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Background and Objectives: To use social media effectively, we need to identify and apply the
implications of supportive theories of using social media. Different learning theories provide a variety of
interpretations of learning and lead to diverse orientations and outcomes in curriculum planning.
Therefore, learning theories serve as a framework for guiding decisions during the design and
implementation of the curriculum. The aim of this study was to identify the types of learning theories
that support the use of social networks and to analyze learning theories on social networks in order to
provide a theoretical basis for designing curricula.
Methods: For this study, qualitative content analysis method was used. The statistical population of this
study consists of all valid documents related to the subject- supportive theories of learning in social
networks- from 1995 to 2018 (n=30) selected based on purposeful sampling. The content of 30
documents were analyzed. The analysis unit is the theme. To analyze the findings, the main and subclasses were extracted after open coding. To ensure the validity of the research, the methods of review
by members, triangulation of data sources and review by colleagues were used, and to ensure
reliability, the agreement method between the two coders was used.
Findings: The findings showed a variety of context-based, community-based, and person-centered
theories that support learning on social media. The findings also include four main categories: it showed
the dimensions of social networks, network interactions, types of learning, and curriculum elements. It
was shown that network communication in social networks includes social interaction, interpersonal
communication and interactive communication with admin and teacher-student communication, which
is broad and based on community sharing, central agreement and based on sharing ideas. Types of
learning on social networks include network learning, situational learning, problem-based learning,
personal learning, and indirect learning. Elements of the curriculum include network objectives,
network content, network learning environment, network inclusiveness, and network evaluation.
Network objectives are features such as unpredictability, divergence, unpredictability, variability,
nonlinearity, flexibility, value, reproductive and interactive. Network content has some features such as
distributed knowledge, multiplicity of resources, reliable resources, accessibility, context-based
knowledge, shared knowledge, inclusive knowledge, self-centered information, voluntary knowledge
creation, interchangeable content. The network environment includes technical and educational
features. Among the technical features of this environment, the diversity of language, the existence of
communication tools, the possibility of customizing the message and simulating communication can be
mentioned. The educational features of this environment also include being rich as one of the tools of
knowledge management, situational awareness, personalized information, open and flexible
environment. The network learner is knowledgeable and up-to-date, independent and active, and able
to do multitasking. The network learner is an actor and social agent who processes, publishes, and
manages knowledge on a regular basis. Evaluation on social media is a nonlinear, formative and
conscious, and continuous process accompanied by the elimination of standard rankings and tests.
Conclusion: Based on the results, it is suggested that those in charge of education use the coordinates
of social network-based curriculum elements to design a curriculum based on social networks. For
further research it is suggested that researchers implement the findings in an experimental
environment to take a positive step towards the optimal use of social networks to learners’ learning
outcome.
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مقاله مروری

واکاوی نظریههای یادگیری در شبکههای اجتماعی؛ بسترسازی نظری برای طراحی برنامه درسی
صادق حامدی نسب ،1محسن آیتی* ،1،محمدعلی

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 :برای استفاده اثربخش از شبکههای اجتماعی نیازمند شناسایی و بهکارگیری پیامدهای نظریهههای

تاریخ دریافت 28 :بهمن 1398

حمایتکننده استفاده از شبکههای اجتماعی هستیم .نظریههای یادگیری متفاوت تفاسهیر متنهوعی از یهادگیری فهراهم
میکنند .نظریههای یادگیری متفاوت منجر به جهتگیریها و نتایج مختلفی در برنامههریزی درسهی میشهوند؛ ازایهنرو
نظریههای یادگیری بهعنوان چارچوب بهرای ههدایت تصهمیمگیریها در طهول طراحهی و اجهرای برنامهه درسهی عمه
میکنند .هدف از انجام این پژوهش شناسایی انواع نظریات یهادگیری حمایتکننهده اسهتفاده از شهبکههای اجتمهاعی و
واکاوی نظریههای یادگیری در شبکههای اجتماعی بهمنظور بسترسازی نظری برای طراحی برنامه درسی بود.

واژگان کلیدی:

روشها :برای این پژوهش از روش تحلی محتوای کیفی اسهتفاده شهد .جام هه رمهاری ایهن پهژوهش را کلیهه اسهناد و

