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Abstract: The purpose of this research was to investigate the online social network 

membership’s attractions for students. The present study was done with qualitative 

approach and phenomenological approach at Ahwaz city in 2018. Hence, sampling 

method was Purposeful and data were collected using in-depth and semi-structured 

interviews with 12 students and 3 teachers those were active members of at least 

one virtual social network. The method of data analysis was seven-stage of 

Colaizzi analysis. From the data analysis, the main theme of attractions using 

cyberspace was extracted including three sub-themes: Motivation for interaction 

and communication, Motivation of obtaining information and Motivation for 

entertainment. The results of this study highlighted the different attractiveness of 

virtual networks for students. In addition, findings showed that students have used 

these networks for interaction and communication, information acquisition and 

entertainment. Accordingly, the results offers the country planners to identify the 

attractions of these networks and attempt to facilitate their proper use by providing 

students with the necessary backgrounds to increase their familiarity with these 

networks. 
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 مقدمه

اهمیت این پژوهش پرداختن به جامعه گسترده و  رو       

به رشد دانش آموزان می باشد که با استفاده از روش 

پدیدارشناسی منجربه درک جذابیت های فضای مجازی 

-رسانهبرای آنان در استفاده از شبکه های اجتماعی شد. 

 جتماعی مجازی،های اویژه شبکههای ارتباط جمعی و به

در عصر حاضر نقش عمده و مهمی را در عرصه تغییر و 

تحوالت اجتماعی بر عهده دارند و این وسایل منشأ 

ها کننده جریانبسیاری از تحوالت معاصر، راهنما و کنترل

  (.2013)نزو شوندو تحوالت در جهان محسوب می

و  نناانوجورا  جتماعیا یها شبکه انبررکا هعمد بخش

 که هستند سنی جمعیت همین. هندد می تشکیل ناناجو

 نددار ارقر نشجوییو دای زموآ نشدر دوران دا غلبا

و  زانموآ نشدا دهگستر رحضو. (2007 سیلگمان)

را  ینظیر بی فرصت ،جتماعیا یها شبکهدر  ننشجویادا

. ستده اکر همافر زیمجا یفضادر  زشموآ یپیگیر ایبر

در  جتماعیا  یاـه بکهـش قـطریاز  زانوـمآ  شـندا

و  تعامل یناز ا بخشی که نددار ارقر یکدیگر با تعامل

 پرویز ود)ـباش یـشزموو آ سیدر رمودر ا نداتو می دلتبا

  .(1390شریفی

از دانش بشر  یمنبع اطالعات است هرلحظه بخش نترنتیا

هم در سن  دانش آموزنشود،  یمنتقل م نیآنالی به فضا

 تواند به یم نترنتیا لیدل نیهستند و به هم یسوادآموز

 ف،یانجام تکال ،یسوادآموز ،یدر علم آموز دانش آموزان

 یجهان یعلم یو واردشدن در شبکه ها زهیانگ جادیا

 نترنتیا ست،ین داستانی همه  نیکند اما ا یانیکمک شا

ش)مک بخی تواند آزاد یهمان طور که م

( 2011(باالبرنده کارایی)وایمر ودومنیک2012کینون

( باشد، 2011چک کننده شکاف آگاهی)باران ودیویسوکو

در  نترنتیا توانایی باال وتندی درآسیب رساندن دارد.

مدرسه شان  فیانجام تکال یبرا دانش آموزانکمک  به 

 (.1394)کرمی والماسیموثر است اریبس

درصد جوانان و 44تحقیقات نشان داده است که بیش از

ود به فضای مجازی نوجوانان اوقات فراغت خود را با ور

درصد با بازی های رایانه ای  35واستفاده از اینترنت، 

درصدشان با  17وگوش دادن به موسیقی و کمتراز 

استفاده از تلویزیون و برنامه های آن اوقات فراغتشان را 

 .(1392)منطقیسپری می کنند

استفاده از شبکه های اجتماعی توسط جوانان جنبه های 

 ــادیروزهــا شــاهد اعت ــندارد.ای مثبت ومنفی مختلفی

دانش  ــژهیجوانــان و نوجوانــان بــه و ینترنتــیا

هــا از  طیمح ــنیجوانــان در ا  م،یآمــوزان هســت

 ــژهیبرخوردارنــد بــه و یاریبســ یــریپذ بیآســ

کــه در دوره متوســطه اول و دوم در حــال  یافــراد

دوران بلــوغ را  یها تیســهســتند و حسا ــلیتحص

های دیجیتال رئیس مرکز رسانه. کننــد یم یطــ ــزین

آموزان به طور دانشکه: وزارت ارشاد اعالم کرده است

های اجتماعی ساعت از شبکه 9تا  5متوسط روزانه 

کننده فضای ترین مصرفامروز اصلی و کنند.استفاده می

میلیون  14 حدود ،سال هستند 18مجازی، افراد زیر 

بر اساس  کننده فضای مجازی در این سن داریم.مصرف

ای وابسته به بنیاد ملی تحقیق مرکز تحقیقات رایانه

 79ای، متوسط حضور افراد در این فضا، نهیاهای رابازی

همچنین از مجموع کاربران اینترنت  دقیقه است.

