
 7931ویژه نامهشاپور، سال نهم، ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 

 شاپور ی آموزش جندیی توسعهمجله                   

  ی آموزش علوم پزشکیتوسعهی مرکز مطالعات و فصلنامه                                                                                                                                          

   7931ویژه نامه  سال نهم،                                                                                                                                                              

 

در راستای  یاجتماع یهابر شبکه یآموزش مبتن یریتمد یستمتوسعه س یبرا یازمورد نبسترهای 

 تقای سالمت جامعهار
 .دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران :*تورج حسنی راد

 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی ، تهران ، ایران. :حسن رضا زین آبادی

 اه خوارزمی ، تهران ، ایران.عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگ :حمیدرضا آراسته

 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی ، تهران ، ایران. :حسن عباسیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 .دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ی مسؤول:سندهینو*

 
 

 

  

 آمروزش و  یبررا  را یزیشگفت انگ یبزرگ و فرصت ها یچالش ها یاجتماع یهاشبکهدر هر سازمانی  چكیده:

 یقتشرو و  یاجتمراع  هرای شربکه از  یرت برا مما  هرا علی الخصوص دانشرگاه  سازمان هاه اند فراهم آورند  یادگیری

و ارتقرای یرادگیری    دانرش  یریتمرد بهبرود   ینرد توانند فرآ یم ی،مشارکت یریادگیرفتار  یارتقا یبرا دانشجویان

 یسرتم توسرعه س  یبررا  یازمورد نرا تسهیل نمایند بر این اساس تحقیق ماضر با هدف  بررسی بسترهای  اجتماعی

پرژوهش از   یناانجام شده است.  ی در راستای ارتقای سالمت جامعهاجتماع یهابر شبکه یآموزش مبتن یتیرمد

انجرام   تحلیرل محتروا  باشد که با استفاده از  یم یفیک یبوده و از نوع پژوهش ها یکاربرد-یلحاظ هدف توسعه ا

مرداوم در   یسره ها از روش مقاداده یلتحل  یو برا ساختاریافتهیمهها از مصامبه نداده یگردآور یگرفته است. برا

استفاده شرده اسرت.    یو انتخاب یباز، محور یسه مرمله کدگذار یط بیناستراوس و  کور ایینهزم یهنظر یکردرو

در ،  متخصصان و خبرگان این موزه یها و مؤسسات آموزش عالارشد دانشگاه یرانمورد مطالعه، مد یجامعه آمار

مصامبه ها با استفاده  یهدفمند بود داده ها-یصورت قضاوتپژوهش به یندر ا یریگونهنظر گرفته شدند روش نم

توسرعه   یاز آن اسرت کره بررا    یبه دست آمرده مراک   یج. نتا یدگرد ینفر خبره و متخصص جمع آور 1از نظرات 

رتبراطی،  دو بستر شبکه اجتماعی)شامل  بستر آموزشری، ا  یاجتماع یهابر شبکه یآموزش مبتن یریتمد یستمس

 تکنولوژیکی و کاربری( و شبکه های یادگیری)شامل بستر آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی( مورد نیاز است.

 

 .، سیستم مدیریت آموزش، شبکه اجتماعیپژوهش کیفیبستر آموزشی و ارتباطی،  :لیدیکواژگان 

  
 

 
 

 

 

Email: thasanirad@gmail.com 
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 مقدمه

سازمان ها بررای ارربخشری فعالیرت هرای      امروزه اکثر     

سیسررتم هررای آموزشرری بررا اسررتفاده از   آموزشرری خررود

آمروزش،   یریتمرد  یسرتم س .مدیریت می شروند مشخصی 

را ربررت و  یرنرردهآمرروزش گ یررتاسررت کرره فعال یسررتمیس

و آمروزش را بره طرور     یرادگیری  رونرد  و کنرد یم یگیریپ

آمروزش   یریتمرد  یسرتم س یر  . کندیم یریتخودکار مد

را در درون  یآموزشر  یهابرنامه ییاجرا مدیریت ٬رتمندقد

 یسرتم س یرن ا همچنرین و  کنرد یمر  یلسازمان تسره  ی 

و مشرارکت برا    یکه بره همکرار   سازدیرا قادر م یرانفراگ

هررم تررراز خررود بدردازنررد )خشررنود و همکرراران  یرررانفراگ

7937.)  

مختلف  یو ورود آن به موزه ها ینترنتا یدایشش  پ یب

 یتبشرر  یدر زنردگ  یانسانها نقطره عطفر   یعاجتما یاتم

 یو راه انرداز  یجراد وب، ا یفضرا  یبوده است در روندتکامل

را دسرتخوش   یارتباطرات اجتمراع   یاجتمراع  یشبکه هرا 

 یهایورافن(. 7939)محمدلو  نموده است یتحوالت شگرف

از تجربره   یرناپرذ ییجنبه جدا ی در مال ماضر  یجیتالد

 یپژوهش علمر  یب،ترت ینهمدانشگاه است. به  یاندانشجو

 یهرا  یآورفیرت فرن  متمرکرز برر قابلیرت و  ر    ،به وضوح

 یفعرال کرردن، گسرترش و متر     یبررا  یجیترال مختلف د

)هندرسررون و  اسررت یاندانشررجو یررادگیری "یشافررزا"

زمران و مکران، سرهولت     یریپرذ انعطاف .(7171همکاران 

 ییتوانرا  یرق از طر یلیتحصر  یفو ا یریتو مد یسازمانده

 یمر  یبصرر  یرادگیری و  ی،مطالب آموزش ینیزبپخش و با

 یبررا  یرد جد یهرا  یاسرتفاده از تکنولروژ   یایتواند از مزا

از  مروزه آمروزش  بره طرور واضرر ترر      گردد. یآموزش تلق

 یاجتماع یشبکه ها ووب  یاز فضا یبهره بردار یشتازانپ

 .(7939)محمدلو باشد یم یآموزش

به تماعی های اجو شبکه  یاجتماع یرسانه ها ی،به تازگ 

بره طرور    یدر آموزش عال یسو تدر یادگیریعنوان منابع 

 فرصرت  یاندانشرجو  بررای  محبوب شده انرد و  یا یندهفزا

فرراهم شرده   آمروزش   جهرت تعامرل   یبررا  یشرتری ب یها

یکرری از . (7171کررو ، ؛ 7172)ممید و همکرراران، اسررت

ویژگی های مهم شبکه های اجتماعی در این است که بره  

تبدیل شرده انرد. تنروع       گذاری دانشمکانی برای اشترا

کاربران و دانش به اشترا  گذاشته شرده در شربکه هرای    

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

ضرورت این شبکه ها بره عنروان ابرزاری در جهرت بهبرود      

مخاطبران ایرن   زمرانی کره   آموزش و یادگیری توجه نمود. 

