواندیسودمند م

متناسب بودن با  كاربردي بودن و مجازی یعنی های شبکه های اجتماعیویژگی

زندگي افراد، دوره زماني كوتاه مدت و سیال، گستردگي نوع های نیاز

اي از مخاطبان، قابلیت تطابق با نیاز بازار گسترده ها، پوشش طیفآموزش

د بسترهاي مناسبي نتوانميها این نوع شبکه ،هایي از این دست كار و ویژگي

تمامي  در العمر براي همه اقشار جامعه آموزش مادام تحققرا در راستاي 

 (.1312د ) پرند،نهاي سني فراهم كن گروهوسطوح 

 هاي محیط ایجاد وسیلة به العمر مادام یادگیري از توانند مي اجتماعي هاي شبكه

 اولیه هاي آموزش مكمل كه كنند حمایت پویا و پذیر انعطاف دسترس، در یادگیري

 یپررنگ تر از نقش سنت یادگیری ینقش معلم در نظام ها این عالوه بر .است

 یطنه فقط به مدرسه بلکه به تمام شرا ینفوذ و یطهاو در کالس درس است و ح

 یشبکه ها و یادگیری توسط. انتقال آموزش یابد یم یتسر یادگیریو اوقات 

باشد که اجبار را به انتخاب و  یندیبه صورت فرآ یدبا یادگیری اجتماعی

و  یادگیریآموزش را به لذت از  یدر نظام رسم یادگیریو رنج  یاراخت

 یلتبد یخود گستر و یریتیمنوط بودن آموزش به معلم و مدرسه را به خود مد

 كرده وسیعتر را خود دید افق كه كند مي قادر را مسئله یادگیرندگان این .کند

 و وانگ)باشند داشته مشاركت یكدیگر با مكاني و زماني دیوارهاي از فراتر و

 امكان این از تحصیل، رسمي دورة پایان از پس حتي وسیله بدین و (2111 ،1چیو

 شوند. تبدیل العمر مادام یادگیرنده به و كرده استفاده

 

 شبکه های اجتماعی آموزش در 

 زیادی منابع و امکانات از نوین آموزش وپرورش که دوره ای در است واضح

 زمینه های در دانش آموزان تحصیلی پیشرفت و یادگیری ساختن آسان برای

 شبکه های به کارگیری از نمی توان میگیرد، کمک تحصیلی و درسی گوناگون

 اثربخش و مهم ابزارهای از یکی به عنوان پرورش و آموزش امر در اجتماعی

 و نوجوانان عالقه اگر خصوصا  .کرد چشم پوشی یادگیری تسهیل و تسریع در

 اهمیت این دهیم، قرار مدنظر شبکه ها این از استفاده به را جوانان

 با آموزشی زمینه های در اجتماعی به شبکه های توجه شد. خواهد صدچندان
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 و اجتماعی روابط بر متمرکز یادگیری   فرآیند پیرامون بحث گرفتن قوت

