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چکیده
هدف این مقاله شناسایی و بررسی قابلیتهای شبکههای اجتماعی بررای توانمنرد سرازی مالمران شریمی برر
اساس سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش میباشد .در دنیای ارتباطات علمری ،شربکههرای اجتمراعی را
میتوا ن از بسترهای مؤثر در تولید علم ،اشتراک عقاید و رشد فردی و اجتمراعی دانسرت .تغییرر و تحرو ت در
نظام اجتماعی ناشی از اینترنت ،انکار ناپذیر است .این تغییرات حتی شریوه برقرراری ارتبراا شراورد و اسرتاد و
روش تدریس در سطوح دانشگاهی را هم متحول کرده است .این امر به طرور اساسری قابلیرت انجرام تحقیقرات
توسط دانشجویان و به اشتراک وذاشتن یافتههای آنها با دیگران را با برده است .امروزه حتی بچههرا هرم بره
نوعی برای تکالیف درسی و برقراری روابط اجتماعی خود به اینترنت وابسته شده اند .دانشآموزان انتظار دارنرد
که دامنه فرآیند یادویری خود را در هر لحظه که نیازمند سئوال و برقراری رابطه با دبیرشان باشند ،به خارج از
محدودههای کالس وسترش دهند .این امر نکته مثبتی برای آینده آموزش و تالیم محسرو مریشرود و همره
اینها مرهون اینترنت ،و و شبکههای اجتماعی مجازی است .روش مطالاه ایرن پرهوهش ،توفریوی و تحلیلری
میباشد.به این فورت که ابتدا با بررسی منابع فارسی و تین موجود در زمینه شربکههرای علمری  -اجتمراعی
برخی مواهیم اساسی استخراج شد،سپس مبانی نظری مرتبط و مناسب ،مورد بررسی قرار ورفت و براسراس آن
پاسخ به سوا ت زیر ارائه شد.چه نظریههای از شبکههای اجتماعی – علمی حمایت میکنند؟ شربکه اجتمراعی
– علمی دبیران شیمی چه زمینه ای رابرای ارتقای علمی دبیران شیمی بوجود میآورد؟ چگونه میتوان شربکه
اجتماعی – علمی آموزش شیمی را توساه داد؟
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 -9مقدمه
بدون تردید اینترنت ،یکی از تأثیروذارترین ابداعات انسانی در قرن اخیر محسو میشود .اینترنت با کارکردهای متنوع
و اثربخش خود ،کیویت و کارایی جنبههای مختلف زندوی اجتماعی  -انسانی را تحت تأثیر قرار داده است.
امروزه در اغلب ممالک دنیا ،دستیابی به منابع علمی -پهوهشی با بهر ه ویری از این نظام اطالعاتی ،روندی رو به رشد
دارد .توجه به زیرساختهای وستره ی تمدنی و فرهنگی و تکنولوژیکی به واسطه ی استواده از اینترنت و مزایای فناوری
اطالعات ،رو به افزونی وذاشته است.
دامنه ی این ارتباطات مجازی از ایمیل ،چت و وبالگ نویسی فراتر رفته و شبکه هایی برای کاربرد همه ی اشکال ذکر
شده به منظور داشتن تاامالت اجتماعی کاملتر و همه جانبهتر میان افراد ایجاد شده است؛ این اشکال جدید ،شبکههای
اجتماعی نام دارند .شبکه ی اجتماعی مجازی ،و سا یت یا مجموعهای از و سایت هایی است که به کاربران این امکان را
میدهد که عالقه مندی ها ،افکار و فاالیتهای خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند .به عبارت دیگر ،شبکههای اجتماعی
سایت هایی هستند که با استواده از یک موتور جستجوور و افزودن امکاناتی مانند چت ،پیام رسانی الکترونیک ،انتقال تصویر و
فدا و غیره ،امکان ارتباا بیشتر کاربران را در قالب شبکه ای از روابط فردی و وروهی فراهم میآورند.
سایتهای شبکه ی اجتماعی ،از جمله رسانههای نوینی هستند که بستر مناسبی را برای حوظ روابط آفالین ،ایجاد
روابط آنالین و بسط دادن این روابط به زندوی واقای فراهم کرده اند .امروزه ،تاامل اجتماعی افراد به فضای مجازی کشیده
شده است و ارتباطات مجازی بخش عمد ه ای از د یل استواده ی کاربران از این فضاست.
تغییر و تحو ت در نظام اجتماعی ناشی از اینترنت انکار ناپذیر است .این تغییرات حتی شیوه برقراری ارتباا شاورد و
استاد و روش تدریس در سطوح دانشگاهی را هم متحول کرده است .این امر بطور اساسی قابلیت انجام تحقیقات توسط
دانشجویان و به اشتراک وذاشتن یافتههای آنها با دیگران را با برده است .امروزه حتی بچهها هم به نوعی برای تکا لیف
درسی و برقراری روابط اجتماعی خود به اینترنت وابسته شده اند.
ونچرلی ماتقد است که اینترنت انتظارات درباره تدریس و آموزش را با برده زیرا اساتید امروزه مجبورند مطالب خود را
با عمق بیشتری بیان و حوزههای شناختی جدید را بسیار بیشتر از آنچه در وذشته مورد توجه بود ،پوشش دهند.
دانشآموزان نیز همچنین انتظار دارند که دامنه فرآیند یادویری خود را در هر لحظه که نیازمند سئوال و برقراری رابطه
با استاد باشند ،به خارج از محدودههای کالس وسترش دهند .پست الکترونیکی ،اتاقهای ووتگو ،نشستهای اینترنتی و ...
باعث وردیده تا ارتباا دانشجویان با استاد و مطالب درسی خود بیشتر وردد.این امر نکته مثبتی برای آینده آموزش و تالیم

