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عوامل بازدارنده و راهبردهای به کارگیری شبکه

فروغي ابري

Abstract
Considering the social networks, recognizing the
most important obstacles in front of the teachers as
well as achieving some strategies for using them in
education were the chief aim of this study. The
qualitative and the analysis of qualitative data
methods, based on the grounded theory, have been
used in this study. This theory is consisted of three
main elements as: concepts, contents, and issues.
Using purposive sampling, 54documents were
studied carefully and their significant points were
noted down. According to the similarities, some
codes were assigned to the similar cases. These
codes, then, were used to discover the extracted
issues. Depended on the sources and the documents,
the primary category was determined. Establishing
the relationship between the primary and the
secondary category with related concepts, the
grounded theory has been designed.
According to the theory obtained from the
theoretical documents and the resources, some of the
most important obstacles recognized as: lack of
suitable technical facilities, lack of educational
infrastructures, and inadequate knowledge of the
teachers. Three strategies have been designed;
among which acquiring the technical skills is the
most important strategy and establishing dynamics
interaction in teaching and cognitive skills related to
the social networks are the second and the third
ones, respectively. In the light of recognizing the
obstacles and introducing the needed strategies,
social networks can have a great impact on both
teaching skills and learning.
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چکیده
بیٞجزدٞیٗ راٚ تذٚ ا٘ـٛٔ ٕٗتزیٟٔ بختٙ ؽ،ؼٞٚذف اس ایٗ پضٞ
ٚ سػٛٔ اختٕبفی درأز آٝ اعبتیذ اس ؽجىٜ درعی ثزای اعتفبدٝٔثز٘ب
ُ تحّیٜٛ ؽیٚ ػ ویفیٚ اس رٝ در ایٗ ٔغبِق.یبدٌیزی اعت
ٝ ٘ؾزی. ؽذٜای اعتفبدٝٙ سٔیٝی ثز ٘ؾزیٙبی ویفی ٔجتٜٞداد
ٚ ٗ ٔضبٔی،ٓیٞذ اس ٔفبٙ فجبرتٝقز افّی دارد وٙ فٝای عٝٙسٔی
ٗ در ای.دٚ ؽٕبر ٔیرٝای ثٝٙ سٔیٝػ ٘ؾزیٚر افّی رٛ ٔحٚ التٛٔم
 دلتٝذ ثٕٙذفٞ ٌیزیٕٝ٘ٛ٘ ػٚ اس رٜذ ثب اعتفبدٙ ع54 ؼٞٚپض
ب یبدداؽتٟ٘ ٘ىبت وّیذی آٚ  ثزرعی لزار ٌزفتٚ ٝرد ٔغبِقٛٔ
ٝارد ٔؾبثٛٔ ٝبیی ثٞ وذ،بتٟ عپظ ثز اعبط تؾبث.ثزداری ؽذ
 در وؾفٜ ؽذٜبی اختقبؿ دادٞ وذٚ اختقبؿ پیذا وزد
،بدٙ اعٚ بثـٙٔ ٝ ثب اتىب ث. ٌزدیذٜ اعتفبدٜتبج ؽذٙبی اعتِٞٝٛٔم
ریٛ ٔحِٝٛ اس عزیك ثزلزاری ارتجبط ٔیبٖ ٔمٚ ٗری تقییٛ ٔحِٝٛٔم
 عزاحیٚ ٗیٚای تذٝٙ سٔیٝیٓ ٔزتجظ ٘ؾزیٞ ٔفبٚ بی فزفیِٞٝٛ ٔمٚ
، دعت آٔذٝبثـ ٘ؾزی ثٙٔ ٚ بدٙ اس اعٝ وٝبی ٘ؾزیٙ ثز ٔج.ؽذ
ْ فذ،بعتٙٔ یٙد أىب٘بت فٛ ٘ج،ٕیتٞ تزتیت اٝا٘ـ ثٛٔ ٕٗتزیٟٔ
ٚ  دعت آٔذٝبخت ٘بوبفی اعبتیذ ثٙ ؽٚ سؽیٛٔبی آٞسیز عبخت
ٗ اس ٔیبٖ ایٝیٗ ؽذ وٚای تذٝ٘ ٌبٝبی عٞجزدٞی ثز آٖ راٙٔجت
ُٔ ثزلزاری تقبٚ جزدٕٞتزیٗ رأٟ یٙبی فٞبرتٟٔ ب وغتٞجزدٞرا
 اختٕبفی درٝبختی ٔزتجظ ثب ؽجىٙبی ؽٞبرتٟٔ ٚ یب در تذریظٛپ
بیٞجزدٞ راٚ ا٘ـٛٔ بعبییٙ ؽٛ در پزت.ْ لزار داؽتٛ عٚ ْٚیت دِٛٚا
دٛجٟ ثٝاٖ ثٛسػ ٔیتٛٔ اختٕبفی در آٝ وبر ٌیزی ؽجىٝث
. یبدٌیزی دعت یبفتٚ بی تذریظٞبرتٟٔ
، اختٕبفیٝبی ؽجىٞجزدٞ را، درعیٝٔ ثز٘ب،سػٛٔ آ:واشگاى کلیدی
یبدٌیزی ٔؤثز
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مقدمه
أزٚس ٜایٙتز٘ت ٘مؼ ثشري  ٚفشایٙذٜای در س٘ذٌی
اختٕبفی افزاد ٕٞ ٚچٙیٗ در س٘ذٌی فّٕی آٟ٘ب ایفب ٔیوٙذ
٘(Crook , 2008 Harrison&).غُ خذیذ خذٔبت ایٙتز٘تی،
ٚة  2اعت و ٝاؽبر ٜث ٝعبیتٞبی ؽجىٞٝبی اختٕبفی دارد
 ٚتأویذ ایٗ ؽجىٞٝب ثز ٕٞىبری ٔ ٚؾبروت ثز خظ ثیٗ
وبرثزاٖ اعت ) .(Anonymous, 2007ثزخی افزاد ؽجىٝ
اختٕبفی را ثب فٛٙاٖ عبیتٞبی ثز خظ ) (onlineتقزیف
ٔیوٙٙذ و ٝوبرثزاٖ ٔیتٛا٘ٙذ اس عزیك آٖ پزٚفبیُٞبیی را
ایدبد وٙٙذ  ٚثب دیٍزاٖ ثزای دالیُ ؽخقی ) (personalیب
حزفٝای ) (professionalارتجبط ثزلزار وٙٙذ .ؽجىٞٝبی
اختٕبفی خٛأـ ایٙتز٘تی فضٔ ٛحٛر ٞغتٙذ و ٝثٝ
وبرثزا٘ؾبٖ اخبس ٜپغت وزدٖ اعالفبت  ٚپزٚفبیُٞبی
ؽخقیؾبٖ را ٔب٘ٙذ ٘بْ وبرثزی ،فىظ ،اعالفبت ٕٞ ٚچٙیٗ
اخبس ٜثزلزاری ارتجبط ثب تٛخ ٝث ٝؽیٜٞٛبی ٘ٛآٚرا٘ٔ ٝثُ
فزعتبدٖ ثز خظ پیبْٞبی خقٛفی یب فٕٔٛی یب تجبدَ
آ٘الیٗ فىظٞب  ٚاعالفبتؾبٖ را ٔیدٞذ (Tiffany, 2009).
ٔغبِقبت اخیز وبرثزد خٛا٘بٖ اس عبیتٞبی ؽجىٞٝبی
اختٕبفی را ٘ؾبٖ ٔیدٞذ .ثز پبی ٝایٗ ٌشارؽبت اعتفبد ٜاس
ایٗ ؽجىٞٝب در حبَ ٌغتزػ اعت & (Ofcom , 2008
Mcglyn, 2009 ; Sylvester, 010 ; Taylor & Keeter, 2
.(Wildbit ,2005

ایٗ ؽجىٞٝب أىب٘بت سیبدی را ثزای پزٚرػ اختٕبفی
ؽذٖ ٚ ٚاثغتٍی فزأ ٓٞیوٙٙذ  ٚث٘ ٝؾز ٔیرعذ و ٝثز
عغٛح اختٕبفی وبرثزاٖ تأثیز ٚالقی ٔیٌذار٘ذ .ؽجىٝ
اختٕبفی اثشارٞبی یبدٌیزی ارسؽٕٙذی ٞغتٙذ ،سیزا آٟ٘ب
یبدٌیز٘ذٌبٖ را ثزای ایدبد ،ا٘تؾبر  ٚاؽتزان ٌذاری
وبرٞبیؾبٖ لبدر ٔیعبسدٕٞ .چٙیٗ ؽجى ٝاختٕبفی
ٔیتٛا٘ٙذ تقبُٔ ٕٞ ٚىبری یبدٌیز٘ذ ٜرا تغٟیُ وٙٙذ
).(Selwyn, 2008
یىی اس ٚیضٌیٞبی ٔتٕبیش ؽجىٞٝبی اختٕبفی ایٗ
اعت و ٝآٟ٘ب فزفتٞبیی را ثزای حٕبیت وزدٖ اس
عبختبرٞبی اختٕبفی دا٘ؼ در در ٚ ٖٚثیٗ افزاد فزآٞ
ٔیوٙذ .
اس ٘ؾز پتیٙبتی ( ٚ , (Pettenati, 2006یضٌیٞبی ؽجىٝ
اختٕبفی ؽبُٔ ٔٛارد سیز اعت:

