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در  ییدانشجو یریادگی یهاشبکه جادیمنظور ابه یارائه مدل
 شهر تهران اسالمی زادآ یهادانشگاه یلیتکم التیتحص

 3افسانه زمانی مقدم ،2بابک نصیری فرقانی، 9لیال مصدق

 71/61/7311تاریخ پذیرش:  71/60/7311تاریخ وصول: 

 چکیده
های یادگیری دانشجویی در تحصیالت تکمیلی منظور ایجاد شبکههدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی به

های آزاد اسالمی شهر تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از رویکرد کیفی دانشگاه
 نظران، استادان و مدیران ارشد حوزه مدیریتحباستفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه صا

انجام  وگیری حضور دارند. جهت نمونهنیز آموزشی و یادگیری است که در زمینه یادگیری مجازی تجربه و 
ها آوری دادهمنظور جمعبهبا روش گلوله برفی استفاده شد.  4گیری هدفمندهای عمیق از روش نمونهمصاحبه

فرآیند تحلیل  پوش درسه فرآیند همبا استفاده از  و شدیافته استفاده  ساختارمصاحبه نیمهاز ابزار ، و اطالعات
ها پرداخته فتهیابه تحلیل  و کدگذاری انتخابی کدگذاری محوری ،سازی بنیادی کدگذاری بازتئوری مفهوم

مطرح  ی یا مقوله محوریعنوان  کانونبه "تعامل تیمی وای و یادگیری شبکه "نتایج پژوهش نشان داد: . شد
عنوان به "های یادگیری و امکانات و تدارکاتریزی شبکههای دانشجویان، برنامهانگیزه "های مقولهاند. شده

اشته دهای یادگیری دانشجویی در تحصیالت تکمیلی نقش ایجاد شبکهشوند که نقش فعال در عللی تلقی می
 ترین راهبردهای اتخاذ شده در این پژوهشگیرد. مهمای شکل نمیو تا این عوامل مهیا نشوند یادگیری شبکه

ای هشرایط بستر در پژوهش کنونی مقوله  ."سازی، پشتیبانی، چرخه دانش و ارشادگریشبکه " عبارتند از:
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یان درگیری دانشجو "های مقوله هستند. "مشکالت دانشجویان، جو محیطی و گروه دانشجویان و استادان "
پیامد ند. اگر الگوی پارادایمی مورد توجه قرار گرفتهعنوان شرایط مداخلهبه "و ساختار سازمانی دانشگاه

فردی،  پیامدهای مثبت "استخراج شده در این پژوهش عبارتند از: انتخاب و انتصاب مدیران مدیران شایسته 
 . "پیامدهای مثبت سازمانی و پیامدهای منفی

ویی، های یادگیری دانشجشبکه ای،ی، شبکه یادگیری، یادگیری شبکهیادگیر: واژگان کلیدی
 نظریه داده بنیاد.

 مقدمه
یادگیری فعالیتی هدفمند است که در کانون اصلی دانشگاه یا آموزشگاه قرار دارد و اصطالح 

عنوان یکی از چهار ( به7110) 7یادگیری تیمی نخستین بار در کتاب سازمان یادگیرنده سنگه
رساند و باعث یادگیری دانشگاه و سازمان فرمان مطرح شد و به سازمان و دانشگاه سود می

داده  بنای یادگیری در دانشگاه را تشکیلشود. بر اساس نظر سنگه ارتباطات افراد سنگمی
یری نخواهد قادر به یادگو تا زمانی که دانشجویان یادگیری را تیمی یاد نگیرند، دانشگاه نیز 

ای این امکان را دارد که در یک نظام گروهی اعضای یک گروه بود. یادگیری تیمی و شبکه
عنوان یک هویت واحد از یکدیگر بیاموزند، و شبکه، هوش جمعی خود را ارتقاء داده و به
 رموردنظ ییایبه پو یابیدست یچگونگ(. 7310فکر کنند و بیاموزند )دولت آبادی و مالئی، 

نگاه  انیم نیکه در ا ،ختهیرا برانگ یپژوهشگران مختلف یکنجکاودر یادگیری دانشجویان 
( 2661) 2یساویوتشده است.  ی و تیمیافرد تفکر شبکه به منحصر اتیبه خصوص یاژهیو

 دهد،یرا مورد تأکید قرار م ای و تیمییادگیری شبکهبه موضوع  زیاد و رو به افزایشتوجه 
ربیتی شناسی تا علوم اجتماعی، علوم تی وسیع از علوم پایه، فیزیک، شیمی و زیستاکه دامنه

سازی را (. اسلیوکا نیز معروف بودن شبکه2661، 3شود )ساویوتیو آموزشی، را شامل می
ند کهای مختلف، تأیید میعنوان نوعی همکاری و مشارکت اجتماعی میان افراد یا سازمانبه

 (. 2663، 4)اسلیوکا
انداز آموزش عالی در آینده، بسیار ناروشن است که با توجه به تغییرات گسترده چشم

ده پذیری زیاد در آمابینی، نیازمند انعطافاطالعاتی، فناوری و رویدادهای غیرقابل پیش
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 تحصیالت(. 7،2676کردن نسل حاضر برای کار و فعالیت است )گودمان و همکاران

 در پژوهشی، و آموزشی مدیریتی، هایسمت تصدی برای کادر تربیت در تکمیلی

 به گسترده تمایل دارند. بسزایی اهمیت سیاسی و اقتصادی علمی، - نهادهای آموزشی

 اجتماعی، و فردی انگیزه یک عنوانبه دانشگاهی مدارج باالترین تا تحصیل ادامه

 دارای افراد به کار بازار و دانشگاهی هاینظام نیاز علمی، هایرشته شدن تخصصی

 هایدستگاه سایر و صنعت با دانشگاه همکاری نیز و دانشگاهی باالی سطح تحصیالت

. از این رو اقدام به انجام تحوالت است بوده تکمیلی تحصیالت رونق عوامل از اجرائی
غیر عنوان زیربنای توسعه و بر پایه نیازهای متاساسی در تحصیالت تکمیلی آموزش عالی به

 (.2672های کشورهای موفق، ضروری است )مازرولی و همکاران، تجربهو 
هت ج یریادگیفرد  به منحصر یهافرصت یدانشگاه طراح یتمام تالش و محور اصل

لذا،  جامعه است. یتخصص یهانقش یفایا یدر راستا انیرشد و پرورش دانشجو
انتقال دانش تا  یمعمول و سنت یهاصرف به راهکار یاز اتکا یمختلف یکردهایرو
توجه  مورد یفرهنگ -یاجتماع سترفعاالنه در ب یریادگیو  ییگرا سازنده دیجد یکردهایرو

مهم  نیبه ا ایهینظران و پژوهشگران مختلف قرار گرفته و هرکدام از زاوصاحب یو بررس
توانمند و نوآور است که قادر به  یآموختگان دانش تیترب یاند. هدف آموزش عالپرداخته

اهده مش یعیدامنه وس ،روباشند. از این یدر عرصه اجتماع یفن دیجد یها و خلق نظم یطراح
مجدد  یو بازساز یدانشجو تا طراح یو گروه یفرد یریادگی کردیرو رییشود که از تغمی
 یای ظهور و بروز خاصتفکر شبکه ان،یم نی. در ادشورا شامل می یو ساختار آموزش طیمح

 (.7311)باقری،  است افتهی
دا کرده مقبولیت زیادی پی یاجتماع یهاشبکه گاهیجا یگذارتأثیر تیظرف انیم نیدر ا
له، های خلق و حل مسئایجا ظرفیت ،تدریس و آموزشبر ": قرار گرفته است دییتأ و مورد

ای هتفکر جمعی، اطالع رسانی علمی و خلق فرصت ،یادگیری تیمی و مشارکتی ،خالقیت
اشتراک ، و همکاری علمی و شغلی ،(؛ افزایش یادگیری2673، 2ای )کولکحرفهشغلی و 

بارش فکری، خلق  و (؛ افزایش خرد جمعی2672و همکاران،  3اطالعات و دانش )هومز
همکاران،  وی وی )پیتنیکارآفر گرایانه و ایجاد انگیزه و فرصتعمل یریادگی یهافرصت

                                                           
1. Goodman A, Mensch JM, Jay M, French KE, Mitchell MF, Fritz SL 

2. Kolleck 

3. Hommes 



 99پاییز ، شانزدهم، سال و هفتم  ی تربیتی، شماره پنجاهشناسروانفصلنامه                                             992 

 و بازار کاربه  یکسب دسترس ،دانشراک اشت یراستاسازی در (؛ مزیت شبکه2676
مدیریت دانش، حفاظت از مالکیت معنوی، و ، یادگیریسرعت  بهبود د،یجد یهافناوری

لذا، (. 2661)پیت وی و همکاران،  "ای کلیدی جهت دسترسی به دانش بیرونیرسانه
از  ،خالقیت -یریادگی در فرآیند ی یادگیریاجتماع یهاشبکه یبرا یگوناگون یکارکردها

 .شوداستنباط می ،عملی کردن آنتا تحقق و  خالقانه دهیظهور ا
های اجتماعی در بهبود سرمایه اجتماعی های مختلف بر نقش مؤثر شبکهنتایج پژوهش

ی و شغلی ادانشجویان، یادگیری تیمی و مشارکتی، بهبود عملکرد تحصیلی، توسعه حرفه
، 2677، رکنی، 2672، هانت، میر و آتکینسون، 2672اند )کایسنگ، دانشجویان تاکید کرده

 یهاشبکه اند کهتحقیقات انجام شده نشان داده ،رواز این(. 2661مونتگومری و مک داول، 
توسعه  ،یلیتحص عملکرد ،جمعی و تیمی یریادگی ،فکری هیسرما توسعهدر  یادگیری

