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Abstract 

Introduction: According to scientific evidence, a social media in education and research for 

postgraduate students seems necessary. Since college students and faculty members are considered 

as the online platforms clients, the current study aimed at qualitatively analyzing the viewpoints of 

students and Universities professors toward the application of the online social media to learning 

and education sciences in University.   

Methods: The current study was conducted using the qualitative content analysis methods. The 

participants were selected using the purposive sampling method (n = 24). Data were collected 

through semi-structured deep interviews, recorded on audiotapes, transcribed, and then, analyzed. 

MaxQdata software version 10, according to the qualitative content analysis developed by 

Granheim and Lundman, was used for data analysis.  

Results: Data analysis led to the extraction of 279 codes, 15 sub-codes, six Sub-Categories, and 

Two main categories. The main categories included the perceived advantages of social networks 

in education and learning process (Four Sub-Categories, perceived disadvantages of social 

networks in education and learning process (Two Sub-Categories).  

Conclusions: The use of virtual social networks in both education and learning process from the 

viewpoint of the teacher and student as the beneficiaries of this area is acceptable. Enriched web-

based learning, despite the perceived obstacles and challenges, is suitable to facilitate, accelerate, 

and create creativity in the educational process. 
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مقدمه

تعامل اجتماعی و تسهیم باورها و دانش های اجتماعی بستری را برای شبکه

های کاربران از شبکهدر حال حاضر استقبال . (1) کندیبین کاربران م

اجتماعی، به عنوان  یهاتوان گفت شبکهای است که، میگونهاجتماعی به

ای اخیر هشده توانسته است در سالهای ارائهیکی از تأثیرگذارترین سرویس

تحول شگرفی بر نظام اجتماعی کشورهای مختلف جهان ازجمله ایران به 

ها جزء فاده از آنهای اجتماعی، استبا پیدایش شبکه. (2)وجود آورد 

ناپذیر زندگی بسیاری از مردم ازجمله دانشجویان شده و بر روی کلیه جدایی

جوانب زندگی دانشجویی، از میزان مطالعه، عملکرد تحصیلی و تا سایر 

. (3) ها، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم داشته استهای تحصیلی آنمهارت

های اجتماعی مجازی درعرصه تعلیم و تربیت و پژوهش کاربرد شبکه

اکنون با ضریب نفوذ اینترنت در جهان هم .(4)سرعت در حال رشد است به

و در این میان ایران  (5)درصد رسیده است  33میلیارد کاربر به  2/2بیش از 

حدود دو درصد از سهم کاربران اینترنت را به خود اختصاص داده است. 

 40دهد که در ایران بالغ بر درصدی اینترنت نشان می 53ضریب نفوذ 

میلیون کاربر اینترنت وجود دارد و در سطح خاورمیانه رتبه نخست را ازلحاظ 

درصد از دانشجویان  ۷5. در حال حاضر، بیش از (5)تعداد کاربران دارد 

 چکیده

 التیصتح انیدانشجو نیدر ب یمجاز یاجتماع یهانظام آموزش و پژوهش در بستر شبکه یساز نهیبه یبه پشتوانه شواهد علم :مقدمه

 نیهدف ا رند،یگیآن قرار م انیدر زمره مشتر ینظام آموزش عال دیو اسات انیدانشجو. از آنجا که رسدیبه نظر م یضررو یلیتکم

روش  و آموزش به یریادگی ستمیدر س یمجاز یهابه کاربست شبکه ییدر پاسخ به چرا شانیا ظراتو نقطه ن هادگاهید یمطالعه واکاو

 بود. یفیک یشناس

هدفمند انتخاب شدند.  یریمشارکت کننده به صورت نمونه گ 24انجام شد.  یفیک یمحتو لیتحل وهیمطالعه، به ش نیا :کار روش

متن مصاحبه با استفاده از نرم افزار  یساز ادهیو ضبط شد. پس از پ یساختارمند جمع آور مهیو ن قیعم ،یها با مصاحبه فردداده

MaxQdata10 قرار گرفت. لیمورد تحل میرانهاگ یمحتوا لیمطابق مراحل تحل 

منافع درک شده "شامل  یاصل هیدرون ما 2و  یطبقه فرع 1 رطبقه،یز 15کد،  2۷3ها، منجر به استخراج داده لیتحل ها:یافته

 یریادگیآموزش و  ندیدر فرا یاجتماع یها(، و موانع درک شده شبکهیطبقه فرع 4) یریادگیآموزش و  ندیدر فرا یاجتماع یهاشبکه

 .دیگرد "(یطبقه فرع 2)

 یریدر آموزش را نشان داد. به کار گ یمجاز یاجتماع یهاشبکه یآموزش یو کاربردها بیمعا ها،تیمطالعه مز نیا گیری: نتیجه

 رشیاستاد و دانشجو مورد پذ یعنیحوزه  نیا نفعانیاز منظر ذ یریادگیآموزش و  ندیدر هر دو فرا یمجاز یو فضا یاجتماع یهاشبکه

در  تیو خالق عیتسر ل،یتسه یمناسب برا یدرک شده بستر یهارغم موانع و چالش یبر وب، عل یشده مبتن یغن یریادگیاست. 

 است. یآموزش ندیفرا

 یفیمطالعه ک ،یاجتماع یهاآموزش، شبکه ،یریادگی کلیدی: واژگان
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های کاربران فعال شبکه اجتماعی همچون فیس بوک هستند و این شبکه

در سراسر دنیا دارد که از  میلیون کاربر فعال 20طور تقریبی اجتماعی به

درصد از  1/2۷سال و  34تا  12ها بین سنین این تعداد بیش از نیمی از آن

نتایج تحقیقات اخیر بر روی کاربرد  .(1)سال دارند  54تا  35ها سنی بین آن

ست که به اجتماعی در آموزش عالی نشان داده ا ینرم افزارها و فضاها

اجتماعی اهداف آموزشی چون  یهاکارگیری نرم افزارهای مختلف در شبکه

جدید برای یادگیری، دادن کنترل به دانش آموزان و  یهاابداع راه

قابل انتقال، حمایت از آموزش همکاران به  یهادانشجویان، ارائه مهارت

عامل رش تیکدیگر، افزایش یادگیری سازنده، ایجاد هویت دیجیتالی و پرو

اجتماعی فرصت یادگیری مشارکتی، هم  یهااجتماعی را حمایت و شبکه

مطالعات نشان داده است  .(۷)فکری و یادگیری فعال را فراهم ساخته است 

های روهها و تعداد عضویت در گشده به شبکهبین زمان اختصاص داده

اجتماعی مجازی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه منفی و معناداری 

های که پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که از شبکهطوریوجود داشت. به

کردند بیشتر از اجتماعی مجازی جهت مقاصد علمی استفاده می

های اجتماعی مجازی جهت مقاصد غیرعلمی دانشجویانی است که از شبکه

های . از طرفی در مطالعه آریانی و همکاران شبکه(2)کردند ه میاستفاد

هایی در سطح اجتماعی با اتکا به ظرفیت فرا متنی خود باعث تفاوت

های مجازی، در مقایسه با های پژوهشی دانشجویان کاربر شبکهقابلیت

کارگیری انواع بسترهای مجازی در نظام از منظر به .(3)اند سایرین شده

( بر کاربرد شبکه 2002یادگیری و آموزش همچنین، نتایج مطالعه سیندر )

