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چكیده :در هر سازمانی شبکههای اجتماعی چالش های بزرگ و فرصت های شگفت انگیزی را بررای آمروزش و
یادگیری فراهم آورنده اند سازمان ها علی الخصوص دانشرگاههرا برا ممایرت از شربکههرای اجتمراعی و تشرویق
دانشجویان برای ارتقای رفتار یادگیری مشارکتی ،می توانند فرآینرد بهبرود مردیریت دانرش و ارتقرای یرادگیری
اجتماعی را تسهیل نمایند بر این اساس تحقیق ماضر با هدف بررسی بسترهای مورد نیاز بررای توسرعه سیسرتم
مدیریت آموزش مبتنی بر شبکههای اجتماعی در راستای ارتقای سالمت جامعه انجام شده است .این پرژوهش از
لحاظ هدف توسعه ای-کاربردی بوده و از نوع پژوهش های کیفی می باشد که با استفاده از تحلیرل محتروا انجرام
گرفته است .برای گردآوری دادهها از مصامبه نیمهساختاریافته و برای تحلیل دادهها از روش مقایسره مرداوم در
رویکرد نظریه زمینهای استراوس و کوربین طی سه مرمله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی استفاده شرده اسرت.
جامعه آماری مورد مطالعه ،مدیران ارشد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،متخصصان و خبرگان این موزه در
نظر گرفته شدند روش نمونهگیری در این پژوهش بهصورت قضاوتی-هدفمند بود داده های مصامبه ها با استفاده
از نظرات  1نفر خبره و متخصص جمع آوری گردید  .نتایج به دست آمرده مراکی از آن اسرت کره بررای توسرعه
سیستم مدیریت آموزش مبتنی بر شبکههای اجتماعی دو بستر شبکه اجتماعی(شامل بستر آموزشری ،ارتبراطی،
تکنولوژیکی و کاربری) و شبکه های یادگیری(شامل بستر آموزشی ،پژوهشی و کارآفرینی) مورد نیاز است.
واژگان کلیدی :بستر آموزشی و ارتباطی ،پژوهش کیفی ،سیستم مدیریت آموزش ،شبکه اجتماعی.
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حسنی راد و همكاران

