
 

 

دریس ابزار مکمل ت عنوانبهاجتماعی  یهاشبکهمطالعه کاربست 

در آموزش عالی )مطالعه موردی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه 

 آزاد اسالمی تهران مرکز(

 2کورش فتحی واجارگاه، 1سیده عطیه سجادی

 آموزش و یادگیری فناوری

 99تا  39ص ، 59تابستان ، 7شماره ، سال دوم

 35/62/59تاریخ دریافت: 

 11/69/59تاریخ پذیرش: 

 چکیده
 مکمل ابزاری وانعنبه و اجتماعی یهاشبکه از یکی عنوانبه تلگرام نقش و تأثیر بررسی منظوربه حاضر مقاله

 کملم ابزار یک عنوانبه آن از استفاده امکان عدم یا امکان خصوص در مطالعه همچنین و آموزش فرایند در

 ابزار. تاس تفسیری پدیدارشناسی و کیفی نوع از پژوهش این روش. است شده تدوین تدریس فرایند در

 یهاداده وتحلیلتجزیه منظوربه. است خاطرات دفترچه و مشاهده، ساختاریافته نیمه مصاحبه شامل پژوهش

 حلیلت بر عالوه مشاهده ابزار برای و شد استفاده مضامین تحلیل روش از، پژوهش در ابزار سه این از حاصل

 اسالمی آزاد و مدرس تربیت یهادانشگاه پژوهش قلمرو. است شده استفاده نیز روایتی تحلیل از مضامین

 11 و مدرس تربیت دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجویان از نفر 9 شامل نیز پژوهش نمونه و است مرکز تهران

 انتخاب مندهدف صورتبه هر دو که باشندیم مرکز تهران اسالمی آزاد دکترا دانشگاه مقطع دانشجویان از نفر

 یهاطیحم در استفاده جهت الزم یهاتیقابل و ظرفیت تلگرام که است آن از حاکی پژوهش نتایج. اندشده

 .گیرد قرار مورداستفاده سنتی تدریس روش یک راستای در تواندکه می داراست را آموزشی

 اجتماعی یهاشبکه، تلگرام، ابزار مکمل تدریس، آموزش عالیکلیدی:  هایواژه

  

                                                           

1. دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانساالنگبزرآموزش  ،دانشجوی کارشناسی ارشد ،. 

Atis.8mile@yahoo.com 
 Kouroshfathi2@gmail.com .. استاد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران3

 .استدانشگاه شهید بهشتی  ساالنبزرگنامه کارشناسی ارشد رشته آموزش یانپاحاضر برگرفته از  مقاله
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 مقدمه

 به نجرم، اجتماعی یهاشبکه، ویژهبه آن اطالعاتی یهابزرگراه و جدید ارتباطی یهایفناور

 نحوه رد کیفی تحولی و اندشده جهان نقاط اقصی در هاانسان ارتباط میزان و شدت در تحول

 یهابکهش از استفاده با امروزه که معنا این به اند؛کرده ایجاد یکدیگر با هاانسان ارتباط

 رینکمت در اطالعـات از انبوهی از گیریبهره امکان، بزرگراه این در حضور با و اجتماعی

 فراهم مک نسبت به ایهزینه با دیداری و نوشتاری گفتاری ارتباط برقراری و ممکن زمان

 تحوالت منشأ، ظهور از پس بوده چند عللی معلول خود که پدیده این ظهور. است آمده

 بخشی ،فر سلطانی) است شده آن خاص مفهوم به ارتباطات علوم عرصه در ویژهبه ایعدیده

 نوانعبه، گوناگون کاربردهای کنار در توانمی اجتماعی یهاشبکه (. از1253، فرامرزیانی و

 آن هب اصطالحبه که کرد استفاده آموزش فرایند کنندهتکمیل یا آموزش برای ابزاری

 ادگیریی اندیشمندانه ادغام عنوانبه را ترکیبی یادگیری. گویندمی «ترکیبی یادگیری»

 دوره بر نیمبت آمورش در، بنابراین ؛اندکرده تعریف چهره به چهره یادگیری و الکترونیکی

 به ؤثرترم تدریس و یادگیری محیط یک معلمان و یادگیرندگان برای الکترونیکی آموزش

 سطح، خصیش سرعت با که کنند انتخاب را ییهاتیفعال توانندمی یادگیرندگان. آیدمی بار

 با و ترلمستق توانندمی یادگیری در یادگیرندگان. است متناسب هاآن یادگیری سبک و

 باشد سرپرست ای دستیار، تسهیل گر عنوانبه تواندمی معلم. کنند عمل بیشتری نفساعتمادبه

 (.1253، زادهعبداهللکنند ) دهیسازمان و مدیریت را یادگیری یهاتیفعال و

 و یندآمی هم گرد فیزیکی محیط یک در فراگیران، سنتی درس کالس یهاطیمح در

 است ساویم کالس در غیبت و باشند داشته حضور کالس در حتماً باید درس یادگیری برای

 جازیم یهاکالس محیط در اما یادگیری؛ میزان کاهش یا یادگیری فرصت دادن دست از با

 حیطیم در، کالس در فیزیکی حضور بر عالوه فراگیران زیرا، ندارد وجود هاتیمحدود این

 هایشبکه هازجمل) بیشتری یادگیری منابع و شده یادگیری فرایند درگیر توانندمی دیگر

، درس سکال در فراگیران فیزیکی حضور کنار در که زمانی. دارند اختیار در را( یادگیری

 شدهرائه ا درسی مطالب، باشد داشته وجود نیز اجتماعی یهاشبکه مانند تدریس مکمل ابزار
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 واهدخ قرار فراگیران دسترس در مکانی و زمانی محدودیت بدون و سهولت به معلم توسط

 توانینم و دارند معایبی و مزایا هرکدام( چهره به چهره) سنتی و الکترونیکی آموزش .گرفت

 با ار آموزشی روش دو این توانمی علت همین به، داد قرار مورداستفاده تنهاییبه را هرکدام

 از ادهاستف زمینه در مطالعاتی .کرد استفاده هاآن از آموزش در و کرده ترکیب یکدیگر

 مثالعنوانبه. است شده انجام آموزش فرایند در اجتماعی یهاشبکه یا ترکیبی آموزش

 .پرداختند تلگرام طریق از شیمی درس آموزش به پژوهشی در( 1259) شمالی و احمدی

 بودند عتقدم اما است بوده تلگرام از استفاده از معلمان و فراگیران رضایت شدهکسب نتیجه

 عنوانبه آموزش در تلگرام از استفاده زمینه در. باشد مؤثر تواندینم تنهاییبه روش این که

 .است گرفته انجام اندکی بسیار مطالعات تدریس مکمل ابزار

 شده نجاما آموزش در کمکی ابزار عنوانبه اجتماعی یهاشبکه کاربرد زمینه در مطالعاتی

. است ادگیریی فرایند بهبود و آموزش در ابزار این مثبت تأثیر از حاکی هاآن بیشتر که است

 و یرانفراگ رضایت به منجر تواندمی، مکمل ابزار عنوانبه اجتماعی یهاشبکه از استفاده

 یادگیری روش در فراگیران که داردیم اذعان خود پژوهش در( 3662) 1یل تی. شوند مربی

 و رندیگیم عهده رب را خود یادگیری مسئولیت، داشته دسترسی بیشتری اطالعات به ترکیبی

نقل ) نندک پیدا دسترسی خود موردنیاز آموزشی محتوای به قادرند باشند مایل زمان که هر در

 تیموقعی یادگیری از نوع این که کندمی بیان نیز (1559) 3(. دیلنبورگ1253، زادهعبداهللاز 

 ابزار ینچند. شوندیم مشغول جدید دانش یادگیری فرایند در یادگیرنده چند یا دو که است

 که توییتر و بوکفیس، اسپیس مای مانند است گرفته قرار موردمطالعه اجتماعی هایشبکه

می و االرحنقل از کرد ) استفاده آموزشی مقاصد برای هاآن از توانیم که هستند ابزارهایی

 .(3610، 2زکی

 16 از بیش سابقه با استاد 077 از 3667 سال در نیز 0تامسون انتشارات نظرسنجی نتایج

 داقتصا و تجارت، اجتماعی علوم، انسانی علوم موضوعات در هادانشگاه و هاکالج در سال

                                                           

1. Thiele 

2. Dillenbourg 

3. Al-Rahmi. W. M., Zeki. A. M. 

4. Thomson publishing 
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 یهاوهیش، جدید یهایفنّاور طریق از که معتقدند هاآن از نیمی حدود که دهدمی نشان

 از ولی دارند آشنایی اجتماعی یهاشبکه با ایشان %56. کندمی تغییر دانشجویان یادگیری

، اهواجارگ یفتح، یصائمکنند )نمی استفاده کاری اهداف و شخصی کارهای برای هاآن

 هاگاهدانش از شماری اجتماعی یهاشبکه محبوبیت به توجه (. با1252، یابر یفروغ و عطاران

 استفاده النیصالتحفارغ همچنین و آینده، فعلی فراگیران با ارتباطی وسیله یک عنوانبه آن از

 کنندمی تقبالاس اثربخش یوگوهاگفت برای اجتماعی یهاشبکه از دانشگاه اساتید. کنندمی

 به منجر هک کنندیم برقرار ارتباط نیز دانشگاه به مربوط امور درباره خود دانشجویان با و

 .شودیم یادگیری بهبود

 شده و بسیار یاندازراه 3612در سال  که است اجتماعی یهاشبکه از یکی تلگرام

 افراد. ستا ییهایژگیو و کاربرد دارای نیز اجتماعی شبکه این. است گرفته قرار موردتوجه

 یکدیگر با ارتباط به ییهاکانال و گروه ایجاد و اجتماعی شبکه این در شدن عضو با توانندیم

گذارند. ب اشتراک به با یکدیگر را مختلف اطالعات و بگذارند فیلم و عکس، بپردازند

 اطالعات راداف دیگر با توانندیم شخصی صفحه یک ایجاد و تلگرام از استفاده با کاربران

 یهایژگیو به توجه با. کنند برقرار تماس و بگذارند اشتراک به فیلم و عکس، کنند ردوبدل

 و فراگیر میان ارتباط برقراری تسریع در تواندمی آموزشی محیط در آن از استفاده، تلگرام

 تفاقا کندی با است ممکن روند این تدریس سنتی روش در کهدرحالی کند کمک استاد

ذاشته است چه گ توجهیقابلدیگر بر زندگی مردم اثرات  یفنّاوربیفتد. تلگرام نیز مانند هر 

چه در زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی و چه در حوزه ، فرهنگی یهاتیفعالدر زمینه 

 ارتباطات رب تأثیری اجتماعی یهاشبکه از توان گفت که استفادهمی طورکلیبه آموزشی.

