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در دهههای اخیر ،رویکردهای سنتی تدریس و یادگیری با ظهور فناوریهای نوین

ازجمله رایانه و شبکه دچار تغییر و تحول اساسی شده است .با ورود فناوریهای کمکی
بهویژه فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشی در کلیه دورهها و پایههای تحصیلی
شاهد تحوالت چشمگیری در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه بودهایم .این تحوالت
با ورود اینترنت بهعنوان شبکه بینالمللی اطالعات و ارتباطات مضاعف شده و فرایند
تدریس و یادگیری را عمیقاً تحت تأثیر خود قرار داده است .امروزه سؤال اساسی نظام
آموزشی در کلیه کشورها این نیست که از فناوریهای کمکی بهویژه فناوری اینترنت در
فرایند تدریس و یادگیری استفاده کنیم یا از آن بهره نگیریم ،بلکه سؤال کلیدی و بنیادی
آن است که چگونه میتوانیم فناوری را با فرایند تدریس و یادگیری بهگونهای یکپارچه
سازیم تا به کمیت ،کیفیت و اثربخشی آن کمک کند .فناوری اینترنت از آغاز شکلگیری
آن تاکنون مدام بهبود ،اصالح و تکاملیافته است ،بهگونهای که از ظهور پست الکترونیکی
به وب  2و وب  3دستیافتهایم و شاهد ابزارهای مختلف فناوری اینترنت و بهرهگیری از
آنها در عرصههای مختلف زندگی ازجمله فرایند تدریس و یادگیری هستیم .فناوریهای
مختلف اینترنتی بهویژه وب  2و وب  3امکان فعالیت ،مشارکت و تشکیل شبکههای
اجتماعی را برای دانشآموزان و معلمین فراهم میسازد تا از راه دور بتوانند تجارب خود
را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و در تولید دانش بهصورت فردی و گروهی سهیم شوند.
اگرچه اینترنت از ظرفیتهای مناسبی در فرایند تدریس و یادگیری برخوردار است ،اما از
تهدیدهای آنهم نباید غافل شویم.
ضمن معرفی فرصتها و ظرفیتهای مناسب آن و تلفیق هوشمندانه آن با فرایند تدریس و
یادگیری ،دانشآموزان خود را از تهدیدهای موجود در این زمینه آشنا ساخته و آنها را از
خطرات موجود مصون نگه دارد .همچنین با هدایت و نظارت هدفمند از ظرفیتهای مثبت
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هنر معلم در فرایند تدریس و یادگیری مبتنی بر فناوری بهویژه اینترنت آن است که

