
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )علوم تربیتی( ختگانیفصلنامه پیام فره 
 1396، بهار 5سال دوم، شماره 
 

 

 

 در موسسه مهردانش یکیدوره آموزش الکترون کی یاثربخش یابیارزش

  رهیده ز انیرجب میمر/  درتاج بایفر
 

 چکیده
حاضر به منظور ارزشیابی میزان اثربخشی یک دوره آموزش الکترونیکی در موسسه مهردانش  پژوهش

شهر کرمان انجام گردید. برای این منظور بصورت سرشماری افراد شرکت کننده در این دوره آموزش 
مرد( بودند که به پرسشنامه محقق ساخته در مورد میزان  28زن و  42نفر ) 70الکترونیکی شامل 

 81٪مورد بررسی  یها بخشی دوره در ابعاد پنجگانه پاس  دادند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد مؤلفهاثر
که عامل ارزشیابی مهمترین و عملکرد کلی کمترین میزان اثربخشی را  کنند یاز پرسشنامه را تبیین م

مؤلفه ارزشیابی،  تبیین کردند. بر اساس درجه بندی محاسبه شده میزان اثربخشی دوره برگزار شده در
اخالقی از نظر مردان خوب و از نظر زنان در سطح متوسط  -نظم و هماهنگی خوب، در عامل رفتاری

و در عامل انگیزشی از نظر مردان در حد متوسط ولی از نظر زنان در حد خوب بوده است. عملکرد 
ن نتیجه آزمون تی مستقل کلی دوره آموزشی نیز از نظر مردان و زنان در حد متوسط بوده است. همچنی

انگیزشی، نظم و هماهنگی و اخالقی و  یها نشان داد بین زنان و مردان از نظر میزان اثربخشی در عامل
رفتاری تفاوت معنی داری وجود داشت در حالی که از نظر عوامل ارزشیابی و عملکرد کلی تفاوت 

رزشیابی در زمینه یادگیری معنی داری بین زنان و مردان وجود نداشت. بدون شک، اجرای ا
آموزش عالی کمک زیادی به پیشرفت و  یها الکترونیکی در مراکز آموزش عالی در کنار سایر بخش

 بهبود وضع کیفی آموزش الکترونیک خواهد نمود.

 آموزش الکترنیکی، ارزشیابی، اثربخشی، عملکرد. واژگان کلیدی: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مقدمه
ارتباطی، سبب وقوع تغییرات گسترده و عمیق در همه  اطالعاتی و های یگسترش روز افزون فناور

آموزشی از جمله نهادهایی هستند که به طور اساسی در  یها زندگی بشر شده است، نظام یها جنبه
که کیفیت و چگونگی آموزش و یادگیری متحول شده و با  یا اند، به گونه مسیر این تغییرات قرار گرفته

ناشی از زمان و  های یتن یادگیرنده فعال و کمرنگ شدن محدودمحور قرار گرفتن انسان به عنوا

مکان، یادگیری الکترونیکی به عنوان پارادایمی جدید در این حوزه مطرح شده است. بدین ترتیب با 

توسعه فناوری اطالعات از یک سو و عالقه مندان پرشمار برای ورود به آموزش عالی از سوی دیگر، 

آموزش الکترونیکی روی  یها آموزشی به طراحی و راه اندازی دوره یها ها و مؤسسه اغلب دانشگاه

 (.1395آوردند )اسماعیلی و همکاران، 

آموزش الکترونیکی در ایران صنعتی نوپا در تکنولوژی آموزشی وآموزش از راه دور است، اما  

ی مناسب با ساختار اند تا هرچه سریعتر الگوی ها در تالش مراکز و مؤسسات آموزشی به ویژه دانشگاه
ارائه کنند. در آموزش عالی ایران در یک دهه  1آموزشی و فرهنگی کشور در زمینه آموزش الکترونیکی

از قبیل تقاضای روز افزون برای آموزش عالی و عدم کفایت بودجه،  ییهاچالشاخیر با توجه به 

بهره گیری از فناوری جغرافیایی و  های یتکمبود هیئت علمی تمام وقت، نیاز به حذ  محدود

 اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشی، آموزش الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است.

به  2016، 2آموزش الکترونیکی، استفاده از منابع اینترنت محور در آموزش است )تراپادا و همکاران
همی در آموزش عالی (. این شیوه از آموزش، ابزار م1395نقل از کیاکجوری و میرتقیان رودسری، 

( که سبب 1394؛ به نقل از شاه حسینی و همکاران، 2012، 3)شوپووا شود یعصر دیجیتال محسوب م
؛ 2015، 4یادگیری در نظام آموزش عالی شده است )ونکاتارمان و سیوا کومار-تغییرات فرایند تدریس

 (.1394به نقل از شاه حسینی و همکاران، 

ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع ارزیابی  ونیکی در سطح دانشگاههمگام با توسعه آموزش الکتر

اهمیت یافته است تا مشخص  ها یستمآموزش الکترونیکی و سنجش میزان موفقیت این س یها برنامه

اند. رشد روز  آموزش الکترونیکی موفق بوده یها شود که تا چه اندازه در پیاده سازی و اجرای دوره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-.E-Learning 

2- Tarpada&Et al 

3- Shopova 

4- Venkataraman&Sivakumar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 21 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ در موسسه مهردانش یکیدوره آموزش الکترون کی یاثربخش یابیارزش

آموزش از راه دور  یها اخیر باعث رشد و افزایش دوره یها ه و اینترنت در سالافزون استفاده از رایان

 و آموزش الکترونیکی در بسیاری از کشورها شده است.
استفاده مناسب از آموزش الکترونیکی به عنوان بهترین استراتژی برای بهبود کیفیت تدریس، 

(. برخی از منافع درک شده از این 2011 برابر است )گلزاری و همکاران، یها یادگیری و ایجاد فرصت

شیوه یادگیری عبارتند از فرصت یادگیری در هر زمان و هر مکان و ایجاد ارتباط و همکاری گسترده 
در میان فراگیران. آموزش الکترونیکی برای معلمان و اساتید به عنوان روشی برای ارائه آموزش 

-فعالیتیران، تسهیل پیگیری پیشرفت یادگیرندگان و انعطا  پذیر تر و ایجاد فرصت بیشتر برای فراگ

؛ شود ییادگیری اثربخش محسوب م های یطآنان و همچنین فراهم آوردن فرصتی برای ایجاد مح های

ها را تضمین کرد که این عوامل مورد  عوامل ذکر شده را بهبود داد و کیفیت آن توان یاما زمانی م

 بازبینی و ارزشیابی قرار بگیرند.
 آموزش ارزشیابی به کارگیری آموزش، نوع این و کارآیی کیفیت تضمین برای حل راه ینتر ممه

آموزش  یها است. در واقع بدون ارزشیابی از برنامه آموزش نوع این مختلف در مراحل الکترونیکی

را این نوع آموزش را مطلوب قلمداد کرد و یا کیفیت آن  توان یالکترونیکی و عناصر مرتبط با آن نم

در چارچوپ  بایست یبهبود بخشید؛ اما اقدام برای ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش الکترونیکی م

علمی و بر مبنای مدل و روشی منسجم انجام شود تا از اثربخشی الزم برخوردار گردد )خلیفه و 
 (.1390رضوی، 

 توان یموزش از راه دور ماز این رو با استفاده از نظام آموزش الکترونیک به عنوان یکی از انواع آ

سرانه و  های ینهموجبات کاهش نسبت استاد به فراگیر، کاهش فضای آموزشی موردنیاز، کاهش هز
آموزشی بوده را  یها کاهش مهاجرت و جابجایی دانشجو، یادگیری در هر زمان و مکان و...که از آرمان

سیاری از مؤسسات ارائه کننده برآورده کرد. همچنین بسیاری از صاحب نظران عقیده دارند که ب

اند؛ بنابراین  شکست خورده« یادگیری»آموزش الکترونیک در رسیدن به هد  اصلی  یها دوره

ها را در  مسئوالن برگزاری این دوره تواند یها برای تعیین کیفیت برگزاری آنها م ارزشیابی از این دوره

 (.1385نماید )زمانی، بهبود فرایند برگزاری و افزایش کارایی و اثربخشی کمک
پیاده سازی آموزش الکترونیکی به طور خودکار، اثربخشی آموزشی را به همراه ندارد )یانسون و 

(. برای ارزشیابی یک محیط یادگیری الکترونیک الزم است عوامل اصلی و کلیدی 2016، 1جانسون

ر و ابعاد زیر بنایی آن شناسایی یادگیری الکترونیکی شامل عناص یها مؤثر در انجام موفقیت آمیز برنامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Yanson&Johnson 
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به عنوان آن فعالیتها و اجزایی در نظر گرفته شوند  توانند یگردد. در این زمینه عوامل اصلی موفقیت م

ها مورد تأکید قرار گیرند. به عنوان مثال دانشگاه  که باید به منظور اطمینان از انجام موفقیت آمیز برنامه
( ساختار، فرایندهای مدیریت، تکنولوژی، 2009، 2، هافل و می یر1)به نقل از بامگراتنر یتامزوال

 داند یاستراتژی، افراد و نقشها و محیط خارجی را عوامل اصلی یک چهارچوب آموزش الکترونیک م

( طراحی آموزشی، ارتباط، تعامل و همکاری، سنجش و 2007) یزو مرکز آموزش دانشگاه ایلی نو
 دانند یمات پشتیبانی فراگیر، طراحی وب و ارزشیابی دوره را مهم مارزشیابی فراگیر، منابع و خد

 (.1384)صرا  زاده،

( در یک مطالعه با هد  بررسی تعیین میزان 32010، شان یهیتلز و جاناسون )به نقل از دانیل و ا

رضایتمندی یادگیرنده از خصوصیان متنوع نظامهای یادگیری الکترونیک؛ ادعا کرد که سنجش و 