درصد از دانشجویان  23د که اجتماعی یوتیوب در کالس درس، نشان دا

 ۷3استفاده از این شبکه را برای مقاصد آموزشی مفید دانستند و همچنین 

درصد معتقد بودند که استفاده از این شبکه در سیستم آموزشی توسط 

( در پژوهش 1330. همچنین، مهدی نسب )(10)مسئولین ضروری است 

خود در موردبررسی تأثیر وبالگ بر یادگیری مشارکتی دانشجویان دانشکده 

 عنوان ابزاری برایشناسی و علوم تربیتی به کاربرد مؤثر وبالگ بهروان

های یادگیری مشارکتی اشاره داشته است یادگیری مشارکتی بر روی مؤلفه

در سیستم آموزشی  ( برخی از اساتید2010لعه روبلیر و همکاران ). مطا(11)

 فناوری عنوانبه را مجازی اجتماعی هایسایر شبکه و بوک فیس بستر

 .(12)دانند می دانشجویان خود با ارتباط ایجاد برای راهی و تجاری و کارآمد

های نوین آوریکاربست فن با هادانشگاه اساتید از برخی مخالفت باوجود

 ترین نوعسریع هنوز مجازی افزارها تحت شبکهها، نرمآموزشی، انواع سایت

 ناوارته و . ولتسیانوس(13)است  دانشجویان بین رشد حال در آوریفن

 یادگیری دانسته و معتقدند رسمی طیرا مح اجتماعی هایشبکه (2012)

 به کردن کمک اجتماعی برای هایشبکه هایسایت پتانسیل کهوقتی از

است،  شده برجسته عیناً پزشکان محققان، اساتید و توسط موزشیآ فرایند

 طراحی و دسترسقابل اطالعات از وسیعی حجم مدیریت در یادگیرندگان

ترند همکاری مشارکتی موفق و زمان های مدیریتحلراه و هااستراتژی

های نوین آموزشی در بستر آوریفن که اساتیدی . در واقع، اکثر(14)

مشارکت،  یکنندگتیتقو کاربسته اند، به به را ای اجتماعی و مجازیشبکه

و انگیزه مندی تعامل بین دانشجو و استاد در پاسخ به یادگیری مؤثر 

ای ه.اگرچه به پشتوانه شواهد علمی، بسترسازی شبکه(15, 12)باوردارند 

اجتماعی در نظام آموزش و پژوهش دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی 

های آوریفنسازی کارگیری و بهینهرسد، اما همواره بهضروری به نظر می

جانبه در بستر نوین آموزشی مانند هر پدیده نو پا نیازمند شناخت همه

فرهنگی جامعه هدف است. ازآنجاکه دانشجویان و اساتید نظام آموزش عالی 

ه شناسی کیفی بگیرند، برآن شدیم تا با روشدر زمره آن کاربران قرار می

های مجازی در شبکه ها و نقطه نظرات ایشان به کاربستواکاوی دیدگاه

 فرایند یادگیری و آموزش بپردازیم.

 کارروش 

این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. تحلیل 

های علمی است که ای تخصصی در تحلیلی دادهمحتوای کیفی، شیوه

منظور تعیین وجود کلمات و مفاهیم مشخص در متن مورداستفاده قرار به

لعه، گیری در این مطاها خالصه، توصیف و تفسیر شود. نمونهدادهگیرد تا می

( انجام گردید. در این نوع Purposive samplingصورت هدفمند )به

های شاخص، استثنایی )افراد گیری، پژوهشگر ممکن است که نمونهنمونه

های کلیدی که بیشترین اطالعات را در ارتباط با موضوع متفاوت( و نمونه

 رو، در اینهای گوناگون دیگر انتخاب کند. ازایندهد و یا نمونهظر میموردن

مطالعه نیز افرادی که با توجه به رده تحصیلی یا شغلی نیازمند استفاده از 

های اجتماعی هستند مانند دانشجویان و استادان انتخاب شدند. شبکه

رزمینه دکنندگان، تمایل به بازگویی تجربیات خود مالک انتخاب مشارکت

های اجتماعی آنالین محدود و گسترده، عضویت در هیات استفاده از شبکه

علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان برای اساتید و 

دانشجوی در حال تحصیل در همان دانشکده بود. در این تحقیق، برای به 

ه بکنندگان، مصاحبه فردی دست آوردن اطالعات غنی و عمیق از مشارکت

عنوان روشی معتبر برای کسب اطالعات روش نیمه ساختارمند و عمیق به

ها ادامه گیری تا زمان اشباع دادهکنندگان به عمل آمد. نمونهاز مشارکت

متوقف شد. علت ادامه ندادن مصاحبه  21ها در مصاحبه پیدا کرد و مصاحبه

 ها بود وآوری دادهبا تعداد بیشتری از افراد، اشباع اطالعاتی در مرحله جمع

ها بسیار به هم نزدیک بود و تا حدودی اکثر که نتایج مصاحبهازآنجایی

مفاهیمی که در قسمت نتایج آورده شده است، توسط بیش از یک نفر بیان 

ر شده قبلی(، به نظبندیشد )اضافه نشدن مطالب جدید به مطالب دسته

ع رسیده و حجم نمونه های دریافتی به حد تقریبی اشبارسد که پاسخمی

ها با سؤال آیا شما تجربه استفاده از کافی بوده است. هر یک از مصاحبه

تر در راهنمای مصاحبه چه آغاز و با سؤاالت فرعی« شبکه اجتماعی رادارید؟

ام کنید؟، بیشتر از کدکنید؟، به چه شکل استفاده میمیزان استفاده می

 فت.کنید؟، ادامه یاها استفاده میشبکه

کنندگان در محلی انجام ها برحسب تمایل مشارکتمحل انجام مصاحبه

ها با دانشجویان در رو اغلب مصاحبهکردند. ازاینها تعیین میگرفت که آن

ها و با اساتید در محل دفتر کارشان صورت گرفت. فضای دانشکده و کالس

ها مصاحبهزمان بود. مدت 1335ها، سه ماه آخر سال زمان انجام مصاحبه

دقیقه بود.  30دقیقه تا  15کنندگان از برحسب شرایط و تمایل مشارکت

کنندگان، با اجازه برای اطمینان از حفظ تمام سخنان مشارکت

ها شونده و اخذ رضایت آگاهانه مصاحبه ضبط شد. تحلیل دادهمصاحبه

له ها انجام شد. به این صورت که محقق بالفاصآوری دادهزمان با جمعهم

ها را کلمه به کلمه روی کاغذ پیاده بعد از ضبط هر جلسه مصاحبه، مصاحبه

کرد تا درک کلی از نمود و متن هر مصاحبه را چندین بار مطالعه میمی

ها بود. منظور از کدبندی، دادن ها به دست آید. مرحله بعد، کدبندی دادهآن

کد خام استخراج  2۷3له،ها بود. در این مرحبرچسب یا نام به قطعاتی از داده

، شدشد. پس از کدبندی اولیه، با توجه به معنایی که از کدها حاصل می

ها یا الگوهای اصلی توسط محقق استخراج شد. درنهایت، محقق مایهدرون

گر بار دیمایه را روشن نموده و یکبا استفاده از مقایسه دائم، معنی هر درون
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گیری نمود. تمامی احل قبل تصمیمبندی اطالعات در مردر مورد دسته