ویژگی های مهم شبکه های اجتماعی در این است که بره

مقدمه
امروزه اکثر سازمان ها بررای ارربخشری فعالیرت هرای

مکانی برای اشترا

گذاری دانش تبدیل شرده انرد .تنروع

آموزشرری خررود بررا اسررتفاده از سیسررتم هررای آموزشرری

کاربران و دانش به اشترا

مشخصی مدیریت می شروند .سیسرتم مردیریت آمروزش،

اجتماعی بسیار زیاد بوده ،از این رو می توان به اهمیرت و

سیسررتمی اسررت کرره فعالیررت آمرروزش گیرنررده را ربررت و

ضرورت این شبکه ها بره عنروان ابرزاری در جهرت بهبرود

پیگیری میکنرد و رونرد یرادگیری و آمروزش را بره طرور

آموزش و یادگیری توجه نمود .زمرانی کره مخاطبران ایرن

سیسرتم مردیریت آمروزش

رسانه ها را جوانان تشکیل می دهند اهمیت موضوع بیش

خودکار مدیریت میکند .یر

قدرتمند ٬مدیریت اجرایی برنامههای آموزشری را در درون

گذاشته شرده در شربکه هرای

از پیش امساس می گردد(زاهدبابالن و همکاران .)7939

سازمان تسرهیل مریکنرد و همچنرین ایرن سیسرتم

روز به روز شبکه هرای اجتمراعی در میران دانشرجویان و

فراگیران را قادر می سازد که بره همکراری و مشرارکت برا

اساتید در آموزش عالی محبوب تر می شوند و بره منظرور

فراگیررران هررم تررراز خررود بدردازنررد (خشررنود و همکرراران

ارتقررای سررطر آموزشرری ،قابلیررت و رفیررت شرربکه هررای

.)7937

اجتماعی نیز توسر متخصصران ،اسراتید و نهادهرا مرورد

ی

پیدایش اینترنت و ورود آن به موزه های مختلف

ارزیررابی قرررار گرفتررهانررد(دیمارکوس و همکرراران 7172؛

میات اجتماعی انسانها نقطره عطفری در زنردگی بشرریت

گرینها و لوین  )7172محققان نیزاستفاده از شبکه هرای

بوده است در روندتکاملی فضرای وب ،ایجراد و راه انردازی

اجتماعی در آموزش و یادگیری در آموزش عرالی را مرورد

شبکه هرای اجتمراعی ارتباطرات اجتمراعی را دسرتخوش

توجه قرار داده اند و ی

روند قابل توجه در زمینره تعرداد

تحوالت شگرفی نموده است (محمدلو  .)7939فناوریهای

مطالعات در مورد شبکه های اجتماعی پشرتیبان مردیریت

جنبه جداییناپرذیر از تجربره

دانش است(ژانگ و همکاران  )7172در این راستا شربکه

دانشجویان دانشگاه است .به همین ترتیب ،پژوهش علمری

های اجتماعی توسر بسریاری از نویسرندگان بره عنروان

به وضوح ،متمرکرز برر قابلیرت و رفیرت فرنآوری هرای

محر

هرای قدرتمنرد ت ییرر در شریوه هرای تردریس و

مختلف دیجیترال بررای فعرال کرردن ،گسرترش و متری

یادگیری ،از لحاظ باز بودن ،تعامل و ارتباطات ،تلقی شرده

"افررزایش" یررادگیری دانشررجویان اسررت (هندرسررون و

اند (مانکا و رانیری .)7172

همکاران  .)7171انعطافپرذیری زمران و مکران ،سرهولت

شرربکه هررای اجتمرراعی فرصررت هررای جدیرردی برررای برره

سازماندهی و مدیریت و ایف تحصریلی از طریرق توانرایی

اشترا

گذاری ،ایجاد و تعامل دانشجویان و اساتید فراهم

پخش و بازبینی مطالب آموزشی ،و یرادگیری بصرری مری

کرده اند هدف اصرلی تعرامالت در زمران واقعری ،تشرویق

تواند از مزایای اسرتفاده از تکنولروژی هرای جدیرد بررای

گروهی یادگیری ،بهبود قابلیت اشرترا

گرذاری منرابع و

آموزش تلقی گردد .بره طرور واضرر ترر مروزه آمروزش از

الهام بخشیدن به دانشجویان در یرادگیری اسرت (ژانرگ و

پیشتازان بهره برداری از فضای وب و شبکه های اجتماعی

همکرراران 7172؛ الکاسرره و همکرراران  .)7172برره عررالوه

آموزشی می باشد(محمدلو .)7939

امروزه بسیاری از موسسات آموزش عالی هنوز مبتنری برر

بی ش

دیجیتال در مال ماضر ی

به تازگی ،رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی به

سیستم های یادگیری سنتی هستند که در واقع از توانایی

عنوان منابع یادگیری و تدریس در آموزش عالی بره طرور

های کامل رسانه هرای اجتمراعی در یرادگیری مشرارکتی

فزاینده ای محبوب شده انرد و بررای دانشرجویان فرصرت

استفاده نمی کنند .با توجه به افرزایش اسرتفاده از رسرانه

های بیشرتری بررای تعامرل جهرت آمروزش فرراهم شرده

هررای اجتمرراعی ،برره ویررژه در میران محققرران و مدرسرران

اسررت(ممید و همکرراران7172 ،؛ کررو  .)7171 ،یکرری از

موسسات آموزشی ،پژوهش های زیادی انجام شرده اسرت
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تا کشف کنند که چگونه از رسانه های اجتماعی در فرآیند

