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مقدمه
یادگیری در لغت به معنی کسب دانش، فهمیدن 
است.  مطالعه  یا  تجربه  راه  از  یافتن  تسلط  یا 
جدید  تجارب  کسب  از  است  عبارت  یادگیری 
یا اصالح و تقویت آن ها و نیز کسب، اصالح و 
تقویت دانش موجود، رفتارها، مهارت ها، ارزش ها 
و سالیق. یادگیری تغییر نسبتاً دائمی رفتار یا 
یا  تجربه مستقیم  نتیجه  است که  بالقوه  رفتار 
غیرمستقیم است؛ بنابراین یادگیری با تغییری 
همراه است که مدت زمانی طوالنی دوام آورده 
و بر رفتار بالقوه اثر می گذارد. آموزش و پرورش 
با  و  فناوری  از  استفاده  با  تا  است  آن  بر  نوین 
در  اجتماعی  و  فرهنگی  عمیق  تغییرات  ایجاد 
قالب گام های کوچک و پیوسته آموزشی، چگونه 
بیاموزد.  انسان ها  به  را  علم  تولید  و  اندیشیدن 
استفاده از فناوری های روز و پدیده های نوظهور 

است.  یادگیری  سطح  ارتقای  و  بهبود  الزمه 
)اسماعیلی فر و همکاران، ۱۳۹۳(

بر کنترل خود  فضای مجازی، محیطی مبتنی 
از  را  خود  قطعیت  مفاهیم  می کند،  ایجاد  فرد 
دست می دهند و فراگیران به نحو فعال در تولید 
دانش مشارکت می ورزند، بدین سان فضایی ایجاد 
می شود که فراگیران، فعاالنه در خلق معانی شرکت 
می کنند. در این نکته اجماع نسبی وجود دارد که 
)فاوا( در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری های  ورود 
تعلیم و تربیت، مهارت های یادگیری بلندمدت و 

مستقل را تشویق می کند. )عطاران، ۱۳۹۴(
»رسانه پیام است« این جمله معروف و تاریخی 
بیانگر  لوهان،  مک  جهانی،  دهکده  اندیشمند 
این است که تکنولوژی خنثی نیست و هر نوع 
تکنولوژی، پیامد و اثرات متنوعی دارد. در این میان، 
فناوری های ارتباطاتی و اطالعاتی پیامدها و اثرات 
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به کارگیری فناوری های رسانه ای در آموزش: 

پارادایم جدید یادگیری در عصر دیجیتال 
دکتر�مریم�حق�شناس���

 دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران
M_haghshenas@ut.ac.ir

چکیده
ارتباط گرایی، به عنوان پارادایم جدید یادگیري در عصر دیجیتال است. عصري که 
فناوری های رسانه ای اعم از نرم افزارهای اجتماعی، ارتباطات پیچیده و گسترده ای را 
فراهم مي کند. با وجود شبکه های یادگیری، در هر جا و مکاني، یادگیرندگان دیگر 
متکي به نظریات صرف اساتید نیستند بلکه مستقیماً مي توانند به کمک رسانه های 
اجتماعی مانند وبالگ ها، ویکي، فیس بوک و غیره با آن ها ارتباط برقرار کنند و به 

تبادل  آرا بپردازند. 
در چنین شرایطي یادگیرندگان توانایي تولید و بازتولید محتوا را دارند و می توانند 
به عنوان شبکه ای از گره های پویا با یکدیگر در تعامل باشند. در کانون ارتباط گرایي 
این اندیشه وجود دارد که یادگیري، پدیده ای شبکه اي است و به واسطه فناوري ها و 
اجتماع شکل می یابد و هدایت مي شود. به همین منظور، با گسترش نقش رسانه های 
اجتماعی در آموزش و یادگیری، محققان تالش کرده اند تا با هدف افزایش کارایی و 

ایجاد تعامل هرچه بیشتر بین اساتید و فراگیران، نظریه ارتباط گرایي را تبیین نمایند.
واژگان�کلیدی