بندی در کل جریان تحقیق ادامه داشت. مراحل کدگذاری، تحلیل و طبقه

 استفاده گردید. 10نسخه  MaxQdaافزار ها، از نرمبندی دادهبرای طبقه

ت قبول بودن، قابلیروایی، دقت و استحکام پژوهش بر اساس چهار معیار قابل

قبول شد. برای اطمینان از قابل نیپذیری تأمقالاطمینان، تائید پذیری و انت

آوری ها، از مواردی همچون تخصیص زمان کافی برای جمعبودن داده

ها و آوری دادهها، از مواردی همچون تخصیص زمان کافی برای جمعداده

ها استفاده شد. برای تأمین معیار قابلیت مدت با دادهدرگیری طوالنی

های کیفی استفاده شد خارجی باسابقه انجام پژوهشاطمینان، از یک ناظر 

ها و تحلیل را بررسی و نتایج پژوهش را تائید آوری دادهکه فرآیند جمع

. ها استنمود. جهت برآوردن تائید پذیری که گویای ثبات و پایایی داده

طرفی محققان، از نظرات تکمیلی همکاران استفاده عالوه بر این رعایت بی

ها را بررسی و مورد تائید قرار دهند. قابلیت انتقال بندیو دسته شد تا کدها

ها و آوری و تحلیل دادهها، در جمعتحقیق با ثبت کامل و پیوسته فعالیت

ها، تأمین شد. مالحظات اخالقی در این پژوهش، شامل توصیف غنی از داده

ندگان کنرعایت محرمانه بودن اطالعات و اخذ رضایت آگاهانه از مشارکت

نامی ورازداری، برخورداری جهت مصاحبه و ضبط مصاحبه ضمن حفظ بی

 گیری از پژوهش در هر زمان از مطالعه، بود که رعایت گردید.حق کناره

 هایافته

کنندگان تحقیق از قبیل رشته تحصیلی، مقطع مشخصات مشارکت

گروه آموزشی جنسیت و سن در تحصیلی، سنوات تدریس، رتبه علمی، 

شده است.نشان داده 1جدول 

 

 مشخصات دموگرافیک مشارکت کنندگان :1جدول 

 تعداد/درصد متغیر

 اساتید

 درصد 30نفر  3 مربی

 درصد 50نفر  5 استادیار

 درصد 20نفر  2 دانشیار

 0 استاد

  تدریسسنوات 

 درصد 20نفر  2 سال 5 ریز

 درصد 20نفر  2 سال 10-5

 درصد 10نفر  1 سال 10باالی 

  گروه آموزشی

 درصد 10نفر  1 بهداشت عمومی

 درصد 40نفر  4 بهداشت محیط

 دردصد 10نفر  1 کاردرمانی

 درصد 20نفر  2 یابهداشت حرفه

 درصد 20نفر  2 آموزش بهداشت

  انحراف معیارسن میانگین و 

 0 سال 30زیر 

 1 سال 40-30

 11/44 ± 25/2 سال 50-40

 33/52 ± 511/2 سال 50باالی 

 دانشجو

  رشته تحصیلی

 درصد 5۷/22نفر  4 بهداشت مواد غذایی

 درصد 5۷/22نفر  4 بهداشت محیط

 درصد 25/42نفر  1 یابهداشت حرفه

  جنسیت

 درصد 22/13نفر  3 زن

 درصد ۷1/35نفر  5 مرد

  سن )میانگین و انحراف معیار(

 0 سال 30زیر 

30-24 315/2 ± 22/21 

 ۷5/31 ± 212/3 30باالی 
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 مجازی در فرایند آموزش و یادگیری اجتماعی یهابا بکارگیری شبکه رابطه در کنندگان مشارکت یهادگاهید از حاصل فرعی و اصلی طبقات: 2جدول 

 زیر طبقه طبقه فرعی

  منافع درک شده

تبادل ایده و  3-1-1، اشتراک گذاری عقاید و افکار 2-1-1، اشتراک گذاری مطالب، تجارب و اخبار علمی 1-1-1 تسهیم اطالعات 1-1

 نظرات و پیشنهادات

ارسال همزمان اطالعات در  3-2-1، ارسال همزمان اطالعات در حجم وسیع 2-2-1، حمل اسان اطالعات 1-2-1 تسهیل فرآیند آموزش و یادگیری 1-2

 پوشش وسیع

 فرا زمانی -یادگیری فرامکانی 2-3-1، فرامکانی -آموزش فرازمانی 1-3-1 تسریع فرآیند آموزش و یادگیری 1-3

 امکان جستجوی انالین حین آموزش و یادگیری 2-4-1، ، متن و فیلمریبه کارگیری همزمان صدا، تصو 1-4-1 چند وجهی سازی آموزش 1-4

  موانع درک شده

 مصرف انبوه اطالعات 2-1-2، تولید انبوه اطالعات 1-1-2 یایادگیری انگشت دانه 2-1

 کاهش مشارکت بین فردی 3-2-2، کاهش ارتباط کالمی 2-2-2، کاهش تعامل رو در رو 1-2-2 یادگیری فردگرایانه 2-2

 

های کنندگان در رابطه با تبیین کاربرد شبکهمشارکتهای تحلیل گفته

اجتماعی مجازی در آموزش و یادگیری در دوطبقه اصلی و شش طبقه 

زیر طبقه فرعی ظهور پیدا کرد. طبقه اصلی اول شامل  15فرعی و 

د ، تسهیل فرآین«تسهیم اطالعات»منافع درک شده با چهار طبقه فرعی 

د آموزش، و چندوجهی سازی آموزش فرآین عی، تسر«آموزش و یادگیری

زیر طبقه و طبقه اصلی دوم موانع درک شده با دوطبقه فرعی  10

زیر طبقه  5اندازه یک وجب و یادگیری فردگرایانه و اقیانوس دانش به

های ظهور بود. در ادامه، موضوعات اصلی که حاصل تحلیل داده

خواهد شد تفصیل شرح داده ها است، بهشده از مصاحبهآوریجمع

 (.2جدول )

 منافع درک شده 1

د فرآین لیتسهیم اطالعات،، تسه "این درون مایه از چهار طبقه فرعی 

آموزش و یادگیری، تسریع فرآیند آموزش و یادگیری، و چند وجهی 

طبقه تشکیل شده است. در زیر هر یک از مفاهیم  10و  "سازی آموزش

 به تفصیل شرح داده شده است.

