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چکیده
امروزه استفاده از شبکههای اجتماعی در میان جوانان بهطور چشمگیری گسترش یافته است .در
این میان استفاده از این شبکهها در امر آموزش کمی مورد غفل .قرار گرفته اس .هدف پتووه
حاضر ،بررسی و شناسایی عوامل کلیدی موفقی .آموزش از طریت شتبکههتای اجتمتاعی است.
رویکرد پووه  ،کیفی و روش آن ستنتپپووهی است .جام ته پتووه  ،متشتکل از  723مقالته
درباره استفاده از شبکههتای اجتمتاعی در آمتوزش است .کته بتین ستا هتای  2007-2018در
مجالت علمی یا کنفرانسهای م تبر ارائه شتدهانتد نمونته پتووه
بهصورت هدفمند جمعآوری شدهاند و بر اساس پای
پووه

شتامل  43مقالته است .کته

موضوعی ،دادهها انتخاب شتدند دادههتای

از تحلیل کیفی اسناد مورد مطال ه ،گردآوری شدهاند بر استاس تجپیتهوتحلیتل دادههتا،

عوامل کلیدی موفقی .شتبکههتای اجتمتاعی در امتر آمتوزش در  4بُ تد 9 ،عامتل و  41مقولته
طبقهبندی شدند این اب اد شامل بُ د ساختاری (مشتمل بر عوامل سازمانی و کیفیت .شتبکههتا؛
بُ د سیستمهای مدیریتی (مشتتمل بتر عوامتل سیستتم متدیری .یتادگیری ،متدیری .محتتوا و
مدیری .شبکه؛ بُ د رفتاری (مشتمل بر عوامل یادگیرنده و یاددهنده؛ و ُب تد زمینتهای (مشتتمل
بر عوامل فناوری و فرهنگی؛ میباشند در پایان ،الگوی جاری عوامتل موفقیت .آمتوزش از طریت
شبکههای اجتماعی با توجه به پووه های موجود ترسیم شده اس.
واژههای کلیدی :شبکههای اجتماعی ،آموزش ،عوامل موفقی .و سنتپپووهی
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بیان مسئله
آموزش از راه دور دارای تاریخچهای طوالنی است ) )Bremer , 2012و شروو آ را
میتوا از دورههای مکاتبه ای برا اسراداده از مرتماس ی رای بروای تمویر مرواد
آموزشی به فواگیوا و فوسااد تکالیف بهوسیله دانشجویا نام بود

(2008

.)Casey,

تموالس بیشاو در زمینه آموزش از راه دور با ظهرور تکنولرو یهرای ارتبراطی بره
وجود آمت ) .)Bremer , 2012آموزش از راه دور به فل ده یواگماتی م بومیگودد کره
از رسانههای مانو بوای ارائه مماوای آموزشی به دانشآمروزانی کره از مللمرا و
دیگو دانشآموزا جتا ه انت ،اساداده میکنت ( ،)Bozkurt et al, 2017این آموزشهرا
بهعنوا یک روش اولیه آموزش به شرک قابر تروجهی در دانشرگاههرای سواسرو
جها در حال رشت ه انت (.)Brady et al, 2010
با ظهور ایناونت ،مبانی تغییواتی که بهعنوا عصو اطالعاس نامیرته مریشرود
گذاشاه شت ( .)Gunduz, 2017این تغییواس ساماارهای اجاماعی و فوهنگی را تمت
تأثیو قوار داد و تلامالس چنتگانه اجاماعی را ارائه کرود ( .)Geczy et al, 2014یکری
از بازیگوا اصلی این تموالس ،ظهور شبکههای اجاماعی بودنرت

(Jordan & Weller,

) .2018سایتهای شبکههای اجاماعی 1با سوعت شگدتانگیز وارد زنتگی روزمروه
مودم شتهانت تا به یک یلادوم مهم اجامراعی بروای ارتباطراس ماصر بره کرام یوتو
تبتی شونت ( .)Karimi, 2014اساداده از شبکههای اجاماعی یتیته رو به رشرتی در
زنتگی مصوصی و دانشگاهی است ( .)Al-Mukhaini, 2014سایتهرای شربکههرای
اجاماعی مشهورتوین فوم تکنولو یهای مبانیبو ایناونت در میرا جوانرا ه رانت
1. Social Networking sites
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(2015

 )Vural,که یکی از شیوههای فناوری اطالعاس و ارتباطاس مبانری برو و

2

میباشنت (مالمیو و همکرارا  .)1395 ،ظهرور و توسرله شربکههرای اجامراعی بره
تغییواتی در زنتگی ان ا منجو شرته

(2014

 )Stachowiak,و برا افرزایش ممبوبیرت

آ ها تلامالس افواد از قلموو آفالین وارد ممیط آنالیرن شرته اسرت

(Correa et al,

) .2010در حال حاضو سی امهای شبکههای اجاماعی در میا مودم ب یار ممبرو
ه انت و ب یاری از مودم به آنها جذ

میشونت و از آنهرا بروای اهرتاخ مخالرف

اساداده میکننت ،از اینرو طوفتارا شبکههای اجاماعی مریگوینرت «اگرو شرما در
شبکههای اجاماعی نی ایت ،شما زنته نی ایت»

(2014

 .)Al-Mukhaini,میتوا گدرت

واب اگی ان ا ها به شبکههای اجاماعی به علت نیاز او به اجاما اسرت

(Gunduz,

) .2017اساداده از شربکههرای اجامراعی جرز جرتایینایرذیو از زنرتگی ب ریاری از
فواگیوا شته است ،بهطوریکه بو روی ب یاری از جوانب زنرتگی ،ازجملره میرزا
مطالله و عملکود تمصیلی آنهرا ترأثیو م

