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 چکیده

 در چشمگیری گسترش یافته است.   طور بههای اجتماعی در میان جوانان   امروزه استفاده از شبکه

هدف پتووه   کمی مورد غفل. قرار گرفته اس.   ها در امر آموزش این میان استفاده از این شبکه

  است. هتای اجتمتاعی    از طریت  شتبکه    حاضر، بررسی و شناسایی عوامل کلیدی موفقی. آموزش

 مقالته  723 از متشتکل  پتووه ،  ستنتپپووهی است.  جام ته   رویکرد پووه ، کیفی و روش آن 

 در 2007-2018 یهتا  ستا   بتین  کته  است.  آمتوزش  در اجتمتاعی  یهتا  شبکه از استفاده درباره

کته   است. مقالته   43نمونته پتووه  شتامل      انتد  شتده  ارائه م تبر یها کنفرانس یا علمی مجالت

هتای   ها انتخاب شتدند  داده  داده ،و بر اساس پای  موضوعی اند شدهآوری  هدفمند جمع صورت به

 هتا،  داده وتحلیتل  یته تجپاند  بر استاس   پووه  از تحلیل کیفی اسناد مورد مطال ه، گردآوری شده

مقولته   41عامتل و   9، بُ تد  4هتای اجتمتاعی در امتر آمتوزش در      کلیدی موفقی. شتبکه  عوامل

هتا؛    سازمانی و کیفیت. شتبکه  مشتمل بر عوامل ) یساختارشدند  این اب اد شامل بُ د  یبند طبقه

مشتتمل بتر عوامتل سیستتم متدیری. یتادگیری، متدیری. محتتوا و         ) یریتیمدهای  بُ د سیستم

مشتتمل  ) یا مشتمل بر عوامل یادگیرنده و یاددهنده؛ و ُب تد زمینته  ) یرفتارمدیری. شبکه؛  بُ د 

یت. آمتوزش از طریت     باشند  در پایان، الگوی جاری عوامتل موفق  بر عوامل فناوری و فرهنگی؛ می

 های موجود ترسیم شده اس.  های اجتماعی با توجه به پووه  شبکه
 سنتپپووهیهای اجتماعی، آموزش، عوامل موفقی. و  شبکه :کلیدی های واژه
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 مسئلهبیان 

شروو  آ  را   و (Bremer (2012 ,ای طوالنی است  آموزش از راه دور دارای تاریخچه
ای برا اسراداده از مرتماس ی رای بروای تمویر  مرواد         های مکاتبه دورهتوا  از  می

(. Casey, 2008) وسیله دانشجویا  نام بود آموزشی به فواگیوا  و فوسااد  تکالیف به
هرای ارتبراطی بره     دور با ظهرور تکنولرو ی   هتموالس بیشاو در زمینه آموزش از را

گودد کره   بومی یواگماتی م. آموزش از راه دور به فل ده (Bremer (2012 , وجود آمت
کره از مللمرا  و    یآمروزان  دانشمانو  بوای ارائه مماوای آموزشی به  یها رسانهاز 
هرا   (، این آموزشBozkurt et al, 2017کنت ) آموزا  جتا ه انت، اساداده می و دانشدیگ
هرای سواسرو    انشرگاه در د یتروجه  قابر   شرک   بهیک روش اولیه آموزش  عنوا  به

 (.Brady et al, 2010ه انت )جها  در حال رشت 
شرود    عصو اطالعاس نامیرته مری   عنوا  بهبا ظهور ایناونت، مبانی تغییواتی که 

این تغییواس ساماارهای اجاماعی و فوهنگی را تمت (. Gunduz, 2017گذاشاه شت )
یکری  (. Geczy et al, 2014) دکرو قوار داد و تلامالس چنتگانه اجاماعی را ارائه  یوتأث

 ,Jordan & Weller)بودنرت های اجاماعی  ظهور شبکه ،از بازیگوا  اصلی این تموالس

1های اجاماعی های شبکه . سایت(2018
وارد زنتگی روزمروه   یزانگ شگدتبا سوعت  

مهم اجامراعی بروای ارتباطراس ماصر  بره کرام یوتو        یلادومانت تا به یک  مودم شته
های اجاماعی یتیته رو به رشرتی در   اساداده از شبکه (.Karimi, 2014شونت )تبتی  

هرای   هرای شربکه   (. سایتAl-Mukhaini, 2014است )زنتگی مصوصی و دانشگاهی 
ه رانت  بو ایناونت در میرا  جوانرا     های مبانی اجاماعی مشهورتوین فوم تکنولو ی

                                                                 

1  . Social Networking sites 
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(Vural, 2015) 2ارتباطاس مبانری برو و    های فناوری اطالعاس و  که یکی از شیوه 
هرای اجامراعی بره     ظهرور و توسرله شربکه    (.1395مالمیو و همکرارا ،  باشنت ) می

و برا افرزایش ممبوبیرت     (Stachowiak, 2014شرته ) تغییواتی در زنتگی ان ا  منجو 
 ,Correa et al)اسرت  ها تلامالس افواد از قلموو آفالین وارد ممیط آنالیرن شرته    آ 

های اجاماعی در میا  مودم ب یار ممبرو    های شبکه سی امو در حال حاض .(2010
شونت و از آنهرا بروای اهرتاخ مخالرف      ه انت و ب یاری از مودم به آنها جذ  می

اگرو شرما در   »گوینرت    های اجاماعی مری  طوفتارا  شبکه رو یناکننت، از  اساداده می
گدرت   توا  یم(. Al-Mukhaini, 2014) «های اجاماعی نی ایت، شما زنته نی ایت شبکه

 ,Gunduz)اسرت های اجاماعی به علت نیاز او به اجاما   ها به شبکه واب اگی ان ا 

از  ب ریاری  زنرتگی  از نایرذیو  ییجرتا  جرز   هرای اجامراعی   از شربکه  . اساداده(2017
 میرزا   ازجملره ، زنرتگی  ب یاری از جوانب روی بو که یطور به است، شته فواگیوا 

 ,Kirschner & Karpinski)اسرت  داشراه  م رايیم  ترأثیو  آنهرا  تمصیلی و عملکود مطالله

2010). 
 نامره  لغرت  های اجاماعی دارای تلاریف مالرتدی ه رانت. تلویدری کره     شبکه

 که افزاری یا نوم یتسا و : است چنین ،دهت می ارائه اجاماعی های شبکه از آک دورد

 برا  ارتبرا  کراربوا    موجرب  ... و تصاویو ها، ییام ها، دیتگاه اطالعاس، اناشار طویق از

یرک   عنروا   بره یک شبکه اجاماعی  .(1394موحتی و همکارا ، شود ) می یکتیگو
یک صدمه مانگی یا متماس شخصی  کننتگا  شوکتمکا  تلویف شته است که 

 (2013) 1بره اعايراد آلرورز و اسرمیت    (. Lawler et al, 2012کننت ) را در آ  ایجاد می
هرای اشراواگ گذارنرته برا      سرایت  صرورس  بهتواننت  اجاماعی میهای شبکه  سایت

 دهنرت ترا   های تکنیکی تلویف شونت که این امکا  را به افرواد مری   تنوعی از ویژگی
 تلویدی های ناهمگن و مخالف را تشکی  دهنت. در انگیزه یلهوس بهشته  ط ایجادرواب

 به تمای  که وا  ایناونایکارب از بومط ای جامله را، مجازی اجاماعی یها شبکهدیگو، 

دارنرت،   را طروخ  دو عالقره  مرورد  هرای  حروزه  در دیگو کاربوا  با ارتبا  کود  بوقوار
تروا  گدرت کره واب راگی ان را  بره ممریط         ( مری William, 2009انت ) کوده تلویف

                                                                 

1. Alvarez & Smith 
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ایرته بنیرادی   (. Gunduz, 2017اسرت ) های اجاماعی به علت نیراز بره اجامرا      شبکه
هرا   موبو  بره ایجراد ارتباطراس اجامراعی اسرت، ایرن شربکه       های اجاماعی  شبکه

هرا   ای را بین افواد و سرازما   ای ییچیته از انوا  ارتباطاس شخصی و حوفه مجموعه
 (.Eke & Singh, 2018آورنت ) به وجود می

 عنروا   بهها  این رسانه ،های امیو های اجاماعی در سال با رشت چشمگیو شبکه
شرتنت  شرناماه   2005در حال ظهور بوای آموزش و یادگیوی در سال  یورافنیک 