 تسهیم اطالعات 1-1

ها بود و از دیدگاه این طبقه حاصل تحلیل کامل مصاحبه

های ز مزایای استفاده از شبکهکنندگان تسهیم اطالعات یکی امشارکت

اجتماعی در فرایند آموزش و یادگیری بود. طبقه اول تسهیم اطالعات 

 گذاری، اشتراک«گذاری مطالب علمیدر چهار زیر طبقه فرعی اشتراک

و تبادل تجارب و اخبار  شنهادهایعقاید و افکار، تبادل ایده، نظرات و پ

 بندی شد.علمی طبقه

 مطالب، تجارب و اخبار علمیشتراک گذاری  1-1-1

جازی های مکنندگان این مطالعه معتقد بودند استفاده از شبکهمشارکت

شود که بتوان مطالب علمی مرتبط را در فضای مجاری انتقال سبب می

د زمان بتواننطور همکه بسیاری از دانشجویان و استادان بهطوریداد به

های مجازی از طریق شبکه دیگر،عبارتبه آن مطالب دست یابند؛ به

سرعت و به سهولت اخبار مربوط به موضوعات علمی و توان بهمی

تجربیاتی که افراد درزمینه ای کسب کردند را تبادل و به اشتراک 

توانند از این تجربیات و اخبار علمی استفاده گذاشت و افراد دیگر می

کی این دیدگاه ی های روز دنیا باخبر شوند. در تائیدکنند و از پیشرفت

 کنندگان معتقد بود:از مشارکت

های آموزشی مربوط به رشته هایی داریم. گروهاآلن یک سری گروه 

ای داشته، اطالعاتی که مثالً تجربهخودمان، که هر کس به فراخور این

گذارد ای داشته و مطالعه کرده می این و به اشتراک میداشته، مقاله

ود در شه، اگر کسی با یک مشکلی مواجهه میشود که بقیاین باعث می

پرسد بقیه گذارد سؤالش را میمحیط کار یا درس به اشتراک می

، 15کننده شماره دهد. )مشارکتتناسب اطالعاتی که دارد پاسخ میبه

 ای(.دانشجو، رشته کارشناسی ارشد بهداشت حرفه

 اشتراک گذاری عقاید و افکار 1-1-2

ان کنندگها از دیدگاه مشارکتپس از تحلیل مصاحبهدیگری که  هیمادرون

گذاری کنندگان به آن اذعان داشتند، اشتراکحاصل گردید و مشارکت

ند کنندگان معتقدها و افکار بود. تحلیل مصاحبه نشان داد مشارکتعقیده

کند تا عقاید و افکار ها ایجاب میهای مجازی فرصتی را برای آنکه شبکه

های مجازی ها و گروهث علمی خود را از طریق صفحات، کانالمرتبط با مباح

در دسترس به اشتراک گذاشته و سایرین را به بحث و گفتگو بطلبند. یکی 

 کنندگان معتقد بود:از مشارکت

های کوچک فامیلی، فالن، دوستانه هست باالخره اخبار و مثالً در گروه

شود هرکس بسته میشود گاها پاالیش اطالعات علمی هم ردوبدل می

های هرحال موضوعات در شبکهدهد چون بهبه تخصص خودش نظر می

کسی که دیگر زیاد است مثالً مطلبی که راجع به بیماری است آن

محیطی و آب است بنده دهد مطلب بحث زیستپزشک است نظر می

ند کنکنم سؤال میدهم رفع ابهام میمرتبط با موضوع هستم پاسخ می

یا اگر درزمینه پژوهش اخبار غلطی باشد یا مطلب ناجوری باشد از من...

محیطی خیلی مطالب دیگر که مثالً درست نباشد ازنظر زیست

را  کنم که اینکنم تقاضا میگذارم، رد می...بالفاصله رویش کامنت می

کننده دیگر منتشر نکنند. یا خبر و عکسش را منتشر بکنن )مشارکت

سال سابقه تدریس در رشته  13علمی، با ، یک عضو هیئت1شماره 

 بهداشت محیط(.

 تبادل ایده و نظرات و پیشنهادات 1-1-3

های اجتماعی مجازی امکان تبادل و مایه شبکهبر اساس این درون

و حتی ایده درباره موضوع خاص  شنهادهایگذاری نظرات و پاشتراک

ید ید و یا عدم تائکند و زمینه را برای نقد و بررسی، تائعلمی فراهم می

تقد کنندگان معکند. در این راستا یکی از مشارکتو توسعه آن ایجاد می

 بود:
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م ای به نظرها شده من درباره یک کار تحقیقاتی ایدهمثالً خیلی وقت

آمده که مطمئن نیستم روش کارش درسته یا نه بعد اون رو با 

ان و یا حتی ها عنوگذارم و خیلی وقتهمکالسی هام به اشتراک می

اری کروش کار یک پروپوزال تو گروه تلگرامی که درست کریم چکش

، یک دانشجو کارشناسی 14کننده شماره میشه وآماده میشه )مشارکت

 ارشد رشد آموزش بهداشت(.

 تسهیل فرآیند آموزش و یادگیری 1-2

کنندگان ها بود و مشارکتاین طبقه حاصل تحلیل کامل مصاحبه

آموزش و یادگیری را یکی از مزایای دیگر استفاده از تسهیل فرایند 

دانستند. طبقه دوم تسهیل فرآیند آموزش و های اجتماعی میشبکه

در سه زیر طبقه فرعی حمل آسان اطالعات، ارسال و انتقال « یادگیری

زمان اطالعات در پوشش زمان اطالعات در حجم وسیع، ارسال همهم

 بندی شد.وسیع طبقه

 ل اسان اطالعاتحم 1-2-1

های پژوهش نشان داد که استفاده از فضاهای مجازی تحلیل مصاحبه

که رجوع و ها و مقاالت کاغذی است درحالیسبب کاهش نیاز به کتاب

که حمل طوریاستفاده از منابع الکترونیکی پاسخ گوی این نیاز است به

جازی ی مهای الکترونیکی در فضاصورت فایلو انتقال اطالعات علمی به

مشکل سنگینی وزن و مصرف باالی کاغذ را برطرف ساخته است.. یکی 

 کنندگان معتقد بود:از مشارکت

 های اجتماعی، عرصه را بر کتاباآلن کار به صورتی شده که کار با شبکه

ها ها حالت پرینت و...داشتند قفسهزمانی همه کتابهم تنگ کرده، یک

رویم که یک آرشیو کوچک سمت مییواش به این پر بوده اآلن یواش

های الکترونیک ...دیگر ، کتابpdfکامپیوتر ایجاد شود فایل کتب 

 جوری جایگزینها هم سبک شدند یعنی فضای اجتماعی یککتابخانه

 sourceها. البته ناگفته نماند هر چیزی هر شود جایگزین کتابمی

شی هم هر اطالعاتی در جای خودش اهمیت خاص خودش را داره توگو

تاب همه کتوانید در دسترس داشته باشید ولی اینکتابی بخواهید می

، یک عضو 5کننده شماره توانید حمل کنید )مشارکترا با خود نمی

 سال سابقه تدریس در رشته هماتولوژی(. 4علمی با هیئت

 ارسال همزمان اطالعات در حجم وسیع 1-2-2

به دست آمد ارسال حجم وسیعی ها ای دیگری که از مصاحبهمایهدرون

زمان واحد از طریق فضاهای از اطالعات علمی و غیرعلمی در یک

 عنوان کاربران اصلیدیگر دانشجویان و استادان بهعبارتمجازی است به

طور توانستند بههای اجتماعی مجازی در نظام آموزشی میشبکه

از زمان اطالعات را در حجم زیادی دریافت کنند. یکی هم

 کنندگان معتقد بود:مشارکت

مثالً من خودم در تلگرام، یک گروه رادارم خیلی خوب است. درزمینه 

ترین ترین و جامعنفر عضو دارد بعد سریع 2500رشته خودم است.