رايیم داشراه اسرت (Kirschner & Karpinski,

).2010
شبکههای اجاماعی دارای تلاریف مالرتدی ه رانت .تلویدری کره لغرتنامره
آک دورد از شبکههای اجاماعی ارائه میدهت ،چنین است :و سایت یا نومافزاری که
از طویق اناشار اطالعاس ،دیتگاهها ،ییامها ،تصاویو و  ...موجرب ارتبرا کراربوا برا
یکتیگو میشود (موحتی و همکارا  .)1394 ،یک شبکه اجاماعی برهعنروا یرک
مکا تلویف شته است که شوکتکننتگا یک صدمه مانگی یا متماس شخصی
را در آ ایجاد میکننت ( .)Lawler et al, 2012بره اعايراد آلرورز و اسرمیت)2013( 1
سایتهای شبکه اجاماعی میتواننت بهصرورس سرایتهرای اشراواگ گذارنرته برا
تنوعی از ویژگیهای تکنیکی تلویف شونت که این امکا را به افرواد مریدهنرت ترا
روابط ایجادشته بهوسیله انگیزههای ناهمگن و مخالف را تشکی دهنت .در تلویدی
دیگو ،شبکههای اجاماعی مجازی را ،جاملهای بومط از کاربوا ایناونای که تمای به
بوقوارکود ارتبا با دیگو کاربوا در حروزههرای مرورد عالقره دو طروخ را دارنرت،
تلویف کودهانت ( )William, 2009مری تروا گدرت کره واب راگی ان را بره ممریط
1. Alvarez & Smith
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شبکههای اجاماعی به علت نیراز بره اجامرا اسرت ( .)Gunduz, 2017ایرته بنیرادی
شبکههای اجاماعی موبو بره ایجراد ارتباطراس اجامراعی اسرت ،ایرن شربکههرا
مجموعهای ییچیته از انوا ارتباطاس شخصی و حوفهای را بین افواد و سرازما هرا
به وجود میآورنت (.)Eke & Singh, 2018
با رشت چشمگیو شبکههای اجاماعی در سالهای امیو ،این رسانهها بهعنروا
یک فناوری در حال ظهور بوای آموزش و یادگیوی در سال  2005شرناماه شرتنت
( .)Umoh & Etuk, 2016درحالیکه ارزش شبکههای اجاماعی در آموزشویوورش به
رسمیت شناماه شته است ( )Schlenkrich & Sewry, 2012ولری از ظوفیرت کامر آ
در زمینه آموزش اساداده نمیشرود ( .)Parameswaran and Whinston, 2007اسراداده از
شبکههرای اجامراعی ترأثیو زیرادی برو میرزا ییشروفت تمصریلی فواگیروا دارد
(امامیریزی .)1395 ،در شبکههای اجامراعی یرادگیوی غیورسرمی در یرک شریوه
سازنته اجاماعی رخ میدهت که در آ فواگیوا  ،آموزشدهنتگا و دیگو اعضرای
جامله با هم همکاری کوده و دانش را بره اشراواگ مریگذارنرت

(Ractham & Firpo,

) .2011شبکههای اجاماعی به ابزارهرایی بروای فلرالکرود کراربوا بروای تلامر
اجاماعی اساداده میشود ،ارج مینهنت .اساداده از این شبکههای اجامراعی مکمر
تتریس ه انت و باعث غنیشت کالسهای سنای میشونت (.)Al-Mukhaini, 2014
بازنگوی متاوم نظام آموزشری ضروورس عصروی اسرت کره در آ ییشروفت
علمی حیوسآور نصیب بشو شته است (چواغمالیی و همکارا  .)1393 ،یادگیوی،
بهعنوا یک فلالیت اجاماعی ( )Berson and Berson, 2003مریتوانرت از شربکههرای
اجامراعی بهروهمنرت شرود ( .)SchlenkrichL & Sewry, 2012در ارتبرا برا آمروزش،
شبکههای اجاماعی نهتنها شیوه یاددهی -یادگیوی سنای را تغییرو مریدهنرت ،بلکره
باعث افزایش اثوبخشی فواینت یرادگیوی مریشرونت ( .)Balcikanli, 2015شربکههرای
اجاماعی با شک ان موانع میا مللما و دانشآموزا  ،افرزایش انگیرزه تمصریلی،
افزایش انلطراخیرذیوی در امرو آمروزش ( )Froment et al, 2017افرزایش مشرارکت
( ،)Jordan & Weller, 2018افزایش دساوسی به اطالعراس و منرابع موبرو بره مرواد
درسی ( )Maben & Helvie- Mason, 2017و بهبرود فواینرت مرتیویت مترسره

& (Eke
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 ،Singh,بهبود فواینتهای آموزشی و یرادگیوی فواگیروا (زارعری زوارکری و

قوبانی )1394 ،میشود .در این میا چالشهای زیرادی نیرز ایرن زمینره را تهتیرت
میکنت ،ازجمله این موارد میتروا بره م ر له حدری حرویم مصوصری
) ،2017امنیررت

(& Yuen, 2010

(Froment,

 ،)Hungاناشررار اطالعرراس مشررکوگ ،حررواسیوتری

دانشآموزا و عتم کناول درست مطالب اشاره کود (.)Balcikanli, 2015
اساداده از شبکههای اجاماعی در ایوا با رشت چشمگیوی همواه بوده اسرت،
بهطوریکه تلتاد زیادی از افواد عضو شبکههایی چو تلگوام ه انت که آمرار آنهرا
در حال حاضو بهطور تيویبی  22میلیو ندو است که  15میلیو ندرو آ هرا کراربو
فلال به شمار میرونت (فیووزآبادی 1394 ،نير در رضرایی و همکرارا .)1394 ،
ماأسدانه بیشاو کاربود این شبکهها در کشور جهت سوگومی اسرت و از ایرن فضرا
بوای هتخهای آموزشی به نمو مطلو

اساداده نمریشرود (رضرایی و همکرارا ،

 .)1395اهمیت م له با در نظو گروفان اینکره حرتود  46درصرت مرودم ایروا از
شبکههای اجاماعی مجازی مارجی 4 ،درصت از شربکههرای اجامراعی داملری و
حتود  14درصت از هو دو طیف شبکههرای داملری و مرارجی اسراداده مریکننرت
(موکز افکار سنجی دانشجویا ایوا  )1397 ،دوچنتا میشود و اسراداده بهینره از
این شبکهها میتوانرت موجرب توانمنتسرازی اسراادا و دانشرجویا کشرور شرود
(رضائی و همکارا  .)1395 ،با نگاهی به یژوهشهای انجامشته در زمینره عوامر
راهبودی مؤثو بو آموزش از طویق شبکههای اجاماعی در دام و مارج از کشرور
به طیف وسیلی از عوام یواکنته روبهرو میشویم که بومی از این عوامر شرام
سهولت اساداده ،جویا  ،سودمنتی ادراگشته ،قابلیت اعاماد (حیتری و همکارا ،
 ،)1395انگیررزه