آموزشی الزامی است. همچنین بارس و  یها الکترونیک و اثربخشی این دوره های یادگیریابی از ارزشی
( نیز در نتیجه گیری از یک مطالعه که برای سنجش میزان اثربخشی 2010همکاران )دانیل و آبشان، 

اثربخشی این آموزش الکترونیک انجام داده بودند؛ اظهار کردند که ارزشیابی از  یها دانشجویان از دوره

برگزار کننده و افزایش بازدهی دوره هاب آموزشی  یها برای موسسه تواند یآموزشی م یها دوره

یادگیری  یها که وقتی دوره کند ی( اظهار م4،2011ضروری است. لوی )به نقل از کوالیس و دی سانتو

دادها بررسی شود و باید بر که نظر فراگیران در رابطه با برون رود یانتظار م گیرد یالکترونیک انجام م
اساس منطق اندازه گیری و ارزشیابی انجام شود تا مشخص گردد برای فراگیران چه چیزی ارزش 

مختلف پیرامون یادگیری الکترونیک  یکردهایمتعدد انجام شده با رو های یابیدارد. علیرغم ارزش

یادگیری  یها شیابی از برنامهبسیاری از محققان و صاحب نظران به فقدان مطالعات سیستماتیک ارز
 اند. الکترونیکی اذعان داشته

( پژوهشی با عنوان وضعیت یادگیری الکترونیکی واحد آموزش 1395اسماعیلی و همکاران )

 یادگیری مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام داد. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت

 لحاظ از مطلوب، فناوری و و زیرساخت ادگیرندهی فردی های یژگیو ابعاد لحاظ از الکترونیکی

 نامطلوبی وضعیت از ارزیابی و و سنجش آموزشی محتوای لحاظ از و مطلوب نسبتاً وضعیت پشتیبانی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .- Baumgartner 

2 .- Hafele&Maier 

3 .- Daniel&Yi-Shun 

4 - Colace&DeSanto 
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 یها مؤلفه و ابعاد از یک هر و اهمیت عملکرد میزان میان شکا  بررسی همچنین .باشد یم برخوردار

 .منفی است شکا  دارای ها آن یتمام که نمود مشخص الکترونیکی، یادگیری
( پژوهشی با عنوان بررسی نگرش دانشجویان به میزان 1395) یکیاکجوری و میرتقیان رودسر

اثربخشی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش الکترونیکی انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی 

یی امام خمینی )ره( نوشهر، تمامی شدند و از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم دریا ییدها تأ فرضیه
عوامل به ترتیب اثرگذاری )عامل آموزشگاهی، فناوری، پشتیبانی منابع، مدیریت، طراحی رابط، 

آموزش الکترونیکی تأثیر دارند. همچنین با توجه به نظامی  یاخالقی، ارزشیابی و تربیتی( بر توسعه

قرار است که مسئوالن و  وشهر اهم پیشنهادها ازاینبودن محیط دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره( ن

دار بودن خدمات را تضمین نمایند؛ مهارت کادر دانشگاهی )اساتید و  بایست زمان مدیران دانشگاه، می

بایست مورد ارزیابی قرار گیرد و با توجه به  طور پیوسته می آموزش الکترونیکی به یکارکنان( در حوزه

 .آموزش الکترونیک، سبک رهبری مناسب اتخاذ گردد یبا تأکید بر حوزهماهیت نظامی دانشگاه و 

الکترونیکی  یها ( پژوهشی با عنوان ارزیابی اثربخشی دوره1394) ییآرین مهر، کیان و برزگر بفرو

آموزش ضمن خدمت معلمان شهر یاسوج بر اساس مدل کرک پاتریک انجام دادند. نتایج پژوهش 

پژوهش حاضر همچنین نشان  های یافتهمطلوب و اثرگذار طراحی شدند.  نشان داد که اهدا  آموزش
آموزشی نیز دارای اثربخشی مثبت بود. با توجه به اینکه میانگین گویه های بعد  یها داد محتوای دوره

یادگیری از میانگین نظری نیز بیشتر بود، بنابراین یادگیری الکترونیکی هم در حد مطلوب و دارای 

پژوهش نشان داد هر چه عالقه و انگیزه برای شرکت در  های یافتهت بود. در پایان اثربخشی مثب

 الکترونیکی آموزش ضمن خدمت بیشتر باشد، به همان اندازه نیز یادگیری بیشتر خواهد بود. یها دوره

عملی ارزشیابی آموزش الکترونیکی  یها ( پژوهشی با عنوان شاخص1393) یاناری نژاد و محمد

آموزش الکترونیکی  یا ت آموزش عالی ایران انجام دادند که به ارزشیابی سازمانی و برنامهدر مؤسسا

 در ها دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پرداختند که نتایج پژوهش نشان داد که در سطح دانشگاه

 یتر مناسب وضعیت ترتیب، به امور سازمانی و آموزشی یها جنبه مدیریت، ارائه، محیط طراحی ابعاد

 از ابعاد سایر به نسبت ارزشیابی، و فناوری مالحظات اخالقی، پشتیبانی، خدمات ابعاد در و دارند

 .برخوردار نیستند مناسبی چندان وضعیت

آموزش الکترونیکی دانشکده  یها ( در تحقیقی با عنوان ارزیابی دوره1392نورالهی و همکاران )
فیت در آموزش الکترونیکی به این نتیجه رسیدند که مجازی علوم و حدیث با توجه به معیارهای کی
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آموزش الکترونیکی این دانشکده با توجه به معیارهای )طراحی محتوای آموزشی،  یها کیفیت دوره

 سنجش و ارزشیابی دانشجویان، فناوری، سیستم پشتیبانی( در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد.
آموزش مجازی در نظام  یها زشیابی اثربخشی دوره( ار1390) یعیفتحی واجارگاه، پرداختچی و رب

 آموزش ه دور اثربخشی استادان نظر آموزش عالی ایران انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که از

 همچنین .اند نموده برآورد متوسط حد در را دوره این اثربخشی دانشجویان بوده و مطلوب مجازی

 مجازی، آموزش دوره اثربخشی مورد در استادان که داد نشان و دانشجویان استادان نظرات بین مقایسه

 .دارند یاندانشجو به نسبت یتر مثبت نظرات

( پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش الکترونیکی: بر مبنای 2016)2، کاباشوا و کوالوا1رودالوا

که عوامل مؤثر در ها نشان داد  ارزشیابی دانشجویان انجام دادند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

 های یستماثربخشی عبارتند از به موقع ظاهر شدن آموزش الکترونیکی در دانشگاه، روابط کاربری س
منابع آموزش الکترونیکی در وب سایت دانشگاه، استفاده مداوم از عناصر یادگیری الکترونیکی توسط 

الکترونیکی در دانشگاه،  اساتید در فرآیند آموزش، ارزشیابی ضرورت استفاده از عناصر آموزش

 دسترسی به ارتباط ویدئویی با اساتید به عنوان عنصر آموزش الکترونیکی.

مدرس؛  های یژگی( مدل اثربخشی آموزش الکترونیکی را از طریق بررسی و2013)3لیاو هوانگ

دانشجو؛ عوامل مرتبط با دانشگاه؛ عوامل آموزشی؛ عوامل محیطی ارائه نمودند.  های یژگیو
که ارزیابی نظام آموزش الکترونیکی باید بر ابعاد اصلی کیفیت اطالعات  کند ی( اظهار م2014)4انتساگ

( معتقد 2014)5)محتوا، قابلیت ناوبری( و کیفیت سیستم )بخش فنی و پاسخگویی( تأکید کرد. ابراهیم

 تأکید داشت. است که در آموزش الکترونیکی باید بر سه عامل مدیریتی، پشتیبانی و اهدا  یادگیری
( در تحقیقی با عنوان چارچوبی برای ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی 2010)6ابونیمه و زایری

که گروهی تنها  اند یافتهدر اتحادیه عرب در ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی به این نتایج دست 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -. Rudaleva 

2 .- Kabasheva&Kovaleva 

3- Liaw&Huang 

4- Sugant 

5- Ibrahim 

6- AbuSneineh &Zairi 
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روهی دیگر بر هردو )ترکیب( این پداگوزیکی و گ یها فناورانه، گروهی دیگر تنها بر جنبه یها بر جنبه

 دو تمرکز دارند.
که سهولت دسترسی به منابع  دهد یبررسی مطالعات در حوزه آموزش الکترونیکی نشان م

(؛ کاهش هزینه و 1390آموزشی، امکان دسترسی در هر زمان و مکان، انعطا  پذیری )سلیمانی، 

( و افزایش پیشرفت تحصیلی 2015، 1اتال  وقت، یادگیرنده محور بودن )آرکوفول و آبایدو
اصلی آن است.  های یژگی( از و1394( به نقل از شاه حسینی و همکاران، 2015، 2دانشجویان )موثییبی

آموزش الکترونیکی انجام شده  یها زیادی در زمینه ارزشیابی اثربخشی دوره یها اگر چه پژوهش

بدون پاس  باقی مانده است. برخی از این است، با وجود این هنوز بسیاری از سؤاالت در این زمینه 

از  توانند ییادگیری الکترونیکی چگونه م های یستمدسته بندی کرد: س توان یسؤاالت را اینگونه م

بر خط از  یها یادگیرندگان بیشتر حمایت کنند؟ آیا ارائه آموزش از طریق یادگیری الکترونیکی و دوره
یادگیری الکترونیکی از یادگیری رو در  یها ت؟ کدام جنبهیادگیری چهره به چهره کالسی مفیدتر اس

آنالین و یادگیری الکترونیکی تا چه اندازه مفید و به  یها تر است؟ اجرا و پیاده سازی دوره رو مناسب

صرفه است؟ بدون تردید برای پاس  دادن به سؤاالت مطرح شده تنها راه ممکن استفاده از ارزشیابی 

 ونیکی است.کیفیت یادگیری الکتر

 روش
افراد شرکت کننده در  تحقیق جامعه آماری کلیه این در توصیفی است. و مقطعی نوع از حاضر مطالعه