(Umoh & Etuk, 2016.) به  ویوورش آموزشهای اجاماعی در  ارزش شبکه که یدرحال
ولری از ظوفیرت کامر  آ      (Schlenkrich & Sewry, 2012است )رسمیت شناماه شته 

اسراداده از   (.Parameswaran and Whinston, 2007شرود )  در زمینه آموزش اساداده نمی
دارد زیرادی برو میرزا  ییشروفت تمصریلی فواگیروا         یوترأث هرای اجامراعی    شبکه

در یرک شریوه    یورسرمی غهای اجامراعی یرادگیوی    (. در شبکه1395ریزی،  امامی)
و اعضرای  دیگو  دهنتگا  آموزش ،دهت که در آ  فواگیوا  سازنته اجاماعی رخ می
 ,Ractham & Firpo)گذارنرت  را بره اشراواگ مری   ده و دانش کوجامله با هم همکاری 

کرود  کراربوا  بروای تلامر       های اجاماعی به ابزارهرایی بروای فلرال    . شبکه(2011
های اجامراعی مکمر     نهنت. اساداده از این شبکه شود، ارج می اجاماعی اساداده می

 (.Al-Mukhaini, 2014شونت ) های سنای می شت  کالس تتریس ه انت و باعث غنی
بازنگوی متاوم نظام آموزشری ضروورس عصروی اسرت کره در آ  ییشروفت       

، (. یادگیوی1393مالیی و همکارا ،  چواغاست )نصیب بشو شته  آور یوسحعلمی 
هرای   توانرت از شربکه   مری  (Berson and Berson, 2003) یاجاماعیک فلالیت  عنوا  به

رتبرا  برا آمروزش،    در ا (.SchlenkrichL & Sewry, 2012شرود )  منرت  بهروه اجامراعی  
بلکره   ،دهنرت  یادگیوی سنای را تغییرو مری   -شیوه یاددهی تنها نههای اجاماعی  شبکه

هرای   شربکه  (.Balcikanli, 2015شرونت )  ینت یرادگیوی مری  اباعث افزایش اثوبخشی فو
آموزا ، افرزایش انگیرزه تمصریلی،     اجاماعی با شک ان موانع میا  مللما  و دانش

   افرزایش مشرارکت  (Froment et al, 2017آمروزش ) در امرو   یرذیوی  افزایش انلطراخ 
(Jordan & Weller, 2018      افزایش دساوسی به اطالعراس و منرابع موبرو  بره مرواد ،)

 & Eke)مترسره  ینرت مرتیویت   ا( و بهبرود فو Maben & Helvie- Mason, 2017) یدرس
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Singh, 2018)، زوارکری و  زارعری  ) یروا  فواگینتهای آموزشی و یرادگیوی  ابهبود فو
های زیرادی نیرز ایرن زمینره را تهتیرت       شود. در این میا  چالش ( می1394قوبانی، 

 ,Froment) یمصوصر تروا  بره م ر له حدری حرویم       این موارد می ازجملهکنت،  می

 ییوترر حررواس، اناشررار اطالعرراس مشررکوگ، (Hung & Yuen, 2010) یررتامن، (2017
 (.Balcikanli, 2015و عتم کناول درست مطالب اشاره کود ) آموزا  دانش

 ،بوده اسرت   های اجاماعی در ایوا  با رشت چشمگیوی همواه اساداده از شبکه
که آمرار آنهرا    ه انتهایی چو  تلگوام  تلتاد زیادی از افواد عضو شبکه که یطور به

هرا کراربو    ندرو آ  میلیو   15میلیو  ندو است که  22تيویبی  طور بهدر حال حاضو 
(. 1394و همکرارا ،   ییرضرا   نير  در  1394 فیووزآبادی،رونت ) فلال به شمار می

و از ایرن فضرا    اسرت ها در کشور جهت سوگومی  بیشاو کاربود این شبکه ماأسدانه
و همکرارا ،   ییرضرا شرود )  های آموزشی به نمو مطلو  اساداده نمری  بوای هتخ

درصرت مرودم ایروا  از     46حرتود  اینکره  (. اهمیت م  له با در نظو گروفان  1395
هرای اجامراعی داملری و     درصت از شربکه  4های اجاماعی مجازی مارجی،  شبکه
کننرت   هرای داملری و مرارجی اسراداده مری      درصت از هو دو طیف شبکه 14حتود 

اسراداده بهینره از    و شود می  دوچنتا( 1397موکز افکار سنجی دانشجویا  ایوا ، )
شرود  اسراادا  و دانشرجویا  کشرور     یتوانمنتسراز توانرت موجرب    ها می این شبکه

شته در زمینره عوامر     های انجام . با نگاهی به یژوهش(1395رضائی و همکارا ، )
های اجاماعی در دام  و مارج از کشرور   راهبودی مؤثو بو آموزش از طویق شبکه

شویم که بومی از این عوامر  شرام     می رو روبهم  یواکنته به طیف وسیلی از عوا
حیتری و همکارا ، اعاماد )شته، قابلیت  سهولت اساداده، جویا ، سودمنتی ادراگ

 ،(Erzurum, 2012شرربکه  یرررذیوی  ، همکررراری(Balcikanli, 2015) یررزه انگ(، 1395
(، Cortés & Lozano, 2014شبکه )(، طواحی Bozkurt et al, 2017ها ) یذیوی شبکه تلام 

 انت. اشاره داشاه ...( و Schlenkrich & Sewry, 2012زبا  )متیویت 
 شناماهبه رسمیت  ویوورش آموزشهای اجاماعی در  ارزش شبکه که یدرحال

، اما از ظوفیت کام  آنها در امو آموزش اساداده نشته اسرت. وضرلیت فللری    شته 
داملری  ) دهت که مطاللاس موجود میهای اجاماعی نشا   ها در زمینه شبکه یژوهش
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راهبرودی و کلیرتی    جانبه به شناسایی عوام  طور سی اماتیک و همه و مارجی( به
انت و همراهنگی برین آنهرا     های اجاماعی در امو آموزش توجه نکوده موفيیت شبکه
هرای   بو موفيیت آمروزش از طویرق شربکه    یوگذارتأث. آگاهی از عوام  وجود نتارد

مناسب نظام آموزشری کشرور از ایرن فنراوری      یمنت بهوهسو سبب  اجاماعی از یک
ریزی در سطح کال  بروای آمروزش عمرومی     ساز بونامه زمینه ،مهم و از سوی دیگو

 اثوگذارهای اجاماعی با توجه به عوام   شود. اساداده مؤثو از شبکه آحاد جامله می
کنت زمینه آموزش ارزا  و  بو اینکه از آثار سو  آ  کم توانت عالوه بو موفيیت آ  می

فرواهم آورد.  ، استها  آموزش گونه ینارا در جامله فللی ما که نیازمنت  در دساوس
زیو با توجه به آنچه گذشت، یژوهش حاضو به دنبال یاسخگویی دو یوسش اصلی 

 است 
هرای اجامراعی چره     عوامر  راهبرودی موفيیرت آمروزش از طویرق شربکه      . 1

 باشت؟ می

هرای اجامراعی دارای    ام  موفيیت آموزش از طویق شبکهالگوی جاری عو. 2
 ؟استهایی  چه مؤلده

 پیشینه پژوهش

ای در رابطه با موضرو  یرژوهش      در دام  مطاللهامميي یوجو ج تبا توجه به 
اشاره  ،استانجام نشته بود و به بومی از موارد مطاللاس مارجی که در این راساا 

 شود. می
در یژوهشی برا عنروا    ( Tiryakioglu & Erzurum, 2011م )روارزو  وغلواویاکیویت

نایجره رسریتنت    به ایرن  «یک ابزار آموزشی عنوا  بههای اجاماعی  اساداده از شبکه»
های اجاماعی در آمروزش موجرب اسرايالل زمرانی و مکرانی،       که اساداده از شبکه

 یچنرتوجه آموزش، ارتباطاس  سازی یشخصبهبود در کیدیت و اثوبخشی آموزش، 
مکرانی بروای ارزیرابی عملکرود      ارائره هرای مرود،    فواگیوا  با مللرم و همکرالس  

مانری و توانرایی    ،های یرادگیوی تصرویوی   داد  به طواحی ممیط دانشجویا ، اجازه
 شود. تو می تو در زما  کوتاه ای منظم یادگیوی به شیوه

 عنروا  ( در یژوهشری برا   Schlenkrich & Sewry, 2012) یوریسر کروی  و   اسکلن
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 «های اجاماعی در آموزش عرالی  های شبکه در اساداده موفق از سایت مؤثوعوام  »
یذیوی، امنیت، حدی حویم مصوصی،  به این نایجه رسیتنت که عواملی چو  مبادله