(2015

 ،)Balcikanli,همکرررارییرررذیوی شرربکه

2012

،)Erzurum,

تلام یذیوی شبکهها ( ،)Bozkurt et al, 2017طواحی شبکه (،)Cortés & Lozano, 2014
متیویت زبا ( )Schlenkrich & Sewry, 2012و  ...اشاره داشاهانت.
درحالی که ارزش شبکههای اجاماعی در آموزش ویوورش به رسمیت شناماه
شته ،اما از ظوفیت کام آنها در امو آموزش اساداده نشته اسرت .وضرلیت فللری
یژوهشها در زمینه شبکههای اجاماعی نشا میدهت که مطاللاس موجود (داملری
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و مارجی) بهطور سی اماتیک و همهجانبه به شناسایی عوام راهبرودی و کلیرتی
موفيیت شبکههای اجاماعی در امو آموزش توجه نکودهانت و همراهنگی برین آنهرا
وجود نتارد .آگاهی از عوام تأثیوگذار بو موفيیت آمروزش از طویرق شربکههرای
اجاماعی از یکسو سبب بهوهمنتی مناسب نظام آموزشری کشرور از ایرن فنراوری
مهم و از سوی دیگو ،زمینهساز بونامهریزی در سطح کال بروای آمروزش عمرومی
آحاد جامله میشود .اساداده مؤثو از شبکههای اجاماعی با توجه به عوام اثوگذار
بو موفيیت آ میتوانت عالوهبو اینکه از آثار سو آ کم کنت زمینه آموزش ارزا و
در دساوس را در جامله فللی ما که نیازمنت اینگونه آموزشها است ،فرواهم آورد.
با توجه به آنچه گذشت ،یژوهش حاضو به دنبال یاسخگویی دو یوسش اصلی زیو
است
 .1عوامر راهبرودی موفيیرت آمروزش از طویرق شربکههرای اجامراعی چره
میباشت؟
 .2الگوی جاری عوام موفيیت آموزش از طویق شبکههرای اجامراعی دارای
چه مؤلدههایی است؟
پیشینه پژوهش
با توجه به ج توجوی ممييا در دام مطاللهای در رابطه با موضرو یرژوهش
انجام نشته بود و به بومی از موارد مطاللاس مارجی که در این راساا است ،اشاره
میشود.
تیویاکیواوغلو و ارزروم ( )Tiryakioglu & Erzurum, 2011در یژوهشی برا عنروا
«اساداده از شبکههای اجاماعی بهعنوا یک ابزار آموزشی» به ایرن نایجره رسریتنت
که اساداده از شبکههای اجاماعی در آمروزش موجرب اسرايالل زمرانی و مکرانی،
بهبود در کیدیت و اثوبخشی آموزش ،شخصیسازی آموزش ،ارتباطاس چنرتوجهی
فواگیوا با مللرم و همکرالسهرای مرود ،ارائره مکرانی بروای ارزیرابی عملکرود
دانشجویا  ،اجازهداد به طواحی ممیطهای یرادگیوی تصرویوی ،مانری و توانرایی
یادگیوی به شیوهای منظمتو در زما کوتاهتو میشود.
اسکلنکروی و سریوری ( )Schlenkrich & Sewry, 2012در یژوهشری برا عنروا
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«عوام مؤثو در اساداده موفق از سایتهای شبکههای اجاماعی در آموزش عرالی»
به این نایجه رسیتنت که عواملی چو مبادلهیذیوی ،امنیت ،حدی حویم مصوصی،
دساوسییذیوی  ،مهرارس یادگیونرته ،مرتیویت زبرانی ،سرهولت کراربود ،مرتیویت
بمثها ،نگوش فواگیو و کیدیت مماوا در اساداده مؤثو از شبکههرای اجامراعی در
امو آموزش اثوگذار ه انت.
الورز و اسمیت ( )Alvarez & -Smith, 2013در یژوهش مود با عنوا «یرادگیوی
در شبکههای اجاماعی اصول و ایتههایی بوای بکارگیوی آ در آموزش عالی» بره
این نایجه رسیتنت که عواملی چو شخصیسازی یادگیوی ،مبادلهیرذیوی ،ارزیرابی
مناسب ،حس تللق ،توجه به یرادگیوی اجامراعی ،نیازسرنجی ،انگیرزه یادگیونرته،
امنیت ،بازمورد متاوم و مهارس ارزشیابی موبری در اسراداده مرؤثو از شربکههرای
اجاماعی در امو آموزش تأثیوگذار است.
الکیو و یاوسرو ( )Lockyer & Patterson, 2008در یژوهشری برا عنروا «ادغرام
تکنولو یهای شبکه اجاماعی در آموزش یک مطالله موردی از ممریط یرادگیوی
رسمی» عواملی چو مبادلهیرذیوی ،تلامر یرذیوی ،مماروای جرامع ،زیوسرامت،
کاربوی نتی و امنیت را از عوام مؤثو در آموزش از طویق شربکههرای اجامراعی
بیا داشانت.
حیتری و همکارا ( )1395در یژوهشی با عنوا «عوامر مرؤثو برو توغیرب
دانشجویا به اساداده از شبکههای اجاماعی بهعنوا یرک شربکه آمروزش مجرازی»
عواملی چو نگوش ،سهولت اساداده ،سودمنتی و قابلیت اعاماد را از عوام مؤثو
در آموزش از طویق شبکههای اجاماعی بیا داشانت.
روش پژوهش
روش یژوهش حاضو سنازیژوهی ( )The- synthesis researchاست که شرام توکیرب
ویژگیها و عوام ماص ادبیاس تميیق میشود .سرنازیژوهی در بومری از مروارد
بهعنوا فواتملی کیدی شناماه شته و سلی دارد تميیياتی را که یوشش میدهرت،
تملی کوده و تناقضاس موجود در آ را ح کنت و ضمن یک ارچرهسرازی نارای ،
موضوعاس اصلی را نیرز بروای تميیيراس آینرته مشرخ

کنرت (Cooper & Hedges,
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)2009

از اهرتاخ آ ملرق تلمرریمهرا ،از توکیرب ناررای تميیيراس تجوبری اسررت

( .)Khorasani et al, 2014از اینرو ،حوزه یژوهش شام کلیه مياالس علمری ملابرو در
زمینه آموزش موفق از طویق شبکههای اجاماعی است .در این راساا باتوجه به اینکه
رویکود آموزش از طویق شبکههای اجاماعی در یک دهه امیو برهطرور رسرمی بره
جامله علمی ملوفی شت ،لذا کلیه یژوهشها نیز از این سالها به بلت بهصورس علمری
انجام شته و ناای آ مناشو شته و لذا کلیه مياالس مناخب این یژوهش نیز بو اسراس
این فاصله زمانی است .از سوی دیگو ،بوای فواهمآورد اطالعاس مورد نیاز ،از فروم
کاربوگ طواحیشته توسط مميق بوای گزارش و ثبت اطالعاس یژوهشهرای اولیره
اساداده شت.