 به در آموزشگاه کامییوتر مهر دانش کرمان بودند که spss-19افزار  دوره آموزش الکترونیک نرم

 گرفتند. قرار مطالعه مرد( مورد 28زن و  42نفر ) 70سرشماری  صورت

 زار گردآوری اطالعاتاب 

سؤال(،  4سؤال(. نظم و هماهنگی ) 4بود. ارزشیابی ) مؤلفه 5بر  مشتمل ساخته محقق یا پرسشنامه
 5سؤال(. سئواالت روی طیف  3سؤال( و عملکرد کلی ) 5سؤال(، انگیزشی ) 3رفتاری و اخالقی )

( نمره گذاری 1ضعیف ) ( و بسیار2(، ضعیف )3(. نسبتاً خوب )4(. خوب )5ارزشی؛ کامالً خوب )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  - Arkorful & Abaidoo 

2  .- Mothibi 
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. برای تعیین میزان اثربخش بودن دوره در هریک از ابعاد از دیدگاه گروه نمونه؛ میانگین شوند یم

نمونه بر تعداد سئواالت آن عامل تقسیم گردید. بر این اساس؛ دامنه نمره  یها هر یک از گروه یها نمره
)متوسط(، نمره  99/2تا  2)خوب(، نمره بین  99/3تا  3)بسیار خوب(، نمره بین  5تا  4به دست بین 

 از ابزار، اعتبار تعیین )بسیار ضعیف( درجه بندی شد. جهت 1)ضعیف( و نمره زیر  99/1تا  1بین 

با  و طراحی سؤاالت یا کتابخانه منابع و بررسی متون از پس منظور گردید. بدین محتوا استفاده اعتبار
 تعیین پذیرفت. جهت صورت الزم اصالحات و شد شاورهنظران م صاحب و افراد متخصص از تن 5

 .گرفت قرار تأیید مورد 77/0 ضریب با که شد استفاده کرونباخ آلفای روش از پایایی،

 های پژوهش یافته
نشان داده شده است. نمونه مورد بررسی  1وضعیت گروه نمونه در پژوهش حاضر در جدول شماره 

. همچنین وضعیت شاغل دادند ینفر را مردان تشکیل م 28ن و نفر ز 42نفر بوده است که  70شامل 

 بودن و غیر شاغل بودن و میزان تحصیالت گروه نمونه نیز به تفکیک جنسیت نشان داده شده است.

 مورد بررسی یها های مربوط به آمار توصیفی برای نمونه : شاخص1جدول 

 درصد فراوانی جنسیت
 وضعیت شغلی تحصیالت

 بیکار شاغل فوق لیسانس لیسانس فوق دییلم

 14 28 20 12 10 60 42 زن

 10 18 12 8 8 40 28 مرد

 24 45 32 20 18 100 70 کل

مورد بررسی و همچنین سطح  یها های مربوط به آمار توصیفی برای نمونه : شاخص2جدول 

 اثربخشی هر عامل

  عامل

 گروه

  شاخص توصیفی

 سطح اثربخشی
 ندارداستاانحرا   میانگین

 خوب 24/4 74/15 مرد ارزشیابی

 خوب 57/3 04/15 زن

 خوب 67/4 38/15 کل
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 خوب 67/3 44/14 مرد نظم و هماهنگی

 متوسط 25/3 25/11 زن

 خوب 17/2 07/9 مرد اخالقی-رفتاری خوب 11/4 85/12 کل

 متوسط 84/2 55/8 زن

 متوسط 22/3 74/8 کل

 متوسط 78/2 14/12 مرد انگیزشی

 خوب 59/2 45/16 زن

 خوب 08/3 28/14 کل

 متوسط 57/1 78/7 مرد عملکرد کلی

 متوسط 02/2 37/7 زن

 متوسط 24/2 57/7 کل

 

مورد بررسی شامل میانگین، انحرا   یها های مربوط به آمار توصیفی برای نمونه شاخص 2در جدول 
نظر نمونه مردان، زنان و کل گروه نمونه  استاندارد در هر عامل و همچنین سطح اثربخشی هر عامل از

اثر بخشی  دهد ی. همانگونه که نتایج به دست آمده نشان مدهد یرا بر اساس شاخص میانگین نشان م

عامل ارزشیابی از نظر گروه نمونه زنان، مردان و کل گروه نمونه در سطح خوب است. در عامل نظم و 

توسط و از نظر کل نمونه نیز در حد خوب است. در عامل هماهنگی از نظر مردان خوب، از نظر زنان م

اخالقی از نظر مردان خوب، از نظر زنان ونظر کلی گروه در سطح متوسط است. در عامل  -رفتاری

انگیزشی از نظر مردان در حد متوسط ولی از نظر زنان و کل گروه نمونه در حد خوب است. عملکرد 
 زنان در حد متوسط است. کلی دوره آموزشی نیز از نظر مردان و
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 پنجگانه یها : بارهای عاملی سئواالت روی عامل3جدول 

 بار عاملی بار عاملی بار عاملی بار عاملی بار عاملی بار عاملی  عامل

 

 ارزشیابی

1 67/0      

2 71/0      

3 66/0      

4 68/0      

 

 

نظم و 

 هماهنگی

1  47/0     

2  45/0     

3  39/0     

4  53/0     

 

-رفتاری

 اخالقی

1   52/0    

2   57/0    

3   53/0    

   46/0    1 انگیزشی

2    51/0   

3    53/0   

4    70/0   

5    68/0   

عملکرد 

 کلی
 

1     50/0  

2     58/0  

3     40/0  

 د تراکمی واریانس تبیین شده: مقادیر ارزش، درصد واریانس تبیین شده و درص4جدول 

درصد واریانس  ارزش ویژه تعداد سئوا ل عامل

 تبیین تبیین شده

درصدتراکمی 

 واریانس تببین شده

 37% 37% 7/15 4 ارزشیابی

 57% 20% 88/9 4 نظم و هماهنگی
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 69% 12% 61/5 3 اخالقی-رفتاری

 5/77% 5/8% 6/4 5 انگیزشی

 5/81% 4% 44/3 3 عملکرد کلی

از واریانس  37حدود % 7/15 یژه، اولین عامل ارشیابی است که با ارزش و4توجه به نتایج جدول با 

اخالقی با ارزش  -و عامل رفتاری  20بیش از % 88/9 یژه. نظم و هماهنگی با ارزش وکند یراتبیین م

 44/3ویژه  درصد و عملکرد کلی با مقدار 5/8 6/4عامل انگیزشی با مقدار ویژه  12حدود % 61/5 یژهو

عامل شناسایی شده درصد قابل  5. در کل کنند یدرصد از واریانس پرسشنامه را تبیین م 4حدود 

 .کنند ی( را تبیین م81از واریانس مربوط )% یا مالحظه
قبل از پرداختن به آزمون تفاوت میانگین در دو گروه مستقل، مفروضه نرمال بودن همه متغیرهای 

 تأیید شد. 05/0تر از  داری بزرگ رفت و همگی با سطح معنیپژوهش موردبررسی قرار گ

: نتیجه آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات گروه نمونه 5جدول 

 زنان و مردان در ابعاد مختلف

 شاخص
 نتیجه آزمون تی مستقل نتیجه آزمون لوین

F سطح معنی داری T Df سطح معنی داری 

 P>0/05 68 893/0 21/0 85/1 ارزشیابی

 P<0/05 68 25/2 47/0 75/0 نظم و هماهنگی

 P<0/05 68 07/2 32/0 12/1 اخالقی -رفتاری

 P<0/01 68 17/3 87/0 09/0 انگیزشی

 P>0/05 68 22/0 61/0 54/0 عملکرد کلی

نتیجه آزمون لوین و سطح معنی داری بیانگر تائید فرضیه صفر و  دهد ینشان م 5همانگونه که جدول 

نتایج آزمون تی مستقل نیز  دو گروه در ابعاد محتلف است. یها انسیبرقراری فرض همگنی وار جتاًینت

نظم و هماهنگی و رفتاری اخالقی در سطح  یها که تفاوت مشاهده شده در عامل دهد ینشان م

( معنی دار است. این در حالی است که در عامل ارزشیابی 01/0( و در عامل انگیزشی در سطح )05/0)

 عملکرد کلی تفاوت معنی داری بین نظرات دو گروه وجود ندارد.  و
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 بحث و نتیجه گیری
 متولیان یها از دغدغه یکی همواره آموزشی، مراکز و ها دانشگاه در الکترونیکی توسعه آموزش ارزیابی

احی ها طر امروزه، دانشجویان دیگر افرادی که نظام آموزشی معاصر برای آن .است بوده آموزشی نظام

نوین نیز آشنا هستند  یها یدارند و با فناور ها یها دسترسی وسیعی به فناور شده است، نیستند. آن
 یها ی(. این دانشجویان کاربرد فناور1393؛ به نقل از نصیری و همکاران، 2009، 1)چئونگ و هئو

شار روز افزونی بر (. ف2015، 2)الکی و همکاران دانند یآموزشی م یها اطالعات را جز مفیدی از دوره

آموزش عالی در مناطق مختلف جهان اعمال شده تا به سمت بهره گیری از فناوری  یها مؤسسه

نمایند  تر عیرا برای مخاطبان وس شانیها اطالعات و ارتباطات حرکت کنند و میزان دسترسی به برنامه
سعه سطح کیفیت آموزشی (. ارتقا و تو1390؛ به نقل از مهدیون و همکاران، 2009، 3نخوسی-)تراب

سنتی آموزش جهت برآوردن  یها ستمیزمان دارد؛ به طوری که س نیتر نیاز به انتقال دانش در کوتاه

(. توسعه 1394نیازهای آموزشی مدون امروزی کافی نیست )کاظمی ملک محمودی و همکاران، 
است )یعقوبی، آ  یها آموزش یک ضرورت جهانی و آموزش الکترونیکی یکی از بهترین راه حل