نظریههای یادگیری
شبکههای اجتماعی
برنامه درسی

مدارک م تبر مرتبط با موضوع ،از سال  1995تا سال  2018تشکی میدهد که محتهوای رنهها بهه روش نمونههگیهری
هدفمند و بر اساس انتخاب نظریههای حمایتکننده یادگیری در شبکههای اجتماعی کهه ت هداد رنهها  30مهورد بهود،
مورد تحلی قرار گرفت .واحد تحلی رن مضمون (تم) است .برای تحلی یافتهها ،پس از کدگذاری باز ،طبقهات اصهلی و
فرعی استخراج شد .جهت اطمینان از روایی پژوهش ،از روشههای بررسهی توسهط اعضها ،مثلثسهازی منهاب دادههها و
بازبینی توسط همکاران استفاده شد و برای اطمینان از پایایی ،روش توافق بین دو کدگذار به کاربرده شد.
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یافتهها :یافتهها ،انواع نظریههای زمینهمحور ،اجتماعمحور و فردمحور حمایتکننده یادگیری در شبکههای اجتمهاعی را
مشخص کرد .همچنین یافتهها 4 ،طبقه اصلی شام ِ اب اد شهبکههای اجتمهاعی ،ت هامالت شهبکهای ،انهواع یهادگیری و
عناصر برنامه درسی را نشان داد .یافتهها بیانگر این نکته است که روابط شبکهای در شبکههای اجتمهاعی شهام ت امه
اجتماعی ،ارتباطات بین فردی و ارتباط ت املی با ادمین و ارتباط اسهتاد و دانشهجو اسهت کهه ایهن ت هامالت گسهترده و
مبتنی بر تشریکمساعی ،توافق محوری و مبتنی بر اشتراک عقاید است .انواع یادگیری در شبکههای اجتمهاعی ،شهام ِ
یادگیری شبکهای ،یادگیری موق یتی ،یادگیری مسأله محور ،یادگیری شخصهی و یهادگیری ییرمسهتقیم اسهت .عناصهر
برنامه درسی دربردارندهی اهداف شبکهای ،محتوای شبکهای ،محیط یهادگیری شهبکهای ،فراگیهر شهبکهای و ارزشهیابی
شبکهای بود .اهداف شبکهای ،ویژگیهایی از قبی پیشبینینشده ،واگرا ،از پیش ت یینشده نبودن ،متغیهر بهودن ،عهدم
خطی بودن ،من طف ،ارزشی ،زایشی و ت املی را دارند .محتوای شبکهای از ویژگیههایی مثه دانهش توزی شهده ،ت هدد
مناب  ،مناب قاب اعتماد ،دسترسپذیری ،دانش زمینه محور ،دانش اشتراکی ،دانش فراگیهر ،اطالعهات خودمحهور ،خلهق
داوطلبانه دانش و محتوای تبادلپذیر برخوردارند .محیط شبکهای شام ویژگیههای فنهی و رموزشهی هسهتند .ازجملهه
ویژگیهای فنی این محیط میتوان به تنوع زبان ،وجود ابزارههای ارتبهاطی ،امکهان سفارشیسهازی پیهام و شبیهسهازی
ارتباطات اشاره کرد .ویژگیهای رموزشی این محیط نیز شام ِ ینی بودن از ابزارهای مدیریت دانش ،شهناخت مهوق یتی،
اطالعات شخصیسازیشده ،محیط باز و من طف ،است .فراگیر شبکهای ،رگاه و بروز ،مستق و ف هال اسهت کهه توانهایی
انجام چند کار را باهم دارد .فراگیر شبکهای ،بازیگر و عام اجتماعی است که به پردازش منظم ،انتشار و مدیریت دانهش
میپردازد .ارزشیابی در شبکههای اجتماعی نیز فرریندی ،ییرخطی ،تکوینی ،رگاهانه ،سری و مداوم است کهه بها حهذف
رتبهها و رزمونهای استاندارد همراه است.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد میشود متصدیان امر ت لیم و تربیت از مختصهات عناصهر برنامهه درسهی
مبتنی بر شبکههای اجتماعی برای طراحی برنامه درسی مبتنی بر شبکههای اجتماعی استفاده کننهد .همچنهین بهرای
تحقیقات رتی نیز پیشنهاد میشود که یافتههای این پژوهش را در محیطهای رموزشی رزمایش و اجهرا کننهد تها گهامی
مثبت در جهت استفاده بهینه از شبکههای اجتماعی برای یادگیری فراگیران برداشته شود.
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مقدّمه
مهمترین اجزای یک سیستم رموزشی ،برنامههای درسی رن سیستم
هستند .بدون برنامه درسی ،ت لیم و تربیت نمیتواند مسیر و راه خود
را پیدا نموده و رن مسیر را بهطور موفقیترمیز طی کند [ .]1برنامه
درسی یک نوع فرریند رسمی یا ییررسمی است که توسط رن،
یادگیرنده ،دانش یا مهارت جدید را یاد گرفته و ارزش و نگرش خود را
تغییر میدهد []2؛ بنابراین برنامه درسی میتواند رسمی یا ییررسمی
باشد .برنامه درسی رسمی ،مجموعه ف الیتهایی است که نظام رموزش
رسمی رنها را اعالم میکند و در بسیاری از موارد در قالب کتابهای
درسی در مدارس و دانشگاهها تدریس میشود [ ،]3اما برنامه درسی
ییررسمی به مجموع رموختهها و یادگیریهایی اطالق میگردد که در
چارچوب کتابهای مدارس و دانشگاهها شک نمیگیرد و مکم رنها
است [ .]4برای برنامه درسی ییررسمی وصفهایی چون ییررسمی،
مادامال مر ،ف الیتهای خارج از مدرسه ،رموزش در فضای باز و رموزش
برای گذراندن اوقات فرایت ،برنامه مکم درسی و فراتر از کالس نیز
صورت گرفته است [.]5
یادگیری ،با توجه به رشد فناوری در چند سال اخیر تغییر کرده [ ]6و
بیشتر یادگیریهای رسمی و ییررسمی تحت تأثیر رسانههای جم ی
بهویژه شبکههای اجتماعی صورت میگیرد [ .]7ظهور سایتهای
شبکههای اجتماعی در سال  1995با سایت همکالسی که به اعضا
کمک میکرد تا د وستان دوران تحصیلی خود را در مقاط ابتدایی،
دبیرستان و دانشگاه را پیدا کنند کلید خورد [ ]8و هماکنون نیز
روزبهروز بر ت داد شبکههای اجتماعی و مخاطبان رن در سراسر جهان
افزوده میشود .افزایش نفوذ شبکههای اجتماعی تغییرات قاب توجهی
را در توزی اطالعات و همچنین در چارچوب هنجارهای فرهنگی به
وجود رورده است [.]9
شبکههای اجتماعی به دلی باز بودن ،ت املی و اجتماعی بودن،
پتانسی خوبی برای ت لیم و تربیت هستند [ .]10پژوهشگران نشان
دادند که ابزارهای شبکههای اجتماعی دارای پنج عملکرد مؤثر شام :
ایجاد گروههای درهمتنیده ،دسترسی به دیدگاههای متنوعتر،
ساختوساز دانش و به اشتراکگذاری رنها ،بسیج کردن مردم و
هماهنگی مناب و اقدامات هستند [ .]11همچنین فراگیران از
شبکههای اجتماعی برای گپ زدن ،بحث و گفتگوی رنالین ،تولید
محتوا ،به اشتراکگذاری اطالعات ،لذت و سرگرمی [ ،]12ارائه
محتوای رموزشی [ ]13و برای اهداف رموزشی [ ]14استفاده میکنند.
استفاده از شبکههای اجتماعی منوط به ت ام پویا بین افراد،
ف الیتها ،ابزارها و نرمافزارهای ت املی است [ ]15که منجر به تجربه
یادگیری مشترک بین یادگیرنده و یاد دهنده شده و باعث میشود که
با همکاری یکدیگر ساخت م نا را شک دهند [ ،]16همچنین شبکه-
های اجتماعی امکان دستیابی به تجارب دیگران را فراهم میکنند،
درنتیجه برای فراگیران امکان ف ال بودن و خود راهبری فراهمشده،
بهطوریکه رنها بسته به نیاز خود تصمیم میگیرند که چه چیزی یاد