بوای سنازیژوهی اسناد و متارگ علمی موجود در زمینره یرژوهش از تملیر
مماوا به شیوه ميولهبنتی اساداده شت .دادههای بهدسرتآمرته از ایرن یرژوهش برو
اساس کتگذاری در سه سطح باز ،مموری و مناخرب مرورد تجزیرهوتملیر قروار
گوفت .به این صورس که اباتا با کتگذاری باز ميولهها از اسرناد اسراخواج شرت و
س س با طبيهبنتی کتهای باز همجنس در یک ميوله ،کتهای مموری تميیرق بره
دست آمت .درنهایت ،کتهای مموری شناسایی شته در ابلاد ماناسب با مرود قروار
گوفانت و کتهای مناخب حاص شتنت و الگوی موفيیرت آمروزشهرای مبانریبرو
شبکههای اجاماعی توسیم شرت .بروای اطمینرا از نمروه کتگرذاریهرا از دو ندرو
ارزشیا جهت کتگذاری مجتد یافاهها اساداده شت کره برهمنظرور تأییرت یایرایی ،از
فومول ضویب کایای کوهن اساداده شت .در این یژوهش میزا توافق بین ارزشریابا
عتد  0.83به دست آمت که نشا دهنته  83درصت توافق بین ارزشیابا در کتگذاریها
بود .در یژوهش حاضو ،جهت تملی یافاهها از الگوی شش موحلرهای سرنازیژوهی
روبرروتس شررام مواح ر

 )1شناسررایی نیرراز ،اجرروای ج ررتوجرروی ميررتماتی

وشداخسازی نیاز  )2اجوای یژوهش بهمنظور بازیابی مطاللاس  )3گزینش ،یاالیش
و سازما دهی مطاللاس  )4چارچو ادراکری و ماناسرب سرامان آ برا اطالعراس
حاص از تملی  )5یودازش ،توکیب و تد یو در قالب فروآوردههرای ملمروس و )6
ارائه ناای اساداده شت .همچنرین بروای کتگرذاری دادههرا از نرومافرزار

MAXQDa10
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اساداده شت.

یافتهها
در این بخش با توجه به الگوی شش موحلهای سنازیژوهی روبوتس بره تملیر هرو
یک از مواح

یوداماه میشود:

 .1شناسایی نیاز ،اجرای جستوجوی مقدماتی و شفافسازی نیاز

یادگیوی و آموزش میتوانت از شبکههای اجاماعی بهروهمنرت شرود

& (Schlenkrich

) .Sewry, 2012در ارتبا با آموزش ،شبکههرای اجامراعی نرهتنهرا شریوه یراددهی-
یادگیوی سنای را تغییو میدهنت ،بلکه باعرث افرزایش اثوبخشری فواینرت یرادگیوی
مرریشررونت

(2015

 .)Balcikanli,در ایررن میررا برراوجود ایررنکرره اهمیررت اسرراداده از

شبکههای اجاماعی در فواینت آموزش شناماه شته است ،اما از این ظوفیت به نمو
مطلو

اساداده نمیشود ( .)Schlenkrich & Sewry, 2012از آنجا که مطاللاس مخالف

از زوایای مانو عوام مخالدی بوای موفيیت شبکههای اجاماعی در امرو آمروزش
گزارش کودهانت ،بنابواین نیاز است که اباتا بو یایه مطاللاس انجرامشرته و تجوبیراس
ک بشته در این زمینه ،تصویوی کلی از عوام کلیتی موفيیت ایرن نرو آمروزش
داشاه و س س در مورد کارایی و اثوبخشی آ

نظو دهیم.

 .2اجرای پژوهش بهمنظور بازیابی مطالعات

این موحله به ج توجوی منرابع موبرو برا نیراز اصرلی یرژوهش اماصراص دارد
( )Prashar, 2015از اینرو اباتا کلیه ميراالس علمری ملابرو از طویرق ج رتوجروی
کلیتوا ههایی از قبی

شبکه اجاماعی ،اساداده آموزشری از شربکههرای اجامراعی،

ارزیابی شربکههرای اجامراعی ،از طویرق یایگراههرای اطالعراتی داملری ازجملره
 ،Magiran ،Noormags ،Sid ،Googleیوترال جرامع علروم ان رانی ،یژوهشرگاه علروم و
فناوری اطالعاس ایوا  1و جویشگو فارسی علمنت و همچنین یایگاههای اطالعاتی
در مارج از جملره

Science ،Scientific Information Database ،Sage ،Emerald ،Scopus

،Taylor & Francis ،World scientific ،SpringerLink ،ProQuest ،Direct

Google Scholar

1. IRANDOC
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و Wiley ،Ericشناسایی شتنت و با توجه به هتخ تميیق ،منابع موتبط حدری و منرابع
غیوموتبط حذخ شت .بهمنظور باالبود کیدیت کار ،ج توجوی ميراالس توسرط دو
ندو که آشنایی کام به روشهای ج توجو و منابع اطالعاتی داشرانت ،برهصرورس
جتاگانه انجام شت .از سروی دیگرو دو ندرو مبروه در زمینره بونامرهریرزی درسری و
تکنولو ی آموزشی بو کلیه رونت اجوای کار نظارس داشانت .همچنین این یژوهش برا
تکیهبو منابع داملی و مارجی و بو یایه مياالس علمی -یژوهشی مناشروشرته ترتوین
شت و اناخا این دساه از منابع از اینرو بوده کره ميراالس علمری یژوهشری فواینرت
بورسی تخصصی را زیو نظو داورا ماخص
آنها

طی میکننت و این حاکی از اعابار ناای

است.