گذارند و من بدون هیچ های باال در گروه میمطالب را با حجم

، دانشجو، ۷کننده شماره توانم دانلود کنم )مشارکتمحدودیتی می

 ای(.رشته کارشناسی ارشد رشته بهداشت حرفه

 ارسال همزمان اطالعات در پوشش وسیع 1-2-3

های پژوهش حاصل از مصاحبه نشان داده شد که بر اساس تحلیل یافته

های مجازی دارای مزیت ارسال و دریافت اطالعات در استفاده از شبکه

دیگر تعداد عبارتزمان و در یک سطح وسیع و گسترده است. بهیک

زمان یکسری اطالعات دریافت کنند باال طور همتواند بهافرادی که می

 کنندگان معتقد بود:است. یکی از مشارکت

واحد تعداد زیادی از افراد کنم چطور می شه درآنمن همیشه فکر می

های مجازی آنالین نبود؟! رو درباره یک موضوع آموزش داد اگر شبکه

تا دانشجو و یادگیرنده  100زمان به لحظه همتونه در یکاستادمی 

مطلب به گه مثالً استادی که در خارج از کشوره میتونه اطالعات رو 

برای جمعی وسیع از افراد سخنرانی بزاره. اآلن ویدئو الیو اینستاگرام 

، دانشجو کارشناسی ارشد 1کننده شماره همین کار را میکنه )مشارکت

 ذایی(بهداشت مواد غ

 تسریع فرآیند آموزش و یادگیری 1-3

کنندگان ها بود و مشارکتاین طبقه حاصل تحلیل کامل مصاحبه

تسریع فرایند آموزش و یادگیری را یکی دیگر از مزایای استفاده از 

دانستند. طبقه سوم تسریع فرایند های اجتماعی آنالین میشبکه

برطرف ساختن در دو زیر طبقه فرعی « آموزش و یادگیری

های مکانی و فیزیکی وهم زمانی آموزش و یادگیری محدودیت

 بندی شد.طبقه

 فرامکانی -آموزش فرازمانی 1-3-1

های پژوهش استفاده از فضاهای مجازی سبب بر اساس تحلیل مصاحبه

شود و امکان آموزش و انتقال اطالعات کاهش نیاز به حضور فیزیکی می

های مکانی که برای ای که محدودیتگونهند. بهکاز راه دور را فراهم می

توان از شود و حتی میآموزش نیاز بود از طریق این فضاها محدود می

 کنندگان معتقد بود:بین برد. یکی از مشارکت

به لحاظ استفاده شما محدود به مکان و زمان خاصی نیستید...اآلن 

لفنشان در های اجتماعی عضو هستند تها این در این شبکهخیلی

توانند هر روز در اختیارشان است و بعد هم میهای مختلف شبانهساعت

 «ها استفاده کنند...ساعتی هرجایی از اطالعات این شبکه

سال سابقه  21علمی با ، یک عضو هیئت4کننده شماره )مشارکت

تدریس در رشته مهندسی بهداشت محیط(. در تائید اظهارنظر این 

ن که کالً در کل کشورهای آسیایی و اروپایی تدریس کننده: اآلمشارکت

روز افزایش پیدا های مجازی هم روزبهاز طریق فضای مجازی و رشته

می کنه. یعنی که نحوه یادگیری و آموزش از طریق فضای مجازی 

هایی دارِ که کشورهای طراز اول دنیا در علم و فناوری و پژوهش حسن

باید بیشتر استفاده کنیم. )مشارکت  از آن استفاده می کنن ماها هم

سال سابقه ندریس در رشته  2، یک عضو هیئت علمی با 1کننده شماره 

 کار درمانی(.

 فرا زمانی -یادگیری فرامکانی 1-3-2

ی های اجتماعکنندگان در این مطالعه معتقد بودند که شبکهمشارکت

نی و کاتواند فرصتی یادگیری با برطرف ساختن محدودیت ممجازی می

های یادگیری جهت فرصتحضور فیزیکی فراهم کند و ازاین

یافته و در هر مکان و تنها بااتصال به شبکه جهانی اینترنت از افزایش

کنندگان معتقد پذیر است. یکی از مشارکتطریق تلفن همراه امکان

 بود:

 یهاترین مزیتش همین هست که من می تونم براحتی از فرصتبزرگ

در دنیا برای من هست و امکان حضورش برام نیست استفاده  یادگری که
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برتر دنیا ثبت نام  یهاکنم ... خودم بارها در کورس های انالین دانشگاه

دانشجو  12)مشارکت کننده شماره « کردم و شرکت کردم است...

و تجربه این دانشج دییکارشناسی ارشد رشته بهداشت مواد غذایی(... در تأ

اجتماعی مجازی زمینه  یهاهیت علمی معتقد بود ... شبکهیکی از اعضای 

 یهارشد علمی برای یک استاد رو فراهم می کنه مثالً خیلی از کار گاه

علمی هست که در شهرر ها و یا حتی خارج از ایران برگزار میشه که شاید 

 کنندینشه شرکت کنیم اما وقتی همون کارگاه رو انالین هم برگذار م

، یک عضو هیئت 2نی رو بر داشتند. )مشارکت کننده شماره محددیت مکا

 (.یاسال سابقه تدریس در بهداشت حرفه 3علمی با 

 چند وجهی سازی آموزش 1-4

در دو زیر طبقه « طبقه چهارم چندوجهی سازی آموزش و یادگیری

زمان صدا، تصویر، متن و فیلم و امکان جستجوی کارگیری همفرعی به

دیگر عبارتبندی شد. بهو یادگیری طبقه آنالین حین آموزش

کنندگان در این مطالعه معتقد بودند آموزش و یادگیری مشارکت

های ها و قالبها، فنکارگیری ابزار، رسانهمطالب به دلیل امکان به

 محتوایی مختلف، از تنوع زیادی برخوردار شده است.

 ، متن و فیلمریبه کارگیری همزمان صدا، تصو 1-4-1

های مجازی این طبقه بیانگر این مطلب است که شبکه هیماروند

توان از تصویر به همراه نوشته، فیلم، صوت فرصتی فراهم کرده که می

زمان استفاده کرد و این قابلیت امکان ارسال و طور همو ...به

های اجتماعی فرایند آموزش و گذاری مطالب از طریق شبکهاشتراک

دیگر، فرایند آموزش در عبارتساخته است؛ بهیادگیری را چندبعدی 

چهار بعد تصویر ثابت، تصویر متحرک، متن و صوت شناور است. یکی 

 کنندگان معتقد بود:از مشارکت

خب ببینید یک استاد اگر بتونه مطلبی که قرار تدریس کنه پادکست 

درست کنه و عالوه بر متن و یا پاورپوینتی که برامون اشتراک میزاره 

دانشجوی  3باشه آموزش )مشارکت کننده شماره  دتریدر میتونه مفچق

 کارشناسی ارشد بهداشت محیط(.

