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ایرانمدارسمجازیاجتماعیشبکهمفهومیمدلطراحی

   زارعی محسن



 چکیده
ی ها حوزهمحققان  موردعالقهآن یکی از موضوعات ی اجتماعی و مباحث پیرامون ها شبکهامروزه 
که  ها شبکهی اجتماعی و حجم عظیم مخاطبین این ها شبکهی ها تیقابل. با توجه به باشد یممختلف 

 نهیدرزمی این رسانه محبوب ریکارگ بهجوانان و نوجوانان هستند، متخصصین هر حوزه سعی در  اکثراً
ی ها شبکهی ریکارگ بهنبوده و سعی در  مستثنااز این امر کاری خود هستند. متخصصین آموزش نیز 

ی مختلفی بیان ها هینظرها و  ی یادگیری دیدگاه زمینه اجتماعی در امر یادگیری و آموزش هستند. در

در جریان آموزش و یادگیری باشند.  ها شبکهی صحیح از این  استفادهی برای ا هیپا تواند یمگردیده که 
ه مدلی مفهومی برای شبکه اجتماعی مجازی جهت اجرا در مدارس ایران بر هد  این پژوهش ارائ

روش پژوهش حاضر، روش . باشد یماساس نظریات سازنده گرایی اجتماعی و ارتباط گرایی 

این پژوهش، روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی انتخاب شد. جامعه  یبرا .باشد میتحلیلی  -توصیفی
 ابسکو و اطالعاتی های پایگاهتی که از رری موتور جستجوی گوگل، مقاال آماری این پژوهش را کلیه

پس از بررسی بودند.  باشد میکه در دانشگاه عالمه قابل دانلود  2616در سال  ساینس دیرکت که
گرایی و پیوند گرایی، ادغام دو نظریه در قالب شبکه اجتماعی، مدل  سازنده نظریه ارتباط گرایی،

 های یتبا توجه به قابل استنتاج شده است. در این مدل اجتماعی مجازیشبکه  حاضر مدل مفهومی
زمینه حل  یا و اشتراک چندرسانه یریکارگ مانند به ییهای اجتماعی و در اختیار داشتن ابزارها شبکه

ن است که شبکه اجتماعی مجازی مدارس ایرا مدل حاضر مدل مفهومی مسئله ایجاد شده است.

ان به کار رود و اثربخشی آن باید در تحقیقات گوناگون سنجیده شود تا کارایی در مدارس ایر تواند می

 آن مشخص گردد.

 شبکه اجتماعی، مدارس مفهومی، مدل گرایی، ارتباط سازنده گرایی، :واژگان کلیدی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طباطبائی عالمه دانشگاه. آموزشی تکنولوژی دکترای دانشجوی 
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 مقدمه
ی افراد جامعه از سوی با موقعیت مناسب که ا دهیپدی اجتماعی برخط به ها شبکهی اخیر ها در سال

، رشد شدید و توجه تجارى گردد یبرم 1176دهة اگرچه مفهوم شبکه به  .اند شده لیتبد، اند شده تخابان

ظهور اینترنت اتفاق افتاده است. افزایش سریع مشارکت افراد در  بعد ازدرست  ها شبکهبه این 

مختلف  یها تیسای اخیر با تنوع و پیچیدگى تصاعدى اهدا  و الگوهاى استفاده متعدد از ها سال

برخال  بسیارى از صفحات وب، که به وسیلة محتوا  (.2660، 1گراس و اکویستیاست )همراه بوده 

ی ده سازمانی اجتماعى بر اساس عالیق کاربر ها شبکه تیسا وب شوند یمی و تنظیم ده سازمان

 .(2666، 2میس الو و دیگرانشوند ) یم

ن و همچنین توجه روزافزون جامعه علمی به این ی اجتماعی در ایراها شبکهبا توجه به روند توسعه 

، از ها آنو موانع توسعه  ها چالشو  ها شبکهابزار قدرتمند تعاملی، شناسایی نیازهای مخاطبان این 

قرار گیرد. در عصر حاضر، ارتباطات، عاملی بسیار قوی در پیشبرد  موردتوجهمسائلی است که باید 

ی نیز از این قاعده آموز دانشضح است که جامعه علمی مدرسه و است. وا ها گروهو  ها سازماناهدا  

ی نظریات حوزه آموزش و یادگیری نیز دچار تغییر ها یفناورهمزمان با تغییر شرایط و . نیست مستثنا

ی تکنولوژیکی و امروزی دنیای تعلیم و تربیت منطبق بوده نظریه ها شرفتیپشده است، نظریاتی که با 

 اعی و نظریه ارتباط گرایی است.سازنده گرایی اجتم

و  ها  به عقیده استفن هاوکینگ، قرن حاضر قرن پیچیدگی خواهد بود، این پیچیدگی درزمینه

 ها ستمیس، بازار سهام، اینترنت و ... وجود دارد. این ونقل حملی مختلف زندگی بشر مانند ها ستمیس

که به  ها ستمیسی کرد. این نیب شیپرا  ها نآی رفتار و پیامدهای سادگ به توان ینمخطی نیستند یعنی 

ی هستند، گرچه با تو جه به نیب شیپ رقابلیغی نوع بهی و رخطیغی آشوبی مشهور هستند ها ستمیس

 ها آنی در مورد رقطعیغی کلی و البته ها ینیب شیپ توان یموجود دارد  ها آنالگوهای زیربنایی که در 

 اعتقاددارندو  آورند یم حساب به ها ستمیسرا در زمره این  پرورشو آموزشدانشمندان  راًیاخانجام داد. 

شرایط محیطی نظام آموزشی نیز محیطی آشوب وار است. تغییر و تحوالت سریعی در حال 

ی است نظام آموزشی باید بتواند با توجه به این تغییرات از خود واکنش نشان دهد، نیازها و ریگ شکل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  - Gross, Ralph &Acquisti 

2 - Mislove, Alan et al. 
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ی این شواهد  همهرا برآورده کند،  ها آنکه باید بتواند  شود یممطرح اهدا  متنوعی برای این نظام 

 .باشد یمی بودن محیط نظام آموزشی نیب شیپ رقابلیغآشوبی و  دهنده نشان

باشند تا  تر کینزدی رخطیغی آشوب وار و ها ستمیسی آموزشی به ها نظامکه  رسد یمبه نظر 

در  توان ینممثال  طور بهی است. نیب شیپد آن قابل ی که خروجی و پیاما کارخانهی خطی و ها ستمیس

ابتدای یک دوره اهدا  مشخصی را تعیین کرد و مطمئن بود که همه یادگیرندگان در همان سطح 

 به آن دست پیدا کنند. موردنظر

ی و نیب شیپ رقابلیغی مختلف و همچنین رهایمتغی تربیتی و آموزشی به دلیل تعداد زیادی از ها طیمح

. عالوه رندیگ یمی پیچیده قرار ها ستمیسی  دستهدر  ها آنی ها تعاملبودن نوع و کیفیت  کنترل بلرقایغ

. نظریات یادگیری کند یمیک عامل دارای اختیار پیچیدگی این فضا را بیشتر  عنوان بهبر این انسان 

، اما کردند یمیک سیستم خطی نگاه  عنوان بهمانند رفتارگرایی و شناخت گرایی به نظام آموزشی 

یک سیستم  عنوان بهنظریات جدید یادگیری مانند سازنده گرایی و ارتباط گرایی به نظام آموزشی 

 ی و آشوب وار توجه دارند.رخطیغ

سازنده گرایی معتقد است یادگیری باید یک فرایند ساخت فعال از سوی یادگیرنده باشد. یادگیری 

ی سازنده گرایی را در ها شهیرخود معنا ببخشد.  که یادگیرنده به تجارب افتد یموقتی اتفاق 

ی دانش لزومی ندارد با ها ییبازنمایافت، جایی که  توان یم ی خردگراییشناس معرفتی ها یریگ جهت

قبل از خود مانند پیاژه،  پردازان هینظر تأثیری بیرونی تطابق داشته باشد. سازنده گرایان تحت ها تیواقع

گرایی معتقد است یادگیرنده با  سازنده (.1311دابا، به نقل از اسکندری،) هستندویگوتسکی و برونر 

ی رفتارگرایی و شناخت گرایی ها هینظر. برخال  کند یم، خود دانش تولید اش تجربهتالش برای فهم 

، سازنده گراها یادگیرنده را ظر  خالی در نظر گرفتند یمکه دانش را خارج از یادگیرنده در نظر 

در  عمالًی فعال، ها سمیارگان عنوان به رندگانیادگه با دانش پر شود بلکه بر این باورند که یک رندیگ ینم

ی مختلفی بنا ها هینظری  هیپا(. سازنده گرایی بر 1386همتی، ) هستندتولید و جستجوی مفاهیم جدید 

به نقل از ) فیدوکانینگهان و  وجود نیباااختال  دارند.  باهم ها آننهاده شده است که بسیاری از 

 :کنند یمبیان  گونه نیادارند  نظر اتفاقدر مورد آن  ها هینظردو دیدگاهی را که این  (1311اسکندری، 

 یادگیری فرایند فعال ساختن دانش است تا کسب آن.

 آموزش، فرایند پشتیبانی از ساختن دانش است تا انتقال آن.
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فرهنگی است. در این دیدگاه -گرایی اجتماعی هسازند در نظریه سازنده گرایی، یکی از مکاتب فکری

فرهنگ پذیری  عنوان بهو به یادگیری  ردیگ یمی قرار موردبررسی اشتراکی به جامعه یادگیری ها نشیب

و در فرهنگ محیط  ابندی یمی اشتراکی حضور ها تیفعالدر آن تمام یادگیرندگان در  که شود یمنگاه 

یادگیری زمینه فرهنگی و اجتماعی که یادگیری در آن اتفاق  . در این نوعکنند یمآموزشی مشارکت 

ی سازنده گرایی شناس معرفتی ریگ جهت .(2663)مک فیترز، رود یمعنصر کلیدی به شمار  افتد یم

اجتماعی  بر تعاملی عینی بود و شناس معرفتفرهنگی تعبیر گرایی است. ویگوتسکی منکر  -اجتماعی

تر  های عالی پیاژه بود تأکید داشت ویگوتسکی شکل موردتوجه( که ء یش) موضوعجای تعامل فرد با  به

نکته  کرد که فرهنگ بخشی از ماهیت هر فرد است. رفتار و مکانیزم های انسانی را طوری توصیف می

پردازان، سازنده گرایی  خورد این است که برخی نظریه مهم دیگری که با نظریه ارتباط گرایی پیوند می

ارتباط دادند که ساالمون ازجمله این افراد است. او تأکید  شده عیتوزگی را با شناخت فرهن -اجتماعی

حال  شده باشد اما درعین تواند در بین گروه توزیع داشت که دانش در درون مغز فرد مستقر نیست و می

 کهدارند معتقد بود دانش باید یک منبع اولیه داشته باشد. در یک زمینه اجتماعی افرادی حضور 

دهند. ساالمون بر این  های سازنده، دانش خود را رشد می صاحب دانش هستند و از طریق مشارکت

پردازان، فرد کامالً نادیده  شده، در تفسیرهای بسیاری ازنظریه عقیده است که در رابطه با دانش توزیع

ارتباط گرایی . گرفته شده است. این مباحث زمینه را برای بروز نظریه ارتباط گرایی فراهم کرد.

های یادگیری  نظریه، نظریه . اینعنوان پارادایم جدید یادگیری در عصر دیجیتال مطرح است به

به  با توجه، ها آنرفتارگرایی، شناخت گرایی و سازنده گرایی را به چالش کشانده و در رویارویی با 

هایی زمانی  منس چنین نظریهاستدالل زی بنا براستلزامات عصر دیجیتال کارآمدتر جلوه نموده است. 