 دیگر یهاتیفعال و مدرسه با مرتبط مطالعات، وقت در جوییصرفه، اجتماعی رفاه، اجتماعی

 را مدنت از خالی مناطق، کنندیم تسهیل را جهانی ارتباطات اجتماعی یهاشبکه. گذاردمی

 روند رد همه از باالتر و الکترونیک تجارت در مهمی نقش، کنندیم متصل یکدیگر به

 (.3610، 1تات و بانککنند )می ایجاد دموکراسی و مشارکت

                                                           

1. Bank, Z. A., & Tat, U. 
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تلگرام  یاهتیقابلمطالعات انجام شده توسط پژوهشگر حاکی از آن بود که با توجه به 

د که بای طورآنو تأثیر آن در جهات مختلف زندگی مردم از این ابزار در فرایند آموزش 

 شو همچنین نقاط قوت و ضعف آن نیز مشخص نشده است. استفاده از رو نشدهاستفاده

ذشته در گ پژوهشکیفی در این پژوهش به این دلیل بوده که مطالعات مرتبط با موضوع 

با استفاده از روش کیفی و ابزار آن  کهدرصورتیاند کمی انجام شده یهاروشبیشتر به 

خواهد بود. از  دسترسقابل یترجامع)مانند مشاهده و دفترچه خاطرات( اطالعات جزئی و 

ونگی اجتماعی و چگ یهاشبکه یهاتیقابلطرفی عدم آگاهی اساتید یا معلمان نسبت به 

ز ا پژوهشکه در این  شودیماستفاده از آن مانع استفاده از این ابزار در فرایند آموزش 

اساتیدی که نسبت به چگونگی استفاده و کاربردهای تلگرام آگاه بودند استفاده شده است. 

 د.فوق را پاسخ ده یهاشکافشده این پژوهش بر آن شده است تا ا توجه به مطالب ارائه ب

زش ابزار مکمل تدریس در آمو عنوانبهاجتماعی  یهاشبکهبا توجه به مزایای استفاده از  

این پژوهش بر آن شده است تا بررسی کند که آیا تلگرام ، تلگرام یهاتیقابلو همچنین 

ار مکمل ابز عنوانبه تواندیمیک شبکه اجتماعی پرکاربرد و محبوب در کشور  عنوانبه

ر قرا مورداستفادهتدریس در آموزش عالی در کنار روش سنتی تدریس )چهره به چهره( 

ت در جه توانیمهایی چه پیشنهاد درنهایتاثرات و موانع کاربست آن چیست و ، گیرد

 بهبود عملکرد تدریس با استفاده از این ابزار ارائه داد.

 نوعی مفهومی چارچوب. است شده آورده حاضر پژوهش مفهومی چارچوب 1 شکل در

 پژوهش مفهومی مدل .کندمی اجرا را پژوهش آن اساس بر پژوهشگر که است راه نقشه

 تری. است گرفته شکل( 3662) 1اندرسون تعاملی مدل مبنای بر یافتهتوسعه مدلی، حاضر

 دور راه از آموزش یهاطیمح برای که( 1595) 3مور مایکل تعامل انواع بسط در اندرسون

 از عنصری 0 مدل، آن اساس بر و است کرده بیان را تعامالت از دیگر شکل 2، کرد مطرح

، مرادینقل از ) از اندعبارت اندرسون تعاملی الگوی اجزای. است کرده ترسیم را تعامل

 (:1252، مهر محمدی و آبادیعلی

                                                           

1. Anderson 

2. Michael Moor 
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 شناختی ارساخت تغییر به منجر که محتواست با شناختی تعامل نوعی: محتوا ـ یادگیرنده( 1

 عامل یادگیرنده و یاددهنده تعامل: یادگیرنده ـ ( یاددهنده3 .شودیم یادگیری و یادگیرنده

 تعامل: یادگیرنده ـ ( یادگیرنده2 .است یادگیرنده انگیزه ایجاد و عالقه حفظ در کلیدی

 و طارتبا. است ضروری امری دانش ساخت و عمیق یادگیری ایجاد برای، هم با هارندهیادگی

 .شودمی عالقه و انگیزه افزایش سبب، دیگر دانشجویان با نظرات و عقاید گذاشتن اشتراک به

 احیطر فرایند. است مدرس مهم یهانقش از یکی محتوا طراحی و توسعه: محتواـ  ( یاددهنده0

 تهداش ادامه دوره طول در باید فرایند این. دارد محتوا و یاددهنده تعامل در مهمی نقش آموزشی

 با عاملت به قادر، مطالب روزرسانیبه یا و یادگیرندگان نیاز اساس بر مرتب طوربه مدرس و

 هکننددریافت گوناگون یهایورود از خودکار طوربه محتوا: محتوا ـ ( محتوا9 .باشد محتوا

 موارهه هوشمند عوامل با یادگیرنده تعامل طریق از یادگیری منابع و شودمی روزبه اطالعات

 نیترمهم و اولین، نظرانصاحب باور به تعامل نوع این: یاددهنده ـ ( یاددهنده0 .ابدییم ارتقا

 ت؛اس مدرسین در دور راه از یادگیری یهاچالش با مقابله برای دهنده کمک و آگاهی منبع

 کنند. حمایت مدرس از که باشد داشته وجود مدرسین از یاشبکه باید بنابراین

 عنصر شش این به توانیم نیز را( تلگرام) یفنّاور با تعامل از دیگر بُعد سه، این بر عالوه

 :نمود اضافه اندرسون منظر از تعامل

 یقطر از محتوا. است محتوا انتقال در یفنّاور از استفاده همان منظور: محتوا ـ یفنّاور( 7

: یادگیرنده ـ یفنّاور( 9 .دارد انتقال امکان سهولت به اجتماعی یهاشبکه مانند ییهایفنّاور

 اگونیگون محتواهای و مطالب و باشند افراد در یادگیری عامل توانندیم هایفنّاور انواع خودِ

 برای نیز انیادگیرندگ. کنند منتقل یادگیرندگان به گوناگون یهاراه از و زمان کمترین در را

 دریافت ار مطالب بیشتری سرعت با توانندیم یفنّاور طریق از مطالب یادگیری و جستجو

 زشآمو فرایند در معلمان و اساتید توسط یفنّاور از استفاده: یاددهنده ـ یفنّاور( 5 .کنند

 یفنّاور زا استفاده با توانندیم یاددهندگان. است حاضر عصر نوین و روزبه مسائل از یکی

 .دهند آموزش یادگیرندگان به جذاب و نوین ییهاروش با را گوناگونی مطالب
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های فعالیت

 یادگیری

 یادگیری مشارکتی

 گروهی هاییتفعال

 بحث گروهی

 حل مسئله

 مدرس از راه دور

 یادگیری مستقل

 جستجو

 ارتباط برخط و نابرخط:

 -کنفرانس صوتی

 تصویری

کالس مجازی، چت، 

 وبالگ

 :ارتباط برخط و نابرخط

 جستجو در وب

 کتابخانه

 تعامل

ده 
یرن

دگ
یا

– 
ند

یر
دگ

یا
 ه

 مصاحبه مشاهده

تلگرام   هاییژگیو( 1

ابزار مکمل  مثابهبه

تدریس در آموزش 

 اند؟عالی کدام

شبکه اجتماعی 

ار ابز عنوانبهتلگرام 

 مکمل تدریس

 آموزش عالی

( نتایج کاربست 3

ابزار  عنوانبهتلگرام 

مکمل تدریس در 

 اند؟آموزش عالی کدام
 

( موانع کاربست 2

ابزار  عنوانبهتلگرام 

مکمل تدریس در 

 اند؟آموزش عالی کدام

  موردنظر هاییشنهادپ( 4

برای بهبود عملکرد تدریس  

در آموزش عالی از طریق  

 اند؟کاربست تلگرام کدام

ده 
هن

دد
یا

- 
ده

هن
دد

یا
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 (اندرسونچارچوب مفهومی پژوهش )مدل تعاملی  .1شکل 
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 دور راه از مدرس، است شده اقتباس «اندرسون تعاملی مدل» از که مفهومی مدل طبق

 بر مبتنی، مشارکتی صورتبه هم پژوهش یادگیری یهاتی. فعالدارد عهده بر را آموزش

 طریق از و فردی صورتبه هم و شده انجام گروهی صورتبه مسئله حل و بحث، همکاری

 در برخط نا و برخط ارتباط اجزای. مستقل شکل به و وب محیط در شخصی جستجوهای

 جویاندانش با مصاحبه و پژوهشگر مشاهدات اساس بر نیز مشارکتی و مستقل یادگیری

 تهگرف انجام صورت دو به ارتباط پژوهش این در. اندشده استخراج تلگرامی یهاکالس

 (.1253، صنایعی ظریف و شهیدی) برخط نا( 3 و برخط( 1: است

ا برخط ب دانشجویان در کالس تلگرامی از طریق ارتباطات برخط و نا، 1مطابق شکل 

برخط در این پژوهش زمانی  ارتباط نا .کنندیم ردوبدلو اطالعات  اندتعاملیکدیگر در 

خاص که قبالً جستجو و مطالعه  یانهیزمکه دانشجویان مطالعات خود در  افتدمیاتفاق 

و  هااحبهمصپس از بررسی و تحلیل  درنهایت. گذاشتندیمرا در گروه به اشتراک  اندکرده

هار سؤال به پاسخ چ توانیمو بررسی تعامالت میان دانشجویان با یکدیگر و استاد  هامشاهده

ت زیرا قرار نگرفته اس مورداستفاده. در این شکل ابزار دفترچه خاطرات یافتدستپژوهش 

فردی خاطرات خود را یادداشت کرده و با یکدیگر در  صورتبهبزار فراگیران در این ا

 اند به همین دلیل در این فرایند ذکر نشده است.ارتباط نبوده

 روش

 حاضر پژوهش روش. است پدیدارشناسی کیفی پژوهش انجام یهاروش از یکی

 موزشآ فرایند پژوهش این در اینکه به توجه با. است تفسیری نوع از و پدیدارشناسی

 کالس فرایند رد پژوهشگر حضور نیز و بوده تلگرام از استفاده با هاکالس تشکیل صورتبه

 و تاس کرده تجربه را کالس در حضور و بوده هاکالس دانشجویان با همراهی و تلگرامی

 «سیپدیدارشنا» روش نوعی آن را توانیم روازاین، کند بیان را خود زیسته تجربه خواهدیم

 شرایط یک در را الزم زیسته تجربه خود سویک از هم پژوهشگر، روش این در. دانست

 فهم و هایتلق و نظرات کندیم سعی مختلف یهاپرسش طرح با هم و کندیم کسب خاصی

 درواقع. ندک پدیدار و کشف را تدریس فرایند در تلگرام کاربست تأثیر درباره دانشجویان
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، ارندد پدیده آن از خود زندگی در افراد که معنایی پایه بر را پدیده یک شناخت روش این

