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Background and Objectives: In recent years, social networking sites and software have become one of
the most influential phenomena among new technologies. Student-teacher learning and their
professional development also take place in this context, both formally and informally. In this regard,
the purpose of the present study is to design a curriculum model for the use of informal learning based
on Authorized social networks to develop the student-teacher profession.
Methods: The method of this research was done with a multi-method approach. To design the above
model, the grounded theory method was first used. Participants in this study were all primary school
teachers in Farhan Gian University of South Khorasan in 2018-2019. Based on purposive sampling with
semi-structured interviews, until the theoretical saturation of the data, 15 of these students were
interviewed. To analyze the data, using the dimension analysis approach and during the open, pivotal
and selective coding steps, the existing model of informal learning based on student-teacher social
networks was extracted for their professional development. To obtain the validity and verifiability of
the data, two methods of reviewing the participants and reviewing the non-participating experts in the
research were used. In the end, with the theoretical research method and based on previous findings,
at first, the nine elements of Klein were the basis of the work and based on it, the desired model was
designed. In the next step, the basic concepts or the same characteristics of the curriculum elements
and structural concepts, which are in fact the same as identifying the relationship between these
elements, were identified. Finally, the model presented by the experts was validated.
Findings: Findings showed that goals in unpredictable social networks are flexible and continuous,
which have the property of snowballs and should be validated. Content on social media requires
features such as; be in tune with the audience, pave the way for critical thinking, action and screening.
Learning activities; They create self-sufficiency and belonging, satisfy desires, motivate and lay the
groundwork for individual and group education. Materials and resources; Diverse, easy to access, fluid
and interactive. Learner grouping; It is non-linear, optional and based on extensive collaboration and
online responsiveness. Also, on social media; Enough time to reflect on the answer, the possibility of
communicating with communication nodes at any time, the possibility of wasting useful time with
attractive content and achieving a large amount of information in a short time. In addition, access to
information and educational resources is available everywhere, and the place of learning is the creator
of opportunities and is based on ecology and interactive communication. Teaching strategies; Problemoriented, interactive, based on inclusive buoyancy and with flexible instructor guidance. Evaluation
methods; It is quality-oriented, process-oriented, self-assessing, continuous and based on instant
feedback. The findings also showed that most experts confirmed the validity of the model in the criteria
of validity, coherence, perceptibility, innovation, usability, acceptability and comprehensiveness.
Conclusion: Due to the characteristics of social network-based curriculum elements, curriculum
planners are suggested to use the coordinates of these elements to design a curriculum based on social
networks in order to achieve the development of student-teacher careers. It is also suggested that
Farhangian University provides the necessary infrastructure for the purposeful use of social networks
for the development of student-teacher professions.
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مقاله پژوهشی

طراحی الگوی برنامه درسی برای استفاده از یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکههای اجتماعی مجاز در
جهت توسعۀ حرفهای دانشجو معلمان
صادق حامدی نسب* ،1،محسن آیتی ،1محمدعلی

رستمینژاد ،1فرهاد سراجی2

 1گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران
 2گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
چکیده
پیشینه و اهداف :در چند سال اخیر سایتها و نرمافزارهای شبکههای اجتماعی بهعنوان یکی از باانفوذترین پدیادههاا
تاریخ دریافت 7 :مهر 1399
تاریخ داوری 2 :آذر 1399
تاریخ اصالح 20 :بهمن 1399
تاریخ پذیرش 4 :اسفند 1399

در بین فناوریهای جدید تبدیلشده است .یادگیریهاای دانشاجومعلمان و توساعۀ حرفاهای آنهاا نیاز در ایان بساتر
بهصورت رسمی و غیررسمی اتفاق میافتد .در این راستا هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی برنامه درسی برای اساتفاده
از یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکههای اجتماعی مجاز در جهت توسعۀ حرفهای دانشجو معلمان است.
روشها :این پژوهش با رویکرد چند روشی انجام شد .برای طراحی الگوی فوق ،ابتدا از روش زمینه بنیاد استفاد گردیاد.
مشارکتکنندگان این پژوهش کلیه دانشجو معلمان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی بودناد کاه

واژگان کلیدی:

در سال  1397-1398مشغول به تحصیل بودند .براساس نمونهگیری هدفمند و با مصاحبه نیمه ساختار یافته ،تاا اشابا

برنامه درسی
یادگیری غیررسمی
شبکههای اجتماعی
توسعۀ حرفهای
دانشجو معلمان

نظری داده ها ،با  15نفر از این دانشجویان مصاحبه انجام شد .برای تحلیل دادهها ،با استفاده از رویکارد تحلیال ابعااد و
طی مراحل کدگذاری باز ،محوری و گزینشی ،الگوی موجود مربوط به یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکههای اجتماعی
دانشجو معلمان در جهت توسعۀ حرفهای آنها استخراج شد .برای بهدست آوردن اعتبارپاذیری و تیییدپاذیری دادههاا از
دو روش بازبینی مشارکتکنندگان و مرور خبرگان غیر شرکتکننده در پژوهش استفاده شد .در پایان باا روش پاژوهش
نظریهای و براساس یافتههای قبلی ،در ابتدا عناصر نهگانه کالین مبنای کار قرار گرفات و براسااس آن ،الگاوی ماوردنظر
طراحی شد .در مرحله بعد به شناسایی مفاهیم اساسی یا همان ویژگیهای عناصر برنامه درسی و مفاهیم سااختاری کاه
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در واقع همان شناسایی ارتباط بین ایان عناصار هسات ،پرداختاه شاد .درنهایات الگاوی ارائهشاده توسا متخصصاان
اعتباربخشی شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد که اهداف در شبکههای اجتماعی پیشبینینشده ،انعطافپذیر و پیوسته هستند که خاصایت
گلوله برفی دارند و باید اعتباریابی شوند .محتوا در شابکههای اجتمااعی ززم اسات از ویژگیهاایی مانناده هماهنا

