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Background and Objectives: The opportunity to participate and interact more in the learning process
on social media is a good incentive to use alternative social media tools, in addition to the usual LMS. In
contrast, when using Web 2.0 tools such as social media, the learner is placed in a learning community
that can reach a high level of meaning making and knowledge/skill building through interaction with peers
and content. Communication formed on social networks provides the basis for the implementation of
communication and defines education in terms of interactions in a network in which students exchange
their knowledge; Therefore, social media represents a good option to be used as an additional learning
resource. Hence, the creation and development of a scientific and trusted social network that can cover
the educational needs of the learners and teachers in a digital society and is always available to users is felt.
On the other hand, the legal requirements of higher documents such as the 1/17 solution of Fundamental
Document of Change of Education that states the filling of the digital divide between educational areas and
schools, unveils the need to create a social network of Iranian schools as a suitable platform for key users of
learning-teaching environment. Therefore, in order to design a virtual social network model in schools, it is
necessary to identify the main and sub-components of this model. The purpose of this study was to compile
a model for desiging a virtual social network for Iranian schools.
Methods: This reseach utilized a mixed– quantitative and qualitative – method, and it was carried out
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with an exploratory design. The study population in the qualitative phase included the accessible 45 written
and electronic documents in English and Persian. selected by using purposive sampling. Data collection and
analysis were done using inductive content analysis method. The quantitative phase was performed using a
survey. The study population included the educational technology specialists of Iran from which a sample of
30 educational technology professors and Ph.D. Candidates were selected on an accessible basis. To collect
data, a researcher-made questionnaire was used, the validity and reliability of which was determined by
professional assessment and by Cronbach’s alpha (0.86), respectively. To analyze the data, a single-sample
t-test was employed.

Findings: The findings of the study led to the identification of four main features: network learning,
network facilitation, network moderation, network technology, as well as sixteen sub-features, which were
functionally and semantically similar to the main features. The results also showed that the extracted model
has a high internal validity.
Conclusion: According to the results of this study, integrating the existing social netwroks into the present
LMSs as a learning environemtn can support network learning in alignment with cultural-constructivism
and communicativism. In this context, it defines the active roles in the learning environment in accordance
with their functions in this era. Regarding the results of the research hypothesis, it can be concluded that,
the extracted model, which includes components such as network learning, network facilitation, network
management, and network technology, makes it possible to support student learning in the context of
network technology. These components make it possible to implement model patterns in schools. The
clear and distinct definitions of the components lead to an accurate understanding of the users and their
comprehensiveness. Therefore, the model in question was valid from the point of view of experts who had
practical knowledge about the use of social networks in learning.
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پیشینه و اهداف :فرصت مشارکت و تعامل بیشتر در فرآیند یادگیری در شبکههای اجتماعی ،انگیزه مناسبی برای
استفاده از ابزارهای جایگزین آنالین اجتماعی ،عالوه بر  LMSهای معمول و رایج است .در مقابل ،هنگام استفاده از
ابزارهای وب  2.0مثل شبکههای اجتماعی ،دانشآموز در یک اجتماع یادگیری قرار میگیرد که میتواند به سطح باالیی
از معنا سازی و ساخت دانش و مهارت در اثر تعامل با همتایان و محتوا و ...برسد .ارتباطات شکلگرفته در شبکههای
اجتماعی ،زمینهای برای پیادهسازی ارتباطات را فراهم میکند و آموزش را از لحاظ تعامالت در شبکهای تعریف میکند
که دانش آموزان در آن دانش خود را مبادله میکنند؛ بنابراین ،شبکههای اجتماعی نشاندهنده یک گزینهی خوب برای
استفاده بهعنوان یک منبع اضافی برای یادگیری میباشد  .از اینرو ،از طرفی؛ ایجاد و توسعه شبکه اجتماعی علمی و
مورداعتماد که بتواند بسیاری از نیازهای آموزشی فراگیران و معلمان را در جامعۀ دیجتیالی پوشش دهد و همیشه در
دسترس کاربران باشد احساس می شود .از سوی دیگر ،الزامات قانونی اسناد باالدستی مانند راهکار  17/1سند تحول
بنیادین آموزش و پرورش که پر کردن شکاف دیجیتالی بین مناطق آموزشی و مدارس را بیان می کند ضرورت ایجاد
شبکه اجتماعی مدارس ایران به عنوان بستری مناسب برای بازی گردانان محیط های یاددهی – یادگیری در مدارس
را بیش از پیش نمایان می سازد .لذا برای طراحی الگوی شبکه اجتماعی مجازی در مدارس نیاز به شناسایی مؤلفههای
اصلی و فرعی این الگو میباشد .هدف از این پژوهش تدوین الگوی شبکه اجتماعی مجازی برای مدارس ایران بود.

روشها :این پژوهش به شیوۀ آمیخته؛ کمی و کیفی ،و با طرح اکتشافی اجرا گردید .در مرحلۀ کیفی جامعه پژوهش،
دسترس فارسی و انگلیسی ،مکتوب و الکترونیکی که از طریق روش نمونهگیری هدفمند
شامل اسناد و مدارک در
ِ
انتخاب شدند .حجم نمونه  45سند در حوزۀ شبکههای اجتماعی است .برای گردآوری دادهها از مصاحبه و فیشبرداری
و برای تحلیل دادهها از روش تحلیل محتوا از نوع استقرایی استفاده شد .در مرحلۀ کمی روش پیمایشی بکار گرفتهشد.
جامعۀ پژوهش عبارت بودند از متخصصین تکنولوژی آموزشی کشور که تعداد  30نفر از اساتید و دانشجویان دکتری
تکنولوژی آموزشی به عنوان نمونه ،به شکل در دسترس انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه محققساخته
استفادهگردید که روایی آن با نظر متخصصان و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ  .86تعیین شد .به کمک آزمون t
تک نمونهای دادهها تحلیل گردید.

یافتهها :یافتههای پژوهش منجر به شناسایی چهار مؤلفه اصلی :یادگیری شبکهای ،تسهیلگری شبکهای ،مدیریت
شبکهای ،فناوری شبکهای و شانزده زیر مؤلفه که از نظر عملکردی و معنایی مشابهت باالیی با مؤلفههای اصلی داشتند،
گردید .همچنین نتایج نشان داد که الگوی استخراج شده ،از اعتبار درونی باالیی برخوردار می باشد.

نتیجهگیری :با توجه به نتایجی که از این پژوهش حاصل شد؛ ویژگیهای شبکههای اجتماعی مجازی با ادغام در
سیستمهای مدیریت یادگیری موجود در مدارس میتواند بهعنوان یک محیط یادگیری متناسب با عصر دیجیتال و
سازگار با نظریات جدید یادگیری بهویژه ،نظریههای سازندهگرایی اجتماعی و ارتباطگرایی از یادگیری شبکهای حمایت
نماید .در این بستر نقشهای فعال در محیط یادگیری را متناسب با کارکردهای آنها در این عصر را تعریف می نماید.
در خصوص نتایج بررسی فرضیۀ پژوهش میتوان نتیجه گرفت که؛ الگوی استخراجشده که شامل مؤلفههایی چون
یادگیری شبکهای ،تسهیلگری شبکهای ،مدیریت شبکهای و فناوری شبکهای میباشد امکان حمایت از یادگیری
دانشآموزان در بستر فناوری شبکهای را فراهم میکند .این مؤلفهها شرایط اجرای الگو در مدارس را ممکن می سازد.
تعاریف روشن و متمایز مؤلفهها باعث فهم درست بهره برداران و جامعیت آن میشود در نتیجه الگوی مورد نظر از نظر
متخصصان که دارای دانش کاربردی در زمینۀ استفاده شبکههای اجتماعی در یادگیری بودند معتبر بود