 42.1متوسطه اول ،   7.9درصـد ابتـدایی،  5.9کشور

درصد 41.8دانشـگاهی و توسـطه دوم و پـیشدرصـد م

. جمعیت روبه (1394اند)مرکز آمار ایراندانشگاهی بوده

رشد دانش آموزان، افزایش استفاده دانش آموزان از 

اینترنت طبق آمار اعالم شده فوق، نیاز به انجام تحقیقی 

در زمینه استفاده دانش آموزان از شبکه های اجتماعی  و 

ای عضویت درشبکه های اجتماعی را بررسی جذابیت ه

برای آنها  ضروری به نظر می رساند. از طرفی تا کنون 

تحقیق کیفی به روش پدیدار شناسی درمیان دانش 

آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان اهواز در این زمینه 

ن پژوهش با توجه به خالء ای انجام نشده است، انجام

 . تحقیقاتی موجود ضروری به نظر می رسد
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 مواد و روش ها

ــق        ــن تحقیـ ــه و  ایـ ــتفاده از روش تجربـ ــا اسـ بـ

بررسی جـذابیت هـای   ( به منظور 1978کالیزی)تحلیل

عضویت درشبکه هـای اجتمـاعی آنالیـن بـرای دانـش      

صورت گرفته است. در خصوص موضـوع مـورد     آموزان

صورت نگرفتـه   یات کافیدر ایران تحقیق چون  پژوهش

دارد و از طرفی تجربیات شتری بیو نیاز به شفاف سازی 

کــه از شــبکه هــای اجتمــاعی آنالیــن    دانــش آمــوزان

 ،استفاده میکنند بهترین منبع اطالعـات بـرای بررسـی   

 .پدیده مورد نظر است

در این پژوهش، جامعه پژوهش دانش آموزان پایه دهم، 

یازدهم ودوازدهم دبیرستان دوره دوم متوسطه هسـتند  

شبکه های اجتماعی بوده و که عضو یکی از سایت های 

یا از یکی از سرویس های پیـام رسـان آنالیـن اسـتفاده     

می کننـد و در ایـن شـبکه هـا فعالیـت دارنـد. دانـش        

آموزانی که عـالوه بـر عضـو بـودن در ایـن شـبکه هـا،        

فعالیت روزانه هم داشته باشند وتوانایی برقراری ارتباط 

الک هم داشته باشند. فقط عضویت در این شبکه هـا مـ  

 ورود آن ها به این پژوهش نبوده است.

 نتایج، هدف پذیری تعمیم پدیدارشناسانه، مطالعات در

 پژوهش این نمونه گیری های روش لذا نیست؛ پژوهش

 در کیفی است. تحقیق متفاوت کمی های باپژوهش ها

 های روش و ها پدیده بررسی های تهیه روش و تدوین

 وعمیقتـر  تربیشـ  کسب بیـنش  منظور به گیری نمونه

 قرارمـی دهـد)   پژوهشـگر  اختیـار  در را الزم آزادی

 (.2001پاتن

گیری هدفمنـد وجـود   های نمونهانواع مختلفی از روش 

دارد که در این تحقیق با توجـه بـه اهـداف پـژوهش از     

نمونه "و  "نمونه گیری زنجیره ای یا گلوله برفی"روش 

در . و در دسترس اسـتفاده شـد   "تنی بر هدفبگیری م

ــری    ــه گی ــای نمون ــوالو از روش ه ــی اص ــات کیف مطالع

 (. 1385هدفمند استفاده می شود)حریری 

شامل شناسایی برخی افراد مهم یک جمعیت  روشاین 

و مصاحبه با آن ها است، سپس محقق به پیشنهاد ایـن  

افراد برای مصاحبه به سراغ افـراد دیگـر مـی رود. ایـن     

 خطـی  غیر  نمونه گیری می تواند به دو صورت خطی و

. در این روش هسته کوچک اصلی، با گردد اجرا( نمایی)

افزایش مرحله ای، رشد می کند و مانند گلوله برفی که 

با غلتاندن بر زمین بزرگ می شود، نمونـه تحقیـق نیـز    

در ایــن روش تــا تکمیــل اطالعــات افــزایش مــی یابــد. 

مصاحبه ادامه دارد و هرشرکت کننده بـه عنـوان  یـک    

از ایـن   جیر است و مکمـل فـرد قبلـی اسـت    حلقه از زن

روش هنگامی استفاده می شود که اعضای گـروه هـدف   

به نوعی با یکدیگر در ارتباط بوده و دارای ویژگی هـای  

مشترک باشند. مزیت این روش در این است که محقق 

می تواند به بررسی کل شبکه بپردازد اما از طرف دیگـر  

د کـه در ایـن شـبکه    او تنها محدود به کسانی خواهد بو

 وهمکـاران  ادیب حـا  بـاقری  )مرتبط به هم قرار دارند 

1394.)  

در پژوهش کیفی اشباع شدن اطالعات مهمتر از تعـداد  

در ایـن نـوع پـژوهش فرمـول      .افراد مورد پژوهش است

واحدی برای تعیین حجم نمونه وجود ندارد و این تعداد 

قابل پیش بینی نیست بـدین معنـی کـه محقـق جمـع      

آوری داده های پژوهشی را باید تا زمانی کـه اطالعـاتی   

که از شرکت کنندگان جمـع آوری مـی کنـد تکـراری     

و داده هـای جدیـد را بـه داده هـای      بدهدنباشد ادامه 

گردآوری شده قبلی اضافه نماید تا آنجـا کـه داده هـای    

گردآوری شده به حد اشباع برسد در بسـیاری از منـابع   

نمونه در پژوهش های کیفی  روش پژوهش تعداد حجم

 پوراسـد (انـد نفـر در نظـر گرفتـه    7تـا   5را معموالو بین 

1392.)  