، 2670)لیم و ریچارسون، تأثیرات مثبتی دارند  انیدانشجو یلیو التزام تحص ،یاحرفه
، یزدانی کاشانی و 7313آبادی، نسب و علی، مهدوی2672، هومز و همکاران، 2673هریس،
ای هتر از سایتهای یادگیری اجتماعی مفهومی بسیار گسترده(. شبکه7312فر، تمنایی

ای ههای اجتماعی مجازی دارد. در شبکهیادگیری اینترنتی، یادگیری مجازی و شبکه
گیرد که از اینترنت، فناوری اطالعات و دگیری کنش و ارتباطات انسانی صورت مییا

، 2672س، گیرد )بنسون و فیلیپایوارتباطات در راستای یادگیری و تعامل دانشجویان بهره می
های یادگیری تأثیرات مثبتی رو خالقیت، نوآوری، (. همچنین شبکه2673هریس، 

های کارآفرینی و بهبود وسعت نظر دانشجویان در زمینه گرایی، آشنایی با فرصتاشتغال
 (.2674ها دارند )گوو، هانگ و لیو، رشته تحصیلی و کاربرد نظری آموخته

سنتی یاد  هاینسل امروز دانشجویان با دانشجویان قبلی خیلی تفاوت دارند. آنها به شیوه
متفاوتی اتخاذ کرد. امروز بدون ها باید راهکاری گیرند و برای ایجاد انگیزه در آننمی

 ها موفقیتی حاصلتوان در پرورش آنهای جدید یادگیری و تدریس نمیاستفاده از روش
 هایخسارت و تحصیالت تکمیلی دانشجویان سازیو آماده آموزش هزینه کل در نمود.

 آن همراهو  افت مانند سوئی آثار و باالست بسیار هاآن آموزش در موفقیت عدم از ناشی

 زمان، دادن دست از و دانشجویان برای مالی و ایحرفه هایآسیب عاطفی، هایهزینه

بالغ، قرهداشت )تقوی خواهد دنبال به جامعه، کل در و نهادها برای منابع استعداد و
(. شیوه یادگیری در آینده، چگونی ایجاد یادگیری و مدیریت فرآیند یادگیری در آن 7310
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ارایی تواند در ایجاد و کهای اطالعاتی و ارتباطی میمناسب از ابزارها و فناوری فضا، استفاده
به هر  (.2676، 7)ویت و اورویسهای یادگیری دانشجویی بسیار مؤثر و سودمند باشد شبکه

ها مبتنی بر های آنهای آموزشی که آموزشهای مجازی و محیطصورت، برخی از دانشگاه
پارادایم آموزشی خود را به سوی پارادایم پیوندگرایی سوق های برخط است، آموزش

 شودای از تعامالت ایجاد میدانش از طریق ایجاد شبکهاند. به موجب این پارادایم، داده
ای تعامالت بین متخصصان، دانشجویان، ها، از مجموعه(. در واقع، شبکه2673، 2)ترانسو

شوند و ها ایجاد میها و وب سایتدانشکده ها،های اطالعاتی، وبالگاستادان، پایگاه
. پیش فرض ها استیادگیری در چنین فضایی، مستلزم داشتن توانایی ایجاد و توسعه شبکه

مدافعان این پارادایم این است که پیوندگرایی رویکرد متناسب با جریان یادگیری در جهان 
های ه هنوز مبتنی بر آموزشهایی کتوان آن را در ساختارها و بافتدیجیتال است و نمی

تر آنکه اولین اصل پیوندگرایی آن است که حضوری و سنتی هستند به کار برد. جالب
یادگیری و دانش بر گوناگونی و تنوع در عقاید و افکار استوار است. یکی از این 

، 3تواند تنوع فرهنگی و قومی دانشجویان باشد )اندرسون و دراونها میها و تنوعگوناگونی
2677.)  

در کشور ایران نیز برخی از مسائل به طور عام، در نظام آموزش عالی و به طور خاص 
ناپذیری نظام آموزشی و علمی کشور و عدم دوره تحصیالت تکمیلی وجود دارد. انعطاف

لبه گری به جای مدیریت پویا، غریزی برای تصدیانطباق با تحوالت جهانی، بحث و برنامه
ای هها و مراکز تحقیقاتی و اتکاء به آموزشبر فضای علمی در دانشگاهفضای اداری 

 هایهای شبکهترین آسیبهای جدید را مهمکالسیک، به جای اشتیاق به ورود عرصه
است. در دوره تحصیالت تکمیلی فلسفه و اهداف یادگیری دانشجویی در نظام آموزش عالی 
ای رشتهای، درک میانادگیری شبکهریزی ییادگیری و آموزش، طراحی و برنامه

ی های انگیزشی، نیازسنجی دانشی و اجتماعدانشجویان، همکاری تیمی و مشارکتی، مکانیزم
ور ریزان باشد و این مسائل به طای و شغلی باید مورد توجه برنامهدانشجویان و مسائل حرفه

ه یا ناشی ل است، به طوری کای دانشجویی در ارتباط متقابهای یادگیری شبکهکلی با برنامه
(. جلوگیری از 7310بالغ، های یادگیری بوده و با بر آن تأثیرگذار است )تقوی قرهاز شبکه
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و نیز  های یادگیری و تدریسبروز مشکالت در زمینه یادگیری و آموزش سنتی، بهبود برنامه
وجه نیازمند ت ای دانشجویان،فراهم آوردن شرایطی برای بهبود توسعه یادگیری و حرفه

ای هنفعان درونی و بیرونی آموزش عالی به شبکهگذاران، مدیران و در کل ذیسیاست
ر بروز ی یادگیری اجتماعی دهاشبکه ارتباطی و منعطف یادگیری دانشجویی است. کارکرد

خالقیت، نوآوری، اطالع رسانی، تسهیم و انتقال دانش و افزایش تفکر انتقادی باعث شده 
های آموزش عالی سایر کشورهای پیشرفته در کانون توجه قرار بگیرد یستماست در س

 (.2676)کوبورن، چوی و ماتا، 
ای هبررسی تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور نشان داد که در زمینه شبکه

 هژیو ضرورت و تیبا وجود اهمیادگیری دانشجویی پژوهش چندانی انجام نشده است و 
که  ،میشویروبرو م یمتفاوت یکردهایو رو جیبا نتا ،یریادگیدر فرآیند  یاجتماع یهاشبکه

 تیتوجه و حساس گرید یاند. از سوموضوع پرداخته نیمتفاوت به ا یاز منظر کیهر 
 یزشآمودر نظام  نیو کارآفر نیبا مهارت، ارزش آفر انیروزافزون، مسئله پرورش دانشجو

 (.7311)باقری و همکاران،  است ختهیران مختلف را برانگنظدانشگاه، پژوهشگران و صاحب
مورد  را یاجتماع یهانقش شبکه یپژوهشگر چیاز آن است که ه یمطالعات حاک نیمرور ا

جویی دانش یهااست که شبکه نیشود ابه ذهن متبادر می که یانکار قرار نداده اما سؤال مهم
 و زمینه آن کدامند؟ به چه ملزومانی نیاز هایی است؟ بستریادگیری شامل چه ابعاد و شاخص

بنابراین مسئله اصلی این پژوهش این است که با توجه به مسئله مطرح شده، در کل  دارند؟
شهر  های آزاد اسالمیدانشگاه یلیتکم التیدر تحص ییدانشجو یریادگی یهامدل شبکه

منظور هب یرت ارائه مدلعبا ،یفیمطالعه ک نیهدف از انجام اچگونه است؟ بنابراین تهران 
می شهر های آزاد اسالدانشگاه یلیتکم التیدر تحص ییدانشجو یریادگی یهاشبکه جادیا

  شود:؛ که در این راستا اهداف و سؤاالت زیر مطرح میتهران است
ر د ییدانشجو یریادگی یهامدل شبکهسؤال اصلی پژوهش عبارت است از این که 

ند و سؤاالت فرعی پژوهش عبارت شهر تهران چگونه است؟ یهادانشگاه یلیتکم التیتحص
 از:
 ؟ی چیستلیتکم التیدر تحص ییدانشجو یریادگی یهامدل شبکه 7مقوله اصلی. 7

                                                           
1  . core category 
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 ؟کدامندی لیتکم التیدر تحص ییدانشجو یریادگی یهامدل شبکه 1شرایط علی. 2

 ؟کدامندی لیتکم التیدر تحص ییدانشجو یریادگی یهامدل شبکه 2راهبردهای. 3
 ؟دی کدامنلیتکم التیدر تحص ییدانشجو یریادگی یهامدل شبکه 3ایشرایط زمینه. 4
 دامند؟کی لیتکم التیدر تحص ییدانشجو یریادگی یهامدل شبکه 4گرمداخله طیشرا. 2

 کدامند؟ی لیتکم التیدر تحص ییدانشجو یریادگی یهامدل شبکه یامدهایپ. 0
نه با شود که فراگیر در آن به صورت فعاالفرآیندی تعریف میعنوان یک یادگیری غالباً به

ها با دانش قبلی خود و کنترل و هدایت فرآیند نزدیک شدن به اطالعات، مرتبط کردن آن
ید و آکند. یادگیری فرآیندی است که براساس تجربه به وجود مییادگیری خود عمل می

(. 2673، 2ناتکینسوکند)فرد ایجاد می تغییراتی نسبتاً دائمی در احساس، تفکر و رفتار
دانستند و معتقد بودند پذیر می، انسان را انعطاف1، واسکیند0رفتارگرایانی از قبیل جان واتسون

