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 چکیده
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 مقدمه

شجویان دانبرای آفرینی های گوناگون یادگیری و دانشمحیط و بستر آموزش عالی دارای ظرفیت

 کهدرحالی .دوشهای کلیدی دانشجویان شکوفایی و تقویت توانایی و مهارت سببتواند این پویایی می .است

ز شود. اجوگری میوهای معمول و سنتی باعث خاموشی انگیزه، تالش و جستراهبرداتکای صرف به 

، ردنظرپویایی مویابی به رو، طراحی و مدیریت محیطی پویا دارای اهمیتی ویژه است. چگونگی دستاین

فرد تفکر های به خصوصیات منحصربنگاه ویژه میاناین کنجکاوی پژوهشگران مختلفی را برانگیخته که در 

ای دامنهه کرا تأیید نموده  پژوهشدر ادبیات  به موضوع شبکه. ساویوتی توجه فزاینده ای شده استشبکه

(. اسلیوکا نیز Saviotti, 2009)شود ، را شامل میشناسی تا علوم اجتماعیفیزیک و زیست، علوموسیع از 

ا های مختلف رعنوان نوعی همکاری و مشارکت اجتماعی میان افراد یا سازمانسازی بهشبکه معروفیت

 (.Sliwka, 2003کند )می صدیقت

طوف معای در آموزش عالی های یادگیری شبکهای به استفاده از روشراستا، توجه فزایندهدر این

ز ا یادگیریهای ( که از نگاه پژوهشگران مختلف، شبکهZenios, Goodyear & Jones, 2004)است شده 

طالعات با ا تبادلو یادگیری، دوستی و رفاقت، ای برخوردار هستند: تقویت های ویژهها و ظرفیتقابلیت

 ی بر(؛ تأثیرگذارHommes, Rienties, Grave, Bos, Schuwirth & Scherpbier, 2012سایر دانشجویان )

افزایی، مشارکت و ، پرورش همهای جدیدایده ارائهله و ئهای حل مسفرصت ایجادفرایندهای یادگیری، 

آموزشی  هایحمایت از نوآوریی در ، نقش کلید(Kolleck, 2013)همکاری، و ارتقای انتشار نوآوری 

(Hopkins, 2003)، واسطه یادگیری مبتنی بر عمل و تجربه در راستای کارآفرینی به هایفرصت دهیشکل

 ,Pittaway, Rodriguez-Falcon, Aiyegbayo & Kingهای دانشجویی )ها و انجمنمشارکت در باشگاه

ر مسیر شود که دان فرایندی اجتماعی و تعاملی نگریسته میعنوخالقیت و نوآوری نیز به، رواز این(. 2010

نوآوری  های جدید و امیدبخشیکی از شیوه»یابد: های اجتماعی شکل گرفته و تحول مییادگیری در شبکه

 ,Sie« ).گیرندمی کار بههای اجتماعی را جهت توسعه دانش ها شبکهشود که افراد و سازمانشناخته می

Bitter-Rijpkema & Sloap, 2010.) سازی اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی تحصیلی ، شبکهاین اساس بر

، کهچنانهای نوآورانه و تحقق عملیاتی آن جریان دارد. یادگیری تا نیل به ایدهشروع دانشجویان از 

 حققنوآوری تا ت -فرایند یادگیری طولسازی اجتماعی را در پژوهشگران مختلف نقش و جایگاه شبکه

 -های علمینقش انجمن محققان،نمونه، برخی به طور. اندنمودهعملیاتی در قالب کارآفرینی بررسی 

 ,Zamani؛ Rahmani, 2006؛ ShareaPoor & fazali, 2006) ارزیابی نمودهدانشجویی را مثبت و اثربخش 

خود فاصله  راهبردی هایهدفهای علمی هنوز با ند که انجمناهمقابل، برخی دیگر ادعا نمود درو ( 2007



 1397 بهار و تابستان، 1، شماره 8سال                                      دانشگاه فردوسی مشهدنامه مبانی تعلیم و تربیت، پژوهش   94

 

گروهی ام درونانسجبسیار دارند و با مشکالتی نظیر نبود ارتباط مناسب میان دانشجویان و اساتید گروه، عدم 

فقدان فضای کنند که راد و خسروخاور تصریح می(. قانعیAbdollahi, 2002رو هستند )در میان اعضا روبه

و پژوهشی را به رفتاری فردی و تصادفی بدل نموده که تولید و انتقال  های آموزشیاجتماعی، فعالیت -فرهنگی

. همچنین، (Qaneierad & Khosro Khavar, 2011)کند عنوان یک فعالیت جمعی را دچار بحران میدانش به

 فقدان و اتارتباط ضعف دانشگاه، مدیریت سیستم انعطافعدم  و بوروکراسی پور و ندیرخانلوپورعزت، قلی

 سازیاریتج موانع ترینمهم منزلهدانشگاهیان را به و صنعت فعاالن گذاران،سرمایه میان ارتباطی هایشبکه

 .(Pourezat, Qolipour & Nadir khanlou, 2010)نمودند  شناسایی تهران دانشگاه در دانش

 ایج ونوآوری، با نت -های اجتماعی در فرایند یادگیریباوجود اهمیت و ضرورت ویژه شبکه

، دیگر ویساند. از به این موضوع پرداختهمتفاوت از منظری  یکشویم که هررویکردهای متفاوتی روبرو می

توجه و حساسیت روزافزون  ،آموزشی دانشگاه نظامپرورش دانشجویان نوآور و کارآفرین در  مسئله

که  شدهم انجا رابطهدر اینمتنوعی  هایپژوهشرا برانگیخته است. لذا،  مختلفنظران پژوهشگران و صاحب

قش پژوهشگری ن مرور این مطالعات حاکی از آن است که هیچهاست. آننتایج در فزاینده  ینیازمند تأمل

های شود این است که شبکهمهمی که به ذهن متبادر می سؤالاما ، انکار قرار نداده های اجتماعی را موردشبکه

یابی به در فرایند یادگیری تا دستآن نقش  و چگونه تبلور یافته هاهای این پژوهشیافتهاجتماعی در 

رور ، ماصلی این پژوهش، هدف شده له مطرحئبا توجه به مسشده است. آفرینی چگونه توصیف ارزش

است.  پژوهشی -علمی هایمقالههای نوآوری دانشجویی در یافته -های اجتماعی در فرایند یادگیریشبکه

 -های اجتماعی و فرایندهای یادگیریمرتبط با شبکه هایمقالهوجوی ر از مسیر جسترو، پژوهشگاز این

 باشد.های مرتبط میمقالههای ترکیب و تحلیل یافته دنبال بهنوآوری دانشجویی 

 

 نوآوری -مفهوم شبکه یادگیری

بکه، البته ش .اهموجود میان آن یها و پیوندهاای از گرهمجموعهعبارت است از ساده  بیانی بهشبکه 

در درون و  ساختار روابطمثابه بهه را شبک مفهومی فراتر از تعامل اجتماعی صرف میان افراد است. ساویوتی