، مهرارس یادگیونرته، مرتیویت زبرانی، سرهولت کراربود، مرتیویت        یذیوی یدساوس
هرای اجامراعی در    از شبکه مؤثوها، نگوش فواگیو و کیدیت مماوا در اساداده  بمث

 ه انت. اثوگذارامو آموزش 
یرادگیوی  »( در یژوهش مود با عنوا  Alvarez & -Smith, 2013) یتاسمالورز و 

بره   «در آموزش عالیآ   بکارگیویهایی بوای  و ایته اصولهای اجاماعی   در شبکه
وی، ارزیرابی  یرذی  یادگیوی، مبادله سازی یشخصاین نایجه رسیتنت که عواملی چو  

، انگیرزه یادگیونرته،   یازسرنجی نمناسب، حس تللق، توجه به یرادگیوی اجامراعی،   
هرای   امنیت، بازمورد متاوم و مهارس ارزشیابی موبری در اسراداده مرؤثو از شربکه    

 است. یوگذارتأثاجاماعی در امو آموزش 
 ادغرام »( در یژوهشری برا عنروا     Lockyer & Patterson, 2008) یاوسرو  و و یکال

های شبکه اجاماعی در آموزش  یک مطالله موردی از ممریط یرادگیوی    تکنولو ی
، ، مماروای جرامع، زیوسرامت   یوییرذ  تلامر  یرذیوی،   مبادلهعواملی چو   «رسمی

هرای اجامراعی    و امنیت را از عوام  مؤثو در آموزش از طویق شربکه  یکاربوی نت
 بیا  داشانت.

 توغیرب  برو  مرؤثو  عوامر  »عنوا  ( در یژوهشی با 1395همکارا  )حیتری و 

 «مجرازی  شربکه آمروزش   یرک  عنوا  به اجاماعی های شبکه از اساداده به دانشجویا 
عواملی چو  نگوش، سهولت اساداده، سودمنتی و قابلیت اعاماد را از عوام  مؤثو 

 های اجاماعی بیا  داشانت. در آموزش از طویق شبکه

 روش پژوهش

شرام  توکیرب    که ( استThe- synthesis research) روش یژوهش حاضو سنازیژوهی
شود. سرنازیژوهی در بومری از مروارد     ها و عوام  ماص ادبیاس تميیق می ویژگی

دهرت،   و سلی دارد تميیياتی را که یوشش می شته  شناماهعنوا  فواتملی  کیدی  به
سرازی نارای ،    و ضمن یک ارچره  تملی  کوده و تناقضاس موجود در آ  را ح  کنت

 ,Cooper & Hedges)وضوعاس اصلی را نیرز بروای تميیيراس آینرته مشرخ  کنرت      م
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 اسررتهرا، از توکیرب ناررای  تميیيراس تجوبری      از اهرتاخ آ  ملرق تلمرریم    (2009
(Khorasani et al, 2014از .) در  ملابرو  علمری  مياالس کلیه شام  یژوهش حوزه ،رو ینا

 اینکه به راساا باتوجه این در .است های اجاماعی آموزش موفق از طویق شبکه زمینه

 بره  رسرمی  طرور  بره امیو  دهه یک در های اجاماعی آموزش از طویق شبکه رویکود

 علمری  صورس به بلت به ها سال این از نیز ها یژوهش کلیه لذا شت، ملوفی علمی جامله

اسراس   بو نیز یژوهش این مناخب مياالس کلیه لذا و شته آ  مناشو ناای  و شته انجام
 فروم  از نیاز، اطالعاس مورد آورد  فواهم بوای ،دیگو سوی از .است زمانی فاصله این

 اولیره  هرای  یژوهش اطالعاس ثبت و بوای گزارش مميق توسط شته یطواح کاربوگ

 .تش اساداده
بوای سنازیژوهی اسناد و متارگ علمی موجود در زمینره یرژوهش از تملیر     

 از ایرن یرژوهش برو    آمرته  دسرت  بههای  دادهبنتی اساداده شت.  مماوا به شیوه ميوله
وتملیر  قروار    اساس کتگذاری در سه سطح باز، مموری و مناخرب مرورد تجزیره   

ها از اسرناد اسراخواج شرت و     گوفت. به این صورس که اباتا با کتگذاری باز ميوله
بره  جنس در یک ميوله، کتهای مموری تميیرق   بنتی کتهای باز هم س س با طبيه

شته در ابلاد ماناسب با مرود قروار    کتهای مموری شناسایی ،ایتآمت. درنه دست
برو   هرای مبانری   گوفانت و کتهای مناخب حاص  شتنت و الگوی موفيیرت آمروزش  

 دو ندرو  از هرا  کتگرذاری  نمروه  از های اجاماعی توسیم شرت. بروای اطمینرا     شبکه

 از یرایی، یا یرت أیت منظرور  بره  کره  شت اساداده ها یافاه کتگذاری مجتد جهت یا ارزش

 ارزشریابا   توافق بین میزا  یژوهش این در .شت اساداده کوهن کایای فومول ضویب

 ها کتگذاری در ارزشیابا  بین درصت توافق 83 دهنته نشا  که آمت به دست 0.83 عتد
 یسرنازیژوه  ای موحلره  الگوی شش از ها یافاه تملی  جهت حاضو، بود. در یژوهش

 ميررتماتی یوجررو ج ررتاجرروای  نیرراز، شناسررایی( 1  روبرروتس شررام  مواحرر 
 یاالیش گزینش، (3  مطاللاس بازیابی منظور به یژوهش اجوای (2  نیاز یساز شداخو

اطالعراس   برا  آ  سرامان  ماناسرب  و ادراکری  چارچو ( 4  مطاللاس یده سازما  و
 (6 و ملمروس  هرای  فروآورده  قالب در تد یو و توکیب یودازش، (5  تملی  از حاص 
 MAXQDa10 افرزار  نروم  از هرا  کتگرذاری داده  بروای  همچنرین  شت. اساداده ناای  ارائه
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 .شت اساداده

 ها یافته

 تملیر  هرو   بره  روبوتس سنازیژوهی ای موحله شش الگوی به با توجه بخش این در
 :شود می یوداماه مواح  از یک

 نیاز سازی شفاف و مقدماتی وجوی جست اجرای نیاز، شناسایی. 1

 & Schlenkrich)شرود   منرت  بهروه های اجاماعی  توانت از شبکه آموزش مییادگیوی و 

Sewry, 2012). شریوه یراددهی   تنهرا  نره هرای اجامراعی    در ارتبا  با آموزش، شبکه- 
ینرت یرادگیوی   ابلکه باعرث افرزایش اثوبخشری فو    ،دهنت یادگیوی سنای را تغییو می

کرره اهمیررت اسرراداده از  ایررن برراوجوددر ایررن میررا   (.Balcikanli, 2015شررونت ) مرری
اما از این ظوفیت به نمو  ،ینت آموزش شناماه شته استاهای اجاماعی در فو شبکه

 مخالف مطاللاس که آنجا از (.Schlenkrich & Sewry, 2012شود ) مطلو  اساداده نمی

های اجاماعی در امرو آمروزش    مانو  عوام  مخالدی بوای موفيیت شبکه زوایای از
 تجوبیراس  و شرته  انجرام  مطاللاس بو یایه اباتا که است نیاز بنابواین ،انت کوده گزارش

عوام  کلیتی موفيیت ایرن نرو  آمروزش     از کلی یزمینه، تصویو این در شته ک ب
 .دهیم نظو آ  اثوبخشی و کارایی در مورد س س و داشاه

 مطالعات بازیابی منظور به پژوهش اجرای. 2

دارد  یرژوهش اماصراص   اصرلی  نیراز  برا  موبرو   منرابع  یوجو ج ت به موحله این
(Prashar, 2015) یوجرو  ج رت  از طویرق  ملابرو  علمری  ميراالس  کلیه اباتا رو ینا از 
هرای اجامراعی،    شبکه اجاماعی، اساداده آموزشری از شربکه    قبی  از هایی یتوا هکل

 ازجملره هرای اطالعراتی داملری     هرای اجامراعی، از طویرق یایگراه     ارزیابی شربکه 
Google،Sid ،Noormags ، Magiran،  و علروم  یژوهشرگاه  ان رانی،  علروم  جرامع  یوترال 
 اطالعاتی های نت و همچنین یایگاه و جویشگو فارسی علم 1ایوا  اطالعاس فناوری