محسو میشود(.فدیق بنای)1831،

سواالت پژوهش:
چه نظریههای از شبکههای اجتماعی – علمی حمایت میکنند؟
شبکه اجتماعی – علمی دبیران شیمی چه زمینه ای را برای ارتقای علمی دبیران شیمی بوجود میآورد؟
چگونه میتوان شبکه اجتماعی – علمی آموزش شیمی را توساه داد؟

روش مطالعه:
روش مطالاه این پهوهش ،توفیوی و تحلیلی میباشد .به این فورت که ابتدا با بررسی منابع فارسی و تین موجود در
زمینه شبکههای علمی  -اجتماعی برخی مواهیم اساسی استخراج شد ،سپس مبانی نظری مرتبط و مناسب ،مورد بررسی قرار
ورفت و براساس آن پاسخ به سوا ت پهوهش امکان پذیر شد.

یافته ها:

هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
6و7شهریورماه  ،9312دانشکده شیمی دانشگاه سمنان

چه نظریههای از شبکههای اجتماعی – علمی حمایت میکنند؟
در حوزه علوم ارتباطات از جمله تئوری هایی که میتوان در ارتباا با موضوع تاثیر شبکههای اجتماعی بر تولید علم
بیان داشت ،نظریه کاشت و نظریه استواده  -تاثیر است.
نظریه کاشت
جورج وربنر این نظریه را درخصوص تاثیرات تلویزیون بیان داشت ولی با تاسی از فرایند جایگزین سازی و تکامل ورایی
که در حوزه رسانههای جمای اتواق افتاده میتوان این نظریه را به شبکههای اجتماعی به عنوان یکی از رسانههای اجتماعی که
از رشد بسیار با یی در جذ توجه مخاطبان جهانی برخوردار شدهاند نیز به کار ورفت.
وربنر استد ل می کند که تلویزیون آثار درازمدتی دارد؛ آثار تدریجی و غیرمستقیم اما متراکم و با اهمیت.وی با استواده
از تحقیقی که احتما ً طو نیترین و وستردهترین برنامه پهوهش اثرهای تلویزیون است ،نظریه «کاشت باورها» را ارائه داد.
(سورین و تانکارد،1831 ،ص  )833شاهد افلی ورنبر برای این نظریه ،از تحلیل محتوای سیستماتیک تلویزیون آمریکا طی
چندین سال متوالی بدست آمده است(.مککوایل؛،1831ص)833
این نظریه یکی از اشکال اثر رسانهها در سطح شناختی بوده و مربوا به این موضوع است که قرار ورفتن در مارض
رسانهها ،تا چه حد می تواند به باورها و تلقی عموم از واقایت خارجی ،شکل دهد؟ نظریه کاشت یا اشاعه برای ارائه الگویی از
تحلیل ،تبیین شده است؛ تا نشاندهنده تأثیر بلندمدت رسانههایی باشد ،که اساساً در سطح برداشت اجتماعی ،عمل
میکنند(.وونتر ،1831،ص )813
با بهره ویری از وزارههای حاکم بر نظریه کاشت میتوان ووت که شبکههای اجتماعی تاثیر شگرف تری نسبت به
تلویزیون بر مخاطبان دارد .کاشت پیامهای متادد و متنوع در عرفه شبکههای اجتماعی باعث شکل ویری نگرشها و
رفتارهای کاربران شده و اثرات این پیامها در درازمدت نیز قابل مشاهده است .شبکههای اجتماعی باعث میشوند تصمیمات
فرد در ارایه دیدواهها و نگرشها دچار تغییر شود ،متحول شود به نگرش جدیدی در زمینه ای خاص منجر شود .این وجه از
کارکرد شبکههای اجتماعی به فورت مداوم و با تولید و کاشت پیامهای همگن در فضای این شبکهها روز به روز بر نگرشها و
رفتار کاربران تاثیر میوذارد.
نظریه استواده – تاثیر
نظریه استواده – تاثیر به توفیف فرایندهای شناختی می پردازد که با استواده از استواده محتوای ارایه شده فرد را به
سمت انتخا های رفتاری هدایت میکند؛ در نتیجه ،کاربرد آنها در رویکرد استواده و رضامندی به طور کلی بر انتخا های
فرد در مورد قراردادن خود در مارض رسانهها یا پیامهای خاص آن تأکید دارد( .نیکو و دیگران ،1833 ،ص )33