روش نمونه گیری در این پژوهش، روش نمونـه گیـری   

تعـداد   زنجیره ای یا گلوله برفی است. که حجم نمونـه 

نفـر از دبیـران اسـت کـه     3از دانـش آمـوزان و   نفر 12

 نمونه گیری کارمصاحبه تا اشباع داده ها ادامه داشت. 

از میـان دانـش آمـوزان     حاضـر  پـژوهش  مصـاحبه  و
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شهرسـتان اهــواز کـه در شــبکه هـای اجتمــاعی فعــال    

 هستند انجام شد.

ــه    ــژوهش از جمل ــه پ ــراد مناســب در نمون ــزینش اف گ

های اساسی در پژوهش اسـت. ایـن گـزینش بـه     مهارت

اینـد  هـای پـژوهش بسـتگی دارد. فر   ها و هـدف پرسش

بـه ایـن    در ایـن پـژوهش   کننـدگان گیری شرکتنمونه

بود که پس از مراجعه بـه اداره کـل آمـوزش و     صورت 

سـتان  هـای شهر پرورش ، مجوز ورود به همه دبیرستان

مـی   تخـاب .افرادی باید برای پژوهش انشدریافت اهوازد

د که پدیده مورد نظر را تجربه نموده و شرایط ورود شدن

از  حقـق م ر، به همین منظـو به پژوهش را داشته باشند

والدین یا معلمشـان و یـا خـود    که  دانش آموزانیمیان 

سـرویس   یـا از دوسـتان شـبکه اجتمـاعی و   دانش آموز، 

 فعالیـت  که بیشـترین  را اوبودند، کسی رسان پیامهای 

 مشـارکت  اولـین  عنـوان  بـه  داشـت  را هـا شبکه این در

 بـا  دیگر کنندگانمشارکت شناسایی کرد. انتخاب کننده

 شارکت کننـدگان بعـدی جهـت معرفـی    درخواست از م

افراد دیگر باتوجه به مـالک هـای پـژوهش انجـام شـد.      

را بـرای مراجعـات    کننـده  هر مشارکت محقق اطالعات

. مکـان  کردلیستی وارد  احتمالی بعدی، بطور کامل در 

انجام مصاحبه با توجه به نظر مشارکت کننـده و جـایی   

حتـی بتوانـد   که او در آن احساس امینیت داشته و به را

در مورد تجربیات خود صحبت کند و نیـز شـرایط الزم   

جهت انجام مصاحبه مانند سـکوت و آرامـش را داشـته    

 باشد، انتخاب مـی شـد. بعضـی از مشـارکت کننـدگان     

را بـرای   نمازخانه مدرسهو بعضی دیگر  مدرسه کتابخانه

انجام مصاحبه پیشنهاد میدادند که با توجه بـه نظـر آن   

همچنـین   ر همان محـل انجـام مـی شـد.    ها مصاحبه د

تواند متعهد شود کـه پـس از پایـان تحقیـق     محقق می

ای از نتایج سودمند برای جامعه مـورد مطالعـه را   گزیده

محقق همچنین تالش نمود  برایشان ارسال خواهد کرد.

با در نظر گرفتن جزئیات الزم در ارتباط با افراد زمان و 

اوت تنهـا بـر اسـاس    مکان مورد مشـاهده از انجـام قضـ   

رفتار و رویدادهای مـرتبط بـا موضـوع    ، مشاهده اعمال 

مورد پژوهش پرهیز نمـوده و بـرای کسـب اطالعـات و     

شواهد مستقیم و تکمیلی از مشاهده شـنوندگان بـرای   

  زمـان  مـدت   انجام قضاوت های معتبـر اقـدام نمایـد.   

در روز انجـام  هرمصاحبه برحسـب تمایـل نمونـه بـود.     