 ره وند خوردهپی هم بهعناصر . لذا، کندتوصیف میفرهنگی و های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی میان سیستم

 .(Saviotti, 2009) انسان، گروه، سازمان، اشیای فیزیکی و موارد ذهنی و غیرعینی :گیردبرمی درچیزی را 

بیانگر وجود  ،بیانگر یک فرد یا گروهی اجتماعی است و هر پیوند، اتصال یا کمان کنشگرهر »اساس، بر این

یا  ،شیاء، ارتبزرگمنظور بازنمایی واحدهای اجتماعی ها بهاست. گره کنشگریا استحکام رابطه میان دو 

های سیستمانواع » ؛(Handcock & Raftery, 2007)« .گیرندهای انتزاعی مورد استفاده قرار میموجودیت
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و تماعی های اجشیمیایی، شبکه -های زیستهای ارتباطی، شبکهونقل، شبکههای حملشبکه مانندمختلف 

. در میان گیرندشبکه موردبحث قرار می در زمره انواع (Criado & Romance, 2012« )های زیرساختیشبکه

و غیرمادی  جریان تبادل منابع مادی ها، یکی از خصوصیات آنهای اجتماعی با سایر شبکههای متمایز شبکهویژگی

 ترین منابع تبادلی میان دانشجو و سایر کنشگران در فضای تحصیل محسوبعنوان مهممتنوع است که یادگیری به

های رصتکند. این ویژگی بیانگر فا و غنی نسبت به رویکردهای مرسوم یادگیری فراهم میهای پویشده و فرصت

دی منطق و تجربه بیانگر سودمن»فردی فراتر از رقابت بازدارنده و مخرب است. زیرا تعامل و همیاری منحصربه

 (.Jackson & Temperley, 2007, P. 45« )استمند نسبت به رقابت برای یادگیری مشارکت هدف

« 2ایشبکه یادگیری» متمایز از مفهوم( 1عنوان بستر یادگیری )شبکه یادگیریتلقی شبکه اجتماعی به

و  ؤثرمفرایند ایجاد ارتباط با افراد : »شودتوصیف میمحور وجوی شبکهعنوان کنش و جستبهاست که 

صاحب نفوذ؛ افرادی که ممکن است جایگاه مهمی داشته یا نداشته باشند، اما اغلب به اطالعات مفید و 

هنگام سخن از شبکه اجتماعی، بستر تسهیل و رو، از این .(Hoy & Miskel, 2005« )سودمند دسترسی دارند

ند یادگیری گاه ابزارگرایانه، فرایای برخالف نباشد و اما یادگیری شبکهبهبود فرایند یادگیری موردنظر می

ادگیری تمایز دیگری که بایستی موردتوجه قرار داد، تبلور ینگرد. محور در فرایند تحصیل میرا کنشی شبکه

با یادگیری  مترادفای یادگیری شبکه در بیشتر مواردزیرا  ؛ای برمبنای فضای واقعی و مجازی استشبکه

ارتقای ه بفناوری اطالعات و ارتباطات گیری از با بهرهیادگیری که » شود:تعریف میالکترونیکی/ مجازی 

 ,Goodyear) «دازدپرمی اجتماع یادگیری و منابع یادگیری ،مربیان ،سایر یادگیرندگان باتعامالت یادگیرنده 

Banks, Hodgson , & McConnell, 2004 .)ای فراتر از اتکای صرف به اما مفهوم یادگیری شبکه

واسطه که به ستاخاصی از مفهوم شبکه  نوعهای دیجیتال بیانگر ای مجازی و الکترونیکی است. شبکههشبکه

. دنکیمجهت افزایش تعامالت یادگیری فراهم  ایویژهفرصت  ،گیری از فناوری اطالعات و ارتباطاتبهره

تعریف ین اخصوصیت کافی  ،که استفاده از منابع برخط انددر ادامه تصریح نمودهگودیر و همکاران البته، 

ای متفاوت از دو رویکرد معروف یادگیری شبکه»که  کنندتصدیق مینیز  نیست. جونز و همکاران

 ,Jones) «.های دیجیتال در آموزش و یادگیری مشارکتی مبتنی بر رایانه استو شبکه رایانهکارگیری هب

Ferreday, & Hodgson , 2008). جازی ابزاری بیش نبوده و توانایی انسانی دارای های م، شبکهدیگربیانبه

موجب  نچهآمحدود به آموزش مبتنی بر وب نیست، بلکه صرفاً ای ، یادگیری شبکهاهمیت بیشتری است. لذا

ای مهارت های است. رفتار شبککنش شبکه وشود، اهمیت رفتار ها میاز سایر روش یاتمایز یادگیری شبکه

                                                 
1. Learning Network 

2. Networked Learning 
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 ،کنشگران شناخت محیط، شناسایینیازمند و  شدبا اتصال به اینترنت کسب نخواهد  و توانایی است که صرفاً

 است. تشکیل جریان یادگیری متقابل و کسب دانش ،برقراری تعامل

یابی دست شمرند:ای را چنین برمیراستا، پژوهشگران مختلف خصوصیات ویژه یادگیری شبکه در این

ی، سازوکار پذیر یادگیری تعاملهای یادگیری، مبنای انعطافه وسیع فرصتبه منابع متنوع اطالعاتی، تأمین دامن

و  نابهبود یادگیری، موفقیت و پیشرفت تحصیلی فراگیر؛ (Van Alast, 2003یابی به دانش ضمنی )خلق و دست

 & Jackson)ای و هویت کارایی حرفه احساس فزاینده، افزایش انگیزش و نفسعزتو  نفساعتمادبهبهبود 

Temperley, 2007 ای هاستداللبیان مشارکت خود و سایر دانشجویان، درخواست توضیحات اضافه، (؛ نقد

 ,.Goodyear, et.al، تشویق و همیاری یکدیگر در انجام وظایف )خود و سایر دانشجویانبرانگیختن متضاد و 

 و ایجاد دانشفعال ارکت مشوگو و ی برای یادگیرنده از طریق گفتوضع یهاتیحما نمودن فراهم ؛(2004

بر  (. عالوهPetropoulou, Altanis, Retalis, Nicolaou, Kannas, Vasiliadou, & Pattis, 2010) مشترک

وق اشاره های کلیدی فتوان به ظهور و بروز نوآوری درنتیجه جنبهای، میمزایای مطرح شده برای یادگیری شبکه

های نوآورانه منتج به خش تحقق خواهد یافت که در قالب ایدهنحو اثرب نمود؛ یادگیری دانشجو زمانی به

ای یری شبکهراستا، یادگرو، فرایند یادگیری تا تحقق نوآوری پایان نخواهد یافت. در اینآفرینی شود. از اینارزش

نگر اای در تسهیل و تقویت ظهور و بروز نوآوری خواهد داشت. این نکته بیو تعاملی دانشجویان جایگاه ویژه

های خالقانه و پرورش آن در مسیر نوآوری تا است که فرایند آفرینش ایده« 1اینوآوری شبکه»مفهومی با عنوان 