مدل استواده – تاثیر بین انتظارات (خرسندیهای خواسته شده) و ارضاها (خرسندیهای به دست آمده) تواوت
میوذارد و از این رو ،نوعی بهرهمندی فزاینده از کاربرد رسانهای در طول زمان را شناسایی میکند .بنابراین آنگاه که
خرسندیهای خواسته شده بیشتر باشد ،این احتمال نیز افزایش مییابد که میزان ارضای مخاطبان با تر و میزان توجه و تاثیر
آنها بیشتری میشود .عکس چنین رابطهای هم میتواند اتواق بیوتد .در واقع کاربر وسایل ارتباطی با استواده از این وسایل
درفدد به کارویری اثرات و نتایج آنها در برنامههای زندوی خویش است .این تاثیرات میتواند بر شغل و حرفه ،برنامههای
توریحی روزانه ،و حتی برنامه هایی که به منظور پر کردن اوقات فراغت و ارتباا با دیگران طراحی و ترسیم مینماید به کار
ویرد( .مککوئیل ،1833 ،ص  .)111 -112بنابراین مدل استواده – تاثیر می تواند بر وجه عملیاتی و کاربردی استواده از
شبکهها مورد تاکید واقع وردد.
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ارتباطات میانفردی بخش قابل توجهی از مجموع ارتباطات هر فرد را تشکیل میدهد که به د یلی مانند حل مسائل و
مشکالت خود با دیگران ،رفع تضادها و تاارض ها ،رد و بدل کردن اطالعات ،درک بهتر خود و رفع نیازهای اجتماعی فورت
میویرد (فرهنگی1833،ص .)18با ظهور تکنولوژیهای ارتباطی که برجستهترین آن اینترنت است ،موضوع ارتبااهای
میان فردی از حوزه ارتباا چهره به چهره فراتر رفت و به حوزه ارتباطات با واسطه کامپیوتری نیز کشیده شد.امروزه استواده
افراد از اینترنت با تغییراتی همراه شد ه است که عالقمندی به استواده از اینترنت وفضای مجازی را دوچندان نموده است.یکی
از این تغییرات پیدایش فناوری و  2می باشد که همه ویر شدن استواده از فضای مجازی را به دنبال داشته است .از پدیده
هایی که باپیدایش فناوری و  2همراه بود ،ظهور شبکههای اجتماعی در دنیای اینترنت بود که بی شک استواده بجا ودرست
از این شبکهها به ارتقاء سطح یادویری وتوانمندی افراد درمراحل مختلف زندوی منجرمی شود.
شبکههای اجتماعی را وونهای از رسانههای اجتماعی میدانند که امکان دستیابی به نحوه جدیدی از برقراری ارتباا و
به اشتراکوذاری محتوا در اینترنت را فراهم آوردهاند .فدها میلیون نور از کاربران اینترنت عضو فدها شبکه اجتماعی مختلف
هستند و بخشی از فاالیت آنالین روزانهشان در این سایتها میوذرد.
استقبال از شبکههای اجتماعی از آنروست که کاربران اینترنتی میتوانند برای اغلب نیازهای آنالین خود در این