ٞذف ) :(goalراثغٔ ٝجتٙی ثز فالیك فزدی ،ثحث
وزدٖٛٔ ،اخ ٝؽذٖ ثب ٔٛضٛفبت خبؿ ،وثزت ٘ ٚبٍٕٙٞی
فالیك  ٚاٍ٘یشٜٞب
تقّك داؽتٗ ) :(belongingاٍ٘یش ٜخٛداٍ٘یختٍی ٚ
اعتمالَ
سٔبٖ ): (durationسٔبٖ ث ٝفٛرت ٘بٔحذٚد اعت.
ث ٓٞ ٝپیٛعتٍی  ٚفٛأُ اختیبر دٙٞذ(cohesion and ٜ
) enabling factorsعغح ثبالی افتٕبد ،احغبط ٔغؤِٚیت،
ٟٔبرتٞبی تىِٛٛٙصیه عغح ثبال ،ا٘تؾبر یب تٛسیـ ٚ
ارسؽیبثی ). (& Ranieri, 2006 Pettenati
ٞذف اسؽجىٞٝبی اختٕبفی وٕه ث ٝثٟجٛد  ٚتغٟیُ
رٚاثظٕٞ ،ىبری ٚ ،تقبُٔ ثیٗ افزاد ،عبسٔبٖٞب ٔ ٚؤعغبت
در ٔٛضٛفبت ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛب٘ٙذ تدبرت ،پشؽىی ،آٔٛسؽی … ٚ
اعت .ثب تٛخ ٝث ٝرؽذ چؾٍٕیز ؽجىٞٝبی اختٕبفی  ٚاضبفٝ
ؽذٖ فذٞب ٞشار وبرثز خذیذ ث ٝایٗ ؽجىٞٝب)، (Vara, 2007
خبٔق ٝآٔٛسؽی در ثز٘بٔ ٝدرعی والط خٛد ث ٝفّت ایٗ وٝ
ؽجىٞٝبی اختٕبفی ثب ٔغبئُ ایٕٙی  ٚؽخقی دا٘ؾدٛیبٖ
ارتجبط دارد ،ث٘ ٝذرت تىِٛٛٙصی ؽجى ٝاختٕبفی را ا٘تخبة
ٔیوٙٙذ .أزٚس ٜاغّت ٔزثیبٖ ث ٝدِیُ ایٗ و ٝایٗ ؽجىٞٝب
ثب یبدٌیزی دا٘ؾدٛیبٖ تٙبعت ٕٞ ٚبٍٙٞی ٘ذارد ،در
اعتفبد ٜاس آٖ تزدیذ دار٘ذ (Holcomb, Lori, Brady, Kevin
) & Smit, 2010دا٘ؾدٛیبٖ  ٚاعبتیذ در لزٖ  21ثٟتز اعت
ا٘ٛاؿ ٟٔبرتٞبیی ٔب٘ٙذ ؽجى ٝاختٕبفی ٚ ٚة  2را یبد
ثٍیز٘ذ .اعتبداٖ ثبیذ ثزای آٔٛسػ  ٚرإٙٞبیی ٔؤثز
دا٘ؾدٛیبٖ در یبدٌیزی اس ایٗ اثشارٞبی خذیذ اعتفبد ٜوٙٙذ.
ثزخی اس ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔٙتؾز ؽذ ٜاس آسٔبیؼٞبی ٔٛفك در
پیؾی ٝٙادثی ؽجىٞٝبی اختٕبفی ٚخٛد دارد & Ajjan
) Hartshorne, 2008ث ٝعٛر وّی فزك ٔیؽٛد و ٝایٗ
ٌشارؽبت ٔثجت رضبیت وبفی را ثزای ا٘تخبة ؽجىٝ
اختٕبفی در آٔٛسػ را فزأ ٓٞیوٙذ ٌٚزایؼ دا٘ؾٍبٜٞب ثٝ
ؽجىٞٝبی اختٕبفی  ٚا٘تخبة آٟ٘ب ث ٝفٛٙاٖ یه ٔىب٘یغٓ
ارتجبعی  ٚاعتفبد ٜاس لبثّیتٞبی آٖ ثزای پیؾجزد تٛاٖ
آٔٛسؽی  ٚپضٞٚؾی آٟ٘ب ،اعتفبد ٜاس ؽجىٞٝبی اختٕبفی در
تٛعق ٝآٔٛسػ  ٚدا٘ؼ را تجذیُ ث ٝیه ضزٚرت وزد ٜاعت.
عبیتٞبی ؽجى ٝاختٕبفی ٔیتٛا٘ٙذ اثشارٞبی ٔفیذ ٔ ٚؤثزی
ثبؽٙذ  ٚثبفث تح ٚ َٛدٌزٌ٘ٛی اعبعی در حٛس ٜآٔٛسػ
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ؽ٘ٛذ ث ٝؽزط آ٘ى ٝتٛا٘بیی وٙتزَ آٟ٘ب در خٟت ٘یبسٞبی
دا٘ؾی  ٚفّٕیٚ ،خٛد داؽت ٝثبؽذ )(Jalal & Zaidieh ,2012
ثب تٛخ ٝث ٝخبیٍبٞی و ٝؽجىٞٝبی اختٕبفی در آٔٛسػ
دار٘ذ ،تأثیز  ٚوبرآٔذیٞبی ایٙتز٘ت ثزای یبدٌیزی اس راٜ
دٚر ،اس آغبس در وب٘ ٖٛتٛخ ٝپضٞٚؾٍزاٖ لزار ٌزفت و ٝثٝ
ثزخی اس ایٗ پضٞٚؼٞب اؽبرٔ ٜی ؽٛد :پضٞٚؼ تیفب٘ی وٝ
در خٟت پبعخٌٛیی ث ٝایٗ عؤاَ و ٝچزا دا٘ؾدٛیبٖ وبِح
اس ؽجىٞٝبی اختٕبفی اعتفبدٔ ٜیوٙٙذ  ٚچٍ ٝ٘ٛآٟ٘ب ثب ایٗ
ؽجىٞٝب ارتجبط ثزلزار ٔیوٙٙذ؟ آٟ٘ب ثیبٖ وزد٘ذ و ٝاغّت
ثزای تقبٔالت اختٕبفی  ٚفٕذتبً ثزای ارتجبط ثزلزار وزدٖ ثب
دا٘ؾدٛیب٘ی و ٝاس لجُ ثب آٟ٘ب ارتجبط داؽتٙذ ،اعتفبدٜ
ٔیؽٛد ِٚی ثقذ اس اتٕبْ درعؾبٖ رٚاثغؾبٖ ثب  ٓٞلغـ
ؽذ ٜثٛد .در یه ثزرعی دیٍز و ٝاس دا٘ؾدٛیبٖ وبِح در
آٔزیىب ا٘دبْ ٌزفت٘ ،تبیح ٘ؾبٖ داد و ٝعبیتٞبی
ؽجىٞٝبی اختٕبفی ثزای تقبُٔ اختٕبفی ثب آؽٙبیب٘ی و ٝثب
 ٓٞلغـ ارتجبط وزد ٜثٛد٘ذ ،اعتفبدٔ ٜیؽ٘ٛذ ٞ ٚذفؾبٖ ثٝ
خبی پیذا وزدٖ دٚعتبٖ خذیذ حفؼ ٍٟ٘ ٚذاری دٚعتبٖ
لذیٕیؾبٖ ثٛد ) .(Ellison , Steinfileld & Lampe, 2007در
ثزرعی دیٍزی و ٝثز رٚی دا٘ؾدٛیبٖ دا٘ؾٍب ٜا٘دبْ ٌزفت،
آٟ٘ب ثیبٖ وزد٘ذ و ٝفٕذتبً اس ایٗ ؽجىٞٝب ثزای تٕبط ثزلزار
وزدٖ ثب دٚعتب٘ؾبٖ اعتفبدٔ ٜیوٙٙذ و ٝث٘ ٝذرت ٔیتٛا٘ٙذ
آٟ٘ب را ثجیٙٙذ  (Lenhart & Madden, 2007).ا٘تؾبرات
تبٔغ (Thompson, 1991) ٖٛیه ٘ؾز عٙدی را در عبَ
 2007ثب  677اعتبد ا٘دبْ داد ،اوثزیت ایٗ اعبتیذ ثیؼ اس
 10عبَ در وبِحٞب  ٚدا٘ؾٍبٜٞب در ٔٛضٛفبتی ٔب٘ٙذ فّْٛ
ا٘غب٘ی یب فّ ْٛاختٕبفی ،تدبرت ،التقبد عبَ عبثم ٝتذریظ
داؽتٙذ٘ .تبیح ایٗ ثزرعی ٘ؾبٖ داد و ٝلزیت  %50اس
پبعخٞبی افضبی ٞیأت فّٕی ثیبٖ وٙٙذ ٜایٗ ثٛد و ٝاس
عزیك تىِٛٛٙصیٞبی خذیذی ؽیٜٞٛبی یبدٌیزی
دا٘ؾدٛیبٖ تغییز خٛاٞذ وزد %90 .افضبی ٞیأت فّٕی
پبعخ داد٘ذ و ٝثب عبیتٞبی ؽجىٞٝبی اختٕبفی آؽٙبیی
داؽتِٗٚ ،ی ثیبٖ وزد٘ذ و ٝاس عبیتٞبی ؽجىٞٝبی
اختٕبفی ثزای وبرٞبی ؽخقی  ٚاٞذاف وبریؾبٖ اعتفبدٜ
ٕ٘یوزد٘ذ .در ایٗ ٘ؾز عٙدی ٔؾخـ ؽذ و ٝتمزیجبً %10
اس افضبی ٞیأت فّٕی ٚثاليٞبی ؽخقی دار٘ذٕٞ .چٙیٗ
عجك ٌشارػٞب ریش (Horizon report, 2007) ٖٚو ٝاس اعبتیذ

