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چکیده:
با ورود به عصر فناوری اطالعات و ارتباطات، حوزه آموزش و محیط های آموزشی دستخوش دگرگوني عمیقی شده اند که چنین روندی از یك سو 
دست اندرکاران را ملزم به اعمال روش هاي علمي و منطقي در برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و ارزیابي آموزش الکترونیکي بر مبنای فناوری های نوین 
می نماید و از س��وی دیگر فراگیران را ملزم به تبادل س��ریع اطالعات و ارتباطات در محیط های آموزش الکترونیکی مي نماید. آموزش الکترونیکی 
بااس��تفاده نظ��ام مند از فناوری های اطالعات و ارتباطات جهت عرضه فرایند آموزش و یادگیری توانس��ته محیط��ی را پدید آورد که از محیط های 
آموزش سنتی متمایز می باشد. البته مسئله مهم در این آموزش، روش مورد استفاده به لحاظ کیفی می باشد، به طوری که قادر به تداعی محیط های 
یادگیری واقعی و ارتباط دو س��ویه اس��تاد– فراگیر به عنوان شروط اساسی کیفیت آموزش در محیط های الکترونیکی باشد. در این راستا کاربرد ایده 
وب2 درآموزش الکترونیکي با خصوصیات مشترکی چون تمرکز زدایی، سهولت بیشتر در طراحی اینترفیس، طبیعت تعاملي، تولید محتوا با مشارکت 
فعاالنه کاربر و ش��فافیت بیش��تر در گردش اطالعات، منش��اء به وجود آمدن تحوالت جدیدی در زمینه ي آموزش الکترونیکي گردیده است که این 

تحوالت آن قدر چشمگیر بوده است که متخصصان آموزشي از آن به عنوان سیر تحول آموزش الکترونیکي از 1 به 2 یاد می کنند. 
نتیجه گیری: دیدگاه آموزش الکترونیکي2 از یك س��و، به کاربرد نظریه س��ازاگرایي اجتماعي جهت ایجاد سیس��تم هاي تولید محتوا می پردازد 
واز س��وی دیگر به عنوان یك وس��یله ارتباطي- تعاملي هوشمند با مشارکت جمعی و حذف محدودیت، توانسته خرد جمعی را در خدمت هم افزایی 
درآورده و از تجاري کردن دانش با بکارگیري رهیافت توسعه باز ممانعت نماید. لذا در این مقاله سعی شده وب 2 با کلیه موارد مطرح دراین باره اش 

مورد بررسی قرار گیرد.
واژه های کلیدی: آموزش الکترونیکی، وب2، آموزش الکترونیکی2،نظریه ساختن گرایی
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مقدمه
آموزش الکترونیکی

بیس��تم  ق��رن  آخ��ر  س��الهای  ب��ه  الکترونیک��ی  آم��وزش  ش��روع 
دور راه  از  آم��وزش  ق��رن  ک��ه  ویک��م  بیس��ت  ق��رن  آغ��از   و 

 ن��ام گرفت��ه اس��ت برم��ی گ��ردد )ش��گفت انگی��ز تری��ن تح��ول 
مرب��وط ب��ه آغ��از ق��رن ه��زاره س��وم(. آم��وزش الکترونیک��ی ب��ه 
 بیان��ی س��اده، اس��تفاده نظ��ام من��د از فن��اوری اطالع��ات وارتباطات 
 در حوزه آموزش ویادگیری اس��ت)1(. آموزش الکترونیکی مزیت های را 
در سیس��تم آموزش الکترونیکی اعم از انعطاف پذیری دوره ی آموزشی، 
صرفه جویی در هزینه و زمان، ارائه مفاهیم با توجه سرعت یادگیرندگان، 
فراه��م نمودن ام��کان آموزش انفرادی و کمك ب��ه یادگیری عمیق تر 
فراهم آورده اس��ت که قابل تامل می باش��د. اما ن��کات منفی آن تحت 
عناوین ذیل تمرکز ِصرف مس��ئوالن آموزش��ی بر س��ازماندهی و ارائه 
محتوای آموزش��ی، جمع آوری و دسته بندی نمودن اطالعات موجود در 
ش��بکه بجای ارائه روش��ی برای تولید و کشف دانش به روز در هر زمان 
و مکان توس��ط فراگیر، َصرف هزینه گ��زاف برای خرید و اجرای برنامه 
آموزش��ی، عدم دس��تیابی به توافق جمعی در مقیاس بین المللی)پدیده 
کنسرسیوم،کم توجهی به رشد جنبه های شخصیتی واخالقی یادگیرنده، 
ایج��اد ضعف دربلوغ اجتماعی آنان و اب��زار زدگی یادگیرندگان  از جمله 
مواردی هس��تند که دست اندرکاران آموزش��ی و فناوری را برآن داشته 
که به" وب دو" به عنوان پش��تیبان نوین آموزش الکترونیکی که اغلب 
معیارهای الزم برای پش��تیباني از مفاهیم و نظریه های س��اختن گرایی 