رد مرسوم که داند. برخالف رویکسازی و تحقق عملیاتی را وابسته به یادگیری تعاملی در بستر اجتماعی میپیاده

ن نوآوران تریدهد که بزرگهای عظیم نشان مییخی آفرینشتحلیل تار»نگرد، نوآوری را امری در انزوای فرد می

بکه خالقانه، اند. در محور این شاند که قادر به تسهیم افکار و اکتشافات خود بودهای بودهبخشی از اجتماع فرهیخته

رین تنگری قرار دارند که توانایی انطباق با زمان و فرهنگ زندگی را داشته و بیشرهبران کاریزماتیک و ژرف

 (.Gaggioli, Riva, Milani, & Mazzoni, 2013« )کنند.ها را ایجاد میها و فرصتچالش

 شود:ینوآوری فرض م -سازی اجتماعی در فرایند یادگیریچنین کارکردهایی برای شبکه، رواز این

 محور یادگیری همیارانه و مشارکتیوجوی شبکهجست  (1

 محورتعامالت اجتماعی شبکههای نوآورانه در وجوی ایدهجست (2

 سازی اجتماعیسازی نوآوری در قالب طرح کارآفرینی در بستر شبکهپیاده (3

 نوآوری.  -سازی مجازی در سرتاسر فرایند یادگیریگیری از ظرفیت شبکهبهره (4

                                                 
1. Networked Innovation 
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های اجتماعی در فرایند نوآوری را در سه مرحله نقش و جایگاه شبکه هاپکینز راستا،در این

تید و بسنت . همچنین، (Hopkins, 2003) دهدسازی توضیح میو نهادینه ،سازیاجرا و پیادهگیری، شکل

، 3پذیری جمعی، ریسک2، یادگیری جمعی1سازی با هدف نوآوری را کارایی جمعیچهار دلیل اصلی شبکه

(. Tidd & Bessant, 2013) کنندهای مختلف دانشی مطرح میگیری فصل مشترک مجموعهو شکل

مر نوآوری بیانگر این است که نوآوری در فرایند مست -شد، مفهوم شبکه یادگیری که اشارهچنانبراین، بنا

در  -طورخاص کارآفرینیبه -، نوآوری وجهت همینشود. به محیط پیرامون حاصل می طریقیادگیری از 

صل های موردنیاز حارتفرایند آموزش رسمی دانشگاهی و انتقال مجموعه گسترده و متنوعی از مفاهیم و مها

دهد بلکه ظرفیت محیطی پیرامون، معلمان آشکار و پنهان متعددی را ورای چشمان دانشجو قرار می ،شودنمی

از در های موردنیکه توانایی شناسایی و برقراری تعامل متناسب سبب یادگیری و پرورش دانش و مهارت

 شود.آفرینی در پایان تحصیل میراستای تحقق ارزش

 

 روش

نای نظری با توجه به مب برای این منظور،. شدمند )سیستماتیک( انجام مرور نظام به شیوه این پژوهش

 هایلههای انجام شده در قالب مقاپژوهشدهی و بررسی نتایج به ترکیب، سازمان« نوآوری -شبکه یادگیری»

پایگاه مرکز اطالعات علمی »، «4کشوربانک اطالعات نشریات »های اطالعاتی پایگاهشده در داخلی نمایه

. این مطالعه برخالف روش فراتحلیل، متوجه پرداخته شد «6پایگاه مجالت تخصصی نور»و « 5جهاد دانشگاهی

ها است. های مقالهبندی یافتهگیری از رویکرد کیفی مقولهبررسی تحقیقات کمی و کیفی مرتبط، با بهره

( در 1385-95پژوهشی مرتبط که در ده سال اخیر ) -های علمیقالهجامعه تحقیق عبارت است از مجموعه م

هشی پژو -علمیه مجلجاکه اند. از آنهای اطالعاتی مطرح، منتشر شدهمجالت معتبر نمایه شده در پایگاه

در مجالت مختلف علوم انسانی را مرتبط  هایمقاله توزیع پراکندهتخصصی در این زمینه وجود ندارد، 

دند، های موردنظر بوانتشار مقالهدو مجله که دارای بیشترین فراوانی در در این میان، . نموداهده مشتوان می

 ریزی در آموزش عالی.فصلنامه توسعه کارآفرینی و فصلنامه پژوهش و برنامه اند از:عبارت

                                                 
1. Collective Efficiency 
2. Collective Learning 

3. Collective Risk-taking 

4. Magiran 
5. Sid 

6. Noormags 
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 یهاوجوی اولیه با کلیدواژهجست ها در چندین مرحله انجام یافت.وجوی مقالهفرایند جست

، ای، شبکه نوآورینوآوری شبکه( 3، سازی اجتماعی، شبکه یادگیریشبکه( 2، شبکه اجتماعی(1

 صورت گرفت.،  ای و شبکه روابط دانشجویینوآوری شبکه( 4

سازی اجتماعی بودند. در مرحله دوم، های شبکههای یافت شده معطوف به سایتبیشتر مقاله

الت دانشجویی و تعام -های علمیهای دانشجویی، انجمناجتماعی، تشکلسرمایه »های دیگری مانند کلیدواژه

 ی و تاهای مرتبط شناسایمرحله، برخی مقاله های جستجو اضافه شدند. تا اینبه مجموعه کلیدواژه« دانشجویی

ها، نواسطه مطالعه و بررسی اولیه آشده حاصل شد. اما بههای یافتحدودی اشباع و اطمینان نسبت به مقاله

 های جدیدی شناسایی و مورد جستجوی بیشتر قرار گرفتند.کلیدواژه

دانشجو، نوآوری، کارآفرینی،  -روابط تحصیلی، روابط استاد» عبارت بودند از: هاکلیدواژه این

 .«آموزش/ پرورش کارآفرینی، آموزش/ پرورش نوآوری

که  ادامه یافت جا بدانتا  هامقاله طور پیوسته و همراه با مطالعه و بررسیبهجستجو این فرایند  

جهت تحلیل منابع موردمطالعه،  .پیدا نکردمقاله جدیدی « 1385-95»شده پژوهشگر در بازه زمانی تعریف

های کلها و تششبکه روابط اجتماعی، انجمن»دسته کلی ها در چهار ها، مقالهنخست برحسب نتایج پژوهش

ندی شدند. ببندی و مقولهدسته« سازی اجتماعیهای شبکهو سایتدانشجویی، آموزش و توسعه کارآفرینی 

 ( به طور خالصه نشان داده شده است.1بندی در جدول )مقولهنتایج این 

 
 ییدانشجو ینوآور -یریادگی یهاشبکه درخصوص موردمطالعه هایمقاله یبندمقوله: 1جدول

 های فرعیمقوله مقوله اصلی
تعداد 

 مقاله
 زمانیفرایند  درصد

و  یفردنیشبکه روابط ب ،یاجتماع هیسرما شبکه روابط اجتماعی دانشجویی

 انیدانشجو یلیارتباطات تحص

21 60/23 1394-1385 

های های علمی و تشکلانجمن

 دانشجویی

 1385 -1394 23/11 8 کارکردها

 1387-1392 2 هاها و چالشآسیب

 1387-1393 70/33 30 دهنده و بازدارنده کارآفرینیتوسعهعوامل  آموزش و توسعه کارآفرینی