دقیقـه صـرف     10ر ابتـدای هـر مصـاحبه،   مصاحبه و د

معرفـی مجـدد    ، برقراری رابطه بـا مشـارکت کننـدگان   

پس از پاسـ    .شدهدف و نحوه انجام مصاحبه با آنها می

بــه ســواالت احتمــالی  مشــارکت کننــدگان و حصــول 

اطالعات  ،  اطمینان از تمایل آنها به شرکت در پژوهش

بت به محرمانه دموگرافیک مورد نیاز از ایشان اخذ و نس

بودن اطالعات کسب شده به آن ها اطمینـان داده مـی   

صـدا و   ضـبط  دسـتگاه  وسـیله  به ها مصاحبه . متنشد

موبایل و با کسب رضایت و اجازه ی شـرکت کننـدگان   

 انجام ضبط شد،  البته در صورتی که اجازه بدهد. برای

 نیمـه  مصـاحبه  روش از اطالعـات  گردآوری مصاحبه و

 هـای  پرسـش  شـد.   عمیـق اسـتفاده   و یافتـه  سازمان

 شـوندگان دربـاره   مصاحبه تجارب بر تاکید با مصاحبه

مصـاحبه   حـین  در ولی شد  تهیه شبکه های اجتماعی

 دربـاره  شـد  داده فرصـت  ایـن  کننـدگان  شـرکت  بـه 

 سـواالت  در ولـی  است مهم آنها به نظر که موضوعاتی

کننـد   اسـت، صـحبت   نشـده  مـوارد  آن بـه  ای اشـاره 

 (. 1387)خداوردی

دادن  گـوش  و هـا  مصـاحبه  مـتن  کـردن  پیـاده  از پس

 جمالت و مفاهیم برخی در ابهاماتی آنها، اگر به مجدد

 پژوهشگر جانب از شوندگان توسط مصاحبه رفته کار به

 مصـاحبه  بـا  تمـاس تلفنـی   طریـق  از شـود  احسـاس 

 اقـدامات الزم  اضافی، توضیحات درخواست و شوندگان

 اولـین  انجـام  از د. پـس شـ   انجـام  ابهامـات  رفع جهت

 هـا  داده تحلیـل  و تجزیه آن، شدن و مکتوب مصاحبه

 (.1394 وهمکاران)ادیب حا  باقری، شد آغاز

،  از مشـارکت  پایان هر مصاحبه پس از جمع بنـدی  در

کنندگان تقدیر و تشکر به عمل آمد و از آن ها خواسته 

شد تا اگر مطلبی باقی مانـده و مایلنـد بیـان کننـد. در     

ن هر مصاحبه، محقق در مورد نیاز به تماس مجـدد  پایا
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با آنها از طریق تماس تلفنی یا حضوری بـرای بحـد در   

مورد یافته های پژوهش یاد آوری نمود. در این پژوهش 

محقق با تالش برای حفظ ارتباط نزدیـک بـا تحقیـق و    

مشارکت کنندگان در طول تحقیق، با صبر و حوصله در 

طالعات تا اشـباع داده هـا،   طول پژوهش و جمع آوری ا

 به سمت اشباع داده ها پیش رفت.  

پس از آنکه جلسۀ مصاحبه انجام شد، پژوهشـگر بـرای   

هـای  صـحبت  آنکه بتواند داده را تجزیه و تحلیل کنـد،  

. در گفت وگوهای پیـاده شـده   درسازی کجلسه را پیاده

از نوار، معموالو بسیاری از مطالب اضافی و تکـراری بـود.   

راین، محقــق بــا شناســایی و پاکســازی نوشــته هــا بنــاب

توانست به راحتی نکات اساسی موجـود در هـر یـک از    

متن های مصاحبه را شناسایی کند. سـپس بـا انتخـاب    

مقوله ها، گفته های اساسی مربوط به هر مقوله در تمام 

متن های مصـاحبه هـا را در کنـار یکـدیگر قـرار داد و      

 دسته بندی کرد.  

س از چندین بار شـنیده شـدن، بالفاصـله    مصاحبه ها پ

پس از مصاحبه، توسط محقق کلمه به کلمه بازنویسـی  

میشد. تمام اوراق بازنویسی شده فاقد نـام و مشخصـات   

مشارکت کنندگان و دارای یـک کـد بودنـد کـه غیـراز      

پژوهشگر کسی از آنها اطالع نداشـت. متـون بازنویسـی    

هـای متنـی مـی    شده در نرم افزار وورد تبدیل به فایل 

شد وبه ترتیب طبقه بندی میشد وسـپس تحلیـل داده   

 ها انجام می گرفت.

همه فایل های متنی در قالب یکسانی در نرم افـزار ورد   

قرار گرفتند. که این قالب شـامل کـد مصـاحبه، تـاری      

مصـاحبه، سـاعت شـروع و پایـان مصـاحبه و اطالعــات      

و در دموگرافیک مختصری از هر مشارکت کننـده بـود.   

ادامه صفحه تمام  مصاحبه کلمـه بـه کلمـه تایـ  مـی      

شد.هرکدام از فایل ها با یک نـام مشـخم مـی شـدند.      

هم چنین، پژوهشگر  بعد از اتمام مصاحبه ها یادداشت 

هایی در رابطه با ارتباط کالمی و غیر کالمـی مشـارکت   

کنندگان می نوشت که از آن ها در مصاحبه های بعدی 

 استفاده شده است.  و تحلیل داده ها

در این پژوهش با توجه به پایه های فلسفی پژوهش بـا  

محوریت ضرورت لحاظ نمودن پیش داشت های ذهنی 

و تجارب محققین در فرآیند توصیف داده ها و دستیابی  

بــه بــاالترین ســطا انتــزاع در بررســی جــذابیت هــای  

عضویت درشبکه هـای اجتمـاعی آنالیـن بـرای دانـش      

هشـگر از روش هفـت مرحلـه ای کالیـزی     آموزان ، پژو

( جهــت تجزیــه و تحلیــل داده هــای پژوهشــی 1978)