بگیرند و میتوا نند برای ح مشکالت خاص خود با دیگران ارتباط
برقرار کنند [.]17
برای استفاده اثربخش از شبکههای اجتماعی نیازمند شناسایی و
بهکارگیری پیامدهای نظریههای حمایتکننده استفاده از شبکههای
اجتماعی هستیم .نظریهها اساس هر رشته و علمی را شک میدهند و
با ارائه دیدگاه منسجم و منظم از پدیدهها ،امکان توصیف ،تبیین و
پیشبینی رنها را فراهم میرورند [ .]18نظریهها زمینههای عملی
ف الیتهای ت لیم و تربیت را فراهم میکنند و به فرایند ت لیم و تربیت
نظم ،انسجام و جهت میبخشند .افزون بر این نظریهها ،تا حدودی نوع
منش ،شخصیت و صفاتی را که فراگیران باید دارا باشند و نیز نوع
دانش و بینشی را که شایسته است فراگیرند ،مشخص میکنند [.]19
نظریههای یادگیری متفاوت ،تفاسیر متنوعی از یادگیری فراهم
میکنند و منجر به جهتگیریها و نتایج مختلفی در برنامهریزی
درسی میشوند .ازاینرو نظریههای یادگیری بهعنوان چارچوبی برای
هدایت تصمیمگیریها در طول طراحی و اجرای برنامه درسی عم
میکنند .لذا مهم است که ارزیابی کنیم که چه نظریه یادگیری
راهنمای ما در طراحی و اجرای برنامه درسی باشد [.]20
نظریههای مت ددی مانند نظریه سازندهگرایی ،فردگرایی شبکهای و
نظریه ارتباطگرایی ،یادگیری در فضای مجازی و بهویژه در شبکههای
اجتماعی را حمایت میکنند .نظریه سازندهگرایی ،بر ساختن دانش
توسط یادگیرندگان بهصورت انفرادی یا اجتماعی اشاره دارد و از این
اندیشه حمایت میکند که دانش مستق از م نی نسبت دادهشده به
تجربه که یادگیرنده یا جام ه یادگیرندگان میسازند ،وجود ندارد
[ .]21عالوه بر این ،طبق نظریه فردگرایی شبکهای« ،مردم بهجای
اینکه در گروهها قرار داشته باشند ،بهطور فزایندهای بهعنوان فردهایی
شبکهای شده هستند .در دنیای فردهای شبکهای این فرد است که در
مرکز توجه قرار دارد نه خانواده ،واحد کار ،همسایگی و نه گروه
اجتماعی» [ .]22طبق نظریه ارتباطگرایی ،یادگیری در عصر دیجیتال
بهصورت فرایند شک دهی به شبکهها روی میدهد و یادگیری فرایند
مرتبط کردن ،رشد دادن و هدایت این شبکهها است .یکی از امتیازات
ارتباطگرایی توجه به ارزشسنجی اطالعات یا دانش قب از دریافت یا
یادگیری رن است [.]23
پژوهشهای مختلفی درباره اثرات انواع یادگیری در شبکههای
اجتماعی انجامشده است .بهعنوانمثال یادگیری مسأله محور مبتنی بر
فناوری موجب بهبود عملکرد دانشی و مهارتی شده [ ]24و یادگیری
موق یتی تلفیقی باعث افزایش پیشرفت تحصیلی ،افزایش انگیزش
تحصیلی و کاهش اضطراب امتحان میشود [ ]25و برای شخصیسازی
محیط یادگیری باید از محیط توزی شده مبتنی بر محتوای رموزشی
استفاده کرد [.]26
همچنین در ارتباط با نقش مثبت شبکههای اجتماعی در یادگیری
ییررسمی پژوهشهای مت ددی انجامشده است .ف الیت در شبکههای
اجتماعی از طریق به اشتراکگذاری دانش منجر به ت ام پویای
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فراگیران میشود [ ،]27همچنین استفاده از شبکههای اجتماعی در
خارج از مدرسه یادگیرندگان را قادر به توصیف و بررسی اب اد مختلف
هویتشان مینماید و رنها را بر مهارتهای یادگیری در قرن
بیستویک مسلط میکند [ .]28عالوه بر این استفاده از شبکههای
اجتماعی منجر به تقویت یادگیری ییررسمی فراگیران [ ،]29تأثیر
مثبت بر اقدامات کالس درس ،بهبود انگیزه فراگیران و تقویت
عزتنفس و خودکاررمدی شده [ ]30 ،31و باعث میشود که فراگیران
از دانششان بهره بیشتری ببرند[.]32
استفاده از شبکههای اجتماعی فواید مت ددی مانند برقراری ارتباط،
م اشرت با دوستان ،ت ام یادگیرنده و مربی ،به اشتراکگذاری
اطالعات ،رشد احساس ت لق [ ،]33تکرارپذیری ،ان طافپذیری و در
دسترس بودن دارد [ .]34همچنین م لمان ،شبکههای اجتماعی را
برای برقراری ارتباط بین دانشرموزان و م لمان ،رفتارهای حرفهای
مناسب و توس ه حرفهای خود بهکار میبرند [ .]35بااینوجود استفاده
از شبکههای اجتماعی با چالشهایی مانند مقاومتهای فرهنگی،
مسائ رموزشی و محدودیتهای نهادی [ ،]10فقدان زیرساختهای
فناورانه ،عدم داشتن سواد فناورانه کاربران [ ،]33حفظ حریم شخصی،
پیدا کردن دوست واق ی و مدیریت زمان روبرو است [.]34
برای استفاده هدفمند از شبکههای اجتماعی ضرورت دارد به عناصر
برنامه درسی در طراحی رن توجه شود .طراحی برنامه درسی ف الیتی
است که به شناسایی عناصر برنامه درسی و تصمیمگیری درباره نحوه
روابط بین رنها میپردازد [ .]36یکی از عناصر برنامه درسی ،اهداف
رن است که در شبکههای اجتماعی مت دد و متنوع است [ ]37و
فراگیران از شبکههای اجتماعی برای اهداف رموزشی ،برقراری ارتباط
با دیگران ،ایجاد اسناد جدید ،ویرایش و اشتراکگذاری استفاده
میکنند [ .]38در شبکههای اجتماعی باید با تبدی محتوای متنی
طوالنی به محتوای فراگیرمحور ،تجسمی و موردعالقه فراگیران ،فرایند
یادگیری را برای کاربران رسانتر ،جذابتر و سرگرمکنندهتر کرد [.]39
استفاده از روشهای تدریس مبتنی بر شبکههای اجتماعی منجر به
کیفیتبخشی به رموزش [ ]40میشود و برای اثربخشی تدریس باید
مدرس هنگام استفاده از روشهای تدریس مبتنی بر شبکههای
اجتماعی به مقایسه ،ترکیب ،جم بندی ،طبقهبندی و ارزشیابی
تشریحی بپردازد [.]41
پژوهشهای قبلی نشان داد که عوام مت ددی مانند سن ،جنس،
سوابق تدریس ،رشته تخصصی و رتبه دانشگاهی بر روابط علمی بین
دانشگاهیان مؤثر است[ .]35همچنین روابط مبتنی بر شبکههای
اجتماعی منجر به پیشرفت تحصیلی و رضایت دانشجویان میشود
[ .]42محیط شبکهای دارای ویژگیهای اطالعاتی ،ارتباطی،
چندرسانهای ،چند حسی ،هرزمانی و هرمکانی ،شخصیسازی و ت املی
است [ ]43و استفاده از محیط شبکهای باعث گسترش زمینه
یادگیری ،ترکیب اطالعات و مناب یادگیری و ینیسازی تجارب
میشود [ .]35استفاده از ارزشیابی رنالین باعث میشود که م لمان را
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از حضور اجتماعی دانشرموزان و م لمان در محیط رنالین باخبر کند
[ ]44و م لمان برای حمایت از بهبود یادگیری فراگیران ،باید از
ارزشیابی تشریحی برای بهبود روند کلی تدریس خود در رسانههای
اجتماعی استفاده کنند [.]45
شبکههای اجتماعی مجازی میتوانند در توس ه و ارتقای سطح علمی
کالس درس نقش مثبتی داشته باشند و مربیان و متربیان میتوانند
دامنه فرریند یادگیری خود را به خارج از محدوده کالس گسترش
دهند و به ت ام و تبادل اطالعات بپردازند [ .]46خأل اساسی که در
این زمینه وجود دارد عدم بهکارگیری نظاممند تحوالت نظریههای
یادگیری برای ینیسازی محیط یادگیری در کالس و خارج از کالس
درس و عدم وجود الگوی مناسب برای بهرهمندی از این نظریات است؛
بنابراین برای استفاده اثربخش از ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات
بهویژه شبکههای اجتماعی الزم است که این ابزارها رگاهانه و هدفمند
و بر اساس اصول علمی و مبانی نظری طراحی شوند [ .]47با توجه به
اینکه هریک از نظریهها بر عناصر برنامه درسی اعم از اهداف ،محتوا،
روشهای یاددهی و یادگیری و ارزشیابی اثر ت یینکنندهای میگذارد،
همچنین مرور پژوهشهای قبلی نشان داد که پژوهشی بهطور خاص
به واکاوی نظریههای یادگیری در شبکههای اجتماعی بهمنظور
بسترسازی نظری برای طراحی برنامه درسی نپرداخته است؛ این
پژوهش در پی پاسخگویی به سؤالهای زیر است:
 .1انواع نظریههای حمایتکننده از یادگیری در شبکههای اجتماعی
چیست؟
 .2نظریههای حمایتکننده از یادگیری در شبکههای اجتماعی برای
طراحی برنامه درسی چه داللتهایی دارد؟

روش پژوهش
بهمنظور واکاوی نظریههای یادگیری در شبکههای اجتماعی بهمنظور
بسترسازی نظری برای طراحی برنامه درسی ،از روش تحلی محتوای
کیفی میرینگ استفاده شد .بر اساس تقسیمبندی که میرینگ از
روشهای تحلی محتوا ارائه کرده است؛ تحلی محتوا به سه شک
تحلی محتوای کمّی ،تحلی محتوای کیفی قیاسی و تحلی محتوای
کیفی استقرایی قاب انجام است [ .]48برای این پژوهش از روش
تحلی محتوای استقرایی استفاده شد .ابتدا برای مرحله رمادهسازی،
مناب مرتبط با سؤال پژوهش جم روری شد .در این راستا بهمنظور
دستیابی به مستندات و شواهد علمی مرتبط با موضوع مطال ه ،از
کلیدواژهها و سایتهای مرتبط استفاده شد (جدول )1؛ بنابراین جام ه
رماری رن کلیه مقاالت مرتبط با موضوع پژوهش بود که در بازه 1995
تا  2018منتشرشده بودند .با جستجویی که در مقاالت استخراجی
انجام شد ت داد  56نظریه یافت شد .با استفاده از روش نمونهگیری
هدفمند و بر مبنای اینکه نظریه انتخابی ،حمایتکننده یادگیری در
شبکههای اجتماعی باشد 30 ،مورد از نظریههای یادگیری مبتنی بر
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شبکههای اجتماعی جهت تحلی شد .واحد تحلی رن مضمون (تم)
بود.
در مرحله ب دی به سازماندهی دادههای کیفی که شام کدگذاری
باز ،ایجاد طبقهها و انتزاع است ،پرداخته شد .در مرحله اول یا
کدگذاری باز ،با استفاده از نرمافزار  MAXQDA10به بررسی متن جهت
استخراج مفاهیم مستتر در اطالعات پرداخته شد .سپس برای ایجاد
طبقهها از کدگذاری محوری استفاده گردید .بدین ترتیب که
مجموعهای از مفاهیم (کدها) اولیه استخراج شدند و مفاهیم مشترک
بر اساس مقایسههای ثابت ،تشابهها و تفاوتها در قالب مقوالت عمده
دستبندی شدند .کدگذاری محوری تا اشباع مؤلفهها (مفاهیم) ادامه
پیدا کرد .اشباع مفاهیم تا زمانی رخ داد که مفاهیم اصلی شناسایی
شد و مابقی مفاهیم بهنوعی در زیرمجموعه رنها قرار گرفت و درواق
مفاهیم به تکرار رسید .در گام نهایی به جم بندی پرداخته شد که
بهوسیله رن متن تلخیص شده انتزاعی شد .جهت اطمینان از روایی
پژوهش ،از روشهای بررسی توسط اعضا ،مثلثسازی مناب دادهها و
بازبینی توسط همکاران استفاده شد .در این پژوهش ،برای پایایی از
روش توافق بین دو کدگذار استفاده شد .بدین ترتیب که میزان
(درصد) توافق درون موضوعی دو کدگذار (بر مبنای  60در صد یا
بیشتر) در مورد یک متن (کنترل تحلی ) بهعنوان روشی برای پایایی
تحلی دادهها منظور شد.
جدول  :1کلیدواژهها و سایتهای جستجوی مناب
Table 1: Keywords and resource search websites
Language