اجتماعی را دارند، بپردازند. 
مروری بر مطالعات 

   WEB 2تعریف
اوریل��ی  تی��م  توس��ط   2 وب  اصل��ي  ای��ده   2004 س��پتامبر   در 
رن��ی و  ماس��ون  توس��ط  و  ش��د   منتش��ر 
داون��ز اس��تفن  توس��ط  مس��تندگردید.درضمن   )2(   

 نیز براي اولین بار ایده وب 2 در جنبه هاي مختلف آموزش الکترونیکي 
به کارگرفته ش��د. “وب 2”، یك وس��یله ارتباطی - تعاملی هوشمند در 
محیط یادگیری الکترونیکی مي باش��د که امکان ارتقای کیفیت تجربه 
یادده��ی - یادگیری رااز انتقال محتوا به تولی��د دانش فراهم می آورد. 
در حقیقت وب دو یك رس��انه جهت دار که ش��امل متن، تصویر، صدا و 
ویدئو آن هم با قابلیت مش��ارکت کلیه افرادی که با وب و س��ازمانهای 
مدیریت کننده آن تعامل دارند، می باشد به طوریکه قادر به ایجاد جوامع 
ش��بکه ای اس��ت)2(. به نقل دیگر وب دو یك تکنولوژی نوین نیست،  
بلکه رویکردی جدید در فرآیند اطالع رس��انی و اشتراک داده ها در بستر 
اینترنت اس��ت که از تلفیق س��ایر تکنولوژیها ایجاد شده و مشخصه ی 
اصل��ی آن تمرکز بر تعامل کاربران با توس��عه دهندگان آن اس��ت )4(. 
در ضم��ن دو مفهوم عمده وب دو در اث��ر تغییرات کار بر مدار وب یك 
ش��کل گرفته اس��ت عبارتند از : وب خواندنی /نوشتنی و وب به عنوان 
س��کوی تعامل ک��ه کاربران را در خل��ق فیزیکی و مج��ازی آنچه می 
خواهند، یاری می رس��انند)3(. درکل وب2 با هر تعریف و آثاری بر روی 
رفتاره��ای اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاس��ی کاربران خود، یك هدف 
کلی را در پروسه ی آموزش دنبال می کند که آن؛ تغییر وضعیت کنونی 
آموزش الکترونیکی وارتقاء اثربخشي محیط آموزش الکترونیکي با طرح 
موضوعاتي همچون مدل هاي جدید حضور در وب، ش��فافیت بیش��تر در 
گردش اطالعات، س��هولت بیش��تر در طراحي اینترفی��س و قابلیت هاي 

نرم افزاری و تمرکز زدایي که از مهمترین جنبه هاي اجتماعی و فرهنگی 
وب 2 می باشند،است )2(.

  WEB 2مشخصه های مهم
جهش در معنای آموزش  

• کاربرپس��ند بودن یعن��ی اعتماد به کارب��ر و دادن اختی��ار به او در 	
مدیریت اطالعات

• پویایی داده ها	
• سازوکار خودترمیمی محتوای وب 2 	
• پول سازی با قلك آنالین 	
• موبای��ل 	 پلتف��رم  بع��دی:  س��ه  فض��ای  در   حرک��ت 

  WEB 2ابزارهای
• 	Google

در وب دو گوگل پایگاهي از داده هاست که داده هاي آن صرفا” متعلق به 
خودش نیس��ت،بلکه وظیفه ی آن دسته بندي وعال مت گذاري اطالعات 
مي باش��د.که ای��ن حاکی از این اس��ت که در وب2 کارب��ر فقط مصرف 
کننده نیس��ت بلکه به تولید محتوا نیز می پردازد.”خدمت رس��اني” یکي 
ازکلیدهاي طال یي موفقیت ش��رکتي مانند گوگل است که آن را به یکي 
از نمادهاي وب 2مبدل کرده اس��ت.گوگل ارث پزشکی یکی از مواردی 
است که در این مجموعه، امکان مشاهده تصاویر سه بعدی از اندامهای 
درونی بیمار آنهم باکیفیتی باالتر از اشعه ایکس جهت کاهش اشتباهات 