 Scopus ،Emerald ،Sage ،Scientific Information Database، Scienceجملره   از مارج در

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

1. IRANDOC 
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 منرابع  و حدری  موتبط منابع ،تميیق هتخ شناسایی شتنت و با توجه به Eric ،Wileyو

دو  توسرط  ميراالس  یوجو ج ت کار، کیدیت باالبود  منظور به .شت حذخ غیوموتبط
 صرورس  بره  ،اطالعاتی داشرانت  منابع و وجو ج ت یها روش به کام  آشنایی که ندو

 و درسری  یرزی ر بونامره  زمینره  مبروه در  ندرو  دو دیگرو  سروی  از. شت انجام جتاگانه
 برا  یژوهش این ینهمچن .داشانت نظارس کار رونت اجوای کلیه بو آموزشی تکنولو ی

شرته ترتوین    مناشرو  یژوهشی -علمی مياالس یایه بو و مارجی و منابع داملی بو یهتک
 فواینرت  یژوهشری  علمری  ميراالس  بوده کره  رو ینا از منابع از دساه این اناخا  و شت

 ناای  اعابار از حاکی این و کننت می طی ماخص  نظو داورا  زیو را تخصصی بورسی

 .آنها است

 مطالعات دهی سازمان و پاالیش گزینش،. ٣

 .دارد اماصراص  نیازهای دانشی با موتبط مطاللاس تلیین درباره داوری به موحله این
اسرت   مطاللراس  یبنرت  دسراه  و بروای گرزینش   هرایی  مالگ تتوین نیازمنت که داوری

(Moffett, 2015.)  ملیارهای ورود(Inclusion Criterion)    به این یژوهش شرام  مروارد
  است زیو

 .های آموزشی در زمینه آموزش از طویق شبکه یافاهاناشارمياالس . 1

 یرژوهش،  برا اهرتاخ   ارتبرا   در را کافی اطالعاس و ها داده تبای تميیياس. 2
 ميالره  ایرن  در بورسری  یرژوهش جهرت   یک کدایت رو ینا از باشنت، کوده گزارش

 .استهای اجاماعی  بو آموزش از طویق شبکه مؤثوگزارش عوام  

 طری  داورا  ماخصر   نظرو  زیرو  را تخصصی بورسی فواینت که تميیياتی. 3
 .باشنت شته چاپ کام  طور به یا بومط طویق از کام  مياله صورس به و کننت می

 این ورود های راساای مالگ در مطالله 723 ،شته انجام ج اجوهای به با توجه

 مناسرب  نهرایی  تملیر   بره  ورود بوای این مطاللاس از تلتادی که شت یافت یژوهش

کره   شرتنت  مرارج  یرژوهش  این تملی  فواینت از مووج یها مالگاساس  بو و نبودنت
 :است زیو موارد شام  مطالله این مووج های مالگ
 نرتاده  تميیرق گرزارش   این اهتاخ زمینه در کافی اطالعاس که هایی یژوهش. 4

بره بورسری رابطره آمروزش از طویرق       صروفا   که هایی یژوهش یگود عبارس به بودنت،
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 مؤثوکمی یوداماه بودنت و به عوام   صورس بهو ماغیوها دیگهای اجاماعی با  شبکه
 های اجاماعی اشاره نکوده بودنت. آموزش از طویق شبکه

و در مجررالس و  بودنررت علمرری الزم کیدیررت فاقررت کرره هررایی یررژوهش .5
 اناشار یافاه بودنت. اعابار یبهای  کندوانس

  شوح است این به توتیب به ها یژوهش بورسی رونت اساس این بو
 از یرس  نراموتبط  تميیيراس حذخ  مورد، 723 ها کلیتوا ه با موتبط مطاللاس ک 

 حرذخ  مرورد،  272 بورسری  مرورد  چکیرته ميراالس   مرورد،  451 عنراوین  بورسری 

 برا  مروتبط  تميیياس مورد، 211 مطاللاس چکیته بورسی یس از ناموتبط های یژوهش

 کر   مورد، 18 مان کام  بورسی از یس ناموتبط تميیياس حذخ مورد، 61 مان کام 

مرارجی  مورد که از مطاللراس   42 این یژوهش در بنابواین مورد، 43 نهایی تميیياس
از  یرژوهش  ایرن  در نهرایی  تملی  مورد از مطاللاس داملی اناخا  شتنت. بوای 1و 

 نظرو،  هرای یرژوهش مرورد     یافاره  بخرش  در که شت اساداده علمی مياله 43 های یافاه

 شته ارائه باز کتگذاری قالب در تدصیلی کامال  صورس به یژوهش هو ناای  ینتو مهم

 .است

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

 آ  ییوامرو   در آمرته  دسرت  بره  اطالعاس که است یونتدهنتهی چارچوبی موحله این

 ایرن  در گوفاره  شرک   ادراکری  چرارچو   رو ینا (. ازMoffett, 2015شود ) می توکیب

 است. اصلی دو مدهوم حول یژوهش
کراربوا    از برومط  جاملره  مجرازی،  اجامراعی  یهرا  شربکه   شبکه اجتماعی. 1
 دو عالقه مورد یها حوزه در دیگو کاربوا  با ارتبا  بوقوارکود  به تمای  که ایناونای

 (.William, 2009شود ) می دارنت، تلویف را طوخ
هرایی ه رانت کره برو      راهبودی(  عوام  راهبودی شرام  ) یدیکلعوامل . 2

 های اجاماعی در امو آموزش مؤثونت. شبکهاثوبخشی 

 های ملموس هفرآورد قالب در تفسیر و ترکیب پردازش،. 5

 از ها لدهؤم کلیه یژوهش، اباتا هتخ با موتبط تميیياس از حاص  های یافاه به با توجه



 ١٣٩٧زمستان  ♦شماره بیست و نه  ♦سال هفتم  ♦اجتماعی -راهبرد فرهنگی      126

 

 کتگرذاری  ینرت افو به با توجه رو ینا از ،شونت می اساخواج باز کتگذاری ینتافو طویق

عوامر    شناسرایی  بره  اقرتام  1 جتول در اباتا بخش این در ،نخ ت موحله از حاص 
 ميالره  هرو  کرت  بره  برا توجره  های اجاماعی   کلیتی موفيیت آموزش از طویق شبکه

 .شود می

 کدگذاری باز()های اجتماعی  از طریق شبکه  عوامل کلیدی موفقیت آموزش .١ جدول

 های اجتماعی آموزش از طریق شبکهعوامل راهبردی موفقیت  سال نامحقق/ محقق ردیف
1 Boyd, Ellison 2007 یریپذ مشارکتو  یریپذ تعامل 

2 Lockyer & 
Patterson 

 و امنیت یکاربرپسند، محتوای جامع، زیرساخت، یریپذ تعاملپذیری،  مبادله 2008

3 Bosch TE 2009  ،امنیت و یادگیری ترکیبییریپذ تعاملنگرش یادگیرنده ، 

4 Usluel YK & 
Mazman SG 2009 مدیریت زبان، دیدگاه اجتماعی 

5 Roblyer MD 
et al 2010 

، امنیت، طراحی رابط کاربر، یریپذ انعطافپشتیبانی، نگرش یادگیرنده، 
نگرش مربی،  ،، دانش و مهارت یادگیرنده، دانش و مهارت مربییکاربرپسند

پذیری،  پذیری، مبادله ، همکارییرسان اطالع، پذیری یدسترسبازخورد مداوم، 
یادگیری، ارزیابی مناسب و  سازی یشخص، یادگیری ترکیبی، یریپذ تعامل

 خودافشایی مربی

6 Hung HT & 
Yuen SCY 2010 

، یریپذ تعاملپذیری،  ، مبادلهپذیری یدسترسدیدگاه اجتماعی، زیرساخت، 
یادگیری، احساس تعلق، کیفیت محتوا، مهارت  سازی یشخصیادگیری ترکیبی، 

یادگیرنده، مشارکت یادگیرنده، انگیزه، مهارت مربی، امنیت، مدیریت مباحث، 
 یادگیری اجتماعی، مدیریت زبانی

7 Brady K et al 2010 
 و مناسب پذیری یدسترس پذیری، مبادله پذیری، همکاری امنیت، ،یریپذ تعامل

 پذیری یاسمق

8 Ractham P & 
Firpo D 2011 

، مشارکت یادگیرنده، یادگیری یریپذ تعامل، پذیری یدسترسپذیری،  مبادله
 ترکیبی و ارزیابی مناسب