سازی اجتماعی های شبکهسایت

 )مجازی(

 1391-1394 46/31 9 های اجتماعیدالیل عضویت در شبکه

 1387-1395 19 یریادگی ندیبر فراو منفی مثبت  یرگذاریتأث

 1385-1395 % 100 89 جمع مقاله ها
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 هایافته

 نوآوری دانشجویی چگونه توصیف شده است؟ -اجتماعی در فرایند یادگیری هایجایگاه شبکه

تند که در هسپیرامون دانشجویان در فضای تحصیل دارای روابط متعدد و گوناگونی با کنشگران 

ی. اما گیری و تنهایشود؛ ارتباطات بسیار زیاد تا گوشهطیف متنوعی از دانشجویان مشاهده می ،این میان

( دو مؤلفه وضعیت 2یابد که در جدول )معنایی متفاوت میفردی فراتر از روابط بین اجتماعیمفهوم شبکه 

ارتباطی دانشجویان با سایر کنشگران و تأثیر متقابل سرمایه اجتماعی و عملکرد تحصیلی به طور خالصه 

 اشاره شده است.

 
 انیانشجود یلیتحص روابط شبکه و یاجتماع هیسرما با مرتبطهای مقاله یهاافتهی یبندمقوله: 2جدول

 جایگاه مقوله عنوان
تعداد 

 گزاره
 پژوهشگر

سرمایه 

اجتماعی و 

شبکه 

روایط 

تحصیلی 

 دانشجویان

وضعیت روابط اجتماعی 

 و علمی

  Moradian, et.al. 2012, Ghaempour 2015 2 مطلوب

 Qaneirad 2006a, Bozorg & Khakbaz 4 غیرمطلوب

2013, Ghaempour 2015, Bani Asadi & 

Zarghami 2015 
رابطه/ تأثیر با تحصیل و 

 یادگیری

 ,Qaneirad 2006b, Qaneirad 2006a 9 مثبت

Haerizadeh 2009, Navah, et.al. 2012, 

Qaneirad & Ibrahim Abadi 2010, Pirzahi 

& Behravan 2014, Heydari & Rezaei 

2012, Salimi & Khodaparast 2016, 

Navah, et.al. 2012 

رابطه/ تأثیر تحصیل بر 

 سرمایه اجتماعی

 Najarzadeh, et.al 2013 1 مثبت

 Zaker salehi 2009 Renani, et.al 2010 2 منفی

رابطه/ تأثیر با کیفیت 

 زندگی تحصیلی مطلوب

 .Bagheri Yazdi 2011, Sharepour, et.al 5 مثبت

2010, Sharifian & Fotovvat 2011, Saferi 

& Sadeghe 2009, Sharbatiyan 2012 

جایگاه در یافتن شغل 

 متناسب

 Azadeh & Dehghan 2008 1 مثبت

 

شود، متناقضی مشاهده می هاییافتهدرخصوص وضعیت روابط اجتماعی و تحصیلی دانشجویان 

گر بخش دیو اما در . اندنمودهگزارش ها وضعیت مطلوب و برخی دیگر نامطلوب را پژوهشبرخی  کهچنان

نقش و جایگاه مثبت روابط و سرمایه اجتماعی در فرایند یادگیری و عملکرد  ها،بیشتر پژوهش، (2جدول )

دهند. کیفیت زندگی تحصیلی، و یافتن شغل متناسب را نشان می نظیرتحصیلی و همچنین سایر موارد مرتبط 

بر فی و تحصیل دارای هر دو اثر مثبت و منیادگیری که  نمودبایست به این نکته توجه می اما از سوی دیگر،
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بهبود  موجب برحسب ضرورتمعنا که تحصیل . بدیناست بهبود و ارتقای سرمایه اجتماعی دانشجویان

 ردهای پژوهشی نقش روابط اجتماعی یافتهکه، با وجود اینشود. درمجموع، سرمایه اجتماعی دانشجو نمی

وابط ردرباره سنجش وضعیت موجود متناقض های اما یافتهاند، هقرار دادتأیید مورد عملکرد تحصیلی را 

ی در تواند نقش مثبتکند که وضعیت ضعیف روابط اجتماعی چگونه میاجتماعی، این سؤال را مطرح می

ها انجمنتر سازی اجتماعی دانشجویان در بسجنبه دیگر شبکهبهبود فرایند یادگیری دانشجویان داشته باشد. 

ه و دانش تبادل تجرب برای یفردمنحصربه یها، فرصتدرواقع که  گیردصورت می ییدانشجو یهاو تشکل

ساز هها زمیندر بستر این انجمن ایجاد شدهافزایی هم کند؛ زیرافراهم می در فرایند یادگیری و تحصیل

در ، این جودبا وشود. نوآوری دانشجویان می -های اجتماعی خاصی در فرایند یادگیریگیری جنبششکل

ا و هکردهای انجمنرکا»های انجام شده، دو مقوله کلی های پژوهشیافتهبندی ترکیب و مقوله نتیجه

الصه در خ طورشناسایی شدند که به« هاها و تشکلهای فعالیت در این انجمنها و چالشآسیب»و « هاتشکل

 اند.( مطرح شده3جدول )

 
 های دانشجوییها و تشکلهای مرتبط با موضوع  انجمنههای مقالبندی یافته: مقوله3جدول

 عنوان
مقوله 

 اصلی
 مقوله فرعی

تعداد 

 گزاره
 پژوهشگر

سرمایه  کارکردها

اجتماعی 

 علمی

یابی علمی و پذیری و هویتجامعه

 اجتماعی

7 ShareaPour & Fazeli 2006, Zamani 

2007, Abolhasani 2010 

 Abolhasani 2010, Ranjbaran 2015 6 عیاجتمارشد فکری و تأثیرگذاری 

 ,Amirian Zadeh, et.al. 2011 5 ارتباط و مشارکت اجتماعی

Morshedi & Shiri 2010, Shiri & 

Morshedi 2011, Abolhasani 2010, 

Ebrahimi, et.al. 2016 

 Amirian Zadeh, et.al. 2011, Zamani 5 ای و چندبعدیرشد و بالندگی حرفه

2007, Abolhasani 2010 

 Zamani 2007, Abolhasani 2010 4 پژوهشی -علمی

 ,ShareaPour & Fazeli 2006 4 انرژی عاطفی و هیجانی نسبت به علم و تحصیل

Abolhasani 2010 

آسیب و 

 هاچالش

 Ashuri & Qaedali 2013, Hajilori 10 هاها و تشکلضعف فعالیت گروهی درون انجمن

2008 

 Ashuri & Qaedali 2013 3 های محیطی دانشگاهچالش

 