 .است دهش انتخاب پژوهش این انجام برای پدیدارشناسی روش دلیل همین به. کندیم بررسی

 مشارکتیِ یکیفیز حضور بر مبتنی فضای اساساً تلگرامی تدریس فضای اینکه به توجه با

، است هبود دانشجو و معلم مثل تدریس فرایند اصلی عناصر همه ارزیابانه و نقادانه تعاملی

 ناختیپدیدار ش تفسیر روش، فضا این در دادهرخ  اتفاقات و وقایع فهم برای روش بهترین

 تفسیریِ پاسخ نیز پژوهش سؤاالت چنانکه، است کیفی تفسیری روش یک خود بوده که

 ییهاروش کارگیریبه طریق از هاپاسخ این که است کردهیم اقتضا را پدیدارشناسانه

 .انددهش حاصل اندیفیک و تفسیری ماهیتاً که خاطرات دفترچه و مشاهده، مصاحبه همچون

 هرانت اسالمی آزاد دانشگاه و مدرس تربیت دانشگاه پژوهش قلمرو، حاضر پژوهشدر 

 گاهدانش که بود این حاضر پژوهش مکان عنوانبه دانشگاه دو این انتخاب علت .است مرکز

 ییهاالسک اخیر هایسال در و است کشور تکمیلی تحصیالت دانشگاه تنها مدرس تربیت

 یهاکالس تجربه .است شده تشکیل دروس بعضی در آزمایشی شکل به و مجازی صورتبه

 و داشت وجود اخیر یهاسال طی در مرکز تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه در مجازی

 .است شده انتخاب پژوهشی مکان عنوانبه علتاینبه

 برای را هدفمند گیرینمونه اصطالح 1پاتون. است هدفمند نوع نیز از گیرینمونه روش

 پژوهش اهداف ازلحاظ که مواردی آن در که بردیم کار به گیرینمونه از نوعی توصیف

 لحصو هدف، هدفمند گیرینمونه در. شوندیم انتخاب بردارند در غنی اطالعات کیفی

، 1550، 3و گال بورگ، گال) است اُریب غیر گیرینمونه شیوه یک کارگیریبه از اطمینان

 مشخص صورتبه یا هاکنندهشرکت روش این در درواقع(. 1290، نصر و همکاران ترجمه

 نمونه .هستند خاص موردی در اطالعات از غنی یا و ندموردنظر پدیده یا ویژگی دارای

 در بیتتر و تعلیم فلسفه رشته ارشد کارشناسی دانشجویان از نفر 9 شامل حاضر پژوهش

 تهران اسالمی آزاد دانشگاه در دکترا مقطع دانشجویان از نفر 11 و مدرس تعلیم دانشگاه

 .هستند مرکز

                                                           

1. Paton 

2. Gall, M. D., Borg, W. R., & Gall, J. P. 
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گرامی دو کالس تل، در این پژوهش برای مطالعه نتایج کاربست تلگرام در آموزش عالی

در دو دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز و تربیت مدرس تشکیل شد. بازه زمانی انجام این 

ماه( بوده  0)به مدت  1259-1250پژوهش در این دو دانشگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی 

 به این ،قرار گرفت مورداستفادهعنوان ابزار مکمل تدریس است. تلگرام در این پژوهش به

به درس دانشگاه ) یهاکالستلگرامی عالوه بر حضور در  یهاکالسشکل که دانشجویان 

ر های مجازی حضواز طریق تلگرام نیز در کالس، شکل چهره به چهره و حضور فیزیکی(

 داشتند و فعال بودند.

از دانشجویان درخواست شده تا تجارب خود را یادداشت ، در طول دوره آموزش مجازی

 لیطورکبهداده و تلگرامی و اتفاقاتی که رخ  یهاکالسکرده و خاطرات خود از حضور در 

 روش دفترچه خاطرات(. سپس ازکنند )دیدگاه خود را در ارتباط با این روش تدریس را بیان 

 پژوهشگرکه  دکنیمجایی مصاحبه ادامه پیدا  روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و تا

دست  دانشجویان به یهاپاسخکه اطالعاتی که از بررسی  معنابه اشباع نظری برسد. بدین 

نیز  رپژوهشگاز جنس پاسخ دانشجویان قبلی بوده و مطالب جدیدی ارائه داده نشود.  دیآیم

 کند.تلگرامی بیان می یهاکالسخود را از وقایع و رخدادهای  مشاهدات

شاهده م، اطالعات در این پژوهش از سه ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته آوریجمع منظوربه

 و دفترچه خاطرات استفاده شده است که در زیر به توصیف هر یک پرداخته شده است:

از تمام  و شدهمشخصاست که در آن سؤاالت از قبل  یامصاحبهمصاحبه نیمه ساختاریافته: 

 آزادند پاسخ خود را به هر طریقی هاآناما ، شودیممشابه پرسیده  یهاپرسش، دهندگانپاسخ

مصاحبه شامل یک سری سؤاالت ، (. در این روش1290، دالورکنند )بیان  خواهندیمکه 

به اطالعات و موشکافی آن  یابیدستمنسجم بود که در خصوص موضوع پژوهش برای 

 تکنیک»طراحی و دارای سؤاالت بازپاسخ بوده است. در طراحی سؤاالت مصاحبه از 
5W1H» ی طراحی صورت سؤاالت مصاحبه به، استفاده شده است. با استفاده از این تکنیک
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 9چرا، 0چه زمانی، 2چه کسی، 3کجا، 1شامل: چه چیزی، Wسؤال با حرف  9شده است که 

. سؤاالت مصاحبه نیز بر مبنای مبانی شوندیمشروع ، 0شامل: چگونه Hال با حرف و یک سؤ

نظری و سؤاالت و اهداف پژوهش طراحی شده است. از طریق سؤاالت مصاحبه نیمه 

 ،سؤاالتی در ارتباط با میزان تأثیرگذاری کاربست تلگرام بر فرایند آموزشی، ساختاریافته

ربیات کلی تجطوربهابزار مکمل تدریس و  عنوانبهنقاط قوت و ضعف کاربست تلگرام 

 .شودیمدانشجویان از روش تدریس پرسیده 

. دهدیمتوصیف و ثبت آنچه روی ، مقایسه، گذارینام، مشاهده: عبارت است از شناسایی

یا واحد  واحد رفتاری یهایژگیوباید به توصیف  پژوهشگر، برای مشاهده مستقیم رفتار

در هر  پژوهشگر(. در این پژوهش 1251، بازرگان و حجازی، سرمدبپردازد )مورد مشاهده 

یت و میزان فعال، دو کالس تلگرامی در دو قلمرو پژوهش حضور داشته تا میزان اثربخشی

و روند  هاگروهرخدادهای  طورکلیبهمشارکت دانشجویان در مباحث و گفتگوها و 

زار مکمل اب عنوانبهریس با کمک ابزار تلگرام تلگرامی را در این نوع از روش تد یهاکالس

ظری به کمک مبانی ن پژوهشگرانجام روش مشاهده توسط  منظوربهدر تدریس مشاهده کند. 

ا در ر هاآنمرتبط با سؤاالت پژوهش پرداخته و  هایگویهو ادبیات پژوهش به استخراج 

در خصوص استفاده از  پردازاننظریه یهاهینظرکه همان  Opinionجدولی با عناوین 

 یهاکالسدر  پژوهشگرکه مشاهدات واقعی  Factاجتماعی در تدریس است و  یهاشبکه

ده و مشاهده قرار گرفته است تنظیم کر موردبررسی هاهینظرتلگرامی است که بر اساس آن 

 مراجعه کرده است. هاآنو در مشاهده خود به 

 که دارد وجود کیفی یهاداده آوریجمع روش نوع چهار طورکلیبهدفترچه خاطرات: 

و  کرسولنقل از  3616، 7هاکینگهستند ) بصری و سمعی مواد و اسناد، هامصاحبه، مشاهدات

                                                           

1. what 

2. where 

3. who 

4. when 

5. why 

6. how 

7. Hocking 
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کی تکنی، (. دفترچه خاطرات یا دفترچه شخصی1295، ترجمه زارعی و نیازی، 6113، 1کالرک

 نندگانکشرکتو اتفاقات روزمره  هاتیفعالاطالعات مربوط به  توانیماست که از طریق آن 

در زمان مطالعه یک دوره خاص انجام گیرد. این روش در مقایسه با روش مصاحبه که باید 

در روش  است. برزمانو کمتر  شودیم وتحلیلتجزیهراحتی به، را ضبط و بررسی کرد هاداده

لکه موضوعات نیستند بیا  هانهیگزاز  یامجموعهکنندگان محدود به دفترچه خاطرات شرکت

 یهاداده( معتقد است که 1553) 3آزادانه همه اتفاقات روزانه را یادداشت کنند. نونان توانندیم

این  به توانینم هاروشاست و از طریق سایر  فردمنحصربهحاصل از روش دفترچه خاطرات 

با این روش بر اساس  شدهیآورجمع یهاداده. وی معتقد است که یافتدستاطالعات 

را ارائه  دهندیمیادگیرندگان انجام  ازآنچهروزانه است بنابراین اطالعات واقعی را  یهاتیفعال

(. دفترچه خاطرات ابزاری است که ابعاد عاطفی و 3610، 2پوریزدی و کافینقل از ) دهدیم

 (.3616، هاکینگکند )معنوی یادگیری را تحریک می

 یهایاتژاستر از ییهانمونه، نوشتن تفکرات خود و دیگران با گفتگو، مشاهدات انجام

، نوشتن طریق از دفترچه خاطرات(. 3619، 0الرواحی و البلوشیهستند ) دفترچه خاطرات

 و هاقضاوت، بپردازند خود یهاتیفعال به درس طول در تا کندیم قادر را انآموزدانش

 این امانج برای جایگزین یهاروش، دهندیم نشان هاتیفعال این به نسبت را خود احساسات

 نوشتن .ندکنیم یادداشت بیشتر اکتشاف برای را سؤاالت و دهندیم پیشنهاد را هاتیفعال

 ودخ مورد در را آن اگر بخشد البته بهبود را اظهاری خود یهایاستراتژ تواندیم خاطرات

 و احساس، درک، مشاهدات، یادگیری یهایاستراتژ، یادگیری اهداف ازنظراظهاری 

درواقع  .(3619، الرواحی و البلوشیدهند )قرار  مورداستفاده دیگران و خود با وگوگفت

وهش . در این پژدهندیمروش نوعی بازخورد به محیط خود ارائه  این فراگیران با استفاده از

جارب ت هاآن، کالسبا توجه به کاربست ابزار دفترچه خاطرات توسط دانشجویان هر دو 

رار ق پژوهشگرکرده و در اختیار  یبردارادداشتیتلگرامی را  یهاکالسخود از حضور در 

                                                           

1. Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. 