1388.) 
هد  از پژوهش حاضر ارزشیابی میزان اثربخشی یک دوره آموزش الکترونیکی در موسسه مهر 

. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر فراگیران شرکت کننده در دوره آموزش الکترونیک؛ باشد یدانش م

اخالقی از نظر  -فتاریارزشیابی، نظم و هماهنگی خوب بوده است. در عامل ر یها عملکرد در مؤلفه

مردان خوب و از نظر زنان در سطح متوسط است. در عامل انگیزشی از نظر مردان در حد متوسط ولی 
از نظر زنان در حد خوب است. عملکرد کلی دوره آموزشی نیز از نظر مردان و زنان در حد متوسط 

نظم و  یها شده در عامل که تفاوت مشاهده دهد یبوده است. نتایج آزمون تی مستقل نیز نشان م

( معنی دار است. 01/0( و در عامل انگیزشی در سطح )05/0هماهنگی و رفتاری اخالقی در سطح )

این در حالی است که در عامل ارزشیابی و عملکرد کلی تفاوت معنی داری بین نظرات دو گروه وجود 
( و نورالهی و همکاران 1395) یکیاکجوری و میرتقیان رود یها ندارد. نتایج پژوهش با پژوهش

( ناهمسو 1393) ی( و اناری نژاد و محمد1395( همسو و با پژوهش اسماعیلی و همکاران )1392)

 .باشد یم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Cheung & Hew 

2  - Lockey&Et al 

3- Turab-Nkhosi 
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برای تفسیر، صورت  داخلی و خارجی اندکی در این زمینه یها بر اساس مطالعات پیشین، پژوهش

ت که عدم آشنایی و آمادگی گرفته است. تجربیات موجود در کشور نشان دهنده این واقعیت اس
. در کاهد یها به شدت م ها برای آموزش در فضای مجازی از اثربخشی آموزش مؤسسات و سازمان

ها و مراکز آموزشی، میزان بهره مندی  آموزشی ارائه شده در دانشگاه یها موارد متعددی از دوره

ن به توانمندی و سطح عالقه و دانشجویان و فراگیران از محتوای آموزشی مطالعه شده و وابستگی آ
اساتید برای آموزش در فضای مجازی به اثبات رسیده است. مؤسسات و مدرسانی که آمادگی  یزهیانگ

الکترونیکی الزم برای تدریس در فضای مجازی را دارند عالوه بر افزایش اثربخشی و انتقال مطالب 

. در مقابل، عدم تسلط و شود یاگیران نیز مآموزشی، باعث ایجاد انگیزه و افزایش عالقه مندی در فر

 .شود یها م مدرسین به شدت باعث کاهش بهره مندی فراگیران و ناکارامدی آموزش یعالقه

عملکرد قابل تبیین /اهمیت تحلیل مدل از این دست بر اساس ییها نتایج پژوهش حاضر و پژوهش
 و موجود شرایط اقتضای به ها، خصشا از یک عملکرد، هر/اهمیت تحلیل مدل در و تحلیل هستند.

 ویژگی (. این1،2011کنند )کالیس، دی سانتو اختیار را متفاوتی اهمیت درجه توانند یمخاطبان م نظر

 یها دوره ارزیابی کیفیت برای باالیی مزیت و پذیری انعطا  از را عملکرد/تحلیل اهمیت مدل

 تحلیل امکان شاخصه، چند ارزیابی عدی،ب است. تحلیل چند ساخته برخوردار الکترونیکی یادگیری

 جهت ضعف، قوت و نقاط دادن نشان در توانمندی باال، پذیری انعطا  ها، گروهی شاخص و انفرادی

 خصوصیات از همگی اصالحی، راهبرد در تدوین بسترسازی و منابع بهینه تخصیص منظور به دهی

 به نموده است، تبدیل اثربخش، تحلیلی ابزاری به را عملکرد/اهمیت مدل تحلیلی که هستند مطلوبی

-فعالیت مختلف یها جنبه شناسی آسیب و برای ارزیابی چارچوبی عنوان به آن از توان یم که طوری

 بهره یادگیری الکترونیکی سیستم کیفیت تضمین و ارزشیابی تحلیل، در جمله سیستم، از یک های

 سطوح در یادگیری الکترونیکی نظام عشیو و گسترش رفت، آن ذکر که آنچه به توجه با .گرفت

 مراکز در مهم بسیار و جدید بخشهای از یکی آموزش عالی، نظام در به ویژه و آموزشی نظام مختلف

 (.1381دارد )کرمی پور، ضرورت آن در کیفیت ارزشیابی که است آموزشی

تا مدیران و  ردآو یآموزشی از یک سو، آیینه ایی فراهم م یها در واقع ارزیابی اثربخشی دوره
آموزشی به دست آورند و از  هایفعالیتتر از چگونگی کم و کیف  کارکنان سازمان تصویری روشن

ضعف و  یها تا نسبت به جنبه سازد یسوی دیگر، برنامه ریزان و کادر آموزشی سازمان را مجهز م

آموزشی کمک کنند،  هایلیتفعاها و  قوت برنامه آگاهی پیدا کنند و از این راه به اثربخش کردن برنامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Colace&DeSanto 
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جدید یادگیری به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از تدریس و  های یدر حال حاضر ارزشیابی از فناور

آموزش الکترونیکی زیرمجموعه و فصل مشترک فناوری  .یادگیری الکترونیکی شناخته شده است
رهاوردهای آن، تغییرات  اطالعات و فناوری آموزشی است، به عبارتی ظهور قرن فناوری اطالعات و

سریع در ساختار آموزشی از جمله مرز گستری و انجام آموزش در خارج از مکان و زمان را در 

 (.2011برداشته است )گلزاری و همکاران،
 در انجام ارزشیابی با است. الکترونیکی یادگیری کیفیت تضمین در کلیدی ارزشیابی عنصری پس

 امور در آن از استفاده و گسترش برای کرد؛ و تضمین را کترونیکیال یادگیری کیفیت توان یم واقع

 الکترونیکی یادگیری مهم نقش و اهمیت به توجه با .کرد آینده نگری ریزی و برنامه آموزشی مختلف

 آموزشی و مراکز در مدیران مربوطه و اندرکاران دست ریزان، برنامه آموزش، کارکرد افزایش کیفیت در

 نیز الکترونیکی یادگیری از ارزشیابی به آموزشی، یها بخش ارزشیابی از بر عالوه باید هها دانشگا

 یا و نقاط قوت تقویت برای و بشناسند را فعالیت خود از بخش این ضعف قوت و نقاط و پرداخته

 اعتالی و پویایی شاهد وسیله بدین تا اقدام کنند بخش این احتمالی یها نقص و های یکاست رفع

 در یادگیری الکترونیکی زمینه در ارزشیابی اجرای شک باشیم. بدون کشور آموزش در کزمرا بیشتر

 کیفی وضع بهبود و پیشرفت به زیادی کمک آموزش عالی بخشهای سایر کنار در عالی آموزش مراکز

 خواهد نمود. آموزش الکترونیک
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 منابع

ابی وضعیت یادگیری (. ارزی1395اسماعیلی، هادی. رحمانی، شاهیور و کاظمی، احمد. )  -1

مدیریت عمومی،  یها الکترونیکی واحد آموزش مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان، پژوهش

 .203-222سال نهم، 
عملی ارزشیابی آموزش، الکترونیکی  یها (. شاخص1393اناری نژاد، عباس و محمدی، مهدی )  -2

، 93، بهار 1، شماره 5دوره  در آموزش عالی ایران. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی )مدیا(،

25-11. 

 یها (. ارزیابی اثربخشی دوره1394آرین مهر، امید علی. کیان، مریم و برزگر بفرویی، کاظم. )  -3
الکترونیکی آموزش ضمن خدمت معلمان شهریاسوج بر اساس مدل کرک پاتریک، سومین 

 .1-12 کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین،

(. ارزشیابی و تضمین کیفیت در یادگیری 1390خلیفه، قدرت اهلل و رضوی، سیدعباس. )  -4
 .33-44، 1، شماره 3عملکرد، مجله مدیا، دوره -الکترونیکی با استفاده از مدل تحلیل اهمیت

درسی کشورهای پیشرفته  یها آموزش فناوری در کتاب(. »1385زمانی، بی بی عشرت. )  -5
 .155لنامه رشد تکنولوژی آموزشی، شماره ، فص‹«انگلستان›

سازمانی با تأکید بر آموزش الکترونیکی، نخستین  یها (. اثربخشی آموزش1390سلیمانی، الهام. )  -6

 همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی،

 CORGEDU01_034.html-CORGEDU01-/Paperhttp://www.civilica.com. 