ی است که در در حالهای جدید نبوده است. این  که یادگیری تحت تأثیر فناوری اند گرفته شکل

ی کرده و ده سازمانهای اخیر فناوری چگونگی زندگی، ارتباط و یادگیری را به شکل نویی  دهه

ه این اندیشه وجود دارد که این نظری در کانون .ی جدید در حوزه یادگیری شده استها شیگراموجب 

. دو شود یمو هدایت  ابدی یمو اجتماع شکل  ها یفناور واسطه بهی است و ا شبکهیادگیری پدیده 

 نیتر کوچکمفهوم کلیدی در این نظریه مفهوم گره و شبکه است. منظور از گره در ارتباط گرایی 

باهم شبکه  ها گرهت. از ارتباط این واحد اطالعاتی درون مغز، یک مفهوم، یک انسان و یک رایانه اس

های مختلفی نیز وجود خواهند داشت  ی مختلفی وجود دارند، شبکهها گره ازآنجاکه، ردیگ یمشکل 

ی ها انهیراای از  ای از افراد جامعه و یا شبکه ی عصبی درون مغز، شبکهها گرهای از  برای نمونه شبکه
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های اجتماعی امروزی هستند که  شبکه، بحث شبکه از بحث گره و تر ملموس. یک مثال هم به متصل

 (.1311شبکه هستند )اسکندری،  ها آنو ارتباطات  ها گروهعنوان گره و  انسان به

یی است که ریشه در نظریه ارتبااط گرایای دارد. ها یفناورو  ها دهیپدهای اجتماعی یکی از  بحث شبکه

های اجتماعی را با عناوان  رد، برخی افراد شبکهتعاریف مختلفی وجود دا های اجتماعی شبکه یدرزمینه

یی را ایجااد کنناد و باا هاا لیپروفاتوانند از طریق آن  کنند که کاربران می ی بر خط تعریف میها سایت

ی اجتماعی، الگویی از روابط است که  ی ارتباط برقرار کنند. شبکها حرفهدیگران برای دالیل شخصی و 

یاا  ها ساازمانای از افاراد یاا  هتاوان مجموعا ی اجتماعی را می شبکه .دکن یمکنشگران را به هم متصل 

ی دیگر اجتماعی دانست که از طریق روابط اجتماعی مانند دوستی، همکار باودن یاا تباادل ها مجموعه

ی اجتماعی، الگویی ارتباطی است که ماردم را  شبکهبدین ترتیب،  .شوند یماطالعات با یکدیگر مرتبط 

باساتانی باه ) سازد یمیی از مردم مرتبط ها گروهو یا پیوندهایی است که افراد را با  کند یمبه هم متصل 

 (.1387نقل از شارع پور، 

یادگیری و آموزش دارند و  ی ی بسیاری جهت استفاده درزمینهها تیقابلهای اجتماعی  این شبکه

 تر یمیقدی ها نسلباید گفت که  عنوان ابزاری در این زمینه استفاده کرد. البته به ها آنتوان از  می

 ها ستمیساین  کاربرانشود که  ی یادگیری الکترونیکی استفاده میها ستمیسهای اجتماعی در  شبکه

باهم و با معلم ارتباط  همزمان ریغهمزمان و  صورت بهتوانند از طریق ابزارهایی که در اختیار دارند  می

اجتماعی در آموزش و  های شبکهربرد و اثربخشی داشته باشند. تحقیقات گوناگونی در زمینه کا

( با بررسی تأثیر یادگیری تلفیقی مبتنی بر 1314) وهمکاران موحدی یادگیری انجام شده است.

دریافتند که استفاده از  اجتماعی بر خودکارآمدی دانش آموزان متوسطه دوم در درس ریاضی های شبکه

 همکارانمثبت دارد. حجازی و  تأثیری بر خودکارآمدی اجتماع های شبکهیادگیری تلفیقی مبتنی بر 

اجتماعی و بررسی رابطة آن  های شبکهطراحی و ساخت ابزار میزان و نگرش به استفاده از ( با 1310)

آموزان، نقش  در دانشاجتماعی  ها شبکهاستفاده از  میزان و نگرش بهدریافتند  با عملکرد تحصیلی

بررسی عوامل ماثر بر قصد استفاده  . رضایی و همکاران باآنها دارد عملکرد تحصیلی تعیین کننده در

 از شبکه اجتماعی تلگرام در فعالیتهای آموزشی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد دریافتند که

استفاده و نگرش  برداشت ذهنی از مفید بودن استفاده و همچنین برداشت ذهنی از جذابیت متغیرهای

آموزشی  های فعالیتناداری بر قصد استفاده دانشجویان از شبکه اجتماعی تلگرام در اثر مثبت و مع

 .اند داشته
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اجتمااعی،  با مطالعه بار روی سیساتم یادگیری الکترونیکی تعاملی با رویکرد شبکه( 2668) 1نوسگارد

«. جامعاه» است تاا« کاربر»سیساتم، بیشترین تمرکز بر روی  نیایان نتیجاه رساید کاه در ا باه

وی  و خدمات مربوط به اصلی شخصی کاربر بااتصال کااربر باه سیساتم مادیریت یاادگیری، صفحه

( با 2610)2در تحقیق الوی و سند تا یک فضاای یاادگیری فاردی واقعی ایجاد گردد. شود می ارائه

 های شبکهاجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دریافتند که  های شبکهبررسی اثربخشی 

( با 2616) همکارانو  3تحقیق چو در مثبتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. تأثیراجتماعی 

 اجتماعی برای نوشتن گروهی همکارانه در دانش آموزان های شبکه ابزارهایارزیابی استفاده از 

 .بخشند مینوشتن گروهی رابهبود  ابزارهایدریافتند که این 

این واقعیت است  دیماو در حال انجام است  شده  انجامو تحقیقاتی که  شده فتهگبا توجه به مطالب 

ی خواهند داشت و مطالعاتی جهت ا ژهیوی آموزشی جایگاه ها ستمیسهای اجتماعی در آینده  که شبکه

ی آموزشی در سراسر دنیا در حال جریان است. حال ها ستمیسبسترسازی و نحوه ادغام این پدیده در 

شود و سعی در  جاست که این تحقیقات با توجه به شرایط خاص هر جامعه انجام مینکته این

های اجتماعی در جوامع  ی اطالعات و بررسی جوانبِ نحوه ادغام و استفاده از مزایای شبکهآور جمع

های اجتماعی، با توجه  هایی جهت طراحی و ساخت چنین شبکه هستند. پس انجام پژوهش موردنظر

باشد تا سیستم آموزشی کشور نیز همگام  اجتماعی و فرهنگی کشور ایران ضروری می به شرایط خاص

ی باشند و باعث ماثرتوانند ابزارهای مفید و  های اجتماعی می با این جریان جهانی حرکت کند. شبکه

، ازنظر مناسب بودن با ها آنآنکه توانایی کنترل  شرط بهدگرگونی اساسی در حوزه آموزش شوند 

 (.1313، همکارانزیدیه، به نقل از صائمی و ) باشدای دانشی و علمی وجود داشته نیازه

های اجتماعی در آموزش  در این پژوهش سعی بر این خواهد بود مدلی مفهومی برای استفاده از شبکه

 و یادگیری ارائه شود.

گرایی در نظر  باطارتو اصول موجود در نظریه سازنده گرایی و  ها مالفهدر این مدل سعی خواهد شد 

گذاری اطالعات و فایل،  گرفته شود. در این شبکه اجتماعی سعی خواهد شد ارتباط، به اشتراک

 ی کمکی در نظر گرفته شود.ها نیتمرآموزش، پروژه محوری و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  - Noesgaard 

2 -Lavy & Sand 

3 -Chu 
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 روش پژوهش
، به این صورت که ابتدا از طریق مطالعات باشد میتحلیلی  -روش پژوهش حاضر، روش توصیفی

اجتماعی  های شبکهو سازنده گرایی و  بررسی و تبیین نظریه یادگیری ارتباط گراییتوصیفی به 

 های داللت( به کشف و شناسایی 2666)پرداخته شد، سیس از طریق تحلیل محتوای کیفی میرینگ 

ساخت مدل مفهومی شبکه اجتماعی مدارس  ویژه نظریه یادگیری ارتباط گرایی و سازنده گرایی برای

کرده است، تحلیل  ارائهتحلیل محتوا  های روشاساس تقسیم بندی که میرینگ از  بر پرداخته شد.

محتوا به سه شکل تحلیل محتوای کمی، تحلیل محتوای کیفی قیاسی و تحلیل محتوای کیفی استقرایی 

قابل انجام است. برای این پژوهش، روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی انتخاب شد. یعنی ابتدا نظریه 

ی ارتباط گرایی و سازنده گرایی مطرح شد و سیس با استفاده از مبانی نظری ارتباط گرایی و یادگیر

اصلی و زیرمقوله ها مشخص شد و در نهایت با کدگذاری  های مقولهتحلیل،  های جنبهسازنده گرایی 

ده اصلی نظریه ارتباط گرایی و سازن های داللتفرعی تفکیک شده،  های مقولهاصلی از  های مقوله

مقاالتی که از رری موتور  گرایی برای آموزش استخراج شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه

که در دانشگاه عالمه  2616در سال  ساینس دیرکت که ابسکو و اطالعاتی های پایگاهجستجوی گوگل، 

 بودند. باشد میقابل دانلود 

 سازنده گرایی
یند ساخت فعال از سوی یادگیرنده باشد. یادگیری سازنده گرایی معتقد است یادگیری باید یک فرا

ی سازنده گرایی را در ها شهیرکه یادگیرنده به تجارب خود معنا ببخشد.  افتد یموقتی اتفاق 

ی دانش لزومی ندارد با ها ییبازنمایافت، جایی که  توان یم ی خردگراییشناس معرفتی ها یریگ جهت

قبل از خود مانند پیاژه،  پردازان هینظر تأثیرازنده گرایان تحت ی بیرونی تطابق داشته باشد. سها تیواقع

گرایی معتقد است یادگیرنده با  سازنده (.1311دابا، به نقل از اسکندری،) هستندویگوتسکی و برونر 

ی رفتارگرایی و شناخت گرایی ها هینظر. برخال  کند یم، خود دانش تولید اش تجربهتالش برای فهم 

، سازنده گراها یادگیرنده را ظر  خالی در نظر گرفتند یماز یادگیرنده در نظر  که دانش را خارج

در  عمالًی فعال، ها سمیارگان عنوان به رندگانیادگکه با دانش پر شود بلکه بر این باورند که ی رندیگ ینم

لفی بنا ی مختها هینظری  هیپا(. سازنده گرایی بر 1386همتی، ) هستندتولید و جستجوی مفاهیم جدید 
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به نقل از ) دوفیکانینگهان و  وجود نیباااختال  دارند.  باهم ها آننهاده شده است که بسیاری از 

 :کنند یمبیان  گونه نیادارند  نظر اتفاقدر مورد آن  ها هینظردو دیدگاهی را که این  (1311اسکندری، 

 یادگیری فرایند فعال ساختن دانش است تا کسب آن.

 تیبانی از ساختن دانش است تا انتقال آن.آموزش، فرایند پش

سازنده گرایی طیفی است که در یک سمت آن اعتقاد بر این است که دانش در درون فرد است و در 

، به 1118پالینکسار، ) دیگرانسوی دیگر این اعتقاد وجود دارد که دانش در کلیت آن توافقی است با 

 (.2663نقل از مک فیترز 

به دو  ها آنردهای یادگیری سازنده گرا را با توجه به ویژگی خاص درونی رویک (1386) فردانش

. اولین رویکرد سازنده گرایان فردی هستند که از پیاژه اقتباس کند یمرویکرد فردی و جمعی تقسیم 

شده است، پیاژه معتقد است یادگیری فرآیند ساخت دانش در درون فرد است. در این فرآیند فرد 

. شود یم، به یادگیری نائل شود یمانجام  فرآیند عدم تعادل واسطه بهجهان اطرا  که کشف  موازات به

ی همچون گلسرفلد، پردازان هینظر، توسط نامند یماین دیدگاه را که سازنده گرایی شناختی و یا رادیکال 

 فوسنات و پیاژه ارائه شده است.