ند در بهبود و ارتقای فرایرا های دانشجویی ها و تشکلنقش انجمن ،بررسی مورد هایبیشتر مقاله

اند، که در میان کارکردهای مؤثر، تقویت سرمایه و مشارکت اجتماعی نیز لحاظ مثبت ارزیابی نمودهتحصیل 
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 اای بر مطالعهد پور و فاضلیشارع راستا،در اینغیرمستقیم بر عملکرد تحصیلی است.  شده که دارای نفوذ

ارکرد ک، شناسی علمهای جامعهدانشجویی از منظر نظریه -های علمیتبیین نظری مفهوم کارکردی انجمن

اند هبررسی نمودرا از نگاه کالینز « های افقی و عمودی در شبکه کلی دانش و علمگیری شبکهشکل»

(ShareaPoor & fazali, 2006)ها و متوجه آسیب هامقالهبرخی های یافته، (3در بخش دوم جدول ) . اما

ها را در است که کارکردهای مطلوب و اثربخش آنها ها و تشکلهای درونی و محیطی این انجمنچالش

حیث تعداد، حاکی از آن است که با حجم  ها ازبررسی این مقاله .دهدفرایند تحصیل تحت شعاع قرار می

 معدود و محدودی از مطالعات در این زمینه مواجه هستیم.

های اجتماعی در فرایند توسعه قابلیت کارآفرینی ها، جایگاه شبکههای مقالهبخش دیگری از یافته

ینی و اخیر درباره کارآفر ای در سالیانراستا، تحقیقات گستردهدانشجویان را موردنظر قرار داده است. در این

های ارتمه»، «درسی آموزش و برنامه»عوامل مؤثر بر آن صورت گرفته و پژوهشگران مباحث مختلفی نظیر 

ندی باند. در نتیجه ترکیب و مقولهرا موردمطالعه قرار داده« دهنده و بازدارندهعوامل توسعه»، «کارآفرینی

 ( حاصل شد.4شرح جدول ) ها بهسازی در کنار سایر مقولههای، جایگاه مقوله شبکههای مقالهیافته

 
 دهنده و بازدارنده کارآفرینیهای مرتبط با عوامل توسعههای مقالهبندی یافته: مقوله4جدول

 مولفه
مقوله 

 اصلی
 مقوله فرعی

تعداد 

 گزاره
 پژوهشگران

ن
ویا

ج
نش

دا
ی 

رین
آف

ار
 ک

در
ر 

وث
ل م

وام
ع

 

عوامل 

توسعه 

 دهنده

 ,Khani Jazani, 2007, Hosseini, et.al. 2008, Rezaie 8 دانشگاهی

et.al. 2013, Karimi, et.al. 2012 

 ,Khaledi, et.al. 2010, Hosseini, et.al. 2008, Khenifar 18 آموزشی
et.al. 2013, Arasti, et.al. 2014, Baqersad, et.al. 2012, 

Oladian, et.al. 2010, Khaledi, et.al. 2014 
 ,Barani, et.al. 2010, Mohseni, et.al. 2013, Baqersad 25 شخصیتی -فردی

et.al. 2012, Rabiei & Nazarian, 2014, Oladian, et.al. 

2010, Mahbubi & Sharifzadeh, 2013, Mardanshahi, 

et.al. 2014, Arabiun, et.al. 2009, Maharlouei, et.al. 
2014, Khaledi, et.al. 2010 

سرمایه اجتماعی و 

 شبکه روابط

13 Hosseini, et.al. 2008, Mashdaie, A. 2011, Karimi, 

et.al. 2012, Rezaie, et.al. 2013, Azadeh & Dehqan, 

2008, Amini Nejad, et.al. 2010, Rabiei & 
Sadeqzadeh, 2011, Yadollahi Farsi & Razavi, 2012 

 Arabiun, et.al. 2009, Maharlouei, et.al. 2014 5 اقتصادی -اجتماعی

عوامل 

 بازدارنده

 ,Jafari Moqadam, et.al. 2011, Sharif, et.al. 2011 7 دانشگاهی

Razavi, et.al. 2012, Amiri A, Moradi Y. 2008 
 ,Sharif, et.al. 2011, Safari & Samia zadeh, 2012 14 آموزشی

Razavi, et.al. 2012, Ansari & Fakour, 2013a, 

Mardanshahi, et.al. 2014, Khaledi, et.al. 2010, Amiri 

A, Moradi Y. 2008 
 & Khaledi, et.al. 2010, Razavi, et.al. 2012, Ansari 5 شخصیتی -فردی

Fakour, 2013b, Amiri A, Moradi Y. 2008 
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 Razavi, et.al. 2012, Karimi, et.al. 2012 2 شبکه روابط اجتماعی

و  یاجتماع ،یطیمح

 یاقتصاد

11 Karimi, et.al. 2012, Ansari & Fakour, 2013a, Ansari 

& Fakour, 2013b 

 

دهنده و بازدارنده، در میان مجموعه متنوعی از عوامل، شبکه با نگاهی به دو دسته عوامل توسعه

دهنده نشان از اهمیت ها در عوامل توسعه. اما فراوانی گزارهگیردمیروابط اجتماعی در هر دو دسته قرار 

« وزشیشخصیتی و آم -فردی»، در مقایسه با سایر عوامل کهدرحالیفزاینده آن در توسعه کارآفرینی دارد. 

کلی  عوامل صوری وبرخی  معطوف بهصرفاً  های مرتبطبیشتر یافتهدارای اهمیت نسبی کمتری است. 

های مدیریت آموزش، رهبری فنی، محتوای دروس و ویژگی» جمله ازهستند ود کارآفرینی تأثیرگذار در بهب

آموزش سبک تفکر و فرهنگ کارآفرینانه، و تدوین »(، Baqersad, Alizadeh, & Saeed, 2012)« دانشجو

(. 4مشاهده در جدول )و سایر موارد قابل (Hosseini Lorgani, Mirarab, & Rezaie, 2008« )طرح تجاری

یشینه کنند که با وجود مطالعات گسترده در پمحمدی الیاسی، ابیلی و مثنوی در تأیید این نکته تصریح می

ادگیری های یشناسی جذاب و کاربردی روشموضوع یادگیری، تاکنون پژوهشی شفاف و جامع درباره سنخ

رینی عملکرد کارآف کهدرحالی .نگر هستندکارآفرینان انجام نشده و الگوهای موجود محدود به نگاهی جزء

 باشدیمهمزمان از چند روش و منابع چندگانه  نتیجه استفاده ، وصرفاً حاصل یادگیری یک یا دو روش نبوده

(Mohammadi, Abili, & Masnavi, 2014 ،لذا .) اعیتمجای توجه به رویکردهای اجپژوهشگران بهبیشتر- 

 هایمؤلفه ههستند و درصورت مطالعو متغیرهای فردی و شخصیتی  هامؤلفه متمرکز بر محور،فرهنگی و شبکه

اند. بلکه در عین پذیرش نقش مثبت مولفه داشتهو ابزاری  نگاهی عمومی اجتماعی و دانشگاهی صرفاً

رود. در همین های این محیط انتظار میتری نسبت به پیچیدگیدانشگاهی در توسعه کارآفرینی، نگاه عمیق

عنوان شتر بهبینیز سرمایه اجتماعی  نظیر شبکه اجتماعی و مفاهیم مرتبط مؤلفه شود کهمیراستا، مشاهده 

زیکی منفک مثابه دو شیء فیها بهصورت که رابطه میان آن. بدیناندمتغیرهایی منفصل و متعین بررسی شده

های نظریه و چنبره توان نتیجه نگاه مهندسیشود. این انفصال و تعین را میو ثابت از یکدیگر تصور می

 تحصلی بر مفاهیم انتزاعی علوم انسانی دانست.