باا

مخاطب ،زمینهساز تفکر انتقادی ،کنشگرا و غربالگر بودن برخوردار باشد .فعالیتهای یادگیریه زمینهساز خودکفاایی و
تعلق ،برآوردهکننده خواسته ها ،برانگیزاننده و بسترساز آموزش فردی و گروهی است .مواد و منابعه متنو  ،سهلالوصاول،
سیال و تعاملی است .گروهبندی فراگیران نیز غیرخطی ،اختیاری و مبتنی بر تشریکمساعی و پاسخگویی آنالیان اسات.
همچنین در شبکههای اجتماعیه زمان کافی برای تیمل در پاسخ ،امکان برقراری ارتباط با گرههای ارتباطی در هرزماان،
امکان هدر رفت زمان مفید با محتوای جذاب و دستیابی به حجم انبوهی از اطالعات در زمان کم وجود دارد .عاالوه بار
این ،دسترسی به اطالعات و منابع آموزشی در هار مکاان وجاود دارد و مکاان یاادگیری ،خاالق فرصاتها و مبتنای بار
زیستبوم و ارتباطات تعاملی است .راهبردهای تدریس در این پزوهش ،مسئله محاور ،تعااملی ،مبتنای بار شناورساازی
فراگیر و با هدایتمنعطف مدرس همراه است .شیوههای ارزشیابی هم کیفیت گارا ،فرآیندمادار ،خودارزیاباناه ،پیوساته و
مبتنی بر بازخورد آنی است .همچنین یافتهها نشان داد که اکثر متخصصان اعتبار الگو را در سنجههای مربوط به اعتبار،
انسجام ،ادراکپذیری ،نوآوری ،کاربردپذیری ،مقبولیت و جامعیت تییید کردند.
نتیجهگیری :با توجه به ویژگیهای عناصر برنامه درسی مبتنی بر شبکههای اجتماعی ،به برنامه ریزان درسای پیشانهاد
میشود که برای طراحی برنامه درسی مبتنی بر شبکههای اجتماعی در راستای تحقق توسعۀ حرفهای دانشاجومعلمان از
مختصات این عناصر استفاده کنند .همچنین پیشنهاد میشود دانشگاه فرهنگیاان زیرسااختهای ززم را بارای اساتفاده
هدفمند از شبکههای اجتماعی در جهت توسعه حرفهای دانشجومعلمان فراهم کند.
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مقدّمه
آموزش و پرورش ،یکی از مهمترین راههای هماهن شدن با دنیایی
است که هرروز اختراعات و اکتشافات تازه علمی ،ادبی ،فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی در آن رخ میدهد .توجه به منابع انسانی در
آموزش و پرورش و در رأس آن معلم کانون بحث آموزش و پرورش
کارآمد محسوب میشود با توجه به اینکه بخش اعظم یادگیری
دانشآموزان یا تیثیرگذاری نظام آموزشوپرورش را باید در محی
یاددهی -یادگیری جستجو کرد و ازآنجا که معلمان مهمترین عامل باز
بردن کیفیت یادگیری دانشآموزان هستنده بنابراین توسعۀ حرفهای
آنان از اهمیت زیادی برخوردار است [.]1
معلمان برای تطبیق با شرای و تیثیرگذاری بر آموزش دانشآموزان
باید تغییراتی در رفتار خود به وجود آورند .از طرفی دانشگاه فرهنگیان
(مراکز تربیتمعلم) که یکی از سرمایهگذاریهای مهم در جامعه
بهمنظور تربیت و تیمین نیروی انسانی و پرورش معلمان هستند باید
نیازهای خود را برای تطبیق با شرای موجود و رشد علم و فناوری
بدانند []2ه بنابراین دانشگاههای تربیتمعلم را میتوان ازجمله
حساسترین و مهمترین خرده سیستم در نظام تعلیم و تربیت دانسته
چراکه موفقیت و عدم موفقیت در ایجاد تحول در نظام آموزشی ،منوط
به ایجاد توانمندیها و قابلیتهای حرفهای ززم در معلمان است که
بهواقع مجریان اصلی برنامهها در محی واقعی هستنده چنانکه
صاحبنظران تعلیم و تربیت در ژاپن معتقدند شایستگی هر نظام
آموزشی ،بهاندازه شایستگی معلمان تربیتشده در آن نظام است [.]3
درنتیجه توسعۀ حرفهای معلمان از مباحثی است که هم معلمان و هم
دانشجو معلمان به آن نیاز دارند .از آنجا که تربیت حرفهای معلمان در
هر عصر متفاوت است و مالکهای امروزی تربیت حرفهای معلمان با
گذشته تغییر کرده استه بنابراین ،با توجه به تحوزت جهانی ،معلمان
نیاز به بازسازی هویت حرفهای خود دارند و دانشجو معلمان نیز نیاز به
ساخت هویت حرفهای با توجه به نیازهای آینده دارند []4ه بنابراین
معلمان یکی از متغیرهای نیازمند تغییر بهمنظور بهبود نظامهای
آموزشی هستند و مهمترین عامل ایجادکنندۀ تغییر نیز محسوب
میشوند .این وضعیت دوگانه معلمان در اصالحات آموزشی ،بهعنوان
یکی از عناصر اصلی و مجری تغییرات ،توسعهی حرفهای معلمان را به
حوزهای در حال رشد و چالشبرانگیز تبدیل کرده است [ .]5توسعۀ
حرفهای معلم یکی از جنبههای کلیدی موردنیاز برای اصالحات
آموزشی برای پیشرفت تحصیلی شاگردان در مدارس است [.]6
یادگیری معلمان ،یادگیری چگونه یادگرفتن و انتقال دانش به عمل
برای کمک به پیشرفت شاگردان است [ .]7منظور از توسعۀ حرفهای
فرایندی است که معلمان را برای ورود به اجتما یادگیری آماده
میسازد تا بتوانند بهعنوان معلمان تیثیرگذار در حرفه خود موفق
باشند و وظایف آموزشی خویش را بهدرستی انجام دهند [ .]8توسعۀ
حرفهای به معلمان این اطمینان را میدهد که محتوا ،فرایند ،دانش،
مهارتها ،و صالحیت ززم را کسب کنند و آمادگی پیدا کنند تا به
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نحوی به فراگیران آموزش دهند تا آنها استانداردهای مهارتی را در
سطوح باز کسب کنند [.]9
برای توسعۀ حرفهای معلمان الگوهای متنوعی وجود دارده مثالا
پژوهشگرانی [ ،]10سه الگوی کلی برای توسعۀ حرفهای در قالب یک
نظریه ارائه کردهاند که شامله الف) توسعۀ حرفهای استاندارد :که
متمرکزترین رویکرد و بهترین گزینه برای ارائه اطالعات و مهارتها در
میان جمع کثیری از معلمان است .ب) توسعۀ حرفهای مدرسه محور:
که مبتنی بر یادگیری فشرده توس گروههای معلمان در مدرسه و
ارتقای تغییرات بلندمدت و عمیق در روشهای تدریس است .ج)
توسعۀ حرفهای خود راهبر :که در آن یادگیری مستقل با توجه به
صالحدید یادگیرنده تحقق مییابد و شامل استفاده از منابع موجود
مانند رایانه و اینترنت است.
عالوه بر این پژوهشگران دیگری [ ]11مدل دانش محتوایی ،آموزشی و
فناورانه را معرفی کردند که این مدل از تعامل سه دانشه فناورانه،
محتوایی و آموزشی به وجود میآید .این مدل براساس مدل دانش
محتوایی و آموزشی شولمن ( )1986( )Shulmanساختهشده است.
شولمن دانش محتوایی آموزشی را بهعنوان محتوای خاص برای
تدریس مانند دانش درباره برنامه درسی ،ارزشیابی و موضوعات خاص و
راهبردهایی برای یادگیری محتوا تعریف میکند .با توجه به افزایش
عالقه برای ادغام فناوری در نظامهای آموزشی ،محققان شرو به درک
چگونگی استفاده از فناوری در ساختار دانش محتوایی و فناورانه
کردن د .با اضافه کردن دانش فناورانه به دانش محتوایی آموزشی ،سه
بخش دانش که در ارتباط با ادغام فناوری در آموزش است ،معرفی شد
که عبارتند از :دانش محتوای فناورانه ،دانشآموزشی و فناورانه و دانش
محتوایی آموزشی و فناورانه .بهطورکلی مدل دانش محتوایی آموزشی و
فناورانه نشاندهندۀ دانش شخصی افراد در مورد کاربردهای شناختی
معنیدار فناوری در محدوده محتوا است که به توسعۀ حرفهای معلمان
کمک میکند و توسعۀ حرفهای معلمان فرصتهای فراوانی را برای
آنها به وجود میآورد [.]12
گروهی از پژوهشگران پیامدهای توسعۀ حرفهای را بررسی نمودهاند.
بهعنوانمثال پژوهشگرانی [ ]13با بهرهگیری از مدل معادزت
ساختاری ،سه ویژگی اصلی فعالیتهای توسعۀ حرفهای را ،افزایش
دانش ،مهارتها و تغییر در شیوه کالسداری میدانند .همچنین
محققان دیگری [ ]14در یک مطالعه موردی کیفی پیامدهای توسعۀ
حرفهای را مطالعه نمودند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که توسعۀ
حرفهای موجب افزایش دانش معلمان ،استفاده از روشهای تدریس
فعال در کالس و بهبود نمرات دانشآموزان در آزمونهای استاندارد
میشود .بهطورکلی ادبیات علمی توسعۀ حرفهای نشان میدهد که
توسعۀ حرفهای معلم شامل ویژگیهایی از قبیل تمرکز فراگیران بر
بهبود محتوا و دانش تربیتی ،استفاده مداوم از روشهای یادگیری
فعال ،یادگیری پایدار در طول زمان ،توجه به ویژگیهای منحصربهفرد
دانشآموز ،مدرسه ،همکاری و مشارکت جمعی در بین سایر معلمان
است [.]15
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توسعۀ حرفهای معلمان و بهطورکلی یادگیری آنها در شبکههای
دانش بهطور رسمی و غیررسمی اتفاق میافتد .یادگیری رسمی روشی
معمول است که با اهداف روشن و در یک مکان مشخص و باراهنمای
از قبل تعیینشده انجام میشود []16ه همچنین این یادگیری تحت
برنامه درسی مشخص ،با سرفصلهای از قبل تعیینشده و در یک دوره
مشخص و با رهبری مدرس اجرا میشود [ .]17در مقابل این
یادگیری ،یادگیری غیررسمی معلمان است که معلم تحت این نو
یادگیری ،بیرون از محی های رسمی یاددهی و یادگیری شرو به
یادگیری میکند [ .]16این یادگیری بخشی از فرآیند یادگیری
مادامالعمر است که بهطور تقریبی حدود  70تا  90درصد از تمام
یادگیریهای انسان را در طول عمرش به خود اختصاص میدهد
[ .]18همچنین با رشد رسانههای اجتماعی و بهویژه شبکههای
اجتماعی ،پژوهشهای متعددی نشان میدهند که یادگیری رسمی و
غیررسمی قابلتفکیک نیستند .بهعنوانمثال پژوهشگرانی []18
دریافتند که یادگیرندگان امروزی را نباید مصرفکنندگان منفعل
اطالعات در نظر گرفته بلکه آنها تولیدکنندگان فعال محتوا هستند و
یادگیری در متن رسانههای اجتماعی و بهویژه شبکههای اجتماعی
بسیار خودانگیخته ،خودمختار و غیررسمی هستند و بخش
جداییناپذیر تجارب یادگیری رسمی هستند .برای اثربخشی استفاده از
یادگیری غیررسمی در شبکههای اجتماعی بر توسعۀ حرفهای معلمان
ززم است که مواد و منابع بهصورت آزاد و در دسترس ،فناورانه،
مشارکتی و فرآیندی باشند تا یادگیرندگان مهارتهای فراشناختی و
حل مسئله را تجربه کنند.
طبق نظریه ارتباطگرایی ،یادگیری در عصر دیجیتال بهصورت فرایند
شکلدهی به شبکهها روی میدهد و یادگیری فرایند مرتب کردن،
رشد دادن و هدایت این شبکهها است .بهعبارتیدیگر «یادگیری
شبکهای» است ،یادگیری در نظام بزرگی رخ میدهد که بسیار پیچیده
است [ .]19زیمنس این نظام بزرگ را با عنوان زیستبوم مطرح
میکند و وظیفه مربیان و آموزشیاران خلق و تقویت زیستبوم است
که به یادگیرنده اجازه میدهد بهطور اثربخش یادگیری خود را ارتقا
داده و عملکرد بهتری داشته باشد []20ه بنابراین ،وظیفه نظام تعلیم و
تربیت نیز ایجاد زیست بومی است که امکان ظهور حداکثر نوآوری را
فراهم کرده و انجام بیشترین بازترکیبها را موجب شود .درواقع
ارتباطگرایی بهجای طراحی نظامهای آموزشی (که مورد توجه
نظریههای شناختی است) و طراحی محی های یادگیری (که در نظریه
سازندگی مطرحشده است) ،اصطالح طراحی زیستبومهای یادگیری را
ترجیح میدهد و معتقد است این مفهوم از لحاظ کمّی و کیفی،
جامعتر و گستردهتر از مفاهیم دیگر است [.]21
بنا بر استدزل زیمنس ( ،)Siemensنظریههای متداول زمانی
شکلگرفتهاند که یادگیری تحت تیثیر فناوریهای جدید نبوده است.
این در حالی است که در دهههای اخیر فناوریهای نوینه چگونگی
زندگی ،ارتباط و یادگیری را به شکل جدیدی سازماندهی کرده و
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موجب گرایشهای جدید در حوزه یادگیری شده است [.]21
پژوهشگری [ ]22معتقد است نظریه ارتباطگرایی پاسخ درخور و
بهموقع تعلیم و تربیت به شرای کنونی جامعه و فناوریهای رایج آن
است .در این نظریه شبکهها هر فردی را از هر مکانی میتواند به درون
کالس درسی بیاورد ،بهگونهای که دانشآموزان دیگر متکی به نظریات
صرف پژوهشگران و نظریهپردازان نیستنده بلکه مستقیماا میتوانند از
میان وبالگها ،ویکیها ،فیسبوک و غیره با آنها ارتباط برقرار کنند و
به تبادل آراء بپردازند .ارتباطگرایی اصوزا بازتابی از واقعیتهای عصر
جدید است .پژوهشگرانی [ ]23برخی از برنامههای کاربردی برگرفته از
نظریه ارتباطگرایی را استفاده از شبکههای اجتماعی ،محی یادگیری
شخصی و دروس آزاد معرفی میکنند.
براساس نظریه ارتباطگرایی و با توجه به رشد فناوری در چند سال
اخیر بیشتر یادگیریهای غیررسمی تحت تیثیر رسانههای جمعی
بهویژه شبکههای اجتماعی صورت میگیرد .برای معلمان نیز طبیعی
است که در جستجوی ایدههای جدید باشند و از فرصتهای مبتنی بر
همکاری خارج از مدرسه حمایت کنند .اجتماعات و شبکههای آنالین
فرصت به اشتراکگذاری دانش و یادگیری را بین معلمانی که دور از
یکدیگر هستند ،فراهم میکنند .امروزه یادگیری باز و مشارکتی از
طریق استفاده از رسانههای اجتماعی و وسایل قابلحمل صورت می-
گیرد .مشارکت در وبالگها ،ویکیها ،به اشتراکگذاری فهرستی از
منابع و سایتهای شبکههای اجتماعی بخشی از زندگی بسیاری از
معلمان را تشکیل میدهد [ .]24استفاده از این ابزارها منوط به تعامل
پویا بین افراد ،فعالیتها ،ابزارهای و نرمافزارهای تعاملی است [ ]25که
منجر به تجربه یادگیری مشترک بین یادگیرنده و یاددهنده میشود و
باعث میشود که با همکاری یکدیگر ساخت معنا را شکل دهند [.]26
همچنین ابزارهای فناورانه امکان دستیابی به تجارب دیگران را فراهم
میکنند و در ایجاد و به اشتراکگذاری دانش میان معلمان فعالیت
دارنده درنتیجه برای معلمان امکان فعال بودن و خود راهبری
فراهمشده بهطوریکه آنها بسته به نیاز خود تصمیم میگیرند که چه
چیزی یاد بگیرند و میتوانند برای حل مشکالت خاص خود با دیگران
ارتباط برقرار کنند [ .]27برای استفاده اثربخش از ابزارهای فناوری
اطالعات و ارتباطات ززم است که این ابزارها آگاهانه و هدفمند و بر
اساس اصول علمی طراحی شوند [.]28
در چند سال اخیر سایتها و نرمافزارهای شبکههای اجتماعی بهعنوان
یکی از بانفوذترین پدیدهها در بین فناوریهای جدید تبدیلشده است.
شبکههای اجتماعی رسانههای اجتماعی آنالینی هستند که به واسطه
استفاده از تلفن های همراه و کامپیوترهای متصل به اینترنت به
کاربران اجازه می دهند تا با ایجاد حساب کاربری ،پست ارسال کنند و
پستهای سایر کاربران را نیز مشاهده کنند و عالقهمندیها ،افکار و
فعالیتهای خود را به اشتراک بگذارند [ .]29در این پژوهش،
شبکههای اجتماعی عبارتند از شبکههای اجتماعی موبایل محوری که
بهصورت عمومی در اختیار افراد قرار دارد .ازجمله آنها میتوان به
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اینستاگرام ،زین ،فیسبوک ،توییتر و  ...اشاره کرد .براساس یک
نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو ( )Pew Research Centerکه استفاده از
سایتهای شبکههای اجتماعی را در ایالت متحده بررسی کرد ،حدود
دوسوم از بزرگسازن از شبکههایی مانند فیسبوک ،توئیتر ،مای
اسپیس و لینکدین استفاده میکنند و  60درصد از برنامههای کاربردی
گوشیهای هوشمند مربوط به استفاده از شبکههای اجتماعی است
[ .]29استفاده از این شبکهها تعلیم و تربیت را نیز تحت تیثیر قرار
میدهده بهگونهای که در زمینه آموزشی ،تمرکز پژوهشها بر استفاده-
های آموزشی فراگیران از شبکههای اجتماعی و استفاده معلمان در
فعالیتهای تحصیلی بوده است [ ]30و نظریههایی چون نظریه
یادگیری فراگیرمحور ،نظریه یادگیری اجتماعی ،ساختنگرایی ،نظریه
غنای رسانه و پیچیدگیهای حسی همگی از کارکرد آموزشی
شبکههای اجتماعی حمایت میکنند [.]31
در ارتباط با نقش مثبت شبکههای اجتماعی در یادگیری غیررسمی
نیز پژوهشهای متعددی انجامشده است .فعالیت در شبکههای
اجتماعی از طریق به اشتراکگذاری دانش منجر به تعامل پویای
فراگیران میشود [ ،]32همچنین استفاده از شبکههای اجتماعی در
خارج از مدرسه یادگیرندگان را قادر به توصیف و بررسی ابعاد مختلف
هویتشان میکند و آنها را بر مهارتهای یادگیری در قرن بیستویک
مسل میکند [ ،]33عالوه بر این استفاده از شبکههای اجتماعی منجر
به تقویت یادگیری غیررسمی معلمان [ ،]34تیثیر مثبت بر اقدامات
کالس درس ،بهبود انگیزه فراگیران و تقویت عزتنفس و خودکارآمدی
شده [ ]35و باعث میشود که فراگیران از دانششان بهره بیشتری
ببرند [ ]36و از این طریق به توسعۀ حرفهای مداوم معلمان کمک
میکند [.]34
علیرغم فرصتهای زیادی که شبکههای اجتماعی برای یادگیری
غیررسمی معلمان ایجاد میکنند ،استفاده از این شبکهها با
چالشهایی روبروسته از جمله این چالشها این است که معلمان
هنگام استفاده از شبکهها ارتباط بین فعالیتهای آنالین خودشان و
یادگیری در کالس درس را درک نمیکنند [ ]33و هنوز این سؤال
غیر قابلحل وجود دارد که آیا از شبکههای اجتماعی میتوان برای
یادگیری غیررسمی استفاده کرد .همچنین مدیران الکترونیکی
شبکههای اجتماعی به عملکردهای آموزشی شبکهها کمتر اهمیت
میدهند [ .]32بهطورکلی ،استفاده بهینه از شبکههای اجتماعی منوط
به برنامهریزی قبلی ،حفظ حریم خصوصی [ ]37و رفع محدودیت فنی
شبکههای اجتماعی [ ]38است.
پژوهشهای متعددی عوامل مؤثر بر یادگیری غیررسمی را بررسی
کردهانده یادگیری غیررسمی معلمان از طریق تجربه کردن ،بازخورد
گرفتن و یادگیری از دیگران بدون تعامل و همکاری رخ میدهد [.]39
همچنین ویژگیهای شخصیتی معلمان و فرهن یادگیری سازمانی
ازجمله عوامل مؤثر در یادگیری غیررسمی است [ ،]40و مرور
پژوهشها نشان میدهد که یادگیری رسمی و ویژگیهای شخصیتی بر
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یادگیری غیررسمی اثر معنیداری دارد و خصوصیات محی کاری نیز
بهطور غیرمستقیم و بهواسطه یادگیری رسمی بر یادگیری غیررسمی
مؤثر است [.]41
یادگیری رسمی و غیررسمی معلمان در شبکههای اجتماعی اتفاق
میافتد .مرور پژوهشها نشان میدهد که یادگیری غیررسمی معلمان
کاربردهای زیادی دارده بهعنوانمثال یادگیری غیررسمی معلمان از
طریق بهکارگیری ایدههای جدید و آزمایش کردن شیوههای نوین
آموزشی توس معلمان منجر به تغییرات شناختی فراگیران میشود
[ ، ]42همچنین یادگیری غیررسمی معلمان تجارب ارزشمند و
قابلتوجهی برای کالس و مدرسه به همراه دارد [ ]43که معلمان
میتوانند جهت توسعۀ حرفهای خود روی این یادگیریها حساب باز
کنند []43ه [ .]34معلمان مطالبی که بهصورت غیررسمی یاد
میگیرند راههایی برای بهبود آموزش رسمی آنهاست [ ]43و این
یادگیریهای غیررسمی درصورتیکه منجر به رضایت شغلی شود
میتواند درگیری شغلی ،تعهد سازمان و رفاه ذهنی معلمان را در پی
داشته باشد [ .]44بهطورکلی محی های یادگیری غیررسمی از
یادگیریهای اجتماعی ،غیررسمی و شخصیسازیشده حمایت میکند
[ .]45علیرغم فواید متعددی که یادگیریهای غیررسمی برای معلمان
و دانشجومعلمان به همراه دارد ،مرور پژوهشها نشان میدهد که
یادگیری غیررسمی دانشجو معلمان ارتباط کمی با تغییرات رفتاری
فراگیران دارد [ ،]42یادگیری حرفهای غیررسمی دانشجو معلمان
جایگزین یادگیری رسمی آنها نیست .بااینوجود مطالبی که دانشجو
معلمان بهصورت غیررسمی یاد میگیرند میتواند در توسعۀ حرفهای
آنها مؤثر باشد [.]43
با پیشرفت سریع فناوریهای دیجیتال و بهویژه شبکههای اجتماعی
ضرورت دارد که دانشجو معلمان برای رشد توسعۀ حرفهای خود
یادگیری رسمی و غیررسمیشان را ترکیب کنند ،استفاده از یادگیری
غیررسمی مبتنی بر استفاده از شبکههای اجتماعی نیازمند تغییر در
ساختار آموزش معلمان و همچنین طراحی برنامه درسی مجدد باهدف
غنیسازی تجارب یادگیری معلمان در داخل و خارج از محی های
آموزشی است [ .]46تلفیق یادگیری رسمی و غیررسمی مبتنی بر
شبکههای اجتماعی نیازمند مدل یادگیری مشارکتی تلفن همراه
به عنوان یک ابزار برای برقراری ارتباط ،هماهنگی و همکاری است
[ ]47و محی یادگیری شخصی [ ]48و دیدگاههای شخصی ،رفتاری
و عوامل محیطی ازجمله عوامل مؤثر در ارتباط با مشارکت آنالین
فراگیران و استفاده از یادگیری غیررسمی است [ .]49استفاده از
یادگیری غیررسمی معلمان در شبکههای اجتماعی منجر به فراهم
آوردن تجارب ارزشمند و قابلتوجه برای تدریس [ ،]43ایجاد
جاذبههای آموزشی قوی ،منعطف و قابلدسترس [ ،]50رشد یادگیری
خودتنظیم یادگیرندگان [ ]48و یادگیری حرفهای دانشجو معلمان
[ ]51میشود .عالوه بر اینها فراگیران نیز تمایل به ترکیب یادگیری
رسمی و غیررسمی ،استفاده از فناوریهای جدید و فعالیتهای مربوط
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به اهداف برنامه درسی جدید دارند [ ]50و این گرایش فراگیران
ضرورت تلفیق این دو یادگیری را پررن میکند.
با عنایت به اینکه مهمترین اجزای یک سیستم آموزشی ،برنامههای
درسی آن سیستم هستند و بدون برنامه درسی ،تعلیم و تربیت