بیش  اهمیت موضوعی دهند رسانه ها را جوانان تشکیل م

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

و  جویاندانشر  یران در م یاجتمراع  یشبکه هرا روز به روز 

و بره منظرور    شوند یمتر محبوب  یدر آموزش عال اساتید

 یقابلیررت و  رفیررت شرربکه هررا ارتقررای سررطر آموزشرری،

ورد مر و نهادهرا   متخصصران، اسراتید  توسر    یزن یاجتماع

؛ 7172انررد)دیمارکوس و همکرراران گرفتررهقرررار  ارزیررابی

 یاستفاده از شبکه هرا نیز محققان  (7172 ینو لو ینهاگر

مرورد  را  یدر آموزش عرال  یادگیریآموزش و  در یاجتماع

تعرداد   زمینره روند قابل توجه در  و ی  توجه قرار داده اند

 یریتمرد  پشرتیبان  یاجتماع شبکه های مورد در مطالعات

راستا شربکه   یندر ا ( 7172)ژانگ و همکاران نش استدا

بره عنروان    یسرندگان از نو یاریتوسر  بسر   یاجتماع یها

و  یستردر  یهرا  یوهدر شر  ییرر قدرتمنرد ت   یمحر  هرا 

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

 (.7172 یری)مانکا و ران اند

 برره یبرررا یرردیجد یفرصررت هررا هررای اجتمرراعی شرربکه

فراهم  اساتیدو  جویاندانشتعامل  و یجادا ی،اشترا  گذار

 یقتشرو  ی،تعرامالت در زمران واقعر    یهدف اصرل  کرده اند

منرابع و   یاشرترا  گرذار   یتبهبود قابل یادگیری، یگروه

ژانرگ و  ) اسرت  یرادگیری در  جویانبه دانش یدنالهام بخش

برره عررالوه  .(7172الکاسرره و همکرراران ؛ 7172همکرراران 

برر   یهنوز مبتنر  یاز موسسات آموزش عال ارییامروزه بس

 ییهستند که در واقع از توانا یسنت یادگیری یها یستمس

 یمشرارکت  یرادگیری در  یاجتمراع  یکامل رسانه هرا  یها

اسرتفاده از رسرانه    یشکنند. با توجه به افرزا  یاستفاده نم

ان محققرران و مدرسرران یرردر م یررژهبرره و ی،اجتمرراع یهررا

انجام شرده اسرت    یادیز یاپژوهش ه ی،موسسات آموزش
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ی در فرآیند اجتماع یتا کشف کنند که چگونه از رسانه ها

اسرتفاده کننرد    و متی سالمت جامعره  آموزش و یادگیری

اسرتفاده از شربکه   برخری    (.7172و همکراران   ابراهیمی)

در آموزش را معتبر دانسته انرد و آن را بره    یاجتماع یها

 انرردکررردهاشررترا  دانررش فررر   یفرصررت هررا یمثابرره 

 (.7172 و همکاران )سالمون

 یبررا  یشربکه اجتمراع   یهرا یتاستفاده روزافرزون از سرا  

و ارتقرا  سرالمت    یارتباطرات اجتمراع   یرت گسترش و تقو

برالقوه مهرم   بره صرورت   اما  یدنسبتا جد یدهپد ی  جامعه

 77در قررن   یادگیریآموزش و  یامدهای آن دراست که پ

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

 یهرا اسرتفاده از شربکه   نشان دادند کره و همکاران  ییمال

و  یرل تحل یق،تحق یکردرو یختنبه برانگ تواندیم یاجتماع

در  یانتقراد  یو خودآگراه  لقوه قضراوت مسرتق   خالقیت،

 یرررادگیری ی محررر یجرررادا یرررتو در نها یاندانشرررجو

 .(7939 و همکاران ییمال چرا ) منجر شود یانهگراساختن

و  ینیمسرر، و همکرراران یشرراهرخ همچنررین یافترره هررای

مثبرت اسرتفاده    یرتار یانگرب و همکاران مالزهیهمکاران،  

بر رونرد   یاجتماع یبر شبکه ها یمبتن یقیتلف یادگیریاز 

 یتکنولروژ  یریتبر مرد  یهکاربران با تک یادگیریآموزش و 

 و همکراران  یشراهرخ ) تاریر مثبرت و معنری داری دارنرد   

 و همکرراران مالزهرری، 7932و همکرراران  ینیمسر ، 7932

7932)  . 