در ٔٛرد ؽجىٞٝبی اختٕبفی ٘ؾز عٙدی وزد ٜثٛد ،آٟ٘ب ثیبٖ
وزد٘ذ ثب تٛخ ٝث ٝرؽذ غیز لبثُ ا٘ىبر فالل ٝث٘ ٝزْ افشارٞبی
اختٕبفی ٛٙٞس ٘زْ افشارٞبی اختٕبفی ث٘ ٝذرت در
والطٞبی دا٘ؾىذٜٞب ٔٛرد اعتفبد ٜلزار ٔیٌیزد .در
پضٞٚؾی دیٍز و ٝتٛعظ ؽبرؿ پٛر ) (Sharepor, 2007ثب
فٛٙاٖ «٘مؼ ؽجىٞٝبی اختٕبفی در ثبس تِٛیذ ٘بثزاثزی
آٔٛسؽی» ا٘دبْ ٌزفت ،ث ٝایٗ ٘تید ٝرعیذ و ٝتحّیُ ؽجىٝ
اختٕبفی ثب ثزرعی اٍِٞٛبی راثغٝایٙٔ ،بثـ ٔٛخٛد در ؽجىٝ
دا٘ؼآٔٛس ٔ ٚیشاٖ پی٘ٛذ ا ٚثب فبٔالٖ ٟ٘بدی را تقییٗ وزد.
ایٗ اعالفبت ٔیتٛا٘ذ در تجییٗ ٘بثزاثزی آٔٛسؽی ثیٗ
ٌزٜٞٚبی ٔختّف دا٘ؼآٔٛسی وٕه ٔؤثزی ثبؽذ .سیزا
تٛسیـ ٘بثزاثز عزٔبی ٝاختٕبفی در ثیٗ ٌزٜٞٚبی ٔختّف
ٔیتٛا٘ذ عجت ثبستِٛیذ ٘بثزاثزیٞبی اختٕبفی اس خّٕٝ
٘بثزاثزی آٔٛسؽی در ٔیبٖ دا٘ؼآٔٛساٖ ؽٛد .ثب تٛخ ٝثٝ
ٔغبِت فٛق  ٚإٞیت ؽجىٞٝبی اختٕبفی  ٚفذْ آؽٙبیی ٚ
اعتفبد ٜوبفی اعبتیذ ،دا٘ؾدٛیبٖ  ٚدا٘ؾٍبٞیبٖ اس ایٗ
فٙبٚری ،ثبیذ عزح  ٚراٞجزدٞبیی ثزای اعتفبد ٜآٟ٘ب اس ایٗ
ؽجىٞٝب در سٔیٞٝٙبی آٔٛسؽی ،پضٞٚؼ  ٚیبدٌیزی ایدبد
ٕ٘ٛد.
روش پصوهص
ٞذف اعبعی ایٗ ٔغبِق ،ٝتذٚیٗ اٍِٛی ٘ؾزی ؽجىٝ
اختٕبفی در آٔٛسػ  ٚثزرعی ٔٛا٘ـ  ٚراٞجزدٞبی ٔجتٙی ثز
آٖ در آٔٛسػ اعت .ایٗ ٔغأِ ٝاس عزیك رٚػ ٘ؾزیٝ
سٔیٝٙای )ٔ (grounded theoryیتٛا٘ذ تحمك پیذا وٙذ .رٚػ
پضٞٚؼ ٘ؾزی ٝسٔیٝٙای و ٝتٛعظ ٌالعز  ٚاعتزاط (Glaser
)ٔ& Strauss, 1967قزفی ؽذ ،یه رٚػؽٙبعی اعتمزایی
ثزای ٘ؾزی ٝپزداسی ٘ ٚؾزیٌ ٝغتزی اعت و ٝتحمك ایٗ أز
ٔغتّشْ ٌزدآٚری  ٚتحّیُ ٘ؾبْٔٙذ ٓٞ ٚسٔبٖ داد ٜاعت
) (Goulding, 2002; Newman, 1997ثب تٛخ ٝث ٝتٛضیحبت
ثبالٔ ،زاحُ فزفی ؽىٌُیزی ٘ؾزی ٝدر پضٞٚؼ حبضز ثٝ
ؽىُ سیز اعت:
اِف) ا٘تخبة  ٚخّك ٔمٔ ِٝٛحٛری یب و٘ٛٙی اس ٔیبٖ
ٔمِٞٝٛبی اعتخزاج ؽذ ٜدر ٔزحّ ٝاعتخزاج ٔمِٞٝٛب
ة) ثزلزاری پی٘ٛذ ثیٗ ٔمِٞٝٛب یب ٔضبٔیٗ فزفی ثب
ٔمٔ ِٝٛحٛری یب ٔضٕٔ ٖٛحٛری .در ایٗ ٔزحّٔ ٝمِٞٝٛبی
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فزفی اعتٙجبط ؽذ ٜدر ٔزحّ ٝاعتخزاج ٔمِٞٝٛب ثٔ ٝمِٝٛ
افّی پی٘ٛذ دادٔ ٜیؽٛد.
ج) عزاحی اٍِٛی ٘ؾزی ؽجى ٝاختٕبفی در آٔٛسػ اس
عزیك پی٘ٛذ ثیٗ ٔم ِٝٛوب٘٘ٛی  ٚعبیز ٔمِٞٝٛبٔ ،ضبٔیٗ ٚ
ٔفبٞیٓ اعتٙتبج ؽذ ٜث ٝفٛرت یىپبرچٝ
پضٞٚؾٍزاٖ ٘ؾزی ٝسٔیٝٙای ٔیتٛا٘ٙذ اس ٘زْ افشارٞبی
ٔٙبعت تحّیُ دادٜٞبی ویفی ٘یش ثزای تغٟیُ فزایٙذ وذ
ٌذاری دادٜٞبی خٛد ثٟزٌ ٜیز٘ذ .در حبَ حبضز چٙذیٗ
ثز٘بٔ ٝرایب٘ٝای ثزای تحّیُ دادٜٞبی ویفی ٚخٛد دارد و ٝاس
ٔیبٖ ٘زْ افشارٞبی ٔختّف ،اٖ ـ ٚی (Nvivo) ٚٛخٟت تدشیٝ
 ٚتحّیُ دادٜٞب ٔٛرد اعتفبد ٜلزار ٌزفت .أب ٘ىتٝای وٝ
ثبیذ ثذاٖ اؽبر ٜؽٛد ،ایٗ اعت و٘ ٝزْ افزارٞبی تحّیُ
دادٜٞبی ویفی ،تٟٙب در عبد ٜعبسی فزایٙذ تحّیُ  ٚدعتٝ
ثٙذی اعالفبت ث ٝپضٞٚؾٍز وٕه ٔیوٙٙذ .اس ایٗ رٚ
ٔیتٛاٖ آٖ را را ٘زْ افشار وٕه تحّیُ دادٜٞبی ویفی
) (aided qualitative data analysis softwareثزای ایٗ
پضٞٚؼ ٘بٔیذ .ثب تٛخ ٝث ٝآٖ ،در ٔزحّ ٝا َٚا٘دبْ ایٗ
پضٞٚؼ ثب اعتفبد ٜاس یبدداؽتٞبی ٔیذا٘ی ،اعٙبد ٔ ٚذارن،
ٔدّٞٝب  ٚفقّٙبٔٞٝب  ٚادثیبت تحمیك ثزای تِٛیذ دادٜٞب
اعتفبد ٜؽذ ،ٜعپظ در تحّیُ دادٜٞب ثب اعتفبد ٜاس رٚػ
وذٌذاری ثبسٔ ،حٛری ٌ ٚشیٙؾی دادٜٞب ٔٛرد تحّیُ لزار
ٌزفت .ایٗ ٔزاحُ در ٟ٘بیت ث ٝپضٞٚؾٍز وٕه ٕ٘ٛد ٜاعت
تب ث٘ ٝؾزی ٝثزخبعت ٝاس سٔی ٝٙخٟت ث ٝوبرٌیزی ؽجىٞٝبی
اختٕبفی در تذریظ دعت یبثذ.
ایٗ خبٔق ٝاس عزیك خغتدٛی چٙذ پبیٍب ٜاعالفبت
فّٕی ( )Eric,Proquest,Elsevier, springer,Amazonثیٗ
عبَٞبی 2003تب  2013ؽٙبعبیی ٌزدیذ و ٝتقذاد  54عٙذ
ث ٝفتٛاٖ اعٙبد ٔٙتخت پضٞٚؼ ا٘تخبة ؽذ و ٝدر ایٗ ٔیبٖ
 50اثز ،خبرخی  4 ٚاثز ،داخّی ثٛد و ٝثب ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی
ٞذفٕٙذ  ٚثب تٛخ ٝثٔ ٝیشاٖ ارتجبط آٟ٘ب ثب ٔٛضٛؿ ا٘تخبة
ؽذ٘ذ .پظ اس تحّیُ  ٚثب رعیذٖ ث ٝحذ اؽجبؿ  18اثز ؽبُٔ
 17اثز خبرخی  1 ٚاثز داخّی ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛپضٞٚؼ
ا٘تخبة ؽذ .ایٗ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛپضٞٚؼ اس عزیك ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی
٘ؾزی ) (theoretical samplingتقییٗ ؽذ ؤ ٝقَٕٛتزیٗ
رٚػ ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی در رٚػ پضٞٚؼ ٘ؾزی ٝسٔیٝٙای اعت.
ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی ٘ؾزی فزایٙذ ٌزدآٚری دادٜٞب ثزای تِٛیذ ٘ؾزیٝ

اعت و ٝثٚ ٝعیّ ٝآٖ تحّیٌُز دادٜٞبی خٛد را ٓٞسٔبٖ
ٌزدآٚری ،وذٌذاری  ٚتحّیُ وزد ،ٜدر ٔٛرد دادٜٞبیی وٝ
ثقذاً ٌزدآٚری ٔیؽ٘ٛذ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔحُ یبفتٗ آٟ٘ب تقٕیٓ
ٔیٌیزد تب ٘ؾزی ٝخٛد را آ٘چٙبٖ و ٝخٛدػ ؽٟٛر ٔییبثذ،
ٌغتزػ دٞذ .فزایٙذ ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی ٘ؾزی تب سٔب٘ی ادأ ٝپیذا
ٔیوٙذ وٞ ٝیچ ٚیضٌی تبسٜای ؽٟٛر ٘ىٙذ .ثذیٗ ٔقٙب وٞ ٝز
ٚلت ٔحمك در حیٗ ٌزدآٚری دادٜٞب ثب اعتفبد ٜاس ٌٕ٘ٝ٘ٛیز
٘ؾزی ث ٝایٗ ٘تید ٝرعذ ؤ ٝفبٞیٓ ٔ ٚمِٞٝٛبی خذیذی
در یبفتٞٝب ٚخٛد ٘ذاؽت ٝاعت  ٚپبعخٞبی داد ٜؽذ ٜثٝ
عؤاالت تحمیك یىغبٖ ٞغتٙذ ،فّٕیبت ٌزدآٚری دادٜٞب را
ٔتٛلف ٔیعبسد .عپظ خٟت تحّیُ دادٜٞب اس ٔیبٖ
رٚػٞبی ٔختّف ٌزدآٚری اعالفبت در ٘ؾزی ٝسٔیٝٙای ،اس
رٚػ تحّیُ اعٙبدی ثزای تذٚیٗ اٍِٛی ٘ؾزی ث ٝوبرٌیزی
ؽجى ٝاختٕبفی  ٚتذٚیٗ راٞجزدٞبی ثز٘بٔ ٝدرعی ٔجتٙی ثز
آٖ ،اعتفبد ٜؽذ ٜاعت .ا٘تخبة ایٗ ؽیٌ ٜٛزدآٚری اعالفبت
ث ٝایٗ دِیُ اعت و ٝاس یه عٙٔ ،ٛبثـ ٔٙتؾز ؽذ ٜتب ا٘ذاسٜ
سیبدی ٔٙقىظ وٙٙذ ٜتدبرة  ٚدیذٌبٜٞبی ٘ٛیغٙذٌبٖ آٟ٘ب
ٞغتٙذ  ٚاس عٛی دیٍز ،ایٗ ٔٙبثـ ثغیبر دلیك ٙٔ ٚؾٓ
خٟت ٘ؾز  ٚتٛسیـ ثٍ٘ ٝبرػ در آٔذٜا٘ذ .در ٚالـ،
٘ٛیغٙذٌبٖ ٔٙبثـ ٔٙتؾز ؽذ ،ٜؽزوت وٙٙذٌبٖ در پضٞٚؼ
حبضز ٞغتٙذ.
رٚػ افّی ثزای خٕـآٚری دادٜٞب در ایٗ ٔغبِقٝ
تحّیُ اعٙبد ثٛد وٞ ٝز عٙذ ٔٛرد وذٌذاری  ٚتحّیُ اِٚیٝ
لزار ٌزفت .ثزای تأٔیٗ رٚایی  ٚپبیبیی ٔغبِق ٝاس رٚػ
ارسیبثی ِیٙىٌٛ ٚ ِٗٛثب ) (Lincoln & Guba,1985ؤ ٝقبدَ
رٚایی  ٚپبیبیی در تحمیمبت وٕی اعت اعتفبدٌ ٜزدیذ .ثذیٗ
ٔٙؾٛر ،ثز پبی ٝایٗ رٚػٔ 4 ،قیبرٛٔ ،ثك ثٛدٖ  ٚافتجبر ثبٚر
پذیزی ،ا٘تمبَ پذیزی ،اعٕیٙبٖ پذیزی  ٚتأییذ پذیزی خٟت
ارسیبثی در ٘ؾز ٌزفت ٝؽذ .ثزای دعتیبثی ثٞ ٝزیه اس ایٗ
ٔقیبرٞب ،وبرٞبی سیز ا٘دبْ ٌزفت.
افتجبر :فزف سٔبٖ وبفی ثزای پضٞٚؼ ،تأییذ دادٜٞبی ٚ
فزایٙذ پضٞٚؼ تٛعظ چٙذ ٔتخقـ
ا٘تمبَ پذیزی  :وغت ٘ؾز  ٚتأییذ چٙذ ٔتخقـ و ٝدر
پضٞٚؼ ٔؾبروت ٘ذاؽتٙذ در ٔٛرد یبفتٞٝبی پضٞٚؼ
اعٕیٙبٖ پذیزی :ثجت  ٚضجظ تٕبٔی خشئیبت پضٞٚؼ ٚ
یبدداؽت ثزداری در ٌ ٕٝٞبْٞبی تحمیك
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تأییذ پذیزیٔ :غتٙذعـبسی  ٚحفـؼ تٕـبٔی ٌـبْ ٞـبی
پضٞٚؼ ٔ ٚغتٙذات در فزایٙذ پضٞٚؼ
تدشی ٝتحّیُ دادٜٞب ثب رٚػ اعتزاط  ٚوٛرثیٗ ٚ
ٓٞسٔبٖ ثب خٕـ آٚری دادٜٞب فٛرت ٌزفت .درایٗ رٚػ،
دادٜٞبی ویفی ث ٝدعت آٔذ ٜاس تحّیُ اعٙبد ث ٝفٛرت
دعتی  ٚثب رٚػ وذٌذاری در عٔ ٝزحّ ٝوذٌذاری ثبس،
ٔحٛر ٌ ٚشیٙؼ ٔٛرد تحّیُ لزار ٌزفتٙذ .عپظ در عغح
وذٌذاری ثبس پضٞٚؾٍز خظ ث ٝخظ دادٜٞب را ثبسٍ٘زی ٚ
ٔفْٟٞٛبی افّی آٖ را اعتخزاج ٕ٘ٛد .د ٚؽی ٜٛوذٌذاری
در ایٗ ٔزحّ ٝفجبرت ثٛد٘ذ اس :اعتفبد ٜاس سثبٖ ٚ ٚاصٌبٖ
ٔؾبٞذ ٜؽذ٘ ٚ ٜیش وذٞب ٔ ٚفْٟٞٛبی وّیذی و ٝپضٞٚؾٍز
ثز پبیٔ ٝفْٟٞٛبی ٔٛخٛد در دادٜٞب اعتخزاج ٔیوٙذ.
عپظ ثب وذٌذاری ٔحٛریٔ ،فْٟٞٛبیی و ٝاس دَ دادٜٞب
اعتخزاج ؽذ ٜثٛد٘ذ ،دعت ٝثٙذی ٌزدیذ  ٚپی٘ٛذ ٔیبٖ
ٔفْٟٞٛبی خبْ خذا اس  ٓٞو ٝدر ؽبٞز ٘بٔزتجظ أب در ٟ٘بٖ
ثٚ ٓٞ ٝاثغت ٝثٛد٘ذ ،ثزلزار ؽذ.
ثذیٗ تزتیت وذٞبی اِٚی ٝث ٝعجكٞبیی وبٞؼ داد ٜؽذ
ٔ ٚحٛرٞبی افّی در ٔدٕٛف ٝدادٜٞب ٔؾخـ ٌزدیذ.
عپظ ثزای اعٕیٙبٖ اس خذا ثٛدٖ عجمٞٝب اس یىذیٍزٞ ،ز
دعت ٝیب عجم ٝثب دیٍز عجمٞٝب ٔمبیغ ٝؽذ .ث ٝد٘جبَ
ؽٙبعبیی عجمٞٝب ،پضٞٚؾٍز دروذٌذاری ٔحٛری در پی
یبفتٗ راثغٛٔ ٝخٛد ٔیبٖ عجمٞٝب ،عجمٞٝبی فزفی ٚ
عجمٞٝبی افّی ثزآٔذ  ٚثقذٞب ٚ ٚیضٌیٞبی ٞز یه اس
عجمٞٝب را ٔزتت ٕ٘ٛد .در ٔزحّ ٝع ْٛاس وذٌذاری ـ وٝ
وذٌذاری ٌشیٙؾی ٘بٔیذٔ ٜیؽٛد ـ ثب تٛخ ٝثٔ ٝفْٟٞٛب ٚ
وذٞبی ؽٙبعبیی ؽذٌ ٜشیٙؼ ٟ٘بیی فٛرت ٌزفت ٚ
پضٞٚؾٍز در پی یىپبرچ ٝعبسی  ٚخبِـ وزدٖ تحّیُٞبی
خٛد ثزآٔذ .اس عٛی دیٍز ،یبدداؽت ٚ ٜیبدآٚر٘ٛیغیٞب وٝ
خشء ٕٟٔی اس ٌبْٞبی پضٞٚؼ ثٛد٘ذ ،ث ٝتفقیُ ٘ٛؽتٝ
ؽذ٘ذ.
یافتههای پصوهص
در ایٗ پضٞٚؼ٘ ،ؾزی ٝثزخبعت ٝاس داد ٜثز٘بٔ ٝدرعی
ٔجتٙی ثز ؽجىٞٝبی اختٕبفی اس عزیك تٛفیف ٔمِٞٝٛب،
فٙبفز تؾىیُ دٙٞذ ٜآٟ٘ب  ٚارتجبط ٔیبٖ آٟ٘ب ٔؾخـ
ٔیٌزدد .در ایٗ ٘ؾزی ،ٝثز إٞیت ؽیٜٞٛبی ث ٝوبرٌیزی
ؽجى ٝاختٕبفی در وغت دا٘ؼ  ٚا٘دبْ پضٞٚؼ در ٘ؾبْ