دسترسی کاربران اینترنت به پایگاهها و خدمات اینترنتی که براساس
مالحظات فرهنگی و سیاسی یک کشور ،دسترسی به آنها برای عموم
مناسب نیست .در ایران به برخی از شبکههای اجتماعی مانند
فیسبوک ،تلگرام و توئیتر امکان دسترسی وجود ندارده بهعبارتی دیگر
این شبکههای اجتماعی فیلتر شدهانده بنابراین شبکههای اجتماعی
مجاز ،شبکههایی هستند که این سیاست فیلترین روی آنها اعمال
نشده باشد []56ه بهعنوان مثال شبکههای اجتماعی خارجی مثل
اینستاگرام ،واتسآپ ،ایمو ،اسکایپ و شبکههای اجتماعی داخلی مانند
سروش ،ایتا ،کلوب و  ...ازجمله شبکههای مجازی هستند که در بین
کاربران رواج دارند.
با عنایت به مطالب مطرحشده اینیک واقعیت است که دانشجو معلمان

مثال ،جانسون ( )1967( )Johnsonبرنامه درسی را شامل یک عنصر،

اوقات زیادی را در شبکههای اجتماعی میگذرانند [ ]24و امروزه رشد

تایلر ( )1949( )Tylerچهارعنصر ،الیوت آیزنر ()1985( )Elliot Eisner

حرفهای آنها صرفاا تحت تیثیر برنامه درسی رسمی مانند برگزاری
کارگاهها ،هماندیشیها و گذراندن دورههای تحصیلی نیست و

کالین ( )1980( )Francis Clineنه عنصر میدانند [ .]54الگوها در
حوزه برنامه درسی سه نو الگوهای توصیفی ،رویهای و مفهومی

خواهوناخواه از برنامه درسی غیررسمی تحت شبکههای اجتماعی

نمیتواند مسیر و راه خود را پیدا نموده و آن مسیر را بهطور
موفقیتآمیز طی کند [ .]52برای استفاده هدفمند از شبکههای
اجتماعی ضرورت دارد به طراحی برنامه درسی پرداخت .طراحی برنامه
درسی فعالیتی است که به شناسایی عناصر برنامه درسی و تصمیم
گیری درباره نحوه رواب بین آنها میپردازد .درباره عناصر یا اجزای
برنامه درسی ،بین صاحبنظران برنامه درسی اتفاقنظر و اجما وجود
ندارد و دامنه وسیعی از یک تا نه عنصر را در برمیگیرد [ .]53بهطور

شش عنصر ،هیلدا تابا ( )1962( )Hilda Tabaهفت عنصر و فرانسیس

هستند .الگوهای توصیفی مدعیاند که اگر برنامههای درسی معطوف
به فهم پیچیدگیهای فرآیند باشند ،نتایج بهتری به همراه خواهند
داشت .در الگوی رویهای ،طراحی برنامه درسی بهصورت عقالنی،
منطقی اجرا میشود .الگوهای مفهومی برآیند نظریهپردازی هستند و
طرفداران این نو نظریهها بر عمق موضوعات تیکید دارند [.]54
براساس اینکه طراحی الگو در این پژوهش بر مبنای واکاوی الگوی
نظری موجود و استخراج دزلتهای مبانی نظری صورت میگیرد،
طراحی این الگو در زمره الگوهای مفهومی قرار میگیرد .همچنین در
این پژوهش با توجه به اینکه الگوی نه عنصری کالین بهصورت جامع
همه عناصر برنامه درسی برای استفاده از شبکههای اجتماعی را

برمیگیرند .همچنین امروزه استفاده از یادگیریهای غیررسمی مبتنی
بر رسانهها مانند استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی غیر منسجم
است و برنامه مشخص و مدونی برای بهرهگیری از شبکههای اجتماعی
برای توسعۀ حرفهای دانشجو معلمان وجود ندارد .همچنین مرور
پژوهشهای مختلف نیز نشان میدهد که پژوهشی بهطور خاص به
طراحی الگوی برنامه درسی برای استفاده از یادگیری غیررسمی مبتنی
بر شبکههای اجتماعی دانشجو معلمان نپرداخته است .لذا هدف اصلی
این پژوهش این است که الگوی برنامه درسی مناسب در جهت توسعۀ
حرفهای دانشجو معلمان برای استفاده از یادگیری غیررسمی مبتنی بر
شبکههای اجتماعی را ارائه دهد ،برای طراحی برنامه درسی موردنظر
ززم است که وضعیت موجود یادگیریهای غیررسمی دانشجو معلمان