سخن سردبیر در این مجموعه بهعنوان یادداشت پژوهشی ( )Research noteتوسط مدیرمسئول فصلنامه به رشته
تحریر درآمده است.
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آن برای رشد و تعالی خود و دانشآموزان بهره گیرد .اینترنت باعث شده است تا
دانشآموزان و معلمین عالوه بر تبادل اطالعات از راه دور ،بتوانند با یکدیگر تعامل
گستردهای نیز داشته باشند و این بر فرایند تدریس و یادگیری تأثیر زیادی داشته است.
(زارعیزوارکی و همکاران ،2332 ،زارعیزوارکی و دهقانزاده.)2331 ،
فناوری اطالعات و ارتباطات ،مجموعهای از فناوریهای مبتنی بر رایانه ،شبکههای
محلی ،ملی و بینالمللی را دربرمی گیرد که در تبادل اطالعات و برقراری ارتباط و تعامل
نقش مهمی ایفا میکند .این فناوری هم در ارائه خدمات آموزشی به دانشآموزان و
دانشجویان عادی و هم در ارائه خدمات آموزشی ویژه به دانشآموزان و دانشجویان با
نیازهای ویژه از ظرفیتهای خوبی برخوردار است .افزایش انگیزه یادگیری ،افزایش میزان
دسترسی به آموزش ،ارائه بازخورد فوری ،امکان انجام تمرین و فعالیتهای یادگیری
بهصورت جذاب و غیرتکراری ،افزایش سطوح توجه و دقت ،ارائه محیط یادگیری
برانگیزاننده ،لذتبخش ،بدون تهدید و تمسخر ،هماهنگ کردن انجام فعالیتهای
یادگیری با سرعت عمل یادگیرنده با امکان بازبینی فرایند یادگیری ،کاهش محرکهای
نامربوط و حواسپرت کن ،امکان تکرار تمرینها ،ارائه تقویت و پاداش به تالشهای
یادگیرنده ،پشتیبانی از فعالیتهای معلم و دانشآموز و همچنین استاد و دانشجو ،تسهیل
فرایند سنجش و ارزشیابی ،بهرهگیری از حواس پنجگانه ،تسهیل مشارکت میان
دانشآموزان و دانشجویان ،فعالسازی یادگیرندگان ،پشتیبانی از مدیریت کالس درس،
تبادل اطالعات و تجارب ،دسترسی به آخرین یافتههای علمی موردنیاز ،برقراری ارتباط با
یکدیگر ،تعامل مناسب میان خانه ،مدرسه و جامعه ،نمونههایی از ظرفیتهای مناسب
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فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند آموزش ،تدریس و یادگیری است (زارعیزوارکی
و جعفرخانی ،2332،زارعیزوارکی ،2332،زارعیزوارکی و مرادی .)2333،اینترنت با
منابع بسیار گسترده و متنوعی که دارد در خدمت تدریس و یادگیری قرارگرفته است؛ البته
اثرگذاری آن زمانی است که بهصورت هدفمند ،برنامهریزیشده ،کنترلشده و با هدایت،
حمایت ،نظارت و طراحی دقیق فعالیتها توسط معلم مورداستفاده قرار گیرد .فناوریهای
مبتنی بر اینترنت امکان یادگیری انفرادی ،گروهی و مشارکتی را در سطح ملی و بینالمللی