آٔٛسؽی تىیٔ ٝیؽٛد .اس ایٗ ر ،ٚآ٘چ ٝث ٝفٛٙاٖ ٘ؾزیٝ
ثز٘بٔ ٝدرعی ٔجتٙی ثز ؽجى ٝاختٕبفی در آٔٛسػ ارائٝ
ٔیؽٛدٔ ،حقٌ َٛزدآٚری  ٚتحّیُ ٓٞسٔبٖ دادٜٞبیی اعت
و ٝث ٝاؽىبَ ٔختّف ثٔ ٝغبِق٘ ٝغجت ٚیضٌیٞبی
ؽجىٞٝبی اختٕبفی  ٚتذریظ ٔؤثز در آٔٛسػ پزداختٝا٘ذ.
٘تید ٝتحّیُ دادٜٞب ث ٝاعتخزاج ٔمِٞٝٛبیی عٌ ٝب٘ٙٔ ٝدز
ؽذ ٜاعت و ٝفجبرتٙذ اس :عبسٜٞب ،افٚ َٛراٞجزدٞبی ؽىُ
دٙٞذ ٜث ٝثز٘بٔ ٝدرعی ٔجتٙی ثز ؽجى ٝاختٕبفی در
آٔٛسػ ،در ٚالـ ایٗ ٘ؾزیٔ ٝجتٙی ثز اف َٛحبوٓ ثز تذریظ
ٔؤثز در ٘ؾبْ آٔٛسؽی ثٙب ؽذ ٜاعت .اس ایٗ ر ،ٚدر ثخؼ
ٔم ِٝٛعبسٜٞب ث ٝد ٚثخؼ ٔٛا٘ـ  ٚعبسٜٞبی ٔٙغمی ٘ ٚؾزی
اؽبر ٜؽذ ٜاعتٕٞ .چٙیٗ ٔم ِٝٛاف َٛثب تٛخ ٝث ٝافَٛ
حبوٓ ثز ؽجى ٝاختٕبفی خٟت تذریظ ٔؤثز ثٔ ٝضبٔیٗ
تقبُٔ ،تفىز ٟٔ ٚبرت دعت ٝثٙذی ؽذ ٜاعت و ٝاس خالَ آٖ
راٞجزدٞبی افّی ؽىُ دٙٞذ ٜث ٝثز٘بٔ ٝدرعی ٔجتٙی ثز
ؽجى ٝاختٕبفی اعتٙتبج ؽذ ٜاعت.
ثزای تحّیُ دادٜٞبی پضٞٚؼ اس ع ٝرٚػ وذٌذاری
ثبسٔ ،حٛری ٌ ٚشیٙؾی اعتفبدٌ ٜزدیذ .ایٗ ع ٝرٚػ و ٝدر
ٚالـ ٕٟٔتزیٗ اثشارٞبی وذٌذاری در تئٛری سٔیٝٙای اعت،
ثٔ ٝب در تحّیُ اعالفبت حبفُ اس اعٙبد ٔ ٚذارن در سٔیٝٙ
ثز٘بٔ ٝدرعی ٔجتٙی ثز ؽجىٞٝبی اختٕبفی ٔدبسی وٕه
ٔیوٙذ.
در ع َٛوذٌذاری ثبس ٞز ٔتٗ ،خّٕ ٝیب تزویجی اس
خٕالت و ٝحبٚی ٔقٙبی ٚاحذی ثبؽٙذٚ ،احذ تحّیُ اعت.
ایٗ ٚاحذٞب در ٚالـ وذٞبیی ٞغتٙذ و ٝیه ایذ ٜیب ٔفْٟٛ
خبفی را ٔٙقىظ ٔیوٙٙذ .در عی وذٌذاری ثبس ٔ 54فْٟٛ
ث ٝدعت آٔذ و ٝدر عی وذٌذاری ٔزحّ ٝدٔ 6 ْٚفْٟٛ
دعت ٝثٙذی ؽذ٘ذ .عپظ در وذٌذاری ٌشیٙؾی ایٗ ٔفبٞیٓ
در ارتجبط ثب ٔمِٞٝٛبی ٔحٛری عبسٔب٘ذٞی ؽذ٘ذ یب در ٚالـ
تجذیُ ثٔ ٝمِٞٝٛبیی ؽذ٘ذ وٞ ٝذف افّی پضٞٚؼ ثٛد٘ذ.
در ایٗ حبِت ثز٘بٔ ٝدرعی ٔجتٙی ثز ؽجى ٝاختٕبفی در
آٔٛسػ ث ٝعٔ ٝم ِٝٛتفىز ٔٙغمی ،تقبُٔ پٛیب ٟٔ ٚبرت فٙی
ٔجتٙی ثز ع ٝخٙج ٝاعبعی ؽجى ٝاختٕبفی یقٙی خٙجٝ
ارتجبعی،فٙی  ٚؽٙبختی ،در سٔی ٝٙثز٘بٔ ٝدرعی ٔجتٙی ثز
ؽجى ٝاختٕبفی در ٘ؾبْ آٔٛسؽی ٔزتجظ ؽذ.
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ٔضٕ ٖٛا :َٚخٙجٞٝبی فٙی
ٚة ،ا٘جٞٛی اس تٛا٘بییٞب  ٚلبثّیتٞبی ٘یزٙٔٚذ را ثزای
ٔزثیبٖ فزأ ٓٞیوٙذ .أىب٘بت آٔٛسؽی ٔٛخٛد ثب ؽیٜٞٛب ٚ
اثشارٞبیی عزاحی ؽذٜا٘ذ تب ثز ٔحذٚدیتٞبی رعب٘ٞٝبی
لذیٕیتز غّج ٝوٙٙذ  ٚاس ؽزفیتٞب  ٚلبثّیتٞبی فٙبٚریٞبی
خذیذ ثٟزٜثزداری وزد ،ٜدعتزعی ٌغتزدٜای ثٝ
وٕیتٞبیی اس ٔحتٛا فزا ٓٞعبس٘ذ .ثٙبثزایٗ ؽجى ٝخٟب٘ی
ٌغتز ٚة أىب٘بت ٚعیقی ثزای فزض ٝآٔٛسػ فزآٞ
ٔیوٙذ  ٚتمزیجبً  ٕٝٞؽىُٞب  ٚاثشار ارائ ٝآٔٛسػ را و ٝلجالً
اعتفبدٔ ٜیؽذ ٜاعت ،در خٛد ٔیٌٙدب٘ذ .ثب ایٗ أیذ وٝ
ثتٛا٘ذ خٙجٞٝبیی اس تقبُٔ چٟز ٜث ٝچٟز ٚ ٜغٙی والط
درط را ٘یش داؽت ٝثبؽذٕٞ .چٙیٗ ضزٚریتزیٗ اخشای
آٔٛسػ رعٕی ٔتؾىُ اس تقبُٔ ثیٗ چٙذ فبُٔ ا٘غب٘ی ٚ
عبیز فٛأُ فقبَ اعت .ثٙبثزایٗ در ایٗ ٘ؾزی ،ٝؽىُٞبی
ٌ٘ٛبٌ ٖٛتقبُٔ دا٘ؾد ٛثب تٛخ ٝثٞ ٝشیٞٝٙبٔ ،حتٛا ،اٞذاف
یبدٌیزی ،عِٟٛت ،فٙبٚری  ٚسٔبٖ در ٘ؾز ٌزفت ٝؽذ ٜاعت
ؤ ٝیتٛا٘ذ خبیٍشیٗ یىذیٍز ؽ٘ٛذ .ایٗ خبیٍشیٙیٞب ثبفث
وبٞؼ ویفیت یبدٌیزی ٕ٘یؽٛد ( & Garrison
 .)Anderson,2004چبِؾی و ٝاعبتیذ  ٚعزاحبٖ آٔٛسؽی ثٝ
ٍٙٞبْ وبر در سٔی ٝٙیبدٌیزی اس عزیك ؽجىٞٝبی اختٕبفی
ٔجتٙی ثز ٚة ثب آٖ رٚثٝرٔ ٚیؽ٘ٛذ عبختٗ ٔحیظ یبدٌیزی
اعت و ٝث ٝعٛر ٓٞسٔبٖ یبدٌیزی ٔحٛرٔ ،حتٛا ٔحٛر،
خبٔقٔ ٝحٛر  ٚارسیبثی ٔحٛر ثبؽذ .رعب٘ ٝثی٘ؾیز ٙٔ ٚفزدی
ثزای یبدٌیزی اس عزیك ؽجىٞٝبی اختٕبفی ٔجتٙی ثز ٚة
ٚخٛد ٘ذارد ٘ ٚیش فزٔٚ َٛیضٜای ٚخٛد ٘ذارد وٛ٘ ٝؿ تقبُٔ
ٔفیذ را در  ٕٝٞحیغٞٝبی دا٘ؼ  ٚثزای  ٕٝٞیبدٌیز٘ذٌبٖ
٘ؾبٖ دٞذ .در فٛك اعبتیذ ثبیذ ثیبٔٛس٘ذ تب ٟٔبرتٞبیؾبٖ
را ثٌٝ٘ٛ ٝای تٛعق ٝدٙٞذ تب ثب تِٛیذ ٔدٕٛفٝای اس
فقبِیتٞبی یبدٌیزی اس عزیك ؽجىٞٝبی اختٕبفی ٔجتٙی
ثز ٚة و ٝلبثُ عبسٌبر ؽذٖ ثب ٘یبسٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛدا٘ؾدٛیبٖ
اعت ،ثتٛا٘ٙذ ث٘ ٝیبسٞبی دا٘ؾدٛیبٖ  ٚثز٘بٔ ٝدرعی پبعخ
دٙٞذ .خذ َٚؽٕبر٘ 3 ٜؾبٖ ٔیدٞذ و ٝچٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ
لبثّیتٞبی فٙبٚریٞبی در حبَ ؽٟٛر را در خٟت ایدبد
ٔحیغی ٞذایت وزد و ٝثیؾتزیٗ حٕبیت وٙٙذ ٜچٍٍ٘ٛی
افزاد ثبؽذ.