مقدمه

در دو دهه ی اخیر فناوریهای نوظهور در حوزه ی اطالعات و ارتباطات
فضاهای تعلیم و تربیت را به شکل معنادار به چالش کشیده است ،به
نحویکه شاهد ظهور گونههای جدیدی از معرفتشناسی در رویکردهای

مختلف یادگیری هستیم .در این شرایط؛ یادگیری دیگر منحصر به
فرایندهای درونی نمیشود ،بلکه بسیاری از یادگیریها به شکل بیرونی
رخ میدهد ،در این صورت یادگیری دیگر فردی به شمار نمیرود ،بلکه
در سطح گروهها ،جوامع و شبکهها توزیع میشود؛ از طرفی دانش و
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مهارت دیگر یک محصول یا هدف (یا یک نقطه پایانی یا یک حالت
پایانی) نیست که بشود به آن نائل آمد ،در عوض میتوان شاهد خلق،
کسب ،توسعه و پاالیش دانش طی فرایندهای مداوم به شکل توزیع شده
بود[.]1
قرن  21بهعنوان عصر دانش اطالعاتی ،قرنی است که در آن ،دانش،
ارزش اجتماعی و اقتصادی مهمی دارد .جوانان امروز به عنوان نسل
شبکه ،در فرهنگ اینترنت پرورشیافته و وب را عاملی برای اجتماعی
شدن ،میبینند؛ این اولین نسلی است که در عصر دیجیتال رشد کردهاند
و همین امر آنها را از توان مشارکتی باالیی برخوردار میکند ،این
نسل همچنین زمان بسیاری را در حل مسئله ،خلق ایدههای جدید و
ابزارهای نوین و تولید ثروت ذهنی آنالین صرف میکنند؛ و هماکنون
باهمبازیهای گروهی انجام میدهند و شبکههای اجتماعی را میسازند؛
متأسفانه خأل عمیقی بین یادگیریهای نسل جوان در مدارس و
فعالیتهای بعد از کالس آنها وجود دارد .آموزشدهندگان نیز در این
عرصه سردرگم ماندهاند .دانش آموزان تمایل به کار گروهی و آنالین
دارند ،درحالیکه در مراکز آموزشی چنین بستری وجود ندارد و یا اگر
هست فاقد کارایی الزم است[.]2
از سوی دیگر غالب شدن رویکردهای سازنده گرایی و ارتباط گرایی
در یادگیری و بهتبع ،تغییر نقش عناصر مؤثر در محیطهای یادگیری
از جمله؛ معلم ،دانشآموز ،اولیاء و… فرایندها و بازدههای یادگیری را
بهویژه در محیطهای رسمی آموزشوپرورش تحت تأثیر قرار داده است
و در پی این تحوالت ،انتظار میرفت صاحبنظران و متولیان تعلیم
و تربیت رسمی کشور با برنامهریزی و اهتمام مؤثر نسبت به تطابق
فرایندهای آموزشی با رویکردهای فوق ،اعم از ؛ طراحی ،اجرا و ارزشیابی
در مدارس اقدام میکردند .اما با گذشت تقریباً دو دهه از تغییرات اساسی
در ماهیت و رویکردهای یادگیری هنوز الگوهای سنتی در محیطهای
تعلیم و تربیت رسمی کشوری جاری میباشد .شاید بتوان گفت یکی از
دالیل این اهمال ،در نوع نگاه اسناد باالدستی به ماهیت و نقش فناوری
در یادگیری است ،نگاهی که فناوری را بیشتر تسهیلگر میداند تا تمدن
ساز[.]3
هماکنون در بسیاری از سازمانهای آموزشی که قصد دارند از آموزش
تقویت شده با ف ّناوریهای نوین استفاده کنند ،عموماً یک سیستم
مدیریت یادگیری ( )Learning management systemرا به کمک
میگیرند .سیستمهای مدیریت یادگیری مدرن برای معلمان و دانش
آموزان مجموعهای از ابزارها برای به اشتراک گذاشتن منابع یادگیری،
برقراری ارتباط در یک گروه مطالعه ،ثبتنام در دوره ،تکالیف ،تستها،
ارزیابیها ،نظارت بر فعالیتها و سایر فعالیتهای یادگیری یا مدیریت
دوره ،به معلمان و دانش آموزان ارائه میدهند .سیستمهای مدیریت
یادگیری یک محیط امن و بسیار سازمانیافته از محیط یادگیری را
فراهم کرده و از انواع مختلف روشهای آموزشی پشتیبانی میکنند[.]4
اما از آنجایی که دانش آموزان در ال-ام-اس به دلیل محدودیتهای آن،
در «پایینترین سطح سلسله مراتب محیط یادگیری» قرار میگیرند[]5
و آنها ،تنها فرصتهای محدودی برای اجرای فعالیتهای یادگیری،
ابزارها و منابع دارند که توسط معلمان از پیش تعریف شدهاند[.]6
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عالوه بر این ،سیستمهای مدیریت یادگیری و محتوا به دلیل سرکوب
انگیزه و شور و شوق و عدم پشتیبانی از شخصیسازی مورد انتقاد واقع
شدهاند[ .]8 ،7از این روی معلمان به طور فزایندهای انواع جدیدی
از ابزارهای مبتنی بر وب 2.0مانند شبکههای اجتماعی را که توسط
سازمان آنها ،ارائه یا حتی توصیه نمیشوند ،بکار میگیرند .آنها به
دلیل اینکه ابزارهای مذکور از سطح باالیی از مشارکت کاربران و باز
بودن برخوردارند[ ]9و اغلب منابع آموزشی با کیفیت باال ارائه میدهند
جذب آنها میشوند[.]10
فرصت مشارکت و تعامل بیشتر در فرآیند یادگیری در شبکههای
اجتماعی ،انگیزه مناسبی برای استفاده از ابزارهای جایگزین آنالین
اجتماعی ،عالوه بر ال-ام-اس های معمول و رایج است .در مقابل،
هنگام استفاده از ابزارهای وب  2.0مثل شبکههای اجتماعی ،دانشآموز
در یک اجتماع یادگیری قرار میگیرد که میتواند به سطح باالیی از
معنا سازی و ساخت دانش و مهارت در اثر تعامل با همتایان و محتوا
و ...برسد .ارتباطات شکلگرفته در شبکههای اجتماعی ،زمینهای برای
پیادهسازی ارتباطات را فراهم میکند و آموزش را از لحاظ تعامالت در
شبکهای تعریف میکند که دانش آموزان در آن دانش خود را مبادله
میکنند؛ بنابراین ،شبکههای اجتماعی نشاندهنده یک گزینهی خوب
برای استفاده بهعنوان یک منبع اضافی برای یادگیری میباشد[.]11
در این راستا کمپوس ( )Camposمعتقد است که شبکههای اجتماعی
بر اساس ساختارهای همکاری ،همراه با تمایل یا نیاز به تسهیم
اطالعات ساخته میشوند ،بنابراین میتوان آنها را به عنوان یک منبع
روششناختی در زمینههای آموزشی در اختیار طراحان محیطهای
آموزشی و یادگیری قرار داد که موجبات پویایی فرآیند آموزش و
یادگیری را فراهم آورند[ .]12هدف شبکههای آموزشی اجتماعی در
درون کالس ،تشویق فعالیت مشارکتی در بین هم پایههاست و در بیرون
کالس ،هدف آن به اشتراک گذاشتن عملکرد تکالیف و همتا سنجی برای
تعمیق یادگیری است[ .]13در نتیجه ،طراحان محیطهای یادگیری،
بررسی سیستمهای جایگزین برای شکلدهی به اجتماعات یادگیری
دانشآموزی را در دست اقدام قرار میدهند ،که سهولت استفاده ،آزادی
آموزشی ،بحثهای سیال برخط و مدیریت هویت یادگیرندگان را ممکن
سازد [.]17 ،16 ،15 ،14
از سویی دیگر ،نتایج برخی از پژوهشها نشان میدهد باوجود عالقه
فزاینده معلمان به استفاده از ابزارهای وب  2.0در زمینه آموزش رسمی،
به تعارض بین ماهیت مشارکتی یادگیری وب  2.0و ساختارهای فعلی
آموزش رسمی اذعان دارند[ .]21 ،20 ،19 ،18یکی از راههای دستیابی
به این تعادل ،ادغام ابزارهای خارجی وب  2.0مثل انواع شبکههای
است که به لطف آی-پی-آی
اجتماعی با ال-ام-اس های رسمی
« »APIهای قدرتمند ،به طور فزایندهای در محیطهای آموزشی رسمی
مورد استفاده قرار میگیرد [.]23، 22 ،4
از اینرو ،از طرفی؛ ایجاد و توسعه شبکه اجتماعی علمی و مورداعتماد
که بتواند بسیاری از نیازهای آموزشی فراگیران و معلمان را در جامعۀ
دیجتیالی پوشش دهد و همیشه در دسترس کاربران باشد احساس می
شود و از سوی دیگر ،الزامات قانونی اسناد باالدستی مانند راهکار 17/1
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سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که پر کردن شکاف دیجیتالی بین
مناطق آموزشی و مدارس را بیان می کند ضرورت ایجاد شبکه اجتماعی
مدارس ایران به عنوان بستری مناسب برای بازی گردانان محیط های
یاددهی – یادگیری در مدارس را بیش از پیش نمایان می سازد ،لذا
برای طراحی الگوی شبکه اجتماعی مجازی در مدارس نیاز به شناسایی
مؤلفههای اصلی و فرعی این الگو میباشد .در همین راستا سؤال اصلی در
این پژوهش این است که مؤلفههای اصلی و فرعی الگوی شبکه اجتماعی
مجازی مدارس ایران کدامند؟ از سوی دیگر برای بررسی اعتبار الگو،
فرضیه :الگوی شبکه اجتماعی مجازی مدارس ایران دارای اعتبار درونی
است ،مطرح میباشد.