 .(2111 ، 3سلوین ؛ 2111، 2روبلیا و  1گرینهو (یافت افزایش فناوری

 اطالعات انتشار و دسترسی برای سرگرمی، جنبه کنار در اجتماعی شبکه های

( و استفاده 2111، 2تنتا (میگیرند قرار مورداستفاده یادگیری به مربوط

 است شده مطالعه مفصل به طور تحقق اهداف آموزشی جهتاز آن ها در 

 شخصی زندگی و کار محیط تنهااجتماعی نه  شبکه های .(5،2113ایشیک(

از  نو چشم اندازی آن، از مهمتر بلکه میدهند قرار تأثیر تحت را افراد

 آموزشي زمینه در ( .2112، 6پونودورای (میکنند ترسیم آموزش وپرورش

 شدن آشکار حال در آنها از استفاده و اجتماعي شبکه های مثبت های جنبه

 میتوان و نمیشود محدود اطالع رساني به تنها شبکه ها این کارکرد هستند

 از آموزاندانش  .کرد طرح ریزی سایتها این در را شبکه بر مبتني آموزش

 کارهای در خود تحصیالت به کمک به عنوان اجتماعي شبکه های از هم اکنون

شیوه ی برقراری ارتباط شاگرد واستاد  .میکنند استفاده وگروهي انفرادی

 مدارس از بعضي و روش های تدریس در سطوح مختلف تحصیلی متحول شده است،

 ایجاد با معلمان و میکنند استفاده کالسي فعالیتهای در سایتها این از

 اطالعات تا میکنند تشویق را دانش آموزان سایتها این در کالسي گروههای

دانش  .بگذارند اشتراک به همکالسان دیگر با درسي موضوعات درباره را خود

آموزان انتظار دارند دامنه ی فرایند یادگیری خود را در هر لحظه که 

نیازمند سوال و برقراری رابطه با استاد باشند، به خارج از محدوده های 

کالس گسترش دهند. پست الکترونیکی ، اتاق های گفت و گو و نشست های 

ده است ارتباط معلمان با دانش آموزان و مطالب درسی اینترنتی باعث ش

 فرصت این آموزان دانش به نیز معلمان، ( 1311خود بیشتر شود )نگهبان،

 .بپردازند یکدیگر با تعامل به مدرسه از خارج محیطي در که میدهند را

 خود فراغت اوقات که دهند مي را امکان این آموزان دانش به سایتها این

 جذابیت برایشان که محیطي در البته بزنند، پیوند رسمي آموزش با را

 آموزش در اجتماعي هاي شبكه از استفاده (.1312 زوارکي، زارعي( دارد زیادی

 در هر كه آورد مي فراهم یادگیرندگان و براي معلمان را امكان این یادگیري و
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 روش این در دیگر به عبارت.كنند ارسال یا دریافت را خود مطالب مكان و زمان

 (.2009 ردیكر،) مهیاست و پذیر امكان مكان به شبکه  هر و زمان هر در دسترسي

شبکه های اجتماعی مجازی معلمان را قادر می کند تا روش های مختلف تدریس 

 طریق از را خود مهارت و دانشرا با توجه به عالیق دانش آموزان عملی کند،

 هاي ارزیابي (.2111) هیو، دهد ارتقا مؤثر آموزندة هاي فعالیت دادن انجام

 هدایت هاي فعالیت صورت همان به و كند یكپارچه یادگیري فرایند در را تشخیصي

 براي را زیادي امكانات كند.از سویی دیگر این شبكه ها تنظیم را گري

 مسیر یادگیرندگان خود میشود آورد و باعث مي فراهم یادگیرندگان

 كنند برقرار ارتباط درس كالس از بیرون اساتید با بسازند، را یادگیریشان

 مدیریت را اطالعات منابع و ابزارها از اي مجموعه از استفاده و (2111، 1سلوین)

 افراد ویژه یادگیرندگان به سایر با را مثبتي ارتباط (و2011 هیو، ) كنند

 بگیرندبرعهده  را شبكه در مختلف ،نقشهاي كرده ایجاد عالیق و سن نظر از همسان

 (. 2،2010كابیالن) یادگیرندگان شود شدن درگیر و انگیختگي موجب وسیله بدین و

 اطالعات دریافت آموزش و یادگیري امكان اجتماعی در هاي شبكه از استفاده

 در(2113) همكاران و 3آورد. تسو مي را فراهم محدودیت بدون نیاز مورد و جدید

 از استفاده دریافتندکه دادند، انجام یادگیري هاي محیط زمینة در كه پژوهشي

 مي سازد به محتواي قادر را و معلمان یادگیرندگان مجازي، اجتماعي هاي شبكه

 زمان از.دهند نشر و گسترش آن را كرده و پیدا دسترسي خود نیاز مورد یادگیري

 از استفاده درباره فراوانی مطالعاتتاکنون  اجتماعی شبکه های ظهور

است که در  رسیده انجام به یادگیری و تدریس امر در اجتماعی شبکه های

 ادامه به آن ها اشاره می گردد.