پزشکی و هزینه ها فراهم می  آورد)5(. 
• 	Flicker

 Flicker  کاربران »وب 2« آخرین عکسهای خود را برای دیدن بقیه در
 YouTube و کلیپ ه��ا و ویدیوهای جالب از آخری��ن وقایع روز را در
به اش��تراک می گذارند.درضم��ن  این محیط امکان اش��تراک فایل هاي 
چندرسانه اي، امکان اشتراک فهرستي از سایت هاي مورد توجه کاربران  
یا فهرستی از سایت هاي مرتبط با یك موضوع خاص را فراهم مي آورند. 
ع��الوه بر کاربردهاي عمومي، از این س��ایت ها مي توان براي اش��تراک 

مطالب مرتبط با موضوعات درسي به طور گسترده استفاده نمود)6(. 
• 	Wikis

ویکي ها فناوري  هایي  طراحی شده ای برای مدیریت دانش هستند که 
در س��ال 1995 معرفي و ابداع ش��دند. ویکي از کلمه ي wikiwiki به 
معناي س��ریع در زبان مردم هاوایي مشتق شده است. به عبارتی ویکي، 
دایره المعارفی اس��ت که هیچ مولف خاصی ندارد و با نیروی کاربرانش 
گس��ترش پی��دا می کند و تم��ام تغییرات آن قابل ردگیري می باش��د و 
نس��خه هاي قدیمي اش نیز در بخش تاریخچه بازبیني موجود مي باشد. 
ویکي ه��ا این امکان را در اختیار کاربران قرار مي دهند، گاهی بدون نیاز 
ب��ه ثبت نام در وب س��ایت به تولید و ویرای��ش محتوا به صورت برخط 

بپردازند)6(.
• 	Blogs

عبارت وبالگ یا بالگ براي اولین بار در سال 1997 به کار رفت. هدف 
اولی��ه از ایجاد وبالگ، شبیه س��ازي دفترچه  خاطرات ش��خصي افراد و 
اش��تراک یادداش��ت هاي روزانه، عقاید و نظرات آنها بود و ویژگي اصلي 
آن ارائه مطالب به ترتیب زمان ارسال )از جدید به قدیم(می باشد. امروزه 
نرم افزارهاي وبالگ معمواًل باامکان دریافت نظرات سایرین یك محیط 
توزیع ش��ده ای براي تولید محتواي اش��تراکي به وجود مي آورند )7(. به 
عبارتی وبالگها ژورنالهای الکترونیکی هس��تند ک��ه کاربران می توانند 
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دان��ش و تج��ارب خ��ود را در اختیار عالقمندان ق��رار داده و خود نیز به 
عنوان عضوی از یك جامعه شبکه ای مطرح گردند)5(. در ضمن بالگها 
موجب ارتقاء تفکر تحلیلي و انتقادي وتفکر خالق، توسعه حس مبتني بر 
مشارکت، فراهم آوردن امکان دسترسي به اطالعات با کیفیت و داشتن 

امکان بررسي نظرات شخصي در کنار نظرات عمومي می شوند(7(.
• 	RSS 

 در وب دو کاربر با استفاده از این فناوري دیگر نیازي به بررسي سایت 
براي یافتن مطالب جدید ندارد زیرا به محض بارگذاري محتواي جدید، 

از این امر مطلع مي شود. این اطالعات که به صورت هم زمان در 
سایت هاي مختلف منتشر مي گردد RSS feed نامیده می شود)5(. 