نظر  تواند صرفکند؛ چنانکه آموزش اولیه میکه در رشد، یادگیری نقش اصلی را ایفا می
ها، نژاد، و اجداد به ارث برد، او را تواناییها، از آنچه کودک از استعدادها تمایالت عالقه

ه رسد تابع برنام( معتقد بود آنچه که به نظر می2672)8به هر نوع بزرگسالی تبدیل کند. هانس
ی ریهدر نظ تواند تحت تأثیر رویدادهای محیطی قرار بگیرد.فطری است، می –زیستی

ود. برای شوقعیتی تأکید میهای محیطی یا مکنندهیادگیری اجتماعی بر اهمیت تعیین
پردازان یادگیری اجتماعی، رفتار محصول تعامل مداوم متغیرهای شخصیتی و محیطی نظریه

ار در عوض رفت ؛دهداست. شرایط محیطی از طریق یادگیـری به رفتار شخص شکـل می
 دستاورد هیجانی دانشگاهی . محیطشودگیری محیط مؤثر واقع  میشخص نیز در شکل

 یا و ناامیدی، شرم، اضطراب، خشم، غرور، امید، یادگیری، از بردن لذت مانند فراوان
 وسعهت عملکرد، دانشجویان، یادگیری، انگیزه در ایجاد هیجانات برای این. خستگی دارد

 (. 2661 ،1است )شرر مهم سالمت بسیار هویت و

                                                           
1  . causal conditions 

2  . ctrategy 

3. context  

4  . environment 

5. Atkinson 

6. John B. Watson 

7. Vaskynd 

8. Hans 

9. Scherer 
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علمی در بین شبکه اجتماعی یادگیری عبارت است از ساختار روابط آموزشی و 
(. به همین جهت، 2661ای )ساویوتی، دانشجویان در زمینه علمی، افتصادی، شغلی و حرفه

اه ها و دیگر استادان و اعضای دانشگهای ارتباط دانشجویان با یکدیگر، با خرده سیستمراه
(. 2664و همکاران،  7شود )گودیریک شبکه اجتماعی یادگیری درون دانشگاهی تعریف می

رایط های اطالعاتی و ارتباطی، زمینه و شهای دیجیتال دانشجویی با استفاده از فناوریشبکه
 الزم برای افزایش ارتباطات فراگیران و دانشجویان و با افراد متخصص و خبره فراهم

یری کارگای با بهاند که یادگیری شبکه( یاد آوری کرده2668و همکاران ) 2آورد. جونزمی
پیوتر، یادگیری الکترونیکی، و آموزش مجازی، یادگیری جمعی و یادگیری کارگیری کامبه

ای دانشجویی را از سایر ای و مشارکتی فرق دارد. بلکه آن چه یادگیری شبکهرایانه
نماید، شیوه رفتار و کنش متقابل درون ی آموزش و یادگیری اینترنتی جدا میهاروش
نش یادگیری، شناخت دانشجویان و متخصصان، ای است. و این نیازمند کنش و واکشبکه

ی اایجاد ارتباط متقابل، هدایت جریان و فرآیند یادگیری، ارتباط با خبرگان، توسعه حرفه
گیری های اجتماعی یادفراگیران و توسعه دانش اجتماعی، اقتصادی و شغلی است. در شبکه

باره شبکه یادگیری بیان ( در2661)  3انطباق جمعی بر انطباق فردی ارجعیت دارد. ورما
احی برای طردارد: آگاهی از این که چه کسی دارای دانش و منابع اضافی مورد نیاز است. می

ت گرایانه موجود بررسی شده اسهای سازندهآموزشی مبتنی بر شبکة اجتماعی، اصول و مدل
ز از یهای اجتماعی در آموزش و یادگیری نو اصول مشترک و اصول به کارگیری شبکه

 .اندهای مرتبط با آن استخراج شده با یکدیگر ترکیب شدهپژوهش
الیق ها، عها، ویژگیهای اجتماعی یادگیری دانشجویی، دانشجویانی از طیفدر شبکه

که با هم کنش متقابل و ارتباط  های مختلف وجود دارندها و تخصصو سالیق، توانمندی
-سازی اجتماعی در فرآیند یادگیریدارند. از این رو، چنین کارکردهایی برای شبکه

 شود:نوآوری فرض می
 ایوجوی یادگیری تیمی و جمعی به صورت شبکهجست. 7
 وچوی تفکر خالق و نوآور در ارتباطاتجست. 2

 کارآفرینانههای نوآورانه و عملگرایی در ایده. 3

                                                           
1. Goodyear 

2. Jones 

3. Verma 
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 های یادگیری در هر زمان و شرایطی.استفاده دائم از شبکه. 4
کسب دانش  ینگدر چگو یراتییبر تغ یمبتن ییوندگرایبه سمت پ ییحرکت از رفتارگرا

این راستا،  در متفاوت است. یبه کل زین یآموزش هایینقش فناور ،فرآیند نیاست و در ا زین
اجتماعی در فرآیند نوآوری و یادگیری را در سه مرحله  هایهاپکینز نقش و جایگاه شبکه

(. همچنین، 2673، 7دهد )هاپکینزسازی توضیح میسازی، و نهادینهگیری، اجرا و پیادهشکل
، یادگیری 2سازی با هدف نوآوری را کارایی جمعیتید و بستت چهار دلیل اصلی شبکه

مختلف دانشی  هایمجموعهگیری فصل مشترک ، و شکل4پذیری جمعی، ریسک3جمعی
-چه اشاره شد، مفهوم شبکه یادگیری(. بنابراین، چنان2673، 2کنند )تید و بستتمطرح می

نوآوری بیانگر این است که نوآوری در فرآیند مستمر یادگیری از طریق محیط پیرامون 
شود. امروزه یادگیری، آموزش و تدریس فقط در چارچوب رسمی انجلم حاصل می

 ها وجود دارند که سببها و تعاملهای مختلفی از افراد و تخصص، بلکه ظرفیتشودنمی
 شوند.یادگیری و نوآوری در زندگی مادام العمر می

  های یادگیریهای مرتبط در خصوص شبکهمقوله بندی پژوهش .1جدول 

                                                           
1  . Hopkins 

2. Collective Efficiency  

3  . Collective Learning 

4. Collective Risk-taking 

5 Tidd & Bessant 

 های فرعیمقوله مقوله اصلی
تعداد 
 مقاله

 درصد
فرآیند 
 زمانی

شبکه روابط اجتماعی 
 دانشجویی

سرمایه اجتماعی، شبکه روابط بین فردی و 
 ارتباطات تحصیلی دانشجویان

27 06/23 
7382-

7314 

های انجمن علمی و تشکل
 دانشجویی

 کارکردها
 

8 23/77 
7382-

7314 

 23/77 2 هاآسیب ها و چالش
7381-

7312 

 16/33 36 عوامل توسعه دهنده و بازدارنده کارآفرینی آموزش و وسعه کارآفرینی
7381-

7313 
سازی های شبکهسایت

 اجتماعی )مجازی(
 04/37 71 های اجتماعیدالیل عضویت در شبکه

7317-
7314 
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سازی کههای شبمرتبط با سایتهای های مقاالت بیانگر آن است که غالب پژوهشیافته
( 7ند: شواجتماعی )مجازی( در زندگی تحصیلی دانشجویان به دو بخش کلی تقسیم می

کارکردهای تأثیرگذار مثبت و منفی در فرآیند  -2گیری دانشجویان و دالیل عضویت و بهره
دلیل  شترینها، بیهای هر کدام از مقولهتحصیل . بر این اساس، با توجه به فراوانی گزاره

گیری از امکان تفریح، سرگرمی و گذران زمان است. و البته در عضویت دانشجویان، بهره
 ردمرتبه دوم، کنش و ارتباط آزادانه در شبکه مجازی مطرح شده است. از سویی دیگر، 

فی های مجازی در مقایسه با نقش منبخش دیگر این جدول، نقش مثبت و تأثیرگذار شبکه
هن را ها، ذدر فرآیند یادگیری و تحصیل مطرح شده است. تناقضی در یافتهو بازدارنده 

ای های مجازی را برکند، که چطور ممکن است غالب دانشجویان شبکهمتوجه این سؤال می
کنند و از سویی دیگر، کارایی و سودمندی آن برای تسهیل تفریح و سرگرمی انتخاب می

 د.فرآیند یادگیری مورد تأیید قرار گیر
های اجتماعی دانشجویی در شبکه"(، پژوهشی با عنوان 7311یمنی دوزی و همکاران )

 جی. نتاانجام دادند "پژوهشی-های علمینوآوری: مرور نظام مند مقاله -فرآیند یادگیری
ه ب قیتوجه عم از عدم یموردنظر حاک یهاداده یبندو مقوله بیترک ل،یحاصل از تحل

مورد  یهادر مقاله یریادگیدر فرآیند  یاجتماع یهانوع شبکهمت هایییایو پو اتیخصوص
اشاره  انیشبکه روابط دانشجو گذارتأثیر یکارکردها یدر ادامه برخ ن،یاست. همچن یبررس

 یتأمل و بررس ازمندیشود که نمشاهده می زیمتفاوت ن یهاافتهیمقابل،  شده است و در
(، پژوهشی با 7311باقری )ی است. نیآفر ارزش ریدر مس یینشجودا یهادر شبکه یترقیعم

اضر ح قیجامعه تحقانجام داد.  "نوآوری دانشجویان  -های یادگیریمطالعه شبکه "عنوان 
ها از ابزار مصاحبه شهر تهران بودند و برای گردآوری داده انیدانشجونفر از  41از  عبارتند

قرار  لیتحلمورد  ن،یاشتراوس و کوربمند نظام کردیرو و با نیمه ساختارمند استفاده شد
یادگیری فردی  هاییی شبکهمحتوا اتیسه دسته خصوص انگریب قیتحق یهاافتهی. گرفتند

محتوای انگیزشی.  -3محتوای بینشی و  -2محتوای دانشی،  -7دانشجویان است: تبادل 
ظومه من هیاکه برپ ابدی یسازی تحقق مشبکه ریاز مس یلیتحص ینیآفر ارزش یجستوجو

تأثیرگذاری مثبت و منفی بر فرآیندهای 
 یادگیری

81 04/37 
7381-

7312 

 766/6 81 هاجمع مقاله
7382-

7312 
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در بستر  یسازی را فراتر از حضور اجتماعمحور شکل گرفته باشد و شبکه شبکه یریادگی
طراحی الگوی سامانه " (، پژوهشی با عنوان7310محمدی ) .دیتصور نما یفرهنگ -یاجتماع

 "رزآموزش عالی مهر الب گو به تنوع فرهنگی در موسسههوشمند پاسخ مدیریت یادگیری
های این پژوهش نشان داد که برای حاکم کردن رویکرد چند فرهنگی در یافتهانجام داد. 