 امکان جستجوی انالین حین آموزش و یادگیری 1-4-2

توانند امکان جستجوی های اجتماعی میمایه شبکهبر اساس این درون

دیگر جستجو مطالب در عبارتبرخط حین آموزش را فراهم کنند به

زمان ممکن طور همآموزش هم برای دانشجو و هم برای استاد بهحین 

 کنندگان معتقد بود:شود. یکی از مشارکتمی

آمده که بخواهیم یک نحوه خوب گاهی اوقات حین آموزش پیش

افزار و حتی جستجو را در استفاده از یک روش و یا استفاده از نرم

استاد و دانشجو باهم  زمانی که هر دو طرفاینترنت آموزش دهیم و این

افتد و تر اتفاق میدر یک فضای مجازی تعامل دارند خیلی سریع

 «بخصوص که امکان جستجوی آنالین برای هر دو گروه فراهم هست...

سال تدریس در رشته  2علمی باسابقه ، هیئت1کننده شماره )مشارکت

 کاردرمانی(.

 موانع درک شده 2

ی ، و یادگیریایادگیری انگشت دانه " این درون مایه از دو طبقه فرعی

و پنج زیر طبقه تشکیل شده است که به تفصیل هر یک  "فردگرایانه 

 از این مفاهیم شرح داده شده است.

ای )اقیانوس دانش به عمق یک انگشت دانه یریادگی 2-1

 وجب(

کنندگان یکی از معایب استفاده از بر اساس تحلیل دیدگاه مشارکت

مایه طور سطحی بود. دروناعی یادگیری مطالب بههای اجتمشبکه

یک  مثابهکنندگان بهای بر اساس نظر مشارکتیادگیری انگشت دانه

اندازه یک وجب درک اقیانوس دانش است که عمق یادگیری تنها به

 که اطالعاتمایه با توجه به ایندیگر، طبق این درونعبارتشود. بهمی

و ناشناس با حجم وسیع در اختیار افراد  زیادی از طریق افراد مختلف

گیرد موثق بودن اطالعات نامشخص است و در زمان استفاده از قرار می

این اطالعات نیاز به این است که درباره موثق بودن این اطالعات تحقیق 

مایه در سه زیر طبقه فرعی تولید انبوه و پژوهش شود. این درون

اعتماد بودن اطالعات رقابلیغ، مصرف انبوه اطالعات، «اطالعات

 بندی شد.طبقه

 تولید انبوه اطالعات 2-1-1

کنندگان معتقد بودند دانشجو یا هر کاربر در فضاهای مجازی مشارکت

این امکان برایش فراهم است که بتواند اطالعات مرتبط با تخصص و 

عالقه خود را در اندازه و حجم فراوان دریافت کند اما این به معنای 

ان کنندگتبر بودن همه اطالعات دریافتی نیست. یکی از مشارکتمع

 معتقد بود:

خب واقعیت این هست که خیلی دسترسی به اطالعات زیاده اونقدر  

که نمی یشه به همه این اطالعات و دانش هم مطمئن بود به لحاظ 

ای از فالن سایت میاره حتی یک سایت علمی... گاهی دانشجو میره مقاله

با رفرانس علمی و تکست مغایرت داره...  ینیبیروف بعد مخبری مع

مجازی میخوان اطالعات تولید کنن و چرخشون  یهابیشتر این شبکه

سال  20علمی، با ، یک عضو هیئت3بگرده )مشارکت کننده شماره 

 سابقه تدریس در رشته بهداشت عمومی(.

 مصرف انبوه اطالعات 2-1-2

کنندگان بخصوص پژوهش مشارکت های اینبر اساس تحلیل یافته

که فضاهای اجتماعی اطالعات را استادان دانشگاه معتقد بودند ازآنجایی

ای که گونهدهد بهباال در اختیار همه قرار میبا حجم باال و با سرعت

توانند به سهولت به این حجم باالیی از اطالعات دانشجویان می

حتوای آموزشی اطالعات عنوان مها بهدسترسی پیداکرده و از آن

 کنندگان معتقد بود:استفاده کنند. یکی از مشارکت

مجازی و با یک  یهامن هرچی بخوام میتونم سریع از طریق شبکه 

ه به نمیش یکه اطالعات فراوونه.. ول نهیسرچ بدست بیارم این معنیش آ

ها اعتماد کرد چون خیلی هاش منبع مشخصی خیلی از امار و ارقام

که  ینیبیها یک متن رو از چند نویسنده م. خیلی وقتنداره..

دانشجوی کارشناسی ارشد  11)مشارکت کننده شماره « هستش...

 آموزش بهداشت(.

 هایضاعتماد کرد بع توانیبه اصطالح قابل وثوق نیستند زیاد بهشان نم

ا آنجا ی خوانندییا م شنوندیهستند که صد در صد یک مطلبی را که م

. در حالی که این چنین کنندیکامالً به آن اطمینان پیدا م نندیبیم

نیست فرد باید خودش هم زمینه قبلی داشته باشد که یا یک اطالعاتی 

ننده مشارکت ک«)را داشته باشد هر حرفی را نشنود یا شنید باور نکند...



و همکاران رضایی   

۷ 

 

سال سابقه تدریس در رشته بهداشت  21، یک هیئت علمی با ۷شماره 

 عمومی(.

 یادگیری فردگرایانه 2-2

کنندگان ها بود و مشارکتاین طبقه حاصل تحلیل کامل مصاحبه

های یادگیری فردگرایانه را یکی از موانع درک شده استفاده از شبکه

از  دیگر بسیاریعبارتمجازی در فرایند آموزش و یادگیری دانستند؛ به

ر هردو ی دهای اجتماعکارگیری شبکهکنندگان معتقد بودند بهمشارکت

شود کاربر چه دانشجو و چه استاد فرایند آموزش و یادگیری باعث می

در برقراری فرایند ارتباط دچار چالش شوند یادگیری فردگرایانه در زیر 

، کاهش تعامل رودررو، کاهش «طبقات فرعی کاهش فرآیند بازخورد

 ارتباط کالمیم کاهش مشارکت بین فردی ظهور پیدا کرد.

 تعامل رو در روکاهش  2-2-1

های اجتماعی ها، نشان داده شد که شبکهبر اساس تحلیل مصاحبه

امکان تعامالت متقابل را کاهش داده و ارتباطاتی که رودررو بود به 

ارتباط از طریق این فضاها یعنی ارتباط از راه دور تغییر یافت. در راستای 

 کنندگان معتقد بود:یکی از مشارکت تائید این دریافت
دریافت کنند از حال همدیگر باخبر  توانندیبعضی اخبارها را به روز م 

رفت و امدها را پر کرده.  انیجا دهندیهستند با هم گروه تشکیل م

 امام یک گروه خانوادگی داریم خانوادهمثالً من در شهرستان با خانواده

. این مزایا را دارد ولی میکنیهر روز صحبت م پرسمیحالشون را م

یک عضو هیئت  3مشارکت کننده شماره «)خوب عوارضی هم دارد.