یادگیری، ارتباط گرایی، فناوری رسانه ای، شبکه، زیست بوم.
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بارز و مهم تری دارند. فناوری رسانه ای، به منزله یکی 
از مهم ترین عوامل تغییر، چنان با زندگی مردم در 
جوامع مختلف عجین شده است که روی گردانی و 
بی توجهی به آن اختاللی عظیم در جامعه و ابعاد 
مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن 

پدید می آورد. )قهرمانی، ۱۳۹۴(
اقسام  و  انواع  دانشگاهي  آموزش  خصوص  در 
رسانه های اجتماعي تخصصی شکل گرفته اند. این 
رسانه های اجتماعي آموزشي و پژوهشي )مانند 
ادمدو۱، آی تی فورال۲، مای بیگ اسپیس۳، پي 
ال پي کامیونیتي هاب۴، پیاتزا۵ و...( دیگر مفهوم 
زمان و مکان را در آموزش از بین برده اند. هر فرد 
با دسترسي به محیط اینترنت قابلیت استفاده از 
آن ها را دارد که با توجه به رشد فزاینده فناوري 
اینترنت  و  به شبکه  این زمینه و دسترسي  در 
حتي از طریق موبایل شخصي، بسیار همه گیر 
به  دانشجویان  و  اساتید  دانشگاه ها،  است.  شده 
انواع رسانه های  از  شیوه های مختلف و خالقانه 
ارتباطات  ایجاد  و  خود  کارهاي  در  اجتماعي 
علمي استفاده می کنند. درست کردن گروه های 
تخصصي در فیس بوک یا گوگل و تهیه وبالگ 
دانشجویي و امکان اشتراک مطلب و منابع توسط 
از  استفاده  یا دوره،  کلیه دانشجویان یک گروه 
امکان گفت وگوي متني هم زمان و استفاده های 
امروزه  که  دارد  وجود  دیگري  خالقانه  بسیار 
مي شود.  محسوب  اجتماعي  وب  ابزارهاي  از 

)زارع زاده و همکاران، ۱۳۹۳(
يادگیری در عصر ديجیتال

سیطره سه نظریه متداول یادگیری )رفتارگرایی۶، 
شناخت گرایی7 و ساختارگرایی۸( در قرن بیستم 
به حدی بود که ظهور نظریه ای جدید و متفاوت تر 
محال به نظر می آمد؛ شاید تصور بر این بود که 
قرن  آموزشی  نظام  که  نظریه  این سه  مجموع 
قرار داده است، همچنان  تأثیر  را تحت  بیستم 

1.Edmodo

2.IT4ALL

3. My Big Campus

4. PLP Community Hub

5.Piazza

6 . Behaviourism

7 . Cognitivism

8 . Constructivism

در اوایل قرن بیست و یکم نیز بتواند به همان 
قوت به حیات خویش ادامه دهد؛ اما ورود به عصر 
دیجیتال و ظهور فناوری های جدید اطالعاتی و 
ارتباطی، عده ای را به فکر انداخت که شاید این 
نظریه ها به اندازه کافی برای نظام تعلیم و تربیت 
قرن بیست و یکم مفید نباشند. در این عصر، نظام 
آموزشی دچار تغییر و تحول جدیدی شدند که 
پارادایم های جدیدی را رقم می زند. تغییر پارادایم 
محوری«،  »یادگیرنده  به  محوری«  »استاد  از 
ظهور محیط های مجازی، تبدیل مکان به فضا، 
غیره،  و  همه جایی  و  همیشه  یادگیری  امکان 
رویکرد متناسبی را ایجاب می کند که پاسخگوی 

چنین تحوالتی باشد. )زارعی، ۱۳۹۳(

1. نظريه های يادگیری
رفتارگرایی، شناخت گرایی، ساختارگرایی از جمله 
آموزشی  نظام  که  هستند  یادگیری  نظریه های 
فعالیت  کانون  داده اند.  تشکیل  را  بیستم  قرن 