Keywords

Websites

Persian

Social networking theories,
social media theories, informal
learning theories on social
media, social media supportive
theories

Scientific
Information
Database
(SID),
Comprehensive database of
humanities (Ensani), Database
of publications of the country
(Magiran), Noor specialized
journals
database
)(Noormags

English

Social network theories, social
media
theories,
informal
learning theories in social
networks, social network
support theories

Elsevier,
ScienceDirect,
Google Scholar, ProQuest

نتایج و بحث
انواع نظریههای حمایتکننده از یادگیری در شبکههای اجتماعی
چیست؟
یافتهها نشان داد که نظریههای حمایتکننده از شبکههای اجتماعی را
میتوان بر اساس رموزههای رنها و تمرکز و تأکیدی که روی
موضوعات مختلف دارند در سهطبقه اصلی نظریات زمینهمحور،
اجتماعمحور و فرد محور طبقهبندی کرد .نظریات زمینهمحور به
تحلی مفاهیم بنیادی و واکاوی زمینه یادگیری میپردازند .نظریات
اجتماعمحور با تمرکز بر ف هالیتهای گروهی به بررسهی ویژگهیهای و
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پیامدهای گروهها در شبکههای اجتماعی مبادرت میورزند و نظریات
فرد محور برخالف نظریات اجتماعمحور ،محوریت اصلی رنها فرد
است و به بررسی انگیزهها ،دلبستگیها و شخصیت و  ...فرد
میپردازند و از ویژگیهای فردی فراگیران بهعنوان متغیرهای بیش
بین رفتار رنها در شبکههای اجتماعی استفاده میکنند .بهطورکلی در
جدول زیر انواع نظریهها و رموزههای رنها بررسیشده است (جدول
شماره .)2

نظریههای حمایتکننده از یادگیری در شبکههای اجتماعی برای
طراحی برنامه درسی ییررسمی چه داللتهایی دارد؟
یافته ها نشان داد که طبقات اصلی مستخرج از تحلی محتوای کیفی
نظریههای حمایتکننده یادگیری ییررسمی در شبکههای اجتماعی
شام اب اد شبکههای اجتماعی ،ت امالت شبکهای ،انواع یادگیری و
عناصر برنامه درسی شبکهای است که در ادامه به تشریح طبقات و
داللتهای رن برای طراحی عناصر برنامه درسی پرداخته میشود.

اب اد شبکههای اجتماعی
یافتهها ،اب اد مختلف شبکههای اجتماعی مانند ویژگیها ،کاربردها و
استلزامات استفاده از شبکههای اجتماعی را نشان داد (جدول شماره
.)3
یافتههای پژوهش در خصوص ویژگیها و کاربردهای شبکههای
اجتماعی نشان داد که شبکههای اجتماعی رسانههای مشارکتی قوی
هستند که امکان برقراری ارتباطات فرامرزی و مبادله اطالعات را بر
اساس عالیق فراهم میکنند .این شبکهها فواید مت ددی دارند که از
جمله رنها میتوان به بهبود فرریند یادگیری ،ح مسائ ،
جام هپذیری و تأمینکنندگی نیازهای شناختی و روانی اشاره کرد؛
بهعبارتیدیگر شبکههای اجتماعی از طریق برقراری ارتباطات مجازی و
تناسبی که با نیازها و عالیق فراگیران دارند ،فرریند یادگیری را برای
فراگیران رسان میکنند .همچنین مضرات رنها شام عدم اعتماد
کاربران به اشتراک پیام ،دسترسی هکرها به اطالعات اعضا و عدم
امنیت کاربران است .این یافته همسو با یافتههای پژوهشهای [ ]33و
[ ]34است .در این راستا میتوان گفت برای بهسازی استفاده از
شبکههای اجتماعی الزم است چالشهای استفاده از شبکهها کاهش
یابد و بستر مناسب برای بهرهگیری از مزایای رنها فراهم شود.
همچنین یافتهها نشان داد که شبکههای اجتماعی کاربردهای
مت ددی مانند سرگرمی ،اجتماعی شدن ،برقراری و تقویت ارتباطات،
بحث در مورد مسائ و  ...دارند که برای استفاده از شبکههای
اجتماعی الزم است .افراد در شبکههای اجتماعی احساس راحتی کنند
و بتوانند رزادانه به ت ام و گفتوگو بپردازند .بهعبارتی استفاده
اثربخش از شبکههای اجتماعی منوط به داشتن رزادی بیان فراگیران
است .این یافته همسو با یافتههای پژوهش [ ]13و [ ]35و ناهمسو با
یافتههای [ ]12است.
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 طبقهبندی نظریههای حمایتکننده از شبکههای اجتماعی و رموزههای رنها:2 جدول
Table 2: Classification of supporting theories of social networks and their teachings
Sub-classes (Theories)

]49[

Constructivism

Emphasis on learning as a process of network formation through specific nodes,
emphasis on networked teacher and student, emphasis on continuous learning and
evaluation
The realization of authentic learning tasks based on partnership, the realization of
authentic learning in virtual space by simulation and virtual labs

]50[

Connectivism

]51[

Authentic Learning

Emphasis on regular and exploratory processing, conscious evaluation of topics
compared to existing knowledge structure

]52[

Information Processing

Adapting media to user’s needs, instant feedback, language diversity and the
possibility of message personalization, emphasis on communication satisfaction

]53[

Rich media

Use of cognitive mapping based on support for (what-if) analyses, understanding of
voluntary group behaviour based on group commitment, loyalty and social
participation

]54[

Cognitive mapping

Ensuring and maintaining social capital based on the use of social networks, promoting
cooperation between members despite social capital

]55[

Social capital

Learning in response to social participation, emphasis on observational learning and
learning through imitation and modelling

]56[

Social Learning

Feeling worthless in a team, more inclination to individual effort

]57[

Social loafing

Action based on individual and collective goals, individual goals based on individualism
and individual commitment, collective goals based on collectivism and collective
commitment
Explanation of group activities based on mental, group and social identity norms

]58[

Intentional social action

]59[

Effective Social Processes

Carrying out voluntary group behaviours based on social commitment, loyalty and
social participation, preference of group interests over individual interests

]60[

Volunteer
behaviour of online community

Creating new interactions in different media, learning the outcome of interactions