روش تحقیق

این پژوهش از لحاظ هدف و نتایج آن در زمره ی تحقیقات کاربردی
محسوب می شود .از لحاظ نوع داده های مورد استفاده در پژوهش ،از
روش آمیخته(کیفی و کمی) و طرح اکتشافی استفاده شده است.
جامعه پژوهش کیفی ،اسناد و مدارک در دسترس در زبان فارسی و
انگلیسی ،مرتبط با موضوع شبکههای اجتماعی مجازی بود .انتخاب
نمونهها در بین جامعه فوقالذکر به شکل هدفمند انجامگرفته است.
در این روش نمونهگیری که خاص تحقیقات میدانی–کیفی است ،حجم
نمونه به اشباع نظری دادهها بستگی دارد ،بدین معنی که دادههای
گردآوریشده به تکرار برسد.
برای گردآوری دادهها در مرحلۀ کیفی ابتدا از اسناد ،مدارک مکتوب
و الکترونیکی در فاصلههای سالهای  2005تا  2017در زبان فارسی
و انگلیسی با کلیدواژههای سایت شبکه اجتماعی مجازی ،یادگیری
شبکهای ،معلم شبکهای ،دانشآموز شبکهای در پایگاههای (Sid،
)Google Scholar،Science Direct SAGE Journals، Eric, Ebsco
جستجو و بررسیهای الزم انجام و سپس از آنها فیشبرداری شده است.
برای تحلیل دادهها در مرحلۀ کیفی از تحلیل محتوای استقرایی استفاده
شد .فرآیند تحلیل دادههای جمعآوریشده با کدگذاری باز آغاز و با
نزدیک شدن به مراحل پایانی فرآیند تحلیل ،کدگذاری محوری بیشتر
مطرح میشود .این فرآیند دو مرحله غیرخطی است که به مضامین
اصلی ،پاراگرافها و جمالت کلیدی و دادههای حاصل از مرور مبانی
نظری در اسناد مکتوب و الکترونیکی عنوانهایی داده میشود و سپس،
از دل آنها مفاهیم و مقوالت اصلی مربوط به شبکههای اجتماعی
مجازی آموزشی استخراج شدند .پژوهشگر در جریان کار میان دو مرحله
از کدگذاری ،رفت و برگشت دارد.
در مرحله اول یا کدگذاری باز ،محقق به بررسی متن ( شامل کتاب،
مقاله ،پایاننامه ،دستنوشتهها یادداشتها) جهت مفاهیم مستتر در
اطالعات پرداخته است .سپس کدگذاری محوری انجام شد ،بدین ترتیب
که؛ مجموعهای از مفاهیم (کدها) اولیه استخراج شدند ،مفاهیم مشترک
بر اساس مقایسههای ثابت ،تشابهها و تفاوتها در قالب مقوالت عمده
دست بندی شدند .کدگذاری محوری تا اشباع مؤلفهها (مفاهیم) ادامه
پیدا کرد .اشباع مفاهیم تا زمانی رخ داد که مفاهیم اصلی شناسایی و
مابقی مفاهیم بهنوعی زیرمجموعه آنها قرار داشتهاند و در واقع مفاهیم
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به تکرار رسید .جهت اطمینان از روایی پژوهش ،محقق از روشهای
بررسی توسط اعضاء ،مثلثسازی منابع دادهها و بازبینی توسط همکاران
استفاده کرده است .در این پژوهش روش پایایی توافق بین دو کدگذار
استفادهشده است .بدین شکل که ،میزان (درصد) توافق درون موضوعی
دو کدگذار (بر مبنای 60در صد یا بیشتر) در مورد یک متن (کنترل
تحلیل) روشی برای پایایی تحلیل داده ها منظور شده است.
در مرحلۀ کمی از روش پیمایشی استفاده شده است .جامعۀ پژوهش
عبارت بودند از متخصصین تکنولوژی آموزشی کشور و نمونهگیری آن
با توجه به تخصصی بودن موضوع و محدودیت متخصصین به شکل در
دسترس 30 ،نفر از اساتید و دانشجویان تکنولوژی آموزشی دانشگاه
عالمه طباطبائی و دانشگاه تربیت مدرس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب
شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامۀ محقق ساخته و برای تحلیل
دادهها از آزمون  tتک نمونهای استفاده گردید .روایی این ابزار با استفاده
از نظر متخصصان تعیین شد و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ با 0.86
به دست آمد که نشاندهنده اعتبار ابزار پژوهش است.