 سال سابقه تدریس، رشته، آموزش بهداشت( 15علمی با 

 کاهش ارتباط کالمی 2-2-2

دهنده این است که فضاهای مجازی با فراهم کردن مایه نشاناین درون

ارتباطات مجازی فرصت مکالمه و ارتباطات مستقیم را کاهش داده و 

ها ها و گروهصورت ارتباطات غیرکالمی از طریق کانالت بهارتباطا

ریق توانند از این طها میتغییریافته است و افراد حتی در دورترین فاصله

 کنندگان معتقد بود:ارتباط برقرار کنند یکی از مشارکت

مان ازش استفاده کنیم و توانیم در کارهای پژوهشیراحتی میما به 

صورت حضوری پرسشنامه را ببریم دم باشد ما به دیگر لزومی نداشته

هایی که ما داریم اگر بخواهیم در به یک نفر بدهیم. چون اآلن در روش

پرسشنامه را تکمیل بکنیم باید با فرد تماس بگیریم بگوییم بیاید فالن 

جا و ما پرسشنامه را به او بدهیم خودش تکمیل کند یا ما مصاحبه 

باشد مثالً یک شبکه اجتماعی دیگری باشد ما کنیم ولی وقتی تلگرام 

نیم کمان را ارسال میراحتی از طریق این شبکه اجتماعی پرسشنامهبه

، یک 10کننده شماره مشارکت«)گرداند.دهد و به ما برمیفرد پاسخ می

 سابقه تدریس در رشته: بهداشت مادر و کودک(. 2علمی با عضو هیئت

 کاهش مشارکت بین فردی 2-2-3

ها از دیدگاه ها که از طریق تحلیل مصاحبهمایهیکی دیگر از درون

کنندگان حاصل شد این است که به دلیل کم شدن ارتباطات مشارکت

مستقیم امکان تعامل و مشارکت در کارها در افراد کاهش یافت و حجم 

ها و ها، گروهوسیعی از زمان افراد به شکل فعالیت افراد در کانال

 کنندگان معتقد بود:یگر سوق یافت. یکی از مشارکتهای دشبکه

شود که ما حاال احساس کاذب ممکنه در بعضی دانشجوها ایجاد می

خیلی هم وابسته دانشگاه و کالس و تدریس و اساتید نیستیم هر مطلبی 

کنیم و درمیاوریم چه لزومی دارد که من دو رویم سرچ میخواستیم می

النی بنشینم و شاید بیشتر این هم در ساعت بروم سر کالس استاد ف

علمی ، یک عضو هیئت5کننده شماره مشارکت«)فضای مجازی...

 سال تدریس در، رشته: هماتولوژی(. 4باسابقه 

بحث

هدف از انجام مطالعه حاضر، تبیین دیدگاه دانشجویان تحصیالت 

های اجتماعی مجازی در آموزش و پژوهش تکمیلی و اساتید از شبکه

کنندگان این مطالعه، بکار گیری بر اساس دیدگاه مشارکت بود.

های اجتماعی مجازی دارای منافع و موانعی در فرایند یادگیری و شبکه

های فرعی تسهیم اطالعات است که دارای آموزش است. یکی از طبقه

های کنندگان معتقد بودند که شبکهسه زیر طبقه فرعی است مشارکت

گذاری مطالب، تجارب و اخبار زی در اشتراکاجتماعی مجازی نقش بار

 هاشنهادیگذاری عقاید و افکار، تبادل ایده و نظرات و پعلمی، اشتراک

های دهد که استفاده از شبکههای متعدد نشان میدارند. پژوهش

اجتماعی مجازی در آموزش، یادگیری زمینه یادگیری مشارکتی، ایجاد 

؛ کندموزش و یادگیری را مهیا میمشارکت فعال یادگیرندگان در امر آ

های اجتماعی مجازی حلقه مفقوده عملیاتی دیگر، شبکهعبارتبه

ساختن مشارکت واقعی و فعال یادگیرندگان، در ساخت و تولید دانش 

، تفکر انتقادی گروهی، ابزارهای اینترنتی .(12-11)و یادگیری است 

 کند ویادگیری پروژه محور تیمی و حل مسئله گروهی را تقویت می

ها تنها به دلیل تولید و به اشتراک گذاشتن دانش بین اعضای قدرت آن

آن نیست، بلکه امکان بازتاب دادن و تولید دانش جدید را نیز فراهم 

 داشتن توجهنگه راه خوب برایآورد استفاده از شبکه اجتماعی، یکمی

 شدهدانشجویان و ماندگاری اطالعات است در سایر مطالعات نیز اشاره

های اجتماعی تعامالت بین دانشجویان، استادان و مشارکت که شبکه

دهد و باعث رشد مهارت تفکر انتقادی، یادگیری از ها را افزایش میآن

در مطالب و طریق همکاران، ارائه بازخورد، افزایش درگیری فراگیران 

ی ها. نتایج این تحقیق با یافته(13)ایجاد یک جو مشارکتی خواهد شد 

که است که نتیجه این مطالعه خوانی دارد. این درحالینون همتحقیق ک

( در تضاد است. بر اساس 131۷با نظریه منطق موزاییکی مک لوهان )

این منطق انسان موجودی است که در چارچوب محیط اجتماعی 

کند سپس عنصری الیتجزا از آن پذیرد، بدان خو میخویش رنگ می

عناصرش که نوعی هموایی شود، این اعتیاد به محیط و می

(Conformismرا در انسان )هیچ شبه به ادغام انگیزد، بیها برمی

همه همچون انجامد اینفکری و درنهایت جذب تام فرد با محیط می

ود که ششود و مانع از آن میای بر گرداگرد اندیشه او تشکیل میشبکه

ودیت چنین فردی جهات دیگر محیطش را نیز ببیند و موجب محد

شود. طبقه فرعی دیگر تسهیل فرآیند ذهن و عدم تفکر خالق می

کنندگان بر این باور آموزش و یادگیری است. در پژوهش حاضر شرکت

های اجتماعی مجازی با امکان حمل آسان بودند که استفاده از شبکه

زمان اطالعات در حجم و پوشش وسیع، روند اطالعات، ارسال هم

ر قشر دانشگاهیان تسهیل کرده و این امکان آموزش و پژوهش را د

فراهم شد که روند آموزش و پژوهش ارتقا یابد. نتایج مطالعات نشان 

ی های اطالعاتداد سرعت زیاد اینترنت، امکان برقراری ارتباط با پایگاه

مندی دانشجویان به دیگر و جامع بودن مطالب اینترنتی، سبب عالقه

که حتی در مواردی این طوریه بود، بهاینترنت و استفاده از آن شد
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ها و . سهولت کار با این شبکه(20)صورت عادت درآمده بود استفاده به

 ترین دلیل استفاده دانشجویانها، مهمطالعاتی این پایگاهبازه گسترده ا

. نیز (21)های مجازی جهت پیدا کردن دوستان قدیمی است از شبکه

خوانی داشت. تسریع فرآیند آموزش و با نتایج مطالعه حاضر هم

های فرعی است که در دو زیر طبقه آموزش یادگیری یکدیگر از طبقه

. فرازمانی قابل تبیین است -فرامکانی و یادگیری فرامکانی -فرازمانی

های اجتماعی در هر کنندگان این پژوهش شبکهبیان مشارکتطبق 

مکان و در هر زمان امکان آموزش و یادگیری را فراهم کرده است. 