یافته های انشرری و همکراران، دیمرارکوس و همکراران و     

 یرادگیری استفاده از منابع الکاسه و همکاران نشان داد که 

 و یررادگیری، یهررا یررتکانررال در فعال یناز چنررد یررنآنال

سرهولت اسرتفاده و   یرادگیری دانشرجویان و نیرز    عملکرد 

 ینری ب یشپر  یبررا  یعوامرل مهمر   در  شرده  یسودمند

استفاده از رسانه  یو معلمان برا یاندانشجو یاهداف رفتار

در  یکری الکترون یرادگیری  یبررا  یاجتماع یشبکه ها یها

، 7172 انشررری و همکرراران) اسررت یبرریل یآمرروزش عررال

 .(7172 و الکاسه و همکاران 7172 دیمارکوس و همکاران

و  یاجتمراع  یهرا  یفنراور  یرر اخ یرت محبوبدر این راستا 

 یهرا شربکه  یآموزشر  یهرا  یرت فعال یاستفاده از آنها بررا 

داده  یرزه انگ یدانشگاه یداز اسات یبه برخ ینآنال یاجتماع

 یشافرزا  یبررا  یبرالقوه ا  ییهرا توانرا  یتکنولروژ  یناست. ا

در زمینره سررالمت جامعرره را   یررادگیریتجربره آمرروزش و  

محرردودی برره مررال، مطالعررات  یررنبررا ا. فررراهم مرری اورد

و  یاجتمراع  یهرا  یاستفاده از فنراور  بسترهای الزم برای 

و نیررز  یاندانشررجو یررادگیریتجربرره  یآن بررر رو یراتتررار

، بره خصروص برا توجره بره ارزش آنهرا در       سالمت جامعه

همکرراران  )ممیرد و  تعرامالت انجررام شرده اسررت   یشافرزا 

و  یرسروب  یقتحق یجنتا .(7172و همکاران  ؛ الکاسه7172

اهرداف   یبررا  یاجتمراع  یکه رسانه هانشان داد  همکاران

و  یبره عنروان ابرزار آموزشر     یرژه بره و  یل،مرتب  با تحصر 

. (7172 و همکراران  یرسروب ) دارند یادیارزش ز یادگیری،

از  یاکارکنان با مجموعهدریافتند که  و همکاران روزسکی

کره   یمشارکت یادگیریها، سطر مهارت و رفتار یستگیشا

شروند،   ییدانش شناسا یانجر یلو تحل یهتوانند با تجزیم

 یکررد . رو(7172 و همکراران  روزسرکی ) شوند یم یفتوص

 یتصررالم یشفررر  اسررت کرره افررزا یررنبررر ا یشررنهادیپ

و  یری همگرانبود است.  یمشارکت یادگیری یجۀکارکنان نت

کرراهش ، کشررور یدر عرصرره آمرروزش عررال  یرری افزاهررم

 یکررردو رو ییو ضررعف در کررارآ یهررای اجتمرراعیهسرررما

ی، کراهش سرطر کیفری    علم ی در مح یاجتماع یفرهنگ

و  یرتبره بنرد  ی اخیرر و نبرود   هرا سرال در  یآموزش عرال 

توان در زمره مهمترین یمرا  هاگرا شدن دانشگاه یتمأمور

نقاط ضعف نظام آموزش عالی در کشرور یراد کررد کره برا      

ی اجتمراعی بسریاری از   هاشبکههای یت رفیری از گبهره

؛ درگراهی  7931یانی و همکاران آنها مرتفع خواهند شد)آر

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

 یکره شردت اسرتفاده از تجربره هرا     ند همکاران نشان داد

 یبا مضور اجتماع یدار یارتباط معن یاجتماع یشبکه ها

برر در    یمثبتر  یرنردارد امرا ترأر    یاندر  شده دانشرجو 

 یاجتمراع  یبکه هاش یها یتاز استفاده از سا یاندانشجو

و  مانکا .(7172 و همکاران لیم) دارد یاهداف آموزش یبرا

ی بررای اسرتفاده از   تم ها اسرتخراج در مطالعه ای  یریران

که مستلزم در  بهترر   شبکه های اجتماعی جهت آموزش
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 ینشامل: ارتباط بر  را هستند یقاتیتحق یشترب یقاتو تحق