نتایج و بحث

سؤال اصلی پژوهش :الگوی شبکه ی اجتماعی مدارس ایران از چه
مؤلفههای اصلی و فرعی تشکیلشده است؟
نتایج پژوهش منجر به شناسایی چهار مؤلفه اصلی و شانزده زیر مؤلفه
گردید ،مؤلفههای اصلی استخراجشده عبارتند از -1:یادگیری شبکهای
-2تسهیل گری شبکهای -3مدیریت شبکهای -4فناوری شبکهای .سپس
شانزده مؤلفه از میان مؤلفههایی که دارای مشابهت معنایی و عملکردی
بودند بهعنوان زیر مؤلفه استخراج گردید که به شرح زیر مستندات
هرکدام از مؤلفهها و زیر مؤلفههای مرتبط پرداخته میشود:

یادگیری شبکهای
داعیه ارتباطگرایی این است که یادگیری اساساً فرایند شبکهسازی
( )Network formingاست[ .]24دانش حاصل نظامها و ساختارهای
تلفیق شده است .هر چه شبکهها و ارتباطها از کیفیت بهتری برخوردار
باشند ،دانش ،با کیفیت بهتری به اشتراک گذاشته میشود .به همان
اندازه که تشکیل شبکههای اثربخش ،با چالش مهمی روبروست،
بهرهبرداری از شبکهها جهت برآوردن نیازهای دانشی حائز اهمیت است.
زیمنس ()Siemens؛ یادگیری شبکهای را زیر مجموعه ارتباط گرایی
مینامد .او این نوع یادگیری را وابسته با اصل دوم ارتباط گرایی :یادگیری
فرایند ارتباط گرههای ویژه یا منابع اطالعاتی است ،میداند[ .]24داونز
( )Downsنیز ،شرایطی را برای شبکههای یادگیری ارائه میدهد ،که با
در نظر گرفتن این شرایط ،شبکه را میتوان بهعنوان زیرساختی برای
یادگیری تلقی نمود .از جمله این شرایط -1 :توزیع وزن اتصالها و
جریان اطالعات  -2تأکید بر اشتراکگذاری محتوا  -3دسترسی مستقیم
به اطالعات و خدمات بدون واسطه  -4خلق سازمان و ساختار محتوا
و اطالعات توسط دریافتکننده  -5رمزگذاری پیام در قالب یک زبان
مشترک  -6آزادی اعضای شبکه در برقراری ارتباط ،مذاکره و ارسال
و دریافت اطالعات  -7کشف دانش جدید در فرایند تغییر ارتباطها
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 -8نگریستن به یادگیری بهعنوان بخشی از زندگی و در این میان ،این،
سایتهای شبکه اجتماعی است که از اشکال مختلف یادگیری فراگیر،
ازجمله یادگیری سازنده گرایی ،یادگیری شبکهای ،آموزش زندگی
واقعی ،یادگیری مشارکتی و یادگیری تعاملی پشتیبانی میکنند[،25
 .]26شبکههای اجتماعی صرفاً اجازه انتقال دانش را نمیدهند ،بلکه
بحث با همساالن ،معلمان ،افزایش اشتراک دانش و بهبود مهارتهای
فراگیران را تسهیل میکنند[.]27

ارزش سنجی اطالعات
اولین اقدام یادگیرنده برای تحقق یادگیری شبکهای ،ارزش سنجی
اطالعات ،پیش از پرداختن به منابع و اطالعات میباشد .نیاز اول،
یعنی تعیین اولویت ،همان است که در ارتباط گرایی تحت عنوان
«ارزشسنجی» ( )Evaluationاطالعات قبل از یادگیری ،از آن یاد
میشود[ .]27در محیط شبکهای دانشآموزان یاد میگیرند که دادههای
خام را تغییر دهند و تحلیل کنند ،اطالعات را بهگونهای انتقادی
ارزشگذاری کنند ،همچنین اطالعات به دست آمده در شبکه را ارزیابی
و نقد کنند[ .]28یادگیری دانشآموزان از طریق مشارکت معنادار برای
حل مشکالت ،تجزیه و تحلیل اطالعات و ارزیابی محتوای درس ،تقویت
میشود[ .]29در این میان؛ توانایی شناسایی تفاوتهای بین اطالعات
مهم و غیر مهم حیاتی است[.]24
هم آفرینی و بازآفرینی محتوا
یادگیرندگان توانایی آفرینش ،هم آفرینی ( )content recreationو
بازآفرینی محتوا ( )Content co-creationرا دارند آنها میتوانند
در مکالمات جهانی شرکت کنند و مستقیماً به متخصصان دسترسی
داشته باشند[ .]30پلتفرمهای شبکههای اجتماعی دانش آموزان را قادر
به توسعه محتوا و تعامل با یکدیگر و ایجاد حس جمعی میسازد[.]31
تجربه جامعه مجازی به فراگیران این فرصت را میدهد که محتوا را درک
کرده و محتوا را در شبکهها از طریق منابع مختلف ایجاد کنند[.]27
لذا در شبکه اجتماعی مجازی ،دانشآموز صرفاً گیرنده محتوا نیست،
او میتواند محتوا را توسعه دهد یا بر اساس دسترسی که به منابع و
اطالعات دارد ،میتواند محتوای جدید را ایجاد کند.
تعامل
شبکههای اجتماعی همکاری را تسهیل کرده ،به توسعه روابط میان
دانش آموزان کمک کرده ،و فرصتهای لحظهای برای انتشار برنامههای
درسی و ارتقاء که خارج از کالس واقعی است فراهم میکنند[،33،32
 .]34استفاده از شبکههای اجتماعی در فعالیتهای مرتبط با مدرسه،
مانند بحثها ،مباحث موضوعی و تعامل مطالب بین دانش آموزان را
ممکن میسازد[ .]35تعامل در محيط شبکههای اجتماعي به يک محيط
يادگيري منجر میشود که با همکاري و ارتباط بيشتري که توسط بحث
و گفت و شنود همساالن ايجاد شده شناخته میشود[.]38 ، 37 ،36
دانش آموزان در یادگیری شبکهای میتوانند با متخصصان ،معلمان و
همتایان تعامل نمایند.
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خود ارزیابی -همتا سنجی
آخرین اقدامی که یادگیرنده در شبکه یادگیری انجام میدهد .تأمل
در خصوص دانشهای کسبشده و نیز ارزیابی فعالیتهای همتایان و
دریافت بازخورد از معلم و همتایان میباشد .در محیط شبکه اجتماعی
دانشآموزان قادر به کنترل جنبههای مختلف یادگیری از جمله
پشتیبانی و ارزیابی همکالسیهای خود هستند[ .]31سایتهای شبکه
اجتماعی فرصتهای منحصر به فردی برای فراگیران در به اشتراک
گذاشتن ایدههای خود ،نشان دادن خالقیت خود و دریافت بازخورد
سریع از دوستانشان فراهم میکند[.]39
در نتیجه ،دانشآموز با انجام این اقدامات و فعالیتها ،بهعنوان بازیگر
اصلی یادگیری ،محور این الگو و نقش آن منطبق بر عنوان دانشآموز
شبکهای که در الگوی درکسلر( )Drexlerمعرفیشده است ،میباشد.
دانشآموز محور یادگیری شبکهای است و با ارزش سنجی اطالعات از
پایگاههایی که فناوری شبکه در اختیار او قرار میدهد منابع را قبل از
بهکارگیری مورد ارزیابی و سپس مورد بهرهبرداری قرار میدهد[ .]40او
همچنین محتواهای دریافتی را مورد تجزیهوتحلیل قرار داده و از طریق
هم آفرینی به توسعه محتواها و یا به بازآفرینی و تولید محتوای جدید
میپردازد؛ سپس با همتایان خویش و با حمایت معلمین و متخصصین
به اشتراکگذاری محتوا و نیز بحث و گفتگو در خصوص دانش تولیدی
میپردازد .در طول فرایند یادگیری نیز با در اختیار قرار دادن دانش
تولیدی و روند تولید آن برای همتایان و رجوع خود او نیز به خودارزیابی و
همتاسنجی جهت رفع ابهامات میپردازد .لذا در این پژوهش مؤلفه اصلی
یادگیری شبکهای و در زیر آن زیر مؤلفههای :ارزش سنجی اطالعات،
هم آفرینی و بازآفرینی محتوا ،تعامل و خودارزیابی -همتاسنجی قرار
گرفتند .این نتایج با یافتههای پژوهشهای [،41 ،40 ،39 ،31 ،27 ،21
 ]43،42هم خوانی دارد.
تسهیلگری شبکهای
در محیطهای یادگیری شبکهای ،نقش سنتی معلم به تسهیل گر
تبدیلشده ،تسهیل فرایند و آمادهسازی فراگیران ،تا بتوانند برای
دستیابی به منابع و همچنین انجام فعالیتهایی که در ساخت مشارکتی
دانش به آنها کمک میکند ،از شبکه استفاده نمایند [ .]4 ، 2نقش
جدید معلم در مقام هدایتکننده در این پژوهش بهعنوان تسهیلگر
شبکهای تصریح شده است ،و تسهیلگر شبکهای بهعنوان مؤلفه اصلی
با زیر مؤلفههای :برانگیختن ،تعامل ،پشتیبانی و ارزشیابی فرایندی در
نظر گرفته شد.
برانگیختن
درگیری و مشارکت مربیان برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای
تعامل و ارتباط در شبکه ی اجتماعی برای اهداف آموزشی مورد تأکید
است .نقش مربی همچنین می تواند از چشم اندازههای متفاوتی شامل؛
پشتیبانی ،ایجاد انگیزه ،درگیری ،پاسخگویی و رابطه که بر عالیق
دانش آموزان مانند؛ درگیری رفتاری برای استفاده از شبکه ی اجتماعی
در اهداف آموزشی تأثیر دارد توصیف می شود[ .]26کلر ( )Kellerبرای
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برانگیختن یادگیرنده ،در فرایند یادگیری الکترونیکی ،پنج الزام اساسی
را معرفی میکند -1:ایجاد شکاف در دانش فعلی-2مرتبط نمودن دانش
یاد گرفتهشده بهصورت معنیدار با اهداف یادگیرنده -3اعتماد دادن به
یادگیرنده برای تسلط بر تکالیف یادگیری -4بازخورد رضایتبخش به
نتایج تکالیف یادگیرنده -5ترغیب یادگیرنده برای استفاده از راهبردهای
ارادی (خودتنظیمی)[ .]44معلم بهعنوان یک تسهیل گر شبکهای ،انگیزه
فراگیران ،برای درگیر شدن آنها در یادگیری شبکهای و ماندگاری را در
محیط شبکه ،تقویت میکند.