در این عصر، نظام  �
آموزشی دچار 
تغییر و تحول 

جدیدی شدند که 
پارادایم های جدیدی 

را رقم می زند. 
تغییر پارادایم از 

»استاد محوری« به 
»یادگیرنده محوری«، 

ظهور محیط های 
مجازی، تبدیل 

مکان به فضا، امکان 
یادگیری همیشه و 
همه جایی و غیره، 
رویکرد متناسبی 

را ایجاب می کند که 
پاسخگوی چنین 

تحوالتی باشد.
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برای  و  است  آموزش  و  یادگیری  روان شناسی، 
تبیین آن ها رویکردها و نظریه های فراوانی توسط 
دانشمندان این حوزه مطرح شده است. با ورود به 
عصر دیجیتال و ظهور فناوری های نوین اطالعاتی 
به  ارتباط گرایی۱  نام  به  نظریه ای  ارتباطات،  و 

مرحله ظهور رسید.
ساختارگرایی،  شناخت گرایی،  رفتارگرایی، 
رویکردهای اثرگذار در آموزش و پرورش در قرن 
گذشته در چالشی مداوم هر یک به دنبال بهبود 
فرایند یادگیری و یاددهی بوده اند. این رویکردها 
از نظر زیرساخت، روش و دید به جهان با هم 
تفاوت دارند و دیدگاه آن ها در مورد یادگیري و 
حتي در زمینه آموزش کامالً با یکدیگر متفاوت 
هستند. آنان به  هیچ وجه منکر نظریات دیگری 
نیستند چون هر کدام از آن ها از زاویه اي به قضیه 
اساس  بر  روان شناس  و  محقق  مي کنند.  نگاه 
دیدگاه خود و یا از منظري که به یادگیري نگاه 
مي کند آن ها را تعبیر و تفسیر مي کند، لذا به 
بررسی اصول اساسی در این دیدگاه ها می پردازیم: 

1-1. نظريه رفتارگرايی
رفتارگرایان تغییرات را که بر اثر تجربه در رفتار 
از  یکی  و  نموده  بررسی  می دهد،  رخ  انسان 
حوزه های مهم مورد مطالعه خود را »یادگیری« 
رفتارهای  همه  که  معتقدند  آن ها  دانسته اند. 
انسان یادگرفتنی است و یادگیری فرایندی است 
که در آن رفتار با تجربه محیطی تغییر می کند. 
رفتارگرایان اصوالً یادگیري را عبارت از ایجاد و 
تقویت رابطه و پیوند بین محرک )شرایطي که به 
رفتار منجر می شوند( و پاسخ )رفتار( در سیستم 
نوع  یک  معتقدند  این ها  مي دانند.  فرد  عصبي 
رابطه و پیوند عصبي بین محرک و پاسخ است 

که در فرد تغییر ایجاد مي کند. 
2-1. نظريه شناخت گرايی

اعتقاد شناخت گرایان بر این اساس است که ما فقط 
گیرنده انفعالی محرک ها نیستیم؛ بلکه ذهن ما به 
طور فعال اطالعات دریافت شده را پردازش می کند 
و به صورت ها و مقوالت جدید تبدیل می کند. اینان 
به نقش یادگیرنده در درک و فهم و معنی بخشیدن 
به اطالعات تأکید و توجه دارند و معتقدند که دانش 
توسط یادگیرنده و از طریق تعامل با محیط ساخته 

1 . Connectivism

رفتارگرایان،  دیدگاه  برعکس  بنابراین  می شود؛ 
بین  رابطه  تقویت  و  ایجاد  از  تغییر  یا  یادگیري 
محرک و پاسخ به وجود نمی آید و ایجاد تغییری در 
رفتار آشکار نیست؛ بلکه یادگیري، ایجاد تغییر در 
ساخت شناختي و فرایند ذهني و ناشي از شناخت، 