]61[

Social interaction

Explanation of why information is exchanged between people, information is
exchanged directly and indirectly
The need to assess the interests of the group to increase participation, the need for
the comfort and active voice of the group, increase group commitment with
responsive interaction
Controlling one's behaviour based on one's knowledge (expectations and beliefs),
strengthening the level of participation based on building trust and mutual
communication

]62[

Social exchange

]63[

Perceived social support and
commitment

]64[

Social cognition

Emphasis on network-influenced individualism, inclusive content production and
sharing, emphasis on the era of free agents with individual agency, emphasis on me
connected

]65[

Network individualism

Selection and use of media based on the satisfaction and motivation, stop using the
media based on lack of rewards

]66[

Use and gratification

The use of media based on internal and external motivations, external motivations
based on usefulness and internal motivations based on enjoyment
Teamwork based on interpersonal connections between members, emphasizing the
common identity and communicate common concepts
The emphasis on the concept of virtual participation through the production of
documents, receipt, distribution and exchange of information through digital
encryption
Supporting cognitive curiosity, constructing personal meaning, emphasizing the search
for self-centred information based on individual decision making, using action to
expand thinking, emphasizing meaningful learning
Members act in accordance with the purposes and under the influence of attitude and
subjective norms
Acceptance of technology based on emotional attitudes (feeling related to a post) and
cognitive attitude (post cognitive evaluation)
Reduced participation in the group online because of potential risks, risks in the online
groups more perception than traditional groups

]67[

Motivation

]68[

Attachment

]69[

Digital Literacy

]70[

Student-centred

]71[

Reasoned action

]72[

Technology acceptance

]73[

Perceived risk

Attitudes that determine users' behavioural goals, perceived behavioural control of the
determinant of goal and behaviour

]74[

Planned Behaviour

The individual's desire to perform purposeful behaviour based on existence,
relatedness and growth needs
Change in the intensity, direction and stability of the conflict, the conflict influenced by
personal factors, situation and structural characteristics of the media

]75[

Existence, relatedness and
growth needs
Involvement

Personality factors (extraversion, neuroticism, open experiences, consent and
conscientiousness) potential predictors of social media use
Knowledge sharing in virtual groups affected by knowledge quality, sense of worth and
social interactions

]77[

Personality

]78[

Expectancy disconfirmation

]76[

Person-centred theories

Knowledge is not separate from the field, emphasis on situational and problem-based
learning,
Teacher guidance and grounding for thinking, emphasis on formative evaluation

Main
classes

Community-based theories

Founder(s)

Context-based theories

Teachings
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 فرعی و داللتهای حاص از تحلی محتوای کیفی مبانی نظری درباره اب اد شبکههای اجتماعی، طبقات اصلی:3 جدول
Table 3: Main classes, sub-classes and implications of qualitative content analysis of the theoretical frameworks on the dimensions of social networks
Basic codes
Implications
Sub-classes
Main classes
Implications
General features: participatory media, sites related to interests, possibility of
Attributes
Social
According to the mentioned features, it is
personalizing messages, possibility of selecting groups by individuals, chat
Networks
necessary in designing the elements of the
room for anonymous people, network operating system, multi-user operating
curriculum
system, exchange of information in the operating system, including all
communication tools, cross-border communication, global communication,
Paying attention to the opportunities and
strong media, multiple networks
challenges facing social networks
Benefits: Improving learning processes, improving information processing,
opportunity to reflect on replay, online accessibility, problem solving,
knowledge and skill development, sociability, increased service to the
Learning content: multimedia, interactive and
organization, innovation, self-production, regularity of activities, improved
usable on social networks
communication learning, source of sociability, providing cognitive and
psychological needs, increasing social capital, performing genuine activities
Considering the capacities and facilities of
on the web, supporting the expertise and wisdom of individuals, generating
social networks in teaching and learning
communication capital, not isolating individuals
methods
Disadvantages: Lack of trust in group message sharing, limited interaction
with strangers, user insecurity, lack of group participation due to existing
risks, people's risk-taking to participate in the group, perceived risk, hackers'
access to members' information, access to people's information without
informing them
Joint online research, sharing common goals, socializing, entertainment,
Applications
The teacher can use different applications of
automated information retrieval, effective and appropriate communication,
social networks to deepen and consolidate
curiosity about others, popularity, strengthening relationships, maintaining
learners’ learning to assimilate her teaching
and caring for relationships, spending time and forming virtual groups,
method with learners' learning styles.
discussion about issues and ideas, access to rare tools, the ability to
communicate with the audience
The need for freedom of speech, the need for interactive communication
Implications
Curriculum planners and other elements
between group members, the expectation of active voice in the group, the
for use
involved in the curriculum increase learners'
need for members to feel comfortable
participation in teaching and learning by
providing network use requirements

یادگیری
 انواع،تحلی محتوای کیفی نظریههای مرتبط با یادگیری در شبکهها
 شخصی و ییرمستقیم را، مسئله محور، موق یتی، شبکها ی،یادگیری
.)5 نشان داد (جدول شماره
ِ یافتهها نشان داد که انواع یادگیری در شبکههای اجتماعی شام
] یادگیری25 ،21[  یادگیری موق یتی،]31 ،79[ یادگیری شبکهای
] و یادگیری26 ،6 ،21[  یادگیری شخصی،]80 ،24[ مسأله محور
 بهعبارتیدیگر یادگیری در شبکههای.] است81[ ییرمستقیم
،  ییرمستقیم و مبتنی بر مسائ،اجتماعی بهصورت فردیسازی شده
 این یافته در راستای.موق یتها و ارتباط با گروههای مختلف است
] نشان داد که با6[  پژوهش، بهعنوانمثال.پژوهشهای مذکور است
 شخصیسازی، اشخاص به سمت یادگیریهای مادامال مر،رشد فناوری
 در تبیین این یافته. فارغ از زمان و مکان پیش میروند، شبکهای،شده
 شبکههای اجتماعی ویژگیهای منحصربهفردی مانند،میتوان گفت
 کنش ف ال فراگیر با محتوای شبکهها و،تناسب دانش با موق یتها
امکان برقراری ارتباطات ییرمستقیم را فراهم میکنند که این
 مسأله محور و ییرمستقیم را نشان، یادگیری موق یتی،ویژگیها
.میدهند

عناصر برنامه درسی شبکهای
یافتههای پژوهش عناصر برنامه درسی شبکهای که شام اهداف
 محیط یادگیری، روش تدریس شبکهای، محتوای شبکهای،شبکهای

] به کاربردهایی مانند بحث و12[ بهعنوانمثال پژوهشگرانی
 به اشتراکگذاری اطالعات و سرگرمی، تولید محتوا،گفتوگوی رنالین
 در تبیین این یافته میتوان گفت با توجه به.و لذت بردن اشاره کردند
اینکه زیرساختهای فناورانه هر کشور و همچنین سواد فناورانه و
سطح دسترسی افراد باهم فرق دارد؛ کاربردهای شبکههای اجتماعی
.برای افراد مختلف نیز متفاوت است

ت امالت شبکهای
 انواع روابط و فواید ارتباط ت املی را نشان،یافتههای پژوهش ویژگیها
.)4 داد (جدول شماره
یافتهها نشان داد که ت امالت شبکهای در شبکههای اجتماعی شام
 ارتباطات بین فردی و ارتباط ت املی با ناظر و ارتباط،ت ام اجتماعی
استاد و دانشجو است که این ت امالت گسترده و مبتنی بر
 توافق محوری و مبتنی بر اشتراک عقاید است؛،تشریکمساعی
بهعبارتیدیگر ت امالت مت دد در شبکههای اجتماعی با اشتراک نظرات
.مخاطبین و مبتنی بر توافق گروهی و همکاری بین اعضای گروه است
 ت هد و،ازجمله فواید این نوع ت امالت میتوان به افزایش رضایت
 همچنین این ت امالت منجر به همکاری و مشارکت.اعتماد اشاره کرد
 این.بیشتر و بهوجود رمدن نگرش مثبت به اشتراک دانش میشود
]42[  پژوهشگران.] است35[ ] و42[ یافته در راستای پژوهشهای
دریافتند که ارتباطات علمی استاد و دانشجو منجر به پیشرفت
.تحصیلی و رضایت دانشجویان میشود
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یافتهها نشان داد که اهداف در شبکههای اجتماعی بهطورکلی سه
 همچنین. اهداف فردی و اهداف جم ی هستند،دسته اهداف یادگیری
 از پیش ت یینشده، واگرا،اهداف ویژگیهایی از قبی پیشبینینشده
 زایشی و، ارزشی، من طف، عدم خطی بودن، متغیر بودن،نبودن
ت املی دارا هستند؛ بدین م نی که اهداف در شبکههای اجتماعی
پیشبینی شده نیست و طراحی اهداف زایشی بوده و بهصورت خطی
 این.نیست و در ت ام با سایر عناصر برنامه درسی صورت میگیرد
.] است38[ ] و14[ ،]37[ یافته همسو با پژوهشهای