ث ٝوبرٌیزی چٙیٗ ٟٔبرتٞبیی ٘یبسٔٙذ افشایؼ دا٘ؼ
حزفٝای اعبتیذ در سٔی ٝٙث ٝوبر ٌیزی ؽجىٞٝبی اختٕبفی
در تذریظ یقٙی عی ٔزاحُ ٔختّف تذریظ افٓ اس تذٚیٗ
ٔحتٛا ،تٛسیـ ٔحتٛا  ٚارسیبثی آٖ در ایٗ ؽجىٞٝب اعت  ٚدر
ٟ٘بیت چٍٍ٘ٛی ث ٝوبرٌیزی أىب٘بت ؽجى ٝثزای ارائ ٝدرط
ثب ؽیٜٞٛبیی ٔتٛٙؿ ٙٔ ٚغجك ثب اٞذاف آٔٛسؽی اعت.

ٔضٕ ٖٛد :ْٚخٙجٞٝبی ارتجبعی
تقبُٔ در ٔحیظ آٔٛسػ اِىتز٘ٚیىی ،یىی اس فٛأّی
اعت ؤ ٝتخققبٖ آٔٛسػ  ٚپزٚرػ را ثب چبِؼ رٚثٝرٚ
عبخت ٝاعت .چزا و ٝثحث تقبُٔ در ٔحیظ آٔٛسػ
اِىتز٘ٚیىی ،ثغیبر پیچیذٜتز اس آٔٛسػ عٙتی اعت .ثذٖٚ
تقبُٔ ٝ٘ ،تٟٙب یبدٌیز٘ذٌبٖ اٍ٘یشٜای ثزای ادأ ٝدٚر ٜدر
خٛد ٕ٘یثیٙٙذ ،ثّى ٝیبدٌیزی ٘یش ثٚ ٝلٛؿ ٕ٘یپی٘ٛذد .ثذیٗ
عجت فٙبٚریٞبی ارتجبعبت در تقّیٓ  ٚتزثیت ٔٛرد
ثٟزٜثزداری لزار ٌزفتٝا٘ذ تب تقبُٔ ٔیبٖ تٕبٔی ؽزوت
وٙٙذٌبٖ در فقبِیتٞبی آٔٛسؽی را تٛعق ٝدٙٞذ ( & Shin
 .)Lim, 2009أب ثب ایٗ ٚخٛد ،یبفتٗ تقزیفی رٚؽٗ  ٚدلیك
اس ایٗ ٔف ْٟٛدر ادثیبت تقّیٓ  ٚتزثیت وبر دؽٛاری اعت
اعت.
در اغّت آثبر تزثیتی تقبُٔ أزی د ٚعٛی ٝتقزیف ؽذٜ
اعت و ٝحذالُ ث ٝد ٚؽی  ٚث ٝد ٚفُٕ ٘یبس دارد .تقبُٔ
سٔب٘ی اتفبق ٔیافتذ و ٝایٗ اؽیبء ٚ ٚلبیـ ث ٝفٛرت ٔتمبثُ
یىذیٍز را تحت تأثیز لزار دٙٞذ و ٝایٗ أز در ؽجىٞٝبی
اختٕبفی ٔجتٙی ثز ٚة ث ٝعِٟٛت اتفبق ٔیافتذ &(Boyd
.)Ellison , 2008
تقبُٔ أىبٖ ا٘دبْ دادٖ وبرٞب ٚ ٚؽبیف ٌ٘ٛبٌ ٖٛدر
فقبِیتٞبی آٔٛسؽی در ٔحیظ ٔدبسی فزأ ٓٞیوٙذٚ .خٛد
تقبُٔ ثزای ایدبد خٛأـ یبدٌیزی ،اعبعی  ٚثٙیبدی اعت ٚ
ثٚ ٝعیّ ٝثزخی ٘ؾزی ٝپزداساٖ تقّیٓ  ٚتزثیت و ٝثز ٘مؼ
اعبعی خبٔق ٝدر یبدٌیزی تٕزوش وزدٜا٘ذ ،حٕبیت ٔیؽٛد
).)Murray, 2008
تقبُٔ در آٔٛسػ اس عزیك ؽجىٞٝبی اختٕبفی ٔجتٙی
ثز ٚة ،حتی در عٙتی تزیٗ ٘ٛؿ آٔٛسػ یقٙی ٔغبِقٝ
ٔغتمُ ،ارسػ ٌذاری ؽذ ٜاعت .ؽیٗ ِ ٚیٓ ( Shin & Lim,
 )2009اعتذالَ ٔیوٙٙذ ،تقبُٔ ا٘فزادی ٔیبٖ دا٘ؾدٚ ٛ
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اعتبد خقٛفی سٔب٘ی دارای ثزتزی اعت و ٝاس عزیك
ؽجىٞٝبی اختٕبفی ٔجتٙی ثز ٚة حٕبیت ؽٛد  ٚث ٝفٛرت
رٚدر ر ٚفٛرت ٌیزدٕٞ .چٙیٗ ؽیٗ ِ ٚیٓ ٔب را ثب ایذٜ
تقبُٔ ؽجی ٝعبسی ؽذ ٜثزای اٍِٞٛبی ٔغبِقٔ ٝغتمُ ثب
عجه ٘ٛؽتبری ٔٙبعت در آٔٛسػ اس عزیك ؽجىٞٝبی
اختٕبفی ٔجتٙی ثز ٚة آؽٙب ٔیوٙٙذ ،ثز٘بٔٛ٘ ٝیغی آٟ٘ب
«تقبُٔ ٞذایت ؽذ ٜآٔٛسؽی» ٘بْ ٌزفت ٝاعتٕٞ .چٙیٗ
ِٛری الرد ( )Laurillard, 2003اٍِٛی ٔىبِٕٝای اس یبدٌیزی
عبخت ٝاعت و ٝدر آٖ تقبُٔ ٔیبٖ اعتبداٖ  ٚدا٘ؾدٛیبٖ
٘مؼ اعبعی را ثبسی ٔیوٙذ .ثتیظ (،)Bates, 1997
اؽٟبرٔیوٙذ ؤ ٝالن اِٚی ٝدر ا٘تخبة رعب٘ ٝثزای ارائٝ
آٔٛسػ تقبُٔ اعتٔ .غبِق ٚ ٝثبسؽٙبعی ٘مؼ وّیذی تقبُٔ
در حٕبیت  ٚحتی تقزیف  ٚتقّیٓ  ٚتزثیت ،تبریخی ثظ
عٛال٘ی دارد .ایٗ ثذیٗ ٔقٙی اعت و ٝؽجى ٝخٟبٖ ٌغتز
ٚة فزا ٓٞوٙٙذ ٜؽىُٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛتقبُٔ اعت  ٚأىب٘بت
ایٗ رعب٘ٞٝب در حٕبیت اس اعتمالَ  ٚفذْ ٚاثغتٍی (ث ٝسٔبٖ
ٔ ٚىبٖ)  ٚلبثّیت آٟ٘ب ثزای حٕبیت  ٚپؾتیجب٘ی اس تقبُٔ
ؽىُٞبی ارتمب یبفت ٝارتجبعبتٔ ،حذٚدیت ثیؾتزی ثزای
اعتمالَ افزاد ایدبد ٔیوٙذ .ایٗ ؽىُٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛتقبُٔ
در آٔٛسػ ثب وٕه ٚعیّ ٝحٕبیت ٔیؽ٘ٛذ .ؽخـ ٔیتٛا٘ذ
اس ٚة ثزای تٛعق ٝآٔٛسػ ٔجتٙی ثز والط اعتفبد ٜوٙذ.
ؽزفیت ٚة ثزای حٕبیت یبدٌیزی ثیؼ اس حذ ٚعیـ اعت
ٌ ٚشیٞٝٙبی ٔتقذدی را در اختیبر افزاد لزار ٔیدٞذ.
ٕٞچٙیٗ تقبُٔ ٔیتٛا٘ذ ثِ ٝحبػ فٛأُ ؽزوت وٙٙذ ٜدر
آٖ تٛضیح داد ٜؽٛدٔ .تذاَٚتزیٗ ؽىُ تقبُٔ عٌ ٝب٘ ٝدر
آٔٛسػ اس عزیك ؽجىٞٝبی اختٕبفی ٔجتٙی ثز ٚة تقبُٔ
دا٘ؾد ٛـ دا٘ؾد ،ٛدا٘ؾد ٛـ اعتبد  ٚدا٘ؾد ٛـ ٔحتٛا اعت
( .(Moore & Benbasat, 1991ایٗ فٟزعت تٛعظ ٌزیغٖٛ
 ٚا٘ذرعٌ )Garrison & Anderson, 2004( ٖٛغتزػ پیذا
وزد تب تقبُٔ اعتبد ـ اعتبد ،اعتبد ـ ٔحتٛا ٔ ٚحت ٛـ ٔحتٛا
را در ثزٌیزد .ثٙبثزایٗ ث ٝوبرٌیزی اٍِٛی اِىتز٘ٚیىی،
٘یبسٔٙذ تقٕیٌٓیزیٞبی ٔ ٟٓثٚ ٝعیّ ٝاعبتیذ  ٚعزاحبٖ
اعت .فبُٔ ٔ ٟٓدر تقٕیٌٓیزی ،ثز اعبط ٔبٞیت یبدٌیزی
تدٛیشی اعت .پز٘غىی ( (Pernsky, 2001اعتذالَ ٔیوٙذ
و ٝثبسدٜٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛیبدٌیزی اس عزیك ا٘ٛاؿ خبفی اس
فقبِیتٞبی یبدٌیزی ثٟتز آٔٛختٔ ٝیؽ٘ٛذ .إ٘ ٚیپزعذ