پشتیبانی یادگیری
نقش معلمان در محیط شبکه ،تسهیل فرایند و آماده سازی فراگیران
است ،تا بتوانند برای دستیابی به منابع و همچنین انجام فعالیت هایی
که در ساخت مشارکتی دانش به آنها کمک می کند ،از شبکه استفاده
نمایند[ .]45مسئولیت معلمان ارتقای خالقیت فراگیران ،ارزیابی فعالیت
ها و توضیح سوء تفاهم ناشی از محتوا و ایجاد دانش به منظور حفظ
یکپارچگی محیط یادگیری است[ .]46 ،27در روش سکوسازی کم کم
حمایت معلم همزمان با پیشرفت بیشتر یادگیرنده ضعیف میشود و
یادگیرنده میتواند مستق ً
ال مفهوم یا ابزاری را فهمیده یا از آن استفاده
کند و معلم دیگر به عنوان نماینده گروه در نقش واسطهای میان فراگیر و
گروه فعالیت میکند و فراگیران را برای ساخت دانش در فرایند یادگیری
پشتیبانی می کند [.]2
تعامل
ابزارهایی مانند سیستمهای پیامرسانی فوری ،انجمنهای گفتگو،
اتاقهای گفتگو و وبالگها به معلمان فرصتی برای تعامل نهتنها با
دیگر معلمان ،بلکه همچنین با دیگر دانش آموزان را میدهند [.]47
تعامل اجتماعی و تعامل میان دانش آموزان و مربیان آنها بسیار مهم
است؛ و یادگیری دانش آموزان از این طریق با مشارکت معنادار برای
حل مشکالت ،تجزیهوتحلیل اطالعات و ارزیابی محتوای درس ،تقویت
میشود[ .]48تعامل در یادگیری ،موفقیت را افزایش میدهد و باعث
ایجاد نگرش مثبت ،افزایش انگیزه و در نتیجه یادگیری معنادار و پایدار
میشود [.]49
ارزشیابی فرایندی
ارزشیابی فرایندی ( )Process evaluationتوسط معلم بهعنوان
تسهیلگر شبکه ،در طول فرایند یادگیری به منظور رصد یادگیری در
فراگیران و نیز دریافت نواقص یادگیری به انجام میرسد .این عمل هم
در طول تعامل با فراگیران بهصورت بازخورد ارائه میگردد ،هم به نمونه
فعالیتهای ایشان که در کارپوشه آنها ثبت میشود ،اتفاق میافتد.
کارپوشههای الکترونیکی بهمثابه مستندات زندهای میمانند که بیشتر از
آنکه بر فرآورده تأکید داشته باشند بر فرایند تأکید دارند[ .]24ارزیابی
فرایندی ،بهعنوان یکراه ،فرایند بازخورد بین دانشآموز و معلم ،برای
تعیین سطح درک،رضایت و نتیجه عملکرد تحصیلی دانش آموزان بکار
برده میشود[.]50،51
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در نتیجه ،معلم در این الگو بجای انتقالدهنده صرف اطالعات ،تسهیل
گر یادگیری میباشد و در یادگیری مشارکت میکند .معلم بهعنوان
حامی اصلی یادگیری شبکهای ،برای ایفای نقش تسهیل گری خویش
بهعنوان معلم شبکهای که برگرفته از الگوی کوروس ( )Courosبه غیر
استفاده از ابزار؛ در این محیط ،ابتدا به فکر برانگیختن دانش آموزان
برای حضور ،مشارکت و تعامل و در ادامه برای تداوم و ماندگاری آنها
به دنبال راهبردها و مشوقها میباشد .در طول فرایند یادگیری از ارزش
سنجی ،دستهبندی و پاالیش محتوا گرفته تا برقراری ارتباطهای هدایت
شده و بکار بردن حمایت تدریجی ،به دنبال پشتیبانی از دانشآموزان
میباشد .همچنین با ارائه بازخوردهای بهموقع و رصد مداوم فرایند
یادگیری به ارزشیابی فرایندی دست میزند .انجام تمامی فعالیتهای
ذکرشده با برقراری ارتباط و تعامل با متخصصان ،دیگر معلمان ،مدرسه،
اولیا و دانش آموزان صورت میپذیرد[.]52
لذا در این پژوهش مؤلفه اصلی تسهیلگری شبکهای و در زیر آن زیر
مؤلفههای :برانگیختن ،پشتیبانی یادگیری ،تعامل و ارزشیابی فرایندی
قرار گرفتند .این نتایج با یافتههای پژوهش های [،46 ،45 ،38 ،31 ،13
 ]54 ،53همخوانی دارد.