 فراگیر شبکهای و ارزشیابی شبکهای بود را، مدرس شبکهای،شبکهای
.)6 نشان داد (جدول شماره
بهطورکلی نگاره زیر نحوه ارتباط بین طبقات اصلی و فرعی حاص از
.یافتههای پژوهش را نشان میدهد
همانطور که شک شماره یک نشان میدهد؛ در زیستبوم شبکههای
 عناصر برنامه، ت امالت شبکهای رخ میدهد که این ت امالت،اجتماعی
درسی را تحتالش اع قرار میدهد و از ارتباطات چندگانه عناصر برنامه
، موق یتی، انواع یادگیری مانند یادگیری شبکهای،درسی ییررسمی
. شخصی و ییرمستقیم رخ میدهد،مسأله محور

 فرعی و داللتهای حاص از تحلی محتوای کیفی مبانی نظری درباره ت امالت شبکهای در شبکههای اجتماعی، طبقات اصلی:4 جدول
Table 4: Main classes, sub-classes and implications of qualitative content analysis of the theoretical frameworks on network interactions in social networks
Main
class

Basic codes

Sub-class

Communication and interaction on social
media should be agreement-oriented,
collaborative, reciprocal, and based on the
interests of network learners

Expansion of communication, change in communication,
strengthening communication with the Internet, highlighting the
influence and role of individuals, changing the nature of
communication, communication based on information flow,
collaborative effort, mutual communication, common group
interests, agreement of members on sharing ideas

Characteristics of network
interactions

Creating new relationships, developing people's networks,
working together, social interaction, interpersonal behaviours,
interactive communication with admin, teacher and inclusive
communication

Types
of network relationships

Thinking and researching community, collaboration on the web,
more participation, more use of resources, social identity,
positive attitude towards knowledge sharing, group growth,
increased satisfaction and commitment, increased trust

The benefits of interactive
communication

The networked teacher should not only
communicate with learners to achieve
learning goals, but should also consider the
types of network relationships, such as
learners' interactions with each other and
with foreign professionals, important

Network interactions

Implications

 فرعی و داللتهای حاص از تحلی محتوای کیفی مبانی نظری درباره یادگیری در شبکههای اجتماعی، طبقات اصلی:5 جدول
Table 5: Main classes, sub-classes and implications of qualitative content analysis of the theoretical frameworks of social media learning
Implications

Basic Codes

Sub-class

Main class

Due to the characteristics of this type of
learning, the elements of the curriculum must
also be networked and interactive.

Network formation, network communication, communication
growth, knowledge deployment in diverse perspectives,
nonlinear learning, communication knowledge

Networked
learning

Learning

Based on the characteristics of this type of
learning, in designing the elements of the
curriculum, attention should be paid to the
context and situation of learning.

Background-based learning, learning based on active interaction
with the environment, learning based on receiving people from
the environment

Situational
learning

Accordingly,
in
curriculum
elements,
especially in teaching strategies, problemsolving approaches should be considered.

Active construction of knowledge, little attention to knowledge
transfer, learning, problem-solving

Problem-based
learning

According to this type of learning, the design
of
curriculum elements
should be
personalized
and
tailored
to
the
characteristics of the learners.

Building individual and group knodge, lack of external
knowledge, building knowledge inside, not outside, building
personal knowledge

Personal learning

According to this type of learning, curriculum
design elements for inclusive learning implied
attention.

Indirect communication, implicit learning, condemnation of
direct learning, negation of speech method

Indirect learning
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Network goals

Table 6: Main, sub-classes and implications of qualitative content analysis of the theoretical frameworks of networked curriculum elements
Sub-class
Implications
Basic codes
Sub-class 2
Main class
1
Knowledge flow, learning facilitation, tool accessibility,
Functioning of
Curriculum designers should consider the
direction of learning type, direction of learners' action
goals
characteristics of networked goals such as
Unpredictable, divergent, unpredictable goals,
Goals features
unpredictability and nonlinearity in setting
instability, nonlinearity, flexibility, value, reproductive
goals
and interactive
Learning goals: Problem solving, reasoning, critical
In curriculum design, other elements need to
thinking skills, self-regulation, mastery of the learning
A variety of
be influenced by the characteristics of the
process
goals
goals
Individual goals: individual commitment, personal
action
Collective goals: collectivism, social commitment,
Individual and collective goals need to be
human interaction
adopted based on learning goals such as the
development of critical thinking
Curriculum content needs to be multiple,
interchangeable, and self-directed

The networked student needs to be
technically literate and capable of evaluating
content in order to use networking content

To
designing
networked
learning
environments, it is necessary to consider the
unique features of this environment, such as
language diversity, the ability to customize
messages, and the richness of knowledge
management tools

Curriculum designers and planners need to
design other curriculum elements based on
the characteristics of this learning
environment
Students' learning and learning activities
should not be limited to a fixed and specific
time and place, such as a classroom, and
should be possible to learn at any time and
place
It is necessary to design the curriculum in
such a way as to meet the developmental,
existential and communication needs and
needs of students

A networked student, an up-to-date, active,
self-directed web learner who manages

Attachment, behavioural dependence, computer
behaviour, Behaviour Influenced by Behaviour,
planned behaviour based on behavioural control,
importance of self-efficacy in behaviour, closed
experiences, open experiences
Existence, relatedness and growth needs, choice
based on need, adaptation of media to needs, user
satisfaction with satisfaction of needs, needs of
personal identity and self-management, perception of
usefulness, choice based on need, non-use of media
with no reward
Media selection and frequent use based on
motivation, external motivation, internal motivation,
motivational use goals, perception of usefulness,
receiving material rewards, promoting reputation,
interest in doing work
Regular and systematic processing, belonging, group
attachment, social actor, social factor, student selfmanagement, information pattern recognition,
knowledge
flow
manager,
production
and

Content usage
requirements

Technical
features

Educational
Features

Conditional
environment

Networking
opportunities
Behaviour and
experiences

Interests and
needs

Motives

Roles

Networked curriculum elements

Students' open and closed experiences
should not cause them to become overly
attached to social networks and waste their
time

Content types

Network student

For optimal use of network students, it is
necessary for educational designers and
network instructors to pay attention to
students' internal and external motivations

Emotional and cognitive posts, technological content
updates, innovative content production, problem
solving resources
Citation management tools, content sharing, digital
literacy, information processing, the ability to
recognize important and unimportant information,
the need for knowledge network communication,
promoting the construction of individual and
collective knowledge
Interactive multimedia environments, freedom of
communication with anonymity, interest-based
networking, language diversity, the ability to
customize messages based on needs, the ability to
create private and semi-private profiles, the ability to
view communications, simulate communications
Improving the quality of learning, rich in knowledge
management tools, situational cognition, personalized
information, unspecified experiences, freedom of
communication with unknown identity, chaotic, time,
budget and available technology, open and flexible
environment, diverse stimuli, change-based
Interconnection, the ability to change the structure of
the network, partnership, easy access to information,
fast and easy dissemination, online experiences,
facilitate knowledge sharing, fast communication,
continuous interaction with experiences, the ability to
strengthen or weaken relationships
Condition-dependent communication, the need to
understand the social context for understanding the
consequences, conservative communication in
networks,
open
and
closed
environment,
opportunistic or restrictive environment
Ability to develop relationships, make better
decisions, create shared systems of meaning, develop
critical thinking