پوشش میدهد از این الگو استفاده شده است ،طرح برنامه درسی

در شبکههای اجتماعی و همچنین دزلتهای مبانی نظری برای

کالین شامل نه عنصره اهداف ،محتوا ،فعالیتهای یادگیری ،مواد و

استفاده از یادگیریهای غیررسمی در شبکههای اجتماعی مورد

منابع یادگیری ،گروهبندی یادگیرندگان ،زمان ،فضا ،راهبردهای

بررسی قرار گیرده بنابراین سوازت پژوهش به شرح زیر است:

تدریس و شیوههای ارزشیابی است .طراحی این عناصر برنامه درسی،

 -یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکههای اجتماعی دانشجو معلمان

تدریس معلم را جهتدار و هدفمند میکنند .برخی از صاحبنظران

در جهت توسعۀ حرفهای آنها دارای چه الگوی نظری است؟
 مبانی نظری چه دزلتهایی برای یادگیری غیررسمی مبتنی برشبکههای اجتماعی دانشجو معلمان در جهت توسعۀ حرفهای آنها
دارد؟
 -ماهیت و ویژگیهای عناصر الگوی برنامه درسی برای استفاده از

لذا برنامهریزی درسی باید زمینه استفاده از یادگیریهای غیررسمی را

یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکههای اجتماعی در جهت توسعۀ
حرفهای دانشجو معلمان چیست؟

کیفیت تدریس معلم را مهمترین عامل در پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان و نظام آموزشی ذکر کرده و توجه به آن را بسیار ضروری
میدانند []55ه بنابراین دانشجو معلمان بهعنوان یکی از مهمترین
ارکان برنامه درسی نقش مهمی در اثربخشی برنامههای درسی دارنده
در کنار یادگیریهای رسمی موجود دانشجو معلمان فراهم کند.
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و شبکههای اجتماعی در دنیای
کنونی ،گریزناپذیر بوده و از لوازم اساسی زندگی بشر تلقی میشود و
در برخی از کشورها بهعنوان یکی از حقوق بشر شناخته میشود،
فیلترین یکی از شیوههای جلوگیری از ایجاد بیانضباطی در عرصه
رسانهها است .فیلترین یا پازیش عبارت است از محدود ساختن

روش پژوهش
در ابتدا برای پاسخگویی به سؤال اول پژوهش ،بهمنظور شناسایی
الگوی موجود حاکم بر یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکههای
اجتماعی دانشجو معلمان در راستای توسعۀ حرفهای آنها از روش
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کیفی با استفاده از رویکرد نظریه مبتنی بر داده بنیاد استفاده شد.

تخصصی نور ( )Noormagsانجام شد .بدین منظور کلیه نظریههای

مشارکتکنندگان پژوهش ،کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان

مربوط به یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکههای اجتماعی در بازه

خراسان جنوبی بودند که در سال تحصیلی  1397-1398مشغول به

زمانی  ،1995 -2018بررسی شد .با جستجویی که در مقازت

تحصیل بودند .براساس نمونهگیری هدفمند و تا اشبا نظری دادهها به

استخراجی انجام شد تعداد  56نظریه یافت شد .با استفاده از روش

مصاحبه نیمه ساختاریافته با  15نفر از دانشجو معلمان دانشگاه

نمونهگیری هدفمند و بر مبنای اینکه نظریه انتخابی ،حمایتکننده

فرهنگیان پرداخته شد .مالک انتخاب نمونه ،دانشجو معلمانی بودند که

یادگیری در شبکههای اجتماعی باشد 30 ،مورد از نظریههای یادگیری

از شبکههای اجتماعی برای یادگیری خود استفاده میکردند .برای

مبتنی بر شبکههای اجتماعی جهت تحلیل انتخاب شد .واحد تحلیل

تحلیل دادهها از رویکرد تحلیل ابعاد استفاده شد .تحلیل ابعاد نوعی

آن مضمون (تم) بود .محتوای نظریهها با نرمافزار  MAXQDAتحلیل

مدخل نویسی برای یک پدیده است .تمامی مدخلهای معنایی درباره

شد .جهت اطمینان از روایی پژوهش ،از روشهای بررسی توس

موضو به روی صفحه میآید و اطلس مفهومی ساختمندی از آن

اعضاء ،مثلث سازی منابع دادهها و بازبینی توس

فراهم میشود که شامل مراحله استفهام (گردآوری دادهها و شواهد

شد .در این پژوهش ،برای پایایی از روش توافق بین دو کدگذار

درباره یک حوزه) ،تفکیک (موشکافی و نامگذاری واحدهای معنایی

استفاده شد .ززم به ذکر است که برای مثلث سازی منابع دادهها،

یک کلیت) ،کشف ارتباطها (رب اجزای واحدهای معنایی با توجه به

محت وای هر نظریه ،در منابع متعدد مانند مقازت ،کتب و پایاننامهها

سرشت ارتباطی امور پیچیده در جهان انسانی و اجتماعی) ،بازنمایی

مورد تطبیق قرار گرفت.

(تکرار عمل تحلیل تا ظهور یک نظریه نوپدید) ،مقایسه (مقایسه نظریه

برای شناسایی ماهیت و ویژگیهای عناصر الگوی برنامه درسی ،از

بهدستآمده با نظریات کالن و صوری در متون) است []57ه بنابراین با

روش کیفی «پژوهش نظریهای» استفاده شد .این روش از جمله

استفاده از رویکرد تحلیل ابعاد و طی مراحل استفهام ،تفکیک ،کشف

روشهای پژوهش مربوط به برنامه درسی است .هدف پژوهش

ارتباطها و بازنمایی مقولههای اصلی و فرعی و فرایند طراحی الگوی

نظریهای در برنامه درسی ،خلق و نقد طرحوارههای مفهومی است که

موجود حاکم بر یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکههای اجتماعی

ماهیت بنیادی و ساختار پدیدهها و فرآیندهای برنامه درسی را

دانشجو معلمان در راستای توسعۀ حرفهای آنها مشخص شد .در

قابلفهم میکند .طرحواره مفهومی ،عناصر اساسی واقعیت و رابطه

مرحله پایانی نیز با الگوهای موجود مقایسه شد .برای بهدست آوردن

میان آنها را مشخص میکند [ .]58برای این منظور ،در ابتدا برای

اعتبارپذیری و تیییدپذیری دادهها از دو روش بازبینی

تعیین قلمرو فرآیند برنامه درسی ،عناصر نهگانه کالین مبنای کار قرار

مشارکتکنندگان و مرور خبرگان غیر شرکتکننده در پژوهش

گرفت و براساس آن ،الگوی موردنظر طراحی شد .در مرحله بعد به

استفاده شد .در ای ن راستا کدهای اولیه و الگوی نهایی در اختیار

شناسایی مفاهیم اساسی یا همان ویژگیهای عناصر برنامه درسی و

مشارکتکنندگان و همچنین پنج متخصص قرار گرفت و بعد از انجام

مفاهیم ساختاری که درواقع همان شناسایی ارتباط بین این عناصر

اصالحاتی مورد تییید واقع شد.

هست ،پرداخته شد .در مرحله آخر برای سنجش و نقد طرحواره

به منظور پاسخگویی به سوال دوم پژوهش و در راستای واکاوی

مفهومی ،از نظرات متخصصان استفاده شد که در ادامه به تشریح آن

نظریههای یادگیری در شبکههای اجتماعی بهمنظور بسترسازی نظری

پرداخته میشود.

برای طرا حی برنامه درسی ،از روش تحلیل محتوای کیفی میرین

پژوهشگرانی [ ]59معیارهای اعتبار ( )Validityانسجام (،)Cohesion

همکاران استفاده

( )Mayringاستفاده شد .برای بهرهگیری از مبانی نظری از روش

ادراکپذیری

تحلیل محتوای کیفی استقرایی استفاده شد .در این راستا بهمنظور

کاربردپذیری ( ،)Usabilityمقبولیت ( )Explicabilityو جامعیت

با موضو مطالعه،

( )Generalityرا برای اعتباریابی الگو بهکاربردهاند .پس از طراحی

دستیابی به مستندات و شواهد علمی مرتب

(،)Comprehensibility

نوآوری

(،)Innovation

جستجوی الکترونیک به زبان انگلیسی با استفاده از کلیدواژههای

الگوی برنامه درسی برای استفاده از یادگیری غیررسمی مبتنی بر

Social network theories, social media theories, informal
learning theories in social networks, social network support
 theoriesدر سایتهای Elsevier, Science Direct, Google Scholar,

شبکههای اجتماعی ،الگوی پیشنهادی در اختیار  13نفر از متخصصان

 ProQuestانجام شد .همچنین جستجوی الکترونیک به زبان فارسی با
کلیدواژههای نظریههای شبکههای اجتماعی ،نظریههای رسانههای
اجتماعی ،نظریههای یادگیری غیررسمی در شبکههای اجتماعی،
نظریههای حمایتکننده شبکههای اجتماعی در پایگاه اطالعات پایگاه
علمی جهاد دانشگاهی ) ،(SIDپایگاه اطالعاتی جامع علوم انسانی
( ،)Ensaniبانک اطالعات نشریات کشور ) (Magiranو پایگاه مجالت

قرار گرفت که درنهایت ،محقق موفق به کسب نظرات ده نفر از
متخصصان (شش نفر از متخصصان برنامه درسی و چهار نفر از
تکنولوژیستهای آموزشی) شد و دیدگاه آنها در رابطه با الگوی برنامه
درسی مبتنی بر یادگیری غیررسمی در شبکههای اجتماعی موردتوجه
قرار گرفت .الگوی پیشنهادی براساس نظرات متخصصان تعدیل شد و
برای بار دوم در اختیار متخصصان (متخصصانی که نظرات اصالحی
ارائه کرده بودند) قرارگرفته و مورد تییید آنها واقع شد.
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نتایج و بحث
 یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکههای اجتماعی دانشجو معلماندر جهت توسعۀ حرفهای آنها دارای چه الگوی نظری است؟
برای پاسخگویی به این سؤال بر مبنای رویکرد تحلیل ابعاد ،در مرحله
استفهام به جمعآوری دادهها و شواهد بر مبنای مصاحبه نیمه
ساختاریافته پرداخته شد .در مرحله تفکیک ،واحدهای معنایی متون
مصاحبهها نامگذاری شد .در مرحله کشف ارتباطها و براساس هدف
سؤال به طبقهبندی و کشف ارتباط این واحدهای معنایی پرداخته شد.
در مرحله بازنمایی  ،تحلیل واحدهای معنایی تا ایجاد الگوی نظری
موردنظر ادامه یافت و نهایتاا در مرحله مقایسه الگوی موردنظر با
الگوهای موجود مقایسه شد .بر این اساس با انجام مراحل تفکیک و
کشف ارتباطها  3مقوله اصلی شامله ویژگیهای فردی دانشجو
معلمان ،ابعاد توسعۀ حرفهای و ابعاد شبکههای اجتماعی نشان داده
شد که این مقولهها دارای  26مقوله فرعی هستنده که در جدول 1
مقولههای اصلی و فرعی مستخرج از تحلیل ابعاد بیانشده است.
جدول  :1ابعاد مختلف مقولههای استخراجی بر اساس رویکرد تحلیل ابعاد
Table 1: Different dimensions of extracted categories based on dimension
analysis approach
The Main
Subcategories

مقولههای فرعی

Categories
مقولههای اصلی

( )Network addictionاعتیاد به شبکهها
( )Lack of motivationعدم انگیزه

ویژگیهای فردی

 )Lack of interest in contentعدم عالقه به اشتراک محتوا
(sharing
( )Need to pay attentionنیاز به توجه

Individual Characteristics

( )Passivityمنفعل بودن
( )Lack of trust in networksعدم اعتماد به شبکهها

Virtual Social
Networks

( )Human Communicationsارتباطات انسانی
( )Applications of networksکاربردهای شبکهها