«دا٘ؾدٛیبٖ چٍ ٝ٘ٛیبد ٔیٌیز٘ذ»؟ ثّى ٝث ٝؽىُ ٚیضٜای
ٔیپزعذ چٍ ٝ٘ٛدا٘ؾدٛیبٖ یبد ٔیٌیز٘ذ و ٝچ ٝچیشی را
ثیبٔٛس٘ذ؟ پز٘غىی ( (Pernsky, 2009اؽٟبر ٔیدارد وٝ
ؽىُٞب  ٚعجهٞبیی اس ثبسیٞب ٚخٛد دارد و ٝث ٝفٛرت
اِىتز٘ٚیىی یب غیز خغی ،ثزای آعبٖ عبسی آٔٛسػ اعتفبدٜ
ٔیؽ٘ٛذ .ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ ،رفتبرٞب را اس عزیك تمّیذ ،ثبسخٛرد
 ٚتٕزیٗ؛ خاللیت را اس عزیك ثبسی وزدٖ؛ حمبیك را اس
عزیك تذافی ،تٕزیٗ ،تىزار ،ث ٝخبعز عپبری؛ لضبٚت را اس
عزیك ٔزٚر ٔٛارد ،پزعیذٖ عؤاَٞب ،ا٘تخبة وزدٖٞب ٚ
٘ؾزیٞٝب را اس عزیك ٔٙغك ،تٛضیح  ٚعؤاَ وزدٖ
ٔیآٔٛسیٓٞ .ز یه اس ایٗ فقبِیتٞب اس عزیك یبدٌیزی اس
عزیك ؽجىٞٝبی اختٕبفی ٔجتٙی ثز ٚة ،ثب ثٟزٌٜیزی اس
فقبِیتٞبی خٕقی اِىتز٘ٚیىی  ٚفقبِیتٞبی یبدٌیزی
ٔغتمُ ثب حٕبیت رایب٘ ٝا٘دبْ پذیز اعت .ثب د٘جبَ وزدٖ
تقبٔالت ٔٛرد ا٘تؾبر و ٝاس عزیك ایٗ اٍِ ٛثزای یبدٌیز٘ذٌبٖ
فزأ ٓٞیؽٛد ٔیتٛاٖ ثب ا٘دبْ ثز٘بٔ ٝریشی اعٕیٙبٖ حبفُ
وزد و ٝتزویت ٔٙبعجی اس تقبُٔ دا٘ؾد ،ٛاعتبد ٔ ٚحتٛا
ثزای رعیذٖ ثٞ ٝز ثبسد ٜیبدٌیزی عزاحی ؽذ ٜاعت.

ٔضٕ ٖٛع :ْٛخٙجٞٝبی ؽٙبختی
ٔب در حبَ ٚرٚد ث ٝدٚرٜای ٞغتیٓ وٚ ٝة در حبَ
تغییز اس یه رعبٕ٘٘ ٝبیؼ دٙٞذٔ ٜحتٛا ثٔ ٝحیظ پز تقبُٔ
اختٕبفی اعت و ٝدر آٖ ٔحتٛا اس ٘قٕت ٔقٙی ؽٙبختی
ثزخٛردار ؽذ ٜاعت ( .)Bersin, 2008در ٔحیظٞبی آٔٛسؽی
دا٘ؾدٛیبٖ اس ایٗ فضب ثزای خغتدٛی ٛٞؽٕٙذا٘ٔ ٝحتٛای
ٔٙبعت  ٚثزای رسر ٚوزدٖ  ٚتزتیت دادٖ ٔاللبتٞبی
ٔؾبروتی ،ثزای خبعز ٘ؾبٖ وزدٖ ٔٛفذٞبی ٔمزر  ٚلزارٞب
ث ٝدا٘ؾد ٚ ٛثزای ٔذاوز ٜوزدٖ ثب دیٍز دا٘ؾدٛیبٖ ثزای
ٔؾبروت  ٚیب اختٕبفی ؽذٖ آٟ٘ب اعتفبد ٜخٛاٞذ ؽذ.
اعبتیذ ثزای فزا ٓٞوزدٖ آٔٛسػٞبی وٕىی٘ ،ؾبرت ثز
پیؾزفت دا٘ؾدٛیبٖ  ٚحتی ثزای ٕ٘زٌٜذاری  ٚپبعخ دادٖ
ث ٝارتجبعبت دا٘ؾدٛیبٖ اعتفبد ٜخٛاٙٞذ وزدٔ .حتٛا
ٔیتٛا٘ذ اس عزیك فبٔال٘ی و ٝحمٛق وپی رایت  ٚحك
اعتفبد ٜرا وٙتزَ  ٚثزرعی ٔیوٙٙذ ،ث ٝعٛر خٛدوبر ث ٝرٚس
ؽٛد ٔ ٚقب٘ی ٔحتٛا را ثٟجٛد ثخؾٙذٕٞ .چٙیٗ ٚة ٔقٙبیی،
اعتفبدٔ ٜدذد  ٚا٘غجبق ٔحتٛا را ثب حٕبیت اس عبخت ،تٛسیـ
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 ٚا٘تؾبر ٔحتٛا در لبِت رلٕی (دیدیتبِی) پؾتیجب٘ی ٔیوٙذ.
اخیزا حضٛر سثبٖٞبی اٍِٛعبسی آٔٛسؽی ث ٝاعبتیذ اخبسٜ
ٔیدٞذ ،ثب سثب٘ی و ٝثز رٚی ٚة در دعتزط اعت ٘ ٝتٟٙب

ٔحتٛا ،ثّى ٝفقبِیتٞب ،سٔی ٝٙیبدٌیزی اس عزیك ؽجىٞٝبی
اختٕبفی ٔجتٙی ثز ٚة ٔحیظ تدبرة یبدٌیزی را تٛفیف
وٙٙذ .تٛا٘بییٞب  ٚؽبیغتٍیٞبی ٚة ٔقٙبیی اخبسٔ ٜیدٞذ
ؤ ٝحیظ یبدٌیزی اس عزیك ؽجىٞٝبی اختٕبفی ٔجتٙی ثز
ٚة ثب تقبُٔٞبی دا٘ؾد ٛـ دا٘ؾد ،ٛدا٘ؾد ٛـ ٔحتٛا ٚ
دا٘ؾد ٛـ اعتبد غٙی ؽٛد.

ؽىُ  1ـ اٍِٛی راٞجزدٞبی ث ٝوبرٌیزی ؽجى ٝاختٕبفی ثزای تذریظ ٚیبدٌیزی ٔؤثز درآٔٛسػ

:
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خذ 1 َٚـ ٔضبٔیٗ ٔ ٚفبٞیٓ ٔقزف ٔم ِٝٛعبسٜٞبی سیز ثٙبیی (وذٌذاری ثبس ٔ ٚحٛری)
مقولهها

مضامین

کدهای کلیدی

مفاهیم

 1ـ ًیبس اسبتیذ جْت تذریس هؤثز
()9،13،7،11،5
 1ـ اهکبى ارتجبط دٍ طزفِ ()1،8،4،18،4،1
 3ـ ضجکِّبی اجتوبػی جبیگبُ تؼبهل هؤثز
()1،5،8،9،11

سبسُّبی هٌطقی ٍ ًظزی

سازههای زیر بنا

ـ اثز ثخطی آهَسش اسبتیذ اس طزیق ثزًبهِ

 8ـ ًظبرت هستوز ٍ گستزدُ ثز داًطجَیبى

درسی هجتٌی ثز ضجکِّبی اجتوبػی

()8،4،18،4،5

ضزٍری است.

 5ـ تَسؼِ رٍس افشٍى ضجکِّبی اجتوبػی

ـ اثز ثخطی آهَسش اسبتی اس طزیق ثزًبهِ

()9،13،7،11،7

درسی هجتٌی ثز ضجکِّبی اجتوبػی اهکبى

 8ـ کبّص پزاکٌذگی فبصلِای ()8،4،18،4،11

پذیز است.

 7ـ ثجبت یبدگیزی اس طزیق ضجکِّبی

ـ تذریس هَثز ثز آهَسش اسبتیذ اس طزیق

اجتوبػی ()8،8،18،4،4

ضجکِّبی اجتوبػی هیسز است .ثزًبهِ

 4ـ تئَریّبی هستحکن یبدگیزی

درسی اسبتیذ جْت تذریس هؤثز ثز اصَل

()8،4،18،4،8

ضجکِّبی اجتوبػی در تذریس استَار

 9ـ اصَل هطخص ضجکِّبی اجتوبػی

است.

()1،14،18،4،11
-11ضجکِ ّبی اجتوبػی هحَر فزایٌذ
یبدگیزی در ًظبم ّبی آهَسش ػبلی کًٌَی
()8،4،3،7،14
 1ـ ػذم ٍجَد اهکبًبت فٌی ّوچَى پٌْبی

هَاًغ

ـ کوجَد اهکبًبت فٌی هبًغ اس استفبدُ

ثبًذ ()،8،18،4،18،4

آهَسضی صحیح اس ضجکِّبی اجتوبػی

 1ـ سزػت پبییي ایٌتزًت در هکبىّبی

هجتٌی ثز ٍة اهکبًبت فٌی است.

آهَسضی ()8،8،15،4،7

ـ ػذم ٍجَد سیز سبختّبی آهَسضی

 3ـ ػذم سیز سبختّبی آهَسضی در راستبی

هٌبست ثب ضجکِّبی اجتوبػی هبًغ اس ثِ

کست استبًذاردّبی آهَسضی ثبال

کبرگیزی آًْب در آهَسش است.