Network learning environment

A network educator needs to take advantage
of the opportunities in this environment to
adapt the environment to the interests and
needs of learners

Attributes

Network content

The network teacher needs to use a variety of
content to provide learners with a learning
environment based on their learning styles

Distributed knowledge, multiple resources, reliable
resources, accessibility, background knowledge,
shared knowledge, comprehensive knowledge, selfcentred information, voluntary knowledge creation,
exchangeable content
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Basic codes

knowledge and has the ability to do multiple
things at the same time

reproduction ability, individual and organizational
identity selection, learning process centre,
information management, change basis And
interactions, knowledge dissemination, better
understanding of messages, constant information
retrieval, individual agency
Awareness and awareness, self-management, free
agents, independent, networked person, socially
committed, more connected to networks, involved in
networks, active user, doing multiple things at the
same time
Adjusted skills, emphasis on individual cognition in
knowledge sharing, importance of potential ability,
skills in using technologies, search methods among
library resources
Behavioural determinant attitudes, different attitudes
toward different positions, emotional and cognitive
attitudes in networks, self-governing attitudes,
subordinate attitudes
Lack of assessment in assessment, complex evaluation
of individuals, elimination of standard grades and
tests, evaluation of non-compression process, change
in evaluation system, integration of cognitive and
emotional judgments, preference for formative
evaluation, continuous evaluation, rapid evaluation,
continuous feedback, evaluation for learning no
Learning, process-based evaluation, not resultoriented, high accuracy and low error, conscious
evaluation, nonlinear evaluation
Determining student needs in assessment, computer
support for assessment, feedback in practice,
emphasis on self-assessment, attention to classroom
assessment, textual and audio feedback, informal
assessment in communication, peer assessment
methods, online assessment, recording and
retransmission assessment

The network student should be equipped
with the skills to use technology and search
for information, to provide positive attitudes
toward the use of social networks

Network educators should consider the
characteristics of evaluation in social
networks such as, process, nonlinearity,
continuity and developmental in their
evaluation methods.
Network educators need to use network
assessment methods such as self-assessment
and peer assessment in addition to the usual
methods of compression evaluation.

Sub-class 2

Sub-class
1

Attributes

Essential skills

Attitudes

Attributes

Methods

 نحوه ارتباط مقولههای مستخرج از تحلی کیفی مبانی نظری:1 شک
Fig. 1: Qualitative analysis of how the categories derived from the theoretical framework

Network Assessment

Implications

Main class
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در این خصوص پژوهشگران [ ]38دریافتند که دانشجویان در
شبکههای اجتماعی برای تحقق اهداف یادگیری خود با همکاری و
ت ام با پروژهها و گروهها ،ضمن مالقات با سایر محققان ،دانش خود
را با رنها به اشتراک میگذارند و به بهبود مدیریت زمان خود
میپردازند .در این خصوص میتوان گفت در شبکههای اجتماعی الزم
است ،برای تحقق اهداف یادگیری و اهداف فردی ،از اهداف جم ی نیز
تب یت کرد.
یافتهها نشان داد که انواع محتوا در شبکههای اجتماعی شام ؛
محتوای عاطفی و شناختی ،محتوای فناورانه و بروز ،محتوای نورورانه و
محتوای ح

مسأله است .این محتوا از ویژگیهایی از قبی
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دانش

توزی شده ،ت دد مناب  ،مناب قاب اعتماد ،دسترسپذیری ،دانش زمینه
محور ،دانش اشتراکی ،دانش فراگیر ،اطالعات خودمحور ،خلق
داوطلبانه دانش و محتوای تبادل پذیر برخوردار است .به عبارتی
محتوای شبکههای اجتماعی عالوه بر دسترسپذیری ،قابلیت
انتقالپذیری بین رسانههای مختلف را دارند و فراگیر میتواند براساس
عالیق خود به تولید محتوای مناسب مبادرت ورزد .برای استفاده از
این محتوا الزم است فراگیر ضمن داشتن سواد دیجیتال ،توانایی
تشخیص اطالعات مهم و ییرمهم را داشته باشد و عالوه بر رشنایی با
ابزارهای مدیریت استناد ،توانایی به اشتراکگذاری محتوا را هم کسب
کند .در این راستا پژوهشگران [ ]39بیان کردند که در شبکههای
اجتماعی باید با تبدی محتوای متنی طوالنی به محتوای فراگیرمحور،
تجسمی و موردعالقه فراگیران ،فرایند یادگیری را برای کاربران
رسانتر ،جذابتر و سرگرمکنندهتر کرد .با توجه به این یافته باید
محتوای به اشتراک گذاشتهشده در شبکهها ،کاربرپسند و فراگیر محور
باشد تا زمینه استفاده فراگیران از رنها فراهم شود.
یافتهها نشان داد که محیط یادگیری شبکهای شده است .این محیط از
ویژگیهای فنی و رموزشی برخوردار است .ازجمله ویژگیهای فنی این
محیط میتوان به تنوع زبان ،وجود ابزارهای ارتباطی ،امکان
سفارشیسازی پیام و شبیهسازی ارتباطات اشاره کرد .ویژگیهای
رموزشی این محیط شام ِ ینی بودن از ابزارهای مدیریت دانش،
شناخت موق یتی ،اطالعات شخصیسازیشده ،محیط باز و من طف
است .در این محیط با توجه به نحوه برخورد و شرایط موجود برای
فراگیران میتواند فرصتساز یا محدودیتساز باشد .ازجمله فرصتهای
رن میتوان به امکان توس ه روابط ،تصمیمگیری بهتر ،ایجاد
سیستمهای مشترک م نا و توس ه تفکر انتقادی اشاره کرد.
بهعبارتیدیگر محیط شبکهای با وجود امکانات رسانهای مختلف و
ابزارهای مت ددی که اشتراک دانش را رسان میکند؛ زمینه یادگیری
موق یتی را فراهم میکند .این یافته در راستای پژوهشهای [ ]82و
ناهمسو با پژوهش [ ]38است .پژوهشگران [ ]43به ویژگیهای
اطالعاتی ،ارتباطی ،چندرسانهای ،چند حسی ،هرزمانی و هرمکانی،
شخصیسازی و ت املی محیط مجازی اشاره کردند؛ که ویژگیهای
چندحسی و هرزمانی و هرمکانی در زمره یافتههای این پژوهش نبود.