کنندگان به آموزش از راه دور مبین این که اشاره مشارکتطوریبه

اعی های اجتممطلب است. نتایج پژوهشی نشان داد که استفاده از شبکه

آورد که فراتر ین امکان را برای کاربران فراهم میدر آموزش و یادگیری ا

از زمان و مکان قادر باشند به این ابزارها دسترسی داشته و مطالب خود 

 .(22)را دریافت یا ارسال کنند 

گرفته در این پژوهش چندوجهی سازی یکی دیگر از طبقات فرعی شکل

زمان صدا، تصویر، متن و کارگیری همآموزش است یعنی از طریق به

 تواند نقشتجوی آنالین حین آموزش و یادگیری میفیلم و امکان جس

ایفا کند. بر اساس نظریه امتداد مک لوهان هر وسیله ارتباطی امتداد 

که خط و متن را امتداد چشم، صدا طورییکی از حواس انسان است. به

کارگیری حواس بیشتر در فرایند رو بهرا امتداد گوش است. ازاین

یکی  عنوانها نشان داد که یوتیوب بهژوهشیادگیری مؤثر است. نتایج پ

های آموزشی بسیاری های اجتماعی چندوجهی، حاوی فیلماز شبکه

ها در فضای ه. مطالعات نشان داده است جذابیت این شبک(23)است 

ها در بکار گیری فرایندهای آموزشی مجازی، دلیل استقبال بیشتر از آن

های گونه که خودشان از شبکهاست. دانشجویان دوست دارند تا همان

های اجتماعی در کالس کنند، استفاده از شبکهاجتماعی استفاده می

( و 2013. مطالعه مورنا )(24)درس توسط استادان افزایش یابد 

های اجتماعی در از استادان به بکار گیری شبکهدرصد  30همکاران 

های اجتماعی: اقیانوس دانش شبکه .(25)مند هستند تدریس عالقه

اندازه یک وجب یکی دیگر از طبقات فرعی ظهور یافته بود. این معنا به

های اجتماعی با تولید و امکان مصرف انبوه اطالعات است که شبکه

اهی فرد سطح اطالعات علمی و عمومی فرد را افزایش دهد و سبب آگ

از مسائل محیط اطرافش شود و این به معنای افزایش عمیق اطالعات 

ید های اجتماعی از دنیست. بر اساس تحقیقی در رابطه با جایگاه شبکه

دانشجویان رشته علم اطالعات و دانش شناسی نشان داد که دانشجویان 

 22های اجتماعی، نگرش منفی داشتند.در رابطه با استفاده از شبکه

ها های اجتماعی وقت آنرصد از این دانشجویان باور داشتند که شبکهد

های ای در استفاده از شبکهدرصد هیچ فایده 14کند و را تلف می

دهندگان اعتماد درصد از پاسخ 31که طوریبه دهند.اجتماعی نمی

های اجتماعی داشتند بسیار کمی به اطالعات منتشرشده در شبکه

هایی از قبیل احساس دهد که چالش. نتایج تحقیق نشان می(13)

ودن استادان، فقدان روز نبشدگی در اطالعات، کمبود وقت، بهغرق

ها موردتوجه قرار گیرد ها در استفاده از این شبکهدانش و مهارت آن

یکی دیگر از طبقات فرعی در پژوهش حاضر یادگیری فردگرایانه  .(21)

است که با سه زیر طبقه فرعی کاهش تعامل رودررو کاهش ارتباط 

مشارکت بین فردی جایگاهی در این پژوهش به خود  کالمی و کاهش

اختصاص داده است که از دیدگاه اساتید و دانشجویان ارتباطات متقابل 

یابد و ارتباطات کالمی رودررو صورت مجازی کاهش میدر آموزش به

رسد؛ و با کاهش میزان مالقات و بازخورد کالمی به حداقل و می

ها باطات غیرکالمی از طریق این شبکهبازدیدها ارتباطات مجازی و ارت

رو به فزونی داشته است. مطالعات نشان داده است زمانی که بین گیرنده 

عنوان ابزار واسط ارتباطی قرار ای بهو فرستنده پیام، رسانه یا وسیله

ر دیگعبارتشود؛ بهخورد با اشکاالتی مواجه میگیرد، فرایند پسمی

( وجود ندارد. هرقدر Spontaneousالی )خورد آنی یا ارتجامکان پس

بین دو زمان ارسال نظرات دانش جویان و یادگیرندگان و دریافت پاسخ 

استادان و یاد دهندگان فاصله بیشتر باشد به همان نسبت فرایند 

ای نشان داده شد که شبکه شود. در مطالعهخورد دچار فرسایش میپس

تصدیق و قدردانی از کار  طهیاجتماعی یادگیری دانشجویان را در سه ح

التحصیل و تکالیف مربوط به کالس خالق، پشتیبانی از همکاران فارغ

 .(22, 2۷)کند حمایت می

 گیرینتیجه

های اجتماعی و فضای مجازی در فرایند گیری شبکهکارطورکلی، بهبه

آموزش و یادگیری از منظر ذینفعان این حوزه یعنی استاد و دانشجو 

رغم مبتنی بر وب، علی شدهیدیگر، یادگیری غنعبارتموردپذیرش است؛ به

های درک شده بستری مناسب برای تسهیل، تسریع و موانع و چالش

دهد تا از ت که به یادگیرندگان اجازه میخالقیت در فرایند آموزشی اس

های مجازی اجتماعی، برای دستیابی های اینترنت بخصوص و شبکهفناوری

به اطالعات و منابع انسانی هدفمند و مشخص به طریقی که منجر به 

یادگیری شده و موجب تسهیل مشارکت در اجتماع یادگیرندگان و معلمان 

بتنی بر رویکرد کیفی بخش کوچکی از های این مطالعه مشود. یافتهمی

نگرش استادان و دانشجویان را در حوزه دانشگاهی به چالش کشید از این 

ناسی ششده انجام مطالعات با روشپذیری بیشتر مفاهیم بیانبرای تعمیم

های اجتماعی بر سایر حیطه توسعه کمی و کیفی باهدف کاربرد شبکه

 شود.میتری پیشنهاد آموزش در طیف گسترده

 سپاسگزاری

این کار حاصل طرح تحقیقاتی مستقل است که در دانشگاه علوم پزشکی 

زنجان انجام شده است، بدینوسیله از کلیه دانشجویان و استادان 

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان به دلیل مشارکت در 

کنیم.تحقیق قدرانی می
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