9 Tiryakioglu F  
& Erzurum F 2011 

، یریپذ انعطاف، سهولت کاربرد، یسازمان فرهنگ، دیدگاه اجتماعی، سازی یشخص
مشارکت یادگیرنده، مشارکت ، یریپذ تعامل، پذیری یدسترسکاربرپسندی، 

روز بودن محتوا،  هپذیری، ب دهنده، زیرساخت مناسب، ارزیابی مناسب، مبادله یاد
 ، پشتیبانی و بازخورد مداومیرسان اطالعپذیری،  پذیری، همکاری مقیاس

10 
Teclehaimanot 
B & Hickman 

T 
 یرسان اطالعو  پذیری یدسترسپذیری،  تعامل 2011

11 Jovanovic J et 
al 2012 

پذیری، مشارکت یادگیرنده و مربی، بازخورد مداوم،  تعامالت اجتماعی، مبادله
، همکاری، روش آموزش، حس تعلق، ارزیابی مناسب و طراحی یکاربرپسند

 مناسب آموزشی

12 Yousef 
Zaidieh AJ 2012 

پذیری، مشارکت، سهولت کاربرد و  ، انعطافپذیری یدسترسپذیری، امنیت،  مبادله
 پذیری یدسترس

13 Schlenkrich L 
& Sewry DA 2012 

، مهارت یادگیرنده، پذیری یدسترسمبادله پذیری، امنیت، حفظ حریم خصوصی، 
 ها، نگرش فراگیر و کیفیت محتوا مدیریت زبانی، سهولت کاربرد، مدیریت بحث

14 Lawler JP et 
al 2012  یرسان اطالعامنیت و 
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 پذیری، نیازسنجی، سهولت کاربرد و ارزیابی مناسب ، انگیزه، مبادلهیریپذ تعامل 2012

16 Alvarez I B & 
-Smith M O 2013 

پذیری، ارزیابی مناسب، حس تعلق، توجه به  یادگیری، مبادله سازی یشخص
یادگیرنده، امنیت، بازخورد مداوم و مهارت ، انگیزه یازسنجینیادگیری اجتماعی، 

 ارزشیابی مربی
17 Habib, S 2013 سهولت کاربرد 

18 Abedin, B et 
al 2013 پذیری دیدگاه اجتماعی، نگرش یادگیرنده و مبادله 
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EM 2014 

، ارزیابی مناسب، پذیری یدسترس، یریپذ تعاملروش آموزش مربی، 
 بارگذاری، سهولت کاربرد، ظرفیت سازی یشخص
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Lozano JO 2014 

، ایجاد حس تعلق، طراحی مناسب آموزشی، یریپذ تعامل، پذیری یدسترس
، امنیت، طراحی رابط کاربر، دانش و مهارت یسازمان فرهنگ، یرمتمرکزغمحتوای 

 یادگیرنده، زیرساخت، نگرش جامعه
21 Geczy P et al 2014 یریپذ تعامل 
22 Karimi, L et al 2014 انگیزه و یریپذ تعامل 

23 Stachowiak, B 2014 
، مهارت یادگیرنده و سازی یشخص، یازسنجینپذیری،  سهولت کاربرد، مبادله

 یریپذ تعاملمربی و 

24 Li, J,. & 
Greenhow, C. 

 انگیزه یادگیرنده 2015

25 Vural, O. F 2015 

، نگرش مربی، یادگیری ترکیبی، یگذار اشتراک، یرسان اطالع، یریپذ تعامل
، ارزیابی پذیری یدسترس، امنیت، انگیزه، سازی یشخصیادگیری اجتماعی، 

 ها مناسب و مدیریت دانش و مدیریت بحث

26 
Ngozi, E. Ch 

& Madu, I 
.CH 

2015 

، یریپذ تعامل، سازی یشخص، یریپذ انعطاف، یریپذ تعاملمهارت یادگیرنده، 
اجتماعی، سهولت کاربرد، پشتیبانی سازمانی، مشارکت، مبادله پذیری و دیدگاه 

 ها مدیریت بحث

27 Dursun, O.O 
& Cuhadar, C 

 ، مهارت یادگیرندهیریپذ تعامل 2015

28 Seevers, M.T 
et al 
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al 
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43 
حیدری و 
 همکاران

 نگرش، سهولت استفاده، سودمندی، قابلیت اعتماد 1395

 ارائه نتایج ترکیب .6

عوامر    ،کلی یک نمای در سنازیژوهی یها فوآورده و ینتافو به با توجه بخش این در
. گیرود  قروار مری   بورسی مورد های اجاماعی آموزش از طویق شبکه کلیتی موفيیت

 شرک   این به گوفاه عوام  مؤثو صورس اساخواج سنازیژوهی ینتافو ق مت در اباتا

 و شود شناسایی می باز کتگذاری ینتافو طویق از مؤثوعوام   کلیه توصیداس اباتا که
 کلیره  سرنازیژوهی توکیرب   هرتخ  که آنجا از سنازیژوهی، فوآورده ق مت س س در

اسرت، در   واحرت  ان رجام  بره یرک   رسریت   و ماص موضو  یک در علمی های یافاه
تملی  کیدی کتهای باز در کنار هم قوار گوفاره و برا   بخش ارائه ناای  توکیب اباتا 

هرا   مؤلدره کتگذاری مجتد، موارد هم وشی و قوابت ملنایی براهم توکیرب شرته و    
کرود  کلیره عوامر      یبنت دساهشود. در ادامه بوای  اساخواج میکتهای مموری( )

های اجاماعی بو اساس یک مدهوم مشراوگ   کلیتی موفيیت آموزش از طویق شبکه
ها اقتام  بو آموزش از طویق شبکه مؤثومموری بو مبنای عوام   یکتگذاراز طویق 

ذاری گر کره نارای  کت   بُلرت )کرت مناخرب( شرت     4 ییشناساشته است که منجو به 
 آورده شته است. 2و مناخب در جتول شماره مموری 
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 های اجتماعی کدگذاری انتخابی عوامل کلیدی موفقیت آموزش از طریق شبکه .2 جدول

 تحقیقات ها مقوله )عوامل(ها مؤلفه ابعاد

ی
تار

اخ
 س

مل
عوا

 

 عوامل سازمانی

 ,Roblyer MD et al (2010), Hung H.T & Yuen S.C.Y (2010), Alqahtani, S (2016), Tiryakioglu F, Erzurum F (2011) حمایت سازمانی
Ngozi, E. Ch & Madu, I.CH(2015), Gunduz, S(2017) & Jordan, K & Weller, W (2018). 

 .Jordan, K & Weller, W(2010) سبک مدیریت

 Cortés JA & Lozano JO (2014) & Tiryakioglu F, Erzurum F (2011) یسازمان فرهنگ

 Alqahtani, S(2016) & Vural, O. F(2015) مدیریت دانش

 Roblyer, M.D et al(2010) & Alqahtani, S (2010) نگرش

 ها کیفیت شبکه

 .Roblyer, M.D et al(2010),  Alqahtani, S(2016), Ngozi, E. Ch & Madu, I.CH (2015), Yousef Zaidieh, A. J(2012) پذیری انعطاف

 )قابلیت اطمینان(امنیت

 (1395همکاران )حیدری و 
Roblyer, M.D et al(2010), Hung, H.T & Yuen, S.C.Y (2010), Alvarez I B & -Smith M O(2013), Bosch, T.E(2009), 

Cortés, J.A & Lozano, J. O (2014), Brady, K.B et al(2010), Lockyer, L & Patterson, P(2008), Vural, O. F(2015), 
Bristy, J. F(2016), Froment, F. et al(2017), Schlenkrich, L & Sewry D.A(2012), Lawler, J.P. et al(2012), Eke, C.L & 

Singh, Sh(2018), Bozkurt, A et al(2017) & Yousef Zaidieh, A. J(2012) 

 .Cortés, J.A & Lozano, J. O(2014) & Roblyer, M.D et al(2010) طراحی رابط کاربر

 سهولت در استفاده
 (.1395همکاران )حیدری و 

Alqahtani, S(2016), Al-Mukhaini, E.M(2014), Tiryakioglu, F. Erzurum,F(2011), Ngozi, E. Ch & Madu, I.CH(2015), 
Bristy, J. F(2016), Gunduz, S(2017), Habib, S. et al(2013), Schlenkrich, L. & Sewry D.A(2012), Stachowiak, 

B(2014), Senen Balcikanli, G(2012) & Yousef Zaidieh, A. J(2012). 