(. ارزیابی 1394شاه حسینی، محمد علی. نارنجی ثانی، فاطمه. عبادی، رحیم و رودباری، حمید. )  -7
یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی، تحقیقات کتابداری و اطالع -کیفیت خدمات نظام یاددهی

 .303-277، 2، شماره 49رسانی دانشگاهی، دوره 

(. برخی کارکردهای آموزشی و پژوهشی وبالگها، مجله الکترونیکی 1384اده، مریم. )صرا  ز  -8

 مهر. 22)نما(، دوره پنجم شماره یک  رانیپژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ا
(. ارزشیابی اثربخشی 1390فتحی واجارگاه، کوروش. پرداختچی، محمد حسن و ربیعی، مهدی. )  -9

)مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد(،  رانیموزش عالی اآموزش مجازی در نظام آ یها دوره

 .5-21فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال اول، شماره چهارم، 

http://www.civilica.com/Paper-CORGEDU01-CORGEDU01_034.html
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(. بررسی 1394کاظمی محمودی، شیما. پیری توسنلو، مسعود. نوروزی، نصراله و آرایی، محمد. )  -10

یدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان، عوامل مؤثر بر توسعه آموزش الکترونیکی از د
 .236-229، 3، شماره 6توسعه آموزش جندی شاپور، سال 

رشد تکنولوژی آموزشی، « (. آموزش متناسب با عصر اطالعات1381کرمی پور، محمد رضا. )  -11

 .27. ص 7شماره 
ان به میزان (. بررسی نگرش دانشجوی1395کیاکجوری، داوود و میرتقیان رودسری، سید محمد. )  -12

)مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام  یکیاثربخشی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش الکترون

 .51-66، 5خمینی نوشهر(، فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی، شماره 

(. تدوین و اعتبار 1389گلزاری، زینب. کیامنش، علیرضا. قورچیان، نادرعلی و جعفری، پریوش. )  -13

ارزشیابی کیفیت درونی آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی کشور، مطالعات برنامه سنجی 
 .185-160، 1، شماره 1درسی آموزش عالی، سال 

(. کیفیت 1390مهدیون، روح اهلل. قهرمانی، محمد. فراست خواه مقصود و ابوالقاسمی، محمود. )  -14

کیفی، تحقیقات کتابداری و اطالع  یا یادگیری در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاهی، مطالعه

 .100-77، 58، شماره 45رسانی دانشگاهی، سال 

(. تأثیر 1393نصیری، فخرالسادات. قنبری، سیروس. اردالن، محمدرضا و کریمی، ایمان. )  -15
و آمادگی اعضای هیئت علمی در پیاده سازی اثربخش آموزش الکترونیک بر اساس  ها رساختیز

-330، 5، شماره 7ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره  مدل پذیرش فناوری، دو

338. 
 (. ارزیابی1392محسن. ) زارع، نظرزاده و فرهاد سراجی، رضوان، حکیمزاده، سعید، نورالهی،  -16
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 آن ییاجرا یو ارائه راهکارها یریادگیدر آموزش و  یاجتماع یها نقش شبکه

 یمیابراه رهیاست/  الهه آقاپور/  انیزمان یسیع
 

 دهکیچ
با هم در  توانند یو زمانی مها حد و مرزهای خود را شکسته و همه در هر مکان  امروزه ارتباط

که در تسهیل این امر بی  هایی یاجتماعی از جمله فناور یها متعدد در ارتباط باشند. شبکه های ینهزم
اجتماعی در فضاهای اجتماعی، فردی و در  یها نهایت تأثیر گذار بوده است. با توجه به اینکه شبکه

، کار و دانش را تحت تأثیر قرار یادگیریموزش، اند و شیوه زندگی، آ جوامع امروز بشری رخنه کرده
 یها داده است، بحث در این مورد خالی از لطف نیست. لذا هد  این پژوهش بررسی نقش شبکه

 مقاله حاضر .باشد یاجتماعی به عنوان ابزای جهت آموزش ویادگیری و ارائه راهکارهای اجرایی آن م

 یدجستجوگر، کل موتورهای استفاده از با اینترنتی ایجستجوه از آن تدوین در و بوده مروری نوع از

جمله  از معتبر یها داده پایگاه اجتماعی، آموزش و یادگیری، روش تدریس، در یها شبکه یها واژه
Magiran, Noormags, Scientific Information Database, Science Direct, 

Google Scholar است شده استفاده منتشر شده علمی تمقاال و کتب در یا کتابخانه مطالعات و. 
 1384-1396منتشر شده از سال  یاتها، پایان نامه، نشر از کتاب یا همچنین در جستجوهای کتابخانه

منبع بود که به دلیل  50ها با بررسی انجام شده در حدود  ( استفاده شد و تعداد آن2016-2005)

منبع به عنوان منابع اصلی انتخاب گردید و  30ت همیوشی بسیار زیاد این منابع با همدیگر، در نهای
 فناوری نوین ابزارهای از یکی اجتماعی به عنوان یها نشان داد شبکه ها یافتهمورد استفاده قرار گرفت. 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کارشناس  ،یآموزش یزیکارشناس ارشد برنامه ر ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،ییتهران، دانشگاه عالمه طباطبا

 شهرستان سلسله ییآموزش ابتدا

  یآموزش یزیکارشناس ارشد برنامه ر ،یتیو علوم ترب یکردستان، دانشگاه کردستان، دانشکده روانشناس 

  یآموزش یزیکارشناس ارشد برنامه ر ،یتیو علوم ترب یکردستان، دانشگاه کردستان، دانشکده روانشناس 



 

 

 

 

 

 

 

 

 38 1396، بهار 5سال دوم، شماره (؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیفصلنامه پ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

برداشت. در  آموزشی عدالت تحقق در جهت گامی توان یم ها ین شبکهکلی با استفاده از ا حالت در

 به طور بایست یآموزش م در مجازی اجتماعی یها شبکه کاربرد فراوان تأثیرات به توجه با نتیجه

 امر در فناوری این از استفاده گسترده سمت به درس طرح بر مبتنی و دقیق برنامه ریزی با و علمی

 بین در فرهنگ سازی استناد، علمی قابل های یافته به توجه با را الزم یطشرا کرد و حرکت آموزش

 و مطلوب استفاده برای معلمان آموزش و موردنیاز های یرساختز آوردن فراهم ها، خانواده و معلمان
 .آورد فراهم آن نیاز فراخور به هر درس در آموزشی یها شبکه از مناسب

 روش تدریس، آموزش و یادگیری، راهکارهای اجرایی اجتماعی، یها شبکه کلیدی: یها واژه
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 مقدمه
 یها بر بسیاری از جنبه ای یستهشا یرگسترش سریع به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات، تأث

 های یفناور چشمگیر گسترش (. در راستای2008و همکاران، 1زندگی افراد داشته است )شنگ

 این به بکارگیری ملزم یا جامعه هر تحوالت در مبدأ نوانبه ع ارتباطی، آموزش وپرورش و اطالعاتی

 طول در ارتباطی، و اطالعاتی جدید فناوریهای قابل توجه است. رشد آموزش امر در نوین فناوریهای

و  رشد از جدیدی یمرحله وارد کشورها از بسیاری در را آموزش وپرورش گذشته، یدهه دو

 از به توجه با و نیست محدود مدارس بسته به چارچوب شآموز دیگر امروزه .است کرده شکوفایی

 یادگیری برای مناسب محیط ارتباطی، و اطالعاتی ابزارهای با کمک ها، فاصله و مرزها رفتن میان

 شرایط که یا به گونه دارد؛ قرار همگان دسترس در باال انعطا  پذیری با و سطحی وسیع در همواره

 است. آمده فراهم افراد ایبر مادام العمر یا آموزش مستمر

است. اینترنت  اینترنت طریق از ارتباطات نوین های ی، فناورها یفنّاور یکی از پرکاربردترین
است. یکی از این  داده یادگیری جدید های یطمح بسترسازی برای معلم به متعددی های یتقابل

 یابزارها ینیکی از پر طرفدارتراجتماعی به عنوان  یها . شبکهباشد یاجتماعی م یها شبکه ها یتقابل
از آن به عنوان  توان یاین ابزار م های یتو محدود ها یتاینترنتی است که با شناخت کارکردها و قابل

ابزار نوینی در امر آموزش و یادگیری برای اهدا  از پیش تعیین شده استفاده نمود )چراغ مالیی و 

مختلف بدنه آموزشی از  یها به بخش تواند یی ماجتماع یها (. بهره مندی از شبکه1392همکاران،

یادگیری کمک کنند.  یها جمله آموزش دانش آموزان، پیشرفت، انگیزه، ارتباط با همساالن و تجربه
ها و تاثیری که روی فرهنگ، طرز فکر و عمل استفاده کنندگان آن  استفاده روز افزون از این شبکه

درس به  یهاکالستوسعه و ارتقای سطح آموزشی و علمی  دارد، نظام آموزشی را متحول کرده و در

فرایند یادگیری خود  یدامنه توانند یشکل متداول امروزی نقش موثری دارد. دانش آموزان و معلمان م

کالس درس گسترش دهند، هر لحظه که نیازمند سؤال و برقراری ارتباط با  یها را به خارج از محدوده
اجتماعی مجازی کمک بگیرند  یها از امکانات شبکه توانند یباشند، م معلم یا سایر دانش آموزان

اجتماعی یکی از مفاهیمی  یها (. در واقع یادگیری با استفاده از شبکه1393)آرامون و شاهمحمدی،

. استفاده از گذارد یآموزش در هر زمان و هرمکان را به بهترین صورت به اشتراک م ییدهاست که عق

برای تغییر در فرایندهای شناختی و الگوهای یادگیری متناسب با  تواند یی مجازی ماجتماع یها شبکه

 زمینة یادگیری و آموزش در مجازی اجتماعی یها شبکه از استفاده عصر دیجیتال مفید واقع شود.
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1- Sheng 
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باید  .کند یم مهیا را یادگیری و آموزش امر در یادگیرندگان فعال مشارکت و ایجاد مشارکتی یادگیری

ن مطلب را هم در نظر داشته باشیم که یادگیرندگان امروزی به دلیل بودن در محیطی که ابزارهای ای
حر  اول را در آموزش و یادگیری می زند، انگیزه کمتری برای توجه به یادگیری به  یا چندرسانه

برای استفاده را که  ییها اجتماعی و فرصت یها شیوه سنتی دارند. به همین دلیل اطالع از مزایای شبکه

 .نماید ی، الزم و ضروری مکند یکنندگان آن )یادگیرنده و یاددهنده( فراهم م

 اجتماعی یها شبکه
 تبدیل اجتماعی برقراری ارتباطات در تأثیرگذار و محبوب ابزار یک به اجتماعی یها شبکه از استفاده

 روابط بر عمیق ثیرگذاریتأ دلیل به اجتماعی یها (. شبکه2،2014راسیا و 1یرانسوار ( است شده

 مورد این در تواند یم که است و ارتباطات اطالعات فناوری در نو یها جلوه از یکی اجتماعی،