2. Nunan 

3. Yazdi, M., & Kafipour, R. 

4. Al-Rawahi, N. M., & Al-Balushi, S. M. 
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، یاتتجرب، تلگرامی یهاکالسباید در ارتباط با تجربه حضور در  هاآن. همچنین دهندیم

 رپژوهشگخاطرات و درک خود را نسبت به این روش تدریس یادداشت کرده و در اختیار 

ابزار مکمل در کنار مشاهده و مصاحبه قرار  عنوانبهقرار دهند. درواقع ابزار دفترچه خاطرات 

 .ردیگیمقرار  موردبررسیگرفته و در جهت تکمیل دو ابزار اصلی پژوهش 

گال و ) رگراستیتفسروایی عبارت از قضاوت درباره اعتبار دعاوی معرفتی پژوهشگر 

برای « روایی محتوایی»در پژوهش حاضر از روش  (.1290، ترجمه نصر، 1550، همکاران

اطمینان از روایی ابزارها استفاده شده است. یک سنجه زمانی روایی محتوا دارد که واجد 

است. روایی محتوا  موردنظرمتغیر  یهایژگیوالزم برای سنجش همه ابعاد و  یهاپرسش

اس ما را انعک موردنظرمفهوم  تواندیم که ییهامؤلفهکه همه ابعاد و  کندیمایجاد اطمینان 

 (.1259، جعفرینقل از  1292، فر و همکارانداناییدارند )دهند در آن سنجه وجود 

زی درسی ریاساتید برنامه وسیلهبهدر این پژوهش روایی محتوایی سؤاالت ابزار مصاحبه 

روایی مشاهده: برای این ابزار تأیید روایی  قرار گرفت. موردبررسیو تکنولوژی آموزشی 

منوط به تأیید پروتکل مشاهده توسط استاد راهنما ، کالس تلگرامی 3از  پژوهشگرمشاهدات 

روایی ابزار دفترچه خاطرات نیز مانند دو ابزار مصاحبه و مشاهده تعیین شده  و مشاور است.

 است.

یک  ابه از جانب پژوهشگر در خصوصپایایی عبارت است از میزان دستیابی به نتایج مش

این است که دو یا چند کدگذار آل ایده(. در تحلیل محتوا 1290، گال و همکارانموضوع )

 موردبررسی آنان یهاتیفعالصورت مستقل کدگذاری کنند و پایایی یکسانی را به یهاامیپ

مالک  وداینکهباوجتعریف شده است.  بندیطبقهقرار گیرد. به همین دلیل پایایی به ثبات در 

پذیرفته  7/6ولی مالک باالتر از ، مطلقی برای قضاوت پیرامون ضریب پایایی وجود ندارد

 (.1253، دالوراست )شده 

ن پایایی بی»مشاهده و دفترچه خاطرات از روش ، برای تعیین پایایی ابزار مصاحبه

و مضامین حاصل از انجام  هامقولهاستفاده شده است. در این راستا ابتدا کد و « کدگذاران

پژوهشی کیفی قرار گرفت و میزان  یهاروشفرد آگاه به  3مصاحبه و مشاهده در اختیار 

 ردقرار گرفت.  هاآنتأیید  بررسی و نسخه نهایی مورد هاآنتوافق در کدگذاری در بین 
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 فاصله دو در که کدهایی، و مطالب دفترچه خاطرات هامشاهده، هامصاحبه از هرکدام

 مشخص «توافق عدم» عنوان با غیرمشابه کدهای و «توافق» عنوان با هستند مشابه هم با زمانی

است به شرح زیر  پژوهشگر توسط گرفته انجام یهایکدگذار بین پایایی اند. محاسبهشده

 :(1295، یازیو ن یترجمه زارع، 3611، کرسول و کالرک)

ین که با یک روش منظم در ب کندیمرا قادر  پژوهشگرانتحلیل محتوا استفاده از روش 

 بندیدستهخود را  یهاافتهیو  کردهموجود در پژوهش تفحص  یهادادهحجم زیادی از 

ه گیرد که یک نوشتقرار می مورداستفادهتحلیل محتوا زمانی (. 1250، عادل مهرباننمایند )

اص یا پیشامدهای خ هامقولهرخداد و تعداد تکرار  ازلحاظای که ضبط شده است را یا گفته

صنعی یا رفتارها )مثل اطالعات ت، مواد )مثل نظریه منفی(، )مانند مکث یا سکته در سخنرانی(

 (.1299، بتوان تحلیل کرد )هومن( شودیمکه در حین بحث پیشنهاد 

 بر، تکنیک این است به این معنا که در« تحلیل مضمون»تحلیل محتوا  یهاروشیکی از 

 گفتن و بیان عمل و از چگونگی بیشتر شدهگفته آنچه یعنی ؛شودیم تأکید متن محتوای

، گفتارهاستمحتوای  رویکرد توجه به این در اصلی دغدغه ازآنجاکه دارد اهمیت روایت

 داستان یک در زبان از کاربر هر که معنایی بر تمرکز با، شودیم گفته را آنچه تحلیلگر

 پژوهش. موضوع نه، شودیم تلقی مخزن مثابهبه زبان، اینجا در .کندیم تحلیل، کندیمپیدا 

 و نهادی گسترده یهاگفتمان در مصاحبه در، هاگفته بسترهای اغلب، رویکرد این در

 کردن پیدا چون مواردی در پردازینظریه برای، رهیافت مضمونی .شودینم مطالعه فرهنگی

 مفید، کنندیم گزارش که رخدادهایی و جویان بین مشارکت در، مشترک مضمونی عناصر

تحلیل و گزارش ، روشی برای شناخت« تحلیل مضامین»(. 1259، آقابابایی و همتیاست )

مدلی است که از طریق نظم ، کیفی است. منظور از الگو یهادادهالگوهای موجود در 

رون در د جادتمیا. کدبندی فرایند اولیه برای دیآیممستخرج به دست  یهادادهمفهومی 

امین کیفی معتقدند که تحلیل مض پژوهشگرانصورت گرفته است. اکثر  هادادهردیفی از 

 1250، )ابوالحسنی هاستدادهاز  یامجموعهروش بسیار مفید برای کسب ساختار معنا در 

( نزدیک 1مرحله  شرح است:این (. مراحل تحلیل مضامین به 3660، بران و کالرکنقل از 
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( مرور 0مرحله ؛ ( جستجوی مضامین2مرحله ؛ ( تولید کدهای اولیه3مرحله ؛ هادادهشدن به 

 .( تهیه گزارش0 و مرحله ( شبکه مضامین9مرحله ، و بازبینی مضامین

و  پژوهشگرمشاهدات ، هامصاحبهمتن  سازیپیادهپس از  پژوهشگر، مراحل فوق طبق

کدهای اولیه را در متن که مرتبط با هدف پژوهشی  هاآنخاطرات دانشجویان و بررسی 

. این مراحل توسط دو فرد خبره و کندیممضامینی را استخراج  ازآنپسمشخص و  اندبوده

د مور شدهاستخراجوز انجام گرفته است. درنهایت مضامین ر 36در یک بازه زمانی به فاصله 

یان همه . به این معنا که در مردیگیمای از مضامین شکل بازبینی مجدد قرار گرفته و شبکه

آن دسته از مضامین که ارتباط مستقیم با هدف کار داشته است ، شدهاستخراجمضامین 

ی مضامین تفسیر شده و گزارش نهای این نیز درنهایت. شوندیمصورت جداگانه استخراج به

 .شودیمتنظیم 

ور منظبه« سه سویه سازی»از روش ، هر سه ابزار پژوهش یهاداده وتحلیلتجزیهپس از 

سویه  . روش سهشودیمهر سه ابزار پژوهش پرداخته  یهاتفاوتو  هاشباهتمقایسه و تعیین 

کند یماز آن برای تکمیل و تأیید اطالعات خود استفاده  پژوهشگرسازی تکنیکی است که 

 .(1295، اصفهانی نوروزی و نصر، نیک نشان)

 هاافتهی

 اند؟ابزار مکمل تدریس در آموزش عالی کدام مثابهبهتلگرام  یهایژگیواول پژوهش:  سؤال

 ،حاصل از ابزارهای مصاحبه یهاافتهیابتدا ، منظور پاسخگویی سؤال اول پژوهشبه

از طریق کدگذاری استخراج و  وتحلیلتجزیهمشاهده و دفترچه خاطرات بعد از بررسی و 

داد که  پژوهش حاضر نشان یهاافتهینیز تعیین شد.  تلگرام یهایژگیومضامین مرتبط با 

مت دابزاری باشد در خ تواندیم، یک شبکه اجتماعی محبوب در ایران عنوانبهتلگرام 

بزاری مکمل ا عنوانبهبلکه  تنهاییبهآموزش. به این معنا که استفاده از تلگرام در آموزش نه 

 به بهبود فرایند آموزش کمک کند. تلگرام به دلیل تواندیمو در کنار روش سنتی تدریس 

مشاهده و دفترچه خاطرات به دست ، حاصل از مصاحبه یهاافتهیکه در  ییهایژگیوداشتن 
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ابزار مفیدی در زمینه کاربست در محیط آموزشی باشد و استفاده از آن منجر  تواندیمآمد 

 .شودیمبه ایجاد شرایط بهتر در تدریس 

 منظورهبمربوط به سؤال اول را  یهاافتهی، به پاسخ سؤال اول پژوهش یابیدستپس از 

یک از ابزارهای  در هر هایژگیوشناسایی میزان و فراوانی تأکید و توجه به هر یک از 

نیز انجام شده است. رنگ  سه سویه سازیمشاهده و دفترچه خاطرات( ، پژوهش )مصاحبه

زار اب دهندهنشانرنگ صورتی ، استخراج یک مضمون در ابزار مصاحبه دهندهنشانسبز 

از ابزار دفترچه خاطرات  موردنظرمشاهده و رنگ آبی نیز بیانگر این است که مضمون 

 استخراج شده است.