 Roblyer, M.D et al(2010), Lockyer, L & Patterson, P(2008), Tiryakioglu, F. Erzurum,F(2011) & Jovanovic, J. et یکاربرپسند
al(2012). 

 پذیری یدسترس
Roblyer, M.D et al(2010), Hung, H.T & Yuen, S.C.Y (2010), Cortés, J.A & Lozano, J. O(2014), Brady, K.B et 

al(2010), Al-Mukhaini, E.M(2014), Vural, O. F(2015), Tiryakioglu, F. Erzurum,F(2011), Bristy, J. F(2016), 
Teclehaimanot, B, & Hickman, T(2011), Schlenkrich, L & Sewry D.A(2012), Maben, S & Helvie-Mason, L(2017) & 

Yousef Zaidieh, A. J(2012). 

 ,Roblyer, M.D et al(2010), Vural, O. F(2015), Tiryakioglu, F. Erzurum,F(2011), Teclehaimanot, B, & Hickman یرسان اطالع
T(2011), Froment, F. et al(2017) & Lawler, J.P. et al(2012). 

 Al-Mukhaini, E.M(2014) & Maben, S & Helvie-Mason, L(2017) ظرفیت بارگذاری

 ,Roblyer, M.D et al(2010), Boyd, D.M, Ellison N.B(2008), Brady, K.B et al(2010), Tiryakioglu, F. Erzurum,F(2011) پذیری همکاری
Senen Balcikanli, G(2012) & Balcikanli, C.)2015) & Senen Balcikanli, G(2012). 
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 پذیری مبادله

Roblyer, M.D et al(2010), Hung, H.T & Yuen, S.C.Y (2010), Boyd, D.M, Ellison N.B(2008), Veletsianos, G. & 
Kimmons, R(2016), Ractham, P & Firpo, D(2011), Brady, K.B et al(2010), Lockyer, L & Patterson, P(2009), Vural, 

O. F(2015), Tiryakioglu, F. Erzurum,F(2011), Alvarez, I . B & -Smith, M. O(2013), Ngozi, E. Ch & Madu, 
I.CH(2015), Jovanovic, J. et al(2012), Bristy, J. F(2016), Reychav, I.et al (2016), Gunduz, S(2017), Akcaoglu, M. & 

Bowman, N. D(2016), Froment, F. et al(2017), Abedin, B. et al(2013), Schlenkrich, L & Sewry D.A(2012), Jordan, K 
& Weller, W(2018), Balcikanli, C(2015), Eke, C.L & Singh, Sh(2018), Maben, S & Helvie-Mason, L(2017), 

Stachowiak, B(2014), Senen Balcikanli, G(2012) & Yousef Zaidieh,  A. J(2012). 

 Veletsianos, G. & Kimmons, R(2016), Brady, K.B et al(2010), Tiryakioglu, F. Erzurum,F(2011), Gunduz, S(2017) پذیری یاسمق

ت
یری

مد
م 

ست
سی

 

سیستم مدیریت 
 یادگیری

 یریپذ تعامل

Roblyer, M.D et al(2010), Hung, H.T & Yuen, S.C.Y (2010), Boyd, D.M, Ellison N.B(2008), Alvarez, I. B & -Smith, 
M. O(2013), Bosch, T.E(2009), Cortés, J.A & Lozano, J. O(2014), Veletsianos, G. & Kimmons, R(2016), Ractham, P 

& Firpo, D(2011), Brady, K.B et al(2010), Al-Mukhaini, E.M(2014), Lockyer, L & Patterson, P(2008), Vural, O. 
F(2015), Ngozi, E. Ch & Madu, I .CH(2015), Jovanovic, J. et al(2012), Geczy P et al(2014), Reychav, I .et al(2016), 
Dursun, O.O & Cuhadar, C(2015), Usluel, Y.K & Mazman, S.G(2009), Gunduz, S(2017), Seevers, M.T et al(2015), 
Akcaoglu, M. & Bowman, N. D(2016), Teclehaimanot, B,. & Hickman, T(2011), Froment, F. et al(2017), Balcikanli, 

C(2015), Maben, S & Helvie-Mason, L(2017), Callaghan, G. & Fribbance, I.(2016), Karimi, L et al(2014), 
Stachowiak, B(2014), Bozkurt, A. et al(2017) & Senen Balcikanli, G(2012). 

 ,Roblyer, M.D et al(2010), Hung, H.T & Yuen, S.C.Y (2010), Bosch, T.E.(2009), Ractham, P & Firpo, D.(2011) یادگیری ترکیبی
Vural, O. F.(2015) & Ngozi, E. Ch & Madu , I .CH(2015). 

 یادگیری سازی یشخص
Roblyer, M.D et al(2010), Hung, H.T & Yuen, S.C.Y.(2010), Alvarez, I . B & -Smith, M. O(2013), Veletsianos, G. & 
Kimmons, R (2016), Al-Mukhaini, E.M(2014), Vural, O. F(2015), Tiryakioglu, F., Erzurum,F.(2011), Seevers, M.T 

et al(2015), Stachowiak, B(2014). 

 ارزیابی مناسب
Roblyer, M.D et al(2010), Alvarez, I. B & -Smith, M. O.(2013), Ractham, P & Firpo, D.(2011), Al-Mukhaini, 

E.M(2014), Vural, O. F(2015), Tiryakioglu, F., Erzurum ,F(2011), Jovanovic, J. et al(2012) & Senen Balcikanli, 
G(2012). 

 & Alvarez, I . B & -Smith, M. O.(2013), Hung, H.T & Yuen, S.C.Y.(2010), Cortés, J.A & Lozano, J. O.(2014) جامعه(تعلق )ایجاد حس 
Jovanovic, J. et al(2012). 

 .Cortés, J.A & Lozano, J. O(2014) & Jovanovic, J. et al (2012) طراحی آموزشی

 ,Alvarez, I . B & -Smith, M. O (2013), Cortés, J.A & Lozano, J. O(2014), Brady, K.B et al(2010), Vural, O. F(2015) توجه به یادگیری اجتماعی
Hung, H.T & Yuen, S.C.Y (2010) & Bozkurt, A et al(2017). 

سیستم مدیریت 
 محتوا

 Hung, H.T & Yuen, S.C.Y(2010) & Schlenkrich, L & Sewry D.A(2012) & Froment, F. et al(2017) کیفیت مناسب

 .Tiryakioglu, F. Erzurum,F(2011), Gunduz, S(2017) & Umoh, U. E & Etuk, E.N(2016) روزرسانی هب

 Cortés, J.A & Lozano, J. O(2014) محتوای غیرمتمرکز

 (1395همکاران )حیدری و  سودمندی
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.Alvarez, I. B & -Smith, M. O(2013), Akcaoglu, M. & Bowman, N. D(2016) & Senen Balcikanli, G(2012) یازسنجینتناسب با   

سیستم مدیریت 
 شبکه

.Hung, H.T & Yuen, S.C.Y(2010), Usluel, Y.K & Mazman, S.G(2009) & Schlenkrich, L & Sewry D.A(2012) مدیریت زبان  

 Hung, H.T & Yuen, S.C.Y(2010), Vural, O. F(2015), Ngozi, E. Ch & Madu, I.CH(2015) & Schlenkrich, L & Sewry مدیریت موضوعات
D.A(2012) 

ی
تار

 رف
عد

ب
 

 یادگیرنده

 دانش و مهارت کاربرد
Hung, H.T & Yuen, S.C.Y(2010), Roblyer, M.D et al(2010), Cortés, J.A & Lozano, J. O(2014), Ngozi, E. Ch & 

Madu, I.CH(2015), Dursun, O.O & Cuhadar, C(2015), Gunduz, S(2017), Schlenkrich, L & Sewry D.A(2012), Jordan, 
K & Weller, W(2018), Balcikanli, C. (2015) & Stachowiak, B(2014). 