()8،14،9،4،9

ـ ًگزشّب ٍ آگبّیّبی هٌفی هبًغ اس

 8ـ ضٌبخت ًبکبفی اسبتیذ ٍ ًگزشّبی هٌفی

استفبدُ ثْیٌِ اس ضجکِّبی اجتوبػی در

هَجَد در سهیٌِ ضجکِّبی اجتوبػی

تذریس اس سَی اسبتیذ است.

()8،4،1،11،11
 5ـ سبختبر ّبی قبًًَی صحیح در سهیٌِ
ضجکِّبی اجتوبػی ()5،4،18،8،18
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خذ 2 َٚـ ٔضبٔیٗ ٔ ٚفبٞیٓ اعتٙتبج ؽذٔ ٜقزف اف َٛتذریظ ٔجتٙی ثز ؽجى ٝاختٕبفی (وذٌذاری ثبس ٔ ٚحٛری)
مقولهها

مضامین

کدهای کلیدی

مفاهیم

جٌجِّبی ارتجبطی

ـ ثِ کبرگیزی ضجکِّبی اجتوبػی در آهَسش ثز
تؼبهل استَار است.

 1ـ تؼبهل اس طزیق ضجکِّبی اجتوبػی در فزایٌذ
یبدگیزی ()8،3
 1ـ پَیبیی ارتجبطبت ضجکِای ()1،11،8

ـ آهَسش فزایٌذی ٍاثستِ ثِ ارتجبط است.

 3ـ سَْلت در ثبسًگزی است ()4،9

ـ آهَسش ٍ پژٍّص در ضجکِّبی اجتوبػی ثز

 8ـ کٌتزل سهبى تذریس ()15

ـ ثِ کبرگیزی ضجکِّبی اجتوبػی در آهَسش
ًیبسهٌذ هْبرتّبی فٌی ٍرای هْبرتّبی ػوَهی

جٌجِ ّبی فٌی

اصول تدریس مبتنی بر شبکههای اجتماعی

تجبدل تجبرة ثب دیگزاى استَار هی ضَد.

 5ـ اضتزاک تجبرة ()14،1

کبرثزی ایٌتزًت است.
ـ آضٌبیی ثب اهکبًبت ضجکِّبی اجتوبػی هٌجز ثِ
استفبدُ ثْیٌِ اس آًْب هیضَد.

 1ـ سَْلت در دستیبثی ثِ هٌبثغ ()13
 1ـ افشایص کیفیت تذریس هؤثز ()1،4،7
 3ـ گستزدگی اهکبًبت آهَسضی ضجکِّبی اجتوبػی
()7،8،4

جٌجِّبی ضٌبختی

 1ـ دستیبثی ثِ هٌبثغ رٍس ()8،4،1،11
 1ـ پزّیش اس اضتجبّبت ()1،9

ـ ًَع ًگزش ٍ ضیَُ تفکز درثبرُ ضجکِّبی

 3ـ رػبیت اصَل اخالقی در ارتجبطبت ()4،11

اجتوبػی هٌجز ثِ استفبدُ ثْجٌِ اس آًْب هیضَد.

 8ـ رػبیت قَاًیي کبرثزدی در ضجکِّب ()9،5،3

خذ 3َٚـ لبثّیتٞبی ٔحیظ ؽجىٝای ٚ ٚیضٌیٞبی «چٍٍ٘ٛی یبدٌیزی» افزاد
چارچوب چگونگی

تواناییهای فعلی وب

یادگیری افراد
یادگیرنده محور

تواناییهای وب معنایی

قبثلیت ثزای حوبیت فؼبلیتّبی اًفزادی هحَر ٍ

هحتَایی کِ در پبسخ ثِ الگَّبی اًفزادی ٍ گزٍّی یبدگیزًذُ

جبهؼِ هحَر

تغییز هیکٌذ.

ّذایت دستزسی ثِ کتبثخبًِّبی هحتَایی ٍسیغ ٍ
دانش محور

فؼبلیتّبی یبدگیزی ،سبسهبًذّی ثزای دیذگبُّبی

ػبهالًی ثزای اًتخبة ،فزدی کزدى ٍ استفبدُ هجذد اس هحتَا

رضتِای هتٌَع
جامعه محور

ضکلّبی ّوشهبى ٍ غیز ّنسهبى ،تؼبهلّبی فزدی

ػَاهلی ثزای تزجوِ کزدى ،اصالح هجذد ،تغییز سهبىً ،ظبرت ٍ

ٍ گزٍّی (هطبرکتی) در ضکلّبی هختلف

خالصِ کزدى تؼبهلّبی جبهؼِ

فزصتّبی تؼَیض هکبى ٍ سهبى چٌذگبًِ ثزای
ارزیابی محور

ارسیبثی تکَیٌی ٍ ًْبیی تَسط خَدّ ،وتبیبى ٍ
اسبتیذ

ػَاهلی ثزای ارسیبثیً ،قبدی کزدى ٍ فزاّن کزدى ثبسخَرد ثِ
هَقغ
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بحث و نتیجهگیری
عبختٗ ٘ؾزیٔ ٝجتٙی ثز رٚػ ٘ؾزی ٝسٔیٝٙای ،عبختٗ
اٍِٛیی اعت و ٝدر آٖ ٔتغیزٞبی افّی ٔؾخـ ؽذٜا٘ذ ٚ
رٚاثظ ثیٗ ایٗ ٔتغیزٞب ٘ؾبٖ داد ٜؽٛد .ایٗ اٍِ ٛدر
ثزٌیز٘ذ ٜد ٚثبسیٍز افّی (یبدٌیز٘ذٌبٖ  ٚاعتبداٖ)،
وٙؼٞبی ٔتمبثُ آ٘بٖ ثب یىذیٍز  ٚثب ٔحتٛا اعت.
یبدٌیز٘ذٌبٖ ٔیتٛا٘ٙذ ث ٝعٛر ٔغتمیٓ ثب ٔحتٛایی و ٝثٝ
ؽىُٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثز رٚی ٚة ٔییبثٙذ ،تقبُٔ ثزلزار وٙٙذ.
أب ثغیبری اس آٟ٘ب تزخیح ٔیدٙٞذ و ٝیبدٌیزی ؽبٖ ثٝ
وٕه اعتبد خٟت دٞی  ٚارسیبثی ؽٛد .ایٗ تقبُٔ ٔیتٛا٘ذ
در خبٔق ٝوبٚػ ثب ثٟزٌٜیزی اس فقبِیتٞبی ٓٞسٔبٖ ٔتٛٙؿ
ٔجتٙی ثز ؽجى ٝفٛرت پذیزد .ایٗ ٔحیظٞب ث ٝعٛر ٚیضٜای
غٙیا٘ذ  ٚثزای یبدٌیز٘ذٌبٖ أىبٖ یبدٌیزی ٟٔبرتٞبی
اختٕبفی ،یبدٌیزی ٔحتٛا ث ٝفٛرت ٔؾبروتی  ٚتٛعقٝ
رٚاثظ ٔیبٖ فزدی ثیٗ ؽزوت وٙٙذٌبٖ را فزأ ٓٞیوٙٙذ.
اثشارٞبی ٔؾتزوی و ٝدر ایٗ حبِت اعتفبدٔ ٜیؽٛد ،ؽبُٔ
آٔٛسػٞبی خقٛفی ث ٝوٕه رایب٘ ،ٝتٕزیٗٞب  ٚؽجیٝ
عبسیٞب ٔیؽ٘ٛذ .والطٞبی خٕقی ٔجتٙی ثز ٚة و ٝدر
آٖ آرا ٔختّف ؽٙیذٔ ٜیؽٛدٔ ،یتٛا٘ذ تدبرة فّٕی
دا٘ؾدٛیبٖ  ٚاعبتیذ را وبُٔ ٔیوٙٙذ  ٚاثشارٞبی وبٚػ ٚ
ثبسیبثی دلیك در حبَ تجذیُ ؽذٖ ث ٝاثشارٞبی رایدی ثزای
یبدٌیزی اختٕبفیا٘ذ .ثز ایٗ ٔجٙبٔ ،جتٙی ثز اعٙبد  ٚرٚػ
تئٛری سٔیٝٙای  ٚثب تٛخ ٝثٔ ٝفبٞیٓٔ ،مِٞٝٛب  ٚافَٛ
اعبعی وبر ثب ؽجىٞٝبی اختٕبفی در ٘ؾبْ تذریظ اعبتیذ ٚ
ثب ثٟزٌٜیزی اس ٔفبٞیٓ تذریظ ٔؤثز در ایٗ ؽجىٞٝب ٔٛا٘ـ ٚ
راٞجزدٞبی سیز حبفُ ٌزدیذ.
ـ ٔب٘ـ ٘جٛد أىب٘بت فٙی  ٚعبختبرٞبی فٙبٚری ٔٙبعـت
و ٝیىـی اس ٕٟٔتـزیٗ ٔٛا٘ــ ثـزای اعـتفبد ٜاس ؽـجىٞ ٝـبی
اختٕبفی ٔجتٙی ثـز ٚة اعـت .سیـزا ٘ـ ٝتٟٙـب ؽـزایظ فٙـی
ٔتفبٚت اس عبیز وبرثزیٞب ٔـٛرد ٘یـبس اعـت ثّىـ ٝؽـی ٜٛثـٝ
وبرٌیزی ایٗ ؽجىٞ ٝب ثب ٔیشاٖ أىب٘بت فٙی ٔٛخـٛد ٚاثغـتٝ
اعت .ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ ،پٟٙبی ٔحذٚد ثب٘ـذ یـب عـزفت پـبییٗ
ایٙتز٘ت ٔی تٛا٘ذ ٚیضٌی افّی ٙٔ ٚحقز ث ٝفزد ایٗ ؽجىٞ ٝب
را و ٝتقبُٔ پٛیب  ٚد ٚعـٛی ٝاعـت ،خذؽـ ٝدار ٕ٘بیـذ .ایـٗ
٘تبیح ثب یبفتٞ ٝبی ث ٝدعت آٔذ ٜدر پضٞٚؼ ٞبی رضـبیی راد
(ٞ ،) Rezaei rad 2012بً٘  ٚیـٗ (،)Hung &Yuen , 2010