مدیریت شبکه
به نظر میرسد شبکههای اجتماعی ،فضای آمادهای را فراهم می آورند
که در آن «تعارض نقش» که فراگیران اغلب در روابط خود با مدرسه،
کارکنان آموزش و دستورالعملها نیاز دارند بهعنوان بخشی از «پیوند
اجتماعی» را برآورده میکنند[ .]56،55همچنین شبکه  های اجتماعی
می توانند در سازمان های آموزشی بهعنوان یک بستر برای کاهش شکاف
در دانش و فناوری مفید باشند[ .]13در مدیریت شبکه ،شبکه ارتباطی،
سطوح دسترسی و امنیت حریم کاربران در این ارتباطات تعریف و تأمین
میشود ،لذا استفاده از شبکههای اجتماعی در فعالیتهای مرتبط با
مدرسه ،مانند بحثها ،مباحث موضوعی و تعامل بین فراگیران را ممکن
میسازد [ .]27بنابراین با بهرهگیری از بستر شبکه اجتماعی در مدرسه
میتوان محیط یادگیری شبکهای را رقم زد و در آن مدیریت شبکه را
به خود مدرسه سپرد.
پشتیبانی
در مدیریت شبکه ،شبکه ارتباطی ،سطوح دسترسی و امنیت حریم
کاربران در این ارتباطات تعریف و تأمین میشود[ .]27بسیاری از
متخصصین [ ]58،57بر انتخاب یک پلت فرم مناسب ،سیاستگذاری و
ایجاد پیوند بین فنآوری و دانش توسط مدارس تأکید داشتهاند که در
این پژوهش مفاهیم انتخاب پلت فرم ،سیاستگذاری و ایجاد پیوند بین
فنآوری و دانش در زیر مؤلفه پشتیبانی دستهبندی شد.
توانمندسازی
برای اینکه شبکههای اجتماعی بتوانند در کالس درس مؤثر باشند ،باید
معلمان بهدرستی آماده شوند ،زیرا نهتنها روششناسی و کار را باید به
آنها معرفیکرد ،بلکه آنها نیاز به آموزشی دارند که راه مناسب و درست
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استفاده از فاوا در کالس را به آنها بگوید تا بتوانند فرایند یادگیری را
بهدرستی هدایت کنند[ .]59از سوی دیگر پژوهشگران در پژوهشی
با عنوان «چارچوبی برای مشارکت دانشجویان در سایتهای شبکه
اجتماعی» عنوان کردهاند :در ارتباط با آموزش برخی از پاسخدهندگان
بر اهمیت آموزش برای ذینفعان در خصوص استفاده فنی از ویژگیهای
شبکه اجتماعی برای استفاده آموزشگاهی تأکید کردند[ .]26برخی از
پژوهشگران نیز بر آمادهسازی و آموزش معلمان و دانش آموزان برای
بهرهبرداری و درگیر شدن در محیط شبکه اجتماعی تأکید مینمایند[26
 .]59 ،لذا توانمندسازی معلمان و دانش آموزان برای بهرهبرداری بهینه
از تمام امکانات و ظرفیتهای شبکه اجتماعی امری ضروری است که از
سوی مدیریت شبکه رقم میخورد.

تعامل
هدف شبکههای آموزشی اجتماعی ،برقراری ارتباط معلم -دانشآموز-
موسسه آموزشی ،مستقل از جهت رخ دادن آن است[ .]13برخی از
متخصصین نیز همچون[ ]56 ،55 ،27 ،13بر ایجاد پیوند اجتماعی،
برقراری ارتباط و ایجاد تعامل بین فراگیران تأکید نمودند که در این
پژوهش مفاهیم ذکرشده در زیر مؤلفه تعامل قرار گرفتند.
واکاوش یادگیری
واکاوش ( )analysisقسمتی از زندگی دیجیتالی روزانه ما است چراکه
فعالیتها و ترافیکی که هنگام تعامل با برنامه برخط بهوسیله یک کاربر
ارائه میشود را بهطور مجزا اندازهگیری میکند .بسیاری از نظامهای
یادگیری الکترونیکی قابلیتهای ردگیری فعالیت یادگیرندگان را
فراهم میسازند .از طریق این قابلیتها میتوان تعداد دفعات شرکت
یادگیرندگان در بحثهای الکترونیکی ،تعداد دفعات وصل شدن به
شبکه ،میزان حضورشان در بحثها و پست مطالب مرتبط در شبکه را
تحت نظارت قرارداد[ .]60واکاوش یادگیری عبارت است از اندازهگیری،
جمعآوری ،تحلیل و گزارش دادههایی درباره یادگیرندگان و زمینه آنها،
بهمنظور فهم و بهسازی یادگیری و محیطی که یادگیری در آن رخ
میدهد[.]61
ازآنجاییکه مدرسه بهعنوان مدیر شبکه بهتمامی ارتباطها و اطالعات
دسترسی دارد ،لذا فعالیت واکاوش یادگیری نیز به عهدهاش قرار
میگیرد که میتواند گزارشهای مرتبط را نیز به ذینفعان ،ازجمله؛
معلمان ارائه دهد .در نتیجه ،مدرسه که مسئولیت انتخاب یک پلت فرم
مناسب ،سیاستگذاری و ایجاد پیوند بین فنآوری و دانش را بر عهده
دارد و برای ایجاد «پیوند اجتماعی» در روابط دانشآموز و والدین با
مدرسه و کارکنان آموزشی ،بهعنوان مدیریت شبکه در پی راهاندازی
شبکه ارتباطی ،تعریف سطوح دسترسی و امنیت حریم کاربران در این
ارتباطات میباشد؛ توانمندسازی معلمان و دانشآموزان در بهرهبرداری از
بستر شبکه اجتماعی را در دستور کار خود قرار میدهد و پشتیبانیهای
سختافزاری و نرمافزاری را در سرلوحه فعالیتهای خویش قرار میدهد.
از سوی دیگر با استفاده از دادههای ترافیک و فعالیتهای کاربران ،از
طریق واکاوش یادگیری به اندازهگیری ،جمعآوری ،تحلیل و گزارش
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دادههایی درباره یادگیرندگان و زمینه آنها ،میپردازد .این نتایج با
یافتههای پژوهش های [58 ،57 ،56 ،55 ،26 ،13و  ]59همخوانی
دارد.