 .٣گزینش ،پاالیش و سازماندهی مطالعات

این موحله به داوری درباره تلیین مطاللاس موتبط با نیازهای دانشی اماصراص دارد.
داوری که نیازمنت تتوین مالگهرایی بروای گرزینش و دسراهبنرتی مطاللراس اسرت
(2015

 .)Moffett,ملیارهای ورود

)Criterion

 (Inclusionبه این یژوهش شرام مروارد

زیو است
 .1مياالس اناشاریافاه در زمینه آموزش از طویق شبکههای آموزشی.
 .2تميیياس بایت دادهها و اطالعاس کافی را در ارتبرا برا اهرتاخ یرژوهش،
گزارش کوده باشنت ،از این رو کدایت یک یرژوهش جهرت بورسری در ایرن ميالره
گزارش عوام مؤثو بو آموزش از طویق شبکههای اجاماعی است.
 .3تميیياتی که فواینت بورسی تخصصی را زیرو نظرو داورا ماخصر

طری

میکننت و بهصورس مياله کام از طویق بومط یا بهطور کام چاپ شته باشنت.
با توجه به ج اجوهای انجامشته 723 ،مطالله در راساای مالگهای ورود این
یژوهش یافت شت که تلتادی از این مطاللاس بوای ورود بره تملیر نهرایی مناسرب
نبودنت و بو اساس مالگهای مووج از فواینت تملی این یرژوهش مرارج شرتنت کره
مالگهای مووج این مطالله شام

موارد زیو است:

 .4یژوهشهایی که اطالعاس کافی در زمینه اهتاخ این تميیرق گرزارش نرتاده
بودنت ،بهعبارسدیگو یژوهشهایی که صروفا بره بورسری رابطره آمروزش از طویرق
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شبکههای اجاماعی با دیگو ماغیوها بهصورس کمی یوداماه بودنت و به عوام مؤثو
آموزش از طویق شبکههای اجاماعی اشاره نکوده بودنت.
 .5یررژوهشهررایی کرره فاقررت کیدیررت الزم علمرری بودنررت و در مجررالس و
کندوانسهای بیاعابار اناشار یافاه بودنت.
بو این اساس رونت بورسی یژوهشها به توتیب به این شوح است
ک مطاللاس موتبط با کلیتوا هها  723مورد ،حذخ تميیيراس نراموتبط یرس از
بورسری عنراوین  451مرورد ،چکیرته ميراالس مرورد بورسری  272مرورد ،حرذخ
یژوهشهای ناموتبط یس از بورسی چکیته مطاللاس  211مورد ،تميیياس مروتبط برا
مان کام  61مورد ،حذخ تميیياس ناموتبط یس از بورسی مان کام  18مورد ،کر
تميیياس نهایی  43مورد ،بنابواین در این یژوهش  42مورد که از مطاللراس مرارجی
و  1مورد از مطاللاس داملی اناخا

شتنت .بوای تملی نهرایی در ایرن یرژوهش از

یافاههای  43مياله علمی اساداده شت که در بخرش یافارههرای یرژوهش مرورد نظرو،
مهمتوین ناای هو یژوهش بهصورس کامال تدصیلی در قالب کتگذاری باز ارائه شته
است.

 .4تعیین چارچوب ادراکی و متناسبساختن آن با اطالعات حاصل از تحلیل

این موحله چارچوبی ییونتدهنته است که اطالعاس بره دسرت آمرته در ییوامرو آ
توکیب میشود ( .)Moffett, 2015از اینرو چرارچو ادراکری شرک گوفاره در ایرن
یژوهش حول دو مدهوم اصلی است.
 .1شبکه اجتماعی شربکههرای اجامراعی مجرازی ،جاملره برومط از کراربوا
ایناونای که تمای به بوقوارکود ارتبا با دیگو کاربوا در حوزههای مورد عالقه دو
طوخ را دارنت ،تلویف میشود (.)William, 2009
 .2عوامل کلیدی (راهبودی) عوام راهبودی شرام

هرایی ه رانت کره برو

اثوبخشی شبکههای اجاماعی در امو آموزش مؤثونت.
 .5پردازش ،ترکیب و تفسیر در قالب فرآوردههای ملموس

با توجه به یافاههای حاص از تميیياس موتبط با هتخ یژوهش ،اباتا کلیه مؤلدهها از
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طویق فواینت کتگذاری باز اساخواج میشونت ،از اینرو با توجه به فواینرت کتگرذاری
حاص از موحله نخ ت ،در این بخش اباتا در جتول  1اقرتام بره شناسرایی عوامر
کلیتی موفيیت آموزش از طویق شبکههای اجاماعی برا توجره بره کرت هرو ميالره
میشود.
جدول  .١عوامل کلیدی موفقیت آموزش از طریق شبکههای اجتماعی (کدگذاری باز)