وب  :است چنین دهد یم ارائه اجتماعی یها شبکه از آکسفورد لغتنامه که یفیباشد. تعر تأثیرگذار

 ارتباط کاربران موجب ... و تصاویر ،ها میاپ ،ها یدگاهد اطالعات، انتشار طریق از که افزاری یا نرم سایت

 کند یم معرفی به صورت وبسایتی را اجتماعی یها شبکه کمبریج لغتنامه همچنین .شود یم یکدیگر با

 آسان مردم برای را گروه یک با اعضای ... و ها عکس اشتراک گذاری اطالعات، و ارتباط برقراری که

 بر مبتنی وبسایت های از یا اجتماعی، مجموعه یها شبکه( معتقدند 1392) یکاظم و کاووسی .کند یم

 به تأثیرگذاری سایبر، فضای در تعاملی مجازی ارتباطات و شبکه باقابلیت ایجاد و هستند وب فناوری

مبتنی بر وب است که این  های یساز سرو یا اجتماعی، مجموعه ی. یک شبکهپردازند یاجتماع م در

ها به اشتراک بگذارند و از میان  که توصیفات خود را با آن آورد یامکان را برای اشخاص فراهم م
 (.3،2008توصیفات عمومی دیگر افراد، برای یافتن اتصاالت جدید استفاده کنند )بوید و الیسون

 انتشار به اقدام آنها کاربران به وسیله است که هایی یگاهابزار و پا توصیف برای اجتماعی شبکه اصطالح

به صورت  که هستند اجتماعی پایگاههایی یها شبکه .کنند یم خود مطالب گذاریاشتراک  به و

 کاربران ویدئویی تصاویر و ها صوت ها، ها، عکس داستان اطالعات، اشتراک گذاری به برای اختصاصی

(. به عبارتی دیگرشبکه های اجتماعی، محل گردهمایی صدها میلیون 1389پور، یموسو (اند شده ایجاد

نترنت است که بدون توجه به مرز، زبان، جنس و فرهنگ به تعامل و تبادل اطالعات کاربر ای

اجتماعی برای افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضای مجازی  یها . در واقع شبکهپردازند یم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Ratneswary 

2- Rasiah 

3- Boyd & Ellison 
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مانند عکس  گیرد یاند. به طور کلی از طریق اطالعاتی که بر روی پروفایل افراد قرار م طراحی شده

 های یلپروفا توانند ی. کاربران مگردد ی، اطالعات شخصی و عالیق برقراری ارتباط تسهیل مکاربر
کاربردی مختلف مانند ایمیل و چت با یکدیگر ارتباط برقرار  یها دیگران را ببینند و از طریق برنامه

جویی در اجتماعی مجازی با کاستن از اتال  وقت، صرفه  یها (. شبکه2009وهمکاران، 1کنند. )پمیک

هزینه وایجاد یادگیری بهتر و آسانتر به صورت مداوم امکان فراگیری مستقل از زمان و مکان را برای 
 یها اجتماعی مجازی برای ارائه محتوی از عناصر اطالعاتی با فرمت یها . شبکهکند یافراد ایجاد م

شبیه سازی شده استفاده مجازی یا  های یطو مح یکمتفاوت نظیر: متن، ویدئو، صدا، انیمیشن، گراف

اجتماعی مجازی در شیوه ارائه، نوع محتویات و عرضه مناسب  یها و رمز موفقیت شبکه نماید یم

 جدیدی یها ، روشکند یم حمایت یادگیری درگیری و فعال بودن در از اجتماعی یها شبکه .باشد یم

 های یدهبیان افکار و ا مختلف، های شیآزما برای را معلمان و یادگیرندگان و کند یم ارائه خلّاقیت برای
 یادگیری تجارب ها به ایجاد عالوه بر این استفاده از این شبکه کند یتشویق م جدید یها خود به روش

، 2009 ،3پالغ و باربر ؛2005 ،2مندل و فیشر ؛2009 )ردیکر، شود یلذّتبخش منجر م معنادار، اثربخش و

5ریوزی ؛2004 ،4کانوکا و گاریسون
 (.2006 کاران،و هم 

 قدرت افزایش اطالعات، و اخبار آزادانه و سریع انتشار ازجمله مزایا برخی اجتماعی، دارای یها شبکه

و  جوامع افراد، با آشنایی و جغرافیایی مرزهای از عبور امکان انتقادی، روحیه و تقویت تحلیل
 آشنایی و به صورت آزادانه ها یدها بیان امکان جمعی، خرد تقویت و شکل گیری مختلف، یها فرهنگ

 و دوستان با مستمر ارتباط مجازی محتوایی، و تبلیغی کارکرد دیگران، های یقهسل و افکار ،ها یدها با

 از بسیاری یکیارچه سازی عرصه جهانی، در اخالقی و انسانی یها ارزش توسعه و تبلیغ آشنایان،

یادگیرنده و  بین شبانه روزی ارتباط ایجاد و شفرایند آموز در سرعت افزایش وبی، و اینترنتی امکانات

 (.1390بوده است )خانیکی و بابائی، سایبر فضای در و صداقت صمیمیت اعتماد، افزایش یاددهنده و

 اجتماعی و یادگیری مادام العمر یها شبکه

د. مساله یادگیری، در سراسر زندگی انسان به عنوان یک فرایند به طور پیوسته و مداوم وجود دار

العمر آرزوی مداوم یادگیری و پذیرفتن مسئولیت یادگیری فردی است. در این یادگیری،  یادگیری مادام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Pempek 

2- Fischer & Mandl 

3- Barbour & Plough 

4- Garrison & Kanuka 

5- Ruiz 
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(. یادگیری مادام العمر 2009کند )دمیرل، یها و رفتارش را از نو بازبینی م فرد رویکرد زندگی، ارزش

(. توسعه 2007می متراد  نوینی برای یادگیری است و دستاورد رشد تصاعدی اطالعات است )براه
یادگیری در زندگی در فرایند یادگیری مادام العمر توسط افراد  یها ها، عالیق و فرصت دانش، مهارت

. یادگیری مادام العمر در برگیرنده فرآیند یادگیری از گهواره تا گور بدون تحمیل اجبار و شود یحفظ م

 (.1385با میل و عالقه فردی است )الحسینی،
تحصیل رسمی ختم شود بلکه یادگیرندگان باید به آموزش در سرتاسر زندگی خود  آموزش نباید به

این فرصت را در اختیار افراد  تواند یاجتماعی سودمند م یها دسترسی داشته باشند که وجود شبکه

اجتماعی مجازی یعنی کاربردی بودن و متناسب بودن با  یها شبکه های یژگیقرار دهد. با توجه به و

ها، پوشش طیف  زندگی افراد، دوره زمانی کوتاه مدت و سیال، گستردگی نوع آموزشنیازهای 

ها  از این دست، این نوع شبکه هایی یژگیاز مخاطبان، قابلیت تطابق با نیاز بازار کار و و یا گسترده
ی بسترهای مناسبی را در راستای تحقق آموزش مادام العمر برای همه اقشار جامعه در تمام توانند یم

 (.1392سطوح وگروه های سنی فراهم کنند )پرند،

 در دسترس، یادگیری های یطمح ایجاد وسیلة به العمر مادام یادگیری از توانند یم اجتماعی یها شبکه

عالوه بر این نقش معلم در  است. اولیه یها آموزش مکمل که کنند حمایت پویا و پذیر انعطا 

تی او در کالس درس است و حیطه نفوذ وی نه فقط به مدرسه تر از نقش سن یادگیری پررنگ یها نظام
 یها . انتقال آموزش و یادگیری توسط شبکهیابد یبلکه به تمام شرایط و اوقات یادگیری تسری م

اجتماعی یادگیری باید به صورت فرآیندی باشد که اجبار را به انتخاب و اختیار و رنج یادگیری در 

ز یادگیری و منوط بودن آموزش به معلم و مدرسه را به خود مدیریتی نظام رسمی آموزش را به لذت ا
 و کرده وسیعتر را خود دید که افق کند یم قادر را مسئله یادگیرندگان اینو خود گستری تبدیل کند. 

 بدین و (2011 ،1چیو و داشته باشند )وانگ مشارکت یکدیگر با مکانی و زمانی دیوارهای از فراتر

 العمر مادام یادگیرنده به و کرده استفاده این امکان از تحصیل، رسمی دورة پایان زا پس حتی وسیله

 شوند. تبدیل

 اجتماعی یها آموزش در شبکه
 ساختن برای آسان زیادی منابع و امکانات از نوین آموزش وپرورش که یا دوره در است واضح

 ،گیرد یم کمک و تحصیلی رسید گوناگون های ینهزم در دانش آموزان تحصیلی پیشرفت و یادگیری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Wang. & Chiu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 43 ـــــــــــــــــــــــــــ آن ییاجرا یو ارائه راهکارها یریادگیدر آموزش و  یاجتماع یها نقش شبکه

 و مهم ابزارهای از یکی به عنوان و پرورش آموزش امر در اجتماعی یها شبکه به کارگیری از توان ینم

 به را جوانان و نوجوانان عالقه اگر خصوصاً .کرد چشم پوشی یادگیری تسهیل و تسریع در اثربخش

 یها به شبکه توجه شد. خواهد دچندانص اهمیت این دهیم، قرار مدنظر ها این شبکه از استفاده

 روابط بر یادگیریِ متمرکز فرآیند پیرامون بحث گرفتن قوت با آموزشی های ینهزم در اجتماعی

1ینهوگر ( یافت افزایش فناوری و اجتماعی
 (.2009 ،3سلوین ؛2،2009روبلیا و 

 به یادگیری مربوط اطالعات انتشار و دسترسی برای سرگرمی، جنبه کنار در اجتماعی یها شبکه

 به طور تحقق اهدا  آموزشی ها در جهت ( و استفاده از آن4،2009تنتا (گیرند یم قرار مورداستفاده