• 	Podcast
پادکست محتواي صوتي است که از طریق اینترنت در دسترس شما قرار 
می گیرد. امروزه ارسال محتواي ویدئویي نیز با عنوان وادکست در اکثر 
نقاط جهان مرس��وم اس��ت. این فناوري مي تواند به عنوان ابزاري براي 
انتقال مطالب و محتواي آموزشي مانند صدا و ویدئو ضبط شده استاد به 
همراه توضیحاتش روي تخته سفید به کار رود. درباره دالیل استفاده از 
پادکس��ت ها مي توان به این موارد اش��اره کرد: پادکست ها مي توانند به 
طور خودکار دانلود ش��وند، بالفاصله در دسترس اند و در فرصت مناسب 

قابل آرشیو هستند)8-9(. 
• 	Face book

بنیانگذار رس��می فیس بوک، فردی به نام مارک زوکربرگ  مي باش��د.  
FacebookوStudiVZ انجمن هاي برخطي مي باشندکه بر ایجاد 
شبکه اي اجتماعي و متصل کردن کاربران از سراسر دنیا تمرکز نموده اند 

.)7(
• 	Last.fm

یك سایت وب دویی است که درآن،  کاربران برای خوانندگان بیوگرافی 
درس��ت می کنند، عکس های خوانندگان را روی س��ایت قرار می دهند، 
ب��ه آهنگ ها امتیاز می دهند و میزان محبوبیت آهنگ های یك خواننده 
را مش��خص م��ی کنند. ام��ا در com.MP3 ) س��رویس وب یکی ( 

پروسه های مذکور توسط مسئوالن سایت انجام می شود. 
• 	Bookmarking

بوک مارهاي اجتماعي، سایت هایی برای نگه داری فایل هاي تحت وب 
مي باش��ند که نیاز افراد را به هارد ش��خصی مرتفع کرده اند. به عبارتی 
فضایی برای س��ازماندهی،نگهداری وبه اش��تراک گذاری لینك مقاالت 

ومنابع می باشند)4(. 
  WEB2 مشخصات آموزشی

در وب یك، قالب آموزش الکترونیکي به صورت دروس��ي اس��ت که به 
صورت برخط ارائه مي ش��وند. ش��ما مي بایس��ت محتواي آموزشي را از 
طریق یك ابزار، تولید نمایید و سپس ابرداده مناسب را به آن اختصاص 
داده و آن را در محی��ط آموزش الکترونیک��ي بارگذاري نمایید. هر تغییر 
در ای��ن محتوا فرایندي طاقت فرس��ا خواهد بود ک��ه نیازمند ویرایش و 
بارگذاري مجدد اس��ت و در نتیجه آموزگار هیچ رغبتي براي بروزرساني 
محتواي آموزش��ي )حتي درصورتي که داراي خطا باشد( نخواهد داشت. 
این آموزش ها از طریق سامانه مدیریت آموزش که معمواًل یك سامانه ي 
یکپارچه و بزرگ اس��ت ارائه مي شود. این س��امانه، محتواي آموزشي را 
در س��اختاري سلسله مراتبي و از پیش طراحي ش��ده ارائه مي کند که هر 
ش��خصي براي بارگذاري مطالب آموزش��ي باید نس��بت به این  ساختار 
آگاه باش��د. در حالت خوش بینانه تر، این س��امانه با یك سامانه ي دیگر 

)به عنوان مثال س��امانه ي مدیریت اطالعات دانشگاه( یکپارچه است و 
هیچگون��ه یکپارچگي با دنیاي خارج و محی��ط وب ندارد. این محیط ها 
غالبًا فراگیران را مجبور به تبادل اطالعات در چارچوب موضوعات درسي 
درمحیط دانش��گاه مي نماید. اکثر محیط هاي آموزش الکترونیکي کنوني 
به صورت محصول ارائه می شوند  و نه سرویس، از این رو براي استفاده 
نیازمند نصب، پشتیباني و بروزرساني هستند. کلیه ی ویژگي های مذکور 
محیط هاي آموزشي را به یك لغت  نامه آنالین تبدیل می نماید که این 
ام��ر با مش��ارکت فراگیران در تولید محتواي آموزش��ي در محیط وب دو  

کامال” در تناقض است.
از س��ال 2004 ک��ه وب دو بوجود آمد انقالب��ی در اینترنت و به تبع آن 
نظ��رات جدیدی در ح��وزه آموزش، در جنبه های کلیدی برنامه درس��ی 

سابق بوجود آورد که عبارتند از :
• ارائه شبکه به عنوان یك سکو و یا سیستمی چند ابزاره 	
• اجازه مرور مجدد در طبقه بندی سنتی، سازماندهی دانش و اصالح 	

اطالعات
• س��لب دخالت در مالکیت دانش و سیس��تم کنت��رل متمرکز برای 	

دستیابی در هرحال 
• تاثی��رات ه��وش جمعی ) خرد جمعی( و تج��ارب کاربران بر حوزه 	

اختیار در سیستم آموزش الکترونیکی 
• داشتن حق انتخاب از بین چندین ابزار برای کار در وظایف مربوط 	

به یادگیری که حاکی از یادگیری در هر زمان می باشد)10(. 
از دیگر مش��خصات آموزش الکترونیکی نوین در سایه سار وب دو  می 

توان به موارد ذیل نیز اشاره کرد:
• فراگیر محوربودن آموزش 	
• پیاده سازی سازاگرایي اجتماعي	
• فراگیران بوس��یله ي س��امانه ي مدیریت آموزش کنترل نمی شوند 	

و نق��ش فراگیر از دریافت کننده خدمات آموزش الکترونیکي تغییر 
می نماید.