سبب ه که ب اجتماعی شده سازیشبکههای سایتبه  ایتوجه گسترده اجتماعی هایدر حوزه شبکه

های هسازی و گسترش شبکدر عرصه شبکه نوظهورهای ظرفیتدر ایجاد فناوری اطالعات و ارتباطات نقش 

مجازی  به فضایمعطوف ذهن را بالفاصله شبکه اجتماعی،  اصطالح کهطوریاست. بهحاصل شده تعاملی 

، حفظ ایجاد روند ، بیانگرشهریاریکه به زعم مفهوم شبکه واقعیتی فراتر از دنیای مجازی است  اماکند. می
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 عاتیهای تعاملی و جامعه اطالورود به عصر رسانهبا که  است دوجانبهای از روابط و گسترش مجموعه

یادگیری در  هایپیچیدگی، باوجود این. (Shahriari, 2013) خواهد داشتهمراه بهرا تحوالت اساسی 

های حاصل شده، یافتههای انجامبراساس مرور نتایج پژوهشاست.  تریهای مجازی نیازمند تأمل دقیقشبکه

منفی در  مثبت و أثیرگذارهای تکارکردو گیری دانشجویان دالیل عضویت و بهرهدر قالب دو مقوله اصلی 

 ( نشان داده شده است.5اند. این نتایج در جدول )بندی شدهطبقه فرایند تحصیل
 

 لیحصت ندیفرا در یاجتماع یسازشبکه یهاتیسا با مرتبط یهامقاله یهاافتهی یبندمقوله: 5جدول

 مقوله اصلی عنوان
تعداد 

 گزاره
 پژوهشگر

دالیل 

 عضویت

 ,Javadinia, et.al. 2012, Moradi, et.al. 2014 8 و گذران زمان تفریح، سرگرمی

Rasuli & Moradi, 2012, Dastani, et.al. 

2016, Kian, et.al. 2015 
 Kia & Noori, 2012, Moradi, et.al. 2014 5 مدیریت آزادانه کنش و ارتباط در شبکه

 ,Javadinia, et.al. 2012, Qazinuri, et.al. 2014 5 یابی و تعامل با دوستاندوست

Rasuli & Moradi, 2012, Dastani, et.al. 2016 
 ,Qazinuri, et.al. 2014, Moradi, et.al. 2014 4 وجو و دستیابی به اطالعاتجست

Rasuli & Moradi, 2012 
 ,Moradi, et.al. 2014, Rasuli & Moradi, 2012 3 وگوبرقراری تعامل و گفت

Kazemi, et.al. 2015 
 & Moradi, et.al. 2014, Zolqadr 3 خودنگری و هویت فردی

Qasemzadeh, 2013 
 Kia & Noori, 2012, Kazemi, et.al. 2015 2 تبادل اطالعات و اخبار

 Rasuli & Moradi, 2012 1 تولید محتوا

 Zolqadr & Qasemzadeh, 2013 1 رفع نیازهای اجتماعی
ت 

مثب
ی 

ار
ذ

 گ
یر

تأث
ی

یر
دگ

 یا
د

این
فر

ر 
ب

 
تسهیل و تقویت تعامل و یادگیری 

 مشارکتی

9 Yazdani & Tamannayifar, 2013, Afshari, 

et.al. 2015, Mahdavinasab & Ali'abadi, 

2014, Mahmodi, M. et.al. 2015, Saeed, 

et.al. 2011 

 Yazdani & Tamannayifar, 2013, Cheraq 5 های فکریرشد مهارت

Mollaie, et.al. 2014 
تقویت راهبردهای آموزش و یادگیری 

 اثربخش

3 
Saemi, et.al. 2014 

افزایش کیفیت یادگیری و عملکرد 

 تحصیلی

5 Yazdani & Tamannayifar, 2013, Eslami, S. 

et.al. 2014, Cheraq Mollaie, et.al. 2014, 

Malmir, et.al. 2016, Cheraghmollaei, 2016 

 Cheraq Mollaie, et.al. 2014 1 توان پژوهشیتقویت روحیه و 

 Adlipour, et.al. 2014 1 شانهیبازاند تیهو

 Afshari, et.al. 2015, Shaverdi, 2017, Rohani 6 پذیری عاطفی، هیجانی و اجتماعیآسیب

& Alizadehfard, 2012 
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ی تأثیر منف

بر فرایند 

 یادگیری

 ,Sarokhani, et.al. 2008, Afshari, et.al. 2015 5 پذیری تحصیلی و یادگیریآسیب

Kian, et.al. 2015, Javadinia, et.al. 2012, 

Rezvany & Ajam, 2017 

 & Afshari, et.al. 2015, Barat Dastjerdi 3 سرگرمی و اعتیاد مجازی

Sayyadi, 2012, Emamirizi 2016 
 

سازی های شبکهعضویت دانشجویان در سایت شود، از دالیل عمده( مالحظه می5که در جدول )چنان

عنوان دلیل گذرانی اشاره نمود. سپس، کنش و ارتباط آزادانه بهتوان به تفریح، سرگرمی و وقتاجتماعی می

ا در های مذکور رحال مثبت و مؤثر سایتگیرد. همچنین، نقش منفی و بازدارنده و در عیندوم مدنظر قرار می

توان خاطرنشان ساخت که حاکی از تناقض در کارکردهای موجود است و این یل میفرایند یادگیری و تحص

یح و سازی اجتماعی را برای تفرهای شبکهباشد که چگونه ممکن است دانشجویان سایتسؤال قابل طرح می

 .یردتأیید قرار گ ها در تسهیل یادگیری موردحال کارایی و سودمندی آنسرگرمی انتخاب کنند و در عین

شود، به گزارش اثرات مثبت و در عین حال های موردمطالعه مشاهده میتناقض دیگری که در نتایج پژوهش

اران طور نمونه، چراغ مالیی و همکگردد. بهها در فرایند یادگیری و تحصیل دانشجویان بازمیمنفی این سایت

ال کنند، اشکو فعال بودن حمایت میهای مجازی از راهبردهای درگیرشدن در یادگیری شبکه»اند که مدعی

های مختلف، نوآور و جدیدی برای بیان خالقیت ارائه نموده و یادگیرندگان و معلمان را برای آزمایش

 (.Cheraq Mollaie, Kadivar, & Sarami, 2014) «کند.های خود تشویق میهای نوین بیان افکار و ایدهروش

وتربیت طرح، برخی دیگر از پژوهشگران، بین حوزه عمومی اینترنت و تعلیمهای مدرمقابل، با تردید در استدالل

ی و های انسانی و مذهبرسانی و آموزش ارزشانگیزه اطالع»اند: همبستگی مستقیم و ضعیفی گزارش نموده

رداخت. پپذیر نبوده و بایستی به تکمیل آن در جامعه واقعی ایجاد هیئت تحقیق و مطالعه از طریق اینترنت امکان

.« سازد، گرایش خطرناکی استکنترل را میهای واقعی به مجازی که دریایی از کنش غیرقابلانتقال محیط

(Sarokhani, Tavassoli, & Seyyed Arabinejad, 2008.) 
 