 بر اجتماعی شبکه های تأثیر بر (که2111) همکاران و  2تونکی پژوهش

 به میتوان همچنین .برد نام دارد، اشاره کالس بر حاکم جو و مؤثر آموزش

شبکه  نقش مطالعاتش، در که کرد اشاره ( 2111) 5پیریاسیلپا پژوهش نتایج

 تأکید مورد را دانش آموزان یادگیری تجربیات بهبود در اجتماعی  های

 فرصت یک به عنوان اجتماعی شبکه های نقش به (2116) 6میسان .داد قرار

 نموده اشاره دانشآموزان تفکر قدرت افزایش در باال پتانسیل با آموزشی
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 نتیجه این به مطالعاتشان در ( 2113) 2کوئرو و 1 ونتورا همچنین .است

 و مهارت ها از مجموعه ای بهبود موجب اجتماعی شبکه های که یافتند دست

 مهارتها سطح ارتقای این .میشوند دانش آموزان موردنیاز توانایی های

 میگردد. دانش آموزان یادگیری افزایش به منجر

 نشان دیگر محققان از بسیاری ( و2111) 2باران (، 2111) 3یانگ پژوهشهای

 نشان عالقه الکترونیکی یادگیری از سبک این به دانش آموزان که داده

 را برای آنها انگیزه دانش آموز، معلم اجتماعی رابطه بهبود و میدهند

 میدهند یادگیرندگان به را فرصت این اجتماعی شبکه های .میدهد افزایش

 بگذارند، اشتراک به را هایشان ایده کنند، سازماندهی را اطالعات تا

 دیگران از اینکه، مهمتر و نمایند دریافت را بازخوردها و نظرات

 ارتباط امکان ، شبکه ها این به عالوه، ( 2113) 6وو و  5وانگ (بیاموزند

  2تادئو (میآورند فراهم مکان و زمان هر در را آموز دانش و معلم میان

 با میتوانند فراگیران همکاران، و یوئی عقیده به ( 2112) 3جووانا و

 دست آموزشی اهداف به اجتماعی شبکه های و به وسیله خط بر جامعه تشکیل

 یابند.

 اجتماعي های شبکه از استفاده عنوان با تحقیقي( 1311( منفرد و خاني

 نشان آنها تحقیق نتایج که اند داده انجام ایران در زبان یادگیری در

 و هستند اجتماعي های شبکه در فعالي کاربران آموزان دانش که داده

 و یادگیری برای مناسبي های محیط اجتماعي های شبکه که اعتقاددارند

 .هستند انگلیسي تمرین

 اجتماعي شبکه های  موضوع به خود پژوهش ( در2112) 1ناوارته و ولتسیانوس

 یادگیرنده فعالیتهای و تجربیات :یادگیری رسمي های محیط عنوان به

 های سایت پتانسیل که وقتي از که هستند اعتقاد این بر آنها .پرداختند

 پزشکان و محققان توسط آموزشي کوشش به کردن کمک برای اجتماعي های شبکه

 که هایي سایت آن از استفاده بر تجربي مدارک است، شده برجسته عینا  

 که اند داده نشان نتایج .است اندک هستند رسمي یادگیری برای
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 و آنها برای دسترس قابل اطالعات از وسیعي حجم مدیریت در یادگیرندگان