مناسرب؛   یمرفره ا  یدانش آمروزان و معلمران و رفتارهرا   

 یهرا  یوهشر  یبمربوط به ترک یو فن یآموزش یچالش ها

 یلی؛تحصر  یهرا  یوهو شر  یسبه تردر  یاجتماع یشبکه ها

 یمعلمان در شبکه هرا  یاآموزش و توسعه مرفه یچگونگ

 .(7171 یریو ران مانکا) در نظر گرفته اند یاجتماع

موانرع و   ینترر مهم نشان داد که و همکاران یصائم از نظر

از  یداسرتفاده اسرات   یبررا  یبرنامه درس یبردهاراه ینتدو

 یررببرره ترت یررادگیریدرامررر آمرروزش و  یشرربکه اجتمرراع

 یهرا سراخت  یرر مناسب، عدم ز ینبود امکانات فن یت،اهم

بره طرور کلری برا     است.  یداسات یو شناخت ناکاف یآموزش

ی اجتمراعی و  هرا شربکه یرری از  گبهرره توجه بره مزایرای   

رغرم وجرود  رفیرت    یعلهای مدیریت یادگیری و یستمس

ی هرراشرربکهی از منرردبهرررهبرراالی برخررورداری از دانررش 

اجتماعی در میران جوانران و اقشرار مختلرف دانشرجو در      

یرری از ایرن   گبهرهمقاطع آموزش عالی، استعداد کافی در 

هرای  یسرتم سهرای توسرعه   ینهزمها وجود ندارد و یت رف

یرده  اجتماعی کمتر د یهاشبکهموجود یادگیری بر محور 

 .(7931و همکاران  یصائم) شده است

 یاجتمراع  یاسرتفاده از رسرانه هرا   یرری  مانکا و ران از نظر

از  یمتعردد  یرل هرا بره دال   یهنوز محدود است و دانشگاه

و  ، سالمت جامعره یمسائل آموزش ی،مقاومت فرهنگ یلقب

را  شبکه هرا  ینندارند که ا یلتما ینهاد یها یتمحدود یا

برا   . (7172 یریمانکا و ران) کنند خود ادغام یها یوهبه ش

صرورت   هرا سالدر طول این  های بسیاری کهوجود تالش

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

 یترر که منجر به برونداد مناسرب  اییستهو سازماندهی شا

از توسعه فناوری و یرا رویکررد وزارت بره سرمت و سروی      

و در این راستا استفاده  شودفناوری ملی باشد امساس می

از فرصت های مناسربی همچرون بکرارگیری شربکه هرای      

اجتماعی در جهت آمروزش و یرادگیری مری توانرد نقطره      

با توجره  ای توسعه سیستم آموزشی کشور باشد. روشنی بر

و  یمجراز  یاجتمراع  یشربکه هرا   یدهبه نو  هور بودن پد

مختلرف   یآنها بر جنبه هرا  یرگسترش روزافزون آنها و تأر

برا   ییعدم آشرنا  نینشبکه ها و همچ ینکاربران ا ی،زندگ

 یرت سرو، و اهم  یر  شبکه هرا از   ینتمام آرار استفاده از ا

 یگرر د ییدر جهان امروز از سرو  یادگیریآموزش و  یگاهجا

 یبررا  یراز مرورد ن این تحقیق در پی آن است تا بسرترهای  

 یهرا برر شربکه   یآمروزش مبتنر   یریتمرد  یستمتوسعه س

 ی مورد بررسی قرار دهد.اجتماع

 کارروش 

باشرد.  هرای کیفری مری   پژوهش ماضر از نوع پرژوهش      

ای از روش تحقیررق کیفرری عبررارت اسررت از مجموعرره    

های تفسیری که بره دنبرال توضریر دادن، کشرف     ی تکن

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

  مادرره  ذهنی ارتباط دارند نه کمیت و میرزان وقروع یر   

خاص در طبیعت. این پژوهش مصرامبه )در روش تحلیرل   

محتوا( و پرسشنامه )در تکنی  دلفی( را مبنای گردآوری 

دهد. از آنجرا کره تحقیقرات کیفری     ی خود قرار میهاداده

تر به نمایش عمق و ابعاد متعدد ی  پدیده را بهتر و شفاف

 گیرری از مصرامبه برا مردیران،    گذارد، نخست برا بهرره  می

شرود ترا   کارکنان و خبرگان نظام آموزش عالی سرعی مری  

ی مورد کاوش و چرالش ترا برن و بسرتر مطررح      هاپرسش

ی آن نیرز در  دسرتاوردها گردد و آنگاه برای اعتبارسرنجی  

هرا و طرامری   قالب ی  مردل مفهرومی برا ابعراد و مولفره     

ای طرامی شده و در اختیار خبرگان ، پرسشنامههاشاخص

 قرار گرفته است.

و پرسشرنامه   و مطالعه مبانی نظرری پژوهش مصامبه  نیا

در خرود   یهرا داده یگرردآور  ی( را مبنایدلف  ی)در تکن

 قاتی. از آنجا که تحقداده استقرار پژوهش تحلیل محتوا 

تر بره  را بهتر و شفاف دهیپد  یعمق و ابعاد متعدد  یفیک

از مصرامبه برا    یریر گنخسرت برا بهرره    گرذارد، یم شینما

  ی،هررا و مؤسسررات آمرروزش عررال رشررد دانشررگاها یرانمررد

مورد  یهاشده است تا پرسش یسع متخصصان و خبرگان

 یکاوش و چالش تا بن و بستر مطررح گرردد و آنگراه بررا    

مرردل   یرردر قالررب  زیررآن ن یدسررتاوردها یاعتبارسررنج

هررا، شرراخص یهررا و طرامرربررا ابعرراد و مولفرره  یمفهرروم

 گرفتهگان قرار خبر اریشده و در اخت یطرام یاپرسشنامه
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تحلیل محتوای کیفی به پژوهشگران اجازه می دهد  است.

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

علمی تفسیر کنند. عینیت نترایج بره وسریله وجرود یر       

فراینررد کدبنرردی نظررام منررد تضررمین مرری شررود. تحلیررل 

محتوای کیفی به فراسویی از واژه هرا یرا محتروای عینری     

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

  هسررتند، برره صررورت محترروای آشررکار مرری آزمایررد)زنگ 

7112  .) 

، کشف یا تولیرد نظریره برر    تحلیل محتوادر روش شناسی 

آوری مبنای مقرایق و واقعیرات موجرود و از طریرق جمرع     

و با مد نظر قرار دادن کلیه جوانب مررتب    هاداده مندنظام

آوری ی جمرع هرا دادهگیررد.  ضوع تحقیق صورت مری با مو

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

هرایی کره بره منظرور تکروین      کنند. تحلیل دادهرا طی می

شوند با اسرتفاده از رمزگرذاری نظرری    نظریه گردآوری می

ی مناسرب بره   رمزهرا شود. در ایرن شریوه، ابتردا    انجام می

یابد. این رمزهرا در  ها اختصاص میدادهی مختلف هابخش

شروند کره آن را رمزگرذاری براز     قالب مفاهیم تعیرین مری  

نامند. سردس پژوهشرگر برا اندیشریدن در مرورد ابعراد       می

یونردهای میران آنهرا، بره     پهرا و یرافتن   متفاوت این مقوله

 کند.  رمزگذاری محوری اقدام می

شرده   معره آمراری در نظرر گرفتره    برای این تحقیق دو جا

ی معتبرر  هاپژوهشسعی بر آن بوده تا از مقاالت و است و 

داخلرری و خررارجی برره نحرروی اسررتفاده شررود تررا ضررمن   

یری از تجربیات مرتب  با این مروزه، برا اسرتفاده از    گبهره

های به روز زمینه استدالل دقیق و متقن علمری  یمتدولوژ

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

ان تالش گردید تا با رویکردی هدفمند، جامع و طور همزم

مطالعات مرتب  با محور توسعه نظرام یرادگیری در    وربهره

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

 بین الملل مورد بررسی قرار گیرد.  

ها و مؤسسات آمروزش عرالی شرامل    مدیران ارشد دانشگاه

و نیز بدنه  هادانشکدهها و رؤسا، معاونین و مدیران دانشگاه

کارشناسی آنها جامعه خبرگان و کارشناسی این تحقیق را 

 روش پژوهشرربا اسررتفاده از ایررن دهنررد. دریمررتشررکیل 

نظرام آمروزش عرالی    و خبرگران   مدیران با عمیق مصامبه

نظرام  ، در پاسخ به سؤاالت پرژوهش، الگروی عملری    کشور

 هررای اجتمرراعی مرردیریت آمرروزش مبتنرری بررر شرربکه   

 د.یگرد یبندصورت

از روش بررا توجرره برره شررناخت ماصررل شررده،  در ضررمن 

و سردس جهرت    ی استفاده شدهدفمند قضاوت یریگنمونه

از روش  ،یبه اشباع نظر یابیدست یآن و در راستا لیتکم

. بره عرالوه در    استفاده شده اسرت  یگلوله برف یریگنمونه

 سرت یبایآنکه مر  لیمصامبه اول به دل ،پژوهش وهیش نیا

 یبراالتر  تیر از درجره اهم  رد،یفرد صورت گ نیتربا مطلع

 یهرا تالش شد ترا در نشسرت   یرو نیبرخوردار است. از ا

سرابقه و تخصرص را داشرتند     نیشرتر یکه ب یاول، با افراد

 زمکند. ال دایپ یشکل مناسب قیمصامبه شود تا مدل تحق

به ذکر اسرت در انتخراب خبرگران و متخصصران مربوطره      

مد نظر قرار گرفرت کره در زمرره آنهرا      یدمتعد یارهایمع

 یو رتبره علمر   یسابقه کرار  ت،یفعال یهابه موزه توانیم

 ونفرر اسرتفاده شرد     1از نظررات    در نهایت دراشاره نمود

آمروزش   یریتمد یستمتوسعه س یبرا یازمورد ن یبسترها

شرده   دییر با نظرات آنران تأ  یاجتماع یهابر شبکه یمبتن

 افتهیسراختار مهیها از مصامبه نداده یگردآور ی. برا است.