 گذاریهای آن که شامل سیاستنظام آموزش عالی کشورمان، ابتدا الزم است زیرساخت
آموزش چند فرهنگی و نیروی انسانی چند فرهنگی است فراهم شود، تا بتوان با تکیه بر 

و وزارتخانه( و راهبرد های خرد )در سطح کالس راهبرد کالن آموزشی )در سطح دانشگاه 
(، 7313های فرهنگی پاسخ داد. چابکی)درس(، به نیازهای متنوع فرهنگی دانشجویان اقلیت

 "ای دانشجویان با نوآوری و تغییرات یادگیری دانشجویانرابطه تعامل شبکه"در پژوهش 
ین شود. همچنین نتایج امیای باعث بهود یادگیری دانشجویان نشان داد که تعامل شبکه

ای، سپس استادان بیشترین نقش را در تغییرات پژوهش نشان داد که دوستان هم دوره
 اند.یادگیری دانشجویان داشته

( در پژوهشی به بررسی ابعاد فرهنگی استفاده از مدیریت یادگیری 2672واسیالچ ) 
ای این هن در ژاپن پرداخت. یافتهالمللی غیرانگلیسی زباآموزان بینهوشمند به وسیله دانش

پژوهش نشان داد که اول اینکه، دانشجویان غیرانگلیسی زبان ترجیح می دهند، بیشتر از لوگو 
ها از قابلیت سیستم و خصوصیات آن رضایت و راهنمای زبان ژاپنی استفاده شود؛ دوم، آن

نشان داد  هاد. در نهایت، یافتهتوانند با استادان خود ارتباط برقرار کنندارند؛ اما چندان نمی
یادگیری  ها از سیستم مدیریتهای فرهنگی متفاوت دانشجویان بر نحوه استفاده آنکه، بافت

( در پژوهشی دیگر به ارزیابی میزان کارآمدی سامانه مدیریت 2673تأثیرگذار است. الفدلی )
ژوهش های این پیافتهدانشجو در دانشگاه کویت پرداخت؛  -یادگیری در ارتباطات استاد

فاده از کنند؛ اما در استنشان داد،  اگرچه دانشجویان از سامانه مدیریت یادگیری استقبال می
رو هستند. دانشجویان این مشکالت را به عواملی مانند: باال بودن بهآن همواره با مشکالتی رو

راهکار  اء سامانه و فقدانهای ضعف در ارتباط با ارتقهزینه استفاده از سامانه، تصمیم گیری
 یطراح"(، پژوهشی با عنوان 2676) بالنچارد و فراسوناند. های سازمانی مناسب ربط داده

 ییراساختار گبا رویکرد  "یریادگیمقاصد آموزش و  یبرا یسامانه هوشمند فرهنگ کی
 -و با روش کمی )توصیفی (ایپو ی)خزانه دانش فرهنگ ییگرا)مدل هافستد( و سازنده

که در سامانه مورد نظر قرار داده شده  ییهابر اساس سازوکارها و دادهپیمایشی( انجام دادند. 
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رای هایی بروش مدنظر قرار داده شده و بسته به آن انیدانشجو یفرهنگ یهااست، تفاوت
(، پژوهشی با هدف 2668) و همکاران 7ویکویادگیری دانشجویان قرار داده شده است. 

های اجتماعی یادگیری در تغییر نگرش به یادگیری و هویت ملی شبکهشناسایی نقش 
یکی  های اجتماعی یادگیریدانشجویان آمریکایی انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد شبکه

های تحصیلی و آموزشی دانشجویان از عوامل مؤثر در گرایشات، اهداف، تحصیل و نگرش
ر دختران در مقایسه با پسران بیشتر تحت تأثی هستند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که

های اجتماعی یادگیری هستند ولی پسران بیشتر تحت تأثیر گرایشات دوستان دانشجو شبکه
( نیز به طراحی یک سیستم کمک آموزشی هوشمند 2662شاالن )در یادگیری هستند. 

ها کمک  بی به آنپرداخت که به یادگیرندگان عربی در یادگیری ساختارها و دستورهای عر
کرد. برای رسیدن به این هدف، پژوهشگر سیستم عامل پردازش زبان مادری را طراحی می

ای را به اختیار خود درباره موضوع آموزان اجازه می دهد تا جملهکرد. این سامانه به دانش
درسی مورد نظر بنویسند و سیستم بالفاصله اشکاالت نگارشی، ویرایشی، دستوری و 

آموزان را تشخیص می دهد و از طریق مکانیسم هایی آن اشتباهات را به ری دانشساختا
دهد تا به تدریج آموز قرار میهایی در اختیار دانشآموز بازخورد می دهد و راه حلدانش

او بتواند اشتباهات خود را تشخیص داده و به صورت مستقلی جمالت خود را سازمان دهد 
 (.7311)باقری، 

 های اجتماعی در فرآیند یادگیری و موفقیت تحصیلیکارکردهای شبکه .2جدول 
 پژوهشگر زیرمقوله مقوله کارکرد عنوان

که
شب

عی
واق

ی 
ماع

جت
ی ا

ها
 

 مثبت

گسترش سرمایه 
 اجتماعی

 (2672هومز و همکاران ) دوستی و رفاقت

گسترش سرمایه 
 اجتماعی

(؛ 7380نوارصدیق )
مونتگومری و مک داول 

(2661) 
 (2672کایسنگ ) سازگاری اجتماعی

 (2672هومز و همکاران ) حمایت عاطفی

یادگیری تعاملی 
 و تبادلی

ارائه اطالعات به سایر 
 دانشجویان

 (2672هومز و همکاران )

دریافت اطالعات از 
 سایر دانشجویان

 (7382قانعی راد )

                                                           
1. Wiecko 
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 (7382قانعی راد ) یادگیری تعاملی
با  مرتبطاشتراک منابع 

 تدریس
هانت، میر و هاتکینسون 

(2672) 
 (2673هریس ) یادگیری همتایان

کمک طلبی از هم 
 هاتیمی

 (2673هریس )

موفقیت و 
 یپیشرفت تحصیل

 (2672هومز و همکاران ) پیشرفت تحصیلی
 (2673هریس ) یادگیری

 (2677رکنی ) دستاوردهای آموزشی
 (2672کایسنگ ) موفقیت علمی

 (2668سویتزر ) ایتوسعه هویت حرفه

 التزام تحصیلی
بایک، کوه و مک کورمیک 

(2677) 

ت
سای

که
شب

ی 
ها

عی
ما

جت
ی ا

ساز
 

 مثبت

یادگیری و 
 یپیشرفت تحصیل

ای یادگیری شبکه
 مبتنی بر رایانه

 (2662گودیر و همکاران )

 استفاده جهت پشتیبانی
 کالس درس

 (2676همکاران )رابلیر و 

 (2672جهان و ضایداحمد ) استفاده علمی
فرآیندهای پیشرفت 

 دانش
 (2677زنیوس )

 (2670لیم و ریچاردسون ) مقاصد آموزشی

 گردآوری اطالعات
بنسون، ساریداکیس و تناکون 

(2672) 
 (7312عدلی پور و همکاران ) هویت بازاندیشانه

 (2677لین و همکاران ) سازگاری اجتماعی

 جامعه پذیری
بنسون، ساریداکیس و تناکون 

(2672) 

 تسهیم
مانیان، میرا و کریمی 

(73161) 
 7316عمادی  کاهش سرمایه اجتماعی منفی

ند، نقش کنگاهی که در اکثر تحقیقات گذشته به طور برجسته نمایان است و جلوه می
های اجتماعی دانشجویی در فرآیند یادگیری است. پژوهشگران و جایگاه کارکردی شبکه

هیل و تس راستایعنوان کارکردی اثربخش و سازنده در اغلب روابط و تعامل اجتماعی را به



 99پاییز ، شانزدهم، سال و هفتم  ی تربیتی، شماره پنجاهشناسروانفصلنامه                                             222 

ن نکته را های پیشین نیز ایهای پژوهشارتقاءی یادگیری می نگرند. به این جهت، اکثر یافته
ه ذهن شود. اما سؤالی که بیج متفاوت نیز مشاهده میاند. البته گاهی برخی نتاتأیید نموده

شود این است که با وجود کارکرد مطلوب و اثربخش شبکه اجتماعی در فرآیند متبادر می
نقش  سازی دانشجویان در فرآیند یادگیری چگونههای شبکهها و پویایییادگیری، پیچیدگی