تمـام   استفاده کـرد. بـرای ایـن منظـور در مرحلـه اول     

در  گانکننـد  های ارائـه شـده توسـط شـرکت  توصیف

مطالعه به منظـور بــه دســت آوردن یـک احسـاس و     

خوانـده مـی شـد.درمرحله دوم    مـأنوس شـدن بـا آنهـا 

مهـم اسـتخرا  شـد.در مرحلـه سـوم       و عبارت تجمال

عبارات فرموله شـده بدسـت آمدنـد. درمرحلـه چهـارم،      

مفاهیم بدست آمده گروه بندی شدند و درمرحله پنجم 

تلفیق نتـایج در قالـب یـک توصـیف جـامع از موضـوع   

توصــیف  ش صورت گرفت.در مرحلـه ششـم   مورد پژوه

یانیــه  جـامع پدیـده تحت مطالعـه بـه صـورت یــک ب    

صـریا و روشن از ساختار اساسی پدیده مورد مطالعــه  

از طریق مراجعه مجدد بـه هـر    انجام شد.درمرحله آخر

کنندگان و انجام یک مصاحبه منفـرد و   یـک از شرکت

کننـدگان   یا انجام جلسات متعدد مصاحبه، نظر شرکت

(.  بـرای  1389ه شد)عابدی ها پرسـید را در مورد یافته

در این پـژوهش، پژوهشـگر از روش هـای     تامین اعتبار

مختلف نظیر مصاحبه، استفاده از دست نوشته ها بـرای  

(. 1999کشـف بهتـر ابعـاد پدیـده اسـتفاده کرد)سـیل       

همچنــین پژوهشــگر در تمــام طــول پــژوهش ارتبــاط  

مستمر خود با مشارکت کننـدگان را از طریـق مالقـات    

حضوری یـا تمـاس تلفنـی حفـظ نمـود. پژوهشـگر بـا        

اماتی نظیــر بــازبینی توســط مشــارکت کننــدگان ، اقــد

(. 2007قابلیت اعتماد پژوهش را تامین کرده است)ویلز

درایــن پــژوهش از توضــیا کامــل مراحــل و چگــونگی 

گردآوری و تحلیل دادها استفاده شد تا توسـط نـااران   

ــل بررســی باشــد.اگر   هــاییافتــه خــار  از تحقیــق قاب

 جزئیـات  کلیـه  یدبا باشد، شدنی تایید بخواهد پژوهشی
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 کـار  این که شود ضبط و ثبت دقت به مراحل تمامی در

مستندات  یهمه و شود انجام باید پژوهشی هر مورد در

بـــه صـــورت الکترونیـــک در ســـی دی پیوســـت     

( پژوهشگر با حفظ مستندات مربوط 1985)لینکلنبیاید

به مراحل مختلف پژوهش سعی درتضمین قابلیت تایید 

به منظور تسهیل و روشنی در . این پژوهش نموده است

امر قابلیت انتقال، شرح مشخم و شـفاف از فرهنـو و   

ــه،  ــورد مطالعـ ــۀ مـ ــی زمینـ ــاب و ویژگـ ــای انتخـ هـ

هـا و فراینـد   آوری دادهنحـو  جمـع   کننـدگان، مشارکت

هـای  تحلیل، مهم و بنیادین است. همچنین ارائۀ یافتـه 

هـا  هپربار همراه با بیـان و بـرآورد مناسـب از ایـن یافتـ     

والندهام  )گراندهیمتواند قابلیت انتقال را آسان سازدمی

 .  (2006و لیتز 1985، لینکلن 2004

در این تحقیق پژوهشـگر اختیـاری بـودن شـرکت در      

پژوهش را بـه تمـامی مشـارکت کننـدگان در پـژوهش      

یادآوری کرد. راز داری و بـی نـامی از طریـق محرمانـه     

ق قـرار مـی دادنـد،    ماندن داده هایی که در اختیار محق

مورد توجه قرار گرفت. ادامـه همکـاری آنـان در طـول     

پژوهش نیـز داوطلبانـه بـود. پژوهشـگر شـماره تمـاس       

تلفنی و آدرس الکترونیک خود را در اختیـار مشـارکت   

کنندگان قرار داد و بدین وسیله این امکـان را بـرای آن   

ها بوجود آورد تا بتوانند عقاید و نظرات جدید خـود یـا   

تصــمیم خــود بــرای انصــراف از پــژوهش را بــه اطــالع 

پژوهشگربرسانند. برای رعایـت اصـل محرمانـه مانـدن،     

پژوهشگر باید از ذکر نام مصاحبه شوندگان خـود داری  

کند.این مقاله منتج از از رساله دکترای تخصصی رشـته  

ــش دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد   ــات و دان ــم اطالع عل

و تـاری  تصـویب    97950 تحقیقات تهران  با کد اخالق

 .می باشد 13/6/97

 

 هایافته 

در ایــن پــژوهش، جامعــه پــژوهش تمــامی دانــش       

آموزان پایه دهـم، یـازدهم و دوازدهـم دبیرسـتان دوره     

دوم متوسطه شهرسـتان اهـواز  بودنـد. دانـش آمـوزان      

مشارکت کننده در این پژوهش از شبکه های اجتماعی 

لفی استفاده می کردنـد.  و نرم افزار های پیام رسان مخت

همه  آن ها حداقل از سه نوع مختلف از این رسـانه هـا   

استفاده می گردد و در این شبکه هـا فعالیـت داشـتند.    