مجازی

( )Challengesچالشها
( )Networks contentمحتوای شبکهها

شبکههای اجتماعی

( )Silenceسکوتگرایی
( )Opportunitiesفرصتها

( )Content validationاعتبار محتوا
( )Requirements for targeted useالزامات استفاده هدفمند
( )Indirect learningیادگیری غیرمستقیم

( )Collaborate to solve the problemهمکاری برای حل مسئله
( )New teaching methodsروش تدریس جدید
( )Learning scientific methodsیادگیری روشهای علمی
 )Learning the physicalیادگیری طراحی فیزیکی و روانی کالس
(and mental design of the classroom
( )Easy and enjoyable learningیادگیری راحت و لذتبخش
( )Learning to masterیادگیری در حد تسل
( )Divergence of mindواگرایی ذهن
( )Solve scientific problemsحل مشکالت علمی
( )Learning evaluationارزشیابی یادگیری

توسعه حرفهای

 )Learning materials related toیادگیری مطالب مرتب با رشته
(the field

Professional Development

( )Learning lesson plansیادگیری طرح درس

S. Hamedinasab, & et al.

یافتهها نشان داد که دانشجومعلمان دارای ویژگیهایی مثل منفعل
بودن ،عدم اعتماد به شبکهها ،عدم عالقه به اشتراک محتوا ،نیاز به
توجه ،اعتیاد به شبکهها ،عدم انگیزه ،سکوتگرایی هستند .بهعنوان
مثال اطال رسان شماره  13در خصوص منفعل بودن و عدم اعتماد به
شبکههای اجتماعی اینگونه بیان میکرد« :من داخل گروه آموزش

سالمت روان که عضو هستم آنجا بیشتر فق میخوانم و چیزی نمی
گذارم ولی داخل گروه آموزش دینی که هستم بچهها باید همه
تدریسهایشان را بگذارند که من هم آنجا تدریسهایم را بهصورت
عکس و متن میگذارم ،ولی بچهها به خاطر مسائل امنیتی فیلم
نمیگذارند».
همچنین یافتهها نشان داد که شبکههای اجتماعی مجازی دارای
ابعادی مثل فرصتها ،چالشها ،محتوای شبکهها ،ارتباطات انسانی،
کاربردهای شبکهها ،اعتبار محتوا ،الزامات استفاده هدفمند و یادگیری
غیرمستقیم است .بهعنوان مثال اطال رسان شماره  3درباره یادگیری
نحوه ارتباط معلم و شاگرد اینگونه عنوان میکرد« :یک کلیپی دیدم

در مورد مدرسههای ژاپن که معلم با دانشآموزانش خیلی رابطه
صمیمی داشت و حتی آنها را بغل میکرد و میبوسید ،در واقع این
کلیب رابطه اجتماعی معلم را با دانش آموزان نشان میداد».
عالوه بر این یافتهها ابعاد مختلف توسعۀ حرفهای مانند یادگیری طرح
درس،یادگیری مطالب مرتب با رشته ،همکاری برای حل مسئله،
روش تدریس جدید ،یادگیری روشهای علمی ،یادگیری طراحی
فیزیکی و روانی کالس ،یادگیری راحت و لذتبخش ،یادگیری در حد
تسل  ،واگرایی ذهن ،حل مشکالت علمی و ارزشیابی یادگیری را نشان
داد .بهعنوان مثال اطال رسان شماره  12درباره استفاده هدفمند از
تزیین کالس و لزوم تغییر مداوم طراحی کالس اینگونه بیان میکرد:
«من قبالا فکر میکردم که هرچی محی کالس بیشتر عکس و

کاردستی داشته باشد برای بچهها جذاب تر است ،ولی با استفاده از
شبکهها فهمیدم که اینطور نیست چون نباید در حدی باشد که
بچهها حواسشان پرت شود و اینکه آن چیزهایی که روی دیوار
می چسبانیم نباید فق برای دکور باشد و باید برای تدریس درس
مربوط به آن کاربردی باشد .یا اینکه اینها باید هرچند مدتی تغییر
کنند و عوض شوند».
بهطور کلی شکل شماره  ،1الگوی توسعۀ حرفهای دانشجو معلمان در
شبکههای اجتماعی مجازی را نشان میدهد.
همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ،شبکههای اجتماعی دارای
ابعادی مانند محتوای یادگیری ،کاربردها ،ارتباطات انسانی ،یادگیری
غیرمستقیم و  ...هستند .در این موقعیت و زمینۀ یادگیری با مختصات
مذکور ،دانشجو معلمان هنگام استفاده از شبکههای اجتماعی برای
توسعۀ حرفهای خود ،ویژگیهای فردی خاصی مثل منفعل بودن ،عدم
اعتماد به شبکهها ،سکوت ،عدم انگیزه و  ...را از خود نشان میدهند،
مسلماا فراگیرانی با این خصایص ،یادگیری آنها از شبکههای اجتماعی
بیهدف و غیرمنسجم است.
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شکل  :1الگوی توسعۀ حرفهای دانشجو معلمان در شبکههای اجتماعی مجازی
Fig. 1: Student-teacher professional development model in virtual social networks

بازکاوی دادهها نشان داد که احساس نیاز دانشجو معلمان به محتوای
شبکهها ،موتور محرکۀ استفاده هدفمند آنها از شبکههای اجتماعی
در جهت توسعۀ حرفهای آنهاست .بهعبارتیدیگر با تمام امکانات،
فرصتها و کاربردهای متعددی که شبکههای اجتماعی برای مخاطبان
دارنده درصورتیکه آنها احساس تشنگی و نیازمندی برای حل مسائل
خود پیدا نکننده نهتنها استفاده از شبکهها منجر به توسعۀ حرفهای
آنها نخواهد شد بلکه باعث میشود که دانشجو معلمان هنگام مواجهه
با شبکهها ی اجتماعی ،احساس بیهودگی فردی و گروهی کنند و این
احساسه سکوت ،بیانگیزهای ،بیاعتمادی و بیعالقگی آنها را در پی
خواهد داشت.
بهطورکلی حلقه ارتباطی بین دانشجو معلمان و تحقق ابعاد توسعۀ
حرفهای ،نیاز حرفهای آنها استه چنانچه دانشجو معلمان بهصورت
خود راهبر احساس نیاز کنند و یا عناصر آموزشی دانشگاه فرهنگیان
اعم از اساتید و مسئولین زیرب  ،دانشجو معلمان را مجاب کنند تا
یادگیریهای رسمی و غیررسمی خود را در شبکههای اجتماعی انجام
دهند ،ابعاد توسعۀ حرفهای مانند یادگیری روش تدریس ،طرح درس،
مطالب مرتب با رشته و ارزشیابی از یادگیری تحقق مییابد.

 بانی نظری چه دزلتهایی برای یادگیری غیررسمی مبتنی برشبکههای اجتماعی دانشجو معلمان در جهت توسعۀ حرفهای آنها
دارد؟

یافتهها نشان داد که طبقات اصلی شاملِ ابعاد شبکههای اجتماعی،
تعامالت شبکهای ،یادگیری و عناصر برنامه درسی شبکهای بود .عناصر
برنامه درسی شبکهای شامل اهداف ،محتوای شبکهای ،محی
یادگیری شبکهای ،فراگیر شبکهای و ارزشیابی شبکهای است .براساس
یافتههای پژوهش برای طراحی عناصر برنامه درسی ززم است به
فرصتها و چالشهای پیش روی شبکههای اجتماعی توجه شود.
همچنین طراحی عناصر برنامه درسی باید شخصیسازیشده باشد و
ضمن توجه به رویکردهای حل مسیله ،به زمینه و موقعیت یادگیری و
یادگیری ضمنی توجه شود .مدرس برای تعمیق و تثبیت یادگیری
فراگیران ،ضمن استفاده از روشهای یاددهی و یادگیری و محتوای
یادگیری متناسب با شبکههای اجتماعی ،باید روش تدریس خود با را
با سبکهای یادگیری فراگیران تطبیق دهد و انوا رواب شبکهای
مانند ارتباط فراگیران با یکدیگر و با متخصصان خارجی را نیز مهم
بداند.
براساس یافتههای پژوهش ،طراحان برنامه درسی برای تعیین اهداف
باید ویژگیهای اهداف شبکهای مانند پیشبینینشده بودن و غیرخطی
بودن را مدنظر قرار دهند .محتوای برنامه درسی ززم است چندگانه،
تبادل پذیر باشد و موجبات خود راهبری فراگیران را فراهم کند .برای
طراحی محی های یادگیری شبکهای ،ززم است ویژگیهای منحصر به
فرد این محی مانند تنو زبان ،امکان سفارشی ساختن پیامها و غنی
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بودن از ابزارهای مدیریت دانش موردتوجه قرار گیرد .همچنین
فعالیتهای یاددهی و یادگیری شاگردان محدود به زمان و مکان ثابت
و خاصی مثالا کالس درس نباشد و امکان یادگیری در هر زمان و مکان
فراهم شود.
با توجه به اینکه فراگیر شبکهای ،یادگیرندهای آگاه و بروز ،فعال و
خود راهبر است که به مدیریت دانش میپردازد ززم است طراحی
برنامه درسی بهگونهای باشد که تیمینکننده عالیق و نیازهای رشدی،
وجودی و ارتباطی فراگیران باشد .همچنین مدرسان شبکهای باید
ضمن استفاده از روشهای ارزشیابی شبکهای مانند خودارزیابی و
همسال سنجی ،ویژگیهای ارزشیابی در شبکههای اجتماعی مانند،
فرآیندی ،غیرخطی ،مداوم و تکوینی بودن را در روشهای ارزشیابی
خود لحاظ کنند .توضیحات بیشتر در [ ]59قابل مشاهده است.