 شخصی زندگی و کار محیط اجتماعی نه تنها یها شبکه (.5،2013یشیکا (است شده مطالعه مفصل

 کنند یم ترسیم آموزش وپرورشاز  نو آن، چشم اندازی از مهمتر بلکه دهند یم قرار تأثیر تحت را افراد

 حال در آنها از استفاده و اجتماعی یها مثبت شبکه یها جنبه آموزشی زمینه در (.6،2014یپونودورا (

 مبتنی آموزش توان یم و شود ینم محدود اطالع رسانی به تنها ها شبکه این هستند کارکرد شدن آشکار

 به عنوان اجتماعی یها شبکه از هم اکنون وزان ازدانش آم کرد. طرح ریزی سایتها این در را شبکه بر

برقراری ارتباط شاگرد  ییوه. شکنند یم استفاده وگروهی انفرادی کارهای در خود تحصیالت به کمک

 این از مدارس از بعضی تدریس در سطوح مختلف تحصیلی متحول شده است، یها واستاد و روش

سایتها دانش  این در کالسی گروههای ایجاد با معلمان و دکنن یم کالسی استفاده هایفعالیت سایتها در
 اشتراک به دیگر همکالسان با درسی موضوعات درباره را خود اطالعات تا کنند یم تشویق را آموزان

فرایند یادگیری خود را در هر لحظه که نیازمند سؤال و  یبگذارند. دانش آموزان انتظار دارند دامنه

کالس گسترش دهند. پست الکترونیکی،  یها د باشند، به خارج از محدودهبرقراری رابطه با استا
اینترنتی باعث شده است ارتباط معلمان با دانش آموزان و مطالب  یها گفت و گو و نشست یها اتاق

 که در دهند یم را فرصت این دانش آموزان به نیز (، معلمان1391درسی خود بیشتر شود )نگهبان،

 دهند یم را این امکان دانش آموزان به سایتها این بیردازند. یکدیگر با تعامل به همدرس از خارج محیطی

 زیادی جذابیت برایشان محیطی که در البته بزنند، پیوند رسمی آموزش با را خود فراغت اوقات که

ای بر را امکان این یادگیری و آموزش در اجتماعی یها شبکه از استفاده (.1392 زوارکی، یزارع ( دارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Greenhow 

2- Robelia 

3- Selwyn 

4- Tonta 

5- Isik 

6- Ponnudurai 
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کنند؛ به  ارسال یا دریافت را خود مطالب مکان و زمان در هر که آورد یم و یادگیرندگان فراهم معلمان

 )ردیکر، مهیاست و پذیر مکان به شبکه امکان و هر زمان هر در دسترسی روش این در دیگر عبارت

2009.) 

س را با توجه به عالیق مختلف تدری یها تا روش کند یاجتماعی مجازی معلمان را قادر م یها شبکه

 ارتقا مؤثر آموزندة هایفعالیت دادن انجام طریق از را مهارت خود و دانش دانش آموزان عملی کند،

 صورت همان به و کند یکیارچه یادگیری فرایند در را تشخیصی های یابیارز (.2011)هیو، دهد

 یادگیرندگان برای را زیادی امکانات ها کند. از سویی دیگر این شبکه تنظیم را گری هدایت هایفعالیت

 کالس از بیرون اساتید با بسازند، را یادگیریشان مسیر یادگیرندگان خود شود یم و باعث آورد یم فراهم

 را اطالعات منابع و از ابزارها یا مجموعه از استفاده ( و1،2009)سلوین کنند برقرار ارتباط درس

 و سن نظر از افراد همسان ویژه یادگیرندگان به سایر با را یمثبت ارتباط ( و2011 )هیو، کنند مدیریت
 و انگیختگی موجب وسیله بدین و برعهده بگیرند شبکه را در مختلف یکرده، نقشها ایجاد عالیق

 (.2010 ،2)کابیالن شدن یادگیرندگان شود درگیر

 بدون نیاز مورد و یدجد اطالعات دریافت آموزش و یادگیری امکان اجتماعی در یها شبکه از استفاده

 یادگیری های یطمح زمینة در که پژوهشی ( در2008همکاران ) و 3. تسوآورد یرا فراهم م محدودیت

 سازد یم قادر را و معلمان یادگیرندگان مجازی، اجتماعی یها شبکه از استفاده دریافتندکه دادند، انجام
 ظهور زمان از .دهند نشر و گسترش را آن کرده و پیدا دسترسی خود نیاز مورد به محتوای یادگیری

 و تدریس امر در اجتماعی یها شبکه از استفاده درباره فراوانی تاکنون مطالعات اجتماعی یها شبکه

 .گردد یها اشاره م است که در ادامه به آن رسیده انجام یادگیری به
4تونکی پژوهش

 بر حاکم جو و مؤثر آموزش بر اجتماعی یها تأثیر شبکه بر ( که2010) همکاران و 

5پیریاسیلیا پژوهش نتایج به توان یهمچنین م .برد نام دارد، اشاره کالس
 در که کرد ( اشاره2010) 

 .داد قرار تأکید مورد را دانش آموزان یادگیری تجربیات بهبود در اجتماعی یها شبکه نقش مطالعاتش،

6میسان
 افزایش در باال پتانسیل با آموزشی فرصت یک به عنوان اجتماعی یها شبکه نقش ( به2006) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Selwyn 

2- Kabilan 

3- Tsia 

4- Tuncay 

5- Piriyasilpa 

6- Mason 



 

 

 

 

 

 

 

 

 45 ـــــــــــــــــــــــــــ آن ییاجرا یو ارائه راهکارها یریادگیدر آموزش و  یاجتماع یها نقش شبکه

 ونتورا همچنین .است نموده اشاره دانشآموزان قدرت تفکر
1
2کوئرو و 

 به این مطالعاتشان ( در2013) 

 موردنیاز های ییو توانا ها مهارت از یا مجموعه بهبود موجب اجتماعی یها شبکه که یافتند دست نتیجه

 .گردد یم دانش آموزان افزایش یادگیری به منجر رتهامها سطح ارتقای این .شوند یم دانش آموزان

3یانگ یها پژوهش
4(، باران2011) 

 به که دانش آموزان داده نشان دیگر محققان از بسیاری ( و2010) 

 انگیزه دانش آموز، معلم رابطه اجتماعی بهبود و دهند یم نشان عالقه الکترونیکی یادگیری از سبک این

را  اطالعات تا دهند یم یادگیرندگان به را فرصت این اجتماعی یها شبکه .دهد یم افزایش را برای آنها

 مهمتر و دریافت نمایند را بازخوردها و نظرات بگذارند، اشتراک به را هایشان یدها کنند، سازماندهی

 و معلم میان ارتباط ها، امکان شبکه این ( به عالوه،2008) 6وو و 5وانگ ( بیاموزند دیگران از اینکه،

7تادئو (آورند یم فراهم مکان و زمان هر در را دانش آموز
8و جووانا 

 و یوئی عقیده ( به2014) 

 اهدا  به اجتماعی یها شبکه و به وسیله خط بر جامعه تشکیل با توانند یم فراگیران همکاران،

 یابند. دست آموزشی

 انجام ایران در زبان یادگیری در یاجتماع یها شبکه از عنوان استفاده با ( تحقیقی1391( منفرد و خانی

 و هستند اجتماعی یها شبکه در فعالی کاربران دانش آموزان که داده آنها نشان تحقیق نتایج که اند داده

 هستند. انگلیسی تمرین و یادگیری برای مناسبی های یطمح اجتماعی یها که شبکه اعتقاددارند

9ناوارته و ولتسیانوس
 های یطمح به عنوان اجتماعی یها شبکه موضوع به خود پژوهش ( در2012) 

 وقتی که از که هستند اعتقاد این بر ها آن یادگیرنده پرداختند. هایفعالیت و تجربیات :یادگیری رسمی

 پزشکان و محققان توسط آموزشی کوشش به کردن کمک اجتماعی برای یها شبکه های یتسا پتانسیل

 هستند رسمی یادگیری برای که هایی یتسا آن از استفاده رب تجربی است، مدارک شده برجسته عیناً

 قابل دسترس اطالعات از وسیعی حجم مدیریت در یادگیرندگان که اند داده نشان نتایج .است اندک

 حمایت دارند به نیاز همکاریشان و زمان مدیریت برای راه حلها و ها یاستراتژ طراحی و برای آنها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Ventura 

2- Quero 

3- Young 

4- Baran 

5- Wang 

6- Woo 

7- Tadeu 

8- Joana 

9- Veletsianos and Navarrete 
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 عالقه و اقبال مورد آنکه بر عالوه اجتماعی یها شبکه دهد ینشان م نهپیشی بازنگری خالصه، به طور

دانش  و معلم اختیار در بازخورد گرفتن و اطالعات انتقال برای امکانات فراوانی هستند، دانش آموزان
 گروهی، انتقادی برمی دارند، تفکر میان از مکان و زمان بعد در را کالس و مرزهای دهند یم قرار آموز

 و تولید دلیل به تنها قدرت آنها و کنند یم تقویت را گروهی مسأله حل و تیمی پروژه محور یرییادگ

نیز  را جدید دانش تولید و دادن بازتاب امکان بلکه نیست، اعضای آن بین دانش گذاشتن اشتراک به
 نقد و ،کنند یم رتغیی ،شوند یم چالش کشیده ، بهشوند یم تولید ها یدها ها شبکه این در .آورد یم فراهم

به  اجتماعی یها شبکه حاضر دهه در (. لذا ازآنجاکه1392شوند )چراغ مالیی و همکاران، یم ارزیابی

تحت  را یادگیری تدریس فرآیند و اند شده آموزش حوزه وارد نوین آموزشی ابزارهای از یکی عنوان