 پژوهش مربوط به سؤال اول پژوهشابزارهای  مشترک یهاافتهی .1جدول 

ابزار مکمل تدریس در آموزش عالی مثابهبهی تلگرام هایژگیوی مشترک ابزارهای پژوهش مربوط به هاافتهی  

 مضامین مصاحبه مشاهده دفترچه خاطرات

    مقالهامکان ارسال  

   امکان ارسال و دریافت عکس 

   امکان ارسال و دریافت فیلم 

    امکان ارسال و دریافتGif 

   امکان نوشتاری 

   امکان ارسال و دریافت پیام صوتی 

   امکان ارسال پاورپوینت 

   نبود محدودیت زمانی و مکانی در تلگرام 

   امکان بحث گروهی 

   گذاریامکان اشتراک  

امکان »، «نبود محدودیت زمانی و مکانی در تلگرام»مضامین ، 1در بین مضامین جدول 

در پژوهش حاضر در هر سه ابزار پژوهش یافت « Gifامکان ارسال و دریافت »و « ارسال مقاله

مضمون فوق در دو ابزار مصاحبه  16همه ، مشهود است 1طور که در جدول شده است. همان

مضمون مشترک در میان هر سه ابزار وجود دارد. شاید  2و مشاهده یافت شده و فقط 

ده بر اساس سؤاالت از پیش تعیین ش پژوهشگرکه در دو ابزار مصاحبه و مشاهده  علتاینبه
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ما ا، کرده استی مشخص از دانشجویان کسب اطالعات کرده و آنان را مشاهده هایگویهو 

شخصی خود خاطراتشان را عنوان  در ابزار دفترچه خاطرات دانشجویان بر اساس تجربه

 که از منظر آنان اهمیت بیشتری داشته است. اندکردهو نیز به مسائلی اشاره  اندکرده

مضمون مشترک میان ابزارهای پژوهش از منظر دانشجویان و  2، گفت توانیماز طرفی 

 هایژگیواز اهمیت باالتری نسبت به مضامین دیگر برخوردار بوده و وجود این  پژوهشگر

 داشتهتلگرامی  یاهکالسدانشجویان بوده و یا کاربرد بیشتری در  موردپسنددر تلگرام بیشتر 

را مشاهده کرده است و هم دانشجویان در سؤاالت  هاآن هاکالسدر  پژوهشگراست که هم 

نبود محدودیت زمانی و مکانی  مثالعنوانبه. اندکردهاشاره  هاآنبه مصاحبه و خاطرات خود 

تلقی  مانع بزرگی عنوانبهمهم تلگرام است که در شرایط کالس سنتی  یهایژگیوازجمله 

اله یا مانند امکان ارسال مق ییهایژگیوقرار گرفته است. یا  موردتوجهبه همین دلیل  شودیم

Gif  قرار گرفته است چون امکان انتقال اطالعات را  موردتوجهنیز بیشتر از مضامین دیگر

 .بخشدیمتسهیل 

د به و مشترک نیستن اندشدهکه در هر سه ابزار پژوهش استخراج  ییهاافتهی 3در جدول 

 شرح زیر ارائه و در انتهای جدول نیز عمل سه سویه سازی انجام شده است:

 پژوهش مربوط به سؤال اول پژوهش ابزارهای متفاوت یهاافتهی .2 جدول

ابزار مکمل تدریس در آموزش عالی مثابهبهتلگرام  یهایژگیومتفاوت ابزارهای پژوهش مربوط به  یهاافتهی  

 دفترچه خاطرات مشاهده مصاحبه مضامین

رسانیاطالعامکان      
    امکان ارائه نامحدود مطالب در تلگرام

داربست ذهنی در فردایجاد      

    امکان پرسش

    تمرکز روی مطالب ارسالی

    دسترسی همیشگی به استاد

مدیامولتیامکان بارگذاری      

    بحث گروهی آنالین

استاد و دانشجویان، سهولت دسترسی به منابع     

    امکان کسب اطالعات بیشتر
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ابزار مکمل تدریس در آموزش عالی مثابهبهتلگرام  یهایژگیومتفاوت ابزارهای پژوهش مربوط به  یهاافتهی  

 دفترچه خاطرات مشاهده مصاحبه مضامین

    مکمل بودن تلگرام و روش سنتی

هابحثآزادی عمل در      

    سهولت یادگیری و انتقال اطالعات

    امکان ارسال استیکر

 PDF   ی هالیفاامکان ارسال 
کتاب انگلیسی و اشتراک در گروه جستجوی     

ایچندصفحهتایپ طوالنی و      

    ارسال فایل با حجم باال

    ارسال تصنیف و آهنگ

ی مرتبط با درسهاپیکلامکان ارسال و دریافت جزوه یا      

    امکان ارسال منابع مختلف

و مباحث توسط استاد و دانشجویان هادهیا، امکان اشتراک مطالب     

    امکان درج مطالب متفرقه

    امکان ارسال و دریافت فایل کتب درسی

    امکان ارسال و دریافت مطلب ادبی

    امکان انتقال اطالعات

زمان نیترکوتاهدریافت پاسخ در      
    طرح سؤال از طرف استاد و پاسخگویی دانشجویان و برعکس

    اشتراک مطالب در ساعات تعیین شده برای بحث

    دسترسی و عمیق شدن روی مطالب جدید

    جستجو و تفهیم مطالب

    امکان نظارت زیاد استاد

    اشتراک چند مطلب در گروه

نتیجه  توانیم، و نمایش مضامین در هر یک از ابزارهای پژوهش 3با بررسی جدول 

 تلگرام از طریق ابزار مصاحبه به دست یهایژگیومرتبط با  یهادادهگرفت که بیشتر 

در روش مشاهده نتوانسته به همه  گرمشاهده. این به این معناست که ممکن است اندآمده

ب روش و یکی از معای نکات و اتفاقاتی که دانشجویان در مصاحبه اذعان داشتند اشاره کند؛

ممکن است اطالعات دقیقی از وقایع کالس نتواند  گرمشاهدهمشاهده همین مسئله است که 
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نکند. در خصوص روش  یااشاره هاآنارائه دهد و بسیاری از مسائل مهم را نبیند و یا به 

دفترچه خاطرات نیز دانشجویان ممکن است در بیان خاطرات خود از کالس به مطلب خاصی 

اهمیت بیشتری داشته است و بسیاری از مسائل مهم را  هاآنفقط اشاره کنند که از منظر 

 هفراموش کنند و در خاطرات خود قید نکنند و یا تمایلی به بیان بعضی نکات نداشته و یا ب

د. در این ابزار به آن موضوع نپرداز اندکردهاشارهاین دلیل که در ابزار مصاحبه به آن مسئله 

و  یافتتدسبیشتری  یهاافتهیبه  توانیماز طریق ابزار مصاحبه  رسدیمدرمجموع به نظر 

 .دهدیمو نیز اطالعات بیشتری ارائه  تریکاربرداین ابزار نسبت به دو ابزار پژوهشی دیگر 

ل تدریس در آموزش عالی ابزار مکم عنوانبهنتایج کاربست تلگرام : دوم پژوهش سؤال

 اند؟کدام

 عنوانهبنتایج کاربست تلگرام در خصوص پاسخ به سؤال دوم پژوهش که در ارتباط با 
حاصل از شواهد گفتاری در  یهاافتهیپس از کدگذاری ، بوده است ابزار مکمل تدریس

تایج ن دهندهنشانمضامینی استخراج شد که ، مشاهده و دفترچه خاطرات، ابزارهای مصاحبه

ن داد که پژوهش نشا یهاافتهیمکمل تدریس بوده است.  عنوانبهحاصل از کاربست تلگرام 

 ابزاری مکمل در کنار روش عنوانبهاستفاده از شبکه اجتماعی تلگرام در فرایند آموزش 

ایجاد احساس رضایت در دانشجویان شده و همچنین  تدریس سنتی بسیار مفید بوده و باعث

 نیز کمک کرده است. هاآنبه تسهیل یادگیری 

 مکملابزار  عنوانبهنتایج کاربست تلگرام »در خصوص سؤال دو پژوهش که در ارتباط با 

حاصل از  یهاتفاوتو  هاشباهتبرخی  2طبق جدول ، است «تدریس در آموزش عالی

 مضامین سه ابزار پژوهشی آورده شده است و عمل سه سویه سازی نیز انجام شده است:

 مربوط به سؤال دوم پژوهش پژوهش ابزارهای مشترک یهاافتهی .3 جدول

تدریس در آموزش عالی مکملابزار  عنوانبهمشترک ابزارهای پژوهش مربوط به نتایج کاربست تلگرام  یهاافتهی  

 دفترچه خاطرات مشاهده مصاحبه مضامین

    دریافت بازخورد از استاد
هابحثمشارکت در      
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ه . باندشده مشاهده و دفترچه خاطرات استخراج، ابزار مصاحبه 2دو مضمون فوق در هر 

ه در مشاهدات پژوهشگر بوده است ک پژوهشگردلیل اهمیت این مسئله از منظر دانشجویان و 

یکی از مسائل با اهمیت در  عنوانبه. در سؤاالت مصاحبه به این موضوع اندکردهعنوان 

ابزار مکمل تدریس اشاره شده است. همچنین مشاهدات  عنوانبهخصوص استفاده از تلگرام 

اگیران تلگرامی استاد به فر یهاکالسنیز این موضوع را تأیید کرده است که در  پژوهشگر

بازخورد ارائه داده و همچنین در خصوص موضوعات کالس نیز بحث و گفتگو صورت 

ان از که نش اندکردهاست. دانشجویان نیز در خاطرات خود به این مسئله اشاره  گرفتهیم

زیرا این دو مضمون برای سیال و پویا بودن یک  اهمیت این موضوع از منظر آنان دارد؛

 فراگیران قرار گرفته است. موردتوجهکالس تلگرامی از الزامات است که 

د به و مشترک نیستن اندشدهکه در هر سه ابزار پژوهش استخراج  ییهاافتهی 0در جدول 

 انجام شده است: سه سویه سازیشرح زیر ارائه و در انتهای جدول نیز عمل 

 به سؤال دوم پژوهش مربوط پژوهش ابزارهای متفاوت یهاافتهی .4 جدول

تدریس در آموزش عالی مکملابزار  عنوانبهمتفاوت ابزارهای پژوهش مربوط به نتایج کاربست تلگرام  یهاافتهی  

 دفترچه خاطرات مشاهده مصاحبه مضامین

    تعمیق یادگیری و ایجاد فرصت یادگیری

    دستیابی به اهداف یاددهی یادگیری

کالس سنتیمؤثر بودن حضور فیزیکی      

    نظارت بیشتر استاد در روش سنتی

    رضایت از کسب اطالعات بیشتر در تلگرام

    رضایت از بیان راحت مباحث توسط دانشجویان

    تأثیر مهم روش سنتی در یادگیری اخالقیات و الگوبرداری صحیح

    امکان طرح سؤال

و مطالعه جستجووجود رضایت به دلیل وقت بیشتر برای      

    وجود رضایت به دلیل امکان فعالیت بیشتر

بودن دریافت پاسخ در تلگرام برزمان     

    تأثیر ارتباط چهره به چهره در یادگیری بیشتر

    روش تلگرامی مکمل روش سنتی است

    حاکمیت فضای دوستانه در روش تلگرامی
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تدریس در آموزش عالی مکملابزار  عنوانبهمتفاوت ابزارهای پژوهش مربوط به نتایج کاربست تلگرام  یهاافتهی  