ادراک و بصیرت است. )نعمتی، ۱۳۸۹(
3-1. نظريه ساختارگرايی )سازنده گرايی( 

ساختارگرایی، بر اهمیت ایجاد دانش از طریق ارتباط 
دادن پیش آموخته ها با آموخته های جدید تأکید 
می ورزد. در ساختارگرایی ارتباطاتی بین یادگیری 
جدید و پیشین جست وجو می شود. پژوهشگران و 
نظریه پردازان اظهار می کنند که عنصر اصلی نظریه 
ساختارگرایی آن است که یادگیرندگان، فعاالنه به 
ساخت دانش، مقایسه اطالعات جدید با اطالعات 
پیشین و به استفاده از همه موارد مورد نیاز برای 
یادگیری اقدام می کنند. ساختارگرایان بر این باورند 
یادگیرندگان،  سوی  از  دریافت شده  واقعیت  که 
نتیجه تجارب آنان است. یادگیری حل مسئله بر 
پایه اکتشاف فردی است و یادگیرنده به نحو درونی 

برانگیخته می شود. )آقازاده، ۱۳۹۰(
انسان  دانش  که  است  بدین معنا  ساختارگرایی 
دانش  کسب  می شود.  ساخته  خودش  توسط 
اصوالً یک جنبه فردی دارد و هر فردی به طور 
جداگانه آن را به دست می آورد و دانش مخصوص 
به خود را در ذهنش می سازد. به همین جهت، 
جوهر دانش را نمی توان از کسی به دیگری انتقال 
داد، بلکه باید از طریق جست وجو و اکتشاف بدان 
نمی تواند  انسان  معتقدند  ساختارگرایان  رسید. 
مفهوم جدید و ناشناخته ای را بیاموزد، مگر آنکه 
بتواند آن را با دانش پیشین خود که در ذهن 
دارد و از تجربیات واقعی او به دست آمده پیوند 
دهد.»یادگیری« فرایندی فعاالنه و خاص ذهن 
هر فرد است و این فرآیند عبارت است از ساختن 
روابط ذهنی میان مفاهیم و تصورات از یک سو و 
اطالعات و تجربیات حاصل از دنیای واقعی خارج 

از ذهن از سوی دیگر. )عسگریان(
در سیستم ساختارگرایی، استاد در تدریس به جای 
تعریف های  و  مفاهیم  تعدادی  کردن  تحمیل 
نظری و از پیش آماده شده و حل مسائل تکراری، 
باید راه ساختن مفاهیم در ذهن فراگیرنده را به 
او آموزش دهد. همچنین فراگیرنده باید بیاموزد 
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چگونه میان آن مفاهیم و دنیای واقعی ارتباط 
برقرار کند. بر این اساس، نقش معلم در فرایند 
آموزش به کلی تغییر می کند. استاد ساخت گرا، 
هرگز نباید با تلقین معلومات و دانش خود، ذهن 
فراگیران را به یک جهت مشخص بکشاند، بلکه 
تنها مقدمات و وسایل یادگیری و همچنین منابع 
اولیه الزم را فراهم می کند تا فراگیر خود مسیر 
فکری خود را تشخیص داده و دنبال کند. در واقع 
نقش استاد، یک هدایت گر فعال و تسهیل کننده 

فرایند یادگیری است. )عسگریان(
4-1. نظريه ارتباط گرايی

رفتارگرایی،  یادگیری  نظریه های  نظریه،  این 
شناخت گرایی و سازنده گرایی را به چالش کشانده 
و در رویارویی با آن ها، با توجه به استلزامات عصر 
جورج  است.  نموده  جلوه  کارآمدتر  دیجیتال 
در  کانادا(  منیتوبای  دانشگاه  )استاد  زیمنس۱ 
منسجم  شکل  به  را  ارتباط گرایی   ۲۰۰۴ سال 
قبلی  نظریه های  ارائه داد. وی معتقد است که 
تأثیر  یادگیری تحت  زمانی شکل  گرفته اند که 
فناوری های جدید نبوده است؛ لیکن در دهه های 
اخیر فناوری، ارتباط و یادگیری را به شکل نویی 
سازمان دهی کرده و موجب گرایش های جدید 
نظریه  این رو،  از  است.  یادگیری شده  در حوزه 
تعلیم و  به موقع  و  ارتباط گرایی پاسخی درخور 
فناوری های  و  جامعه  کنونی  شرایط  به  تربیت 