اجتماعی آنالین به برخی از اساتید دانشگاهی انگیرزه داده

آموزش و یادگیری و متی سالمت جامعره اسرتفاده کننرد

است .این تکنولروژیهرا توانرایی برالقوه ای بررای افرزایش

(ابراهیمی و همکراران  .)7172برخری اسرتفاده از شربکه

تجربره آمرروزش و یررادگیری در زمینره سررالمت جامعرره را

های اجتماعی در آموزش را معتبر دانسته انرد و آن را بره

فررراهم مرری اورد .بررا ایررن مررال ،مطالعررات محرردودی برره

کررردهانررد

بسترهای الزم برای استفاده از فنراوری هرای اجتمراعی و

مثابرره ی فرصررت هررای اشررترا

دانررش فررر

(سالمون و همکاران .)7172

ترراریرات آن بررر روی تجربرره یررادگیری دانشررجویان و نیررز

استفاده روزافرزون از سرایتهرای شربکه اجتمراعی بررای

سالمت جامعه ،بره خصروص برا توجره بره ارزش آنهرا در

گسترش و تقویرت ارتباطرات اجتمراعی و ارتقرا سرالمت

افرزایش تعرامالت انجررام شرده اسررت (ممیرد و همکرراران

پدیده نسبتا جدید اما بره صرورت برالقوه مهرم

7172؛ الکاسه و همکاران  .)7172نتایج تحقیق سروبیر و

است که پیامدهای آن در آموزش و یادگیری در قررن 77

همکاران نشان داد که رسانه های اجتمراعی بررای اهرداف

مورد بررسی قرار گیرد (گرینهاو و اسرکری  .)7171چررا

مرتب با تحصریل ،بره ویرژه بره عنروان ابرزار آموزشری و

مالیی و همکاران نشان دادند کره اسرتفاده از شربکههرای

یادگیری ،ارزش زیادی دارند (سروبیر و همکراران .)7172

اجتماعی می تواند به برانگیختن رویکرد تحقیق ،تحلیرل و

روزسکی و همکاران دریافتند که کارکنان با مجموعهای از

خالقیت ،قوه قضراوت مسرتقل و خودآگراهی انتقرادی در

شایستگیها ،سطر مهارت و رفتار یادگیری مشارکتی کره

دانشرررجویان و در نهایرررت ایجررراد محررری یرررادگیری

میتوانند با تجزیه و تحلیل جریان دانش شناسایی شروند،

ساختنگرایانه منجر شود (چرا مالیی و همکاران .)7939

توصیف می شوند (روزسرکی و همکراران  .)7172رویکررد

همچنررین یافترره هررای شرراهرخی و همکرراران ،مس رینی و

پیشررنهادی بررر ایررن فررر

اسررت کرره افررزایش صررالمیت

همکاران ،مالزهی و همکاران بیانگر تاریر مثبرت اسرتفاده

کارکنان نتیجۀ یادگیری مشارکتی است .نبود همگرایری و

از یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر رونرد

هررمافزایرری در عرصرره آمرروزش عررالی کشررور ،کرراهش

آموزش و یادگیری کاربران با تکیه بر مردیریت تکنولروژی

سرررمایههررای اجتمرراعی و ضررعف در کررارآیی و رویکرررد

تاریر مثبرت و معنری داری دارنرد (شراهرخی و همکراران

فرهنگی اجتماعی در محی علمی ،کراهش سرطر کیفری

 ،7932مسرینی و همکرراران  ،7932مالزهرری و همکرراران

آموزش عرالی در سرالهرای اخیرر و نبرود رتبره بنردی و

.)7932

مأموریت گرا شدن دانشگاهها را میتوان در زمره مهمترین

یافته های انشرری و همکراران ،دیمرارکوس و همکراران و

نقاط ضعف نظام آموزش عالی در کشرور یراد کررد کره برا

الکاسه و همکاران نشان داد که استفاده از منابع یرادگیری

بهرهگیری از رفیتهای شبکههای اجتمراعی بسریاری از

آنالیررن از چنرردین کانررال در فعالیررت هررای یررادگیری ،و

آنها مرتفع خواهند شد(آریانی و همکاران 7931؛ درگراهی

عملکرد یرادگیری دانشرجویان و نیرز سرهولت اسرتفاده و

و همکاران 7932؛ زاهردبابالن و همکراران  .)7939لریم و

شرده عوامرل مهمری بررای پریش بینری

همکاران نشان دادند کره شردت اسرتفاده از تجربره هرای

اهداف رفتاری دانشجویان و معلمان برای استفاده از رسانه

شبکه های اجتماعی ارتباط معنی داری با مضور اجتماعی

جامعه ی

سودمندی در

شده دانشرجویان نردارد امرا ترأریر مثبتری برر در

های شبکه های اجتماعی بررای یرادگیری الکترونیکری در

در

آمرروزش عررالی لیبرری اسررت (انشررری و همکرراران ،7172

دانشجویان از استفاده از سایت های شبکه های اجتمراعی

دیمارکوس و همکاران  7172و الکاسه و همکاران .)7172

برای اهداف آموزشی دارد (لیم و همکاران  .)7172مانکا و

در این راستا محبوبیرت اخیرر فنراوری هرای اجتمراعی و

رانیری در مطالعه ای تم ها اسرتخراجی بررای اسرتفاده از

استفاده از آنها بررای فعالیرت هرای آموزشری شربکههرای

بهترر

شبکه های اجتماعی جهت آموزش که مستلزم در
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و تحقیقات بیشتر تحقیقاتی هستند را شامل :ارتباط برین

زندگی ،کاربران این شبکه ها و همچنین عدم آشرنایی برا

دانش آمروزان و معلمران و رفتارهرای مرفره ای مناسرب؛

تمام آرار استفاده از این شبکه هرا از یر

سرو ،و اهمیرت

چالش های آموزشی و فنی مربوط به ترکیب شریوه هرای

جایگاه آموزش و یادگیری در جهان امروز از سرویی دیگرر

شبکه های اجتماعی به تردریس و شریوه هرای تحصریلی؛

این تحقیق در پی آن است تا بسرترهای مرورد نیراز بررای

چگونگی آموزش و توسعه مرفهای معلمان در شبکه هرای

توسعه سیستم مردیریت آمروزش مبتنری برر شربکههرای

اجتماعی در نظر گرفته اند (مانکا و رانیری .)7171

اجتماعی مورد بررسی قرار دهد.

از نظر صائمی و همکاران نشان داد که مهمتررین موانرع و

روش کار

تدوین راهبردهای برنامه درسی بررای اسرتفاده اسراتید از

پژوهش ماضر از نوع پرژوهشهرای کیفری مریباشرد.

شرربکه اجتمرراعی درامررر آمرروزش و یررادگیری برره ترتیررب

روش تحقیررق کیفرری عبررارت اسررت از مجموعررهای از

اهمیت ،نبود امکانات فنی مناسب ،عدم زیرر سراختهرای

تکنی های تفسیری که بره دنبرال توضریر دادن ،کشرف

آموزشی و شناخت ناکافی اساتید است .بره طرور کلری برا

رمز ،ترجمه و دیگر موضوعاتی است که با معانی و مفاهیم

توجه بره مزایرای بهررهگیرری از شربکههرای اجتمراعی و

ذهنی ارتباط دارند نه کمیت و میرزان وقروع یر

مادرره

سیستمهای مدیریت یادگیری و علیرغرم وجرود رفیرت

خاص در طبیعت .این پژوهش مصرامبه (در روش تحلیرل

برراالی برخررورداری از دانررش بهرررهمنرردی از شرربکههررای

محتوا) و پرسشنامه (در تکنی

دلفی) را مبنای گردآوری

اجتماعی در میران جوانران و اقشرار مختلرف دانشرجو در

دادههای خود قرار می دهد .از آنجرا کره تحقیقرات کیفری

مقاطع آموزش عالی ،استعداد کافی در بهرهگیرری از ایرن

پدیده را بهتر و شفافتر به نمایش

عمق و ابعاد متعدد ی

رفیتها وجود ندارد و زمینههرای توسرعه سیسرتمهرای

میگذارد ،نخست برا بهررهگیرری از مصرامبه برا مردیران،

موجود یادگیری بر محور شبکههای اجتماعی کمتر دیرده

کارکنان و خبرگان نظام آموزش عالی سرعی مریشرود ترا

شده است (صائمی و همکاران .)7931

پرسشهای مورد کاوش و چرالش ترا برن و بسرتر مطررح

از نظر مانکا و رانیرری اسرتفاده از رسرانه هرای اجتمراعی

گردد و آنگاه برای اعتبارسرنجی دسرتاوردهای آن نیرز در

هنوز محدود است و دانشگاهی هرا بره دالیرل متعرددی از

قالب ی

مردل مفهرومی برا ابعراد و مولفرههرا و طرامری

قبیل مقاومت فرهنگی ،مسائل آموزشی ،سالمت جامعره و

شاخصها ،پرسشنامه ای طرامی شده و در اختیار خبرگان

یا محدودیت های نهادی تمایل ندارند که این شبکه هرا را

قرار گرفته است.