 دفترچه خاطرات مشاهده مصاحبه مضامین

با افراد دیگرامکان به اشتراک گذاشتن مطالب      

تر در روش تلگرامیامکان نقد بهتر و راحت     

در تلگرام در بهبود یادگیری مدیامولتیتأثیر استفاده از روش      

    نداشتن استرس در روش تلگرامی

    کسب اطالعات بیشتر

    باال رفتن قدرت نقد به دلیل مطالعه

    تسریع در دستیابی به هدف

فرصت بیشتر برای نقد وجود     

    بهبود یادگیری از طریق منابع خوب در تلگرام

    وجود رضایت به دلیل برقراری ارتباط آنالین با استاد

در تلگرام هاسؤالصرف وقت بیشتر استاد برای پاسخگویی      

    استقالل بیشتر برای بیان نقد

مکمل یادگیری عنوانبهتلگرام      

لحاظ نقد و استقالل عمل دو روش فرقی نداردبه      

    امکان بحث بیشتر روی مطالب

    کمک تلگرام به افزایش دانش

    نظارت استاد روی گفتگوها

    تأثیر ویژگی دیداری بودن مطالب در تلگرام روی بهبود یادگیری

    امکان مرور مکرر مطالب در روش تلگرامی

استاد در عدم بهبود یادگیرینقش عدم حضور      

    نظارت بیشتر در روش سنتی

و استقالل عمل بیشتر در روش سنتی ترراحتامکان نقد      

    ایجاد داربست ذهنی

    تأثیر ارائه تلفیقی صوت و تصویر

    امکان بحث گروهی در روش تلگرامی

استاد در روش سنتی نه هدایتگری دهندهانتقالنقش      

    تفاوت زیادی در روش تلگرامی و سنتی نبود

    اشتراک گذاشتن مطالب درسی

مطالب و بحث کالسی گستردگی     

    نظارت بیشتر استاد در روش تلگرامی
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تدریس در آموزش عالی مکملابزار  عنوانبهمتفاوت ابزارهای پژوهش مربوط به نتایج کاربست تلگرام  یهاافتهی  

 دفترچه خاطرات مشاهده مصاحبه مضامین

    سهولت انتقال مطالب در کالس تلگرامی

    کاهش نظارت دقیق در روش تلگرامی

    به اشتراک گذاشتن مطالب مختلف

    کاهش هزینه و ارزان بودن

ی جانبیهابحثهدایت بحث اصلی به      

ی دانشجویانهاتیفعالنسبت به تعامل و  تأثیر بازخورد استاد     

    تعامل بیشتر منجر به بهبود یادگیری

    تأثیر حضور و نظارت استاد بر دانشجویان

افراد در روش تلگرامی تعامل دوسویه     

    طرح سؤال دیگر دانشجویان منجر به یادگیری ناخواسته شد

    قابلیت تلگرام برای ارائه مطالب اضافه در صورت مدیریت مطالب

و جلوگیری از اتالف وقت وآمدرفتکاهش      

مطالب و اطالعات بیشتر در روش تلگرامی دادوستدامکان      

اضافه مربوط به درس ارائه مطالب     

    رفع ابهامات درسی

    تحریک ذهن برای یادگیری بعدی ناخواسته

هابحثایجاد انگیزه برای دانشجو جهت شرکت در      

ناخواسته طوربههدایت ذهن به سمت ابعاد جانبی مطالب      

    نقش مکتوب بودن نظرات در بهبود عملکرد تحصیلی دانشجو

مغزی ناخودآگاه افرادبارش      

    استفاده از پیام صوتی در ارسال مطالب و جذابیت

    کمبود خالقیت افراد در روش تلگرامی

    بحث و گفتگو در مورد فصول کتاب

به اطالعات دسترسی آسان     

صورت آنالینامکان ارائه مطالب درسی به     

تلگرامیامکان یادگیری مطالب بیشتر در روش      

ی متفرقههاتیفعالکمبود تمرکز روی درس و پرداختن به      

    یادگیری عمیق در روش سنتی

    وجود رقابت مثبت در گروه
    ارائه و دریافت بازخورد
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تدریس در آموزش عالی مکملابزار  عنوانبهمتفاوت ابزارهای پژوهش مربوط به نتایج کاربست تلگرام  یهاافتهی  

 دفترچه خاطرات مشاهده مصاحبه مضامین

نفساعتمادبهافزایش      
    بهبود قدرت بیان

    درخواست و تشویق دانشجویان از هم برای مشارکت
احساس خجالتکاهش      

با استاد نظرتبادل     

    حضور فعال در نبود استاد
    اهمیت به فعالیت و فعال بودن گروه

    خوداتکایی

بیان کرد که در سؤال دوم نیز مانند سؤال اول پژوهش  توانیم 0با توجه به جدول 

ریس از ابزار ابزار مکمل تد عنوانبهمرتبط به نتایج کاربست تلگرام  یهاافتهیبیشترین 

حاصل شده است. دلیل این مسئله این است که ابزار مشاهده خطاپذیری باالتری  مصاحبه

های چون از دیدگاه خود رخدادهای گروه پژوهشگرنسبت به مصاحبه دارد. به این معنا که 

دی و یتلگرامی را توصیف کرده و نیز ممکن است که نتوانسته باشد به نکات و مسائل کل

در این ، اشاره کند و یا در بیان مشاهدات خود نظر شخصی خود را اعمال کند هاآنمهم 

کامل اطمینان کرد. در ابزار دفترچه خاطرات  طوربه پژوهشگرتوان به مشاهدات صورت نمی

و در بیان مسائل مختلف  کنندیمنوعی در این روش خوداظهاری نیز چون دانشجویان به

ه این نکنند ک یااشارهاست به دالیلی به بعضی مسائل اشاره و به بعضی ممکن ، آزادند

رنتیجه . دشودیمموضوع باعث بیان بعضی موضوعات و غافل شدن از بعضی مسائل اصلی 

 .نسبت به دو ابزار پژوهشی دیگر است اعتمادتریقابلگفت ابزار مصاحبه ابزار  توانیم

ل تدریس در آموزش عالی ابزار مکم عنوانبهموانع کاربست تلگرام : سوم پژوهش سؤال

 اند؟کدام

، است سابزار مکمل تدری عنوانبهموانع کاربست تلگرام در سؤال سوم پژوهش که مرتبط به 

 مضامینی، انجام شده بر روی شواهد گفتاری هر سه ابزار پژوهش یهایکدگذاراز طریق 

تلگرام در  گفت توانیم. باشندیمموانع کاربست ابزار تلگرام  دهندهنشاناستخراج شد که 
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 ،از آن در فرایند تدریس استفاده کرد توانیمو مزایایی که دارد که  هایژگیوکنار همه 

آموزش  یهاحوزهاز این ابزار در  توانیم هاآندارای موانعی نیز هست که در صورت رفع 

 استفاده کرد.

ر ابزار مکمل تدریس د عنوانبهموانع کاربست تلگرام »سؤال سوم پژوهش مربوط به 

 به دست یهاافتهیمضامین مشابه و متفاوت بر اساس  9است که در جدول « آموزش عالی

 ابزارهای پژوهشی درج شده است و عمل سه سویه سازی نیز انجام شده است: آمده از

 مربوط به سؤال سوم پژوهش پژوهش ابزارهای مشترک هاییافته .5 جدول

ابزار مکمل تدریس در آموزش عالی عنوانبهمشترک ابزارهای پژوهش مربوط به موانع کاربست تلگرام  یهاافتهی  

 دفترچه خاطرات مشاهده مصاحبه مضامین

تبع آن کاهش حضور دانشجوها و عدم فعالیت در گروهکاهش حضور استاد و به     

شده است. در ابزار  طریق ابزارهای مشاهده و دفترچه خاطرات استخراجمضمون فوق از 

 پردازدیماز ابتدا تا انتها  هاآنتلگرامی و روند  یهاکالسبه مشاهده  پژوهشگرمشاهده چون 

امکان درک این موضوع که چه میزان فعالیت دانشجویان به حضور و فعالیت استاد در کالس 

بستگی دارد بیشتر وجود دارد. همچنین در خاطرات دانشجویان نیز به این مسئله اشاره شده 

دارد. بسیاری از دانشجویان به دلیل کمبود  هاآناست که نشان از اهمیت این موضوع از منظر 

آن کاهش دریافت بازخورد از وی در کالس حضور فعالی  تبعبهاد در کالس و حضور است

 که کمک به افزایش فعالیتشان گردد و درواقع کردندینمنداشتند چون بازخوردی دریافت 

 .اندکردهبه همین دلیل به این موضوع اشاره ، عامل تشویقی در کالس وجود نداشت

د به و مشترک نیستن اندشدهکه در هر سه ابزار پژوهش استخراج  ییهاافتهی 0در جدول 

 شرح زیر ارائه و در انتهای جدول نیز عمل سه سویه سازی انجام شده است:

 پژوهش مربوط به سؤال سوم پژوهش ابزارهای متفاوت یهاافتهی. 6 جدول

ابزار مکمل تدریس در آموزش عالی عنوانبهمتفاوت ابزارهای پژوهش مربوط به موانع کاربست تلگرام  یهاافتهی  

 دفترچه خاطرات مشاهده مصاحبه مضامین

    نبود تنوع موضوعی
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ابزار مکمل تدریس در آموزش عالی عنوانبهمتفاوت ابزارهای پژوهش مربوط به موانع کاربست تلگرام  یهاافتهی  

 دفترچه خاطرات مشاهده مصاحبه مضامین

    پهنای باند و اینترنت ضعیف

    محدودیت در گستردگی موضوع

    ضعف هماهنگی مدیریت مطالب

    محدودیت تجهیزات )خرابی موبایل(

گذاریاشتراکخساست علمی در      

مطالب دهیجهتضعف نظارت استاد بر      

    ضعف در کنترل استاد بر هدایت مطالب

جهتحرکت نکردن مطالب در یک      

    کاهش تدریجی فعالیت در طول دوره

ی در کالساعدهحضور کمرنگ      

    وجود ضعف در رفع ابهام و عدم دریافت پاسخ سؤال

عدم محدودیت زمانی عدم امکان دسترسی به استاد و     

    نبود جو مشارکتی
    ضعف در دریافت و ارائه بازخورد از استاد

    واکنش منفی بعضی از دانشجوها نسبت به فعالیت دانشجوهای فعال
بودن خرید منابع از اینترنت برنهیهز     