در تبیین این یافته میتوان گفت ،سایتهای شبکههای اجتماعی
مختلف ،قابلیتهای مت ددی دارند که در هر موق یت رموزشی
کاربردهای خاص خود را دارد.
یافتهها نشان داد که فراگیر شبکهای در شبکههای اجتماعی برای
تأمین نیازهای رشدی ،وجودی و ارتباطی خود رفتار رایانهای انجام
میدهد .انگیزه این فراگیر میتواند درونی یا بیرونی باشد .نگرشهای
عاطفی و شناختی فراگیران ت یینکننده رفتار رنها است .فراگیر
شبکهای ،رگاه و بروز ،مستق و ف ال است که توانایی انجام چند کار را
باهم دارد .فراگیر شبکه ای ،بازیگر و عام اجتماعی است که به
پردازش منظم ،انتشار و مدیریت دانش میپردازد .بهعبارتیدیگر
یادگیرنده در شبکههای اجتماعی بهصورت خودراهبر ،توانایی ح
مسائ  ،پردازش اطالعات و اشتراک دانش در رسانههای اجتماعی را
دارد .این یافته در راستای یافتههای [ ]84[ ،]83و [ ]85است.
پژوهشگران [ ]83دریافتند که دانشجویان نس جدید با یوطهوری در
میان فناوری ،رشد یافته و تحصی کردهاند .رنها مسائ مختلف عملی
را با استفاده از همکاری با یکدیگر ح میکنند و توانایی انجام چند
کار با هم را نیز دارا هستند .همچنین رنها با کار تیمی و همکارانه،
همکاری مشارکتی دارند .در این راستا الزم است ،ف الیتهای یاددهی
و یادگیری فراگیرمحور و با مشارکت ف ال فراگیران صورت گیرد.
یافتههای پژوهش نشان داد که ارزشیابی در شبکههای اجتماعی ،با
روشهای رنالین ،همسال سنجی ،خودارزیابی همراه با بازخورد صوتی
و متنی صورت میگیرد .ارزشیابی در شبکههای اجتماعی؛ فرریندی،
ییرخطی ،تکوینی ،رگاهانه ،سری و مداوم است که با حذف رتبهها و
رزمونهای استاندارد همراه است؛ بدین م نی که ارزشیابی شبکهای
مبتنی بر خودارزیابی بوده و فراگیر بهطور خودمحور میتواند به
ارزیابی یادگیری خود بپردازد و این ارزشیابی سری و همیشگی است.
این یافته در راستای پژوهشهای [ ]44و [ ]45است .پژوهشگری
[ ]45درباره ارزشیابی مبتنی بر نظریه سازنده گرا اینگونه بیان
می کند که ارزشیابی باید فرایندی باشد و بر ارزشیابی برای یادگیری
تأکید میکند .همچنین وی روشهای ارزشیابی همسالسنجی و
خودارزیابی را برای یادگیری بهتر در شبکههای اجتماعی پیشنهاد
میکند.

نتیجهگیری
در عصر حاضر برنامه درسی با چالش ایجاد فرصتهای جدید یادگیری
مواجه است که بهواسطه پیشرفت فناوری بهویژه گسترش شبکههای
اجتماعی مطرحشده است .برای تبدی این چالش به فرصت نیازمند
طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شبکههای اجتماعی هستیم که
بر اساس رموزههای نظریههای یادگیری مبتنی بر شبکههای اجتماعی
باشد؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش ،واکاوی نظریههای یادگیری
در شبکههای اجتماعی بهمنظور بسترسازی نظری برای طراحی برنامه
درسی بود .یافتهها نشان داد که نظریات حمایتکننده از یادگیری در
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شبکههای اجتماعی را میتوان در سهطبقه نظریات زمینهمحور،
اجتماعمحور و فرد محور جای داد؛ بدین م نی که هر نظریه مبتنی بر
شبکههای اجتماعی بر مقوله خاصی تمرکز دارد .برخی نظریات بر فرد
و جام ه و برخی نظریات بر شناخت زمینه یادگیری تأکیددارند.
همچنین یافتهها نشان داد که طبقات اصلی شام ِ اب اد شبکههای
اجتماعی ،ت امالت شبکهای ،یادگیری و عناصر برنامه درسی شبکهای
بود که عناصر برنامه درسی شبکهای شام اهداف ،محتوای شبکهای،
محیط یادگیری شبکهای ،فراگیر شبکهای و ارزشیابی شبکهای
میباشد.
بر اساس یافتههای پژوهش برای طراحی عناصر برنامه درسی الزم
است به فرصتها و چالشهای پیش روی شبکههای اجتماعی توجه
شود .همچنین طراحی عناصر برنامه درسی باید شخصیسازیشده
باشد و ضمن توجه به رویکردهای ح مسئله ،به زمینه و موق یت
یادگیری و یادگیری ضمنی توجه شود .مدرس برای ت میق 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 انواع روابط
شبکهای مانند ارتباط فراگیران باهم دیگر و با متخصصان خارجی را
نیز مهم بداند.
بر اساس یافتههای پژوهش ،طراحان برنامه درسی برای ت یین اهداف
باید ویژگیهای اهداف شبکهای مانند پیشبینینشده بودن و ییرخطی
بودن را مدنظر قرار دهند .محتوای برنامه درسی الزم است چندگانه،
تبادل پذیر باشد و موجبات خود راهبری فراگیران را فراهم کند .برای
طراحی محیطهای یادگیری شبکهای ،الزم است ویژگیهای
منحصربهفرد این محیط مانند تنوع زبان ،امکان سفارشی ساختن
پیامها و ینی بودن از ابزارهای مدیریت دانش موردتوجه قرار گیرد.
همچنین ف الیتهای یاددهی و یادگیری شاگردان محدود به زمان و
مکان ثابت و خاصی مثالً کالس درس نباشد و امکان یادگیری در هر
زمان و مکان فراهم شود.
با توجه به اینکه فراگیر شبکهای ،یادگیرندهای رگاه و بروز ،ف ال و
خود راهبر است که به مدیریت دانش میپردازد الزم است طراحی
برنامه درسی بهگونهای باشد که تأمینکننده 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،
فرریندی ،ییرخطی ،مداوم و تکوینی بودن را در روشهای ارزشیابی
خود لحاظ کنند .با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهادات زیر قاب
توصیه است:
 با توجه به ویژگیهای عناصر برنامه درسی مبتنی بر شبکههایاجتماعی ،به برنامهریزان درسی پیشنهاد میشود که برای طراحی
برنامه درسی مجازی بهویژه طراحی برنامه درسی مبتنی بر شبکههای
اجتماعی از مختصات این عناصر استفاده کنند.
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 به کارگزاران ت لیم و تربیت پیشنهاد میشود ،از ویژگیهای عناصربرنامه درسی مبتنی بر شبکههای اجتماعی برای بهبود ف الیتهای
یاددهی و یادگیری استفاده کنند.
 برای تحقیقات رتی نیز پیشنهاد میشود که یافتههای این پژوهشرا در محیطهای رموزشی رزمایش و اجرا کنند تا گامی مثبت در جهت
استفاده بهینه از شبکههای اجتماعی برای یادگیری فراگیران برداشته
شود.

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 ریتی و با مشاوره دکتر
محمدعلی رستمی نژاد و دکتر فرهاد سراجی انجامشده است .در این
مجال الزم است از راهنماییهای ارزنده اساتید دانشگاه بیرجند کمال
تشکر را داشته باشیم.
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محمدعلی رستمینژاد استادیار گروه علوم
تربیتی دانشگاه بیرجند میباشند که به
ترتیب در سالهای  1386و  ،1392مدرک
کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی خود را
در رشتهی تکنولوژی آموزشی از دانشگاه
عالمه طباطبایی (ره) دریافت نمودند .ایشان
مقاالت علمی متعددی را در مجالت و کنفرانسهای علمی ارائه
نمودهاند و همچنین در کمیته علمی و داوری مجالت و کنفرانسهای
علمی مختلفی فعالیت داشتهاند .زمینههای تخصصی ایشان عبارتاند
از :سنجش فناوری در آموزش ،فناوری برنامه درسی ،فناوری در
آموزش افراد با نیازهای ویژه ،علوم شناختی و فناوریهای یاددهی-
یادگیری و یاددهی -یادگیری الکترونیکی.
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فرهاد سراجی دانشیار گروه علوم تربیتی
دانشگاه بوعلی سینا همدان میباشند که در
سال  1382مدرک کارشناسی ارشد
تکنولوژی آموزشی را از دانشگاه عالمه
طباطبایی (ره) و در سال  1387مدرک
دکتری برنامهریزی درسی خود را از دانشگاه
تربیت مدرس اخذ نمودند .ایشان مقاالت علمی متعددی را در مجالت
و کنفرانسهای علمی ارائه نمودهاند و همچنین در کمیته علمی و
داوری مجالت و کنفرانسهای علمی مختلفی فعالیت داشتهاند .عالیق
پژوهشی ایشان عبارتاند از :برنامه درسی ،آموزش مجازی ،دانشگاه
مجازی و یادگیری الکترونیکی
Seraji, F. Associate Professor, Educational Technology,
Bualisina Teacher Training University, Hamadan, Iran
fseraji@basu.ac.ir
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