 هستند تحقیق و توجه درخور یا مقوله قرارداده اند، الشعاع

 اجتماعی در آموزش ویادگیری یها اجرایی استفاده از شبکه یهاراهکار
 یها فرصت است ممکن بلکه بخش نیست، اثر تنها نه نوین ابزارهای با قدیمی یها روش از استفاده
برجای گذارد. با توجه به اینکه بسیاری از معلمان در  را معایب و هاچالش تنها برده و بین از را موجود

 منظور بنابراین باید به کنند ییر در روش تدریس خود و فراگیری فنون جدید مقاومت مبرابر ایجاد تغی

تدریس  روش در تغییر پذیرش برای را معلمان آموزش و یادگیری، در اجتماعی یها شبکه از استفاده

 متناسب آموزشی طراحی و نوین یها روش و تربیت، مطالعة تعلیم نوین یها روش از استفاده خود و

 کرد. آماده این ابزارها با

اجتماعی اثرگذار خواهد  یها فناوری در مدارس نیز در استفاده از شبکه های یرساختفراهم آوردن ز 
 یا گونه به بود، لذا باید امکانات و تسهیالت مناسب را جهت استفاده از شبکه فراهم کرد و زیرساخت

 وجود آن در یادگیری شخصی سازی نههرگو و و اصالح کردن اضافه تغییر، امکان که شود طراحی

 برای یادگیری محتوای ساختن متناسب منظور به ابزار قدرتمندی به را آن که یا گونه به داشته باشد،

1)تو تبدیل کند مجزا طور به یادگیرنده
 .(2008 همکاران، و 

 اجتماعی یها شبکه امکانات از و صحیح کامل به صورت بتوانند معلمان و دانش آموزان آنکه برای

شود. آشنایی یادگیرندگان با این ابزارها  برگزار ی آموزشیهاکالس که است الزم کنند، استفاده مجازی

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

 اجتماعی مجازی، برگزاری یها شبکه از بهتر یادگیرندگان یاستفاده شناخت و مواجه کند لذا برای

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Tu 
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 با یادگیرندگان تعامل با چگونگی توجیهی در رابطه یهاکالس پوستر، نصب آموزشی، یها کارگاه

ها و شرکت در  شبکه این به پیوستن شیوه مکان، هر و زمان در هر معلم با یادگیرندگان و یکدیگر
 یها پروژه کارآموزی و گزارش ،شانهای یدهپژوهشها، ا نتایج گروهی، به اشتراک گذاری هایفعالیت

 اجتناب ناپذیر است. دیگران برای عملی دروس

 یها شبکه طریق از برگزاری کالس چون که گفت باید هاکالس این در معلم وظیفه خصوص در
 باشد کرده آماده قبل از را مواد آموزشی تمام بایستی معلم لذا است برخط به صورت مجازی اجتماعی

 خود سایت یا وبالگ در را تصاویر و نمونه سؤاالت مانند آموزشی مواد از بعضی واندت یم همچنین و

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

 عملی، یها مهارت استعداد، در زمینة یادگیرندگان تفاوتهای به بایدعالوه بر این معلمان  .کنند استفاده

شخصی هر یادگیرنده روند پیشروی او و همچنین نقاط  ینمایند و در صفحه توجه و... نیز عالقه
 قوت و ضعف وی را مشخص کند.

 به نیاز کنفرانس ویدئو همان یا تصویری چت مانند ها این شبکه امکانات از حداکثر استفاده برای

اجتماعی در  یها مندی از مزایای استفاده از شبکه است؛ بنابراین به منظور بهره با سرعت باال اینترنت

الزم برای استفاده از منابع  یها خانه یا مدرسه، باید امکان دسترسی برابر به این ابزار و فراگیری مهارت

 .شود میسر ارزان و پرسرعت اینترنت به همگان دسترسی تضمین شود و
 ، فرهنگ بومی، زبان و محتوای موردنظرایران کشور اهدا  با که داخلی یا شبکه طراحی همچنین

 .نماید یم ضروری موجود باشد اخالقی ارزشهای بر مبتنی و داشته همخوانی

 

 بحث و نتیجه گیری
 یها شبکه از ( استفاده2013 ،یشیکا (است فرهنگی و اجتماعی فرآیند یک ازآنجایی که آموزش

 با استقبال اخیر سالهای در ارتباطات و اطالعات فناوری نوین ابزارهای از یکی به عنوان اجتماعی

 تغییر برای اجتماعی یها از شبکه استفاده ).2،2009سینکلر و 1بون (است شده مواجه چشمگیری

 اصلی های یژگیو است. از مناسب عصر دیجیتال با متناسب یادگیری الگوهای و شناختی یندهایفرا

ارتباط  تعاملی، و مشارکتی یادگیری بودن پررنگ یادگیری، و آموزش در اجتماعی یها شبکه استفاده از
 نظر و پذیرش درک امکان ،ها یهمکالس تمام با مباحثه امکان راحتی است و به کالسی تعامل و فردی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Boon 

2- Sinclair 
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 فعلی نسل . همچنینکند یم فراهم را اجتماعی توافقات اساس بر دانش شکل گیری و سایرین

 در یا چندرسانه ابزارهای از استفاده مستعد تر یشب (دانشجویان و آموزان از دانش )اعم یادگیرندگان

برای  کمتری انگیزة و هستند درگیر مجازی اجتماعی یها شبکه با تر یشب و هستند و یادگیری آموزش

 دارند. سنّتی شیوة با یادگیری به توجه

 وجود دارد اجتماعی امکان یادگیری و آموزش مستقل از زمان و مکان یها شبکه با توجه به اینکه در 

 وجود درس کالس در یک فراگیر و معلم حضور امکان که موقعیتهایی در تواند یم آموزش اینگونه لذا

 برداشت. آموزشی عدالت تحقق در جهت گامی توان یم کلی حالت در و باشد پرکاربرد بسیار ندارد،

 که دلیل این به آن هم .است آن بودن برخط دسترسی الکترونیکی، نوع این از استفاده مزیتهای از یکی

 از فراگیر بگذارد، اشتراک به بقیه با را فایلی اینترنت طریق از تواند ینیاز م صورت در معلم یا فراگیر

 سایتهای به دانش آموز یا معلم دسترسی امکان و بفرستد معلم به را سؤال برخط پاس  و اینترنت طریق

حائز  نکته .آیند یم به حساب مهمی کاربردی تنکا اینها که دارد وجود درس کالس در طول مرجع

 از مجازی یکی اجتماعی یها شبکه در یادگیری جذابیت که است این زمینه این در دیگر اهمیت

 در اجتماعی یها شبکه از پیرامون، استفاده فراوانی مطالعات .است یادگیری بازده افزایش اصلی عوامل

 مازمن که است شده گسترده جایی تا مطالعات این دامنه اند یدهرس انجام به یادگیری و تدریس امر
1
 و 

اهدا   برای شبکه اجتماعی یک از توان یم چگونه دادند نشان ساختاری مدلی ( با ارائه2،2010اسلوئل

 منجر خود است ممکن پدیده این از در استفاده افراط که داشت توجه باید البته .کرد استفاده آموزشی

 آموزش برای ابزاری فناوری واقع، در شود. بهره وری آموزشی کاهش و وزشیآم منفی تأثیرات به

آموزش  در مجازی اجتماعی یها شبکه کاربرد فراوان تأثیرات به توجه با آن؛ بنابراین، هد  نه و است

 این از استفاده گسترده سمت به درس طرح بر مبتنی و دقیق برنامه ریزی با و علمی به طور بایست یم

فرهنگ  استناد، علمی قابل های یافته به توجه با را الزم شرایط کرد و حرکت آموزش امر در فناوری

 برای معلمان آموزش و موردنیاز های یرساختز آوردن فراهم ها، خانواده و معلمان بین در سازی

 .آورد فراهم آن نیاز فراخور به هر درس در آموزشی یها شبکه از مناسب و مطلوب استفاده
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1- Mazman 

2- Usluel 
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 بعمنا

شبکه اجتماعی آموزشی ادمادو، مجله رشدتکنولوژی  .(1393) یره، نیآرامون، زهرا؛ شاهمحمد  -1

 .4ام.شماره  30اموزشی، دوره 

کیفیت بخشی به آموزش از راه دور در آموزش و  یها راه .(1385) ینالحسینی، سید حس  -2
موزش از راه ( تهران: موسسه آ31-36پرورش ایران، مجموعه مقاالت آموزش از راه دور، )

 دور.

(. آموزش مهارت سهم مهمی درآموزش مادام العمر دارد. خبرگزاری جمهوری 1392پرند )  -3

 اسالمی.

اجتماعی در یادگیری زبان در ایران.  یها (. استفاده از شبکه1391خانی، رضا؛ منفرد، مریم )  -4

 پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه عالمه طباطبایی.

 اجتماعی یها شبکه از استفاده (.1392غالمرضا ) صرامی؛ پروین، یور؛کد لیال، چراغ مالیی؛  -5

 و تربیتی علوم دانشکده تربیتی نوین های یشهاند مجله ،هاچالشو  فرصتها آموزش در مجازی

 .3شماره / 10دوره  ،الزهرا دانشگاه شناسی روان

ها و  ی )مفهوماجتماع یها (. فضای سایبر و شبکه1390خانیکی، هادی. بابائی، محمود. )  -6
، پاییز و 1کارکردها(. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطالعاتی، دوره اول، شماره 

 .71، 1390زمستان 

 فرآیند در اینترنت کاربرد علمی و نظری مبانی (.1392همکاران ) و اسماعیل زوارکی، زارعی  -7

 .نور آوای :تهران .یادگیری و تدریس

 تحکیم بر اجتماعی یها شبکه تأثیرات بررسی (.1392حسنا ) کاظمی، و اسماعیل کاووسی،  -8

 .22-33 عمومی، روابط .اجتماعی سرمایه
ره  .اجتماعی یها شبکه در رایج اصطالحات با آشنایی .(1389محمدصادق ) پور، موسوی  -9

 .28-31آوردنور،

 شیراز: همارا .2و کتابخانه  2(. وب 1391نگهبان، محمد باقر )  -10
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