رایج آن است. )رضایی و همکاران، ۱۳۹۰(
نظریه ارتباط گرایی معتقد است که محیط های 
یادگیري، محیط های پیچیده و آشوب وار هستند 
و به  هیچ وجه نمی توان آن را به یک مدل مکانیکی 
تقلیل داد. در واقع تجربه یادگیري فرد را نمی توان 
در سطح یک معادله ریاضی کاهش داد، یادگیري 
در سیستم بزرگ تری رخ می دهد که بسیار پیچیده 
است. زیمنس این سیستم بزرگ را تحت عنوان 
زیست بوم مطرح می کند و معتقد است زیست بوم 
و شبکه می تواند جایگزین مناسبی براي مدل های 
و  تعلیم  حاضر  حال  کالسیک  و  سلسله مراتبی 
تربیت باشد. بر این اساس وظیفه استاد ارتباط گرا، 
خلق و تقویت زیست بوم است تا به یادگیرنده اجازه 
دهد به سرعت و به طور اثربخش یادگیري خود را 
ارتقا داده، تصمیمات بهتري اتخاذ کرده و عملکرد 

1 . Siemens

بهتري داشته باشد. )رضایی و همکاران، ۱۳۹۳(
2. دانش ارتباطی

داونز معتقد است که همه آنچه را ما در مورد 
یک چیز می دانیم، در طول تاریخ با دو نوع دانش 
تبیین شده است: نخست، دانش کیفي، دانشي در 
مورد رنگ، شکل، نرمي، سختي، درشتي، نوع صدا 
و... که به طور خاص از حواس ما نشأت مي گیرد. 
آنچه را که ما از یک شي مي بینیم، می شنویم و 
یا احساس مي کنیم همه کیفیت آن را تشکیل 
مي دهد و دوم، دانش کّمي، دانشي که در مورد 
مقدار و اندازه مشاهدات است. مقدار وزن، طول، 
عرض، ارتفاع، ابعاد همه دانش کّمي اند. به اعتقاد 
پیشروان ارتباط گرایي، در قرن ۲۱ سخن از نوع 
سوم دانش است که در قالب تقسیم بندی دوگانه 
کیفي و کّمي نمي گنجد؛ دانشي که فراتر از دانش 
حاصل از حواس و یا محاسبات منطقي و ریاضي 
است و آن دانش توزیع شده است. این نوع دانش 
را دانش ارتباطي۲ مي نامند که نه از کیفیت ها و 
نه از کمیت ها، بلکه از ارتباط های موجود در عالم 
و به صورت یک پدیده برآمدنی۳ حاصل مي شود. 

)رضایی و همکاران، ۱۳۹۰(
گفت،  می توان  ارتباط گرایی  تعریف  در  بنابراین 
نظریه ای که نوع سوم دانش را توصیف می کند؛ به 
عبارت دیگر »دانش و شناخت در میان شبکه ای از 
افراد و فناوری توزیع شده است و یادگیری، فرایند 
این شبکه ها  مرتب کردن، رشد دادن و هدایت 
است«، یادگیری عبارت است از فرایند خلق گره ها 
و ارتباطات جدید. عناصر اصلی شبکه، گره ها و 
ارتباطات هستند. )قشمی، ۱۳۹۴( به زبان ساده تر، 
ایجاد کردن گره ها، ارتباط دادن گره ها با یکدیگر و 
تشکیل شبکه ای از این گره ها و ارتباطات، یادگیری 
را ایجاد می کند. )زارعی، ۱۳۹۳( در این دیدگاه 
آموزش  تشکیل دهنده  جزو  دو  ارتباط،  و  گره 
هستند و شبکه یادگیري را شکل می دهند. این 
شبکه هاي یادگیري درون زیست بوم های یادگیري 
قرار دارند. براي نمونه تعامل دانشجویان با اساتید و 
دانشجویان دیگر در داخل یک دانشکده شبکه اي 
را تشکیل می دهد که درون زیست بوم دانشگاه 
اتفاق می افتد. این دانشجویان همچنین می توانند 

