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 آموزش در محتوا - معلم - آموز دانش بین تعامل پژوهشی و نظری مبانی بررسی

 اجتماعی های شبکه وسیله به شده غنی
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 چکیده

ٌذ  اى ٍ هؼلواى هیآهَس داًصّای هجاسی،  تفادُ اس ضثکِتا اس ی کالط درط ٍسؼت  یادگیزی را تِ تیزٍى اس هذرسِ ٍ هحذٍدُ ی حَسُتًَا
ّای اجتواػی تَاًستٌذ ظزف هذت دٍ تا سِ سال تِ  ضثکِ(. 893۱دٌّذ ٍ تا یکذیگز تِ تؼاهل ٍ تثادل اطالػات تپزداسًذ )سارػی سٍارکی، 

حضَر در فضای (. 8935، تزجوِ سارػی سٍارکی، جٌگی سّی ضستاى، اللْی ٍ هزادی هخلع، 2993)لی ٍ ٍیٌشًزیذ،  پذیزش جْاًی تزسٌذ

ٌا تز ٍیضگی هجاسی ضثکِ ّا، اهکاًات ٍ کارکزدّای خاظ ایي فضا ٍ تا ػٌایت تِ ٍضؼیت اجتواػی، سیاسی، فزٌّگی  ّای اجتواػی ت
گذارد. در ایي راستا  اى هیآهَس داًص ٍیضُ ِتیت ٍ تِ تثغ آى، سثک سًذگی کارتزاى ایزاًی ّای هختلف َّ جَاًاى، تأثیزات ػویقی تز جٌثِ

ذف تزرسی هثاًی ًظزی ٍ پضٍّطی تؼاهل تیي  ّای اجتواػی  ٍسیلِ ضثکِ ِت ضذُ غٌیهحتَا در آهَسش  -هؼلن  - آهَس داًصایي تحقیق تاّ 

ّای اجتواػی ٍ ّوچٌیي تزرسی  ٍ آضٌا ضذى تا ضثکِ ضذُ غٌیى تا آهَسش آضٌا ضذ، آهَس داًصٍ آضٌا ضذى تا تؼاهل هؼلن، هحتَا، 
جام ضذُ در ایي حَسُ پزداختِ است. رٍش پضٍّص در ایي تحقیق کیفی ٍ  تحلیلی اًجام ضذُ است ٍ اس  -تَغیفی  غَرت ِتتحقیقات ًا

ر پضٍّص چک لیست هحقق ساختِ ٍ اس ًظزات اتشا .ّای اجتواػی استفادُ ضذُ است ًظزات هتخػػیي تؼاهل اجتواػی، هتخػػیي ضثکِ
ّای اجتواػی ٍ هتخػػیي آهَسش ٍ یادگیزی اطالػات سطَح تؼاهل در آهَسش هجاسی  هتخػػیي تؼاهل اجتواػی، هتخػػیي ضثکِ

وچٌیي جْت گزدآٍری اطالػات اس هَتَرّای جستجَگز ٍ پایگاُ دادُ آٍری جوغّای اجتواػی  ضثکِ ٍِسیل تِ  ّ ذ ضذ. هؼتثز ّای  خَّا
ٍ هطالؼات  Magiran ،Noormags ،Scientific Information Database،Science Direct Google Scholarاسجولِ 
، استفادُ ضذُ است. در اداهِ در ایي پضٍّص هثاًی ًظزی ٍ پضٍّطی سیز هَرد تزرسی ٍ هٌتطزضذُای در کتة ٍ هقاالت ػلوی  کتاتخاًِ

ًٍیکی ٍ  تاریخچِ هطالؼِ قزار گزفتِ است: ایٌتزًت ٍ َاع ٍب، یادگیزی الکتز اجتواػی، اطالػاتی ٍ ارتثاطی  ّای ضثکِآى،  ّای ٍیضگیآى، ًا
هحتَا ٍ در پایاى  ساسی غٌییادگیزی در سطَح هختلف،  ّای هحیط، تؼاهل در ّا فزغتٍ  تْذیذّا، ّا آىتِ ّوزاُ اًَاع ٍ کارتزدّای 

 .پزداسد هیحَسُ  اًجام ضذُ در ایي ّای پضٍّصتزرسی تزخی اس 

 

 ّای اجتواػی ، ضثکِضذُ غٌیتؼاهل، آهَسش های كلیدی:  واژه
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