دانش آموزانی که عالوه بر عضو بودن در این شبکه هـا،  

فعالیت روزانه هم داشتند. اطالعات جمعیـت شـناختی   

شـد. از  می با1-4دانش آموزان و دبیران با شرح جدول 

سـال و   2تا  1نفر بین  4سال، 1نفر کمتر از  1بین آنها 

سال عضو شبکه های اجتماعی بوده انـد.   2نفر باالی  7

 9نفر از مصاحبه شونده های دانش آموز دختر بوده و  3

نفر دارای مـدرک فـوق    3نفر پسر بودند. دبیران نیز هر 

در شـبکه   سـال  2از  شـتر یبنفر  3لیسانس و مرد و هر 

 ای اجتماعی عضویت دارند.ه

تجزیه و تحلیل انگیزه های بیان شده دانش آزمـوان در  

خصــوص اســتفاده از شــبکه هــای اجتمــاعی آنالیــن و 

سرویس های پیام رسان نشان داد کـه عوامـل خـارجی    

متفاوتی بر استفاده آن ها از این فناوری ها تـأثیر گـذار   

داده  بوده و آن هارا به استفاده از این شـبکه هـا سـوق   

است. زیر مضمون های انگیزه تعامـل و ارتبـاط، انگیـزه    

کسب اطالعات و  انگیـزه سـرگرمی از تجزیـه وتحلیـل     

ــه ای از 2-4داده هــا گرفتــه شــده اســت. جــدول   نمون

رونداستخرا  وشکل گیری مضمون اصلی،زیرمضمون ها 

و خوشه کدها را از جمالت بیان شده توسـط مشـارکت   

اصـلی جـذابیت هـای    مضـمون  3-4کنندگان وجـدول  

   زیرمضمون هـا وخوشـه کـدهای آن را نشـان      ،عضویت

 می دهد.

 رکت کنندگانمشا مشخصات دموگرافیک .1جدول

Table1: Demographic characteristics of the participants 

 

 شغل مقطع تحصیلی جنس سن ردیف

 دانش آموز یازدهم دبیرستان مذکر 17 1
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 دانش آموز دوازدهم دبیرستان مذکر 18 2

 دانش آموز یازدهم دبیرستان مذکر 17 3

 دانش آموز دوازدهم دبیرستان مذکر 18 4

 دانش آموز یازدهم دبیرستان مذکر 17 5

 دانش آموز دهم دبیرستان مذکر 16 6

 دانش آموز دوازدهم دبیرستان مذکر 17 7

 دانش آموز دوازدهم دبیرستان مذکر 17 8

 دانش آموز دهم دبیرستان مذکر 16 9

 دانش آموز دهم دبیرستان مونث 16 10

 دانش آموز یازدهم دبیرستان مونث 17 11

 دانش آموز دوازدهم دبیرستان مونث 17 12

 دبیر فوق لیسانس مذکر 37 13

 دبیر فوق لیسانس مذکر 41 14

 دبیر فوق لیسانس مذکر 47 15

 

 ،زیرمضمون ها وخوشه کدها با استفاده ازجمالت وعبارات مهمنمونه ای از روند استخراج مضمون اصلی. 2جدول شماره

Table. An example of the extracting process of the main content, sub-themes and clusters codes 

using important phrases and expressions 

مضمون 

 اصلی
 مشارکت کنندگانجمالت وعبارت مهم  معنی فرموله شده خوشه کدها زیرمضمون ها

 

ت
وی
ض
 ع
ی
ها
ت 
ابی
جذ

 

انگیزه تعامل 

 و ارتباط

 -ارتباط راحت با همکالسی ها 

 حفظ ارتباط بادوستان فعلی

 

برقرارای ارتباط با 

 اطرافیان

افراد وقتی از شبکه  =1مصاحبه شونده شماره 

های مجازی استفاده می کنن،میی تیونن بیا    

 .دنیای اطرافشون به راحتی ارتباط برقرار کنن

انگیزه کسب 

 اطالعات

-دسترسی به اخبار واطالعات

دریافت اطالعات 

 علمی،آموزشی

 دسترسی به اطالعات

انگیزه اصلی مین   =10مصاحبه شونده شماره 

کسب اطالعات و اخبار از شبکه های اجتماعی 

 هستش.

انگیزه 

 سرگرمی

سرگرمی، تفریح وپر نمودن 

 اوقات فراغت

سرگرمی و اوقات 

 فراغت

وقتی سرگرمی نیدار  از   =5شونده  مصاحبه

شبکه های اجتمیاعی بیه  عنیوان سیرگرمی     

 استفاده میکنم.

 

 

 مضمون اصلی،زیرمضمون ها و خوشه کدها. 3جدول شماره

Table3. Main theme, sub-themes and code clusters 

 خوشه کدها زیرمضمون ها مضمون اصلی

 

ت
وی
ض
 ع
ی
ها
ت 
ابی
جذ

 

انگیزه تعامل 

 و ارتباط

استفاده از -مطالعه داستان ومطالب کوتاه-ش آموزننداتعامل با ای جتماعی براشبکه ده از ستفااایل به تم

ارتباط راحت با همکالسی -حفظ ارتباط بادوستان فعلی -آشنایی با افرادجدید-مطالب وفیلم های طنز 

ت مشکالو حل مسائل  ایبردانش آموزان با ط تبااری اربرقر -به اشتراک گذاشتن فیلم های آموزشی -ها

تیالش   -تبادل مطالب علمی-به اشتراک گذاشتن جزوات درسی توسط دبیران و دانش آموزان -درسی 