دوطرفهدیداری و عاطفی ، ی خانوادگی و کاریهاتیمحدود     

دریافت و انتقال انرژی و احساسکمبود      

    کاهش تأمل در پردازش مطالب

    ضعف در کمک به تعمیق مطالب و یادگیری

    نبود ارتباط چهره به چهره

حضوروغیاببه دلیل نبود  هابحثکاهش شرکت در      

    انگیزه پایین

دوسویهضعف در تفهیم      

استادوجود ضعف در دریافت تشویق از      

    ضعف در دریافت بازخورد

گیری استاد نسبت به دانشجوهاجهت     

    تضعیف مناسبات عاطفی

    نقش تلگرام در عدم افزایش یادگیری

    کوتاهی و عدم صرف وقت توسط دانشجویان
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ابزار مکمل تدریس در آموزش عالی عنوانبهمتفاوت ابزارهای پژوهش مربوط به موانع کاربست تلگرام  یهاافتهی  

 دفترچه خاطرات مشاهده مصاحبه مضامین

    وجود ضعف در توانایی استفاده از تلگرام در فرایند آموزش

کار و خانه بر تلگرامی هاهیحاشتأثیر      

    ضعف در آگاهی از مجهوالت افراد

    نبود رضایت از تلگرام به دلیل نرسیدن به اهداف تحصیلی

    نبود رضایت به دلیل توجه استاد به تعداد معدودی از دانشجویان

    نبود انسجام پاسخ مطالب

    محدودیت زمانی در تشکیل کالس

زمان تعیین شدهمشکل حضور در      

بیان کرد که در سؤال سوم پژوهش نیز بیشترین  توانیم 0جدول  یهاافتهیبا توجه به 

 مصاحبهزار ابزار مکمل تدریس از طریق اب عنوانبهمرتبط به نتایج کاربست تلگرام  یهاافتهی

حاصل شده است. شاید به این دلیل که ابزار مشاهده خطاپذیری باالتری نسبت به مصاحبه 

گاه و تلگرامی ن یهاگروهاز نگاه خود به رخدادها و اتفاقات  پژوهشگردارد. به این معنا که 

را توصیف کرده است و ممکن است که نتوانسته باشد به نکات و مسائل کلیدی و مهم  هاآن

هدفِ واحدی  یهاگروهگفت چون این سه ابزار برای  توانیمه کند. از طرفی اشار هاآن

ه را از طریق مصاحبه بیان کند و در دفترچ یانکتهطبیعی است که دانشجویی ، اجرا شدند

 خاطرات عنوان نکند و برعکس.

از  ش عالیبرای بهبود عملکرد تدریس در آموز موردنظری هاشنهادیپ: چهارم پژوهش سؤال

 اند؟طریق تلگرام کدام

هایی برای بهبود عملکرد در خصوص سؤال چهارم پژوهش که در ارتباط با ارائه پیشنهاد

تدریس از طریق تلگرام بوده است نیز مانند سه سؤال قبلی عمل کدگذاری بر روی شواهد 

ن اگفتاری در هر سه ابزار پژوهش انجام شد. مضامین استخراج شده از ابزارهای پژوهشی نش

هایی جهت رفع مشکالت موجود و با اصالح بسیاری از ارائه پیشنهاد توانیمداد که 

به  از این شبکه اجتماعی برای کمک، مشکالتی که بر سر راه استفاده از تلگرام وجود دارد

 عنوان ابزار مکمل استفاده کرد.بهتر شدن فرایند تدریس به
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رای ب موردنظرهای پیشنهاد»سؤال چهارم پژوهش که مربوط به  یهاافتهیدر ارتباط با 

حاصل از ابزارهای  یهاافتهی« بهبود عملکرد تدریس در آموزش عالی از طریق تلگرام

ارائه شده  7قرار گرفته و مضامین مشابه و متفاوت به تفکیک در جدول  موردبررسیپژوهش 

 :است و همچنین سه سویه سازی نیز صورت گرفته است

 مربوط به سؤال چهارم پژوهش پژوهش ابزارهای مشترک یهاافتهی .7 جدول

برای بهبود عملکرد تدریس در آموزش عالی  موردنظرهای مشترک ابزارهای پژوهش مربوط به پیشنهاد یهاافتهی

 از طریق تلگرام

 دفترچه خاطرات مشاهده مصاحبه مضامین

فیلم و پیام صوتی، امکان ارسال عکس     

از هر سه ابزار پژوهش « فیلم و پیام صوتی، امکان ارسال عکس»مضمون  7مطابق جدول 

ابزار پژوهشی این است که این قابلیت  2استخراج شده است. علت اشتراک این مضمون در 

موارد کاربردی و نوین در حوزه آموزشی است و به همین دلیل در  ازجملهدر تلگرام 

مشاهده و خاطرات دانشجویان به آن اشاره شده است. علت  هایگویه، سؤاالت مصاحبه

اهمیت و تأکید بر این مضمون در این است که چون در کالس سنتی تدریس یاددهنده در 

در  و به دلیل محدودیت کندیممقام سخنران حاضر شده و اطالعاتی را به فراگیران منتقل 

در حوزه موضوع کالسی پخش شود  ییهالمیف مثالعنوانبهزمان این امکان وجود ندارد که 

در  استفاده از یک ابزار مکمل، متن هستند صورتبهشده بیشتر اطالعات ارائه  درنهایتو 

ارد آموزشی یا ارسال پیام صوتی را د یهالمیف، کنار این روش که قابلیت استفاده از عکس

در هر سه  با اهمیت و پرکاربرددلیلِ تأکید و توجه فراگیران به این مسئله و موضوع  تواندیم

 ابزار پژوهشی گردد.

د به و مشترک نیستن اندشدهکه در هر سه ابزار پژوهش استخراج  ییهاافتهی 9در جدول 

 شرح زیر ارائه و در انتهای جدول نیز عمل سه سویه سازی انجام شده است:
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 پژوهشمربوط به سؤال چهارم پژوهش  ابزارهای متفاوت یهاافتهی .8 جدول

برای بهبود عملکرد تدریس در آموزش عالی از  موردنظرهای متفاوت ابزارهای پژوهش مربوط به پیشنهاد یهاافتهی

 طریق تلگرام

 دفترچه خاطرات مشاهده مصاحبه مضامین

    بهبود پهنای باند اینترنت

ی تلگرامیهاکالسگستردگی      

    مدیریت برنامه و فضای کالسی

از رکود و روزمرگی جلوگیری     

    تعامل دوسویه میان استاد و دانشجو

    دادن آموزش و پیش آموزش

    رعایت استانداردهای کالسی

    ارزشیابی کالسی

هاحوزهدر همه  مدیامولتیامکان کاربست      

هاتیفعالو  هابحثدخالت بیشتر دانشجویان در      

گذاریاشتراکتقویت علمی و      

    تعیین هدف تشکیل گروه

هاکالساختصاص زمان بیشتر برای      

    مدیریت بیشتر مباحث توسط استاد

عنوان داربست و آمادگی ذهنی نسبت به مطالبکاربست تلگرام به     

    جلوگیری از پرداختن به حاشیه در گروه

    داشتن خالقیت در ارائه مطالب

    ارائه پاسخ و بازخورد به دانشجویان

ی در کالساعدهتوجه استاد به حضور کمرنگ      

دانشجویان در کالس حضوروغیابتوجه استاد به      

    تأکید بر حضور فعال استاد در کالس

سازیفرهنگ     

    استفاده در حوزه علوم تربیتی

    استفاده در حوزه خانواده

ی غیرعملیهاآموزشو  وفنحرفهو  آموزیمهارتحوزه  دراستفاده      
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مرتبط  یهاافتهیبیان کرد که در سؤال چهارم پژوهش نیز بیشترین  توانیم 9مطابق جدول 

های موردنظر برای بهبود عملکرد تدریس در آموزش عالی از طریق تلگرام از ابزار به پیشنهاد

از مضامین فوق نیز در ابزار دفترچه خاطرات استخراج  یکهیچحاصل شده است و  مصاحبه

. این مسئله ممکن است به خصیصه و ویژگی خودِ ابزار پژوهشی مرتبط باشد. اندنشده

، با هدف پژوهشگردر مشاهده که خطاپذیری باالتری دارد ممکن است  مثالعنوانبه

 یده بگیرد که در این صورتیا دلیل خاصی به موضوعی اشاره کند و یا آن را ناد ورزیغرض

اطمینان باالیی به این روش داشت. دانشجویان در دفترچه خاطرات نیز به دلیل بیان  توانینم

از  هک کنندیمخوداظهاری در این روش بعضی مسائل را عنوان  نوعیبهخاطرات شخصی و 

امین فوق از مض یکهیچدر اولویت قرار دارند. در خصوص این سؤال پژوهشی  هاآنمنظر 

شاید دلیل این مسئله این باشد که دانشجویان ، اندنشدهدر ابزار دفترچه خاطرات استخراج 

ا در ت اندنداشته مدنظرخاصی را  حلراهیا موانع تلگرام اشاره کرده و  هایژگیوفقط به 

بودند  اشاره کرده هاآنبه  خاطرات خود عنوان کنند یا به این دلیل که قبالً در ابزار مصاحبه

تر گفت بیش توانیم. درمجموع اندنکرده یااشاره هاآنو به همین دلیل در خاطرات خود به 

وش اعتبار این ر دهندهنشانکه این  اندشدهپژوهش از طریق ابزار مصاحبه استخراج  یهاداده

 حاصل از آن اطمینان داشت. یهاافتهیبیشتر به  توانیمکسب اطالعات است و 

 گیرینتیجهبحث و 

الزم  یاهتیظرفگفت که درمجموع تلگرام  توانیمپژوهش حاضر  یهاافتهیبا توجه به 

یس ابزار مکمل تدر عنوانبهتلگرام را  توانیمجهت استفاده در محیط آموزشی را داراست و 

تفاده اس، پژوهش مطرح شد یهاافتهیکه در  طورهماندر کنار آموزش سنتی استفاده کرد. 