به شیوه های خود ادغام کنند (مانکا و رانیری  .)7172برا

این پژوهش مصامبه و مطالعه مبانی نظرری و پرسشرنامه

وجود تالشهای بسیاری که در طول این سالهرا صرورت

(در تکنی

دلفی) را مبنای گرردآوری دادههرای خرود در

گرفته است ،هنوز هم نیاز به اقدامات اساسی ،برنامه ریزی

پژوهش تحلیل محتوا قرار داده است .از آنجا که تحقیقات

و سازماندهی شایستهای که منجر به برونداد مناسربترری

کیفی عمق و ابعاد متعدد ی

پدیده را بهتر و شفافتر بره

از توسعه فناوری و یرا رویکررد وزارت بره سرمت و سروی

نمایش میگرذارد ،نخسرت برا بهررهگیرری از مصرامبه برا

فناوری ملی باشد امساس میشود و در این راستا استفاده

مرردیران ارشررد دانشررگاههررا و مؤسسررات آمرروزش عررالی،

از فرصت های مناسربی همچرون بکرارگیری شربکه هرای

متخصصان و خبرگان سعی شده است تا پرسشهای مورد

اجتماعی در جهت آمروزش و یرادگیری مری توانرد نقطره

کاوش و چالش تا بن و بستر مطررح گرردد و آنگراه بررای

روشنی برای توسعه سیستم آموزشی کشور باشد .با توجره

اعتبارسررنجی دسررتاوردهای آن نی رز در قالررب ی ر

مرردل

به نو هور بودن پدیده شربکه هرای اجتمراعی مجرازی و

مفهررومی بررا ابعرراد و مولفررههررا و طرامرری شرراخصهررا،

گسترش روزافزون آنها و تأریر آنها بر جنبه هرای مختلرف

پرسشنامهای طرامی شده و در اختیار خبرگان قرار گرفته
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است .تحلیل محتوای کیفی به پژوهشگران اجازه می دهد

تشررکیل مرریدهنررد .در ایررن پژوهشرربا اسررتفاده از روش

اصالت و مقیقت داده ها را به گونه ای ذهنی ،ولی با روش

مصامبه عمیق با مدیران و خبرگران نظرام آمروزش عرالی

علمی تفسیر کنند .عینیت نترایج بره وسریله وجرود یر

کشور ،در پاسخ به سؤاالت پرژوهش ،الگروی عملری نظرام

فراینررد کدبنرردی نظررام منررد تضررمین مرری شررود .تحلیررل

مرردیریت آمرروزش مبتنرری بررر شرربکههررای اجتمرراعی

محتوای کیفی به فراسویی از واژه هرا یرا محتروای عینری

صورتبندی گردید.

م تون میرود و تم هرا یرا الگرویی را کره آشرکار یرا پنهران

در ضررمن بررا توجرره برره شررناخت ماصررل شررده ،از روش

هسررتند ،برره صررورت محترروای آشررکار مرری آزمایررد(زنگ

نمونهگیری هدفمند قضاوتی استفاده شد و سردس جهرت

.)7112

تکمیل آن و در راستای دستیابی به اشباع نظری ،از روش

در روش شناسی تحلیل محتوا ،کشف یا تولیرد نظریره برر

نمونهگیری گلوله برفی استفاده شده اسرت  .بره عرالوه در

مبنای مقرایق و واقعیرات موجرود و از طریرق جمرعآوری

این شیوه پژوهش ،مصامبه اول به دلیل آنکه مریبایسرت

نظاممند دادهها و با مد نظر قرار دادن کلیه جوانب مررتب

با مطلعترین فرد صورت گیرد ،از درجره اهمیرت براالتری

با موضوع تحقیق صورت مریگیررد .دادههرای جمرعآوری

برخوردار است .از این روی تالش شد ترا در نشسرتهرای

شده ،در سیر تماملی خود را تا رسیدن به تئوری ،مراملی

اول ،با افرادی که بیشرترین سرابقه و تخصرص را داشرتند

را طی میکنند .تحلیل دادههرایی کره بره منظرور تکروین

مصامبه شود تا مدل تحقیق شکل مناسبی پیدا کند .الزم

نظریه گردآوری می شوند با اسرتفاده از رمزگرذاری نظرری

به ذکر اسرت در انتخراب خبرگران و متخصصران مربوطره

انجام میشود .در ایرن شریوه ،ابتردا رمزهرای مناسرب بره

معیارهای متعددی مد نظر قرار گرفرت کره در زمرره آنهرا

بخشهای مختلف دادهها اختصاص مییابد .این رمزهرا در

میتوان به موزههای فعالیت ،سابقه کراری و رتبره علمری

قالب مفاهیم تعیرین مریشروند کره آن را رمزگرذاری براز

اشاره نموددر در نهایت از نظررات  1نفرر اسرتفاده شرد و

می نامند .سردس پژوهشرگر برا اندیشریدن در مرورد ابعراد

بسترهای مورد نیاز برای توسعه سیستم مدیریت آمروزش

متفاوت این مقولههرا و یرافتن پیونردهای میران آنهرا ،بره

مبتنی بر شبکههای اجتماعی با نظرات آنران تأییرد شرده

رمزگذاری محوری اقدام میکند.

است . .برای گردآوری دادهها از مصامبه نیمهسراختاریافته

برای این تحقیق دو جامعره آمراری در نظرر گرفتره شرده

و برای تحلیل دادهها از روش مقایسره مرداوم در رویکررد

است و سعی بر آن بوده تا از مقاالت و پژوهشهای معتبرر

نظریره زمینرهای اسرتراوس و کرروربین طری سره مرملرره

داخلرری و خررارجی برره نحرروی اسررتفاده شررود تررا ضررمن

کدگذاری باز ،محوری و انتخابی استفاده شده است.

بهرهگیری از تجربیات مرتب با این مروزه ،برا اسرتفاده از

در ایررن تحقیررق برره منظررور گررردآوری دادههررا ابزارهررای

متدولوژیهای به روز زمینه استدالل دقیق و متقن علمری

متعددی مورد استفاده قرار گرفرت کره اسرناد و مردار ،

در این خصوص ماصل گردد .این در مرالی اسرت کره بره

گروههای کانونی و مصامبه در زمره آنها به شمار میرونرد.

طور همزمان تالش گردید تا با رویکردی هدفمند ،جامع و

به دلیل نو هور بودن این مطالعات در نظام آموزش عرالی

بهرهور مطالعات مرتب با محور توسعه نظرام یرادگیری در

کشور و به منظور تکمیل مبانی نظری ،بخرش گسرتردهای

نظام آموزش عالی در کشور ،خاورمیانه ،آسریا و در سرطر

از اطالعات برا اسرتفاده از منرابع اینترنتری شرامل کترب،

بین الملل مورد بررسی قرار گیرد.