ری جتماعی دانشجویان در فرآیند یادگیکند. در واقع، جریان تعامل ابسته و تبلور پیدا می
ی و توانند نقش و تأثیر منفهای اجتماعی میگیرد و جریان دارد. آیا شبکهچگونه شکل می

ای بر فرآیند یادگیری و تحصیل دانشجویان داشته باشند یا خیر. از این رو، با فرض بازدارنده
تبادل اجتماعی دانشجویان در تأیید و یا عدم تأیید این نقش کارکردی، جریان تعامل و 

 فرآیند یادگیری دارای چه خصوصیاتی است؟

 عوامل تأثیرگذار در یادگیری، رشد و توسعه دانشجویان .3جدول 
 پژوهشگر زیرمقوله مقوله کارکرد عنوان

نی
فری

رآ
کا

 و 
ی

ور
وآ

ت، ن
القی

خ
 

ت
مثب

یر 
تأث

 / 
طه

راب
 

که
شب

 و 
ایه

رم
س

عی
ما

جت
ی ا

ها
 

سرمایه اجتماعی 
مشاوران و همتایان، 

 متخصصان
 (2672کوو، هانگ و لیو )

مشارکت در 
ها و انجمن باشگاه

 های دانشجویی
 (2676پیت وی و همکاران )

بهره گیری از 
های سایت
سازی شبکه

 اجتماعی

 (2672بتسون و فیلیپایوس )

 (2673هریس ) سرمایه اجتماعی
پیوندهای ضعیف 

 اجتماعی
 (7317)عزیزی و همکاران 

کسب موقعیت 
 اجتماعی

 (7388عربیون و همکاران )

 (7313جهرمی و پورکریمی ) شناخت بازار
حمایت از طرف 
 خانواده و آشنایان

 (7317کریمی و همکاران )

 (7312آراستی و طرزمنی ) شبکه اجتماعی
 (2672)جنسن و همکاران  رویداد آموزشی

 (7313جهرمی و پورکریمی ) یادگیری
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رویدادها و 
های دروه

 آموزشی

توجه به مفاهیم 
 آموزشی

 (7381اوالدیان و همکاران )

توجه به فرآیند 
 آموزشی

 (7381اوالدیان و همکاران )

توجه به منابع و 
 امکانات آموزشی

 (7381اوالدیان و همکاران )

 (7381اوالدیان و همکاران ) ارزشیابی آموزشی

 آموزش کارآفرینی

(، 7312محسنی و همکاران )
(، ماتلی و کری 2668ماتلی )

(، فایول و گیلی 2661)
(2672) 

گی
ست

شای
 و 

ت
صبا

صو
خ

ی
رد

ی ف
ها

 

 (2672ایسادا، لین و ایسادا ) های کارآفرینیشایستگی
 (7317عزیزی و همکاران ) نیاز فردی به موفقیت

 (7317عزیزی و همکاران ) خالقیت
 (7317عزیزی و همکاران ) خودکارامدی

 (7388عربیون و همکاران ) هوشیاری کارآفرینانه
 (7388عربیون و همکاران ) ترجیحات شغلی

 (7388عربیون و همکاران ) مطلوبیت فردی و خانوادگی
 (7313دباشی و همکاران ) کارامدی اجتماعی

 (7388عربیون و همکاران ) انگیزه اقتصادی
 (2676هاروف و ویر ) انگیزه یادگیری/ اموزش پذیری

 (7388عربیون و همکاران ) ریسک پذیری افراد

وجه به ، با تییدانشجو یریادگی یهاشبکه جادیمنظور ابه یارائه مدلالگوی تبیین 
یابی ستباعث د های آزاد اسالمی شهر تهراندانشگاه یلیتکم التیتحصموقعیت و ظرفیت 

عنوان یک مشکل در شود و آن چه که بعضاً بههای خود میدانشگاه به اهداف و مأموریت
ارائه پژوهش حاضر بر آن است، به  نماید.فرآیند یادگیری مطرح است، تا حدی برطرف می

های آزاد گاهدانش یلیتکم التیدر تحص ییدانشجو یریادگی یهاشبکه جادیمنظور ابه یمدل
  بپردازد. اسالمی شهر تهران
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 روش
ند های جدید مناسب هستهای تحقیق کیفی، برای کشف دادهبا توجه به اینکه که روش

های یادگیری های شبکه(، از این روش در برای ارائه الگو و کشف مؤلفه2673)کرسول، 
این پژوهش، شامل کلیه جامعه آماری . ی استفاده شدلیتکم التیدر تحص ییدانشجو
آموزشی و یادگیری است که در زمینه نظران، استادان و مدیران ارشد حوزه مدیریتصاحب

 7گیری هدفمندگیری از روش نمونهیادگیری مجازی تجربه و حضور دارند. برای نمونه
های هشبک هایها با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری در ابعاد و مؤلفهاستفاده شد و مصاحبه

 ادامه داشت.  2گلوله برفی یی با روشدانشجویادگیری 

  پژوهشهای نمونه ویژگی .4جدول 
 عرصه فعالیت

 تحصیالت
 استادان دانشگاه

مدیران آموزش و 
 یادگیری مجازی

 جمع ردیف

 2 2 - دانشجوی کارشناسی ارشد
 3 2 7 دانشجوی دکتری

 76 2 2 یأت علمیهعضو 
 72 1 0 جمع ستون

مصاحبه، محققان به این نتیجه رسیدند که اطالعات موردنیاز به نقطه اشباع  72انجام با 
ات آوری اطالعبرای گردهای دیگری با خبرگان انجام شود. رسیده و الزم نیست مصاحبه

آوری جمع جهتای استفاده شد؛ مربوط به پیشینه نظری و تجربی پژوهش از روش کتابخانه
در  .شدفاده تاس ساختاریافتهنیمه مصاحبه از ابزار سؤاالت پژوهش بهگویی و پاسخاطالعات 

ه های انجام گرفته چند مصاحباین پژوهش، برای محاسبه پایایی باز آزمون از میان مصاحبه
ها در یک فاصله زمانی کوتاه و مشخص دو بار عنوان نمونه انتخاب شده و هر کدام از آنبه

ا هشخص شده در دو فاصله زمانی برای هر کدام از مصاحبهکُدگذاری شدند. سپس کُدهای م
 با هم مقایسه شدند. 

  

                                                           
1 Purposive 

2 snowball sampling 
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 محاسبه پایایی بازآزمون .5 جدول

 پایایی بازآزمون )درصد( تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کُدها عنوان مصاحبه ردیف
7 M2 774 47 32 12% 
2 M4 06 24 72 86% 
3 S1 06 21 0 16% 

 %11 26 12 234 کل

 آمده است: 0جدول ها در نتایج حاصل از این کُدگذاری

 محاسبه پایایی بین دو کُدگذار .6جدول 

 ردیف
عنوان 
 مصاحبه

تعداد کل 
 کُدها

تعداد 
 توافقات

تعداد عدم 
 توافقات

پایایی بین دو کدگذار 
 )درصد(

7 M2 721 26 21 11% 

2 M4 06 20 8 81% 
3 S1 01 21 72 18% 

 %87 26 763 220 کل

ها در بخش کیفی روش کدگذاری نظری )برگرفته از روش تحلیل داده در این پژوهش
د تحلیل پوش در فرآینسه فرآیند همبا استفاده از  و بنیان( بوده استپردازی دادهروش نظریه

به  3انتخابیو کدگذاری  2، کدگذاری محوری1سازی بنیادی کدگذاری بازتئوری مفهوم
 ها پرداخته شده است. یافتهتحلیل 

 هایافته
 ؟چیست یلیتکم التیدر تحص ییدانشجو یریادگی یهامدل شبکه سؤال اول: مقوله اصلی

ترین گام در فرآیند نظریه داده بنیاد شناسایی مقوله محوری و کلیدی است که اصلی
تحصیالت تکمیلی است و همه های یادگیری دانشجویی در همان مقوله مرکزی شبکه

 حاصل که است اصلی رویداد یا واقعه کنند.ای دیگر در راستای آن آرایش پیدا میمقوله

بر این اساس در پژوهش  .(7118است )اشتراوس و کوربین،  متفاوت شرایط میان تعامل

                                                           
1. Open Coding 

2. Axisal Coding 

3. Selective Coding 
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انونی مقوله کعنوان به "ی و تعاملمیو ت یاشبکه یریادگی "های موجود حاضر  از میان مقوله
 اند. یا مقوله محوری مطرح شده

 یلیتکم التیدر تحص ییدانشجو یریادگی هایمدل شبکه یمقوله اصل .7جدول
 های مفهومیای از گزارهنمونه های جزئیمقوله مقوله اصلی

 ای و تیمییادگیری شبکه

جست و جوی پاسخ سؤاالت و 
 یادگیری غیر درسی

ری یادگیای نوعی یادگیری شبکه
مشارکتی و دوطرفه است و به 

-صورت گروهی و تیمی شکل می

گیرد که زمینه بحث و کاوش و 
های جست و جو را در همه زمینه

درسی، آموزشی و فراتر از 
چارچوب های کالسی فراهم می 

 (.1، 0، 2، 3، 7آورد )

 یادگیری مشارکتی و متقابل

مشارکت و حضور در رویدادهای 
 فرادرسیآموزشی و 

یادگیری تیمی و تعامل نقادانه با 
 استادان

های یادگیری مجازی در شبکه
توانند دائم با هم دانشجویان می

تعامل داشته باشند. در مورد مسائل 
آموزشی، فرادرسی، کاری و شغلی 

 ها و مقاطع دیگربا دانشجویان رشته
، 1، 0، 4، 2ارتباط داشته باشند و.. )

8.) 