 به نیاز همکاریشان و زمان مدیریت برای حلها راه و ها استراتژی طراحي

 دارند حمایت

 بر عالوه اجتماعی شبکه های می دهد نشان پیشینه بازنگری خالصه، به طور

 برای فراوانی امکانات هستند، دانش آموزان عالقه و اقبال مورد آنکه

 قرار دانش آموز و معلم اختیار در بازخورد گرفتن و اطالعات انتقال

 تفکردارند، برمی میان از مکان و زمان بعد در را کالس مرزهای و میدهند

 تقویت را گروهی مسأله حل و تیمی محور پروژه یادگیری گروهی، انتقادی

 بین دانش گذاشتن اشتراک به و تولید دلیل به تنها آنها قدرت و میکنند

 نیز را جدید دانش تولید و دادن بازتاب امکان بلکه نیست، آن اعضای

 کشیده چالش شوند،به می ایده ها تولید شبکه ها این در .میآورد فراهم

میشوند)چراغ مالیی و  ارزیابی نقد و کنند، می تغییر میشوند،

 به عنوان اجتماعی هایشبکه  حاضر دهه در ازآنجاکه(.لذا 1312همکاران،

 تدریس فرآیند و شده اند آموزش حوزه وارد آموزشی نوین ابزارهای از یکی

 تحقیق و توجه درخور مقوله ای قرارداده اند، تحت الشعاع را یادگیری

 هستند

ی اجرایی استفاده از شبکه های اجتماعی در آموزش راهکار ها 

 ویادگیری

 ممكن بلكه نیست، بخش اثر تنها نه نوین ابزارهاي با قدیمي هاي روش از استفاده

.با گذارد برجاي را معایب و ها چالش تنها و برده بین از را موجود هاي فرصت است

بسیاری از معلمان در برابر ایجاد تغییر در روش تدریس توجه به اینکه 

 منظور به بایدخود و فراگیری فنون جدید مقاومت می کنند بنابراین 

 پذیرش براي را معلمان  ،و یادگیری آموزش در اجتماعي هاي شبكه از استفاده

 مطالعة ،تربیت و تعلیم نوین هاي روش از استفاده خود و تدریس روش در تغییر

  .كرد آماده ابزارها این با متناسب آموزشي طراحي و نوین هاي روش

فراهم آوردن زیرساخت های فناوری در مدارس نیز در استفاده از شبکه  

های اجتماعی اثرگذار خواهد بود ، لذا باید امکانات و تسهیالت مناسب را 

 امكان كه شود طراحي اي گونه به زیرساختو جهت استفاده از شبکه فراهم کرد 

داشته  وجود آن در یادگیري شخصی سازي هرگونه و اصالح و كردن اضافه تغییر،



 محتواي ساختن متناسب منظور به قدرتمندي ابزار به را آن كه اي گونه به باشد،

 .( 2008همكاران، و 1تو) كند تبدیل مجزا طور به یادگیرنده براي یادگیري

 از صحیح و کامل به صورت بتوانند معلمان و دانش آموزان آنکه برای

 کالسهای که است الزم کنند، استفاده مجازی اجتماعي شبکه های امکانات

آشنایی یادگیرندگان با این ابزارها بسیار متفاوت  شود. برگزار آموزشي

است و همین امر ممکن است برخی از یادگیرندگان را با مشکالتی در زمینه 

 از بهتر یادگیرندگان استفادۀ شناخت و برای یادگیری مواجه کند لذا

 پوستر، نصب آموزشی، کارگاه های برگزاریمجازی،  اجتماعی شبکه های

 و یکدیگر با یادگیرندگان تعامل چگونگی با در رابطهتوجیهی  کالسهای

و  شبکه ها این به پیوستن شیوه مکان، هر و زمان هر در معلم با یادگیرندگان

پژوهشها، ایده  نتایج ، به اشتراک گذاریگروهی فعالیت هایشرکت در 

اجتناب ناپذیر  دیگران برای عملی دروس پروژه های و کارآموزی گزارش هایشان،

 است.

 از کالس برگزاری چون که گفت باید کالسها این در معلم وظیفه خصوص در

 تمام بایستي معلم لذا است برخط به صورت مجازی اجتماعي شبکه های طریق

 از بعضي میتواند همچنین و باشد کرده آماده قبل از را آموزشي مواد

 خود سایت یا وبالگ در را تصاویر و سؤاالت نمونه مانند آموزشي مواد

 حین در و بگذارد اشتراک به دانش آموزان دیگر با یا و کند بارگذاری

 به بایدعالوه بر این معلمان  .کنند استفاده آنها از دانش آموزان کالس

 نیز... و عالقه عملي، هاي مهارت استعداد، زمینة در یادگیرندگان تفاوتهاي

نمایند و در صفحه ی شخصی هر یادگیرنده روند پیشروی او و همچنین  توجه

 نقاط قوت و ضعف وی را  مشخص کند.