ی مداوم ده سازمانیری عبارت است از ( در سازنده گرایی رادیکال یادگ2663) فیترزمک  به عقیده

ی این شناس معرفتخلق یک دانش جدید. برخی معتقدند که  منظور به، اند شده جذب قبالً اطالعاتی که 

 که یدرحالنوع سازنده گرایی مبتنی بر خردگرایی است که در آن جهان و ذهن از یکدیگر جدا هستند 

فرهنگی که در ادامه توضیح داده خواهد -یی اجتماعیدر دیدگاه دیگر سازنده گرایی یعنی سازنده گرا

از همدیگر نیستند. در دیدگاه سازنده گرایی شناختی این نکته مهم  کیتفک قابلشد جهان و ذهن 

است که ممکن است زمینه اجتماعی یک محیط یادگیری اعضای خود را پشتیبانی کند، ولی  ذکر قابل

اینکه  رغم یعل گرید عبارت بهیک واقعه فردی است،  ها مهارتتغییر در ساختار و کسب دانش و 

 (.1386فردانش، ) گیرد یماما باز این فرد است که یاد  دهد یمیادگیری در میان گروه رخ 

ی اشتراکی ها نشیبفرهنگی است. در این دیدگاه -دومین مکتب فکری نظریه سازنده گرایان اجتماعی

در  که شود یمفرهنگ پذیری نگاه  عنوان بهو به یادگیری  ردیگ یمی قرار موردبررسبه جامعه یادگیری 

و در فرهنگ محیط آموزشی مشارکت  ابندی یمی اشتراکی حضور ها تیفعالآن تمام یادگیرندگان در 

عنصر کلیدی  افتد یم. در این نوع یادگیری زمینه فرهنگی و اجتماعی که یادگیری در آن اتفاق کنند یم

فرهنگی تعبیر  -ی سازنده گرایی اجتماعیشناس معرفتی ریگ جهت .(2663،)مک فیترز رود یمبه شمار 
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جای تعامل فرد با  اجتماعی به بر تعاملی عینی بود و شناس معرفتگرایی است. ویگوتسکی منکر 

تر رفتار و مکانیزم  های عالی پیاژه بود تأکید داشت ویگوتسکی شکل موردتوجه( که ء یش) موضوع

نکته مهم دیگری که  کرد که فرهنگ بخشی از ماهیت هر فرد است. وصیف میهای انسانی را طوری ت

 -پردازان، سازنده گرایی اجتماعی خورد این است که برخی نظریه با نظریه ارتباط گرایی پیوند می

ارتباط دادند که ساالمون ازجمله این افراد است. او تأکید داشت که  شده عیتوزفرهنگی را با شناخت 

حال معتقد بود  شده باشد اما درعین تواند در بین گروه توزیع ون مغز فرد مستقر نیست و میدانش در در

صاحب دانش  دارند کهدانش باید یک منبع اولیه داشته باشد. در یک زمینه اجتماعی افرادی حضور 

که دهند. ساالمون بر این عقیده است  های سازنده، دانش خود را رشد می هستند و از طریق مشارکت

پردازان، فرد کامالً نادیده گرفته شده است.  شده، در تفسیرهای بسیاری ازنظریه در رابطه با دانش توزیع

 این مباحث زمینه را برای بروز نظریه ارتباط گرایی فراهم کرد.

 چرخه اطالعات

 پیوند گرایی
یری است؛ بنابراین های یادگ ها و شبکه بوم ی ارتباط گرایی، زیست پیوند گرایی ریشه نظری، نظریه

های دیجیتالی منجر خواهد شد. اصطالح پیوند گرایی برای  تر رسانه شناخت پیوند گرایی به فهم عمیق

اولین بار برای توصیف نظریه ثورندایک به کار رفت که در آن پیوند به رابطه بین محرک و پاسخ اشاره 

های دیگری  اصطالح پیوند گرایی استفادهای،  دارد. بعد از ظهور شناخت گرایی و توسعه علوم رایانه

ای از پیوندها ذخیره  صورت شبکه پیدا کرد. اندیشه اصلی پیوند گرایی این است که دانش در مغز به

صورت نظامی از قواعد یا مخزنی از اجزاء اطالعاتی پراکنده با توجه به این نظریه تجربه  شود نه به می

 آورد. برخی دیگر یادگیری را به وجود میاز راه تقویت برخی پیوندها و تضعیف 

 شده( دانش توزیع) ارتباطیدانش 
عنوان زیربنای معرفتی آن ناقص است. به اعتقاد  شناخت ارتباط گرایی بدون شناخت دانش ارتباطی به 

فناوری و اجتماعی به وجود آمده، باعث شده  نهیدرزمپردازان ارتباط گرایی شرایط جدیدی که  نظریه

که در ارتباط گرایی بیشتر بر آن  نقدهای سنتی دانش نقد شود. یکی از این ها یبند میتقساست که 

. زیمنس و داونز )به نقل از اسکندری، ی دانش به کمی و کیفی استبند میتقستأکید شده است، نقد 
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نتی ی سها یبند میتقسمعتقدند که در عصر حاضر ما با نوع سومی از دانش روبرو هستیم که در  (1311

صورت دیگری نیز به  تواند به در نظر گرفته نشده است. دانش تنها حاصل تجربه یا تعقل نیست و می

شود. منبع سه دسته دانش فوق  معرفی می (شده دانش توزیع) ارتباطیعنوان دانش  دست آید که به

 عبارت است از:

 یی، از طریق حواس )تجربی(گرا تجربه -1

 ه )تعقلی(یی، از طریق محاسبخردگرا -2

 ارتباط گرایی، از طریق ارتباطات )ارتباطی( -3

 یادگیری ازنظر ارتباط گرایی
. است شده مطرح علمی محافل در جدید یادگیری نظریه یک عنوان به اخیر سال چند در گرایی ارتباط

 از نقال باه) کردناد مطارح (2667)2داوناز اساتفن و( 2660) 1زیمانس جورج بار اولین را نظریه این

 هاای ارتباط و 3هاا گره خلاق فرایناد از اسات عباارت یادگیری گرایی، ارتباط نظر از(. 1312 دانش،فر

 و دانش گرایی ارتباط در. هاست شبکه گیری شکل و دهی شکل فرایند یادگیری دیگر عبارت به جدید؛

 و رشد باط،ارت فرایند یادگیری و شود می تلقی فناوری و افراد از ای شبکه سطح در شده توزیع شناخت

 تشاکیل و یکادیگر باا هاا گره دادن ارتباط ها، گره کردن ایجاد تر ساده زبان به. هاست شبکه این رهیابی

 تعریاف ایان کاه اسات ایان در ظریف نکته. کنند می ایجاد را یادگیری ،ها ارتباط و ها گره از ای شبکه

 از فقاط یادگیری تعریف این در. اند رییادگی ها ارتباط خود بلکه داند، نمی ها ارتباط حاصل را یادگیری

 یادگیری عنوان به سازی شیکه خود بلکه شود، نمی تسهیل شبکه طریق از یا افتد نمی اتفاق شبکه طریق

 (.1312 فردانش، از نقل به) شود می معرفی

 یاادگیری وسیع نظریه گرایی، سه و سازنده شناخت گرایی رفتارگرایی، ،(2664) زیمنس جورج نظر به

 زماانی نظریاات این چه اگر. گیرند می قرار استفاده مورد آموزشی های محیط ایجاد در اغلب که ستنده

 ساال بیسات طاول در. باود نگرفتاه قارار تکنولاوژی تأثیر تحت یادگیری هنوز که شدند داده توسعه

 دوبااره را ماا یادگرفتن چگونه و کردن برقرار ارتباط چگونه کردن، زندگی چگونه تکنولوژی، گذشته،

 کنناد، می توصایف را یاادگیری اصول و فرایندها که یادگیری نطریات و نیازها. است کرده سازماندهی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Siemens 

2 -Dowens 

3 -Nodes 
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 رفتارگرایی،) یادگیری نظریات اکثر اساسی اصول. باشند اصلی اجتماعی های محیط از انعکاسی بایستی

 نگااه از حتای. افتاد یم اتفااق افاراد درون در یاادگیری که است این( گرایی سازنده و گرایی شناخت

 دهاد می افازایش را افراد مرکزیت است، جمعی شده وضع فرایند یادگیری که اجتماعی گرایی سازنده

 کاه ای یاادگیری باه تاوجهی نظریات، این. یادگیری در( مغز بر مبتنی یعنی -را اش فزیکی حضور و)

 ماورد و شاده ذخیاره تکنولاوزی بوسایله کاه ای یاادگیری یعنای) ندارند افتد می اتفاق افراد از بیرون

 وقاوع باه ها ساازمان در یاادگیری چگوناه اینکاه ماورد در همچناین هاا آن(. گیارد می قرار دستکاری

 آشایل پاشنة دانش، سرعت ،(2667) زیمنس نظر به بنا(. 2664 زیمنس،) اند خورده شکست پیوندد، می

 بگیارد یااد اسات قارار که فردی به ار دانش پردازش موجود، های نظریه تمام. است موجود های نظریه

 جریاان، کاه زماانی. داد خواهد جواب باشد معتدل دانش جریان که زمانی تا الگو این. اند کرده محول

 رغام علای دهاد، می امکان افراد به که هستیم الگویی نیازمند ما شود، می پیچیده و سریع اندازه از پیش

( گرایای ارتبااط بار تنی می نگرشی) ای شبکه یادگیری یالگو. کنند عمل و گرفته یاد جریان، و سرعت

 کند می محول یادگیری شبکه درون های گره به را دانش جریان تفسیر و پردازش عملکردهای از برخی

 .(1312 اسکندری، ترجمه ،2667 زیمنس،)

 ویر ها شابکه باه دهای شاکل فرایند صورت به دیجیتال عصر در یادگیری گرایی، ارتباط نظریه طبق 

 و اسات شاده توزیاع فنااوری و افاراد از ای شابکه میان در شناخت و دانش» دیگر عبارت به. دهد می

 بارای معماوالً کاه اصاطالحی. اسات ها شابکه ایان هدایت و دادن رشد کردن، مرتبط فرایند یادگیری

 اسات قادمعت گرایای ارتباط نظریه. است «1ای شبکه یادگیری» شود می گرفته کار به مفهوم این توصیف

 یاک باه را آن تاوان نمی وجه هیچ به و هستند وار آشوب و پیچیده های محیط یادگیری، های محیط که

 یاادگیری و دانستن امروزه(. 1313 زاده، شاهعلی و فردانش نیلی، ازرضائی، نقل به) داد تقلیل مکانیکی

 ساازی شابکه فرایناد اساساً یادگیری که است این گرایی ارتباط داعیه شود. می تعریف ها ارتباط توسط

 شاده ارائه داونز استفان توسط گرایی ارتباط نظریه شناختی معرفت بنیاد عنوان به ارتباطی دانش. است

 هساتار یاک ویژگای باه بایاد 2هستار یک ویژگی" .(1312 اسکندری، ترجمه ،2667 زیمنس،) است

 هاایی ارتباط چناین از کاه دانشای کرد؛ تلقی ارتباط دارای را ها آن بتوان تا شود تبدیل یا هدایت دیگر

 ."است ارتباطی دانش شود می حاصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Networked Learning 