نگرش به یادگیری از طریق 
 های اجتماعی شبکه

(1395همکاران )حیدری و   
Roblyer, M.D et al(2010), Bosch, T.E(2009), Bristy, J. F(2016), Froment, F. et al(2017), Schlenkrich, L & Sewry 

D.A(2017) & Bozkurt, A et al(2017) 

 مشارکت
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کمرک   اثروبخش  آمروزش توانت به فهم بهارو   الگوی مدهومی و چارچو  نظوی می
های موجود  ها و عام  و یژوهشی، مؤلدهتوا  با فواتوکیب ییشینه نظوی  کنت. لذا می

بنرتی و تلدیرق    بُلرت کلری طبيره    4 ومجموعهیزهای یژوهشی را در  در ابزار یا یافاه
هرای   های اجاماعی مؤس ره  سازی آموزش از طویق شبکه بوای موفق درنایجهکود  

هرای اجامراعی    آموزشی بایت به عوام  سامااری مؤثو در آموزش از طویرق شربکه  
ای را طواحی  به ابلراد رفاراری کره     های متیویت مناسب شبکه   سی امتوجه کوده

ای مرؤثو را در نظرو    توجه و عوام  زمینه ه انتعنصو در هو آموزشی  توین کلیتی
 یوسرش یژوهشی و تکمی  یاسر    های یوسشیاسخگویی به  بوایبگیونت. بنابواین 

مالصره نارای     اسراس  برو هرای اصرلی موجرود،     های مشام  بو مضمو  دوم  داده
آمروزش از   موفيیرت الگوی جاری عوام  کلیتی  عنوا  بههای یژوهش حاضو  یافاه

 ارائه شته است. 1های اجاماعی در شک   طویق شبکه

 های اجتماعی موفقیت آموزش از طریق شبکه شده استخراج. الگوی ١ شکل
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 گیری نتیجه

هرای اجامراعی    بوای موفيیت شبکه شته شناماههای  از آنجا که کلیه عوام  و ميوله
ابلراد سرامااری، رفاراری، سی رام مرتیویای و عوامر  جرای        در امو آمروزش در  

 انت. این ابلاد سازما  یافاه ومجموعهیزبنابواین تمام عوام  در  ،انت گوفاه می

 الف( بُعد ساختاری

سرازمانی اسرت    یوان انیغلت سامااری همه عوام  و شوایط فیزیکی و منظور از بُ
  فیزیکری و مرادی سرازما  را    که با نظم، قاعرته، قالرب، یوسراه و بتنره یرا هیکر      

روابط منظم داملی سازما  کره   مجموعه ونتهیدربوگو  (Al-Fadhli, 2008سازنت ) می
هرای   (. عوام  موفيیت شبکهShee & Wang, 2008است ) ،دهنت بتنه آ  را تشکی  می

هرا   اجاماعی در امو آموزش در بُلت سامااری شام  عوام  سازمانی و کیدیت شبکه
 شود. می

ها  عوام  سازمانی، عواملی موبو  به سازما  است که فلالیت  عوامل سازمانی
، (Weller, 2018)یبانییشادهت. عواملی ماننت  قوار می ویتأثو اقتاماس سازما  را تمت 

، (Cortés & Lozano, 2014) یسرازمان  فوهنر  ، (Jordan & Weller, 2010) تیویمتسبک 
 ای نگوش ن بت بره یرادگیوی شربکه   ، Alqahtani, 2016)سازما  )متیویت دانش در 

(Roblyer, 2010 )هرای   هرا از طویرق شربکه    در موفيیت آموزش مؤثوعوام   عنوا  به
هرای درونری    شرته ه رانت. شناسرایی عوامر  اثوگرذار در ممریط       اجاماعی شناماه

با عوام  ممیط مرارجی،   مايابال تیگو و یکها و کیدیت تلام  این عوام  با  سازما 
سازد ترا مرود را هوچره بیشراو بره تغییرواس تکنولرو یکی و         ها را قادر می سازما 

 آورد. ممیطی انطباق داده و زمینه یویایی هوچه بیشاو سازما  را فواهم می
، ابزارهرای  شته ینیب شییاز مزایای آموزشی  یمنت بهوه منظور به  ها کیفیت شبکه

 Jovanovic)باشنت های آموزشی مطلو   رای امکاناس و روششبکه اجاماعی بایت دا

et al, 2012).          در ایرن میرا  بورسری ميراالس مخالرف در زمینره آمروزش از طویرق
، امنیت ((Ngozi & Madu, 2015ی وییذ انلطاخ ازجملههای اجاماعی به عواملی  شبکه
سهولت  ،(Cortés & Lozano, 2014کاربو )طواحی رابط  ،(Eke & Singh, 2018ها ) شبکه

 ،(Roblyer, et al, 2010) یکاربوی ررنت، (1395حیررتری و همکررارا ،  کرراربود )
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ظوفیرت   ،(Tiryakioglu & Erzurum,2011) یرسان اطال  ،(Vural, 2015) یوییذ یدساوس
 ،(Tiryakioglu & Erzurum, 2011) یرذیوی  همکراری  ،(Al-Mukhaini, 2014) یبارگرذار 
بروای   (Gunduz, 2017) یوییرذ  اسیر مي( و Lockyer & Patterson, 2009) یوییرذ  مبادله

 ها در امو آموزش اشاره دارد. بهبود کیدیت شبکه

 ب( بُعد رفتاری

رفارار و   ،ها اسرت. بنرابواین بلرت رفاراری     منظور از بلت رفااری، هما  رفاار ان ا 
 (.Al-Fadhli, 2008) ه رانت  وسراه یی هم بهروابط ان انی، ارتباطاس و الگوهای ماص 
هرای اجامراعی در بُلرت رفاراری شرام        عوام  موفيیت آمروزش از طویرق شربکه   

 شود. یادگیونته و یاددهنته می
هررای اجامرراعی در مررورد اسرراداده از     یررادگیوی از طویررق شرربکهیادگیرنددد 

تلرامالس   یساز فلالو  اثوبخشزمینه آموزش  یساز فواهمهای جتیت بوای  فناوری
ییشروفت و   ،گرو ید عبرارس  بره . اسرت  دهنتگا  آموزشا یکتیگو و با بین فواگیوا  ب

های اجاماعی به فواگیوا  و ویژگی آنهرا ب راگی    اثوبخشی آموزش از طویق شبکه
های جتیت بوای یادگیونتگا  جهرت کنارول    های اجاماعی فوصت زیاد دارد. شبکه

 ,Balcikanli)آورد یادگیوی مود و دساوسی به اطالعاس شخصی مود را فواهم مری 

. از عوام  مهرم موبرو  بره یادگیونرته کره برو موفيیرت یرادگیوی از طویرق          (2015
های اجاماعی  است، دانش و مهارس اساداده از شبکه وگذاریتأثهای اجاماعی  شبکه
های اجامراعی   (. نگوشی که یادگیونتگا  ن بت به شبکهHung & Yuen, 2010است )

 مرؤثو هرای اجامراعی    ها از طویق شبکه آموزشدارنت بو میزا  مشارکت و موفيیت 
هرای   یادگیونتگا  در شربکه  ، همچنین مشارکت(1395حیتری و همکارا ، است )
( Alvarez & Smith, 2013آنهرا ) ( و انگیرزش  Veletsianos & Kimmons, 2016) یاجاماع

 .استها  از دیگو عوام  مؤثو بو موفيیت این نو  آموزش
یونته، عم  یاددهنته نیز بو موفيیت آمروزش از طویرق   بو یادگ عالوه  یاددهند 

هرای   های اجاماعی مؤثو است. نيش یاددهنتگا  در آموزش از طویرق شربکه   شبکه
. یاددهنرتگا  بایرت   (Alvarez & Smith, 2013است )اجاماعی ب یار غنی و تخصصی 

باشرنت  هرای اجامراعی را داشراه     دانش و مهارس الزم در اساداده آموزشی از شبکه
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(Stachowiak, 2014  از دیگررو عوامرر  مرروتبط بررا یاددهنررته در آمرروزش از طویررق .)
های  توا  به نگوش او به یادگیوی و آموزش از طویق شبکه اجاماعی می های شبکه

 هررا و میرزا  مشررارکت وی در ایررن نررو  آمرروزش  (Froment et al, 2017اجامراعی) 
(Tiryakioglu & Erzurum, 2011)  نيرش اصرلی    عنروا   بره بک ترتریس  اشاره کود. سر

های اجامراعی ایدرا    یاددهنتگا  نیز عام  مهمی در موفيیت آموزش از طویق شبکه
، توجره بره   (Balcikanli, 2015) مودافشرایی یاددهنرته  (. Al-Mukhaini, 2014کنرت )  می

هرای   مهارس در ارزشیابی از طویق شبکه( و Alvarez & Smith, 2013متاوم )بازمورد 
گو عوام  موتبط با یاددهنرته ه رانت کره در    ( از دیJovanovic et al, 2012) یاجاماع

 های اجاماعی مؤثو ه انت. یادگیوی از طویق شبکه

 مدیریت های سیستمج( 

هرای اجوایری ه رانت کره امکرا  مرتیویت و کنارول         فوم های متیویت یلت سی ام
( اهرتاخ یرادگیوی مادراوس    1396کویمری و زمرانی،   آورنت ) فواینتها را فواهم می