مقرراالت و مطالعررات مرروردی برره صررورت فرریشبرررداری،

مدیران ارشد دانشگاهها و مؤسسات آمروزش عرالی شرامل

جمررعآوری گردیررده اسررت .از سرروی دیگررر در راسررتای

رؤسا ،معاونین و مدیران دانشگاهها و دانشکدهها و نیز بدنه

گردآوری دادههای کیفی مورد نیاز از مصامبه با خبرگران

کارشناسی آنها جامعه خبرگان و کارشناسی این تحقیق را

ذهنیررت و

اسررتفاده شررده اسررت .در ادامرره برررای در
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حسنی راد و همكاران

مستندسازی تجربره هرای خبرگران و نخبگران و آزمرودن

شبکههای اجتماعی مبتنری برر سرالمت جامعره برا انجرام

مدل ،از هرر دو نروع مصرامبههرای نیمره سراختاریافته و

مصامبه های جداگانه ای برا  1خبرره و متخصرص صرورت

ساختاریافته استفاده شده است .در ضمن اصل امتررام بره

بگیرد و با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد تحلیل گردیده

شان و آزادی انسران ،اصرل و یفره شناسری و مسرئولیت

است .به منظور مصامبه برا مصرامبه شروندگان ،سرؤاالت

پذیری ،اصل سودمندی و آسیب نرساندن  ،اصل توجه بره

مصامبه از قبل برای آنها ارسال شد و زمانهرای مصرامبه

رفاه دیگران و ارائه اطالعات کافی درباره چگونگی پژوهش

تعیین شدند.

به تمامی آزمودنی های شرکت کننده ،کسب رضایت نامره

بر اساس مطالعرات صرورت گرفتره از سروی اسرتراوس و

کتبی به منظور شرکت در پژوهش رعایت شدند.

کوربین و پارکر و رافری معیارهرای اعتمادپرذیری ،انتقرال

یافته ها

پذیری ،اتکاپذیری ،تصدیق پرذیری و راسرتی و معیارهرای

تالش شد الگروی عملری و فراگررد واقعری بسرترهای
مورد نیاز برای توسعه سیستم مدیریت آموزش مبتنری برر

نظریرره برخاسررته از دادههررا شررامل تطررابق ،فهررمپررذیری،
عمومیت و کنترل پذیری انتخاب شدهاند.

جدول  .1کدها و مفاهیم علّی در مدل تحقیق
کدهای باز

مقولههای علی

جنبههای ارتباطی شبکههای اجتماعی
پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط

زیر ساخت های ارتباطی

ابزارهای ارتباطی
نظام آموزش کارآمد و اثربخش
آموزش رشتههای خاص
توسعه ابزارها و متد آموزشی
الگوهای رایج نظام آموزش و پژوهش
توسعه آموزشهای فنی و مهارتی
توسعه آموزش از راه دور
بهرهگیری از منابع آموزشی نوین

زیر ساخت های آموزشی

سرمایه گذاری در نظام آموزش عالی کشور
رویهها و سیاستهای دولت در عرصه آموزش عالی
معرفی حوزههای آموزشی و پژوهشی اولویت دار
پیش بینی الزامات و نیازهای آموزشی
ویژگیهای فردی و الزامات آموزشی دانشجویان
استانداردهای آموزشی مورد نیاز
الگوهای پیاده سازی نظام مدیریت فن آوری
ظرفیتهای فنآوری مؤسسات آموزش عالی کشور
زیرساختهای فناورانه مورد نیاز
بهرهگیری از راهکارهای فناورانه در نظام مدیریت پژوهش

زیر ساخت های تکنولوژیک

زیرساختهای فناورانه و تکنولوژیک
جنبههای فنی سیستمهای آموزش
امکان سنجی الگوهای جاری شبکههای اجتماعی
شناسایی پتانسیلهای شبکههای اجتماعی
تبیین نحوه بهرهگیری از شبکههای اجتماعی در کشور

زیر ساخت های کاربری

انتخاب زیر ساخت های منتخب شبکههای اجتماعی
شناسایی فرصتها و ظرفیتهای شبکههای اجتماعی
امکان سنجی استقرار الگوهای رایج شبکههای اجتماعی در نظام آموزش
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بر اساس جدول فوق چهار مقوله زیر ساخت های ارتباطی،
زیر ساخت های آموزشی ،زیر ساخت هرای تکنولوژیر

و

شدن شبکه های اجتمراعی بیشرتر از گذشرته بره صرحنه
نمایش گذاشته شد.

زیر ساخت های کاربری در زمره مهمترین مقولههای علی

ابتدا باید جنبه های آموزشی و مدیریتی کره شربکه هرای

این مدل انتخاب شدند .براساس آنچه در زمینره مردیریت

اجتماعی قابلیت بهره گیری در آن ها را داراست شناسایی

آموزشی مشخص است اینکه موضوع مدیریت در آمروزش

گردد و سدس زیر ساخت های الزم برای پیاده سازی ایرن

عالی که محی آموزشی و پژوهشی محسوب می گردد ،به

فناوری فراهم گردد .در صورتی کره در سیسرتم مردیریت

منظور استقرار مدیریتی مبتنی بر شربکه هرای اجتمراعی

آموزشی جنبه های مورداستفاده شناسرایی شرد بایرد بره

قوانین و الگوهای اساسی در ایرن زمینره اتخراذ گرردد .در

پتانسیل ها و رفیت های شبکه های اجتماعی نیز توجره

برقراری ارتبراط در سیسرتم اموزشری ،آمروزش از راه دور

کرد تا موضوع و مسرئله امکران سرنجی در بهتررین نحرو

یکی از موضوعات مهم و جدید است که همسو با شناخته

ممکن صورت پذیرد و در جنبه های اساسی سرازمان ایرن
نوع فناوری قابل اجرا گردد.