2 -Entity 
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 شابکه تشاکیل بارای ماا کاه هساتند خاارجی های ماهیت ها گره. است ها شبکه ایجاد فرایند یادگیری

 ها، ساایت وب ها، کتابخاناه ها، ساازمان افاراد، است ممکن ها گره یا. دهیم قرار استفاده مورد توانیم می

 شابکه یک ما که است این یادگیری هنر. باشند دیگر اطالعاتی منبع هر یا داده پایگاه ها، مجله ها، کتاب

 شاکل و کارده وصال یکادیگر باه را اطالعات و دانش منابع ما که جایی کنیم؛ ایجاد ها گره از بیرونی

 هاای شابکه. اسات( عصابی) داخلای شابکه یک شود، می ایجاد ما سرهای در که ای یادگیری. دهیم می

 ایجااد تجربیات، روزآمد، و مداوم کسب حفظ منظور به ما که ساختارهایی عنوان به توانند می یادگیری

 یاادگیری های شابکه و بگیرناد، قرار مالحظه مورد کنیم، می خلق( بیرونی) جدید دانش کردن متصل و

 ماورد دارناد، وجاود فهم از الگوهایی ایجاد و ارتباط در ما ذهن در که ساختارهایی عنوان به توانند می

 .(همان) بگیرند قرار مالحضه

 ارتبااط در اند؟ شاده واقاع کجا در و چیستند تعریف این در اصلی عنصر دو عنوان به شبکه و گره اما

 رایاناه یاک و انسان یک مفهوم، یک مغز، درون اطالعاتی واحد کوچکترین شامل تواند می گره گرایی

 نموناه بارای دارناد؛ وجاود نیاز مختلفای های شابکه دارناد، وجود فیمختل های گره که آنجا از. یاشد

. هام باه متصال های رایانه از ای شبکه و جامعه افراد از ای شبکه مغز، درون عصبی های گره از ای شبکه

 ای پیچیاده شابکه انساان مغز. بزرگتر شبکه یک درون در باشد ای گره تواند می ها شبکه این از یک هر

 یاک خاود جامعاه افراد از ای شبکه با قیاس در اما است، شده تشکیل عصبی گره مارش بی از که است

 ها شبکه از مختلفی انواع لذا و دارند مختلفی انواع ها گره گرایی ارتیاط در بنابراین. رود می شمار به گره

 حساط -2 عصابی ساطح -1: کارد شناساایی مجااز سطح سه در توان می را ها شبکه. کنند می ایجاد را

 (.1312 فردانش، از نقل به) بیرونی سطح -3 و مفهومی

 باه و شاده شاروع پایه از که کند می مطرح گرایی ارتباط در را مراحلی( 2667) زیمنس دیگر سوی از

 ساازی، ارتبااط پذیرندگی، و آگاهی: از عبارتند وار تیتر صورت به مراحل این. رود می پیش پیچیدگی

 از گاذر: ناو کامال ذهن کتاب در پینک دانیل. کاربرد و معناسازی گو،ال شناسایی درگیری، و مشارکت

 مبناای بار کاه ای جامعاه و اقتصااد از ماا کاه ساازد می خاطرنشاان مفهومی، عصر به اطالعاتی عصر

 بار کاه کنیم مای گذار ای جامعه به شده بنا اطالعاتی عصر کامییوتری شبه و خطی، منطقی، های قابلیت

 عصار یعنای شاود، می جایگزین که چیزی ی سازانه کلی تصویر و همدالنه، خالقانه، های قابلیت مبنای

 بااال حاس و بااال مفهاوم ذاتای استعدادهای به عصر این در که کند می اضافه وی. شود می بنا مفهومی

 و هناری زیباایی خلق منظور به ها فرصت و الگوها تشخیص ظرفیت شامل باال مفهوم. دهند می پاداش
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 جدیاد چیازی در ناامربوط ظااهراً های اندیشاه ترکیب و ارضاکننده، روایتی هنرمندانه اختس عاطفی،

 خویشاتن در شادی یافتن انسانی، روابط ظرایف درک دیگران، با همدلی توانایی شامل باال حس. است

 او. اسات معناا و مقصاود طلاب در روزمرگای، فراسوی به یازی دست و دیگران، در آن برانگیختن و

 خالقاان دارد، تعلاق ذهن از متفاوتی کامالً نوع با انسان، از متفاوتی کامالً نوع به آینده که کند می اضافه

 (.1316 ،1پینک) معنا سازندگان و الگو دهندگان تشخیص همدالن، و

ارتباط گرایی اصولی را تدوین کرده که شامل موارد زیر  ( برای1311زیمنس )به نقل از اسکندری، 

 است:

ی متنوعی است تا دیدگاهی جامع ارائه شود و ها دگاهیدیادگیری و دانش نیازمند  -1اصل 

 امکان انتخاب بهترین رویکرد فراهم شود.

 ی ویژه با منابع اطالعاتی است.ها گرهارتباط  واسطه بهیادگیری فرایند تشکیل شبکه  -2اصل 

 مستقر است. ها شبکهدانش در  -3اصل 

هیزات غیر بشری وجود داشته باشد و یادگیری توسط دانش ممکن است در تج -4اصل 

 شود. فناوری توانمند و یا تسهیل می

 شود. دانسته می اکنون هماز آن چیزی است که  تر مهمظرفیت بیشتر دانستن  -0اصل 

 (.ریپذ انیپاو فرایندهایی  ها حالتنه ) اند وستهیپدانش و یادگیری فرایندهایی مداوم و  -7اصل 

و مفاهیم  ها دهیا، ها نهیزمی بین ابیو معنا الگوهاو شناسایی  ها ارتباطایی دیدن توان -6اصل 

 ی افراد امروزی است.ا هستهمهارت 

 ی ارتباط گراست.ها تیفعالدقت )دانش معتبر و روزآمد( هد  تمام  -8اصل 

تصمیم سازی خود یک فرایند یادگیری است. انتخاب آنچه باید یاد گرفته شود و  -1اصل 

 شود. عنای اطالعات ورودی از دریچه یک واقعیت در حال تغییر دیده میم

مربوط به هریک از این اصول پرداخته  و تحقیقات علمی درادامه به بررسی هریک از اصول

 .شود می
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1 -Pink 
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ی متنوعی است تا دیدگاهی جامع ارائه شود و امکان ها دگاهیدیادگیری و دانش نیازمند : 1اصل 

یادگیری محدود به محتواها وقالب های از پیش تعیین  کرد فراهم شود. در واقعانتخاب بهترین روی

که با هدایت معلم به دیدگاه  گیرد میشده نیست بلکه یادگیری از اظهار نظرهای اعضای شبکه نشات 

طبق این اصل شبکه اجتماعی مدارس ایران باید زمینه را برای  نیبنابرا شوند مینزدیک  تر کامل

مختلف در یک زمینه آشنا شوند و زمینه را برای  از نظراتاعضای خود فراهم آورد تا اعضاء اظهارنظر 

دیدگاه جامعی  ردیگ یمفراهم کند تا در سایه بحثی که به طبع عقاید مختلف شکل  وگو گفتبحث و 

روهی ی چت گها اتاقشبکه اجتماعی مدارس ایران باید دارای  نی؛ بنابرابیاورند به دستدر آن زمینه 

خود به بحث و گفت گو بیردازند. در دیدگاه  موردعالقهی ها نهیزم باشد تا افراد مختلف بتوانند در

 سازند میمتنوع دانش را  های دیدگاهسازنده گرایی اجتماعی افراد از طریق بیان دیدگاه خود و دریافت 

ه گرایی بر یادگیری و مختلف در زمینه طراحی آموزشی سازند تحقیق .دهند میویادگیری را توسعه 

( 1314) همکارانو  مهرورز تحصیلی دیگری انجام شده است. متغیرهای گفتگو و تعامل بر یادگیری و

مقایسة تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی دیک و کری و الگوی طراحی آموزشی با 

الگوی بایبی و الگوی دیک و  روش مبتنی بردریافتند که  آموزان بایبی بر انگیزش و یادگیری دانش

کری تفاوتی در میزان تأثیر بر انگیزش ندارند، اما بین این روشهای آموزشی از نظر میزان یادگیری 

 تر اثربخشآموزان  داری وجود دارد و روش مبتنی بر الگوی بایبی بر یادگیری دانش تفاوت معنی

بر یادگیری  مدل سازنده گراییثربخشی در پژوهشی که در مورد ا( 2614) 1است. کارسلی و آلییاسا

 باعث افزایش انگیزش دانش سازنده گراییانجام دادند، به این نتیجه رسیدند که استفاده از مدل 

. دهد میو توانایی فعال بودن آنها را در فرایند یادگیری افزایش  شود میسی الآموزان در فعالیتهای ک

بر  طراحی سازنده گرایی های فعالیتتأثیر "شی با عنوان در پژوه( 2612)2یادیگاروگلو و دمیرکیوگلو

 های فعالیتبه این نتیجه رسیدند که استفاده از  "س دهم از مفهوم گازالآموزان ک یادگیری دانش

آموزان از مفهوم  نسبت به روشهای تدریس سنتی در افزایش سطح درک دانش طراحی سازنده گرایی

 آمیزتر است. گاز موفقیت

 ی ویژه با منابع اطالعاتی است.ها گرهارتباط  واسطه بهدگیری فرایند تشکیل شبکه یا -2اصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Karsli & Alipaşa 

2 -Yadigaroglu & Demircioglu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 775 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ايران  مدارس مجازی اجتماعی شبكه مفهومی مدل طراحی

های مفید و  بر اساس این اصل بهتر است از شبکه اجتماعی مدارس ایران برای معرفی منابع و سایت

. توان نحوه دسترسی به منابع معتبر اطالعاتی را به اشتراک گذاشت علمی استفاده شود. عالوه بر آن می

توان یک بانک اطالعاتی را برای این شبکه در نظر گرفت. در واقع یادگیرندگان از طریق برقرار  پس می

یادگیری خود را توسعه دهند. بسیاری از شبکه در سطح  توانند می ها گرهکردن ارتباطات میان مفاهیم و 

تلفی در زمینه . تحقیقات مخشود میمفهومی شکل می گرد که منجر به ساخت یک شبکه مفهومی 

و علی  مصرآبادی آنها بر یادگیری انجام شده است. تأثیرو ارتباط میان مفاهیم و  ها شبکهشکل دادن به 

 اثربخشی نقشه مفهومی بر یادداری و درک و کاربست مفاهیم علوم تجربیبررسی  ( با1310) لو

دانش  های نمرهمرسوم بر  ارائه آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی در مقایسه با روشهایدریافتند که 

آموزان در درک و کاربست تأثیر مثبتی داشت، ولی در سطح یادداری ماثر واقع نشد. در کل استفاده از 

و  1نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی نتیجه مثبت داشت. گومز

پزشکی بررسی کردند که نتایج  مفهومی را در آموزش های نقشهتحقیقی نقش  در( 2611)همکاران 

 2. نتایج پژوهش چی یونقش مهمی در یادگیری دارد. آموزش پزشکی مفهومی در های نقشهنشان 

 تواند میداد که راهبرد نقشه مفهومی در مقایسه با روش تدریس سنتی توضیح دادن  نشان( 2668)

 .یادگیری دانشجویان را بهبود بخشد ای عمدهبهطور 

 مستقر است. ها شبکهر دانش د -3اصل 

ی دیگران است که این امر جز با ارتباط ها دانستهی یادگیری استفاده از تجربه و ها راهیکی از 

های ارتباطی است  . در این شبکهردیگ یمنیز شکل  ها شبکهی ارتباط، ریگ شکلی نیست. با ابیدست قابل

شود و زمینه برای انتقال و  ر منتقل میشود و از فردی به فرد دیگ به اشتراک گذاشته می ها دانشکه 

ی است. ابیدست قابلی فردی و گروهی ها ارتباطشود. این امر از طریق انواع  اصالح دانش فراهم می

ی کنفرانسی را تدارک دید که افراد به ارائه مطالب و دانش ها اتاقی چت، ها اتاقتوان عالوه بر  می

حضور در شبکه و به گفتگو پرداختن واقع طبق این اصل  در خود و اشتراک آن با دیگران بیردازند.