آشینایی بیا دانیش    -گردهمایی دانش آموزان هم عقیده دور هیم   -برای دیدار دانش آموزان هم رای

 آموزان هم دوره 

انگیزه کسب 

 اطالعات

افیزایش   -دریافت اطالعیات علمی،آموزشیی  -تبادل افکار-ودنبه روز ب-دسترسی به اخبار واطالعات

 افزایش ارتباطات-تحقیق و ارزیابی در خصوص مطالب ارائه شده-آگاهی و دانایی

انگیزه 

 سرگرمی

پرکیردن اوقیات   -پرکردن اوقات فراغت بعدازپایان مدرسه-پر نمودن اوقات فراغت-سرگرمی و تفریح

الیک شدن و -وجود جذابیت های محتوایی-ستفاده از بازیهای آنالینا-فراغت به دنبال تعطیالت تابستانی

 کسب لذت و پاداش روحی -مبادله موزیک و مبادله -جذابیت تصاویر و کلیپ ها-محبوب شدن
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 انگیزه تعامل و ارتباط

بـــه دلیـــل ســـاختار     شبکه های مجــازی اجتماعــی

ـــاط     ـــان، ارتبـ ــاف و از راه دور بودنشـ ــل انعط ـــا قاب بـ

دوسـتان، آشـنایان و همکالسـی هـا را بـه آسـانی امکـان      

پذیرکرده اســت. دانـش آمــوزان متوســطه بــه دلیــل       

بــه پذیــرش از ســوی دیگــران و      هــای سـنی   ویژگی

مقبولیـت در گـروه و جامعـه نیـــاز دارنـــد. مصاحبـــه    

ـــتان   ـــا دوسـ ـــل بـ ـــاط و تعامـ ـــه ارتبـ ـــوندگان بـ شـ

من از شـبکه  "کردنـد. خــود اشــاره می وهمکالسی های

های مجازی برای برقراری ارتباط با دوسـتام و همکالسـی   

. مشارکت کننده شـماره  "کنمهام وفامیل هام استفاده می

افراد وقتی از شبکه های مجازی استفاده می کـنن،   ". 12

می تونن با دنیـای اطرافشـون بـه راحتـی ارتبـاط برقـرار       

 1شماره . مشارکت کننده"کنن

هـای  آن ها با استفاده از شبکه های اجتمـاعی و سـرویس  

رسان توانسته بودنـد دوسـتان جدیـدی پیـدا کننـدو      پیام

همچنین آشنایان قدیمی خود را پیدا کنند. گاهی مسـلله  

برعکس شده بود و دوستان قبلی آنها را پیدا کرده بودنـد.  

د و و این باعد برقراری ارتباط آن ها با یکـدیگر شـده بـو   

کمک کرده بود تا آن ها روابط خود را حفظ کنند و روابط  

اجتماعی بیشتری را تجربه کننـد. دانـش آمـوزان از ایـن     

توی اینستا گـرام باکسـی آشـنا    "تجربه خود راضی بودند. 

شدم  که قبال ندیـده بـودمش یـه دفعـه دیـدمش خیلـی       

خوشحال شدم کسی که بعـدا دوسـت نـزدیکم شـد ایـن      

 8مشارکت کننده شماره .  "خیلی خوبه 

ــان    از ــای اجتمــاعی امک ــای  شــبکه ه ــایی ه ــه توان جمل

جستجوی افراد مختلف است. چنـین توانـایی  بـه دانـش     

آموزی که دوست دارد همکالسی های خـود را پیـدا کنـد    

کمک می کند تا بتواند این کار را انجام دهد. گاهی دانش 

بـال  آموزان مورد پژوهش خودشان در این شبکه ها بـه دن 

همکالسی های  قدیمی خود گشـته بودنـد و در مـواردی    

همکالسی هایی داشـتم کـه     "موفق هم شده بوده بودند. 

خیلی وقت بود ازشون خبری نداشتم، اونها رو پیدا کـردم.  

یه  همکالسی داشتم که جابجا شده بودن. مـن از طریـق   

فیس بوک پیداش کـردم و باهـاش ارتبـاط برقـرار کـردم.      

ی مـن تـو فـیس بـوک بیشـتر از دوسـتای       همکالسی هـا 

.  "صــمیمی مــن هســتن. کــه همدیگــه رو پیــدا کــردیم 

همکالسیهایی دارم که سـالها  ".  7مشارکت کننده شماره 

از آخرین مالقات مـا میگذشـت. اونهـا رو تـوی فیسـبوک      

 6کننده شماره .  مشارکت"دیدم. االن خیلی خوشحالم 

استفاده از شبکه از مهمترین تجربه های دانش آموزان در 

های اجتماعی،  توانایی برقراری ارتباط بـا همکالسـی هـا    

بود. به این وسیله آنها می توانند دوستان جدید پیدا کنند 

و روابط دوستانه و علمی خود را گسترش دهند تـا از ایـن   

طریق جزوات درسی توسـط دبیـران و دانـش آمـوزان بـه      

ه های اجتماعی با استفاده از  شبک و اشتراک گذاشته شود

و سیستم های پیام رسان وپیام رسان های تصویری فـیلم  

هــای آموزشــی بــین دانــش آمــوزان ردوبــدل مــی شــود. 