 دوبدلربه تسهیل فرایند یادگیری و همچنین  تواندیمدرسی ابزار کمک عنوانبهاز تلگرام 

کوتاه کمک کند. باید به این  زمانیمدتآموزشی در  یهالیفامقاالت و ، شدن اطالعات

نکته توجه شود که تلگرام یا هر ابزار آموزشیِ مکمل دیگر در کنار روش تدریس سنتی 

یک ابزار آموزشی  عنوانبهکارایی مؤثر خود را دارد. همچنین استفاده صرف از تلگرام 

راگیر لم و فمانند نبود شرایط دیداری بین مع ییهاتیمحدودمؤثر واقع شود زیرا  تواندینم
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همچنین در مورد ، از میزان کارآمد شدن این ابزار در آموزش بکاهد تواندیمدر آموزش 

 واندتیم ندرتبهکه طی سالیان سال ثابت شده است  طورهمانروش سنتی تدریس نیز 

 روش تدریسِ صرف به فرایند آموزشی کمک کند. عنوانبه

تلفیق دو یا چند روش در ، مشخص استسؤال دوم پژوهش  یهاافتهیکه از  طورهمان

به بهبود فرایند تدریس و عملکرد تحصیلی فراگیران کمک کند که  تواندیمآموزش 

ان عالوه بر زیرا فراگیر نیز گردد؛ هاآنمنجر به افزایش موفقیت تحصیلی  تواندیم درنهایت

مجازی با کمک  یهاآموزشاز طریق  توانندیمدرس  یهاکالسحضور فیزیکی در 

اجتماعی و با امکان دسترسی راحت و بدون محدودیت به اساتید و دیگر فراگیران  یهاشبکه

 هب تواندیم تلگرام، در جهت رفع ابهامات و مشکالت درسی خود اقدام کنند، در هر زمان

و  هاکسع، هالمیفکند زیرا استفاده از  کمک تدریس فرایند بهبود و یادگیری تعمیق

مبحث در  ترقیعممرتبط با موضوع بحث به درک  3افدیپییا  1شکل ورد به ییهالیفا

یت از طرفی به دلیل جذاب .کمک کند تواندیمتسهیل امر آموزش برای مربی  همچنین افراد و

این روش  فراگیران اشتیاق بیشتری نسبت به هاآن یهاتیقابلاجتماعی و  یهاشبکهاستفاده از 

کننده خواهند شد. از دیگر و فرایند آموزش و تدریس کمتر کسل دهندیماز آموزش نشان 

ت که در بعضی از فراگیران اس نفساعتمادبهمزایای استفاده از این ابزار در تدریس افزایش 

 اظهارنظر کنند. راحتیبه توانندینمدر شرایط کالس حضوری 

ربوط به نقاط ضعف تلگرام سؤال سوم و چهارم پژوهش که م یهاافتهیکه در  طورهمان

ست این باید برای کارب، هایی در خصوص استفاده بهتر از آن در تدریس بودو ارائه پیشنهاد

ابزار در تدریس اقداماتی انجام گردد تا بتوان به بهترین شکل و با اثربخشی بیشتر از این ابزار 

وت و ضعف است که در آموزش استفاده کرد. هر ابزار آموزشی در تدریس دارای نقاط ق

تلگرام نیز از این قائله مستثنا نیست و تا جایی که امکان دارد باید از این موانع در فرایند 

یادگیری با این روش کاسته شود. برای مثال در شرایط کالس تلگرامی ممکن است امکان 

                                                           

1. word 

2. pdf 
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 هدسترسی برای همه فراگیران در یک زمان مشخص برای بحث گروهی فراهم نباشد یا اینک

نبود ارتباط  ،پهنای ضعیف باند اینترنت در بعضی نقاط کشور مانع حضور همه در کالس شود

از نقاط  ،چهره به چهره و احساس و عواطفی که میان فراگیران و مربی باید وجود داشته باشد

 ضعف تلگرام است.

 تا زمانی که پهنای باند اینترنت در کشور گفت توانیمدر خصوص سؤال آخر پژوهش 

ن امکان وجود ای، پایین باشد و اینترنت با سرعت مناسب و باکیفیت در اختیار مردم نباشد

اجتماعی در آموزش استفاده کرد. شرط اول در  یهاشبکهو  هایفناورندارد که بتوان از 

کاربرد این ابزار در آموزش بهبود وضعیت سرعت و پهنای باند اینترنت است. از طرفی یکی 

 ازیسفرهنگاجتماعی در درجه اول مبحث  یهاشبکهدر خصوص استفاده از  از مباحث مهم

 ینّاورفبه این معنا که قبل از استفاده از یک  هاستآندر خصوص چگونگی استفاده از 

آن در جامعه و میان مردم  یهاتیقابلباید در مورد چگونگی استفاده از آن و ، واردتازه

نابراین با ب بیشتر آشنا شوند؛ شیهایژگیوصورت گیرد تا مردم با آن ابزار و  سازیفرهنگ

امکان اثربخشی در کاربست فناوری در حوزه  ذکرشده یهاتیمحدودرفع مشکالتی و 

 در آموزش بیشتر استفاده کرد. هایفنّاوراز  توانیمآموزش وجود دارد و 

 عنوانهبگفت تلگرام با وجود فیلتر بودن  توانیم، پژوهش حاضر یهاافتهیبا توجه به 

، یمختلف اجتماع یهاحوزهیک شبکه اجتماعی موفق در کشور شناخته شده است که در 

ف و دارای نقاط قوت و ضع یفنّاوربوده است. هر  رگذاریتأثاقتصادی و فرهنگی ، سیاسی

ده ات مثبت آن دیتا مزایا و اثر شودیممزایا و معایبی است. توجه صرف به معایب باعث 

 افزایش شناخت مردم، بهبود وضعیت فرهنگ مردم در جامعه، نشود. ایجاد شرایط اشتغال

بهبود همکاری میان مردم و غیره از مصادیق اثرگذاری تلگرام در ، نسبت به مسائل سیاسی

در زمینه آموزش ، مختلف یهاحوزهمیان جامعه هستند. پژوهش فوق نشان داد که عالوه بر 

 یهاتیابلقگشا باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که مشکل تواندیمادگیری نیز تلگرام و ی

این ابزار مکمل آموزشی در فرایند تدریس و آموزش از مسائل مهمی است که باید بیشتر به 

ه نشان داده است ک هاآنکننده بودن های سنتی و کسلآن توجه گردد. وجودِ صرف کالس

که پاسخگوی نیازهای آموزشی فراگیران و مربیان باشد. درحالی تواندینم تنهاییبهدیگر 



56 

 یادگیریآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

 
وم

د
، 

ره 
ما

ش
7، 

ن 
ستا

تاب
95

 

الزم برای تشویق فراگیران جهت همکاری  یهاتیجذابوجود یک ابزار مکمل آموزشی که 

در فرایند آموزش و همچنین تشویق برای سوق داده شدن به سمت آموزش را دارا باشد 

 محسوس است.

 منابع

ه عیار مجل. مثابه یک روش تحقیق کیفیبه، پژوهش روایت(. 1259ر. )، همتی و .ا، بابایی آقا
 .05-02، (3)9، پژوهش در علوم انسانی

، رهابست، معناها: مطلقه زنان و مردان در طالق تجربه سهیمقا و یبررس(. 1250آ. )، ابوالحسنی

، وادهخانرشته مشاوره ، نامه کارشناسی ارشد. پایانطالق از پس یسازگار و امدهایپ

 .شناسیرواندانشکده علوم تربیتی و ، دانشگاه شهید بهشتی

اجتماعی مجازی در فرایند آموزش  یهاشبکه(. بررسی نقش 1259ز. )، شمالی و ن.، احمدی

 .1259شهریور ، 5دوره ، دانشگاه زنجان، نهمین کنفرانس آموزش شیمی ایرانشیمی. 

الگوی برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش طراحی و اعتبارسنجی (. 1259ا. )، جعفری
شکده دان، دانشگاه شهید بهشتی، دکتری. رشته علوم تربیتی نامهپایان. عالی

 و علوم تربیتی. شناسیروان

 . تهران: رشد.و علوم تربیتی شناسیرواناحتماالت و آمار کاربردی در (. 1290ع. )، دالور

 . تهران: رشد.پژوهش در علوم انسانی و اجتماعیمبانی نظری و عملی (. 1253ع. )، دالور

 . تهران: آگه.یرفتار علوم در قیتحق یهاروش(. 1251ز. )، حجازی و ع.، بازرگان، ز.، سرمد

اجتماعی  یهاشبکهبررسی تأثیرات (. 1253س. )، فرامرزیانی و ش.، بخشی، .م، سلطانی فر

، یارتباط یهاپژوهشفصلنامه . هاشبکهبر گرایش اعضا به این  و توییتر بوکفیس

36(0) ،176-156. 

مجله تعامل در یادگیری الکترونیکی. (. 1253ن. )، ظریف صنایعیو ف. ، شهیدی

 .99-09، (2)0، یدر علوم پزشک یآموزش مجاز ایرشتهمیان
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 یالگو یطراح(. 1252. )ع. ا، یابر یفروغ و .م، عطاران، .ک، واجارگاه یفتح، .ح، یصائم

 دوماهنامه .دیاسات یبهساز و آموزش یبرا یاجتماع شبکه بر یمبتن یدرس یزیربرنامه
 .159-151، (2)7، یپزشک علوم در آموزش یراهبردها

هان: اصف. مروری بر تحلیل محتوای کیفی و کاربرد آن در پژوهش(. 1250) .م، عادل مهربان

 .دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
های یادگیری (. مقایسه کارایی دوره یادگیری ترکیبی با دوره1253ع. ا. )، زادهعبداهلل

آموزان دختر و پسر سال اول الکترونیکی و حضوری در درس ریاضی در میان دانش

 .91-03، (3)5، های نوین تربیتینشریه اندیشهدبیرستان شهرستان اردبیل. 

ترجمه عباس زارعی . تحقیق تلفیقی یهاروش(. 3611) . ل. پ.و، کالرک . و. وج، کرسول

 تهران: سخنوران.. (1295). محسن نیازیو 

های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روش(. 1550ج. )، گال و و.، بورگ، م.، گال

تهران: سازمان  (.1290. )و همکاران رضا نصراحمد ترجمه. چاپ دوم، شناسیروان

 مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه )سمت( و دانشگاه شهید بهشتی.

های تعامل مبانی پداگوژیکی نظریه(. 1252م. )، محمدی مهر و خ.، آبادیعلی، ر.، مرادی

های آموزش مبتنی در آموزش از راه دور: بررسی الگوی تعامل اندرسون در محیط

 .06-35، (1)2، وزشی نمامجله مطالعات آمبر وب. 

(. تحلیلی بر رویکردهای روایی 1295ا. ر. )، ینصر اصفهان و ر. ع.، نوروزی، ش.، نیک نشان

 .106-101، (03)10. شناسی علوم انسانیفصلنامه روشدر پژوهش کیفی. 

 . تهران: سمت.راهنمای عملی پژوهش کیفی(. 1299ح. ع. )، هومن
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