 . تحقیق گوناگونی در زمینه اثربخشیشود میراجع به یک مساله موجب یادگیری و رسیدن به دانش 

مقایسه تأثیر ( با 1313) همکارانو  مهرام بر یادگیری و کسب دانش صورت گرفته است. گفتگو

 محور با شیوه سخنرانی بر یادگیری دانشجویان پزشکی -تدریس به شیوه بحث گروهی دانشجو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Gomes 

2 -Chiou 

http://sdmej.ir/article-1-250-fa.pdf
http://sdmej.ir/article-1-250-fa.pdf
http://sdmej.ir/article-1-250-fa.pdf
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( به 1312) همکارانر بود. اسالمیان و تر و ماثرتیادگیری در شیوه بحث گروهی عمیق دریافتند که 

ضایت دانش تدریس بحث گروهی و سخنرانی بر میزان یادگیری و ر های روشمقایسه اثربخشی 

میانگین نمرات آزمون ارزشیابی نشان داد  نتایج پرداختند. آموزان از تدریس، در درس دین و زندگی

دانش آموزان در روش بحث گروهی به طور معناداری از روش تدریس  ازو رضایت دانش  یادگیری

سخنرانی شد که وقتی درس به روش  مشخص( 2660)در بررسی روزیتر  .سخنرانی بیشتر بوده است

 در .آید میبه وجود  تر سریعدانشجویان بیشتر و  های نگرشهمراه با بحث گروهی ارائه شود تغییر در 

سخنرانی و بحث با هم مقایسه شد و دیده شد که در روش بحث،  های روش( 2667) بررسی هیل

ر از روش سخنرانی و عالیق دانشجویان بیشت ها نگرش(، تغییر در ارزشها، ها مهارتذهنی ) های توانایی

 .است

دانش ممکن است در تجهیزات غیر بشری وجود داشته باشد و یادگیری توسط فناوری  -4اصل 

 شود. توانمند و یا تسهیل می

. در بحث ارتباط رود یمی زندگی انسان امری عادی به شمار ها جنبهامروزه استفاده از فناوری در تمام 

شاهد گسترش استفاده از جدیدترین  هرروزمشهودتر است و  ها یفناورو یادگیری استفاده از این 

در ارتباطات و یادگیری هستیم. شبکه اجتماعی مدارس ایران باید زمینه را برای استفاده از  ها یفناور

ی این شبکه ها تیقابلتواند با استفاده کردن از  ی جدید در یادگیری فراهم کند. این امر میها یفناور

ی آموزش و یادگیری تحقق  نهیدرزم ها یفناورو کالس و یا معرفی جدیدترین  اجتماعی در مدارس

و  کننده لیتسهعنوان  تواند تشکیل گروهی از اعضای کالس باشد که این گروه به آن می نمونهیابد. 

مرتبط بر آن  های فناوریی کالس عمل کند. در واقع استفاده از امکانات شبکه و کارها کننده هماهنگ

شبکه و  تأثیرمثبت داشته باشد و تحقیقات مختلفی در زمینه  تأثیربر یادگیری دانش آموزان  ندتوا می

مقایسه تاثیر دو شیوه با  (1314) همکارانو  زراعتی جدید بر یادگیری انجام گرفته است. های فناوری

شبکه بر ارتقای عملکرد تحصیلی دانشجویان؛ دانشگاه علوم پزشکی  آموزش سخنرانی و مبتنی بر

تاثیربیشتری بر یادگیری  دریافتند که شیوه آموزش مبتنی بر شبکه در مقایسه با شیوه سخنرانی مازندران

یادگیری مبتنی بر وب بر انگیزش پیشرفت دانشجویان  تأثیر( با بررسی 1314) صیفدارد. حمیدانی و 

 آموزش مبتنی بر وب توانسته است انگیزش پیشرفت دانشجویان را ارتقا دهد. تند کهدریاف مجازی

http://edcbmj.ir/article-1-857-fa.pdf
http://edcbmj.ir/article-1-857-fa.pdf
http://edcbmj.ir/article-1-857-fa.pdf
http://edcbmj.ir/article-1-857-fa.pdf
http://edcbmj.ir/article-1-857-fa.pdf
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محیط یادگیری مبتنی بر وب بر یادگیری دریافت که محیط یادگیری  تأثیر( با بررسی 2611)1یوستا

 مثبت دارد. تأثیرمبتنی بر وب بر یادگیری 

 شود. دانسته می اکنون هماز آن چیزی است که  تر مهمظرفیت بیشتر دانستن  -0اصل 

شود که نتوان برای  انسان موجودی است که دارای قدرت تفکر و حافظه است و این امر باعث می

ی از تجربه و دانش ا نهیگنج باوجودیادگیری او محدودیتی قائل شد. انسان حتی در زمان پیری و 

آموزاندر یک  مه دانشی امروزی مطالب برای هها کالسقدرت یادگیری مطالب جدید را دارد. در 

تواند کمک  شود و اگر کسی به زمینه خاصی عالقه داشته باشد کالس و مدرسه نمی سطح ارائه می

یی ها گروهتوان یا تشکیل  است و می حل قابلی در شبکه اجتماعی راحت بهچندانی به او بکند. این امر 

در  شد آن افراد را فراهم آورد.تخصصی از افرادی که دارای سالیق و عالیق یکسان هستند زمینه ر

محدود نشد و سراغ محتواهای تولیدی توسط  به منابع از پیش تعیین شده واقع بر اساس این اصل باید

این خود تولیدی و پرهیز از منابع از پیش تعیین شده  که اعضای شبکه رفت و خود نیز تولید کند.

مختلفی در زمینه اثربخشی محیط یادگیری ریشه در طراحی آموزشی سازنده گرایی دارد. تحقیقات 

مقایسة تأثیر روش آموزش مبتنی بر ( با 1314) همکارانانجام شده است. مهرورز و  سازنده گرایی

 الگوی طراحی آموزشی دیک و کری و الگوی طراحی آموزشی بایبی بر انگیزش و یادگیری دانش

دیک و کری تفاوتی در میزان تأثیر بر انگیزش  روش مبتنی بر الگوی بایبی و الگویدریافتند که  آموزان

داری وجود دارد و روش  ندارند، اما بین این روشهای آموزشی از نظر میزان یادگیری تفاوت معنی

در ( 2614) 2است. کارسلی و آلییاسا تر اثربخشآموزان  مبتنی بر الگوی بایبی بر یادگیری دانش

بر یادگیری انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که  اییمدل سازنده گرپژوهشی که در مورد اثربخشی 

و  شود میسی الآموزان در فعالیتهای ک باعث افزایش انگیزش دانش سازنده گراییاستفاده از مدل 

در ( 2612)3. یادیگاروگلو و دمیرکیوگلودهد میتوانایی فعال بودن آنها را در فرایند یادگیری افزایش 

س دهم از الآموزان ک بر یادگیری دانش طراحی سازنده گرایی های عالیتفتأثیر "پژوهشی با عنوان 

نسبت به روشهای  طراحی سازنده گرایی های فعالیتبه این نتیجه رسیدند که استفاده از  "مفهوم گاز

 آمیزتر است. آموزان از مفهوم گاز موفقیت تدریس سنتی در افزایش سطح درک دانش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Usta 

2 -Karsli & Alipaşa 

3 -Yadigaroglu & Demircioglu 
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 (.ریپذ انیپاو فرایندهایی  ها حالتنه ) اند وستهیپایی مداوم و دانش و یادگیری فراینده -7اصل 

پیش پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد )ص( این نکته را بیان کردند و کالم معرو   ها قرنشاید 

باشد  ی میاندوز علماهمیت یادگیری و  دهنده نشانبیان کردند که  را« اطلبوا العلم من المهد الی اللحد»

. نباید آموزش و یادگیری محدود به مدرسه و کنند یماشاره  العمر مادامندان به یادگیری و امروزه دانشم

فضای رسمی و فقط ساعات حضور در مدرسه باشد و یا با پایان فصل مدرسه آموزش و یادگیری را 

و  ابزارهاتعطیل نمود. برای گسترش یادگیری به زندگی روزمره و خارج از فضای مدرسه به 

های اجتماعی هستند. با استفاده  ، شبکهنهیزمدر این  ها یفناوریی نیازمندیم که یکی از بهترین ها یفناور

و در هر زمان و مکان به هم دسترسی دارند و زمینه  هرلحظه آموز دانشهای اجتماعی معلم و  از شبکه

توان  د. میشو ی میسر میراحت بهبرای یادگیری بیشتر و خارج از چارچوب فیزیکی و زمانی مدرسه 

همه باهم ارتباط داشته  روز شبانهیی را تشکیل داد که برخی روزهای تعطیل و یا ساعاتی از ها گروه

باشند و یا اگر مطب جالبی و یا پیام خاصی بود باهم به اشتراک بگذارند، برای حل تمرین از این گروه 

ام تعطیالت یادگیری و به شکل گرفت بیرسند، در ای ها آنی در ذهن ساال هرلحظهکمک بگیرند، 

صورت تخصصی زیر  یی تشکیل شود و بهها گروهگذاری دانش و اطالعات ادامه داشته باشد.  اشتراک

شود  نظر معلم و یا متخصص خاصی برگزار شود. زمینه حضور افراد متخصص در گروه فراهم می

پیوسته  یادگیری دائمی و بدون نیاز به حضور فیزیکی افراد در مکانی خاص. تحقیق مختلفی درزمینه

نقش آموزش عالی در با بررسی  ( که1316) همکارانصورت گرفته است در تحقیق محمدی و 

سازی  کننده اهدا  عمومی مانند عمومی  العمر تعقیب ادگیری مادامی دریافتند که العمر یادگیری مادام

  کننده اصل یادگیری واقعی در آموزش اجباری و م در کیفیت و هم در کمّیت و اقامهآموزش ه

بررسی فرآیند آموزش در ( با 1311) برزگر کار است. کننده توسعه و پیشرفت از تحصیل به تسهیل

 دریافت که در یادگیری مادام العمر تعانل ادگیری مادام العمرمراکز آموزش عالی با تاکید بر رویکرد ی

چنین، تعامالت میان  هم .یستمیان استاد و دانشجو دوستانه بوده و به فضای کالس درس محدود ن

العمر، به منظور ارزشیابی پیشرفت  . دررویکرد یادگیری مادامباشد میفراگیران باید دوستانه و همدالنه 

که دانشجویان را به سمت یادگیری عمیق سوق داده و قادر به  شود میهایی استفاده  تحصیلی، از روش

رائه مدل یادگیری ( با ا1316) مطلبیپور و  احمد .های شناختی سطح باال است گیری مهارت اندازه

 بر مدل یادگیری مادام العمر دریافتند که استفاده و طراحی مادام العمر کارآفرینی با رویکرد تلفیقی

 کارآفرینی اثر مثبت دارد.

http://edcbmj.ir/article-1-102-fa.pdf
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و مفاهیم مهارت  ها دهیا، ها نهیزمو معنایابی بین  الگوهاو شناسایی  ها ارتباطتوانایی دیدن  -6اصل 

 ی افراد امروزی است.ا هسته

و حل شدن  کنترل قابلی خیلی از مسائل فضای مدرسه ررسمیغی دوستی و تعامالت ها گروهبا تشکل 

و قوانین فضای رسمی وجود ندارد انواع و نحوه ارتباط افراد  ها تیمحدودت هستند زیرا در این تعامال

تواند در عین دوست بودن  تواند منبع شناخت خوبی برای معلم باشد و می می ها آنبا یکدیگر و رفتار 

رفتار کند. حتی با دیدن عملکرد و رفتار آنان  ها آنخود با آگاهی بیشتری نسبت به  آموزان دانشبا 

و  ها ارتباط تفکر انتقادی و تأثیری آنان را شناسایی کند. تحقیق زیادی در زمینه ارتباط و تعدادهااس

ی با یادگیری و خالقیت ا هستهو مفاهیم مهارت  ها دهیا، ها نهیزمو معنایابی بین  الگوهاشناسایی 

دی و خالقیت در دانش رابطه بین تفکر انتقا( با بررسی 1310) بهرامیانصورت گرفته است. بهرامیان و 

بین تفکر انتقادی و متغیرهای خالقیت، سیالی، بسط، ابتکار و انعطا  پذیری رابطه دریافت  آموزان

نتیجه گرفت که هر چه افراد تفکر انتقادی بیشتری داشته  توان می بنابراین مثبت ومعناداری وجود دارد.