محقق /محققان

سال

Boyd, Ellison
& Lockyer
Patterson
Bosch TE
& Usluel YK
Mazman SG

2007

عوامل راهبردی موفقیت آموزش از طریق شبکههای اجتماعی
تعاملپذیری و مشارکتپذیری

ردیف
1

2008

مبادلهپذیری ،تعاملپذیری ،محتوای جامع ،زیرساخت ،کاربرپسندی و امنیت

2009

نگرش یادگیرنده ،تعاملپذیری ،امنیت و یادگیری ترکیبی

2009

مدیریت زبان ،دیدگاه اجتماعی

5

Roblyer MD
et al

2010

6

& Hung HT
Yuen SCY

2010

7

Brady K et al

2010

8

& Ractham P
Firpo D

2011

9

Tiryakioglu F
& Erzurum F

2011

10

Teclehaimanot
B & Hickman
T

2011

11

Jovanovic J et
al

2012

12

Yousef
Zaidieh AJ

2012

13

Schlenkrich L
& Sewry DA

2012

14

Lawler JP et
al

2012

2
3
4

پشتیبانی ،نگرش یادگیرنده ،انعطافپذیری ،امنیت ،طراحی رابط کاربر،
کاربرپسندی ،دانش و مهارت یادگیرنده ،دانش و مهارت مربی ،نگرش مربی،
بازخورد مداوم ،دسترسیپذیری ،اطالعرسانی ،همکاریپذیری ،مبادلهپذیری،
تعاملپذیری ،یادگیری ترکیبی ،شخصیسازی یادگیری ،ارزیابی مناسب و
خودافشایی مربی
دیدگاه اجتماعی ،زیرساخت ،دسترسیپذیری ،مبادلهپذیری ،تعاملپذیری،
یادگیری ترکیبی ،شخصیسازی یادگیری ،احساس تعلق ،کیفیت محتوا ،مهارت
یادگیرنده ،مشارکت یادگیرنده ،انگیزه ،مهارت مربی ،امنیت ،مدیریت مباحث،
یادگیری اجتماعی ،مدیریت زبانی
تعاملپذیری ،امنیت ،همکاری پذیری ،مبادلهپذیری ،دسترسیپذیری مناسب و
مقیاسپذیری
مبادلهپذیری ،دسترسیپذیری ،تعاملپذیری ،مشارکت یادگیرنده ،یادگیری
ترکیبی و ارزیابی مناسب
شخصیسازی ،دیدگاه اجتماعی ،فرهنگسازمانی ،سهولت کاربرد ،انعطافپذیری،
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 .6ارائه نتایج ترکیب

در این بخش با توجه به فواینت و فوآوردههای سنازیژوهی در یک نمای کلی ،عوامر
کلیتی موفيیت آموزش از طویق شبکههای اجاماعی مورد بورسی قروار مریگیرود.
اباتا در ق مت فواینت سنازیژوهی اساخواج عوام مؤثو صورس گوفاه به این شرک
که اباتا توصیداس کلیه عوام مؤثو از طویق فواینت کتگذاری باز شناسایی میشود و
س س در ق مت فوآورده سنازیژوهی ،از آنجا که هرتخ سرنازیژوهی توکیرب کلیره
یافاههای علمی در یک موضو ماص و رسریت بره یرک ان رجام واحرت اسرت ،در
بخش ارائه ناای توکیب اباتا تملی کیدی کتهای باز در کنار هم قوار گوفاره و برا
کتگذاری مجتد ،موارد هم وشی و قوابت ملنایی براهم توکیرب شرته و مؤلدرههرا
(کتهای مموری) اساخواج میشود .در ادامه بوای دساه بنتی کرود کلیره عوامر
کلیتی موفيیت آموزش از طویق شبکههای اجاماعی بو اساس یک مدهوم مشراوگ
از طویق کتگذاری مموری بو مبنای عوام مؤثو بو آموزش از طویق شبکهها اقتام
شته است که منجو به شناسایی  4بُلرت (کرت مناخرب) شرت کره نارای کتگرذاری
مموری و مناخب در جتول شماره  2آورده شته است.
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الگوی مدهومی و چارچو

نظوی میتوانت به فهم بهارو آمروزش اثروبخش کمرک

کنت .لذا میتوا با فواتوکیب ییشینه نظوی و یژوهشی ،مؤلدهها و عام های موجود
در ابزار یا یافاههای یژوهشی را در زیومجموعه  4بُلرت کلری طبيرهبنرتی و تلدیرق
کود درنایجه بوای موفقسازی آموزش از طویق شبکههای اجاماعی مؤس رههرای
آموزشی بایت به عوام سامااری مؤثو در آموزش از طویرق شربکههرای اجامراعی
توجه کوده سی امهای متیویت مناسب شبکهای را طواحی به ابلراد رفاراری کره
کلیتیتوین عنصو در هو آموزشی ه انت توجه و عوام زمینهای مرؤثو را در نظرو
بگیونت .بنابواین بوای یاسخگویی به یوسشهای یژوهشی و تکمی یاسر یوسرش
دوم دادههای مشام بو مضمو هرای اصرلی موجرود ،برو اسراس مالصره نارای
یافاههای یژوهش حاضو بهعنوا الگوی جاری عوام کلیتی موفيیرت آمروزش از
طویق شبکههای اجاماعی در شک  1ارائه شته است.
شکل  .١الگوی استخراجشده موفقیت آموزش از طریق شبکههای اجتماعی
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نتیجهگیری
از آنجا که کلیه عوام و ميولههای شناماهشته بوای موفيیت شبکههرای اجامراعی
در امو آمروزش در ابلراد سرامااری ،رفاراری ،سی رام مرتیویای و عوامر جرای
میگوفاهانت ،بنابواین تمام عوام در زیومجموعه این ابلاد سازما یافاهانت.
الف) بُعد ساختاری

منظور از بُلت سامااری همه عوام و شوایط فیزیکی و غیوان انی سرازمانی اسرت
که با نظم ،قاعرته ،قالرب ،یوسراه و بتنره یرا هیکر فیزیکری و مرادی سرازما را
میسازنت

(2008

 )Al-Fadhli,و دربوگیونته مجموعه روابط منظم داملی سازما کره

بتنه آ را تشکی میدهنت ،است ( .)Shee & Wang, 2008عوام موفيیت شبکههرای
اجاماعی در امو آموزش در بُلت سامااری شام عوام سازمانی و کیدیت شبکههرا
میشود.
عوامل سازمانی عوام سازمانی ،عواملی موبو به سازما است که فلالیتها
و اقتاماس سازما را تمت تأثیو قوار میدهت .عواملی ماننت

یشایبانی)2018

،(Weller,

سبک متیویت ( ،)Jordan & Weller, 2010فوهنر سرازمانی )،(Cortés & Lozano, 2014
متیویت دانش در سازما
(2010

(2016

 ،(Alqahtani,نگوش ن بت بره یرادگیوی شربکهای

 )Roblyer,بهعنوا عوام مؤثو در موفيیت آموزشهرا از طویرق شربکههرای

اجاماعی شناماهشرته ه رانت .شناسرایی عوامر اثوگرذار در ممریطهرای درونری
سازما ها و کیدیت تلام این عوام با یکتیگو و مايابال با عوام ممیط مرارجی،
سازما ها را قادر می سازد ترا مرود را هوچره بیشراو بره تغییرواس تکنولرو یکی و
ممیطی انطباق داده و زمینه یویایی هوچه بیشاو سازما را فواهم میآورد.
کیفیت شبکهها بهمنظور بهوهمنتی از مزایای آموزشی ییشبینیشته ،ابزارهرای
شبکه اجاماعی بایت دارای امکاناس و روشهای آموزشی مطلو