2. Connective knowledge
3 . Emergent



شماره 16
اسفند 94

41

از طریق فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطی همچون 
اینترنت، اینترانت، وب ۲ و غیره با محیط بیرون از 
دانشگاه هم تشکیل شبکه بدهند. )قشمی، ۱۳۹۴(

به صورت  دیجیتال،  عصر  در  یادگیری  این رو  از 
فرایند شکل دهی به شبکه ها روی می دهد و مفهوم 
یادگیری مبتنی بر شبکه یعنی مجموعه ای از افراد 
و اشیا و یا نورن ها، برای ایجاد گره و برای برقراری 
ارتباط با گره های دیگر پدید می آید. به همین منظور 
محققان در تبیین نظریه ارتباط گرایی کوشیده اند و 
تالش کرده اند این فرصت را با هدف هم افزایی و 
یادگیري مشارکتي به منظور یادگیري و همچنین 

تسهیم دانش و تکمیل نظریه پي ریزي کنند.

 3. يادگیري شبکه ای1
بر اساس مدل یادگیری شبکه ای، محیط یادگیري 
و کالس به کمک فناوری های آموزشی و به خصوص 
به مدل  این مسئله  تغییر می کند.  استاد  نقش 
یادگیري در کالس هاي آینده نیز مرتبط می شود. 
مسئله دوم تغییر در هدف از آموزش است. یعني 
چیستي و چرایي آموزش در قرن جدید نسبت به 
گذشته متفاوت است. هدف آموزش باید وراي یاد 
دادن کلیات دانش به یادگیرندگان باشد. آموزش 
باید به یادگیرندگان، اجازه تحصیل مهارت هاي 
توانایي  و  انگیزه ها  مدیریت  در  فردي  صحیح 

1 . Networked Learning

براي حل  اطالعات  یکپارچه سازی  و  جست وجو 
مسائل را بدهد. )بهزادفر، ۱۳۹۴( مفاهیم کلیدی 

در یک شبکه یادگیری، عبارت است از:
- گره: هر فرد و یا هر شی  شرکت کننده در ارتباط 

و ایجاد رابطه با کل شبکه.
- ارتباط: پیوند میان گره ها برای ایجاد رابطه دو یا 
چندطرفه با افراد و یا کل شبکه. )قشمی، ۱۳۹۴(

- زیست بوم: سامانه ای از افراد، عمل ها، ارزش ها و 
فناوری ها در یک محیط محلی ویژه )زیست بوم 
یادگیری، همان فضای مجازی و یا محل ایجاد 
شبکه های مثل ویکی پدیا، چت روم ها، فیس بوک، 

ایمیل ها و... با هدف یادگیری و آموزش است(.
ارتباطی: تبادل اطالعات بین گره هاي  - دانش 
اطالعات  و  دانش  جریان  بیانگر  شبکه،  یک 
به جریان  آن  گره هاي  و  توسعه شبکه  است. 

دانش و اطالعات درون آن وابسته است.
ارتباط گرایی هیچ  نظریه  و شناخت: در  فهم   -
محتواي از پیش تعیین شده ای وجود ندارد و 
باعث  که  است  یادگیري  شبکه  درون  تعامل 

ظهور و روییدن فهم و شناخت می شود.
در یک فرایند رابطه گرا، براي اینکه شبکه شکل 
برخی  باید  گرفته و جریان دانش صورت گیرد، 
از عوامل یا شرایط فراهم یا تسهیل شود. بنا بر 
)اصل ۴: دانش  ارتباط گرایی  نظریه  اصل چهارم 
ممکن است در تجهیزات غیرانساني مستقر باشد 
توانمند  و  تسهیل  فناوري  به وسیله  یادگیري  و 
می گردد(، توانمندسازي ممکن است توسط فناوري 
یا عوامل انگیزشی صورت بگیرد. براي نمونه در 
فرایند یادگیري، استاد به عنوان یک گره تأثیرگذار 
مدیریت  موزه داری،  تسهیل گري،  نقش  می تواند 
شبکه و الگوسازي را بر عهده بگیرد و با مداخالت 
خود موجبات توانمندسازي شبکه را فراهم سازد؛ 
بنابراین هرگونه اقدامی در جهت تسهیل فرایند 
ارتباط و تقویت گره های شبکه توانمندسازي نامیده 