• ع��دم س��ازماندهي و ارائه  ي محتواي آموزش��ي ازطریق س��امانه 	
مدیریت آموزش با ساختاري سلسله مراتبي و از پیش طراحي شده 

ازدیگرمشخصات آن می باشد.
محیط هاي آموزش��ي کنوني اگرچه امکان بح��ث و تبادل نظر پیرامون 
موضوع��ات درس��ي را ب��راي فراگیران فراه��م مي آورند،  ام��ا رویکرد 
سازاگرایي اجتماعي در وب دو هیچگونه محدودیتي روي موضوع بحث 
ب��راي فراگیران ایجاد نمي کند و به آنها اجازه ي بحث و تبادل نظر روي 
موضوع��ات گوناگون با افراد مختلف در سراس��ر جه��ان را می دهد. به 
عبارتی رویکرد س��ازاگرایي اجتماعي در وب دو  امکان ش��رکت فعاالنه 
در پروس��ه ی یادگیری انفرادی به س��مت فعالیت ه��ای تعاملی در یك 
 جامعه ای ازیادگیرندگان مش��ارکت کننده فراهم می آورد)11(. دالسگرد

 )2006( اع��الم نمود که وب دو در آم��وزش الکترونیکی می تواند یك 
رویکردی برمبنای س��اختن گرای��ی اجتماعی در آم��وزش الکترونیکی 
فراهم نماید، آن هم از طریق آش��نا کردن فراگیران با ابزارهای شخصی 
و کارب��رد آنها در ش��بکه های اجتماع��ی. وي  معتقد اس��ت که وب دو 
بخوبی با تفکرات مدرن در حوزه تمارین آموزش��ی س��ازگار و هماهنگ 
می ش��ود و در پرتو این س��ازگاري فرصت ها و ُفرمت ه��ای جدیدی را 
برای یادگیرندگان، جهت مطالعه و تحقیقات مس��تقل فراهم می نماید، 
چراک��ه ابزاره��ای آن قادرند دامنه وس��یعی از قابلیته��ای معنی دار به 
روش��های مش��ارکتی و حل مس��ئله فراهم نمایند(2(. بنابراین می توان 
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 ادع��ا نمود که ابزاره��ای وب دو به خوب��ی فراین��د یادگیرنده محوری
 را حف��ظ می نمایند بطوریک��ه در محیط مجازی وب دو افراد به راحتی 
می توانند با س��ایر کاربران با حفظ کنترل شخصی بر روی زمان، مسیر، 
حضور، فعالیت  به ارتباطات گروهی شان  با استفاده از 4 مولفه مشخص 
) حض��ور، ارتباط، مکالمه و گروه( بپردازند. وب یك در راس��تای تئوری 
س��اختن گرایی اجازه ی درگیری فعاالن��ه در حوزه دانش و تحقیق رابه 
 Mason   2004و Simense,فراگیران می دهد،  حال آنکه به اعتقاد
rennie &. وب دو ع��الوه بر تمایل ش��دید به س��اختن گرایی جهت 
ش��رکت فعاالنه دانش آموزان در پروس��ه ی یادگیری  انفرادی، گرایش 
قوی به س��مت فعالیته��ای تعاملی در یك جامع��ه ای از  یادگیرندگان 

مشارکت کننده)در راستای ساختن گرایی اجتماعی( را دارد )2(.

فوایدحاصل ازکاربرد وب دو درآموزش الکترونیکی
تبدیل وب به عنوان یك سکوی نرم افزاری بزرگ جهت یکپارچه . 1

سازی و س��ازگاری فناوری های مختلف و فراهم آوردن زمینه ای 
برای مشارکت کلیه افراد.

تولید محتواي تعاملي توس��ط کاربردر یك فرایند جمعی با تکیه بر . 2
خرد جمعي و شفافیت بیشتر در گردش اطالعات.