جدول  .2کدها و مفاهیم محوری در مدل تحقیق
مقولههای محوری

کدهای باز
نظام آموزش کارآمد و اثربخش
توسعه ابزارها و متد آموزشی
تبیین ساختارهای نهادی و اداری نظام آموزش

توسعه نظام آموزش

بهرهگیری از منابع آموزشی نوین
شناسایی راهکارهای آموزشی
رویهها و سیاستهای دولت در عرصه آموزش عالی
تبیین راهکارهای مدیریت یادگیری در نظام آموزش عالی
ارزیابی مکانیزمهای جاری در نظام آموزش کشور
پیش بینی الزامات و نیازهای آموزشی
الگوهای رایج نظام آموزش و پژوهش
معرفی حوزههای آموزشی و پژوهشی اولویت دار

توسعه نظام پژوهش

چابکی در نظام پژوهش سازمان
فرایند آموزش و پژوهش در آموزش عالی
توسعه آموزشهای فنی و مهارتی
توسعه کارآفرینی بر بستر مهارت آموزی

توسعه نظام کارآفرینی

توسعه آموزش و پژوهش از راه دور
بهرهگیری از راهکارهای فناورانه در نظام مدیریت پژوهش
توسعه راهکارهای مهندسی سیستمهای آموزشی

در فراینررد مصررامبه در زمینرره توسررعه سیسررتم مرردیریت

ذکراست که توسعه سیستم مردیریت آموزشری برا بهبرود

آموزش از طریق و روش های مختلف ،سه مقولره توسرعه

روند آموزشی امکان پذیر است .این امر با با برنامره ریرزی

نظام آمروزش ،پرژوهش و کرارآفرینی در زمرره مهمتررین

صرحیر و مناسررب در زمینرره فراینررد امرروزش و نیررز ارائرره

مقولههای محوری این مدل انتخاب شدند .الزم به

راهکارهای بروز در زمینه آموزش امکان پذیر است.

توسعه پژوهش همسو با آموزش برای تصمیم ،برای عمل و

اجرایی و سازمان ها بره تصرمیمات پرژوهش محرور ملرزم

برای اجرا انجام می شود .ضروری اسررت دسررتگاه هررای

شوند و این امر بره برازتعریف نقررش و جایگراه تحقیرق و
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محقق در دستگاه های اجرایی و صرنایع بخرش دولترری و

امروزه سیستم آموزشی به دلیرل بهرره گیرری از امکانرات

خرصوصی نیراز دارد .در این راستا الزم است تمامی نظرام

نوین تکنولوژی ،امکان تولید روش های نروین آموزشری را

های اموزش عالی توجیه شروند و قبرول کننرد کره بررای

برای خود فراهم می آورد و زمینه کار افرینری در سیسرتم

تصمیم گیری در هر امری ،ابتدا باید ابعاد آن موضروع بره

مدیریت و متی اموزش محیا است .به دلیل اینکه فنراوری

طور دقیق شناخته شرود و سناریوهای مختلرف امتمرالی

های نوین مسیر ها و راهارهرای جدیرد در رونرد آمروزش

در مورد آن مسئله ترسیم ،و آرار و تبعات هرکردام تبیرین

فراهم می کند به این خاطر فرصرت کرار افرینری و تولیرد

شرود.

سیستم مدیریتی نوین فراهم است.

توسعه نظام کارآفرینی

توسعه نظام پژوهش

توسعه نظام آموزش

بسترهای یادگیری
بستر ارتباطي
توسعه سيستم
مديريت آموزش

بستر شبکههاي
اجتماعي

بستر آموزشي
بستر تکنولوژيک
بستر کاربري

در الگوی نهایی که پژوهشگر از طریق مصامبه بره دسرت

ماهیت شبکه های اجتماعی به این صورت است که انجرام

آورد ،نقررش اساسرری و مهررم شرربکه هررای اجتمرراعی در

بعضی از مسائل را تسهیل می بخشند .مردیران و تصرمیم

تاریرگذاری بر همه جوانب آموزشی و مدیریتی لحاظ شده

گیرندگان موزه اموزش عالی از طریق شبکه های

است .شبکه های اجتماعی دارای ابعاد و جوانرب مختلفری

اجتماعی توانایی برقراری ارتباط با دیگر دانشگاه ها جهرت

است که امروزه در ابعاد آموزشی ،ارتباطی ،کاربری بر روی

تبادل اطالعات و دست آوردهای مختلف فراهم می گرردد.

مسائل گوناگون نظیر سیستم مدیریتی نقش آفرینری مری

همچنین قابلیت شبکه های اجتماعی جهرت برروز کرردن

کند .بدون شبکه های اجتماعی پیش از آن که مسرتقیما

مدیریت محتوا فراهم است و این امر برا جدیردترین روش

بر مدیریت آموزش عالی در راسرتای سرالمت جامعره اررر

ها تسهیل می گردد.

بگذارد ،ابتدا از طریق خود دانشجویان و مروزه هرایی کره

به منظور قابلیت نشان دادن مرامل مدل پیشرنهادی ایرن

دانشجویان با آن ها در ارتباط هستند تاریرگذاری خرود را

پژوهش و نیز مقایسه آن با سایر مدلهرای مشرابه کره در

نمایان می سازد .سدس به دلیل اینکه دانشگاه با آموزش و

این فصل مورد تحلیل قرار گرفت ،گامهرای پیشنهادشرده

مخصوصا پژوهش ارتباط تنگاتنگی دارد لرذا شربکه هرای

برای نظام آموزش عالی کشور در قالب جردول زیرر نشران

اجتماعی با کاربردهای متفاوت خود موزه های پرژوهش و

داده شده است .همانطور کره مالمظره مریشرود ،پلتفررم

آموزش را گسترش داده و متری امکران ارتبراط برا دیگرر

شبکه های اجتماعی مشتمل بر چهرار محرور زیرر سراخت

نهادها را فراهم می آورند.