و سایتها پاسخ مناسب بیابند .در شبکههای اجتماعی کاربران میتوانند پروفایلهای شخصی برای خودشان بسازند که شامل
مشخصات ،تصاویر ،عالقهمندیها و سایر موارد این وونه است .اما شبکهایشدن این و سایتها از جایی آغاز میشود که هر
کاربر لیستی از دوستان تهیه میکند و این پروفایلهای شخصی به یکدیگر متصل میشوند .هر کاربر میتواند دوستان و
آشنایانی که درهمان شبکهی اجتماعی حضور دارند را به لیست دوستان خود بیوزاید .همچنین کاربران میتوانند با جستوجو
در پروفایلهای کاربران و مشاهدهی مشخصات آنها با افراد جدیدی آشنا شوند و لیست دوستان خود را وستردهتر کنند .اینها
ابتداییترین امکانات شبکههای اجتماعی است و این و سایتها در سالهای اخیر تالش کردهاند ،تا وزینههای بیشتری در
اختیار کاربران خود قرار دهند.
شبکههای اجتماعی را در سادهترین تقسیمبندی میتوان در دو وروه عمومی و خاص قرار داد .در شبکههای اجتماعی
عمومی کاربران اینترنتی با انگیزهها و اهداف مختلف حضور دارند و شبکهسازی مجازیشان را از طریق این و سایتها دنبال
میکنند ،ولی شبکههای اجتماعی خاص حول موضوعی ویهه شکل ورفتهاند و تاداد کاربرانشان نیز کمتر است.
یکی از شبکههای اجتماعی خاص می تواند شبکه اجتماعی علمی دبیران شیمی باشد .این شبکه قادر خواهد بود
توانمندیهای کاربران خود را در زمینههای مختلف ارتقا دهد.
به اشتراک وذاشتن عالقه مندیها توسط اعضا) از مهم ترین کارکردهای شبکههای اجتماعی است که بدون آن ،شبکه
اجتماعی مانا ندارد ).لذا دبیران شیمی میتوانند دغدغهها و عالیق و دل مشغولیهای خود در زمینههای علم شیمی و کتب
درسی رابه اشتراک وذارند،ا یجاد محتوا توسط اعضا) برخالف سایر رسانه ها ،تاامل و تاثیروذاری مخاطبان در تولید و انتخا
محتوای دلخواه زیاد است و قدرت انتخا بیشتری دارند(ومانع جدی برای تولید محتوا وجود ندارد و بر خالف رسانههای
سنتی که محتوا را تولید و ارسال میکردند ،در شبکههای اجتماعی اعضا میتوانند به نقد محتوای تولید شده بپردازندو بدین
ترتیب منجر به ارتقای ان شوند ،.شکل ویری و تقویت خردجمای) خردجمای به جریان پویای قوه توکرکاربران در این
محیطها ووته میشود که به عنوان یک پردازشگر بزرگ ،اطالعات را پردازش میکند .نیروی ذهن وتوکر کاربران شبکههای
اجتماعی با یکدیگر ترکیب میشود و نیرویی بزرگ با قدرت پردازش با به وجود میآورد( ،،افزایش سرعت در فرایند آموزش
شیمی و ایجاد ارتباا شبانه روزی بین استاد و شاورد) مانند آموزشهای مجازی یا از راه دور)که خود کاربران هم اقدام به
آموزش و انتقال دانستههای خود میکنند.

هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
6و7شهریورماه  ،9312دانشکده شیمی دانشگاه سمنان

ارتباا مجازی مستمر با دوستان و همکاران دبیر و شیمیدانها )شبکههای اجتماعی موجب وستردهتر شدن دامنه
ارتباطات شده است .ما میتوانیم کسانی که از آنها بسیار دور هستیم یا کسانی که مدت زیادی است که ارتباطی با آنها
نداشته ایم را در این شبکهها پیدا کنیم و ارتباا برقرارکنیم)
تبلیغات هدفمند اینترنتی) این سایتها یکی از منابع مهم کسب درامد هستند .از این طریق دبیران شیمی عالقه
مندیها و نیازهای آموزشی و پهوهشی خود را در سایت اعالم میکنند و شرکتهای تبلیغاتی با آواهی از این عالقه مندیها
برای آنها آوهی میفرستند .بسیاری از شرکتها هم خود در شبکههای اجتماعی فوحه شخصی دارند و با مشتریان خود و
سایر شرکتها ارتباا برقرار میکنند (
انتشارسریع و آزادانه اخبار و اطالعات در خصوص مباحث آموزش شیمی و بروزاری کنورانسهای و ورد هماییهای
مرتبط با شیمی

 -3چگونه میتوان شبکه اجتماعی – علمی آموزش شیمی را توسعه داد؟
اساس شبکههای اجتماعی شکل ویری روابط بین اعضای آنها میباشد تا با شبیه سازی یک جاماه به طور مجازی
بتوانند نوعی زندوی مجازی را در کنار هم تجربه کنند.
ذات شبکههای اجتماعی به وونه ای است که رشد پذیری آن به فورت نمایی میباشد و اغلب این خود کاربران و
اعضای شبکه هستند که باعث رشد و توساه و ترویج بیشتر شبکه میشوند.در واقع این خافیت افراد است که اغلب به سمت
اجتماعات ورایش دارند و هرچه اندازهی آن اجتماع بیشتر و بزرگتر باشد تمایل و ورایش آنها به عضویت در آن جمع و
اجتماع بیشتر میشود لذا همه دبیران شیمی موظف شوند که یک فوحه شخصی در این شبکه ایجاد نمایند.
تجربیات کشورهای دیگر نشان میدهد برای توساه و ادامه حیات یک شبکه اجتماعی نیازهای مالی آن باید برطرف
وردد و پشتیبان اقتصادی زم را داشته باشد ،بنابراین ضروری است سازمانها و نهادهای دولتی از جمله وزارت آموزش و
پرورش و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به حمایت از این شبکه بپردازند.
البته این شبکه علمی اجتماعی خود نیز میتواند زمینه هایی را برای تامین هزینههای خود ایجاد نماید از جمله:


بروزاری تله کنورانس ،سمینار وکار واههای آنالین آموزش شیمی برای اعضا با پرداخت هزینه