 تعامل

ها و با دانشجویان سایر رشته تعامل
 مقاطع

های دائم، کاری، آموزشی، تعامل
 فرادرسی
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ی لیتکم التیدر تحص ییدانشجو یریادگی یهامدل شبکه  7سؤال دوم: شرایط علی
 ؟کدامند

گذارند. ای از وقایع و شرایط است که بر مقوله محوری اثر میشرایط علی مجموعه
مقدم بر پدیده اصلی هستند. این  زمانیشرایط علی رویدادها و وقایعی هستند که از نظر 

 "های موجود، شوند. از میان مقولهشرایط باعث ایجاد و توسعه پدیده یا مقوله محوری می
 "اتو تدارک امکاناتی و ریادگی یهاشبکه یزریبرنامه، انیدانشجو هایزهیانگهای مقوله

شوند ها داشته و تا این عوامل مهیا نشوند که نقش فعال در ایجاد شبکهعنوان عللی تلقی میبه
 گیرد. شکل نمی ییدانشجو یریادگی هایشبکه

 یلیتکم التیدر تحص ییدانشجو یریادگی هایمدل شبکه یعل طیشرا .8جدول
 های مفهومیای از گزارهنمونه های جزئیمقوله مقوله اصلی

 های دانشجویانانگیزه

دانشجو باید برای یادگیری در  های درونیانگیزه
های دانشجویی انگیزه داشته شبکه

باشد و اطرافیان، والدین و خانواده 
 هایاو را برای یادگیری در شبکه

یادگیری و مجازی ترغیب نمایند 
 (.74و  72، 77، 1، 1، 0، 4)

 های  بیرونیانگیزه
 انگیزه یادگیری

 کسب منافع

 های یادگیریریزی شبکهبرنامه

 یهاازیبا ن یدرس یهاتناسب برنامه
های یادگیری باید برنامه شبکه انیدانشجو

های منعطف باشد و با ویژگی
دانشجویان و نیازهای آنان و جامعه 

همخوانی داشته باشد. و 
بازخوردهای تصدیقی، اطالعاتی و 
احساسی برای دانشجویان به همراه 

و  77، 76، 1، 0، 2، 3داشته باشد )
72.) 

 های پیش بینیها و فعالیتفرصت
 شده

 های درسیانعطاف پذیری برنامه

 هانظارت و بازبینی فعالیت
تناسب اهداف برنامه با نیازهای 

 جامعه
 بازخورد

 امکانات و تدارکات

به  نیاز ای و تیمییادگیری شبکه کتابخانه و سیستم اطالع رسانی
، ای دیجیتالهای کتابخانهسیستم

شبکه اینترنت، و امکانات مناسب 
 (. 72، 73، 72، 8، 2، 7دارد )

 ایامکانات و خدمات رایانه

 تأمین منابع مالی
 شبکه اینترنتی مناسب

                                                           
1  . causal conditions 



 99پاییز ، شانزدهم، سال و هفتم  ی تربیتی، شماره پنجاهشناسروانفصلنامه                                             228 

امکانات و تجهیزات آموزشی و 
 پژوهشی

ی لیتکم التیدر تحص ییدانشجو یریادگی یهامدل شبکه 7سؤال سوم: راهبردهای
 ؟کدامند

رای هایی بحلمنظور از راهبردها در رویکرد زمینه بنیاد اقدامات هدفمندی هستند که راه
ترین شوند. مهمسازند و منجر به ایجاد پیامدها و نتایج میپدیده مورد نظر فراهم می

و ی، رارشادگی، بانیپشتسازی، شبکه "راهبردهای اتخاذ شده در این پژوهش عبارتند از: 
 ."چرخه دانش

 یلیتکم التیدر تحص ییدانشجو یریادگی هایمدل شبکه یراهبردها .9جدول
 های مفهومیای از گزارهنمونه های جزئیمقوله مقوله اصلی

 سازیشبکه

سازی درون شبکه
 دانشگاهی

ای و در یک شبکه یادگیری دانشجویان باید با یکدیگر ارتباطات حرفه
داشته، تبادل افکار و تجارب داشته، و با دیگر خبرگان و  علمی

 (.74و  72، 77، 2، 4، 2، 7متخصصان تسهیم دانش داشته باشند )

سازی بیرون شبکه
 دانشگاهی

ارتباط و تسهیم 
 تجارب

 پشتیبانی

حمایت و پشتیبانی 
مادی و روانی 

 دانشگاه
تادان مالی کرده، و اس دانشگاه باید از شبکه یادگیری دانشجویان حمایت

، 1، 1، 0، 2، 3باید دانشجویان را در این یادگیری مجازی تشویق نمایند )
 (.72و  74

پشتیبانی روانی 
 استادان

حمایت علمی 
 دانشگاه و استادان
 تشویق دانشجویان

 ارشادگری

 راهنمایی استادان
ار مهم یادگیری بسیها در بهبود شبکه حمایت روانی استادان و ترغیب آن

-ها به کارایی شبکه یادگیری کمک میاست و مربیگری و ارشاد آن

 (. 74، 72، 76، 8، 4، 7نماید )

تأثیرپذیری 
 دانشجویان
 مرشدیت

 الگوگیری دانشجویان
 خلق دانش
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چرخه 
 دانش

و نگه  یساز رهیذخ
 دانش یدار

 های یادگیری دائمباید از دانش ایجاد شده، تجارب ایجاد شده در شبکه
و  73، 76، 1، 0، 3، 2همیشه آن را بروزرسانی و انتشار داد )آموخت و 

72.) 
 نشر و انتشار دانش

 کاربرد دانش

یسؤال چهارم: شرایط زمینه  التیدر تحص ییدانشجو یریادگی یهامدل شبکه  7ا
 ؟ی کدامندلیتکم

زند و بر ساپدیده مورد نظر را فراهم میشرایط بستر مجموعه شرایطی هستند که زمینه 
گذارند. شرایط بستر، مقوله محوری و نتایج منتج از آن را تحت ها تأثیر میرفتارها و کنش

جو ، انیدانشجومشکالت  "های دهد. شرایط بستر در پژوهش کنونی مقولهتأثیر قرار می
 هستند. "و استادان انیگروه دانشجوو  دانشگاه یطیمح

 یلیتکم التیدر تحص ییدانشجو یریادگی هایمدل شبکه یا نهیزم طیشرا .11جدول
 های مفهومیای از گزارهنمونه های جزئیمقوله مقوله اصلی

 مشکالت دانشجویان

داشجویانی که مسائل و مشکالت  مشکالت اقتصادی
های زندگی مالی دارند، گرفتاری

بیشتری دارند و درگیر مسائل غیر 
ی هستند، کمتر تحصیلی و اجتماع

های انگیزه یادگیری در شبکه
و  8، 0، 2، 4، 2، 7یادگیری دارند )

77 ،72 ،73 ،72.) 

 مشکالت اجتماعی و روانی
 های غیر تحصیلیدغدغه

 امید و انگیزه

 جو محیطی دانشگاه

یادگیری جمعی دانشگاه از تجارب 
 و اشتباهات

یکی از تأثیرگذارترین عوامل در 
 ای جو دانشجوییی وشبکهیادگیری 

جو دانشگاه است. دانشجویان 
توانند به یکدیگر انگیزه دهند، می

یکدیگر را به تفکر و تالش و 
پیگیری وادارند و در اطالع رسانی 

، 2، 4، 2، 7به یکدیگر مفید باشند )
 (.72، 73، 72، 77و  8، 0

ضعف ارتباطات دانشجویان و 
 استادان

 عدم روحیه کار تیمی
 تنوع علمی و تخصص در دانشگاه
جو دانشجویی پیشرفت گرا و پر 

 تالش

 گروه دانشجویان و استادان
 

ها، انتظارات و فرهنگ و خواسته فرهنگ دانشجویان
تمایالت دانشجویان در یادگیری و 

سازی بسیار دخیل است. شبکه
 تشابه و تنوع دانشجویان

 ها و انتظارات دانشجویانخواسته

                                                           
1. context  
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تخصص و توانایی استادان و 
 دانشجویان

فرهنگ یادگیری و اهل بحث و 
مناظره علمی یکی از عوامل بهبود 

و  76، 1، 2، 4، 3ادگیری است )ی
77 ،72 ،74 ،72.) 