فناوری شبکهای
خدمات جذاب و مؤثر شبکهای ،در حال حاضر تصور ابزار ارتباطی
غیرقابل تعویض در مراکز آموزشی را به دست داده است[ .]57شبکههای
اجتماعی ابزارهای برای گروهبندی یا شبکهبندی فراهم میکنند ،کاربران
را قادر میسازند تا خود را در شبکههای آموزشی و ارتباطی مرتبط
سازند و ابزارهای ارتباطی برای حمایت از همکاری میان فراگیران را
فراهم کنند[ .]63 ،62لذا به استناد مفاهیم مربوط به این بخش میتوان
فناوری شبکهای را بهعنوان مؤلفه اصلی برای زیر مؤلفههای :اطالعات
شبکهای ،محتوای شبکهای ،تعامل شبکهای و ارزشیابی شبکهای در نظر
گرفت.
اطالعات شبکهای
ازجمله ظرفیتهای سایتهای شبکههای اجتماعی برای تسهیل تدریس
و یادگیری ،کشف و به اشتراکگذاری اطالعات مشترک و تجمیع دانش
و اطالعات میباشد[ .]57برای به اشتراکگذاری اطالعات تعاملی،
ابزارهایی مانند پردازش دادههای آنالین ،وبالگها و ویکیها ترجیح داده
میشوند ،این ابزارها امکان ایجاد دانش را با هم فراهم میکند[.]62
اساساً خود شبکههای اجتماعی یک ابزار و منبع یادگیری مشترک
هستند که افراد میتوانند با آن دانش خود را به اشتراک بگذارند[.]63
محتوای شبکهای
ازجمله دیگر ظرفیتهای نرمافزار شبکههای اجتماعی برای تسهیل
تدریس و یادگیری ،ایجاد و تغییر محتوا میباشد[ .]57سایتهای شبکه
اجتماعی از آموزش اجتماعی و اشتراک محتوا پشتیبانی میکنند[.]64
محتوایی که به روز ،معتبر و مرتبط با ویژگی  های خاص دوره
باشد ،می تواند دانش آموزان را برای صرف زمان بیشتر در شبکه ی
اجتماعی برای اهداف آموزشی شامل؛ پژوهش یا فعالیت های مرتبط
با دوره برانگیزاند .به اشتراک گذاری محتوا یک مسئولیت مشترک بین
دانش آموزان و معلمان در جهت به روزرسانی مداوم و به اشتراک گذاری
مواد و منابع درسی مفید است[.]26
تعامل شبکهای
شبکههای اجتماعی بهعنوان یک بستر برای برقراری ارتباط بین
یادگیرندگان ،یاد دهندگان ،کارشناسان و مراکز آموزشی استفاده
میشود[ .]65از سوی دیگر ،ابزارهای ارتباطی باعث غنیسازی یادگیری
و تقویت ارتباط بین فراگیران میشود و همین امر باعث به صحنه
آمدن شبکههای اجتماعی ،بهعنوان یک ابزار قدرتمند رسمی آموزشی
شد[ .]57ارتباطات شکلگرفته در شبکههای اجتماعی ،آموزش را از
لحاظ تعامالت در شبکههایی تعریف میکند که فراگیران دانش خود را
مبادله میکنند[.]65
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ارزشیابی شبکهای
بسیاری از نظامهای یادگیری الکترونیکی قابلیتهای ردگیری فعالیت
یادگیرندگان را فراهم میسازند .از طریق این قابلیتها میتوان تعداد
دفعات شرکت یادگیرندگان در بحثهای الکترونیکی ،تعداد دفعات وصل
شدن به شبکه ،میزان حضورشان در بحثها و پست مطالب مرتبط در
شبکه را تحت نظارت و ارزیابی قرارداد[ .]60کارپوشههای الکترونیکی
فراهم آورنده فرصتهای برای خودارزیابی و سنجش همتایان است[.]50
ارزیابی فرایندی ،بهعنوان یکراه ،فرایند بازخورد بین دانشآموز و معلم،
برای تعیین سطح درک ،رضایت و نتیجه عملکرد تحصیلی دانش آموزان
بکار برده میشود[.]51
درنتیجه ،بستر شبکههای اجتماعی ابزارهایی برای گروهبندی یا
شبکهسازی فراهم میکنند ،کاربران را قادر میسازند تا خود را در
شبکههای ارتباطی مرتبط سازند و ابزارهای ارتباطی برای حمایت از
همکاری میان فراگیران را فراهم میکنند .که به دنبال آن ،طراحی شبکه
و شبکهسازی باعث موفقیت یادگیری شبکهای میشود .فناوری شبکهای
با در اختیار قرار دادن فضا و ابزارهای مناسب برای راهاندازی شبکهای
از اطالعات و محتواها ،فرصتی را برای کاربران مهیا میکند تا بهراحتی
به اطالعات وسیع و محتواها دسترسی داشته و امکان هرگونه تغییر و
ذخیرهسازی را فراهم مینماید .از سوی دیگر با در اختیار قرار دادن امکان
ردگیری فعالیتها و ارائه تحلیلها و گزارشها امکان ارزشیابی شبکهای
را فراهم میسازد .لذا در این پژوهش مؤلفه اصلی فناوری شبکهای و
در زیر آن زیر مؤلفههای :اطالعات شبکهای ،محتوای شبکهای ،تعامل
شبکهای و ارزشیابی شبکهای قرار گرفتند .این نتایج با یافتههای پژوهش
های [ ]65 ،59 ،32 ،11،13همخوانی دارد.
پژوهشگر در ارائه این الگو به دنبال معرفی یک زیست بوم یادگیری
در بستر فناوری شبکه ای بود که ظرفیت هایی چون؛ اطالعات ،محتوا
و ارزشیابی شبکه ای را با امکان ایجاد فضای ارتباطی و تعاملی برای
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بازیگران محیط یادگیری فراهم می نماید که در آن دانش آموزان از
طریق دسترسی به منابع اطالعاتی با راهنمایی و هدایت معلم ،اقدام به
گزینش وانتخاب منابع مورد نیاز میکنند ،آنها همچنین با دسترسی به
محتوا و امکان تغییر در محتوا و همچنین بارگذاری محتواهای جدید،
امکان هم آفرینی و باز آفرینی محتوا را مییابند .در موقعیت فکورانه،
عمل بازاندیشی از طریق همتاسنجی به شکل مقایسه عملکرد با همتایان
انجام میشود.
معلم نیز به عنوان یک تسهیل گر شبکه ای اقدام به برانگیختن دانش
آموزان برای یادگیری و ماندگاری در محیط طراحی شده می نماید و
با انتخاب منابع و محتواهای مرتبط ،دانش آموزان را درگیر پاالیش و
توسعه محتواها و منابع اطالعاتی می کند و در طول فرایند یادگیری با
پشتیبانی و سکو سازی دانش آموز را به مرحله خود اتکایی می رساند و
در نهایت نیز با ارزیابی فرایند یادگیری نقاط ضعف و قوت دانش آموز را
به موقع شناسایی و تقویت می نماید .مدرسه نیز به عنوان مدیر شبکه؛
با انتخاب پلت فرم مناسب ،تعریف سطوح دسترسی و ارتباطات ،تامین
امنیت می کند .همچنین با آموزش کاربران برای بهره برداری صحیح و
نیز رصد مداوم و دریافت گزارش های مدیریتی اشکاالت را شناسایی و
بر طرف می نماید .در نهایت نیز با واکاوش یادگیری اقدام به تحلیل رفتار
کاربران در محیط شبکه می نماید و بر نقش آفرینی بازیگران در محیط
یادگیری نظارت می کند.
در مجموع می توان گفت؛ آنچه متمایزکننده اصلی این الگو از سایر
الگوهای موجود میباشد ،تمرکز و تأکید الگوی مورد نظر بر ایجاد و
مدیریت شبکههای یادگیری است .به عبارتی ،رویکرد نظری این پژوهش
ارتباط گرایی است و در کل الگو بر فرایند شبکهسازی و اصول ارتباط
گرایی تأکید میگردد .در این رویکرد تنوع منابع مورد تأکید است.
یادگیری در این الگو رویکردی شبکهای داشته و در آن یادگیرنده
به شکل فعال در تعامل با معلم و همتایان تالش میکند تا یادگیری
شبکهای را رقم زند.