 کررد یمرداوم در رو  سره یها از روش مقاداده لیتحل  یو برا

سره مرملرره   یطر  نیاسرتراوس و  کررورب  یانره یزم هیر نظر

 استفاده شده است. یو انتخاب یباز، محور یکدگذار

هررا ابزارهررای در ایررن تحقیررق برره منظررور گررردآوری داده 

ه اسرناد و مردار ،   متعددی مورد استفاده قرار گرفرت کر  

رونرد.  یمی کانونی و مصامبه در زمره آنها به شمار هاگروه

به دلیل نو هور بودن این مطالعات در نظام آموزش عرالی  

ی اگسرترده کشور و به منظور تکمیل مبانی نظری، بخرش  

از اطالعات برا اسرتفاده از منرابع اینترنتری شرامل کترب،       

برررداری، مقرراالت و مطالعررات مرروردی برره صررورت فرریش 

ی گردیررده اسررت. از سرروی دیگررر در راسررتای   آورجمررع

ی کیفی مورد نیاز از مصامبه با خبرگران  هادادهگردآوری 

اسررتفاده شررده اسررت. در ادامرره برررای در  ذهنیررت و    
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ی خبرگران و نخبگران و آزمرودن    هرا تجربره مستندسازی 

ی نیمره سراختاریافته و   هرا مصرامبه مدل، از هرر دو نروع   

اصل امتررام بره   در ضمن  ده شده است.ساختاریافته استفا

 تیو مسرئول  یشناسر  فره یانسران، اصرل و    یشان و آزاد

نرساندن ، اصل توجه بره   بیو آس یاصل سودمند ،یریپذ

پژوهش  یدرباره چگونگ یو ارائه اطالعات کاف گرانیرفاه د

نامره   تیشرکت کننده، کسب رضا یها یآزمودن یبه تمام

 شدند. تیعابه منظور شرکت در پژوهش ر یکتب

 یافته ها

 یبسرترها ی و فراگررد واقعر   یعملر  یتالش شد الگرو      

برر   یآموزش مبتنر  یریتمد یستمتوسعه س یبرا یازمورد ن

برا انجرام    مبتنری برر سرالمت جامعره     یاجتماع یهاشبکه

خبرره و متخصرص صرورت     1برا   یاجداگانه یهامصامبه

  یدهگرد یلتحل یادداده بن یپرداز یهنظر یکردو با رو یردبگ

 االتاست. به منظور مصامبه برا مصرامبه شروندگان، سرؤ    

مصرامبه   یهرا آنها ارسال شد و زمان یمصامبه از قبل برا

 شدند. یینتع

اسرتراوس و   یبر اساس مطالعرات صرورت گرفتره از سرو     

انتقرال   یری،اعتمادپرذ  یارهرای مع یو پارکر و رافر  ینکورب

 یارهرای و مع تیو راسر  یریپرذ  یقتصد یری،اتکاپذ یری،پذ

 یری،پررذهررا شررامل تطررابق، فهررمبرخاسررته از داده یررهنظر

 اند.  انتخاب شده یریو کنترل پذ یتعموم

 کدها و مفاهیم علّی در مدل تحقیق. 1جدول 

 علی یهامقوله ی بازکدها

 های اجتماعیهای ارتباطی شبکهجنبه

 سازی سیستم مدیریت ارتباطپیاده ارتباطی زیر ساخت های

 ارتباطی ابزارهای

 نظام آموزش کارآمد و اثربخش

 آموزشی زیر ساخت های

 های خاصآموزش رشته

 توسعه ابزارها و متد آموزشی

 الگوهای رایج نظام آموزش و پژوهش

 های فنی و مهارتیتوسعه آموزش

 توسعه آموزش از راه دور

 گیری از منابع آموزشی نوینبهره

 زش عالی کشورسرمایه گذاری در نظام آمو

 های دولت در عرصه آموزش عالیها و سیاسترویه

 های آموزشی و پژوهشی اولویت دارمعرفی حوزه

 پیش بینی الزامات و نیازهای آموزشی

 های فردی و الزامات آموزشی دانشجویانویژگی

 استانداردهای آموزشی مورد نیاز

 سازی نظام مدیریت فن آوریالگوهای پیاده

 تکنولوژیک زیر ساخت های

 آوری مؤسسات آموزش عالی کشورهای فنظرفیت

 های فناورانه مورد نیاززیرساخت

 گیری از راهکارهای فناورانه در نظام مدیریت پژوهشبهره

 های فناورانه و تکنولوژیکزیرساخت

 های آموزشهای فنی سیستمجنبه

 تماعیهای اجامکان سنجی الگوهای جاری شبکه

 کاربری زیر ساخت های

 

 های اجتماعیهای شبکهشناسایی پتانسیل

 های اجتماعی در کشورگیری از شبکهتبیین نحوه بهره

 های اجتماعیمنتخب شبکه انتخاب زیر ساخت های

 های اجتماعیهای شبکهها و ظرفیتشناسایی فرصت

 عی در نظام آموزشهای اجتماامکان سنجی استقرار الگوهای رایج شبکه
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، ارتباطی اساس جدول فوق چهار مقوله زیر ساخت های بر

تکنولوژیر  و   آموزشی، زیر ساخت هرای  زیر ساخت های

ی علی هامقولهکاربری در زمره مهمترین  زیر ساخت های

این مدل انتخاب شدند. براساس آنچه در زمینره مردیریت   

وزش آموزشی مشخص است اینکه موضوع مدیریت در آمر 

عالی که محی  آموزشی و پژوهشی محسوب می گردد، به 

منظور استقرار مدیریتی مبتنی بر شربکه هرای اجتمراعی    

قوانین و الگوهای اساسی در ایرن زمینره اتخراذ گرردد. در     

برقراری ارتبراط در سیسرتم اموزشری، آمروزش از راه دور     

 یکی از موضوعات مهم و جدید است که همسو با شناخته 

 

 

که های اجتمراعی بیشرتر از گذشرته بره صرحنه      شدن شب

 نمایش گذاشته شد.  