ررسی اثربخشی آموزش ب ( با1310) ارانهمکو  میرشکاری .باشند بیشتر به خلق کردن تمایل دارند

ازطریق وبالگ آموزشی بارویکرد حل مسأله ومقایسه آن باروش های معمول بررشد تفکر انتقادی 

ادگیری مبتنی بر وبالگ با رویکرد حل مسأله بر رشد کلی تفکر دریافتند که ی دانش آموزان دبیرستانی

واقع استفاده شبکه اجتماعی وبالگ باعث افزایش  در .انتقادی دانش آموزان تأثیر معنی دار داشته است

 ی افرادا هستهو مفاهیم مهارت  ها دهیا، ها نهیزمو معنایابی بین  الگوهاو شناسایی  ها ارتباط مهارت

رابطه تفکر انتقادی و فراشناخت با موفقیت تحصیلی با بررسی  (1314) مرعشیانزاد و  صفر .شود می

بین تفکر انتقادی و فراشناخت با موفقیت تحصیلی رابطه معنادار وجود ند دریافت در دانشجویان دختر

دارد و همچنین متغیر تفکر انتقادی و فراشناخت به ترتیب پیش بینی کننده مناسبی برای متغیر مالک 

 .باشند میموفقیت تحصیلی 

 ی ارتباط گراست.ها تیفعالدقت )دانش معتبر و روزآمد( هد  تمام  -8اصل 

ی مختلف، اطالعات ها گروههای اجتماعی مختلف و به طبع آن ارتباط و  ی شبکهریگ شکلبا امروزه 

معتبر نبوده و حتی در برخی  ها آنشود که بسیاری از  زیادی بین افراد مختلف به اشتراک گذاشته می

ممکن بودن دانش آموزان، این قشر از جامعه  تجربه کمبا توجه به  نیبنابراموارد خال  واقع است، 

است به دلیل برخی مطالب و اطالعات نادرست دچار مشکالت و مسائلی شوند شبکه اجتماعی 

تواند یک  می کند یمعبور  لترهایفعنوان منبعی معتبر که اطالعات آن از برخی  تواند به مدارس ایران می
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 تواند میروز آمد دسترسی به منابع معتبر و  آموزانباشد. در کمک کردن به دانش روز بهمنبع معتبر و 

مختلفی در زمینه استفاده و به کارگیری منابع معتبر علمی انجام  تحقیق جریان یادگیری را افزایش دهد.

بررسی میزان استفاده اعضای هیات علمی از بانکهای اطالعاتی و همکاران به  شهبازی شده است.

اعضاء هیات علمی بیشترین ن داد پرداختند. نتیجه نشاالکترونیکی در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی 

در  همچنین .اند داشته(، 12/4مقاالت با میانگین ) تألیفاستفاده از منابع اطالعاتی الکترونیکی را در 

از منابع  متأثر(، 46/3خصوص فعالیتهای آموزشی مشخص شد کلیه موارد مطرح شده با میانگین )

باالترین رتبه را  78/3رم افزارهای آموزشی با میانگین اطالعاتی الکترونیکی بودند. همچنین استفاده از ن

 .در میان فعالیتهای آموزشی مبتنی بر بانکهای اطالعاتی به خود اختصاص داده است

تصمیم سازی خود یک فرایند یادگیری است. انتخاب آنچه باید یاد گرفته شود و معنای  -1اصل  

 شود. ر دیده میاطالعات ورودی از دریچه یک واقعیت در حال تغیی

در مدارس و در وقت محدود کالس  معموالًهایی هستند که  مهارت مسئلهی و حل ریگ میتصممهارت 

تواند با  آموزانرا با آن آشنا کرد شبکه اجتماعی می که باید به آن پرداخت و دانش چنان آنتوان  نمی

های  در این محیط برخی مهارت تواند توجه به اینکه محیطی کامالً مبتنی بر فناوری است و معلم می

مهارت تصمیم گیری و حل  ی متنوع آموزش دهد.ها مثالنسل امروز را با دادن تکالیف و یا  ازیموردن

مثبت حل مسئله و تصمیم گیری  تأثیرباعث افزایش یادگیری شود. تحقیقات مختلفی  تواند میمسئله 

تأثیر آموزش یادگیری بر پایه حل مسئله بر  با بررسی (1313. همتی و همکاران )اند کرده تأییدرا 

آموزش یادگیری بر پایه حل مسئله بیش از  دریافتتند که  های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری مهارت

د. ادب نیا و شو ی میهای تفکر انتقادی دانشجویان پرستار روش مرسوم منجر به ارتقاء مهارت

روش تدریس حل مساله با روش تدریس کاوشگری بر  تأثیرمقایسه ( با بررسی 1312) همکاران

دریافت  حل مساله اجتماعی دانش آموزان دختر در درس علوم اجتماعی پایه پنجم ابتدایی های مهارت

و بعد شیوه اجتنابی در  فاوت معنادار بین توانایی حل مساله اجتماعی در بعد حل منطقی مسالهکه ت

به نفع روش حل مساله  بینند میدانش آموزانی که با روش تدریس حل مساله و کاوشگری آموزش 

تدریس حل مسئله  های روش تأثیر( با بررسی 1312) وصفاریاندر تحقیق عاشوری و  .گردد می تأیید

مثبتی بر حل  تأثیرله دریافتند که روش تدریس حل مسئ ومتداول بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

 مسئله و پیشرفت تحصیلی داشت.
 

http://jmed.ssu.ac.ir/article-1-211-fa.pdf
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 و نقش آنها در آموزش ویادگیری اجتماعی های شبکه
 هایی ویژگیاجتمااعی در چناد ساال گذشاته و برخاورداری از  های شبکهپیادایش و محبوبیات 

ن محایط مناساب مانند کم هزینه بودن تولید محتوا در آنهاا، سابک ارتبااطی متماایز، فاراهم کارد

 (1314)مکی زاده، بارای تولیاد محتاوا از ساوی کااربر، حاس مالکیات محتاوا و چندسانه ای بودن

برای اساتفاده در  ها شبکهسبب شده است تاا از نظار بسایاری از پژوهشگران و صاحب نظران، این 

(. ایان 2،2612سلوین ؛2610وهمکاران، 1حمید) شاوندآموزشای مناساب تشاخیص داده  های زمینه

به طور جدی ماورد توجاه قارار گرفتاه و اقداماتی بارای استفاده از این  ها دانشگاهموضوع در برخی 

 (.2610حمید و همکاران،) اساتتدریس و یاادگیری آغااز شاده  های فعالیتدر  ها شبکه

و دریافت بازخورد؛ همچنین اجتماعی، از طریاق پشاتیبانی از تعامال، حمایات از ارائاه  های شبکه

تقویت ارتباط بین افراد، به بهبود فرایناد یاادگیری و کساب مهارتهای اساسی مانناد تفکار انتقاادی، 

 های شبکه(. از طریاق 1314)آریانی و همکاران، کنند میخالقیات و حال مسائله در فراگیاران کماک 

 های یادداشتفایال، تساهیم اطالعاات، دیادن اجتمااعی مجاازی دانشجویان قاادر باه سااختن پرو

تا  کنند میباه اساتادان کمک  ها شبکه(. این 2666و همکاران، 3جاوا) هستنددیگار دانشجویان و غیره 

ضمن دریافت اطالعات مورد نیاز دربااره دانشاجویان، فرایناد یاادگیری فعال و اجتماعی آنان را به 

با  توانند میمجازی  های شبکه( دانشجویان از طریق 2613ایسیک،) کننادپشتیبانی  تری مطلوبنحو 

یکدیگر و با استادان، باه نحاوی ساریع ارتبااط برقرار کنند و باه یکادیگر در خصاوص مساائل 

اجتماعی دانشجویان  های شبکهمختلاف درسای و کالسای باه موقاع اطالع رسانی کنند. با استفاده از 

کالسی  های فعالیتدرسی به سایر دانشجویان، تکالیف و  های فایلر انتقاال ماواد و عاالوه با توانند می

(. باه 2617 همکارانساری مطلق و ) کنندخود را باه اساتادان، ارسال و از آنها بازخورد دریافت 

اجتماعی امکانات مناسبی را برای معرفی موضوعات و مناابع اطالعااتی  های شبکههماین منوال، 

و امکان دریافت اطالعات  دهد میبط باا موضوع تدریس، در اختیار دانشجویان و استادان قرار مارت

)چاراغ مالیای و همکاران،  آورد میجدید و مورد نیاز را بدون محدودیت برای اعضای گروه فراهم 

ان در با طرح نظر خود در فضای عمومی شبکه و با کمک استاد توانند می(. همچنین، دانشجویان 1313

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Hamid 

2 -Selwyn 

3 -Java 
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و  1آروین) کننادبحثهای گروهی و پرسش و پاسخ پیرامون مسائل درسای و کالسای شارکت 

اجتماعی، دانشجویان  های شبکه(. باا تساهیل همکاری و انجام کار تیمی از طریق 2612همکاران،

و ضمن کار کردن بار روی  دهند میتعامالت رسامی و غیررسمی خود را با یکدیگر گسترش 

)حمیاد و  دهند میرا برای استفاده، در اختیار دانشجویان دیگر قرار  ها آندرسی مشترک،  یها پروژه

(. افزون بار ایان ماوارد، تصویرساازی محتاوای درسای بارای دانشاجویان، افازایش 2610همکاران، 

ستقل اعتمااد باه نفاس، انگیازه و مهاارت یادگیری دانشجویان، ارائه مواد درسی شخصی شده و م

شدن دانشاجو در جریاان یادگیری، ایجاد فضایی برای کالس مجازی به عناوان حمایت نوآورانه از 

(، کمک به اساتادان برای انتخاب و استفاده از 2610میلوسویچ و همکاران،) آموزشیفرایندهای 

محور  روشهای تدریس مناسب بر اساس عالیق دانشجویان، تقویات تفکر انتقادی و یادگیری پروژه

 .روند میاجتماعی در آموزش به شمار  های شبکهتیمی از دیگر کاربردهای 

اجتماعی به جزء جدانشدنی زندگی امروز ساکنین زمین  های شبکهگفت که  توان میشاید به جرات 

، کنند میاجتماعی و خدمات متنوعی که به کاربران خود ارائه  های شبکه. رشد انواع اند شدهتبدیل 

که فرصت و چالش را همزمان به همراه دارد. آموزش و پرورش نیز  دهد مینی را گسترش فرهنگ نوی

اجتماعی نگه دارد. استفاده روز  های شبکهخود را جدا از تاثیرات اجتماعی و تکنولوژیکی  تواند نمی