آرتــٛر  ،آدٔٚب٘ــب  ٚیجــٛا (
ٕٞ )2013غــ ٛاعــت .در ٕٞــیٗ راعــتب ،آرتــٛر ٕٞ ٚىــبراٖ
( )2013ثیبٖ ٔیوٙٙذ فٛأّی ٕٞچ ٖٛعیبعتٞـبی لـب٘٘ٛی،
عغح افتٕبد ،فز ،ًٙٞعبختبرٞبی فٙبٚری ،اؽتزان سثـب٘ی ٚ
احغــبط خــٛد وبرآٔــذی ٕٟٔتــزیٗ فٛأــُ در ٔیــشاٖ ثــٝ
وبرٌیزی ؽجىٞ ٝبی اختٕبفی تٛعظ افزاد اعت و ٝاس فٛأُ
فٛق عبختبرٞبی فٙبٚری ثب ٔؤِفٞ ٝبی ث ٝدعت آٔذ ٜدر ایـٗ
پضٞٚؼ ٕٞغ ٛاعت.
ـ ٔب٘ـ فذْ سیز عبختٞبی آٔٛسؽی ٘یش اس خّٕٝ
ٕٟٔتزیٗ ٔٛا٘قی اعت و ٝدر اعتفبد ٜثٟی ٝٙاس ؽجىٞٝبی
اختٕبفی ٔجتٙی ثز ٚة ٚخٛد داردٚ .خٛد ثز٘بٔٙٔ ٝغدٓ
آٔٛسؽی ،أىبٖ سٔبٖ ثٙذی ٔٙبعت فزایٙذٞبی تذریظ ٚ
ؽیٜٞٛبی ارسؽیبثی ٔؾخـ ٔ ٚذٔ ٖٚیتٛا٘ذ ث ٝاعبتیذ
وٕه وٙذ تب ث ٝؽیٜٛای ٔؤثز تز ث ٝتذریظ در والط
ٔدبسی ثپزداس٘ذ.
ـ ٔب٘ـ ؽٙبخت ٘بوبفی اعبتیذ و ٝدر ٚالـ ٍ٘زػٞب ٚ
ٔمبٚتٞبی ٌغتزدٜای را در خٟبٖ ثزای ث ٝوبر ٌیزی
ؽجىٞٝبی اختٕبفی ٔجتٙی ثز ٚة ایدبد ٕ٘ٛد ٜاعت .وبٞؼ
ایٗ ٔمبٔٚتٞب  ٚایدبد ٍ٘زػ ٔثجت ٔیتٛا٘ذ ث ٝث ٝوبرٌیزی
فحیح ؽجىٞٝبی اختٕبفی ٔجتٙی ثز ٚة در تذریظ وٕه
ٕ٘بیذ .ایٗ ٘تبیح ثب یبفتٞٝبی راثّیز ٔ ٚه دا٘یُ )2010 ,
ٕٞ )Roblyer& Mcdanielغٛیی دارد.
ٔجتٙی ثز ایٗ ٔٛا٘ـ  ٚدر راعتبی اعتفبد ٜثٟی ٝٙاس ایٗ
ؽجىٞٝب در آٔٛسػ فبِی فبحت ٘ؾزاٖ راٞجزدٞبی ٔتقذدی
را ٔغزح ٕ٘ٛدٜا٘ذ و ٝدر ٘تید ٝتحّیُ اعٙبد ث ٝؽی٘ ٜٛؾزیٝ
سٔیٝٙای ٕٟٔتزیٗ ایٗ راٞجزدٞب ث ٝؽزح سیز اعت:
Arthur, Adu-Manu&Yeboah,

راٞجزد ا :َٚآٔٛسػ تفىز ٔٙغمی ث ٝاعبتیذ
لبثّیتٞبی ٔٙحقز ث ٝفزدی و ٝدر آٔٛسػ ٔجتٙی ثز
ٚة ٚخٛد دارد ٘ ٝاس خٛد ٚة ،ثّى ٝاس ؽیٜٞٛبی خالق
آٔٛسؽی ٔزثٛط ث ٝآٖ ٘ؾأت ٔیٌیزد .اعبتیذ ثبیذ ٚة را ٘ٝ
تٟٙب ثٙٔ ٝشِ ٝرعب٘ٝای خذیذ ثزای ارائ ٝآٔٛسػ اس عزیك
ؽجىٞٝبی اختٕبفی ٔجتٙی ثز ٚة ،ثّى ٝثٔ ٝثبثٛ٘ ٝفی
ٕٞىبری ٔ ٚؾبروت ثیٗ پبرادایٓ خذیذ آٔٛسػ  ٚفٙبٚری
خذیذ در ٘ؾز ٌیز٘ذ و ٝسٔی ٝٙثبِمٜٛای را ثزای تغییزات
ثٙیبدی در رٚػ تذریظ  ٚیبدٌیزی ایدبد ٔیوٙذٔ .زثیبٖ ٚ
دیٍز افضبی تیٓ عزاحی دٚر ٜآٔٛسػ اس عزیك ؽجىٞٝبی
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اختٕبفی ٔجتٙی ثز ٚة ثبیذ تالػ وٙٙذ تب ٔحیظٞبی
یبدٌیزی و ٝاس ٚیضٌیٞبی ٔٛخٛد در رایب٘ٞٝب ٚ ٚة اعتفبدٜ
ٔیوٙٙذ را ایدبد وزد ،ٜثذیٗ ٚعیّ ٝیبدٌیزی فقبَ را وٝ
ریؾ ٝدر وٙتزَ دا٘ؾد ٛدارد  ٚث ٝؽىُ ٔؤثزی ٔیتٛا٘ذ
ٔٙدز ث ٝایدبد ٟٔبرتٞبی تفىز ا٘تمبدی  ٚعغح ثبال ؽٛد،
ارتمب دٙٞذ  ٚثز تحُٕ ثیؾتز در ثزاثز اثٟبْ ثز ا٘قغبف پذیزی
ؽٙبختی تأویذ وٙٙذ.

راٞجزد د :ْٚآٔٛسػ ؽیٜٞٛبی تقبُٔ پیچیذ ٜث ٝاعبتیذ
تقبُٔ ،أىبٖ ا٘دبْ دادٖ وبرٞب ٚ ٚؽبیف ٌ٘ٛبٌ ٖٛدر
فقبِیتٞبی آٔٛسؽی را فزأ ٓٞیوٙذ .ایٗ فقبِیتٞب فجبرتٙذ
اس وٙتزَ ٘ ٚؾبرت یبدٌیز٘ذ ،ٜتغٟیُ ا٘غجبق  ٚعبسٌبری
ثز٘بٔ ٝثز ٔجٙبی در٘ٚذاد یبدٌیز٘ذ ،ٜؽىُٞبی ٌ٘ٛبٌٖٛ
ٔؾبروت  ٚارتجبعبت ،تٕزیٗ  ٚفُٕ ثٙٔ ٝشِٚ ٝعیّٝای
وٕىی ثزای یبدٌیزی ٔقٙبدار .اس ایٗ رٚ ،ٚخٛد تقبُٔ ثزای
ایدبد خٛأـ یبدٌیزی در ٘ؾبْ آٔٛسػ فبِی اس عٛی اعبتیذ
اعبعی  ٚثٙیبدی اعت٘ .تبیح ایٗ ٔغبِق ٝثب یبفتٞٝبی د٘یظ
(ٌٛ ،)Dennis, 2007دایِٛ ،ًٙن  ٚثزGooding, Locke ( ٖٚ
 ٚ )& Brown, 2007عب٘ذارط ( )Sandars ,2007و ٝثیبٖ
ٔیوٙٙذ و ٝتىِٛٛٙصیٞبی ارتجبعی ٕٞچ ٖٛؽجىٝ
اختٕبفی٘ ،مؼ ٕٟٔی را در ایدبد تقبُٔ  ٚارتجبط ٔتمبثُ
ثیٗ افزاد ایدبد ٔیوٙٙذٕٞ ،غٛیی دارد .اعتفبد ٜاس ٔغبئّی
و ٝدا٘ؾدٛیبٖ را ّٔشْ وٙذ تب ٔحتٛای دٚر ٜرا درن  ٚعپظ
آٟ٘ب را دعتىبری وٙٙذ ،ایدبد فزفتٞبیی ثزای ثزلزاری
عغٛح ثبالتز تقبُٔ ثیٗ دا٘ؾد ٛـ دا٘ؾدٔ ٚ ٛزثی ـ
دا٘ؾد ،ٛادغبْ  ٚتّفیك ارسیبثی تىٛیٙی در وُ دٚر ٜاس
ٕٟٔتزیٗ ٟٔبرتٞبیی اعت و ٝدر ثز٘بٔ ٝدرعی آٔٛسػ
اعبتیذ ثبیذ در ٘ؾز ٌزفت ٝؽٛد.

راٞجزد ع :ْٛآٔٛسػ ٟٔبرتٞبی فٙی ث ٝاعبتیذ
چبِؾی و ٝاعبتیذ  ٚعزاحبٖ آٔٛسؽی ثٍٙٞ ٝبْ وبر در
سٔی ٝٙیبدٌیزی اس عزیك ؽجىٞٝبی اختٕبفی ٔجتٙی ثب آٖ
رٚثٝرٔ ٚیؽ٘ٛذ ایٗ ٔٛضٛؿ اعت ؤٟ ٝبرتٞبی فٙی السْ
ثزای اعتفبد ٜاس ایٗ ؽجىٞٝب را ٘ذار٘ذ .اس ایٗ ر ،ٚاعبتیذ ثبیذ
ثیبٔٛس٘ذ تب ٟٔبرتٞبیؾبٖ را ثٌٝ٘ٛ ٝای تٛعق ٝدٙٞذ تب ثب
تِٛیذ ٔدٕٛفٝای اس فقبِیتٞبی یبدٌیزی اس عزیك
ؽجىٞٝبی اختٕبفی ٔجتٙی ثز ٚة و ٝلبثُ عبسٌبر ؽذٖ ثب
٘یبسٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛدا٘ؾدٛیبٖ اعت ،ثتٛا٘ٙذ ث٘ ٝیبسٞبی

دا٘ؾدٛیبٖ  ٚثز٘بٔ ٝدرعی پبعخ دٙٞذ .ایٗ ٘تبیح ثب
یبفتٞٝبی خ٘ٛش ،ثالوی ،فیتظ ٌیجٚ ٖٛچیJones , ( ٛ
ٓٞ ) Blackey, Fitzgibbon& Chew , 2010خٛا٘ی دارد .آٟ٘ب
اؽٟبر ٔیدار٘ذ و ٝفذْ تٛا٘بیی ٔزثیبٖ  ٚاعبتیذ در اعتفبدٜ
اس ٘زْ افشارٞبی ؽجىٞٝبی اختٕبفی یىی اس چبِؼٞبیی
اعت و ٝثز اعتفبد ٜآٟ٘ب اس ایٗ ؽجىٞٝب تأثیز ٔیٌذارد.
٘ىتٝای و ٝثبیذ ٔٛرد ٔالحؾ ٝلزار ٌیزد ،ثحث تفبٚتٞبی
فزٍٙٞی ایزاٖ ثب خٛأـ دیٍز در اعتفبد ٜاس ؽجى ٝاختٕبفی
در آٔٛسػ اعت .درثز٘بٔٞٝبی درعی آٔٛسػ فبِی ،در وٙبر
تٛعق ٝفّٕی  ٚپضٞٚؾی ثبیذ ث ٝثبٚرٞب  ٚفز ًٙٞخبٔق٘ ٝیش
تٛخ ٝداؽت ٞ ٚز ٘ٛؿ دا٘ؼ ،در ثغتز فزٍٙٞی ٚاختٕبفی ٚ
ثب تٛخ ٝثٛٔ ٝلقیت  ٚثبفت ٔخقٛؿ ث ٝخٛدػ تذٚیٗ
ٌزدد .یقٙی در عزاحی  ٚتذٚیٗ ثز٘بٔٞٝبی درعی ثزای
اعتفبد ٜاس ؽجى ٝاختٕبفی ،ضٕٗ اعتفبد ٜاسعزحٞب ٚ
چبرچٛةٞبی وؾٛرٞبی دیٍز ،ث ٝتفبٚتٞبی فزٍٙٞی وؾٛر
خٛد ٘یش در ثخؼ اف ،َٛاٞذافٔ ،حتٛا  ٚرٚػٞب ،خٟت
وبرثزدی ؽذٖ ایٗ ؽجىٞٝب در سٔی ٝٙآٔٛسؽی تٛخ ٝداؽت.
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