های ارتباطی ،زیر ساخت های آموزشی ،زیر ساخت هرای
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و زیر ساخت های کاربری بروده کره کمترر در

عبارت دیگر ٬این سیستم ٬روند یادگیری و آمروزش را بره

مطالعات گذشته بردانها پرداختره شرده اسرت .بره همرین

طور خودکار مدیریت میکند .با فراگیر شدن آموزشهرای

ترتیب بسترهای یادگیری به عنوان مقوله محوری در مدل

مجازی و از راه دور در دانشگاهها نیراز بره تعامرل مجرازی

پیشنهادی ،توسعه نظام آموزش ،توسرعه نظرام پرژوهش و

مؤسسات آمروزش عرالی برا کراربران بره شردت امسراس

توسعه نظام کارآفرینی را در بر میگیرد .الگروی راهبرردی

می شود .ایرن در مرالی اسرت کره شربکههرای اجتمراعی

در مدل مذکور نیز توسعه سیستم مدیریت آمروزش اسرت

میتوانند ارتباط مؤسسات آموزش عرالی برا دانشرجویان و

که مشتمل بر توسعه سیستم مدیریت محتوا ،شکلگیرری

محققان را نزدیکترر نمروده و در خردماترسرانی بره آنهرا

ابزارهای ارتباطی و ارتقا ابعاد ساختاری اسرت .اسرتقرار و

موفقتر عمل نمایند .امرا برا ایرن مرال ترأریر شربکههرای

پیاده سازی سیستم مدیریت آموزش نیز بره عنروان نترایج

اجتماعی در آموزش دانشگاهی هنوز مشخص نشده اسرت.

ماصل از مدل است که در برگیرنرده شناسرایی و ارزیرابی

فناوریهای وب امکانرات جدیردی را در اختیرار مدرسران

منررابع ،امکررانسررنجی سررناریوهای پیشررنهادی و اسررتقرار

قرار داده است که ازجمله آنها روشهای جدید ارتبراط برا

سیسررتم مرردیریت آمرروزش اسررت .قرروانین و مقررررات،

دانشجویان در آموزش ،اشترا

دانش ،گررفتن برازخورد و

مرروزههررای زیرسرراختی و ویژگرریهررای کرراربران در زمررره

سایر قابلیتهای بالقوهای که ابزارهای وب ارائه مریدهنرد

مت یرهای زمینه ای به شمار می روند که در فرایند مرذکور

مطابق برا نترایج بره دسرت آمرده هندرسرون و همکراران

اررگذار هستند.

انعطرراف پررذیری زمرران و مکرران ،سررهولت سررازماندهی و

بحث و نتیجه گیری

مدیریت و ایف تحصریلی دانشرجویان ،توانرایی پخرش و

تکنولوژی

هدف اصلی تحقیق ماضر شناسرایی بسرترهای مرورد

بازبینی مطالب آموزشی ،و یادگیری بصری را از مهمتررین

نیاز بررای توسرعه سیسرتم مردیریت آمروزش مبتنری برر

عوامل برای توسعه مدیریت آموزش مبتنی بر شبکه هرای

شبکههای اجتماعی در راستای ارتقا سالمت جامعه بود و

اجتمرراعی دانسررته انررد در خصرروص پیرامررون بسررترهای

با توجه به تحلیل داده های به دست آمده مردل مفهرومی

یادگیری مورد نیاز برای توسعه سیستم مردیریت آمروزش

تحقیق ارائه گردید در ایرن مردل بسرترهای شربکه هرای

مبتنی بر شبکههای اجتماعی جهت ارتقا سرالمت جامعره

اجتماعی و بسترهای یادگیری به طور مستقیم برر توسرعه

در جسررتجوی اصررول پیشررنهادی در موزهررای مختلررف

سیستم مدیریت آموزش تاریر دارنرد همچنرین بسرترهای

یادگیری در نظام آموزش عالی کشور ،سره مقولره توسرعه

شبکه های اجتماعی بر بسترهای یادگیری تراریر گذاشرته

نظام آمروزش ،پرژوهش و کرارآفرینی در زمرره مهمتررین

اند و در نهایت بسترهای یادگیری دارای نقش میرانجی در

مقولههای محوری این مدل انتخراب شردند (هندرسرون و

رابطه بین بسترهای یادگیری و توسرعه سیسرتم مردیریت

همکاران  .)7171مالزهی و همکراران نقرش شربکه هرای

آموزش می باشد یعنری اینکره بسرترهای یرادگیری بررای

اجتماعی مجازی را بر توانمندیهای آموزشری و پژوهشری

تاریر بر توسرعه سیسرتم مردیریت آمروزش جهرت ارتقرا

دانشجویان مورر تلقی نموده اند در تبیرین یافتره هرا مری

سالمت جامعه نیازمند بسترهای شبکه های اجتماعی مری

توان اذعان داشت ،شناخت صحیر از شبکه های اجتماعی

باشد و تاریر بسترهای شربکه هرای اجتمراعی برر توسرعه

باعث می شود تا کراربران بریش از پریش بتواننرد از ایرن

سیستم مدیریت آموزشری از طریرق بسرترهای یرادگیری

ابزارها استفاده مفید و مرؤرر داشرته باشرند .شربکه هرای

انتقال می یابد .در تفسیر یافته های تحقیق می توان گفت

اجتماعی به مثابه ی

رسرانه اجتمراعی اررگرذار ،از نقرش

که بر این اساس سیستم مدیریت آموزش  ،الگرویی اسرت

های آموزشی و پژوهشی مختلفی همچون تبادل معلومات

که فعالیت آموزش گیرنده را ربت و پیگیری مریکنرد .بره

عمومی کاربران با یکردیگر ،اطرالع رسرانی آمروزش هرای
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تخصصرری و تحصرریلی ،مشرراوره ،پشررتیبانی از مؤسسررات

داشته باشد ،سطر بندی و بخش بندی راهکارهایی توسرعه

آموزشی مضوری و مجازی و سایر موارد برخوردار هستند

سیستم مبتنی بر شبکههای اجتماعی به شمار میرود کره

لذا تکیه بر این شبکه های می تواند به عنوان فرصتی بری

بر مسب نروع سیسرتم و بسرترهای انتهرابی برا نوسرانات

نظیر برای دانشجویان تلقی گردد به عالوه از طریق شربکه

بسیاری رو به رو اسرت و البتره در ایرن تحقیرق برا توجره

های اجتماعی مجازی دانشجویان قادر به ساختن پروفایل،

مفروضات موجود در نظرر گرفتره نشرده اسرت .از ایرن رو

تسهیم اطالعات ،دیدن یادداشت های دیگرر دانشرجویان و

طبقهبندی راهکارهای توسرعه سیسرتم مردیریت آمروزش

غیره هستند همچنین دانشجویان از طریرق شربکه هرای

مبتنی بر شبکههای اجتماعی در بخشها و سطوح مختلف

اجتماعی مجازی می توانند برا یکردیگر و برا اسرتادان ،بره

میتواند موضوع پژوهشهای آتی قرار گیرد.