دریافت هزینه برای تبلیغ کنورانس و کار واههای مورد نظر در شبکه



بروزاری دورههای ضمن خدمت برای دبیران و دریافت درفدی از هزینه اجرای دوره



امکان دانلود برخی از منابع و کتب شیمی در ازای دریافت وجه



برای توساه این شبکه علمی میتوان از سیاستهای تشویقی نیز استواده نمود .برای مثال:



فراهم سازی امکان فروش محصو ت علمی (از جمله جزوات دست نویس و یا کتا های اسکن شده) توسط
اعضا به یکدیگر



تولید محتوای علمی( :تشویق اعضا به درج مطالب علمی و آموزشی شیمی ) به اعضای سایت در قبال دریافت
مجموعه مقا ت همایشها و کارواه ها،عالوه بر امتیاز دهی مبلغی به عنوان تشویق و تشکر پرداخت وردد.



مارفی فرفتهای شغلی در حوزه علم شیمی و خصوفا آموزش شیمی



مارفی تکنولوژی و روشهای نوین در آموزش شیمی



ایجاد محیطی برای پهوهش و برنامه ریزی در آموزش شیمی

 -4نتیجه گیری:

شبکه اجتماعی – علمی دبیران شیمی بستری ...

شبکههای اجتماعی ،پیشینهای به قدمت حیات بشر داشته و پیوندی آشکار با همزیستی اجتماعی انسانها در کنار
یکدیگر دارند .محیطهای مبتنی بر شبکه و نه تنها برای ارائه اطالعات مورد استواده قرار میویرند ،بلکه بخش ینوک
زندوی افراد جاماه شدهاند ودر محیطهای رسمی وغیر رسمی افراد را تحت الشااع قرار میدهند  (.رضوی )1833،
بامطالاه بررسیهای فورت ورفته دررابطه با شبکههای اجتماعی چنین برآورد میشود که استواده درست وفحیح از
شبکههای اجتماعی ،یادویریها وقابلیتهای افراد را افزایش میدهد و روابط بین افراد را نزدیکتر میکند.از اینرو مسئو ن امر
همواره در فددند تا شبکههای اجتماعی را برای افراد جاماه طراحی کنند وسای در بهبود آن مینمایند.
رایزنی و تاامل علمی در شبکههای اجتماعی به عنوان یکی ازمحل هایی است که دبیران و دانشجویان میتوانند با شیوه
درست و منطقی در جهت شناخت علمی یا تقویت اندوختههای تئوریک خود به آن دست یازند.
شاید در نظر ،ماهیت توریحی و سرورمی شبکههای اجتماعی به عنوان وجه غالب جلوه نمایی کند اما نمیتوان منکر
این امر شد که یکی از مهمترین قابلیتهای شبکههای مجازی امکان نشر دادهها و یافتههای علمی افراد است.
دراین باره یکی از پیشنهاد هایی که مطرح است ایجاد شبکههای اجتماعی علمی آموزشی شیمی درجهت شناخت ورفع
نیازهای دبیران ،دانشجویان و دانشآموزان است .با راه اندازی شبکههای اجتماعی علمی آموزش شیمی به راحتی میتوانیم
کاربران رابه استواده از شبکههای اجتماعی تشویق وترغیب نماییم تا افراد با تشکیل وروههای مختلف دوستان ،علمی و…در
این شبکهها به تبادل اطالعات علمی وفرهنگی وتاامل فمیمانه ونزدیکتر بپردازند وازدرواه شبکههای اجتماعی به عنوان
محملی دردسترس بهره برداری نمایندو ابااد و زمینههای فرفت آوری همچون دانش افزایی ،تولید متن،رایزنی و تاامل با
فاحبنظران و دبیران شیمی ،طرح و ارایه دیدواههای دیگران و بومی سازی آنها ،استواده از تجربیات و آموختههای
اندیشمندان آموزش شیمی از طریق استواده هدفمند و منطقی فراهم میشود.
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