ابتدا باید جنبه های آموزشی و مدیریتی کره شربکه هرای    

اجتماعی قابلیت بهره گیری در آن ها را داراست شناسایی 

گردد و سدس زیر ساخت های الزم برای پیاده سازی ایرن  

فناوری فراهم گردد. در صورتی کره در سیسرتم مردیریت    

زشی جنبه های مورداستفاده شناسرایی شرد بایرد بره     آمو

پتانسیل ها و  رفیت های شبکه های اجتماعی نیز توجره  

کرد تا موضوع و مسرئله امکران سرنجی در بهتررین نحرو      

ممکن صورت پذیرد و در جنبه های اساسی سرازمان ایرن   

 نوع فناوری قابل اجرا گردد. 

 کدها و مفاهیم محوری در مدل تحقیق. 2جدول 

 محوری یهامقوله ی بازکدها

 نظام آموزش کارآمد و اثربخش

 توسعه نظام آموزش

 توسعه ابزارها و متد آموزشی

 تبیین ساختارهای نهادی و اداری نظام آموزش

 گیری از منابع آموزشی نوینبهره

 شناسایی راهکارهای آموزشی

 های دولت در عرصه آموزش عالیها و سیاسترویه

 راهکارهای مدیریت یادگیری در نظام آموزش عالیتبیین 

 های جاری در نظام آموزش کشورارزیابی مکانیزم
 

 پیش بینی الزامات و نیازهای آموزشی

 الگوهای رایج نظام آموزش و پژوهش

 توسعه نظام پژوهش
 های آموزشی و پژوهشی اولویت دارمعرفی حوزه

 چابکی در نظام پژوهش سازمان

 د آموزش و پژوهش در آموزش عالیفراین

 های فنی و مهارتیتوسعه آموزش

 توسعه نظام کارآفرینی

 توسعه کارآفرینی بر بستر مهارت آموزی

 توسعه آموزش و پژوهش از راه دور

 گیری از راهکارهای فناورانه در نظام مدیریت پژوهشبهره

 های آموزشیتوسعه راهکارهای مهندسی سیستم

 

فراینررد مصررامبه در زمینرره توسررعه سیسررتم مرردیریت در 

های مختلف، سه مقولره توسرعه    روشآموزش از طریق و  

نظام آمروزش، پرژوهش و کرارآفرینی در زمرره مهمتررین      

 ی محوری این مدل انتخاب شدند. الزم به هامقوله

 

ذکراست که توسعه سیستم مردیریت آموزشری برا بهبرود     

ین امر با با برنامره ریرزی   روند آموزشی امکان پذیر است. ا

صرحیر و مناسررب در زمینرره فراینررد امرروزش و نیررز ارائرره  

 زمینه آموزش امکان پذیر است.  درراهکارهای بروز 

برای تصمیم، برای عمل و همسو با آموزش پژوهش توسعه 

برای اجرا انجام می شود. ضروری اسررت دسررتگاه هررای    

ر ملرزم  اجرایی و سازمان ها بره تصرمیمات پرژوهش محرو    

نقررش و جایگراه تحقیرق و     شوند و این امر بره برازتعریف  
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 بستر ارتباطي

 بستر آموزشي

 نولوژيکبستر تک

 بستر کاربري

هاي بستر شبکه
 اجتماعي

توسعه سيستم 
 مديريت آموزش

 بسترهای یادگیری

 توسعه نظام کارآفرینی توسعه نظام پژوهش توسعه نظام آموزش

محقق در دستگاه های اجرایی و صرنایع بخرش دولترری و  

نظرام  خرصوصی نیراز دارد. در این راستا الزم است تمامی 

توجیه شروند و قبرول کننرد کره بررای       های اموزش عالی

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

امتمرالی   ور دقیق شناخته شرود و سناریوهای مختلرف ط

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

 .شرود

امروزه سیستم آموزشی به دلیرل بهرره گیرری از امکانرات     

نوین تکنولوژی، امکان تولید روش های نروین آموزشری را   

برای خود فراهم می آورد و زمینه کار افرینری در سیسرتم   

ه فنراوری  مدیریت و متی اموزش محیا است. به دلیل اینک

ارهرای جدیرد در رونرد آمروزش     های نوین مسیر ها و راه

کند به این خاطر فرصرت کرار افرینری و تولیرد     فراهم می 

 سیستم مدیریتی نوین فراهم است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در الگوی نهایی که پژوهشگر از طریق مصامبه بره دسرت   

آورد، نقررش اساسرری و مهررم شرربکه هررای اجتمرراعی در   

تاریرگذاری بر همه جوانب آموزشی و مدیریتی لحاظ شده 

اد و جوانرب مختلفری   است. شبکه های اجتماعی دارای ابع

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

مسائل گوناگون نظیر سیستم مدیریتی نقش آفرینری مری   

کند.  بدون شبکه های اجتماعی پیش از آن که مسرتقیما   

اررر   در راسرتای سرالمت جامعره    بر مدیریت آموزش عالی

زه هرایی کره   بگذارد، ابتدا از طریق خود دانشجویان و مرو 

دانشجویان با آن ها در ارتباط هستند تاریرگذاری خرود را  

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

مخصوصا پژوهش ارتباط تنگاتنگی دارد لرذا شربکه هرای    

اجتماعی با کاربردهای متفاوت خود موزه های پرژوهش و  

یگرر  آموزش را گسترش داده و متری امکران ارتبراط برا د    

 نهادها را فراهم می آورند.  

ماهیت شبکه های اجتماعی به این صورت است که انجرام  

بعضی از مسائل را تسهیل می بخشند. مردیران و تصرمیم   

  وزه اموزش عالی از طریق شبکه هایگیرندگان م

اجتماعی توانایی برقراری ارتباط با دیگر دانشگاه ها جهرت  

ف فراهم می گرردد.  تبادل اطالعات و دست آوردهای مختل

همچنین قابلیت شبکه های اجتماعی جهرت برروز کرردن    

مدیریت محتوا فراهم است و این امر برا جدیردترین روش   

 ها تسهیل می گردد.  