 جهینت

ته در فضای تحصیل دانشجویان نگریس یمفهوم شبکه اجتماعجایگاه مطالعه، از چند جهت به  نیا در

ه های دانشجویی، فرایند پرورش و توسعها و تشکلروابط و سرمایه اجتماعی دانشجویان، انجمن شد: شبکه

های انجام شده در این حوزه در وهله مرور نتایج پژوهش سازی اجتماعی.های شبکهکارآفرینی، و سایت

جود، مو تیوضع ینسبت به بررس قیو دق قیعم پژوهشی -یعلم هایمقالهحجم محدود  نخست حاکی از

که  شودیم ها چنین فرضبا توجه به یافتهاست.  ییدانشجو یهاشبکه یهابیو آس هاییایپو ،اتیخصوص

ها ها، تشکلمنانج یو اکتشاف قیعم ینسبت به بررساندکی  حساسیتو  تمایلنظران پژوهشگران و صاحب
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 -رایند یادگیریمنظور دگرگونی فبه یاژهیو اریبس تیظرفبیانگر  کهدرصورتی. دارند ییدانشجو یهاو شبکه

 فیوصتبیشتری به  ضرورت ،رو. از اینهستندنوآوری و همچنین ساختارها و کارکردهای آموزشی دانشگاه 

 ریمتغ کی ریثرابطه و تأ یو بررس یسنجش کمبا  در مقایسه یاجتماع یهادهیو پد میمفاه اکتشافی نییو تب

 فیوصت ،حوزه موردمطالعهطورخاص بهو  یعلوم انسان حوزهدر که نانچ شود.احساس می رهایمتغ ریسا رببا/ 

ها بیانگر های مقالهلذا، مشاهده یافته. شودینم دهید یاجتماع بافتبر  یمبتن دهینسبت به پد یقیدق نییو تب

 طورقطع،هبسنجش کمی وضعیت موجود و یا رابطه و تأثیر این مفاهیم با وضعیت تحصیلی دانشجویان است. 

این نقش  ظرفیت و پویایی، اما شودنقش کارکردی روابط و سرمایه اجتماعی در عملکرد تحصیلی انکار نمی

جای محدود نمودن ذهن به بررسی رابطه/ تأثیر دو متغیر منفصل شبکه . بهمحتاج تمرکز بیشتری است

تنیده یادگیری های درهمها و پویاییآسیببایست مطالعات بیشتری بر روی میاجتماعی و عملکرد تحصیلی، 

از دیگر  یاریمانند بسبه یشبکه اجتماعانجام داد. دانشجویان در بستر تعامل اجتماعی با سایر کنشگران 

از  ادهتمرکز صرف بر استفو  یاجتماع بومستیمنفصل از ز یریعنوان متغصرفاً به یعلوم انسان هایحوزه

دمدت راه در بلن یانتزاع مینسبت به مطالعه مفاه کردیور نیا که گرفتهموردسنجش قرار  یکم یابزارها

 انجام انیدانشجو یاجتماع هیسرما نهیدر زم یمتعدد یهاپژوهش ر،یاخ یهادر سال»نخواهد برد.  ییجاهب

 کیوان عنرا به یاجتماع هیمراجعه و سرما انیخود به دانشجو یعنوان جامعه آمارتنها به ها، اما بیشتر آنشده

مطالعه  انیدانشجو نیدر ب یاجتماع هیسرما لیکها تشدسته از پژوهش نیاند. در اکرده یبررس یعموم دهیپد

 ییو توانا یو مجاز یواقع یاجتماع یهاشبکه یبررس کهدرصورتی(. Qaneierad, 2006« )شده است.ن

 .تاس یترنگاه موشکافانه ازمندین لیتحص ندیدر بستر دانشگاه و فرا انیدانشجو یسازشبکه

رسد که یبه نظر م یاجتماع سازیشبکههای سایتبه  یداخل بیشتر مطالعات شدن محدودبا توجه به 

 -یریادگی دنیدر فرا هااین سایت یهابیو آس هاتیظرف ها،یژگیو ،یواقع یاجتماع یهاشبکه یمشابه بررس

موجب  (یجازم) یاجتماع سازیشبکههای سایت» نکته که نیا انی. باست یترقیدق یبررس ازمندین ینوآور

 (، بیانگر ادعایی5)نتایج مندرج در جدول «دشویم انیدانشجو یمشارکت یریادگیتعامل و  تیل و تقویتسه

و  هایدگیچیاز پ یاریبه بس ینگاه گسسته و خط مؤید چراکهاست؛  ژهیو یعام و فاقد ارزشمند ،یکل

های های پژوهش، استداللتر در مبانی نظری و همچنین یافتهپیش .است یمجاز یهاشبکه یهاییایپو

های بایست به آن توجه نمود این است که دو متغیر سایتای که میمخالف توضیح داده شد. اما نکته

ی و صوری ای خطتوان دو مقوله گسسته و مجزای از همدیگر دانست که رابطهسازی و یادگیری را نمیشبکه

جود دارد. برخالف نگاه مدگرایانه و پذیرش گسترده اهالی علم نسبت به وجود رابطه مثبت و ها ومیان آن
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ت تنیده، پیچیده و مبتنی بر شرایط و اقتضائاای درهمها و عملکرد تحصیلی، رابطهمعنادار میان این سایت

 دهد.شدت مورد شک و تردید قرار میمحیطی حاکم است که چنین استداللی را به

 راستا،نیاست. در ا ژهیو یتیاهم یمختلف دارا یهادهیپد انیو جر یریگو بستر شکل طیبه مح توجه

 یمبتن یریادگی ندیفرا د،یجد ینظر یکردهایدر رو است. شده یاژهیو یهایدچار دگرگون یریادگیمفهوم 

ر نظام و حاکم ب یالگوها». ابدییو در تعامل با آن معنا م یاسیو س یاقتصاد ،یفرهنگ ،یبر بافت اجتماع

و  رندهیادگیکه مرکز ثقل آن  یریادگیاز  ینینو یو الگو رندیگیفاصله م یآموزش در دوره صنعت ندیفرا