 و تاثیری که روی فرهنگ، طرز فکر و عمل استفاده کنندگان آن دارد، نظام ها شبکهافزون از این 

به چند مورد  توان میآموزشی را نیز به زودی با تحول بنیادی رو به رو خواهد ساخت. اما تا آن زمان، 

 و یادگیری اشاره کرد. بر آموزش ها شبکهاز تاثیرات استفاده از این 

 مشترک. های کمیینو  ها فعالیتفعال کردن فراگیران برای شرکت در  -

و مرزهای تعریف شده زندگی واقعی را در هم می شکنندو باز اجتماعی بسیاری از حدود  های شبکه -

 .دهد می ارائهتعریفی مجدد از آن 

اجتماعی به همراه دانش آموزان و معلمان، فرصت خاصی را برای  های شبکهعضویت والدین در  -

 .کند میایجاد شبکه همیاری و همفکری بین این نیروها ایجاد 

و مواد آموزشی را در خود جای دهند  ها فعالیتاز  ای گنجینه وانندت میاجتماعی مجازی،  های شبکه -

و  ها فعالیتمختلف را در بر بگیرد. نتیجه  های فعالیتو  ها خالقیتاز نظرات،  تری وسیعو طیف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Irwin 
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به اشتراک گذاشته شود و همه اعضای حلقه ارتباطی از  ها شبکهدر این  تواند میکالسی  های پروژه

 نجام گرفته مطلع شوند.نتایج و اقدامات ا

از این  توانند می ها معلمدرسی هستند.  های کالساجتماعی، پل ارتباطی بین معلمان و  های شبکه -

یکدیگر آشنا شوند و تجارب خود را در کالس درس مبادله کنند.  های فعالیت طریق با تجارب و

 های فعالیتبگذارند و  آموزشی مختلف را با یکیدگر به مشورت های تکنیکتدریس و  های روش

 (.1314موحدی و همکاران،) کنندمشترک دیگری را با هم آغاز 
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 ی و ارائه مدلریگ جهینت

 یآموز دانشاعضای شبکه اجتماعی 

 

 
 گرفته آن که کل این شبکه به دلیل وجود او شکل ینتر در این مدل دو عضو اصلی دارد که اولی و مهم

 است (یادگیرنده) آموز دانش

 باشد. دوم مدرسه که شامل معلم، مدیر، مشاور، اولیاء می

که با استفاده  باشند یآموز و معلم هرکدام دارای یک کاربری با امکانات خاص خود م که درواقع دانش

جز  انبهآموز دانش باشند یم ها یتقادر به انجام برخی فعال یار دارنداز امکانات و ابزارهایی که در اخت

 .قسمت آموزش و نظارت به بقیه امکانات در کاربری خود دسترسی خواهند داشت

 محیط مدرسه-9

 مشاور(-اولیاء-مدیر-)معلم

 آموز دانش-0

 دا

 ارتباط و تعامل
 

ی گذار اشتراکبه 

 آموزش و نظارت فایل

 

ی مستقل یادگیر

 و مستمر
 پروژه محوری و حل مسئله 

تمرین کمکی و 

تقویت آموزش 

 رسمی
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 های موجود در این مدل یتفعال
هد  اصلی و اولیه این شبکه اجتماعی تسهیل ارتباط و تعامل بین اعضای این شبکه  -1

آموز با  که در این راستا دانش اجتماعی در راستای اهدا  تربیتی و آموزشی است

 آموزان دیگر، معلمان، مدیر، والدین خود و مشاور ارتباط خواهند داشت. شدان

 .معلم، مدیر و مشاور قابلیت ارتباط با تمام اعضای شبکه را دارند -2

گذاری اطالعات خود هستند  قادر به اشتراک شده یفتمام اعضا بر اساس قوانین از قبل تعر -3

و محرومیت را برای اعضای شبکه در پی  مانند تذکر البته عدم پایبندی به مقررات عواقبی

 خواهد داشت.

ت که بیشتر مختص آموزش و نظارت معلم برای سفعالیت دیگر آموزش و نظارت ا -4

است البته مدیر نیز بر فعالیت بقیه اعضا نظارت خواهد داشت و والدین یا  آموزان دانش

 .ت خواهند داشتاعضای نمایندگان والدین بر کار اعضای مدرسه نظار یگرد عبارت به

 ها را اجرا کرد. توان برای معلمان، مشاورین و والدین برخی آموزش درزمینه آموزش می

یادگیری مستمر و خارج از دیوارهای مدرسه یکی دیگر از اهدا  اساسی این شبکه  -0

 مند شوند. توانند از آن بهره آموزان می اجتماعی است که تمام اعضای شبکه مخصوصاً دانش

آموزان دارای قدرت حل مسئله  پرورش دانش ،آور دانش به پیشرفت و رشد سرسامبا توجه  -7

 های یتآموزان ایجاد و رشد پیدا کند و با توجه به قابل که این مهارت در دانش کند یایجاب م

 یا و اشتراک چندرسانه یریکارگ مانند به ییهای اجتماعی و در اختیار داشتن ابزارها شبکه

 ده است.این زمینه فراهم ش

معلم با کمبود وقت جهت ارائه مطالب  آموزان با توجه به زمان محدود و تعداد باالی دانش -6

توان با استفاده از  پرورشی مواجه هستند که این خأل را می های یتدرسی و دیگر فعال

کالس گسترش  یوارهایکالسی را به خارج از د های یتهای اجتماعی پر کرد و فعال شبکه

 .داد
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با استفاده از قابلیت  یباًهای دیگر تقر سایت ایی مانند کالس دوجو، ادمودو و برخیه سایت -8

و امر آموزش مشغول هستند ولی با مشکالت زیادی مواجه  گذاری فایل اینترنت به اشتراک

آموز تأکید دارند و بقیه اعضای سیستم آموزشی را در نظر  بوده و بیشتر بر نقش معلم و دانش

 .گیرند ینم

 گیری جهینت
در این مقاله سعی شده است با توجه به دیدگاه سازنده گرایی و ارتباط گرایی برای استفاده از 

این پدیده فراگیر و  های یتتا بتوان از قابل های اجتماعی مجازی مدلی کاربردی ارائه شود شبکه

یی ها یفناورو  ها هدیپدهای اجتماعی یکی از  بحث شبکه. پرطرفدار در آموزش و یادگیری استفاده کرد

ای از افراد یا  هتوان مجموع ی اجتماعی را می شبکهاست که ریشه در نظریه ارتباط گرایی دارد. 

ی دیگر اجتماعی دانست که از طریق روابط اجتماعی مانند دوستی، همکار ها مجموعهیا  ها سازمان

ی اجتماعی، الگویی ارتباطی  هشبکبدین ترتیب،  .شوند یمبودن یا تبادل اطالعات با یکدیگر مرتبط 

یی از مردم مرتبط ها گروهو یا پیوندهایی است که افراد را با  کند یماست که مردم را به هم متصل 

ی بسیاری جهت ها تیقابلهای اجتماعی  (. این شبکه1387باستانی به نقل از شارع پور، ) سازد یم

عنوان ابزاری در این زمینه استفاده  به ها آناز توان  یادگیری و آموزش دارند و می ی استفاده درزمینه

اجتماعی در آموزش و یادگیری را نشان داده است  های شبکهکرد. تحقیقات گوناگونی اثربخشی 

اجتماعی بر  های شبکه( دریافتند که استفاده از یادگیری تلفیقی مبتنی بر 1314) وهمکارانموحدی 

استفاده از  میزان و نگرش به( دریافتند 1310) کارانهممثبت دارد. حجازی و  تأثیرخودکارآمدی 

. رضایی و عملکرد تحصیلی آنها دارد آموزان، نقش تعیین کننده در در دانشاجتماعی  ها شبکه

برداشت ذهنی از مفید بودن استفاده و همچنین برداشت ذهنی  متغیرهای ( دریافتند که1310) همکاران

و معناداری بر قصد استفاده دانشجویان از شبکه اجتماعی تلگرام  استفاده و نگرش اثر مثبت از جذابیت

 .اند داشتهآموزشی  های فعالیتدر 

اجتمااعی،  با مطالعه بار روی سیساتم یادگیری الکترونیکی تعاملی با رویکرد شبکه( 2668) 1نوسگارد

«. جامعاه»ت تاا اس« کاربر»سیساتم، بیشترین تمرکز بر روی  نیایان نتیجاه رساید کاه در ا باه

وی  و خدمات مربوط به اصلی شخصی کاربر بااتصال کااربر باه سیساتم مادیریت یاادگیری، صفحه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Noesgaard 
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( 2610)1در تحقیق الوی و سند تا یک فضاای یاادگیری فاردی واقعی ایجاد گردد. شود می ارائه

و  2تحقیق چو در دارد.مثبتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  تأثیراجتماعی  های شبکهدریافتند که 

اجتماعی برای نوشتن گروهی همکارانه در  های شبکه ابزارهای( با ارزیابی استفاده از 2616) همکاران

تحقیقات ذکر  توجه به با ..بخشند مینوشتن گروهی رابهبود  ابزارهایدریافتند که این  دانش آموزان

ظریات یادگیری، فناوری و شرایط های عصر حاضر و تغییرات به وجود آمده در ن ویژگی شده و

گرایی و بیشتر سازنده گرایی سازنده نظریات  شده از زندگی افراد سعی شد که برای طراحی مدل ارائه

آن  ینتر در این مدل دو عضو اصلی دارد که اولی و مهم .اجتماعی و دیدگاه ارتباط گرایی استفاده شود

دوم مدرسه که شامل . است (یادگیرنده) آموز دانش گرفته که کالً این شبکه به دلیل وجود او شکل

آموز و معلم هرکدام دارای یک کاربری با امکانات  که درواقع دانش. باشد معلم، مدیر، مشاور، اولیاء می

قادر به انجام برخی  یار دارندکه با استفاده از امکانات و ابزارهایی که در اخت باشند یخاص خود م

جز قسمت آموزش و نظارت به بقیه امکانات در کاربری خود  به آموزان شدان باشند یم ها یتفعال

دسترسی خواهند داشت. در این مدل سعی شد اکثر عواملی که به نحوی با مدرسه، آموزش و یادگیری 

 یها مدل نسبت به مدل . اینها تا حد امکان مشخص شود درگیر هستند گنجانده شود و ارتباطات آن

تر  ارد که دیگر اعضای درگیر در آموزش و یادگیری را در نظر گرفته و مدلی کاملدیگر این مزیت را د

در این مدل  .در آن تعریف شده است که با شرایط امروزه تطابق بیشتری دارد هایی یتباشد و فعال می

قوانین و فنون از قبل طراحی شده وجود ندارد بلکه قوانین طراحی در طی فرایند طراحی به وجود 

هد  اصلی  .باشد میکه راهنمای آموزش و یادگیری است و در آن مرحله طراحی غیر خطی  یندآ می

شبکه اجتماعی تسهیل ارتباط و تعامل بین اعضای این شبکه اجتماعی در راستای مدل  و اولیه این

الدین آموزان دیگر، معلمان، مدیر، و آموز با دانش که در این راستا دانش اهدا  تربیتی و آموزشی است

معلم، مدیر و مشاور قابلیت ارتباط با تمام اعضای در این مدل  خود و مشاور ارتباط خواهند داشت.