سخن سردبیر

فراهم ساخته است .این فناوریها به معلمان و دانشآموزان کمک میکنند تا عالوه بر
منابع و امکانات موجود و در دسترس معلم ،از ظرفیتها و منابع اطالعاتی شبکه نیز در
مواقع الزم بهره گیرند و به غنای فعالیتهای تدریس و یادگیری خود بیافزایند .امروزه
سؤال کلیدی و اساسی آن است که چگونه میتوانیم از فناوریهای نوین بهویژه
فناوریهای مبتنی بر اینترنت بهرهگیریام تا بر کیفیت فرایند تدریس و یادگیری بهطور
مؤثر کمک کند؟
رویکردهای مختلفی در خصوص چگونگی فرایند تدریس و یادگیری وجود دارد،
ازجمله این رویکردها ،رویکرد تلفیقی 2است .این رویکرد با بهرهگیری از کلیه فرصتها و
امکانات نظام آموزشی حضوری و از راه دور بهویژه نسلهای نوین آنکه مبتنی بر رایانه و
شبکه است ،سعی دارد تا تجارب یادگیری را بهبود ببخشد .در رویکرد تلفیقی از کلیه
نظریههای یادگیری ،رسانهها و روشهای تدریس ،محتواهای مختلف و شیوههای ارزشیابی
متنوع بهصورت انعطافپذیری بر اساس ویژگیهای یادگیرنده ،اهداف یادگیری ،موضوع
تدریس و شرایط و امکانات معلم در راستای تسهیل و اثربخشی فرایند تدریس و یادگیری
بهره گرفته میشود (زارعیزوارکی و صالحی.)2331،
شبکههای اجتماعی مجازی ،2یکی از ابزارهای نوین ارتباطی است که امکان تبادل
اطالعات و برقراری ارتباط همزمان و غیر همزمان را به کاربران خود میدهد .ازنظر پوری
( ،)2331شبکههای اجتماعی مجازی سرویسهای تحت وب  2هستند که به کاربرانشان
امکان ایجاد صفحات شخصی و درج اطالعات شخصی را میدهند .بهبیاندیگر شبکههای
اجتماعی ،محل گردهمایی میلیونها کاربر اینترنت است که بدون توجه به مرزهای
( ،)2332شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گروههایی که عمدتاً فردی یا
سازمانی هستند تشکیلشده است و الگویی ارتباطی است که مردم را به هم متصل میکند
یا پیوندهایی است که افراد را با گروههایی از مردم مرتبط میسازد.
1. Blended Approach
)2. Virtual Social Networks (V.S.N
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شبکههای اجتماعی مجازی میتوانند در توسعه و ارتقای سطح آموزشی و علمی
کالسهای درس نقش بسیار مؤثری داشته باشند .با استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی،
دانشآموزان و معلمان و همچنین دانشجویان و اساتید میتوانند دامنه فرایند یادگیری خود
را به خارج از محدودههای کالس درس گسترش دهند و با بهرهگیری از فناوریهای
شبکههای مجازی با یکدیگر تعامل داشته و به تبادل اطالعات و تجارب بپردازند .کاهش
هزینه ،انعطافپذیری ،دسترسی سریع به اطالعات ،یکپارچهسازی انواع فناوریهای وب ،2
امکان کنترل دسترسی به منابع معتبر ،به اشتراکگذاری تجارب ،محیط پویای یادگیری،
تولید محتوای دیجیتالی ازجمله ویژگیها و نقاط قوت شبکههای اجتماعی مجازی در
فرایند آموزش است.
بااینحال ،مسائل فنی ،اخالقی ،امنیتی ،اجتماعی و فرهنگی ازجمله امکان نقض حریم
خصوصی افراد ،شکلگیری و ترویج سریع شایعات و اخبار ناصحیح ،انزوا و دور ماندن از
محیطهای واقعی اجتماع ،شکلگیری فرهنگ ارتباطی خاص ،سرقت اطالعات ،پهنای
باند ،هزینههای خرید و نگهداری و ارتقاء بستههای رایانهای و شبکهای ،اعتیاد رایانهای و
اینترنتی از نقاط ضعف و تهدیدهای شبکههای اجتماعی مجازی در فرایند آموزش است
(زارعیزوارکی و همکاران ،2332،آرامون و شاهمحمدی.)2333 ،
برخی از کاربردهای شبکههای اجتماعی در فرایند آموزش ،تدریس و یادگیری عبارتاند
از:
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ایجاد اجتماع یادگیری



ایجاد اجتماع مشارکتی



انجام پروژههای برخط



انجام فعالیتهای یادگیری در محیطهای الکترونیکی



جستجوی اطالعات ،برقراری ارتباط و یادگیری مشارکتی



تعامل خانه ،مدرسه و جامعه
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اشتراکگذاری نقطه نظرات ،برنامههای کالسی ،طرح درسها ،گزارشها،
تکالیف و فعالیتها ،گزارش بازدیدها



معرفی حوزههای کاری و عالیق خود به دیگران



تبادل اطالعات و برقراری تعامل در سطوح محلی ،ملی و بینالمللی



پاسخگویی سریع به سؤاالت درسی

بنابراین بر اساس آنچه گفته شد و همچنین با توجه بهضرورت شناخت فرصتها و
چالشهای بهرهگیری از شبکههای اجتماعی مجازی در فرایند آموزش ،تدریس و
یادگیری و چگونگی استفاده هدفمند و مؤثر از فناوریها و ابزارهای شبکههای اجتماعی
مجازی بهمنظور کمک به تحقق اهداف تربیتی و آموزشی ،این شماره از فصلنامه فناوری
آموزش و یادگیری به موضوع مذکور اختصاصیافته است.
دكتر اسماعيل زارعي زواركي
مدیرمسئول فصلنامه
تابستان 49
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