 ندیفرا منزلهبه یریادگی ندی. فراسازندیبا جامعه و فرهنگ است را مطرح م شتریآن در تعامل ب یمحتوا

(. Ibrahim abadi, 2010« ).دشویانگاشته م یاسیو س یخیتار ،یفرهنگ ،یاجتماع یهادر بافت یمعناساز

نسبت به  یو فرهنگ یطینگاه مستقل و گسسته از عناصر مح شود،یمشاهده م هابیشتر پژوهشچه در آن لذا،

دود های مطرح محراستا، پژوهش. در ایناست یو سنجش پژوهش یبررس ندیدر فرا یشبکه اجتماع دهیپد

 ونقش دارای چه  ینیو ع یخارج یعنوان امر( بهی/ مجازی)واقع یاجتماع یهاشبکه به این هستند که

 توانیفاوت، ممت یاما با نگاه هستند. انیدانشجو یریادگی ندیدر فرا یابازدارندهیا و  کنندهلیتسهکارکرد 

مختلف  یهاتیعکنشگران و موق ریدانشجو در نحوه تعامل با سا یریادگی ندیموضوع پرداخت که فرا نیبه ا

 یاریت و همواسطه مشارکبه انی. دانشجوابدییم ییچه شکل و معنا -یمثبت و منف جیفارغ از نتا -یلیتحص

 انیبر جر یو توان اثرگذار تیظرف یدارا ،یتعامل یریادگی یررسمیخودجوش و غ یهادر اجتماع و حلقه

 یهایظهور و بروز نوآور نیو همچن تربیتی، ندیفرا کنندهمتحول یعلم یهانبشج جادیا ،دانشگاه یعلم

/ ی)واقع یاجتماع یهامطرح در شبکه میاز مفاه یکی، رواز اینخاص در سطح دانشگاه و جامعه هستند. 

فت، اما در شکل گر یاسیمفهوم ابتدا در بستر س نیاست. اگرچه ا یاجتماع نینو یهاجنبش دهی(، پدیمجاز

 یاجتماع یها. بستر شبکهافتیتوسعه نیز دانشگاه  یبستر علممانند  گرید یاز فضاها یاریادامه در بس

 یهاانیجر جادیو ا یعلم یهایدگرگون سازنهیزم تواندیم ینوآور -یریادگی ندیدر فرا انیدانشجو

فرایند  رسیو برفقدان توجه  دیگر،بیانبه .ر قرار دهدیتحت تأث زیعوامل را ن ریشود که سا یخاص یاجتماع

های های اجتماعی در یافتهآفرینی در بستر جریانیابی به نوآوری و ارزشری دانشجویان تا دستیادگی

شود. شاید در نگاه اول، ارتباط میان زندگی تحصیلی و شدت احساس میبه ها و مطالعات انجام شدهمقاله

شدت نگاه و رویکرد ههای اجتماعی بواقع جریاننباشد، اما به چنان عیان و آشکارآنجریان اجتماعی 

 د.ندهدانشجویان نسبت به کارآفرینی را تحت تأثیر قرار می
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بلندمدت و با گذر زمان و تجربه  یندیدر فرا یو نوآور یریادگی، شده نکات مطرح با توجه به

 دهیچیپ یهاتمسیس یشناسییایبر پو یو مبتن یاچرخه یندیعنوان فرابه یاجتماع یهاشبکه و شودیحاصل م

به  یکیو مکان یضرورت کنار نهادن نگاه خط ،هاهای مقالهیافته. نکته مهم برآمده از ضعف شوندیلحاظ م

اه چند دوره و کارگ ی. برگزارنمایدرا صدچندان می انیدانشجو ینیو کارآفر ینوآور یهاییتوانا پرورش

 -ینیاضافه نمودن درس کارآفر -مختلف یهارشته یدرس یهاصرف در سرفصل یبازنگر ایو  یآموزش

 یافزاتعامل هم و ارانهیهم یریادگیدر چرخه  های کارآفرینانهشایستگی تینخواهد برد. بلکه، ترب ییجاهراه ب

. شودنتج میم یبه نوآور یرخطیو غ یمنطق یندیو در فرا بدایمیتحقق  یکنشگران اجتماع ریدانشجو با سا

طور بهه ک رسدینم نظر بهدرست  وجهچی. به هردیدر کالس درس صورت گ دینباو  تواندینم شدن آموخته»

 (.Khalili, 2010) «افزوده شود. یصنف یفراگرفتن زندگ یبرا یواحد به دروس عموم دو مثال

 ط،یبا شرا هرندیادگی فعاالنهمستلزم تعامل  ینوآور -یریادگی ندیتحقق اثربخش فرا ،نیبنابرا

 ندمان یمهم با گذراندن دروس نیا .است یاسیس و یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع یازهایاقتضائات و ن

و در  بومستیبا ز کیتعامل نزد واسطهبهبلکه دانشجو  شود،یحاصل نم یاقتصاد و نوآور ی،شناسجامعه

 .ابدیمیافزوده دست ارزش نیبه ا یتجربه و معناساز ندیفرا

 یخط یدهاکریفراتر از رو ینگاهمستلزم  انیدانشجو یسازو شبکه ی، شبکه اجتماعجهت همینبه 

 یمنیاساس، اینبر .شودیم لحاظ ینوآور -یریادگی ندیبا فرا ایپو یکنشبرهم انیاست که در جر یکیو مکان

است؛  یآن، روابط تعامل یوجود یخاص است. مبنا یهایژگیبا و یستمیدانشگاه س: »کند کهیم حیتصر

فرهنگ  ینمادها و رانیمد نیب ران،یکارکنان و مد نیاستادان، ب نیب ان،یاستادان و دانشجو نیب ان،یدانشجو نیب

شگاه به وسعت دان ستمیس ییایو اطالعات. پو یعناصر انسان نیو ب ،یو عناصر ماد یعناصر انسان نیب ،یسازمان

 «.دیآیبه وجود م مستیس یدگیچیبا عنوان پ یتیوضع اساس،نیدارد. بر ا یآن بستگ یدرون یهاو تنوع ارتباط

(Yamani, 2003 .)گسسته از  العاتاز اط یاهدف انتقال صرف مجموعهجای رسالت دانشگاه به، رواز این

است که قادر به  یافراد»و تربیت  (Yamani, 2009) «یو جمع یفرد یهاتیساختن فعال داریمعن ،گریکدی

 ,Jones) «.در فرایند حل مسئله باشند نیریتعامل با سابا خود تا  یوگوگفتیا  ،یو مشارکتفردی تفکر 

و  های اجتماعی در ارتقای فرایند یادگیریشبکه ابزارینقش  -هاهای مقالهیافتهبرخالف ، بنابراین(. 2009

ند بررسی نیازمنوآوری در بستر شبکه اجتماعی  -های جریان یادگیریظرفیتو آسیب پویایی،  -نوآوری

 حال نقادانه است.عیناکتشافی و در 
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