گذاری اطالعات خود  قادر به اشتراک شده یفتمام اعضا بر اساس قوانین از قبل تعر. شبکه را دارند

برای ت که بیشتر مختص آموزش و نظارت معلم سفعالیت دیگر آموزش و نظارت ا. هستند

اعضای  است البته مدیر نیز بر فعالیت بقیه اعضا نظارت خواهد داشت و والدین یا آموزان دانش

یادگیری مستمر و خارج از دیوارهای  .نمایندگان والدین بر کار اعضای مدرسه نظارت خواهند داشت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Lavy & Sand 

2 -Chu 
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 مدرسه یکی دیگر از اهدا  اساسی این شبکه اجتماعی است که تمام اعضای شبکه مخصوصاً

های اجتماعی و  شبکه های یتبا توجه به قابل در این مدل مند شوند. توانند از آن بهره آموزان می دانش

زمینه حل مسئله ایجاد شده است.  یا و اشتراک چندرسانه یریکارگ مانند به ییدر اختیار داشتن ابزارها

استفاده از قابلیت اینترنت به با  یباًهای دیگر تقر سایت هایی مانند کالس دوجو، ادمودو و برخی سایت

و امر آموزش مشغول هستند ولی با مشکالت زیادی مواجه بوده و بیشتر بر نقش  گذاری فایل اشتراک

در حالی که در این  .گیرند یآموز تأکید دارند و بقیه اعضای سیستم آموزشی را در نظر نم معلم و دانش

نیاز به بررسی آن توسط دل یک مدل خام بوده و البته این م پرداخته شده است. مدل به این مسئله

توجه به  به .باشد تا به لحاظ اجرایی مورداستفاده قرار گیرد متخصصین حوزه آموزش و یادگیری می

در  تواند مین است که شبکه اجتماعی مجازی مدارس ایرا مدل حاضر مدل مفهومی آنچه ذکر شد

ر تحقیقات گوناگون سنجیده شود تا کارایی آن مشخص مدارس ایران به کار رود و اثربخشی آن باید د

را مقاطع  آن توان میبرای توسعه شبکه اجتماعی مجازی طراحی شده است اما  گردد. این مدل

این  شود میتحصیلی باال مانند دانشگاه به کار گرفت و اعتبار آن را بررسی کرد. از این رو پیشنهاد 

رده شود وپس از بررسی اثربخشی آن در یادگیری به مدلی بومی مدل در مراکز دانشگاهی نیز به کار ب

 تبدیل شود. ها دانشگاهبرای توسعه شبکه اجتماعی مجازی در 
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 منابع
مادام فرآیند آموزش در مراکز آموزش عالی با تاکید بر رویکرد یادگیری  ( 1311) فاطمه برزگر،

 .پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه خوارزمی تهران.العمر

، FEMICT01_043.html-FEMICT01-http://www.civilica.com/Paper. 

دام العمر کارآفرینی با رویکرد رائه مدل یادگیری ما( با ا1316) مهرنوش و مطلبی، سامان احمد پور،

 .21-134.36کار و جامعه  شماره  .تلفیقی

روش تدریس حل مساله با روش  تأثیرمقایسه ( 1312)شیخ پور سکینه و یحیی،مهاجر  ؛اسد،نیا  ادیب 

رس علوم اجتماعی پایه حل مساله اجتماعی دانش آموزان دختر در د های مهارتتدریس کاوشگری بر 

برنامه ریزی -پژوهش در برنامه ریزی درسی )دانش و پژوهش در علوم تربیتی  .پنجم ابتدایی

 .73-68 (37)پیاپی 1شماره  16   دوره ,   ی(درس

های آموزشی در عصر دیجیتال، تهران: انتشارات  (. نظریه و عمل رسانه1311) حسیناسکندری، 

 سمت.

تدریس بحث  های روشمقایسه اثربخشی  (.1312) یونس و فاتحی، محمود ،سعیدی ،حسن اسالمیان،

از تدریس، در درس دین و گروهی و سخنرانی بر میزان یادگیری و رضایت دانش آموزان 

برنامه ریزی -پژوهش در برنامه ریزی درسی )دانش و پژوهش در علوم تربیتی.زندگی

 13-23صص (38پیاپی ) 11  ارهشم 16  دوره    . درسی

 های شبکه( نقاش 1314)آریانی، ابراهیم؛ زاهی بابالن، عادل؛ معینی کیا، مهدی و خالق خواه، علای. 

پژوهشای دانشاجویان تحصایالت  های قابلیتاجتماعی مجاازی در 

 .27-31(.2)7الکترونیکی. یادگیری فصلنامه تکمیلی.

اولاین  ، رابطه بین تفکر انتقادی و خالقیت در داناش آماوزان،1310بهرامیان, جاسم و زینت بهرامیان، 

نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایاران،  های پژوهشکنفرانس بین المللی 

 .قم

 رحیمای، امیار رضاا ترجماه مفهومی، عصر به اطالعاتی عصر از گذار: نو کامل ذهن اچ، دانیل، پینک،

 (.2668 اصلی، زبان به انتشار تاریخ) کندوکاو، انتشارات: تهران ،1316

اجتماعی مجازی  های شبکه( اساتفاده از 1313)چرا مالیی، لیال؛ کدیور، پروین و صرامی، غالمرضاا. 

 .21-01 صص (.3)16تربیتی،  ناوین اندیشه های فصلنامه و چالشهاا. ها فرصتدر آموزش: 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/574524
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/574524
http://www.civilica.com/Paper-FEMICT01-FEMICT01_043.html
http://www.ensani.ir/fa/33556/magazine.aspx
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=24123
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=156859
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=156861
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=2947
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=2947
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=41689
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=2947
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=2947
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=45123
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طراحی و ساخت ابزار میازان  (1310)علی  ،؛ مقدم زاده مجید،قاسمی  ؛وحیده  ،نامداری ؛الهه حجازی،

 –فصالنامه علمای  .اجتماعی و بررسی رابطة آن با عملکرد تحصایلی های شبکهو نگرش به استفاده از 

-70(.صاص 10پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی سال چهارم، شماره سوم )پیااپی  پژوهشی

68. 

یادگیری مبتنای بار وب بار انگیازش پیشارفت  تأثیر( 1314)محمد حسین  ،حمیدانی, طاهره و صیف

همایش ملی سیمای مدیریت آموزشی در عصر تکنولوژی اطالعاات و ارتباطاات،  دانشجویان مجازی،

 کرمانشاه کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد

که اجتمااعی ( عوامل ماثر بر قصد اساتفاده از شاب1310) منصورهو ادیبی،  لیال رضائی، روح اله؛ صفا،

  پژوهش  فصاالنامه فعالیتهااای آموزشاای در بااین دانشااجویان دانشااگاه فردوساای مشااهد. تلگاارام در

 .36-74 صص (. /  پیاپی 2 ) /شماره وسوم  بیست  سال . ارتباطی های

 کیفای محتاوای تحلیل ،(1313) محمد زاده، شاهعلی. هاشم فردانش،. محمدرضا نیلی،. عیسی رضائی،

 پژوهشای علمای مجلاه یاادگیری، های بوم زیست طراحی مفهومی الگوی ارائه و اییگر ارتباط نظریه

 .33-40 ص ،1 شماره ،0 دوره ،(مدیا) الکترونیکی یادگیری

دو شیوه آموزش ساخنرانی و  تأثیرمقایسه . (1314) الهزراعتی محسن، زکی پور مهدی، آقابراریان نبی 

جویان؛ دانشاگاه علاوم پزشاکی مازنادران. دوماهناماه مبتنی بر شبکه بر ارتقای عملکرد تحصیلی دانش

 .210-222 (:4) 8پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. -علمی

: تهاران اسکندری، حسین ترجمه یادگیری، و دانش: گرایی ارتباط نظریه مبانی ،(1312) جرج زیمنس،

 (.2667 اصلی، زبان به انتشار تاریخ) نور، آوای انتشارات

ی اجتماعی در بازتولید نابرابری آموزشی. فصلنامه تعلیم و ها شبکه(. نقش 1387) محمد شارع پور،

 .87، پاییز 11 تربیت، شماره

(. طراحی 1313) احمدعلیصائمی، حسن، فتحی واجارگاه، کوروش، عطاران، محمد و فروغی ابری، 

ساتید. دوماهنامه یزی درسی مبتنی بر شبکه اجتماعی برای آموزش و بهسازی ار برنامهالگوی 

 .3، شماره 6راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره 

رابطه تفکر انتقادی و فراشناخت با موفقیت بررسی  (1314سادات ) فاطمه و مرعشیان، سحر صفر زاد،

 .21-20,43هفتم شمار  سال .فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ .تحصیلی در دانشجویان دختر

http://etl.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=34191&_au=%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D9%87++%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://etl.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=34131&_au=%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF++%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
http://etl.journals.pnu.ac.ir/?_action=article&au=46569&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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تدریس حل مسئله ومتداول بر  های روش تأثیر (1312) صفاریانضا عاشوری, جمال و محمدر

تحصیلی آموزش و  های دورههمایش ملی تغییر برنامه درسی  پیشرفت تحصیلی درس ریاضی،

 پرورش، بیرجند، دانشگاه بیرجند،

 نتدوی و مطالعه سازمان: تهران کاربردها، و رویکردها مبانی،: آموزشی طراحی ،(1312) هاشم فردانش،

 (.سمت) دانشگاهها انسانی علوم کتب

ی الگوهای طراحی سازنده گرا بر اساس رویکردهای یادگیری و بند طبقه(. »1386) هاشمفردانش، 

پژوهشی مطالعات تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دوره نهم، _، مجله علمی«تدریس

 .22-0شماره دوم، ص 

ور عباس، خوشدل علیرضا. نقش آموزش عالی در یادگیری محمدی مهر مژگان، ملکی حسن، عباس پ

 .14-11 (:2) 4 ;1316پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی.  -العمر. دوماهنامه علمی مادام

اجتمااعی در باین  های شبکه( بررسی عوامل ماثر قصد استفاده از 1314)مکی زاده، فاطمه. 

 .123-146(.2) 22ارتباطی، هایپژوهش فصلنامه  دانشجویان دانشگاه یزد. 

( تأثیر یادگیری تلفیقی مبتنی بر 1314)موحدی منیره، اسماعیلی فر محمدصادق، غالمی پور نادیا 

اجتماعی بر خودکارآمدی دانش آموزان متوسطه دوم در درس ریاضی، مجله فناوری  های شبکه

 .3آموزش و یادگیری، سال اول، شماره 

. مقایسه تأثیر تدریس به شیوه بحث (1313) نورالدین، موسوی نسب سید مهرام منوچهر، مهرام بهروز

توسعه در آموزش  های گاممحور با شیوه سخنرانی بر یادگیری دانشجویان پزشکی.  -گروهی دانشجو

 .61-61(:2) 0 .پزشکی.

مقایسة تأثیر روش ( 1314) مهسا ،مرادی و سمانه ی،عبدل ؛خدیجه ،آبادی علی ؛محبوبه ،مهرورز

آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی دیک و کری و الگوی طراحی آموزشی بایبی بر انگیزش و 

 صص 16شماره  0 سال .گیری و ارزشیابی آموزشی فصلنامه مطالعات اندازه .آموزان یادگیری دانش

36-11. 

بررسی اثربخشی آموزش ازطریق  (1310) میرشکاریمیرشکاری, امین؛ رحیم ایمانی و معصومه 

وبالگ آموزشی بارویکرد حل مسأله ومقایسه آن باروش های معمول بررشد تفکر انتقادی دانش 

نوین در حوزه علوم تربیتی و  های پژوهشاولین کنفرانس بین المللی  آموزان دبیرستانی شهردهلران،

 .روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم
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ید رضا. تأثیر آموزش یادگیری بر پایه حل همتی مسلک پاک معصومه، اروجلو سمیرا، خلخالی حم

های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  مسئله بر مهارت

 23-33(:1) 1 ;1313پزشکی یزد. 

نامه کارشناسی ارشد  یانپا(. بررسی نسبت انواع سازنده گرایی و آموزش مجازی، 1386) شیواهمتی، 

 ، دانشگاه تربیت مدرس.وپرورش آموزشیخ و تارفلسفه 
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