بع آ  تهای یادگیوی و به  فواگیوا ، منجو به سطوح مخالف از مشارکت در فلالیت
هرای   . سی رام (Liyanagunawardena et al, 2013شرود )  نارای  یرادگیوی مخالرف مری    

هرا بره    . ایرن سی رام  یرودازد  یمها  شته در شبکه متیویت به کناول کلیه اعمال انجام
یودازد. عوام  موفيیت در آمروزش   های یادگیوی می نی از فلالیتمتیویت و یشایبا
هرای مرتیویت مماروا، مرتیویت      های اجاماعی در سه بلرت سی رام   از طویق شبکه

 گیونت. یادگیوی و متیویت شبکه قوار می
سازی و  امکا  ثبت، ذمیوه   سی ام متیویت یادگیویسیستم مدیریت یادگیری

هرای مرتیویت    آورد. سرامانه  ی را بره وجرود مری   هرای یرادگیو   دهی فلالیت سازما 
هرا و   افزاری اسرت کره امکرا  مرتیویت و یشرایبانی از فلالیرت       یادگیوی ب اه نوم
. (1395نرژاد و همکرارا ،    رسرامی ) آورد یادگیوی را فرواهم مری   -متماس یاددهی

اسرت  سازی یرادگیوی ب ریار مهرم     های ماداوس شخصی آموزا  با زمینه بوای دانش
(Yu et al, 2017  از دیگو عوام  مؤثو در یادگیوی از طویرق شربکه .)    هرای اجامراعی

 ،(Dursun & Cuhadar, 2015یرذیوی)  تلام  ،(Vural, 2015) یبیتوکتوا  به یادگیوی  می
 ،(Cortés & Lozano, 2014) تللقایجاد حس  ،(Alvarez & Smith, 2013مناسب )ارزیابی 
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 یاجامراع و توجره بره یرادگیوی     (Jovanovic et al, 2012) یآموزشر طواحی مناسرب  
(Brady et al, 2010) .اشاره کود 

هرای یاسرخگویی    فروم  یلرت  های متیویت مماوا سی ام  سیستم مدیریت محتوا
ه انت که امکا  ایجاد، ذمیوه، متیویت و اساداده از مماروای آموزشری را فرواهم    

 & Akcaoglu)یازسرنج ین( در این زمینره توجره بره    1396)کویمی و زمانی،  کننت می

Bowman, 2016) ،بود  یوماموکزغ ( ممارواCortés & Lozano, 2014  کیدیرت ،)  مناسرب
(Hung & Yuen, 2010 سودمنتی ،)( 1395حیتری و همکارا ، مماوا )روزبود   هو ب

هررای  از عوامرر  مررؤثو در کیدیررت آمرروزش( Tiryakioglu & Erzurum, 2011ممارروا )
 شود. مم و  می های اجاماعی بو شبکه مبانی

یودازد. در  ها می این سی ام به کناول و نظارس بو شبکه  سیستم مدیریت شبکه
مررتیویت مباحررث ( و Hung & Yuen, 2010هررا ) ایرن زمینرره مرتیویت زبررا  شربکه   

از مروارد  ای بومروردار اسرت.    ( از اهمیت ویژهVural, 2015ها ) شته در شبکه مطوح
هرا موجرب    زیوا می  عظریم ییرام   ،مباحث استها توجه به متیویت  مهم در شبکه

 شود. و عتم توجه به مباحث اصلی مورد نظو می ییوت حواس

 ای د( بُعد زمینه

های اجاماعی اشاره دارد. تمام شوایط و  ای اساداده از شبکه این بلت به عوام  زمینه
 (Shee & Wang, 2008) فوهنر  و عوام  ممیطی بیوو  نظرام اداری ماننرت فنراوری،    

ای یرا ممیطری    شرته، بُلرت زمینره    با توجه به ناای  تملی  و الگوی اسراخواج  .است
 گیود. فناوری را دربو می های فوهن  و عام  ،های اجاماعی آموزش از طویق شبکه

هرای     نظام آموزشی دارای یک رونت ثابت در عرتم ادغرام تکنولرو ی   فرهنگ
هنروز فوهنر  یرذیوش ایرن      گرو ید عبرارس  بره باشرت،   ینت آموزش مری اجتیت در فو

در . (Roblyer et al, 2010اسرت ) بوای کاربود آموزشی به وجود نیامرته   ها یتکنولو 
جاملره  هرای اجامراعی فوهنر      این میا  یکری از عوامر  مرؤثو در ادغرام شربکه     

(Tiryakioglu & Erzurum, 2011به ) بوایجوامع علمی در یذیوش این تکنولو ی  ژهیو 
 .استت هی  آموزش 

های الکاوونیکی بوای اینکه  ک  آموزش طور بههای مجازی و    آموزشفناوری
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و  یافرزار  سرخت هرای آ  بره لمرا      تا فناوری باواننت موفق عم  کننت، نیاز دارنت
هرا   آمروزش  گونره  نیاتوا  شاهت موفيیت  نت و در صورتی میشوتيویت  یافزار نوم

(. در ایرن  Ali, 2011شرود ) جره  های آ  تو های نوین و زیوسامت بود که به فناوری
ای  هرای مجرازی از اهمیرت ویرژه     هرای شربکه   میا  توجه بره فنراوری در آمروزش   

 .(Alqahtani, 2016است )بوموردار 
 درگوفاره   در این یژوهش تالش شت تا ضمن تملی  اسناد و اطالعاس صورس

بروای  های اجاماعی، یک الگو  عوام  کلیتی موفيیت آموزش از طویق شبکه زمینه
دهت، عوام  موفيیرت   که ناای  تملی  نشا  می ها ارائه شود. چنا  موفيیت این دوره

مشام  بو عوامر   مرتیویت   ) های اجاماعی شام  چهار بُلت سی ام متیویت شبکه
مشرام  برو عوامر      ) مماوا، متیویت شبکه و مرتیویت یرادگیوی(  بُلرت رفاراری    

شام  بو عوام   فوهنگی و فناوری( و بُلرت  م) ای یادگیونته و یاددهنته(  بُلت زمینه
. تغییرواس فنراوری   اسرت مشام  بو عوام   سازمانی و کیدیرت شربکه(   ) سامااری

 (Roblyer et al, 2010است )ته شموجب تغییواس عمته در نموه آموزش و یادگیوی 
هرای اجامراعی    ظهور آموزش از طویق شربکه  ،که یکی از جتیتتوین این تموالس

هرا عوامر  مخالدری دمیر       در موفيیرت ایرن دوره   .(Jordan & Weller, 2018) است
ها، ناای  تميیيراس   بنابواین بوای شناسایی عوام  کلیتی موفيیت این دوره ،ه انت

ایرن عوامرر  ارائرره شررت.   ی جرراریآوری و تملیرر  گودیرت و الگررو  مخالرف جمررع 
هرای   شریوه ها و مواکز آموزشی کشور بایرت سرلی کننرت برا ایرن تغییرواس        دانشگاه

هرا را شناسرایی کننرت.     آموزش مود را مطابيت داده و عوام  مؤثو بو این آمروزش 
توانت تا حتودی بوای آگاهی مواکرز آموزشری در ایرن زمینره      ناای  این یژوهش می

 شود  مدیت باشت. با توجه به ناای  ییشنهاد می
هبرود  گذارا  آموزشی در سطح کال  با ب انترکارا  آموزش و سیاست دست. 1

ایجاد و حمایت کرافی   ،ها در امو آموزش نگوش مود به اساداده بهینه از این شبکه
 ها را در کشور فواهم آورنت. آموزش گونه نیاهای اجاماعی ملی زمینه  از شبکه

ای  کراربوا  از اهمیرت ویرژه    تی ر کلهرا در کنرار    شبکه تیدیکتوجه به بُلت . 2
 بوموردار است.
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شرود کره    ممتودیت زبانی این مهم را یادآور مری  وگذاریتأثتوجه به عام  . 3
های آموزشی بومی و ماناسب با فوهن  کشور مرود گرام    ایجاد کانال یسو بهبایت 

 بوداریم.

های اجاماعی  بود  مهارس کاربوا  در اساداده از شبکهوگذاریتأثبا توجه به . 4
ا  و مترسرا  از عوامر    ها بوای فواگیرو  اساداده بهینه از این شبکه  توجه به آموزش
 شود. مؤثو مم و  می
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