اصالح محتوي به طور مداوم از س��وي کاربران به طورفعاالنه  به . 3
طوریکه نیازي به کارشناسان گران قیمت نیست.

تغییر نقش آموزش الکترونیکي ازیك واس��ط براي ارائه ي مطالب . 4
آموزش��ي ب��ه یك چارچ��وب براي تعام��ل و مش��ارکت درفرآیند 

یادگیري.
 مالکی��ت و اعتم��اد ب��ه کارب��ر، دادن اختی��ار ب��ه او ب��ه عنوان . 5

توس��عه دهندگان محیط در مدیریت اطالعات که این نظریه بنیان 
مشارکت و تعامل کاربر را در وب پی ریزی می کند. 

حمای��ت از انجمن هاي یادگیري و تمرین در راس��تای اس��تراتژي . 6
آموزشي سازاگرایي اجتماعی.

دادن ح��ق انتخاب ب��ه کاربران ب��راي دریافت خدمات و رس��انه . 7
یادگیری.

دسترسی به نتایج یادگیری کیفی-عالی ناشی از شرکت فعاالنه در . 8
پروسه ی یادگیری هم به طور انفرادی و تعاملی.

آماده سازی فراگیران برای دنیای کار با کاربرد آخرین تکنولوژی ها.. 9
پرورش احساس تعلق به جامعه بزرگتر در فراگیران،افزایش انگیزه . 10

یادگی��ری برای خود یادگیری، افزایش قدرت ارائه فراگیر)از طریق 
فضاي اجتماعي مشترک و ارتباطات بین گروهي(. 

پرورش مهارتهای علمی -پژوهش��ی با استفاده بهینه از اطالعات . 11
شبکه.

تقویت حضور اجتماعی در فراگیران . 12
رهبری و حمایت تعامل و مش��ارکت اف��راد در جوامع یادگیری به . 13

همراه بازخورد متقابل در جهت توسعه جوامع یادگیری. 
توانمند نمودن یادگیرندگان جهت مدیریت فضای یادگیری متعلق . 14

به خودشان با همکاریها ی متقابل. 
تنگناهای ناشی ازکاربرد وب دو در آموزش الکترونیکی. 15
کمب��ود بودجه و تکنولوژیهای موج��ود برای ارائه وب دو در جهت . 16

ایجاد شالوده تکنیکی.
کمبود دانش و مهارتهای ICT بعضی از مدیران در راس . 17
بروز مس��ئله کثرت به  س��بب کاربرد ابزارهای اجتماعی  متفاوت . 18

وب دو.
تولید مواد نامناسب، تجاوز به حریم خصوصی . 19
مقاومت معلمان به سبب از دست دادن کنترل بر دانش آموزان.. 20
کمبود وس��ایل ارزش��یابی اصیل جه��ت تعیین می��زان یادگیری . 21

فراگیران
خلق ترس های جدیدی در بین مدیران، موسسات و یادگیرندگان. 22
ب��روز نگراني های��ي درخصوص صح��ت، دقت و جامعی��ت منابع . 23

دیجیتالی به لحاظ دورشدن از متون چاپي)2-12(.

بحث و نتیجه گیری 
ورود وب دو در دانشگاه ها، تنها ُمدلهای یادگیری و مدلهای سازماندهی 
را تغییر نداده بلکه چالشهایی فوق الذکر را ایجاد کرده است. لذا سازگاری 
وب دو در حوزه یادگیری سیستم دانشگاهی یك فرایند پیچیده ای است 
که موانع انسانی و مدیریتی و تکنولوژی بیشماری را فرا روی ما قرار می 
دهد،ک��ه بدین منظور طراحی یك مجموعه از اهداف و اس��تراتژی های 
قابل پذیرش و اش��اعه آن ها  بواس��طه مدیران،  خصوصا« کس��انی که 
مس��ئولیتی در مدیریت دانش موسسات دارند بسیار مهم است. در ضمن  
از یك سو، ایجاد یك سری تغییرات فرهنگی در افراد استفاده کننده در 
این حوزه و از سوی دیگرایجاد یك سیستم کنترل جهت بررسی کیفیت، 
دقت و صحت منابع ایجاد شده توسط کاربران از الزامات می باشد)13(.

مرضیه سعید پور و همکاراننرم افزار اجتماعي وب 2 ؛ پشتیبان آموزش الکترونیکي  
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