 ماهیت و ویژگیهای عناصر الگوی برنامه درسی برای استفاده ازیادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکههای اجتماعی در جهت توسعۀ
حرفهای دانشجو معلمان چیست؟
ماهیت و ویژگیهای عناصر الگوی برنامه درسی براساس طرح برنامه
درسی  9عنصری کالین به تفکیک ارائه میشود:
اهداف :یافتهها نشان داد که اهداف در شبکههای اجتماعی
پیشبینینشده ،انعطافپذیر و پیوسته هستند که خاصیت گلوله برفی
دارند و باید اعتباریابی شوند .با توجه به اینکه ارتباطات کاربران در
شبکههای اجتماعی پیشبینیشده نیست و همچنین دانشجویان با
محتواهای متعددی مواجه هستنده بنابراین ،اهداف نمیتواند ثابت و از
پیش تعیینشده باشد .همچنین با توجه به تغییر آزادانه گرههای
ارتباطی و همچنین سوق دادن ذهن فراگیران از همگرایی به واگرایی
ززم است اهداف ،توانایی تغییر و شکلپذیری با توجه به ویژگیهای
محی شبکهای و فراگیران شبکهای را داشته باشند .عالوه بر این در
شبکههای اجتماعی با توجه به امکان تغییر ساختار شبکه و تغییر
ارتباط در شبکههای اجتماعی ،اهداف پیوسته هستند .براساس نظریه
درگیری و با توجه به اینکه فراگیران حین استفاده از شبکههای
اجتماعی از یک مطلب به مطلب دیگر سوق داده میشونده بنابراین
اهداف شبکههای اجتماعی خاصیت تراکمی و افزایشی دارند و
نمیتوان انتظار داشت که فراگیران شبکههای اجتماعی صرفاا دنبال
یک هدف خاص باشند .همچنین با توجه به وسعت زیاد محتوا و
اشتراک برخی از محتوای ناقص در شبکهها ،ززم است که اهداف
ارزش سنجی شوند و صحتوسقم آنها بررسی شود.
پژوهشهای [ ]63[ ،]62[ ،]61و [ ]36نیز در این راستا است.
پژوهشگران [ ]61بر این نکته اذعان دارند که اهداف باید منعطف و
متناسب با نیازها و ویژگیهای فراگیران باشد .همچنین اهداف باید با
شرای محیطی و وضعیت اجتماعی هماهن باشد و ارتباط بین
اهداف و سایر عناصر برنامه درسی نیز غیرخطی است .همچنین
پژوهشگران [ ]63دریافتند که اهداف آموزشی برای یادگیری
الکترونیکی در شبکههای اجتماعی باید شامل ویژگیهایی باشند که از
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نظریههای یادگیری الهام گرفته باشنده مثال بر مبنای نظریه
سازندهگرایی ،هدف یادگیری باید حاوی یک مسئله خوب ،معنادار و
واقعبینانه باشد و در حل مسائل نیز باید همکاری وجود داشته باشد تا
فراگیران از طریق تعامل با یکدیگر یاد بگیرند ،همچنین بر مبنای
نظریههای رفتارگرایی و شناختگرایی باید اهداف عینیتگرا باشند و
اهداف ارزیابی شوند .فقدان ارزشیابی و اعتبار یابی اهداف منجر به
فرآیند یادگیری ناکارآمد در فراگیران میشود.
محتوا :یافتهها نشان داد که محتوا در شبکههای اجتماعی ززم است از
ویژگیهایی مانند هماهن با ویژگیهای مخاطبان ،زمینهساز رشد و
شکوفایی تفکر انتقادی فراگیران ،چندرسانهای و کنشگرا بودن و
غربالگر بودن برخوردار باشند .با توجه به عدم تناسب برخی محتوا با
توان فراگیران و همچنین جدا نبودن دانش از زمینه ،ززم است که
طراحی محتوای آموزشی برای استفاده در شبکههای اجتماعی با سطح
توان فراگیران هماهن باشد .براساس نظریه سازندهگرایی و با توجه به
اینکه باید در شبکههای اجتماعی تفکر انتقادی رشد داده شود ،ززم
است محتوا بسترساز رشد و شکوفایی تفکر انتقادی فراگیران باشند.
محی فنی شبکه ای ،سرشار از ابزارهای فناورانه و مدیریت دانش است
و فراگیران نیز رواب انسانی متعددی دارنده بر این اساس ززم است
ابزارهای شبکهها ،چندرسانهای و مبتنی بر کنش متقابل بین فراگیران
و منابع آموزشی باشند .با توجه به تیکید نظریه ارتباطگرایی بر
اعتباریابی محتوا و انتشار برخی از محتوای فاقد اعتبار در شبکهها ززم
است ابزارهای نوین شبکههای اجتماعی ،امکان ارزشیابی ،اصالح و
بهروزرسانی محتوا را دارا باشند.
پژوهشهای [ ]66[ ،]65و [ ]67نیز در این راستا است .در این زمینه،
پژوهشگران [ ]65دریافتند که محتوا باید بهگونهای باشد که به رشد
قوای ذهنی فراگیران کمک کنده دانش تخصصی هر رشته را به فراگیر
انتقال دهده تفکر انتقادی و خالقیت را پرورش دهد و همچنین محتوا
باید با نیازها ،عالیق و سطح درک فراگیران متناسب باشد .همچنین
محققان دیگری [ ]67در پژوهشی دریافتند که با توجه به اینکه
سایتهای شبکههای اجتماعی با طیف گستردهای از زبان آموزان با
نیازهای متنو یادگیری روبرو هستند ،باید با ارائه فرصتهای یادگیری
چندگانه و مهارتهای متنو موجبات خودآموزی در پیشرفت مهارت
زبان و تمرین واژگان را فراهم آورنده همچنین برای اهمیت دادن به
دانش فراگیران باید نیازها و عالیق زبان آموزان مبنای اصلی طراحی
محتوای آموزشی برای فراگیران باشد.
فعالیتهای یادگیری :یافتهها نشان داد که ززم است فعالیتهای
یادگیری ،زمینهساز خودکفایی ،برآوردهکننده خواستههای متنو
فراگیران ،زمینهساز تعلق فراگیران ،برانگیزاننده یادگیری و بسترساز
آموزش فردی و گروهی باشند .براساس نظریه فراگیر محور و با توجه
به لزوم خود راهبری فراگیران برای استفاده از شبکههای اجتماعی
ززم است فعالیتهای یادگیری بستری برای رشد خودکفایی و خود
مدیریتی فراگیران باشد .همچنین براساس نظریه عدمتییید انتظارات
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که رفتار فراگیر در فضای مجازی مبتنی بر تیمین نیازهای آنهاست و
همچنین با توجه به نیازهای متنو دانشجویان ،ززم است که
فعالیتها ،بستری برای ایجاد عالقه و تیمین خواستههای فراگیران
شبکهای باشد .بر مبنای نظریه دلبستگی و با توجه به عدم تعلق و
اعتماد برخی از دانشجویان به شبکههای اجتماعی ،ززم است
فعالیت های یادگیری ،موجبات درگیری و وابستگی فراگیران را به
همراه داشته باشد .با توجه به عدم انگیزه برخی از دانشجویان به
اشتراک مطالب و تیکید نظریه انگیزش ،ززم است فعالیتهای
یادگیری ،زمینهساز ایجاد انگیزههای بیرونی و درونی باشد .بر مبنای
نظریه اقدام اجتماعی هدفمند و با توجه به اینکه برخی از دانشجویان
منزوی و برخی تعاملگرا هستنده بنابراین ززم است فعالیتهای
یادگیری بستر و زمینه ای برای ترکیبی از آموزش فردی و گروهی
فراهم کند.
پژوهشهای [ ]72[ ،]71[ ،]70[ ،]69[ ،]68و [ ]73نیز در این راستا
است .بهعنوانمثال پژوهشگرانی [ ]68دریافتند که فعالیتهای
یادگیری باید زمینهساز خودکفایی در تفکر فراگیران باشد و منجر به
رشد سطوح بازی شناختی و افزایش انگیزه آنها شود و با نیازهای
فراگیران هماهن باشد و فرآیندهای یادگیری فردی و گروهی را
ترغیب کند .عالوه بر این محققان [ ]73نیز در پژوهشی دریافتند که
فراگیران در شبکههای اجتماعی باید با بحث درباره ارتباط اهداف با
روشها و ارتباط روشهای آموزش با فعالیتهای خودشان به
خودآزمایی نتایج یادگیری و پیشرفت خود بپردازند .همچنین مسائل و
مشکالت علمی خود را ارزیابی کرده و با ایجاد محی یادگیری
شخصی و با استفاده از روشهای مختلف به حل مشکالت علمی خود
بپردازند.
مواد و منابع یادگیری :یافتهها نشان داد که مواد و منابع در شبکههای
اجتماعیه متنو و چندگونه بودن ،سهلالوصول ،سیال و متناسب با
فراگیران شبکهای و تعاملی هستند .با توجه به اینکه دانش در منابع
ارتباطی متعددی وجود دارد و شبکه رواب انسانی دانشجویان در
شبکههای اجتماعی نیز متعدد استه بنابراین ززم است مدرس فراگیر
را با انوا گرههای ارتباطی مانند منابع فناورانه و منابع انسانی روبرو
سازد تا براساس سبک یادگیری خود به انتخاب مواد و منابع بپردازد.
همچنین براساس نظریه فردگرایی شبکه و همچنین اذعان دانشجویان
مبنی بر دسترسی راحت به منابع در شبکههای اجتماعی ،فراگیران
بدون اتالف وقت و در اسر وقت میتوانند مواد و منابع موردنیازشان
را فراهم کننده بر این اساس ززم است معلم به محتوای تجویزی اکتفا
نکند و فراگیران را برای توسعۀ ذهنی ،به سمت محتواهای فوقبرنامه
تشویق کند.
عالوه بر این یافتههای میدانی و مبانی نظری نشان داد که فراگیران
شبکهای از ویژگیهایی مانند کنجکاوی ،منتقد و اجتماعی بودن
برخوردارند و توانایی انجام چند کار باهم را نیز دارنده بنابراین ززم
است در طراحی مواد و منابع شبکهای به ویژگیهای فراگیران شبکهای
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توجه شود .محی فنی شبکه ای ،سرشار از ابزارهای فناورانه و مدیریت
دانش استه همچنین استفاده از شبکههای اجتماعی ،رواب بین فردی
کاربران شبکههای اجتماعی را به رواب بین گروهی تبدیل کرده استه
بنابراین ززم است مدرس براساس ابزارها و افزونههای تعاملی
شبکههای اجتماعی ،با انتخاب روشهای تدریس تعاملی زمینه
برقراری ارتباط فراگیران را باهم فراهم کنند تا گامی مثبت در جهت
بهبود فعالیتهای گروهی و ارتباطات چندجانبه برداشته شود.
این یافته در راستای پژوهشهای [ ]76[ ،]75[ ،]74و [ ]77است.
بهعنوانمثال محققان [ ]75دریافتند که منابع یادگیری در شبکههای
اجتماعی میتواند فیلم ،گروه و کانال مجازی ،کنفرانس برخ و
گفتوگوی آنالین باشد که این منابع از ویژگیهایی مانند چندرسانهای
بودن ،بروز بودن ،انعطافپذیری ،دسترسی آسان و ارائه مطالب زیاد در
زمان کوتاه برخوردارند .همچنین محقق [ ]74بیان میکند که مواد و
منابع یادگیری در شبکههای اجتماعی از ویژگیهایی مانند ساختارمند
بودن ،فناورانه ،تعاملی و فرآیندی بودن برخوردارند که به مبادله
اطالعات بین فراگیران شبکههای اجتماعی کمک میکنند.
گروهبندی یادگیرندگان :یافتهها نشان داد که گروهبندی یادگیرندگان
در شبکههای اجتماعیه غیرخطی و شبکهای ،مبتنی بر تشریکمساعی
اختیاری و گزینشی و مبتنی بر پاسخگویی آنالین است .گروهبندی،
ارتباط بین فرد با شبکهای درهمتنیده از مخاطبان دیگر است و
همچنین فراگیران با افراد مختلفی در شبکهها تعامل دارنده بر این
اساس گروهبندی فراگیران از پیش تعیینشده نیست و فراگیران بهطور
شبکهای با افراد مختلف ارتباط برقرار میکننده بنابراین مدرس ززم
است با معرفی شبکهها و گروههای علمیه زمینۀ برقراری ارتباطات
هدفمند فراگیران را فراهم کند .در شبکهها ،همکاری بین مدرس و
فراگیران و فراگیران با همدیگر بهمنظور حل مسائل علمی و پرسش و
پاسخهای مربوط به رشته تحصیلیشان انجام میشوده بر این اساس
ززم است مدرس با اتخاذ رویکردهای فراگیرمحور و بر مبنای همکاری
و تعامل بین فراگیران به تدریس محتوا بپردازد.
همچنین یافتهها نشان داد که در شبکههای اجتماعی ،کاربران
میتوانند بهطور داوطلبانه بر مبنای عالیق خود عضو گروهها شونده
بنابراین مدرس ززم است انوا گروههای علمی را به فراگیران معرفی
کند تا فراگیران برای تیمین نیازهای روانی و تحصیلی خود بهطور
انتخابی به عضویت گروههای مختلف درآیند .فراگیران شبکهای با
عضویت در گروههای مختلف ،انتظار دارند که بهطور آنالین پاسخهای
مسائل و مشکالت علمی خود را دریافت کنند و این موجب
صرفهجویی در زمان و هزینه ،دسترسی راحت ،اطال رسانی سریع و
حل بهموقع مشکالت میشوده بنابراین ززم است فراگیران و مدرسان