 های اموزشیگروه

 التیدر تحص ییدانشجو یریادگی یهامدل شبکه 7گرمداخله طیشراسؤال پنجم: 
 کدامند؟ی لیتکم

گر شرایطی ساختاری هستند، که به پدیده مورد نظر تعلق دارند و بر مداخلهشرایط 
راهبردها را درون بستر خاصی محدود یا تسهیل  گرمداخلهگذارند. شرایط راهبردها اثر می

 "هدانشگا یساختار سازمانو  انیدانشجو یریدرگ "های کنند. در پژوهش حاضر مقولهمی
 .اندگرفتهی پارادایمی مورد توجه قرار الگوگر عنوان شرایط مداخلهبه

 یلیتکم التیدر تحص ییدانشجو یریادگی هایگر مدل شبکهمداخله طیشرا .11جدول 
 های مفهومیای از گزارهنمونه های جزئیمقوله مقوله اصلی

 درگیری دانشجویان

 درگیر شدن رفتاری
اگر دانشجویان در محتوا و ساخت 

باشند و برنامه مشارکت نداشته 
اندازه کافی مشغول و درگیر به

توان ای نباشند نمییادگیری شبکه
به موفقیت آن چندان امیدوار بود 

 (.74، 73، 76و  1، 1، 4، 2، 7)

 درگیر شدن شناختی
 درگیر شدن عاطفی

 مشارکت در محتوا و برنامه
 ایدرگیری با محیط علمی و حرفه
به  تمرکز، دقت و توجه دانشجو

 اییادگیری شبکه

 ساختار سازمانی دانشگاه

عدم هماهنگی برنامه رسمی دانشگاه 
وجود قوانین و مقررات پیچده و  با یادگیری فوق برنامه

ساختار متمرکز و بروکراسی اداری 
تواند در یادگیری دانشگاه می

، 2، 3، 7ای تأثیرگذار باشد )شبکه
 (.72، 72، 77و  1، 8

 متمرکز و پیچیده ساختار سازمانی
ضعف یکپارچگی شبکه ارتباطات 

 داخلی و خارجی دانشگاه
 قوانین و مقررات اداری پیچیده

 ناپذیرو انعطاف  ایستا یسازمانده

ی لیتکم التیدر تحص ییدانشجو یریادگی یهامدل شبکه یامدهایپسؤال ششم: 
 کدامند؟

                                                           
1  . environment 
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های مربوط به پدیده مورد نظر حاصل کنشپیامدها نتایجی هستند که از راهبردها و 
 وقعیتیم حفظ و اداره منظوربه ای یامسئله یا امر به پاسخ در کنش/ واکنشی جا شوند. هرمی

 و واستهخ پیامدها این از برخی .آیدمی پدید پیامدهایی شوند، انتخاب افرادی یا از سوی فرد
در  یادگیری دانشجویی استخراج شدهترین پیامدهای الگوی شبکه اند. مهمناخواسته برخی

 ."پیامدهای مثبت فردی، پیامدهای مثبت سازمانی و پیامدهای منفی"عبارتند از:  پژوهشاین 

 یلیتکم التیدر تحص ییدانشجو یریادگی هایمدل شبکه یامدهایپ .12جدول 
 های مفهومیای از گزارهنمونه های جزئیمقوله مقوله اصلی

پیامدهای 
 مثبت فردی

های ارتقاءی مهارت
 اجتماعی

اگر دانشجویان در محتوا و ساخت برنامه مشارکت نداشته باشند و 
توان به ای نباشند نمیاندازه کافی مشغول و درگیر یادگیری شبکهبه

 (.74، 73، 76و  1، 1، 4، 2، 7موفقیت آن چندان امیدوار بود )

ارتقاءی آگاهی علمی 
 ایو شغلی و حرفه

بهبود ارتباطات 
استادان، دانشجویان و 

 متخصصان
 ایتوسعه حرفه

 یشناس تیمسئول

پیامدهای 
 مثبت سازمانی

 بهبود سرمایه اجتماعی

تواند انجام دهد و یک دانشجو تنهایی بسیاری از کارها را نمی
ه کند. شبکه یادگیری سرمایتواند به بسیاری از مسائل فکر نمی

، 8، 0، 2، 3دهد )اجتماعی سرشاری در اختیار دانشجویان قرار می
 (.74، 73، 72و  77

 رشد و پیشرفت دانش

بهبود جو علمی و 
 مشارکتی دانشگاه
نوآوری علمی و 

 فناوری
ارتقاءی یادگیری 

 جمعی

پیامدهای 
 منفی

روابط سرگردان و بی 
 برنامه

ته تواند پیامدهای منفی هم داششبکه یادگیری دانشجویی میتجربه 
ای از دانشجویان جایگاه اجتماعی خود را با بقیه مقایسه باشد و دسته

 (.76، 1، 2، 2نمایند و احساس خوشایندی نداشته باشند )

بروز احساسات منفی 
 نسبت به جایگاه خود

اتالف وقت و از دست 
 هادادن فرصت

ناکامی و احساس 
 سرخوردگی
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 گیریبحث و نتیجه
یست، فرهنگی چندان ساده و تصادفی ن -فرآیند یادگیری در بستر دانشگاه و محیط اجتماعی

وان یادگیری یافته، بتهای سنتی و انتقال ساده شفاهی و با محتوای نوشتاری سازمانکه با روش
 ت(. تحقیقا7310همکاران،  و آموزش اثربخشی را برای دانشجویان فراهم کرد )باقری و

 کهیینجااز آ .ستا دهنبو مستثنی هقاعد یناز ا نیز ننشجویادایادگیری  ردمودر  هشد منجاا
یادگیری  بر متمرکز یادگیری دانشجویان توسعه نمواپیر انیردر ا هشد منجاا تتحقیقا غالب

و  زیسادهماآ بر مترتب ملاعوو  یطاشر مبین ننداتونمی ،ستا دهبو الکترونیک و مجازی
این  بنابراین هدف اصلیباشند.  ای دانشجویان تحصیالت تکمیلییادگیری شبکه توسعه

 یلیکمت التیدر تحص ییدانشجو یریادگی یهاشبکه جادیمنظور ابه یارائه مدلپژوهش 
بوده است. در پژوهش کیفی حاضر با استفاده از روش های آزاد اسالمی شهر تهران دانشگاه
ی دانشجویی های یادگیرتئوری و طرح سیستماتیک مدلی فرآیندی برای ایجاد شبکهگراندد 

 در تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی ارائه شد. نتایج نشان داد:
های محوری مقوله "ای و تعاملیادگیری شبکه " -

 یی هستند؛ دانشجو یریادگی هایشبکه

 هایشبکه یزریبرنامه، انیدانشجو هایزهیانگ " -
 هایبکهششوند که نقش فعال در عنوان عللی تلقی میبه "امکانات و تدارکات ی وریادگی
ه مناسب ای به شیوداشته و تا این عوامل مهیا نشوند، یادگیری شبکه ییدانشجو یریادگی

 گیرد.شکل نمی

ترین راهبردهای اتخاذ شده در این پژوهش مهم  -
 ."چرخه دانش ی وارشادگری، بانیپشت سازی،شبکه " عبارتند از:

مشکالت دانشجویان، جو "های شرایط بستر مقوله  -
 هستند. "دانشگاه و گروه استادان و دانشجویان

 "درگیری دانشجویان، و ساختار سازمانی "های مقوله -
 اند.گر الگوی پارادایمی مطرح شدهعنوان شرایط مداخلهبه

پیامد پژوهش حاضر پیامدهای سازمانی و فردی و  -
 پیامدهای ناخواسته است. 
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 دانشگاه یلیتکم التیدر تحص ییدانشجو یریادگی هایشبکه مدل کدگذاری محوری: مدل .1شکل

ای هدرگیری دانشجویان تحصیالت تکمیلی در یادگیری عامل مهمی در کسب آمادگی
 عملی است.الزم )شغلی، مهارتی، اجتماعی، کارآفرینی و ...( برای ایفای نقش علمی و 

وان یکی از عندهد که درگیری دانشجویان با برنامه آموزشی بهادبیات حوزه تربیت نشان می
( و به طور مستقیم 2668های یادگیری است )برینت و همکاران، بینی کنندهترین پیشمهم

های دانشگاهی و نیز قرار گرفتن دانشجویان در جریان تحت تأثیر مشارکت در فعالیت

 شرایط علی

ــ *  ــگ ــان ــایزهی  ه
 انیدانشجو

ــه *  ــام ــرن ــب  یزری
ــبـــکـــه   یهـــاشـــ

 یریادگی
ــانــات و   *  امــک

 تدارکات

 مقوله محوری

ه شــبک یریادگ* ی
 یمیو ت یا

 * تعامل     

 

    

 راهبردها

 سازیشبکه* 

 * پشتیبانی    
 * ارشادگری    
 * چرخه دانش          

      

 گرشرایط مداخله

ــ*  ــدرگـــ  یریـــ
 انیدانشجو

 یســاختار ســازمان  * 
 دانشگاه

 

 بستر

 انیمشکالت دانشجو* 
 * جو محیطی

 دیو اسات انیگروه دانشجو*  

 پیامدها

* پیامدهای فردی   
 مثبت        

       
* پیامدهای سازمانی  

 مثبت

       
 منفی * پیامدهای
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(. بنابراین خلق شرایطی که بتواند مشارکت و 2676ی دانشگاهی است )کالفیلد، رخدادها
فی خواهد شد. هد دانشجویاندرگیری دانشجویان را موجب شود، منجر به افزایش یادگیری 

 (.7313بالغ، دهندگان است )تقوی قرهکه هم مدنظر فراگیران و هم آموزش
ان هایی که دارد، امکامکانات و ویژگیهای یادگیری دانشجویی با توجه به در شبکه

ده به های جدید برای یادگیرنتبادل دانش، فهم مشترک، توسعه دانش دانشجو و گشودن افق
تواند اعضای شبکه با یکدیگر می های یادگیری با ایجاد تعامل و کنشآید. شبکهوجود می

ان ریت دانش دانشجویافزایی، تسریع تسهیم دانش، بهبود مدیای، همباعث توسعه حرفه
ث تواند باعوگوی و مشارکت دانشجویان به صورت غیررسمی میشود. جریان گفتمی

( اشاره 2668(. مایر و پولر )7310بهبود و دگرگونی کارکرد شبکه شود )باقری و همکاران، 
جتماعی های اها شرایط و ملزومات و فضای مناسب برای تشکیل شبکهاند، در دانشگاهنموده

های اجتماعی یادگیری دانشجویی ادگیری وجود دارد. نتایج ارتباط و تعامل در شبکهی
سانی رهای مؤثری برای اطالعهای اجتماعی یادگیری راهتأثیرات عمیق و ژرفی دارد و شبکه
های یادگیری دانشجویی، ادراکات دانشجویان، گروه، و یادگیری تیمی هستند. در شبکه

ی شبکه با یکدیگر و با دانشجویان یستر درگیری دانشجویان در مشارکت و همکاری اعضا
 دهد، نقشهای متخصصان نشان میدهد. تعمق در گفتهای را شکل میهای حرفهفعالیت