به منظور قابلیت نشان دادن مرامل مدل پیشرنهادی ایرن   

ی مشرابه کره در   هرا مدلپژوهش و نیز مقایسه آن با سایر 

ی پیشنهادشرده  هرا گامت، این فصل مورد تحلیل قرار گرف

برای نظام آموزش عالی کشور در قالب جردول زیرر نشران    

شرود، پلتفررم   داده شده است. همانطور کره مالمظره مری   

های اجتماعی مشتمل بر چهرار محرور زیرر سراخت     شبکه

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

مطالعات گذشته بردانها پرداختره شرده اسرت. بره همرین       

ترتیب بسترهای یادگیری به عنوان مقوله محوری در مدل 

پیشنهادی، توسعه نظام آموزش، توسرعه نظرام پرژوهش و    

گیرد. الگروی راهبرردی   توسعه نظام کارآفرینی را در بر می

در مدل مذکور نیز توسعه سیستم مدیریت آمروزش اسرت   

یرری  گشکلوسعه سیستم مدیریت محتوا، که مشتمل بر ت

ابزارهای ارتباطی و ارتقا  ابعاد ساختاری اسرت. اسرتقرار و   

سازی سیستم مدیریت آموزش نیز بره عنروان نترایج    پیاده

ماصل از مدل است که در برگیرنرده شناسرایی و ارزیرابی    

ی سررناریوهای پیشررنهادی و اسررتقرار سررنجامکررانمنررابع، 

. قرروانین و مقررررات،  سیسررتم مرردیریت آمرروزش اسررت  

هررای کرراربران در زمررره هررای زیرسرراختی و ویژگرریمرروزه

روند که در فرایند مرذکور  ای به شمار میمت یرهای زمینه

 اررگذار هستند.