می شود. )رضایی و همکاران، ۱۳۹۳(
یکی   )۲۰۱۲( همکاران  و  پناهی  گفته  طبق 
امکان  بر  عالوه  اجتماعی  رسانه  ویژگی های  از 
ساخت محتوای تولیدشده توسط کاربر، برقراری 
ارتباطات نظیر به نظیر، قابلیت چندرسانه محور 
بودن و امکان دوستی با کاربر، شبکه سازی است. 
در این راستا، شبکه های اجتماعی به عنوان یکی 

هدف آموزش باید  �
ورای یاد دادن کلیات 
دانش به یادگیرندگان 
باشد. آموزش باید به 

یادگیرندگان، اجازه 
تحصیل مهارت های 

صحیح فردی در 
مدیریت انگیزه ها و 
توانایی جست وجو 
و یک پارچه سازی 
اطالعات برای حل 

مسائل را بدهد. 
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از انواع رسانه های اجتماعی، زمینه ساز ارتباط و 
تعامل فراگیران با یکدیگر و فراگیران با اساتید در 
هر زمان و هر مکان هستند، فراگیران می توانند 
با پیوستن به این شبکه ها در فعالیت های گروهی 
شرکت کرده و نتایج پژوهش ها، گزارش کارآموزی 
و پروژه های دروس عملی خود را برای دیگران به 
اشتراک بگذارند. شبکه های اجتماعی این فرصت را 
به یادگیرندگان می دهند تا اطالعات را سازمان دهی 
کنند، ایده هایشان را به اشتراک بگذارند، نظرات و 
از  اینکه  مهم تر  و  نمایند  دریافت  را  بازخوردها 
بیاموزند. تحقیقات نشان داده است که  دیگران 
استفاده از شبکه های اجتماعی می تواند بر روی 
مهارت های اجتماعی مناسب، ارتباط با همساالن 
و همچنین در روابط بین فردی آن ها تأثیر مثبت 

بگذارد. )مثنوی و همکاران، ۱۳۹۳(
نتیجه گیری

با ظهور شبکه ها و فضاهای مجازی به عنوان یکی 
و  دیجیتال  در عصر  بشر  بزرگ  از دستاوردهای 
رسانه های اجتماعی، شیوه های یاددهی و یادگیری، 
توزیع دانش هم دچار تغییر و تحول شده است و 
همگام با پیشرفت این فناوری های نوین رسانه ای، 
رویکرد و نظریه های جدیدی در جهت بهبود این 
فرایند، پا به عرصه گذارده و بر زندگی بشر در جوامع 
پیشرفته تأثیر بسزایی داشته است؛ لیکن ذهنیات 
اساتید و فراگیران، هنوز به عصر صنعتی تعلق دارد. 
در حالی که باید بازنگری هایی در نظام آموزش و 
یادگیری صورت پذیرد تا به  موجب آن، فراگیران 
ترغیب به کار گروهی و همکاری با دیگران شوند و 

از نظرات یکدیگر آگاه و بهره مند گردند.
و  یاددهی  فرایند  چگونگی  اهمیت  به  توجه  با 
بر  مؤثر  عوامل  مهم ترین  از  یکی  که  یادگیری 
یادگیری است، استفاده از شبکه های یادگیری، 
را  فراگیران  فکری  استقالل  و  به  نفس  اعتماد 
افزایش داده و به آن ها اجازه اظهار آزادانه نظرات 
بنابراین  می دهد؛  را  متناقض  حتی  و  متنوع 
نظام تعلیم و تربیت، با حرکت به سمت نظریه 
ارتباط گرایی، باید به کمک رسانه های اجتماعی، 
زیست بومی را با هدف افزایش نوآوري و بازدهی 

آموزشی ایجاد نماید.
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