سازی دانشجویان بسیار مهم های آموزشی و اعضای گروه در شبکه در توسعه و آمادهگروه
اشد. سریع یادگیری دانشجویان بسیار مهم بها در تهای آنتواند بستگی به ویژگیاست و می

بازار کار  شناسی،شناسی، معرفت شناسی، روشتوسعه یادگیری دانشجویان در قالب هستی
دهنده نوعی هویت گیرد که در نهایت شکلها شکل میای و اجتماعی آنو توسعه حرفه

 (. 2661، 7ای به آنان است )جونزرشته
ای و تیمی در کنار آموزش رسمی به شکل بارزی شبکهتعامالت اجتماعی و یادگیری 

منجر به نسبت دادن معانی متنوعی به دانشجوی تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و 
گیرد و او برای خود قبول شود که توسط خود او و دیگران شکل میدکتری( خاص می

بخشد که فرد )توسط می ها در فرد قوامها، عقاید و ارزشای از ویژگیکند و به مجموعهمی
(. در سطح بعدی، تغییر در 2677شود )اسالی و اسمیت، خود و دیگران( با آن شناخته می

ها از طرف آنان را در پی دارد. این تر انتقال و کاربرد آموختهرفتار آنان و به عبارت دقیق

                                                           
1. Jones 
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عیت واقعی های حاصل از آموزش در کارهای عملی و موقکارگیری آموختهمقوله اشاره به
ای، علمی، شغلی، اجتماعی و فرهنگی به دانشجو برای توسعه حرفه (.7316دارد )طاهری، 

ری و با یادگی موارد نیاز ا اندکی یادگیری اثربخش و منعطف و تعامل نیاز دارد، که سهم
تدریس سنتی محقق خواهد شد، ولی ارتباط و تعامل با همساالن و مشارکت و همکاری، 

اگیری و بیشترین سهم را در ی های ارتباطیی و مشارکتی و استفاده از فناورییادگیری تیم
ا در عصر های در دانشگاهه یادگیری شبکهب دیبا نیبنابرا ای دانشجویان دارد. توسعه حرفه

 .انفجار اطالعات و عصر دیجیتال بیشتر توجه شود
شی حساس های آموزقبیل بستهها باید یک برنامه جامع و از پیش تعیین شده، از دانشگاه

ه های درسی حساس بهای فرهنگی، محتوای برنامهبه فرهنگ، تمرین های فرهنگی، پروژه
ن ها به تنوع های دانشجویان پاسخ دهند. ایفرهنگ و ...، داشته باشند و با تکیه بر آن برنامه

، منظور یک باشند گوها باید به تنوع نیازهای یادگیری دانشجویان پاسخنکته که دانشگاه
های آموزشی و فرهنگی کامل و جریان یک طرفه نیست که دانشگاه موظف باشد برنامه

گویی مبتنی گویی به تنوع فرهنگی طراحی کنند. بلکه اول اینکه، این پاسخجامعی برای پاسخ
بر یک فرآیند تعاملی، مستمر، پویا و در حال شدن است و نه یک جریان ایستا، خطی، از 

ش تعیین شده و قابل پیش بینی. دوم اینکه با حاکم شدن پارادایم پیوندگرایی، نه تنها مرز پی
ی با مشارکت های اطالعاتیابد، بلکه تولید دانش مبتنی بر ایجاد گرهدانش به کلی تغییر می

د و کشتمامی منابع یادگیری است که این خود جریان یک طرفه آموزش را به چالش می
یندی پویا، تعاملی و چند طرفه می داند که دائماً محتوا، فرآیندها و اهداف آموزش را فرآ

 شود:پیشنهاد می آن در حال شدن است.  بر این اساس
تمرکز روی تعامالت اجتماعی در کنار توسعه  -

انشجویان ای، علمی و شغلی به دتخصصی فرد به شکل بارزی منجر به نسبت دادن معانی حرفه
 راهم شود.ای برای دانشجویان فمینه تعامالت علمی، یادگیری تیمی و شبکهشود که باید زمی

 بین رابطه به توجه با که داشت توجه بایددگرگون  -

 درگیری ارتقاءی عالی، آموزش بخش نهایت در و دانشگاه و آموزشی هایگروه
 سطح در گرفته شکل نهادی ساختارهای به وابسته ایتوسعه هایفعالیت در دانشجویان

 ساختارهای و قوانین در تغییر نیازمند هاآن در اصالح ایجاد و مداخله که هستند کالن

 استادان، و دانشجویان گزینش مقررات نظیر عالی آموزش بخش در شده تعریف
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 تخصیص و تامین هایروش آموزشی، هایگروه و هادانشگاه برای شده تعریف اختیارات

 ساختارهای در گرفته شکل سنن و آداب ترمهم همه از و دکتری، دوره در مالی منابع

خیلی  های اجتماعیها به خصوص در راستای شبکهآن در تغییر ایجاد که است دانشگاهی
 .است مهم

های مدل ارائه شده در این تحقیق در سایر سازمان -
 شود. هآموزشی دیگر نیز به اجرا در آمده و نتایج مربوط به آن با نتایج این پژوهش مقایس

های آینده رویکرد پژوهش کمی و یا در پژوهش -
تلفیقی از رویکرد کیفی و کمی )روش آمیخته( در ارائه الگویی برای شناسایی عوامل مؤثر 

 .سازی بادگیری دانشجویان استفاده شودای و شبکهبر یادگیری شبکه

توانند دیگر عوامل مؤثر بر یادگیری محققان آینده می -
 ای را به مدل این پژوهش اضافه کرده و مجدداً به آزمون مدل بپردازند.  شبکه

مناسب  یآموزش یراهکار ها یطراح نکهیبا توجه به ا -
ا هر فرهنگ است، لذ یو شناخت یریادگی یهاسبک ییهر فرهنگ مستلزم شناسا یبرا

و مطالعه  یمورد بررس یرانیا یفرهنگ ها یریادگیو  یشناخت یشود که سبک هامی شنهادیپ
 .ردیقرار بگ

عنوان ابزار ( استفاده صرف از ابز ار مصاحبه به7توان: از محدودیت های این پژوهش می
گویی به ( مقاومت برخی از مدیران و متخصصان در مورد پاسخ2گردآوری اطالعات؛ 

 سؤاالت، را نام برد.

 منابع
. (7310) خراسانی اباصلتباقری امین، یمنی دوزی سرخابی محمد، فراستخواه مقصود، 

 .7-20( :3) 1. آموزش عالی ایران. مطالعه تحلیلی شبکه یادگیری فردی دانشجویان
نوآوری. پایان نامه  -های یادگیری(. مطالعه و ارائه الگوی شبکه7311باقری، امین )

 کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی.
 شتهر یکترد مقطع ننشجویادا ایحرفه توسعه یلگوا ئهارا(. 7313بالغ، حسین )قرهتقوی

 رساله دکتری رشته مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی.تربیتی.  معلو یها
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 در نوین ایشیوه تیم؛ بر مبتنی (. یادگیری7312زاده، غالمرضا و ابوالحسنی، فرید )حسن

 علوم دانشگاه پزشکی دانشکده تجربه :پزشکییافته  ادغام هایبرنامه آموزش

 .067-076(: 1) 73تهران.  پزشکی
(. یادگیری تیمی اعضای هیئت علمی؛ یک 7310آبادی، نسرین و مالئی، رقیه )داوری دولت

 4 ،مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکیهای یادگیرنده. گام به سوی دانشگاه
(2 :)86-12. 

ها و ضرورت تدوین برنامه درسی چندفرهنگی در ایران: ویژگی (.7317صادقی، علیرضا. )
 .727-13، شماره هفدهم و هیجدهم، راهبرد فرهنگها و ارائه راهبردها. بررسی چالش
محمد علی همایون  گفت و گو درباره عقالنیت و نوگرایی:(. 7388صادقی، محمد. )

 اه ادیان و مذاهب. کاتوزیان، سید حسین نصر، مصطفی ملکیان و ... قم: دانشگ
(. بررسی تربیت چندفرهنگی در دانشگاه کردستان. پایان نامه 7313صالح زاده، پرشنگ. )

 کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان. 
. تهران: موسسه توسعه فناوری فناوری اطالعات و اموزش و پرورش(. 7384عبادی، رحیم. )

 آموزشی مدارس هوشمند. 
بررسی میزان توجه به رویکرد آموزش چندفرهنگی (. 7312)عبدلی سلطان احمدی، جواد. 

ای هعلمی دانشگاهدر محتوای برنامه درسی علوم پزشکی از دیدگاه اعضای هیئت
مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و . 13 - 14شمال غرب کشور در سال تحصیلی 

 .30-21شماره اول، ، هفتم

فضای مجازی، امنیت  "(7316) عرفان؛ آزادی، اکرم؛امویی، محمد رضا نژاد،یاسمی
منتشر شده در همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن  "استراتژی  یاجتماعی ، راهبردها

 .16در توسعه پایدار در سال 

 . تهران: سمت.کیفیت در آموزش عالی(. 7317یمنی دوزی سرخابی، محمد )
 (.7311) ؛ باقری، امین؛ فراستخواه، مقصود و خراسانی، اباصلتمحمد ،یسرخاب یدوز یمنی

های نوآوری: مرور نظام مند مقاله -های اجتماعی دانشجویی در فرآیند یادگیریشبکه
-772: 7(7)78، دپژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت(. 7382-7312پژوهشی ) -علمی

12. 

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3319-fa.pdf
http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3319-fa.pdf
http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3319-fa.pdf
http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3319-fa.pdf
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