 نتیجه گیریبحث و 

مرورد   یبسرترها  ییشناسرا هدف اصلی تحقیق ماضر      

برر   یآمروزش مبتنر   یریتمرد  یسرتم توسرعه س  یبررا  یازن

و بود  در راستای ارتقا  سالمت جامعه یاجتماع یهاشبکه

با توجه به تحلیل داده های به دست آمده مردل مفهرومی   

تحقیق ارائه گردید در ایرن مردل بسرترهای شربکه هرای      

اجتماعی و بسترهای یادگیری به طور مستقیم برر توسرعه   

تاریر دارنرد همچنرین بسرترهای     سیستم مدیریت آموزش

دگیری تراریر گذاشرته   شبکه های اجتماعی بر بسترهای یا

اند و در نهایت بسترهای یادگیری دارای نقش میرانجی در  

سیسرتم مردیریت   رابطه بین بسترهای یادگیری و توسرعه  

می باشد یعنری اینکره بسرترهای یرادگیری بررای       آموزش

جهرت ارتقرا     تاریر بر توسرعه سیسرتم مردیریت آمروزش    

نیازمند بسترهای شبکه های اجتماعی مری   سالمت جامعه

باشد و تاریر بسترهای شربکه هرای اجتمراعی برر توسرعه      

سیستم مدیریت آموزشری از طریرق بسرترهای یرادگیری     

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

اسرت   ییآموزش ، الگرو  یریتمد یستمسبر این اساس که 

. بره  کنرد یمر  یگیریرا ربت و پ یرندهآموزش گ یتکه فعال

و آمروزش را بره    یادگیری روند ٬یستمس این ٬ریگعبارت د

 یهرا شدن آموزش یر. با فراگکندیم یریتطور خودکار مد

 یبره تعامرل مجراز    یراز ها نو از راه دور در دانشگاه یمجاز

برا کراربران بره شردت امسراس       یمؤسسات آمروزش عرال  

 یاجتمراع  هرای هاسرت کره شربک    یدر مرال  یرن . اشودیم

و  یانبرا دانشرجو   یلارتباط مؤسسات آموزش عرا  توانندیم

بره آنهرا    یرسران نمروده و در خردمات   یکترر محققان را نزد

 یهرا شربکه  یرمرال ترأر   یرن . امرا برا ا  یندتر عمل نماموفق

هنوز مشخص نشده اسرت.   یدر آموزش دانشگاه یاجتماع

مدرسران   یرار را در اخت یردی وب امکانرات جد  هاییفناور

براط برا   ارت یدجد یهاقرار داده است که ازجمله آنها روش

در آموزش، اشترا  دانش، گررفتن برازخورد و    یاندانشجو

 دهنرد یوب ارائه مر  یکه ابزارها یبالقوها هاییتقابل یرسا

 هندرسرون و همکراران  مطابق برا نترایج بره دسرت آمرده      

و  یزمرران و مکرران، سررهولت سررازمانده  یریانعطرراف پررذ

پخرش و   ییتوانرا  یلی دانشرجویان،  تحصر  یفو ا یریتمد

را از مهمتررین   یبصر یادگیریو  ی،لب آموزشمطا ینیبازب

عوامل برای توسعه مدیریت آموزش مبتنی بر شبکه هرای  

 یبسررترها یرامررونخصرروص پ اجتمرراعی دانسررته انررد در

توسعه سیستم مردیریت آمروزش    یبرا یازمورد ن یادگیری

 جهت ارتقا سرالمت جامعره   یاجتماع یهابر شبکه یمبتن

مختلررف  یزهررادر مو یشررنهادیاصررول پ یدر جسررتجو

کشور، سره مقولره توسرعه     یدر نظام آموزش عال یادگیری

 یندر زمرره مهمترر   ینینظام آمروزش، پرژوهش و کرارآفر   

هندرسرون و  ) مدل انتخراب شردند   ینا ریمحو یهامقوله

 یو همکراران نقرش شربکه هرا     ی. مالزه(7171 همکاران

 یو پژوهشر  یآموزشر  هاییبر توانمند ی رامجاز یاجتماع

مورر تلقی نموده اند در تبیرین یافتره هرا مری     یان دانشجو

توان اذعان داشت، شناخت صحیر از شبکه های اجتماعی 

باعث می شود تا کراربران بریش از پریش  بتواننرد از ایرن      

ابزارها استفاده مفید و مرؤرر داشرته باشرند. شربکه هرای      

اجتماعی به مثابه ی  رسرانه اجتمراعی اررگرذار، از نقرش     

شی مختلفی همچون تبادل معلومات های آموزشی و پژوه

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

آموزشی مضوری و مجازی و سایر موارد برخوردار هستند 

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

وه از طریق شربکه  نظیر برای دانشجویان تلقی گردد به عال

های اجتماعی مجازی دانشجویان قادر به ساختن پروفایل، 

های دیگرر دانشرجویان و   تسهیم اطالعات، دیدن یادداشت

غیره هستند  همچنین دانشجویان از طریرق شربکه هرای    

اجتماعی مجازی می توانند برا یکردیگر و برا اسرتادان، بره      

در خصروص  نحوی سریع  ارتباط برقرار کنند و به یکدیگر 

مسائل مختلف درسی و کالسری بره موقرع اطرالع رسرانی      

های اجتماعی مجازی دانشجویان کنند. با استفاده از شبکه

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

هرای  کالسری خرود را بره     دانشجویان، تکرالیف و فعالیرت  

چنرین،  استادان، ارسال و از آنها بازخورد دریافت کنند هم

دانشجویان می توانند با طرح نظر خود در فضرای عمرومی   

شبکه و با کم  استادان در بحث های گروهی و پرسش و 

پاسخ پیرامون مسائل درسی و  کالسی شررکت کننرد. برا    

تسهیل همکاری و انجام کار تیمی از طریرق شربکه هرای    

خرود را  اجتماعی، دانشجویان تعامالت رسمی و غیررسمی 

 یدهند و ضمن کرار کرردن برر رو    یگسترش م یکدیگربا 

اسرتفاده، در   یمشرتر ، آنهرا را بررا    یپژوهش یپروژه ها

و  یمالزهرر) دهنررد یقرررار مرر یگرررد دانشررجویان یرراراخت

 .(7932همکاران 

از  یچره درصرد   یهر دانشگاه و مؤسسه آموزش عال اینکه

و  یپژوهش ی،آموزش هاییتخود را صرف فعال هاییتفعال

و  یکنرون  یگراه است که به جا یموضوع کند،یم ینیکارآفر

. همررواره خواسررته و شررودیآنهررا مرررتب  مرر  ی اسررتراتژ

و کارکنران اسرت کره     یداسرات  یان،دانشرجو  هاییازمندین

دانشرگاه در   یرت و خالق ینروآور  یه بررا کنندیبعامل ترغ

آنها خواهد شد و آنان را مجبرور خواهرد    یجار یندهایفرا

موجرود و   هرای یرت فعالکرد که در جهت مفر  و توسرعه   

را صررف   یشرتری ب هرای گرذاری یهبازار بالقوه سرما یبترغ

آنچره کره هرر     ید. امّا شرا یندخود نما یاتوسعه یندهایفرا

نسبت به آن توجه  یگرید ضوعاز هر مو یشب یدسازمان با

توسرعه   ییراهکارها یبندو بخش یبندداشته باشد، سطر

کره   رودیمار مبه ش یاجتماع یهابر شبکه یمبتن یستمس

برا نوسرانات    یانتهراب  یو بسرترها  یسرتم بر مسب نروع س 

برا توجره    یرق تحق یرن رو به رو اسرت و البتره در ا   یاریبس

رو  یرن مفروضات موجود در نظرر گرفتره نشرده اسرت. از ا    

توسرعه سیسرتم مردیریت آمروزش      یراهکارها یبندطبقه

ها و سطوح مختلف در بخش یاجتماع یهابر شبکه یمبتن

 .یردقرار گ یآت یهاموضوع پژوهش ندتوایم

راه مرل   توانرد یتوسعه سیستم مدیریت آموزش مر  فرایند

مل مسرائل و مشرکالت مؤسسرات آمروزش      یبرا یمناسب

 ی ،در هر کشور با توجه به شرا یندفرا ینارائه دهد. ا یعال

و مشکالت آن کشرور متفراوت    یطیمح هاییژگیو یازها،ن

در  یسررتمس یررن. ابرروده و مخررتص خررود آن کشررور اسررت

 هاییژگیو یته و در مال توسعه دارایافتوسعه  یکشورها

در مقرام   هایژگیو یناست که توجه به ا یزیخاص و متما

 یاربسر  یرزی رو برنامره  گرذاری یاسرت و در مقرام س  یلتحل

 یفناور هایینهزم یلاز قب یاست. عوامل یدیمساس و کل

سرطر   و مقررات موجود در هرر کشرور،   ینقوان ی،و صنعت

 ینره در زم یکررد ، رویانمؤسسرات و مشرتر   یانمشارکت م

 یهرا و شررکت  یو دولتر  ینقرش بخرش خصوصر    یس ،ر

گذارنررد.  یرتررأر ینرردفرا یررنکوچرر  و بررزرگ در اتخرراذ ا 

 یرن، مختلرف ا  یاجرزا  یلساختار، عملکرد و تکم ینهمچن

راسرتا   یرن هرا در ا دانشگاه هاییتبر ارتقا قابل یبزرگ یرتأر

 یرای مزا کننرده یران مطالعره ب  یرن از ا ماصرل  یجنترا  دارند.

و  یداسررات یابررزار برررا یررناسررتفاده از ا یانررهگراسرراختن

 یردهای هرا و تهد چالش ییشناسا ینو همچن یادگیرندگان

 یجره نت ینچن یتوانم یتدر نها موزه است. ینا یرویشپ

در ارتقا   یمجاز یاجتماع یگرفت که استفاده از شبکه ها

)بره   یدهبطرور سرنج   یدبا یکنل دارد و سالمت جامعه تأریر

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

و رونرد   یرادگیری  رب یژهبه و ی افراداررات سو  آن بر زندگ

این پژوهش برا محردودیت     کرد. یشگیریافراد پ یلیتحص

 ینترنتر یآمروزش ا هایی همراه بود کره عبارتنرد از اینکره    

و تا مدی آمروزش بررای    بسته استوا یبه تکنولوژ یادیز
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تمامی اقشار جامعه مستلزم بهره منردی اکثریرت افرراد از    

گرردد از   یمر  یشرنهاد پدر این راسرتا  تکنولوژی می باشد. 

در امرر آمروزش و    ی سرایبری  مثبت رسانه ها یجنبه ها

و  ی مجرازی کاربران در قالب آموزش هرا  یادگیری یارتقا

 بهره گرفت. یریتصو
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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. 