باشنت

(Jovanovic

) .et al, 2012در ایرن میرا بورسری ميراالس مخالرف در زمینره آمروزش از طویرق
شبکههای اجاماعی به عواملی ازجمله انلطاخیذیوی ) ،)Ngozi & Madu, 2015امنیت
شبکهها ( ،)Eke & Singh, 2018طواحی رابط کاربو ( ،)Cortés & Lozano, 2014سهولت
کرراربود (حیررتری و همکررارا  ،)1395 ،کاربوی ررنتی

(et al, 2010

،)Roblyer,
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دساوسییذیوی ( ،)Vural, 2015اطال رسانی ( ،)Tiryakioglu & Erzurum,2011ظوفیرت
بارگرذاری ( ،)Al-Mukhaini, 2014همکرارییرذیوی (،)Tiryakioglu & Erzurum, 2011
مبادلهیرذیوی ( )Lockyer & Patterson, 2009و ميیراسیرذیوی ( )Gunduz, 2017بروای
بهبود کیدیت شبکهها در امو آموزش اشاره دارد.
ب) بُعد رفتاری

منظور از بلت رفااری ،هما رفاار ان ا ها اسرت .بنرابواین بلرت رفاراری ،رفارار و
روابط ان انی ،ارتباطاس و الگوهای ماص بههمییوسراه ه رانت

(2008

.)Al-Fadhli,

عوام موفيیت آمروزش از طویرق شربکههرای اجامراعی در بُلرت رفاراری شرام
یادگیونته و یاددهنته میشود.
یادگیرنددد یررادگیوی از طویررق شرربکههررای اجامرراعی در مررورد اسرراداده از
فناوریهای جتیت بوای فواهمسازی زمینه آموزش اثوبخش و فلالسازی تلرامالس
بین فواگیوا با یکتیگو و با آموزشدهنتگا اسرت .برهعبرارسدیگرو ،ییشروفت و
اثوبخشی آموزش از طویق شبکههای اجاماعی به فواگیوا و ویژگی آنهرا ب راگی
زیاد دارد .شبکههای اجاماعی فوصتهای جتیت بوای یادگیونتگا جهرت کنارول
یادگیوی مود و دساوسی به اطالعاس شخصی مود را فواهم مریآورد

(Balcikanli,

) . 2015از عوام مهرم موبرو بره یادگیونرته کره برو موفيیرت یرادگیوی از طویرق
شبکههای اجاماعی تأثیوگذار است ،دانش و مهارس اساداده از شبکههای اجاماعی
است ( .)Hung & Yuen, 2010نگوشی که یادگیونتگا ن بت به شبکههای اجامراعی
دارنت بو میزا مشارکت و موفيیت آموزشها از طویق شبکههرای اجامراعی مرؤثو
است (حیتری و همکارا  ،)1395 ،همچنین مشارکت یادگیونتگا در شربکههرای
اجاماعی ( )Veletsianos & Kimmons, 2016و انگیرزش آنهرا ()Alvarez & Smith, 2013
از دیگو عوام مؤثو بو موفيیت این نو آموزشها است.
یاددهند عالوهبو یادگیونته ،عم یاددهنته نیز بو موفيیت آمروزش از طویرق
شبکههای اجاماعی مؤثو است .نيش یاددهنتگا در آموزش از طویرق شربکههرای
اجاماعی ب یار غنی و تخصصی است ( .)Alvarez & Smith, 2013یاددهنرتگا بایرت
دانش و مهارس الزم در اساداده آموزشی از شبکههرای اجامراعی را داشراه باشرنت
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(2014

 .)Stachowiak,از دیگررو عوام ر مرروتبط بررا یاددهنررته در آمرروزش از طویررق

شبکههای اجاماعی میتوا به نگوش او به یادگیوی و آموزش از طویق شبکههای
اجامراعی(et al, 2017

 )Fromentو میرزا مشررارکت وی در ایررن نررو آمرروزشهررا

( )Tiryakioglu & Erzurum, 2011اشاره کود .سربک ترتریس برهعنروا نيرش اصرلی
یاددهنتگا نیز عام مهمی در موفيیت آموزش از طویق شبکههای اجامراعی ایدرا
میکنرت ( .)Al-Mukhaini, 2014مودافشرایی یاددهنرته ( ،)Balcikanli, 2015توجره بره
بازمورد متاوم ( )Alvarez & Smith, 2013و مهارس در ارزشیابی از طویق شبکههرای
اجاماعی ( )Jovanovic et al, 2012از دیگو عوام موتبط با یاددهنرته ه رانت کره در
یادگیوی از طویق شبکههای اجاماعی مؤثو ه انت.
ج) سیستمهای مدیریت

سی امهای متیویت یلتفوم هرای اجوایری ه رانت کره امکرا مرتیویت و کنارول
فواینتها را فواهم میآورنت (کویمری و زمرانی )1396 ،اهرتاخ یرادگیوی مادراوس
فواگیوا  ،منجو به سطوح مخالف از مشارکت در فلالیتهای یادگیوی و به تبع آ
نارای یرادگیوی مخالرف مریشرود ( .)Liyanagunawardena et al, 2013سی رامهرای
متیویت به کناول کلیه اعمال انجامشته در شبکهها مییرودازد .ایرن سی رامهرا بره
متیویت و یشایبانی از فلالیتهای یادگیوی مییودازد .عوام موفيیت در آمروزش
از طویق شبکههای اجاماعی در سه بلرت سی رامهرای مرتیویت مماروا ،مرتیویت
یادگیوی و متیویت شبکه قوار میگیونت.
سیستم مدیریت یادگیری سی ام متیویت یادگیوی امکا ثبت ،ذمیوهسازی و
سازما دهی فلالیتهرای یرادگیوی را بره وجرود مریآورد .سرامانههرای مرتیویت
یادگیوی ب اه نومافزاری اسرت کره امکرا مرتیویت و یشرایبانی از فلالیرتهرا و
متماس یاددهی -یادگیوی را فرواهم مریآورد (رسرامینرژاد و همکرارا .)1395 ،
بوای دانشآموزا با زمینههای ماداوس شخصیسازی یرادگیوی ب ریار مهرم اسرت
( .)Yu et al, 2017از دیگو عوام مؤثو در یادگیوی از طویرق شربکههرای اجامراعی
میتوا به یادگیوی توکیبی ( ،)Vural, 2015تلام یرذیوی(،)Dursun & Cuhadar, 2015
ارزیابی مناسب ( ،)Alvarez & Smith, 2013ایجاد حس تللق)، (Cortés & Lozano, 2014
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طواحی مناسرب آموزشری ( )Jovanovic et al, 2012و توجره بره یرادگیوی اجامراعی
( )Brady et al, 2010اشاره کود.
سیستم مدیریت محتوا سی امهای متیویت مماوا یلرتفرومهرای یاسرخگویی
ه انت که امکا ایجاد ،ذمیوه ،متیویت و اساداده از مماروای آموزشری را فرواهم
میکننت (کویمی و زمانی )1396 ،در این زمینره توجره بره نیازسرنجی