نحوی سریع ارتباط برقرار کنند و به یکدیگر در خصروص

فرایند توسعه سیستم مدیریت آموزش مریتوانرد راه مرل

مسائل مختلف درسی و کالسری بره موقرع اطرالع رسرانی

مناسبی برای مل مسرائل و مشرکالت مؤسسرات آمروزش

کنند .با استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی دانشجویان

عالی ارائه دهد .این فرایند در هر کشور با توجه به شرای ،

می توانند عالوه بر انتقال مواد و فایل های درسی به سرایر

نیازها ،ویژگیهای محیطی و مشکالت آن کشرور متفراوت

دانشجویان ،تکرالیف و فعالیرتهرای کالسری خرود را بره

برروده و مخررتص خررود آن کشررور اسررت .ایررن سیسررتم در

استادان ،ارسال و از آنها بازخورد دریافت کنند همچنرین،

کشورهای توسعه یافته و در مال توسعه دارای ویژگیهای

دانشجویان می توانند با طرح نظر خود در فضرای عمرومی

خاص و متمایزی است که توجه به این ویژگیها در مقرام

استادان در بحث های گروهی و پرسش و

تحلیل و در مقرام سیاسرتگرذاری و برنامرهریرزی بسریار

پاسخ پیرامون مسائل درسی و کالسی شررکت کننرد .برا

مساس و کلیدی است .عواملی از قبیل زمینههای فناوری

تسهیل همکاری و انجام کار تیمی از طریرق شربکه هرای

و صنعتی ،قوانین و مقررات موجود در هرر کشرور ،سرطر

اجتماعی ،دانشجویان تعامالت رسمی و غیررسمی خرود را

مشارکت میان مؤسسرات و مشرتریان ،رویکررد در زمینره

با یکدیگر گسترش می دهند و ضمن کرار کرردن برر روی

ریس  ،نقرش بخرش خصوصری و دولتری و شررکتهرای

پروژه های پژوهشی مشرتر  ،آنهرا را بررای اسرتفاده ،در

کوچرر

و بررزرگ در اتخرراذ ایررن فراینررد تررأریر گذارنررد.

اختیررار دانشررجویان دیگررر قرررار مرری دهنررد (مالزهرری و

همچنین ساختار ،عملکرد و تکمیل اجرزای مختلرف ایرن،

همکاران .)7932

تأریر بزرگی بر ارتقا قابلیتهای دانشگاههرا در ایرن راسرتا

اینکه هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی چره درصردی از

دارند .نترایج ماصرل از ایرن مطالعره بیرانکننرده مزایرای

فعالیتهای خود را صرف فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و

سرراختنگرایانرره اسررتفاده از ایررن ابررزار برررای اسرراتید و

کارآفرینی میکند ،موضوعی است که به جایگراه کنرونی و

یادگیرندگان و همچنین شناسایی چالشهرا و تهدیردهای

آنهررا مرررتب مرریشررود .همررواره خواسررته و

پیشروی این موزه است .در نهایت میتوان چنین نتیجره

شبکه و با کم

اسررتراتژی

نیازمندیهای دانشرجویان ،اسراتید و کارکنران اسرت کره

گرفت که استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در ارتقا

عامل ترغیبکننده بررای نروآوری و خالقیرت دانشرگاه در

سالمت جامعه تأریر دارد و لیکن باید بطرور سرنجیده (بره

فرایندهای جاری آنها خواهد شد و آنان را مجبرور خواهرد

موقع و به اندازه و آگاهانه) از آن استفاده شود ترا بتروان از

کرد که در جهت مفر و توسرعه فعالیرتهرای موجرود و

اررات سو آن بر زندگی افراد به ویژه بر یرادگیری و رونرد

ترغیب بازار بالقوه سرمایهگرذاریهرای بیشرتری را صررف

تحصیلی افراد پیشگیری کرد .این پژوهش برا محردودیت

فرایندهای توسعهای خود نمایند .امّا شراید آنچره کره هرر

هایی همراه بود کره عبارتنرد از اینکره آمروزش اینترنتری

سازمان باید بیش از هر موضوع دیگری نسبت به آن توجه

زیادی به تکنولوژی وابسته است و تا مدی آمروزش بررای
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Elkaseh, A. M, Wong, K. W, Fung, C. C
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Abstract: In each organization, social networks provide great challenges and
opportunities for learning and education. Organizations, especially universities, by
supporting social networks and encouraging students to promote participatory
learning behavior, can improve the knowledge management process and enhance
social learning. Based on this research, the present study was conducted to explore
the necessary substrates for developing a social networking education management
system. This research is a developmental-applied goal and it is a type of qualitative
research that has been done using content analysis. The semi-structured interview
was used to collect data and the continuous comparison method in Strauss and
Corbin's field theory approach was used for three stages of open, axial and selective
coding. The statistical population of the study was senior managers of universities
and institutes of higher education, experts and experts in this field. The sampling
method in this research was judiciously-targeted. The data of the interviews were
gathered using experts' opinions of 7 experts. The results indicate that for the
development of social networking education management system, two social
networking platforms (including educational, communication, technological and
user education) and learning networks (including educational, research and
entrepreneurial background) are needed.

Keywords: Educational platform, Communication platform, Technology platform,
Education management system, Social network.
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