شبکهای همیشه آمادگی علمی کافی برای پاسخگویی به سؤازت
مخاطبان خود را داشته باشند.
این یافته در راستای پژوهش [ ]81[ ،]80[ ،]79[ ،]78و [ ]82است.
بهعنوانمثال محقق [ ]79دریافت که فراگیران در شبکههای اجتماعی
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با ایجاد گروههای یادگیری ،با بحث درباره مفاهیم و فرایندها به
یادگیری مشترک و تجربه مؤثر و معنادار دست مییابند و در این
گروهها ،باوجود ارتباطات همکارانه و مسئولیتپذیری فردی اعضای
گروه ،بین اعضای گروه وابستگی متقابل و مثبت به وجود میآید و
فراگیران میتوانند بهصورت شبکهای یادگیری فردی و گروهی خود را
تحقق بخشند .همچنین پژوهشگران [ ]81دریافتند که برای تعامل
مشترک خوب بین اعضای گروه باید فراگیران بهصورت اختیاری و
باعالقه خود گروههای یادگیری خود را انتخاب کننده گرچه برای
اثربخشی تعامالت گروهی باید به سن ،جنس و سایر ویژگیهای
شخصیتی توجه نمود.
زمان :یافتهها نشان داد که در شبکههای اجتماعی ،زمان کافی برای
تیمل در پاسخ ،امکان برقراری ارتباط با گرههای ارتباطی در هرزمان،
دستیابی به حجم انبوهی از اطالعات در زمان کم و هدر رفت زمان
مفید با محتوای جذاب وجود دارد .در شبکهها ،علیرغم انتظار پاسخ
سریع ،فراگیران زمان کافی در اختیاردارند تا در مورد مطالب مطروحه
در شبکه های اجتماعی تدبر کنند و این زمان امکان یادگیری در حد
تسل  ،فهم بیشتر مطالب و پاسخگویی کاملتر را برای فراگیران و
مدرسان فراهم میکند .همچنین در شبکهها ،فراگیران بدون
محدودیت زمانی با مخاطبان خود مانند دوستان ،همکالسیها ،مدرس
و حتی افراد خارج از کشور ارتباط برقرار میکننده بنابراین شبکههای
اجتماعی بستری برای برقراری ارتباط فراگیران با منابع علمی و انسانی
است که این باعث میشود ،فراگیران بهموقع و بدون وقفه بتوانند
مسائل علمی خود را حل کننده بنابراین ززم است فراگیران و
مدرسان ،محی یادگیری را محدود به کالس درس تصور نکنند و
برای یادگیری رسمی و غیررسمی در زمانهای خارج از کالس نیز
برنامهریزی کنند.
همچنین یافته ها نشان داد که براساس نظریه لذت و استفاده ،در
شبکههای اجتماعی فراگیران در زمان کم به انوا اطالعات مانند طرح
درس ،مطالب مرتب با رشته ،روش تدریسهای جدید و  ...دست پیدا
میکنند ،بر این اساس ززم است مدرس از فراگیران بخواهد تا براساس
سبک یادگیری خود ،بهطور همهجانبه ابعاد و زوایای موضوعات علمی
را بررسی کنند .بر اساس نظریه درگیری ،عوامل شخصی و محتوای
جذاب شبکهها منجر به اعتیاد و وابستگی بیشازحد به شبکههای
اجتماعی میشود و وقت زیادی را از آنها میگیرده بنابراین در مواجهه
با شبکههای اجتماعی ززم است ،زمان استفاده از آن را مدیریت کرد تا
موجب اتالف وقت نشود.
این یافته در راستای پژوهشهای [ ]85[ ،]84[ ،]83و [ ]86است.
بهعنوانمثال پژوهشگران [ ]85دریافتند که دانشجویان برخی از
مزایای یادگیری آنالین را دسترسی به منابع آموزشی در هر زمان و
دستیابی به اطالعات زیاد در زمان کم برشمردند .همچنین محققان
[ ]86بر این نکته تیکید کردند که در برنامه درسی مجازی ،دسترسی
به عناصر برنامه درسی مانند اهداف ،محتوا ،روش و ارزشیابی بهصورت
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همزمان و ناهمزمان وجود دارد .برگزاری کالسهای آنالین در زمان
مشخص مثالی برای دسترسی همزمان است و اشتراک مطالب در
شبکههای اجتماعی و دسترسی دانشجویان در زمان دلخواه به مطالب
ازجمله مثالهای مربوط به دسترسی ناهمزمان است .ازجمله
ویژگی های این برنامه درسی این است که فراگیران زمان کافی در
اختیاردارند که محتوای آموزشی را تحلیل کنند.
فضا :یافتهها نشان داد که دسترسی به اطالعات و منابع آموزشی در هر
مکان وجود دارد و مکان یادگیری مبتنی بر زیستبوم و ارتباطات
تعاملی است ،همچنین مکان یادگیری ،خالق فرصتها است .در
شبکهها ،یادگیریهای علمی محدود به کالس درس نیسته بلکه
یادگیری آنها مثالا یادگیری اطالعات جدید ممکن است در خارج
کالس و در هر مکانی ممکن است اتفاق بیفتده بنابراین باید مدرس به
فعالیتهای کالسی اکتفا نمیکند و برای تحکیم ،تثبیت و تعمیق
یادگیری در خارج کالس نیز فعالیت طراحی کند .محی شبکهای یا
زیستبوم یادگیری در بین شبکههای اجتماعی باز ،منعطف ،مشارکتی
است و برای استفاده از این زیستبوم نیاز به برنامهریزی و سواد
فناورانه استه بر این اساس ززم است مدرس شبکهای با شناخت
زمینه یادگیری ،با غنیسازی محی یادگیری ،عالوه بر ایجاد
زیستبوم به توسعۀ و رشد سواد زیستبوم نیز کمک میکند.
عالوه بر این یافتهها نشان داد که محی یادگیری بهگونهای است که
افراد بهطور آزادانه میتوانند با گروههای ارتباطی مختلف ارتباط برقرار
کنند و این ارتباط آنها حدومرز نمیشناسده بر این اساس ززم است
مدرس ارتباطات چندکاناله را مبنای رویکردهای تدریس خود قرار
دهد و بر این اساس به تعمق یادگیری فراگیران کمک کند .استفاده از
محی شبکهای منجر به توسعۀ ارتباطات فراگیران ،رشد تفکر انتقادی،
تصمیمگیری بهتر ،استفاده مناسب از زمان ،دسترسی راحت به منابع و
 ...شوده بنابراین ززم است برنامه ریزان و مدرسان شبکههای اجتماعی
با بهرهگیری از فرصتهای شبکههای اجتماعی به اشتراک عقاید ،حل
مشکالت علمی و استفاده از خرد جمعی کمک کنند.
این یافته در راستای [ ]91[ ،]90[ ،]89[ ،]88[ ،]87است.
بهعنوانمثال پژوهشگر [ ]91دریافتند که اکثر محی های مجازی
دارای ویژگیهایی مانند صدا و فیلم در زمان واقعی ،تختهسیاه ،نمایش
اسالیدها ،تعامل مبتنی بر متن و وسیلهای برای بازخورد فراگیران
هستنده بنابراین این ویژگیها فرصتهای فراوانی را برای دانشجویان
فراهم میکنند تا در هر مکانی با ابزارهای گوناگون بتوانند یادگیری
خود را تعمیق بخشند .همچنین محقق [ ]88نیز در پژوهشی دریافت
که کالسهای مجازی با دارا بودن ،اتاقهای گپ ،تخته سفید مشترک،
امکان رأیگیری بهصورت ناشناس ،امکان مدیریت بحث و
اشتراکگذاری برنامهها ،پتانسیل خوبی را برای ارتباطات تعاملی فراهم
آوردهاند.
راهبردهای تدریس :یافتهها نشان داد که راهبردهای تدریس در
شبکههای اجتماعیه چالشبرانگیز و مسئله محور و با همکاری و تعامل
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بین مدرس و فراگیر صورت میگیرد و همچنین این راهبردها ،مبتنی
بر شناورسازی فراگیر در تجارب مختلف ،زمینه محور و با هدایت
منعطف فرآیندهای یادگیری و منابع دانش همراه است .براساس نظریه
سازندهگرایی در شبکهها ،مدرس با ایجاد چالش در کالس درس زمینه
تفکر فراگیران را فراهم میکنده چراکه برخی از دانشجویان در شبکهها
منفعل و مصرفکننده هستنده بر این اساس مدرس باید با اتخاذ
راهبردهای مبتنی بر حل مسئله فراگیران را به تکاپو وادارد .همچنین
شبکههای اجتماعی با بسترهایی که برای ایجاد تعامل بین افراد بهویژه
بین فراگیر و مدرس ایجاد میکنند باعث میشوند که مدرسین
روشهای تدریس خود را مبتنی بر تعامل با فراگیران طراحی و اجرا
کنند.
براساس نظریههای سازندهگرایی و رفتار داوطلبانه گروه آنالین که
یادگیری بهوسیله درگیری و کنش فعال فراگیر با محی فیزیکی و
اجتماعی اتفاق می افتد ،ززم است با اتخاذ راهبردهای تدریس مبتنی
بر شناورسازی فراگیر در محتوا و منابع آموزشی ،چالش هدر رفت
زمان را تبدیل به فرصت کرد .همچنین براساس نظریه سازندهگرایی و
نظ ریه فراگیر محور ،ززم است با استفاده از راهبردهای موقعیت مدار
که فراگیر را مبنای اصلی تدریس قرار میدهد ،عالقه فراگیران را به
استفاده از شبکههای اجتماعی افزایش داد .عالوه بر این بر مبنای
نظریه ارتباط گرایی ،مدرس راهنما و همسفر یادگیری استه بنابراین
ززم است فراگیران تحت هدایت مدرس آزادی عمل نیز داشته باشند
و بتوانند به جستجوی موضوعات موردنیاز و موردعالقه خود بپردازند.
این یافته در راستای پژوهشهای [ ]94[ ،]93[ ،]92و [ ]95است.
بهعنوانمثال پژوهشگران [ ]92در پژوهشی دریافتند که روشهای
آموزش در شبکههای اجتماعی نمیتواند از پیش تعیینشده باشد و
باید بر مبنای ویژگیهای محی آموزشی اتخاذ شود .ازجمله
ویژگیهایی که محی آموزشی باید دارا باشند توجه به ویژگیهای
شخصی فراگیران است که به رشد حرفهای فراگیران منجر شود.
همچنین محققان [ ]93در پژوهشی دریافتند که امروزه نقش مربی
بهعنوان مربی مرجع ،تسهیلکننده ،مجری یا مدیر تغییر کرده است و
راهبردهای تدریس مربی باید مسئله محور و به مشارکت بیشتر ،کار
تیمی ،احترام و تعهد فراگیران منجر شود.
شیوههای ارزشیابی :یافتهها نشان داد که شیوههای ارزشیابی در
شبکههای اجتماعی ،اصوزا کیفیتگرا ،مستمر و فرآیند مدار و مبتنی
بر بازخورد سریع و آنی است .همچنین یافتهها نشان داد که ارزشیابی
شبکهای متنو و مبتنی بر روشهای خودارزیابی ،پیوسته و همیشگی
است .نظریه سازندهگرایی ،در شیوههای ارزشیابی بر حذف رتبهها و
آزمونهای کمی تیکید دارد .بر این اساس ززم است رقابتهای ناسالم
و تنش زدا در مدارس از بین برود و فراگیران باانگیزه و عالقه فراوان به
دنبال یادگیری مطالب گام بردارند .براساس نظریه ارتباطگرایی و
سازندهگرایی ،برای ایجاد انگیزه در فراگیران و تسهیل فرآیند یادگیری
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ززم است که ارزشیابی نتیجه محور نباشده بلکه بهطور مستمر انجام
شود.
در شبکهها ،همانطور که محتوا بهطور راحت و سریع در اختیار
مخاطبان قرار میگیرده ارزشیابی نیز باید به کمک امکانات فناورانه
مثالا با استفاده از آزمونهای آنالین با پاسخ سریع و آنی صورت گیرد.
در شبکههای اجتماعی ،از شیوههای متنوعی مانند هم ارزیابی،
بازخورد متنی و صوتی و  ...برای ارزشیابی استفاده شود و با توجه به
اینکه گستره استفاده از شبکههای اجتماعی زیاد است مخاطب نیز
ززم است توانایی خودارزیابی داشته باشد .براساس نظریه سازندهگرایی
ززم است بهطور مداوم نهتنها فرآیند یادگیری فراگیران ارزشیابی شوده
بلکه محتوای به اشتراک گذاشته در آن نیز برای تطبیق با ویژگیهای
مخاطبان ارزش سنجی شوند .این یافته در راستای پژوهشهای [،]96
[ ]100[ ،]99[ ،]98[ ،]97است .بهعنوانمثال پژوهشگران [ ]97در
پژوهشی دریافتند که ارزشیابی در شبکههای اجتماعی با روشهای
خودارزیابی و همسال سنجی همراه است و این ارزشیابی مداوم ،فوری
و دقیق است .همچنین محققان [ ]98دریافتند که ارزشیابی در
شبکههای اجتماعی باید فرآیندی و بهطور مستمر رخ دهد تا فراگیران
در هر مرحله از یادگیری نتایج یادگیری خود را ببیند.
همانطورکه نگاره شماره  1نشان میدهده عناصر برنامه درسی در
جهت رسیدن به اهداف برنامه درسی در حال چرخش هستند .با توجه
به اینکه در شبکههای اجتماعی عناصر برنامه درسی غیرخطی و
شبکهای هستند ،همه عناصر برنامه درسی مبتنی بر شبکههای
اجتماعی بهصورت متقابل باهم در ارتباطند و از همدیگر تیثیر
میپذیرند.
در ادامه به سؤازت اعتباریابی و یافتههای مستخرج از پاسخهای
صاحبنظران پرداختهشده است:

 آیا عناصر نهگانه برنامه درسی موردنظر خوب تشریح شدهاند و بامبانی نظری ارتباط و هماهنگی دارند؟
اکثر متخصصان بر این ب اور بودند که عناصر موردنظر در الگوی
پیشنهادی خوب تشریح شده اند و با مبانی نظری ارتباط و هماهنگی
دارند .در این خصوص یکی از متخصصان اشاره داشت که« :در زمینۀ

اهداف برنامه درسی نیاز بهدقت و تیمل بیشتری دارد و میتوانستید
بهجای غیرمترقبه بودن از ادبیات و مفاهیم بهتری استفاده کنید» .در
ارتباط با این ویژگی بهجای غیرمترقبه بودن از پیشبینینشده استفاده
شد.

 آیا عناصر برنامه درسی مبتنی بر یادگیری غیررسمی در شبکههایاجتماعی ،دارای ارتباط و هماهنگی با یکدیگرند؟
افراد زیادی از متخصصان ارتباط و هماهنگی بین عناصر الگوی
پیشنهادی را تییید کردند و یکی از متخصصان در خصوص نحوه
ارتباط عناصر با یکدیگر اشاره داشت که« :به نظر چرخش بین تمام

مراحل در شکل دیده نمیشوده بهظاهر آنچه دیده میشود ،تعامل
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شکل  :2ویژگیهای عناصر برنامه درسی در شبکههای اجتماعی
Fig. 2: Characteristics of curriculum elements in social networks

دوبهدو عناصر است .میتوان از یک دایره بزرگ دور تمام عناصر
استفاده کرد که با چندین فلش در حال چرخش هستند و به نظرم در
هم تنیدگی عناصر را بیشتر نشان میدهد» ،در جهت برقراری ارتباط

تعداد زیادی از متخصصان بر استفاده از این الگو برای طراحان
آموزشی تیکید داشتنده بهعنوانمثال یکی از متخصصان درباره اهمیت
استفاده از این الگو اینگونه بیان کرد« :ضرورت جامعه امروز ،استفاده

چندگانه بین عناصر الگو ،با ترسیم فلشهای دوطرفه ارتباط چندگانه
بین عناصر برقرار شد.

از شبکههای اجتماعی برای آموزش صحیح استه لذا ضرورت دارد که
طراحان آموزشی از الگوهای مبتنی بر شبکههای اجتماعی استفاده
کنند » .متخصص دیگری در خصوص بالقوه بودن الگوی پیشنهادی
اینگونه بیان کرد« :در جهت آگاهی طراحان آموزشی قابل توصیه
است ولی برای کاربرد و اجرا راه دارد».
 -آیا شکل این عناصر در عالم واقع منطقی به نظر میرسد؟

 آیا الگوی پیشنهادی براساس مختصات ذکرشده ،از وضوح کافیبرخوردار است یا در جهت شفافسازی آن میتوان تغییراتی در آن
اعمال کرد؟
تعداد زیادی از متخصصان شفافیت و وضوح الگوی پیشنهادی را تییید
کردنده اما یک نفر از متخصصان اذعان کرد که« :به نظر میرسد در

برخی از ویژگیهای مطرح شه ،عناوین یا مفاهیم بیانشده میتوانند
بهبود یابند .مثالا در ویژگی آشفته و پیوسته بهتر است شفافتر بیان
شود ».یا متخصص دیگری در خصوص ویژگی تغییرپذیری اهداف
اینگونه بیان کرد« :بهتر است ویژگی تغییرپذیری در اهداف بهصورت
واضحتر و قابلفهمتر بیان شود ،».برای اعمال این پیشنهادات ویژگی
آشفته و پیوسته و مانورپذیری به ترتیب به آشفته و انعطافپذیری
تغییر کرد.

 آیا نوآوری در الگوی پیشنهادی رعایت شده است؟اکثر متخصصان نوآوری الگوی پیشنهادی را تییید کردند برخی از
متخصصان نیز به عدم شناخت الگوهای قبلی مربوط به شبکههای
اجتماعی اشاره کردند.

 -آیا پیشنهاد میکنید ،طراحان آموزشی از این الگو استفاده کنند؟

اکثر متخصصان مقبولیت و منطقی بودن الگوی پیشنهادی را در عالم
واقع تییید کردند .یک متخصص در خصوص کاربردپذیری این الگو
اینگونه بیان کرد« :الگوی پیشنهادی منطقی استه ولی کاربردش
دشوار است و در نظر گرفتن الزاماتی که ایجاد میکند مشکل است».

 آیا الگوی پیشنهادی جامعومانع است؟در خصوص جامعیت الگو تمام متخصصان بر جامع بودن الگو اذعان
کردنده اما یکی از متخصصان درباره تغییرپذیری الگو با توجه به
شرای موجود اینگونه بیان کرد« :جامع است ولی میتوان در آن با
توجه به شرای مختلف و نیاز مخاطبان تغییراتی ایجاد نمود» .بر این
اساس مسلماا استفاده از این الگو با توجه به مخاطب تغییر خواهد کرد.
بهطورکلی ،تعداد زیادی از متخصصان اعتبار الگو را در سنجههای
مربوط به اعتبار ،انسجام ،ادراکپذیری ،نوآوری ،کاربردپذیری،
مقبولیت و جامعیت تییید کردند.
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نتیجهگیری
پژوهش حاضر ،با هدف طراحی الگوی برنامه درسای باارای اسااتفاده از
یادگیری غیررسمی مبتنی بر شاابکههای اجتماااعی در جهاات توسااعۀ
حرفهای دانشجو معلمان انجام شد .یافتهها نشان داد که عناصر برنامااه
درسی مبتنی بر یااادگیری غیررساامی در شاابکههای اجتماااعی باارای
اثرگذاری بر توسعۀ حرفه ای دانشجومعلمان ،باید ویژگیهای منحصاار
به فردی مانند شبکهای بودن به خود بگیرد و به طور کلی این عناصاار
ززم است مبتنی بر زیست بااوم و ارتباااط گااره هااای مختلااف باشااد و
توانایی مخاطب را به منظور بسترسازی باارای یااادگیری زمینااه محااور
فراهم کند .با توجه به ویژگیهااای عناصاار برنامااه درساای مبتناای باار
شبکههای اجتماعی ،به برنامهریزان درسی پیشنهاد میشود کااه باارای
طراحی برنامه درسی مجازی بهویژه طراحی برنامه درساای مبتناای باار
شبکههای اجتماعی از مختصات این عناصر استفاده کنند.
همچنین با توجه به گسترش روزافزون شبکههای اجتماعی و اسااتفاده
فراگیر دانشجو معلمان از آنها ،ضروری است که در برنامههای درساای
دانشگاه فرهنگیااان تغییاارات و تحااوزت ززم باارای ادغااام اسااتفاده از
شبکههای اجتماعی در آموزش رشتههای مختلف فااراهم آیااد .مساالماا
ایجاد این تغییرات در برنامههای درسی منوط به ایجاد زیرساااختهای
فناورانااه در دانشااگاهها ،تغییاار نگاارش اساااتید و تجهیااز اساااتید بااه
مهارتهای فناورانه است.
با توجه به اینکه تحقق توسعۀ حرفهای دانشجو معلمان در شاابکههای
اجتماعی منوط به احساس نیاز حرفهای آنها به شاابکههای اجتماااعی
استه بر این اساس ززم است اساتید دانشگاه فرهنگیان ،با بهکارگیری
رویکردهای تدریس مبتنی بر حل مسئله ،دانشجو معلمان را به ساامت
استفاده هدفمند از شبکههای اجتماعی سوق دهند تا دانشجو معلمااان
هنگام استفاده از شبکههای اجتماعی ،احساس خودکارآماادی کننااد و
رشد حرفهای آنها محقق شود .همچنین اساتید در دانشگاه فرهنگیان
ززم است با استفاده از روشهای همسال سنجی ،خودارزیااابی و سااایر
روش های مبتنی بر فناوری ،گامی مثبت در جهت ارزشیابی فرآیندمدار
و همهجانبه از فراگیر بردارند .عالوه بر اینها اساتید دانشگاه فرهنگیان
بایااد از فرصااتهای یااادگیری غیررساامی دانشااجومعلمان در سااایر
رسانههای اجتماعی ماننااد تلویزیااون ،وبالگهااا ،ویکیهااا ،ایمیلهااای
اجتماعی و  ...در جهت توسعۀ حرفهای آنها ،حداکثر استفاده را ببرند.
نظر به اینکه استفاده نابجا و بیهدف از شاابکههای اجتماااعی نااهتنها
منجر به توسعۀ حرفهای نمیشود و حتی هدر رفاات زمااان و احساااس
بیهودگی فردی و جمعی را در پی دارده بنابراین دانشجو معلمان باارای
استفاده هدفمند از شبکههای اجتماعی ززم است مدیریت زمان داشته
باشند .بهطورکلی برای تحقق اصل صدای آزاد و فعااال کااه زمینهساااز
مشارکت و همکاری دانشجومعلمان در شبکههای اجتماعی است ،ززم
است که دانشگاه فرهنگیان برای دانشجو معلمان به طراحاای و توسااعۀ
نرمافزار کاربردی ،بااومی و معتباار بپااردازد تااا دانشااجومعلمان هنگااام
استفاده از این شبکهها ،در سایه احساس امنیاات و اعتماااد ،بهصااورت

آزادانه فعالیت کنند و با محتوای متقن و معتبر مواجه شااوند .ازجملااه
محدودیتهای پااژوهش ،عاادم دسترسای بااه همااه متخصصااان باارای
اعتباریابی الگو بود که برای این اماار از مصاااحبه تلفنای و پرسااشنامه
اینترنتی استفاده شد .عالوه بر ایاان بااا توجااه بااه فیلترینا برخاای از
شبکههای اجتماااعی ،در ایاان پااژوهش ،فعالیاات دانشااجو معلمااان در
شبکههای اجتماعی مجاز و قابلاستفاده موردمطالعه قرار گرفت.

مشارکت نویسندگان
این مقاله با مشارکت و همکاری صددرصدی هر چهار نویسنده نگاشته
شده است.

تشکر و قدردانی
این مقاله مستخرج از رساله دکتری برنامهریزی درسی دانشگاه بیرجند
است که تحت راهنمایی دکتر محسن آیتی و با مشاوره دکتر
محمدعلی رستمینژاد و دکتر فرهاد سراجی انجامشده است .در این
مجال ززم است از راهنماییهای ارزنده اساتید دانشگاه بیرجند کمال
تشکر را داشته باشیم.
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