& (Akcaoglu

) ،Bowman, 2016غیوماموکزبود مماروا ( ،)Cortés & Lozano, 2014کیدیرت مناسرب
( ،)Hung & Yuen, 2010سودمنتی مماوا (حیتری و همکارا  )1395 ،و بهروزبود
ممارروا

(& Erzurum, 2011

 )Tiryakiogluاز عوامر مررؤثو در کیدیررت آمرروزشهررای

مبانیبو شبکههای اجاماعی مم و

میشود.

سیستم مدیریت شبکه این سی ام به کناول و نظارس بو شبکهها مییودازد .در
ایرن زمینرره مرتیویت زبررا شربکههررا

(& Yuen, 2010

 )Hungو مررتیویت مباحررث

مطوحشته در شبکهها ( )Vural, 2015از اهمیت ویژهای بومروردار اسرت .از مروارد
مهم در شبکهها توجه به متیویت مباحث است ،زیوا می عظریم ییرامهرا موجرب
حواسیوتی و عتم توجه به مباحث اصلی مورد نظو میشود.
د) بُعد زمینهای

این بلت به عوام زمینهای اساداده از شبکههای اجاماعی اشاره دارد .تمام شوایط و
عوام ممیطی بیوو نظرام اداری ماننرت فنراوری ،فوهنر

و

)(Shee & Wang, 2008

است .با توجه به ناای تملی و الگوی اسراخواجشرته ،بُلرت زمینرهای یرا ممیطری
آموزش از طویق شبکههای اجاماعی ،عام های فوهن

و فناوری را دربو میگیود.

فرهنگ نظام آموزشی دارای یک رونت ثابت در عرتم ادغرام تکنولرو یهرای
جتیت در فواینت آموزش مریباشرت ،برهعبرارسدیگرو هنروز فوهنر

یرذیوش ایرن

تکنولو یها بوای کاربود آموزشی به وجود نیامرته اسرت ( .)Roblyer et al, 2010در
این میا یکری از عوامر مرؤثو در ادغرام شربکههرای اجامراعی فوهنر

جاملره

( )Tiryakioglu & Erzurum, 2011بهویژه جوامع علمی در یذیوش این تکنولو ی بوای
ت هی آموزش است.
فناوری آموزشهای مجازی و بهطور ک آموزشهای الکاوونیکی بوای اینکه
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باواننت موفق عم کننت ،نیاز دارنت تا فناوریهرای آ بره لمرا سرختافرزاری و
نومافزاری تيویت شونت و در صورتی میتوا شاهت موفيیت اینگونره آمروزشهرا
بود که به فناوریهای نوین و زیوسامتهای آ توجره شرود

(2011

 .)Ali,در ایرن

میا توجه بره فنراوری در آمروزشهرای شربکههرای مجرازی از اهمیرت ویرژهای
بوموردار است (.)Alqahtani, 2016
در این یژوهش تالش شت تا ضمن تملی اسناد و اطالعاس صورسگوفاره در
زمینه عوام کلیتی موفيیت آموزش از طویق شبکههای اجاماعی ،یک الگو بروای
موفيیت این دورهها ارائه شود .چنا که ناای تملی نشا میدهت ،عوام موفيیرت
شبکههای اجاماعی شام چهار بُلت سی ام متیویت (مشام بو عوامر

مرتیویت

مماوا ،متیویت شبکه و مرتیویت یرادگیوی) بُلرت رفاراری (مشرام برو عوامر
یادگیونته و یاددهنته) بُلت زمینهای (مشام بو عوام
سامااری (مشام بو عوام

فوهنگی و فناوری) و بُلرت

سازمانی و کیدیرت شربکه) اسرت .تغییرواس فنراوری

موجب تغییواس عمته در نموه آموزش و یادگیوی شته است ()Roblyer et al, 2010
که یکی از جتیتتوین این تموالس ،ظهور آموزش از طویق شربکههرای اجامراعی
است ( .)Jordan & Weller, 2018در موفيیرت ایرن دورههرا عوامر مخالدری دمیر
ه انت ،بنابواین بوای شناسایی عوام کلیتی موفيیت این دورهها ،ناای تميیيراس
مخالرف جمررعآوری و تملیر گودیرت و الگرروی جرراری ایرن عوامر ارائرره شررت.
دانشگاهها و مواکز آموزشی کشور بایرت سرلی کننرت برا ایرن تغییرواس شریوههرای
آموزش مود را مطابيت داده و عوام مؤثو بو این آمروزشهرا را شناسرایی کننرت.
ناای این یژوهش میتوانت تا حتودی بوای آگاهی مواکرز آموزشری در ایرن زمینره
مدیت باشت .با توجه به ناای ییشنهاد میشود
 .1دستانترکارا آموزش و سیاستگذارا آموزشی در سطح کال با بهبرود
نگوش مود به اساداده بهینه از این شبکهها در امو آموزش ،ایجاد و حمایت کرافی
از شبکههای اجاماعی ملی زمینه اینگونه آموزشها را در کشور فواهم آورنت.
 .2توجه به بُلت کیدیت شبکههرا در کنرار کلیرت کراربوا از اهمیرت ویرژهای
بوموردار است.
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 .3توجه به عام تأثیوگذار ممتودیت زبانی این مهم را یادآور مریشرود کره
بایت بهسوی ایجاد کانالهای آموزشی بومی و ماناسب با فوهن

کشور مرود گرام

بوداریم.
 .4با توجه به تأثیوگذاربود مهارس کاربوا در اساداده از شبکههای اجاماعی
توجه به آموزش اساداده بهینه از این شبکهها بوای فواگیروا و مترسرا از عوامر
مؤثو مم و

میشود.
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