 یا تصویری چت مانند این شبکه ها امکانات حداکثر از استفاده برای

به . بنابراین است سرعت باال با اینترنت به نیاز کنفرانس ویدئو همان

در خانه یا  مزایای استفاده از شبکه های اجتماعیمنظور بهره مندی از 

، باید امکان دسترسی برابر به این ابزار و فراگیری مهارت های مدرسه

 اینترنت به همگان دسترسي الزم برای استفاده از منابع تضمین شود و

 .شود میسر ارزان و پرسرعت
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، فرهنگ بومی،  ایران کشور اهداف با که داخلی شبکه ای طراحی همچنین

 موجود اخالقی ارزشهای بر مبتنی و داشته همخوانی زبان و محتوای موردنظر

 .مینماید ضروری باشد

 

 بحث و نتیجه گیری

( 2113 ایشیک،( است فرهنگی و اجتماعی فرآیند یک آموزش ازآنجایی که

 فناوری نوین ابزارهای از یکی به عنوان اجتماعی شبکه های از استفاده

 است شده مواجه چشمگیری استقبال با اخیر سالهای در ارتباطات و اطالعات

 فرایند تغییر براي اجتماعي هاي شبكه از استفاده. )2111، 2سینکلر و  1بون(

 ویژگي از .است مناسب دیجیتال عصر با متناسب یادگیري الگوهاي و شناختي هاي

 بودن پررنگ یادگیري، و آموزش در اجتماعي هاي شبكه از استفاده اصلي هاي

 امكان راحتي است و به كالسي تعامل و فردي ارتباط تعاملي، و مشاركتي یادگیري

 بر دانش شكل گیري و سایرین نظر پذیرش و درك امكان ها، همكالسي تمام با مباحثه

 اعم) یادگیرندگان فعلي نسل همچنین .كند مي فراهم را اجتماعي توافقات اساس

 چندرسانه ابزارهاي از استفاده مستعد تر بیش (دانشجویان و آموزان دانش از

 هستند درگیر مجازي اجتماعي هاي شبكه با تر بیش و هستند یادگیري و آموزش در اي

 دارند. سّنتي شیوة با یادگیري به توجه براي كمتري انگیزة و

اجتماعی امکان یادگیری و آموزش مستقل  شبکه های در با توجه به اینکه 

 موقعیتهایي در میتواند آموزش اینگونه لذا زمان و مکان وجود دارداز 

 بسیار ندارد، وجود درس کالس یک در فراگیر و معلم حضور امکان که

 آموزشي عدالت تحقق جهت در گامي میتوان کلي حالت در و باشد پرکاربرد

 برخط الکترونیکي، دسترسي نوع این از استفاده مزیتهای از یکي برداشت.

 نیاز صورت در معلم یا فراگیر که دلیل این به هم آن .است آن بودن

 فراگیر بگذارد، اشتراک به بقیه با را فایلي اینترنت طریق از میتواند

 دسترسي امکان و بفرستد معلم به را سؤال پاسخ برخط و اینترنت طریق از

 که دارد وجود درس کالس طول در مرجع سایتهای به آموز دانش یا معلم

 در دیگر اهمیت حائز نکته مي آیند. به حساب مهمي کاربردی نکات اینها

 یکي مجازی اجتماعي شبکه های در یادگیری جذابیت که است این زمینه این

 ،پیرامون فراوانی مطالعات.است یادگیری بازده افزایش اصلي عوامل از

                                                           
1 Boon 
2 Sinclair 



رسیده  انجام به یادگیری و تدریس امر در اجتماعی شبکه های از استفاده

 2اسلوئل و 1 مازمن که است شده گسترده جایی تا مطالعات این دامنه اند

 شبکه یک از میتوان چگونه دادند نشان ساختاری مدلی ارائه ( با2111،

 که داشت توجه باید البته .کرد استفاده آموزشی اهداف برای اجتماعی

 منفی تأثیرات به منجر خود است ممکن پدیده این از استفاده در افراط

 برای ابزاری فناوری واقع، در شود. آموزشی بهره وری کاهش و آموزشی

 کاربرد فراوان تأثیرات به توجه با . بنابراین،آن هدف نه و است آموزش

برنامه  با و علمی به طور می بایست آموزش در مجازی اجتماعی شبکه های

 فناوری این از گسترده استفاده سمت به درس طرح بر مبتنی و دقیق ریزی

 علمی یافته های به توجه با را الزم شرایط کرد و حرکت آموزش امر در

 آوردن فراهم خانواده ها، و معلمان بین در فرهنگ سازی استناد، قابل

 از مناسب و مطلوب استفاده برای معلمان آموزش و موردنیاز زیرساخت های

 .آورد فراهم آن نیاز فراخور به درس هر در آموزشی شبکه های
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