ی
دروب الگو
اعتباریاب
خبگان در
جدول  .1ویژگهای گروه ر
ر
جدول  :1ویژگیهای گروه خبرگان در اعتباریابی درونی الگو
Table 1. Properties of Expert Group in internal Validation of Pattern
Table 1: Properties of Expert Group in internal Validation of Pattern
Total

Male

Female

sd

M

sd

M

sd

M

7.26

41.03

13.66

43.33

4.92

40.46

Variables
Age
Background

6.40

14.53

6.91

12.17

6.29

15.13

Percent

Frequency

Percent

Frequency

Percent

Frequency

16.67

5

6.66

2

36.66

11

PhD. candidate

83.33

25

10.00

3

46.66

14

P.H.D

43.33

13

6.67

2

36.67

11

PhD. Candidate

16.67

5

3.33

1

13.33

4

Lecturer

10.00

3

3.33

1

6.67

2

Associate professor

30.00

9

3.33

1

26.67

8

Assistant professor

100.00

30

16.67

5

83.33

25

Sample size

Education

Science ranking
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Fig. 1: Conceptual model of Iran’s schools social network
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اعتبار الگوی شبکهی اجتماعی مجازی بر اساس نظر خبرگان
بررسی
 نتایج: 2جدول
خبگان
 نتایج برریس اعتبار الگوی شبکهی اجتمایع مجازی بر اساس نظر ر.2جدول
Tablebased
2: Result
of socialIdea
network pattern validity based on Experts’ Idea
Table 2. Result of social network pattern validity
on Experts’
Average

Standard deviation

t worth

Degrees of
freedom

Significance

Model association with research topic

4.333

0.606

12.04

29

0.00 1

Model applicability

4.067

0.785

7.44

29

0.00 1

Relationship between elements of the model

4,000

0.525

10.43

29

0.00 1

Comprehensiveness

4.100

0.548

11.00

29

0.00 1

Understandable

3,800

0.887

4.94

29

0.00 1

Model innovation

4.233

0.774

8.73

29

0.00 1

Model coverage

4.233

0.728

9.28

29

0.00 1

Components of internal validation

محسن زارعی و همکاران

برخی از عناصر این الگو (مؤلفههای؛ یادگیری شبکهای ،فناوری شبکهای
و زیر مؤلفههای؛ ارزش سنجی اطالعات ،هم آفرینی و بازآفرینی محتوا)
برگرفته از نظریه ارتباط گرایی است .سایر عناصر الگو نیز بر اساس
مطالعه مبانی نظری پژوهش بهدستآمدهاند.
فرضیه پژوهش :الگوی شبکۀ اجتماعی مدارس ایران دارای اعتبار
درونی است.
به منظور بررسی اعتبار درونی الگو از  30نفر از متخصصین در این
حوزه با ویژگی هایی که در جدول  1ذکر شده است تأییدیه گرفته
شد .پیشنویس اولیه الگو به همراه پرسشنامه اعتباریابی ،بهمنظور
بررسی کفایت مؤلفهها و سازماندهی فرایندها به متخصصان تکنولوژی
آموزشی و شبکههای اجتماعی ارسال گردید .پرسشنامه مذکور برگرفته
از پژوهش گایانگ( ]66[ )Gayoungمی باشد و بر اساس اهداف پژوهش
پیش رو توسعه داده شد.
این پرسشنامه به ترتیب شاخصهای اعتبار ،کاربردپذیری ،انسجام،
جامعیت ،ادراکپذیری ،نوآوری و مقبولیت الگو را میسنجد .این
شاخصها در جدول 2ارائه شده است .همچنین جهت بررسی کیفی
روایی محتوا از متخصصان درخواست شد در قالب سؤال باز پاسخ،
دیدگاههای اصالحی خود را بهصورت کتبی
ارائه نمایند .در جدول مشاهده میشود  25مرد و  5زن دارای مدرکهای
دانشجوی دکتری و دکترای تخصصی و با رتبههای علمی ،دانشیار،
استادیار  ،مربی و دانشجوی دوره دکتری در اعتبار یابی درونی الگو
شرکت داشتند .اطالعات جمعآوریشده از گروه خبرگان با آزمون Tتک
نمونهای مورد آزمون قرار گرفتند .این محاسبات در  7موضوع مربوط به
اعتبار درونی مدل انجام شد .با توجه به طیف مقیاس لیکرت مقدار مالک
برای مقایسه این میانگینها ارزش عددی  3در نظر گرفته شد.
نتایج بررسی اعتبار درونی الگوی شبکۀ اجتماعی مدارس ایران
نشان داد این الگو به شکل معنیداری مورد تأیید و توافق خبرگان و
صاحبنظران این حوزه است .شاخصهای آماری نشان دادند ارتباط
الگو با موضوع پژوهش ( ،)M=4.33, t=12.04, p<0.001کاربردی
بودن الگو ( ،)M=4.06, t=7.44, p<0.001روابط بین عناصر الگو
ع و مانع بودن الگو (M=4.10,
( ،)M=4.00, t=10.43, p<0.001جام 
 ،)t=11.00, p<0.001قابل فهم بودن (،)M=3.8, t=4.94, p<0.001
نوآوری در الگو ( )M=4.23,t=8.73,p<0.001و فراگیر شدن کاربرد الگو
( )M=4.23,t=9.28,p<0.001معنیدار است .این یافتهها نشان میدهد
تمامی مؤلفههای اعتبار درونی الگوی ارائه شده مورد تأیید کارشناسان
حوزه ف ّناوری آموزشی میباشند.

نتیجهگیری

با توجه به نتایجی که از این پژوهش حاصل شد؛ ویژگیهای شبکههای
اجتماعی مجازی با ادغام در سیستمهای مدیریت یادگیری موجود در
مدارس میتواند بهعنوان یک محیط یادگیری متناسب با عصر دیجیتال
و سازگار با نظریات جدید یادگیری بهویژه ،نظریههای سازندهگرایی
اجتماعی و ارتباطگرایی از یادگیری شبکهای حمایت نماید .در این بستر
نقشهای فعال در محیط یادگیری را متناسب با کارکردهای آنها در
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این عصر را تعریف می نماید .نقشهایی مانند؛ دانشآموز شبکهای و
معلم شبکهای در برخی از پژوهشهای اخیر (درکسلر ،کوروس) تصریح
شدهاند ،اما به عناصر مهمی همچون؛ فناوری شبکه ای و مدرسۀ شبکه
ای پرداخته نشده است.
از این رو پژوهشگر ،با الهام از نقشهای تعریفشده متناسب با این
عصر و نیز به پشتوانه نتایج پژوهشهای تحلیلشده ،نقشهای مدرسه
شبکهای را برای مدارس و فناوری شبکه ای را برای فناوری بکار برده
است.
در خصوص نتایج بررسی فرضیۀ پژوهش میتوان نتیجه گرفت که؛ الگوی
استخراجشده که شامل مؤلفههایی چون یادگیری شبکهای ،تسهیلگری
شبکهای ،مدیریت شبکهای و فناوری شبکهای میباشد امکان حمایت از
یادگیری دانشآموزان در بستر فناوری شبکهای را فراهم میکند و این
مؤلفهها شرایط اجرای الگو در مدارس را ممکن می سازد .تعاریف روشن
و متمایز مؤلفهها باعث فهم درست بهره برداران و جامعیت آن میشود
در نتیجه الگوی مورد نظر از نظر متخصصان که دارای دانش کاربردی در
زمینۀ استفاده شبکههای اجتماعی در یادگیری بودند معتبر بود.

پینوشت
این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان «طراحی و اعتباریابی الگوی
شبکه اجتماعی مجازی مدارس ایران» میباشد.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان به نسبت سهم برابر در این پژوهش مشارکت داشتند.

تشکر و قدردانی

از تمام کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند تشکر و
قدردانی داریم.
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«هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است».
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