دانـش آمـوزان دیگـر     با ط تبااری اربرقرهمچنین آنهـا بـا   

ت درسی بـا هـم همکـاری مـی     مشکالو حل مسائل ای بر

کنند. دانـش آمـوزان سـعی میکردنـد از اخبـار مدرسـه و       

زشی اطالع یابند. دانش آموزان وقتی که برای مسابقات ور

برقراری ارتباط بـا همکالسـی هـای خـود از رسـانه هـای       

تصویری چون اسکای   استفاده می کردند، راضـی بودنـد.   

هروقت که از تماس تصـویری واتـس آ   اسـتفاده مـی     "

کنم، خیلی خوبه فکر می کـنم احساسـاتم کـامال منتقـل     

ار همین دو سه روز پیش با میشه به طرف مقابل. آخرین ب

یه همکالسی که تماس تصویری برقـرار کـرده بـودیم، در    

مورد مسابقه فوتبال قرمز و آبـی صـحبت کـردیم. از ایـن     

طریق میشه احساسات شخم رو دید که با ارتباط صـوتی  

همکالسی هام  ".  2.  مشارکت کننده شماره "غیرممکنه 

ـ     ا واتـس آ   اونایی  که خـار  از شـهرخودمان هسـتند، ب

.  "بصورت تصویری با من در ارتباطند. این  خیلـی خوبـه.   

 7مشارکت کننده شماره 

هـای اجتمـاعی مسـائل    دانش آموزان  با استفاده از شبکه

درسی همکالسی های  خود را بررسی می کردند. دبیـران  

نیز از این ارتباطات مجازی استفاده کـرده و از ایـن راه بـا    

ط بودنـد. دانـش آمـوزان از طریـق     شاگردان خود در ارتبا
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ارسال فیلم های  آموزشـی، همکالسـی هـای خـود را  در     

امور درسی یـاری مـی کردنـد ونیـز آن هـا را در جریـان       

دادنـد وبـرای رفـع مشـکالت     امورات درسی خود قرار مـی 

یـه همکالسـی دارم   "درسی با آن ها مشورت  می کردنـد. 

بار با واتـس  که در شهردیگه ای زندگی می کنه. روزی دو 

آ  باهاش ارتباط برقرار مـی کـنم، و مشـکالت درسـیمو     

.  "ازش می پرسـم. خیلـی وارده، همیشـه کمکـم میکنـه.      

وقتـی همکالسـی هـام  بـا     ".   7مشارکت کننده شـماره  

معلمشون میرن گردش علمی  برای من عکس و فیلمشـو  

.  مشارکت کننـده  "میفرستن. انصافا جاهای قشنگی میرن

 5شماره 

نش آموزان با اینکه استفاده از شـبکه هـای مجـازی  را    دا

مفید ترجیا مـی دهنـد کـه دربرطـرف کـردن مشـکالت       

درسی به آنها کمک کرده بود، اما مالقـات حضـوری را  از   

آنها عقیده داشتند که  شبکه  هر نظر موثرتر می دانستند.

ها مجازی در حد ابزار کمکـی هسـتند و دیـدارهای رو در    

واند مسائل درسی آنها را حل کننـد وخیلـی   رو بهتر می ت

درسـته کـه میشـه از طریـق دنیـای      "با ارزش تر هستند. 

مجازی مطالب درسی رو  رد وبدل کرد اما دیدار تو محیط 

. مشارکت کننده "واقعی و مدرسه  خیلی بهتره تا مجازی 

 8شماره 

شبکه های اجتماعی به دانش آموزان کمک کرده است تـا  

که در موضوعاتی هم عقیده هستند دور هم دانش آموزانی 

جمع شوند. این جمع شدن به واسطه اسـتفاده از توانـایی   

های شبکه های اجتماعی در جهـت تشـکیل گـروه هـای     

مشترک می باشد. همچنین این شبکه ها امکـانی را بـرای   

آشنا شدن دانش آموزان هم دوره فـراهم کـرده اسـت. تـا     

انـش آمـوزی دوره خـود    بتوانند در مورد مسائل مختلف د

صحبت کنند. همچنین این امکان باعد شده بود تا دانش 

آموزان، همکالسی های جدید با آرا  مشترک را بشناسـند.  

تو واتس آ   شاگرد زرنو ها  یه گروهی دارن که تـوی   "

خیلی از درس ها  مسلط  هستند ولـی ریاضـی رو خیلـی    

رس دوست دارن. خیلـی از دانـش آمـوزانی کـه مشـکل د     

.  "ریاضی  دارن از مطالب ایـن گـروه اسـتفاده مـی کننـد     

 7مشارکت کننده شماره

از جمله تجربیات گفته شده توسط دانش آموزان این بـود  

که دانش آموزان با استفاده از این شـبکه هـا بـرای دیـدار     

وجمع شدن دور یکدیگر استفاده می کنند. این شبکه هـا  

آشـنایی بیشـتر بـا     به دانش آموزان کمک کرده بود، برای

یکدیگر هماهنگی های ال زم را انجام دهنـد. ایـن موضـوع    

گـروه   "سبب  افزایش ارتباطات دانش آموزی مـی شـود.   

واتس آپی داریم کـه گـروه تلـاتر مدرسـه اسـت کـه مـن         

عضوم تو همون گروه،  قرار میزاریم دور هم جمع میشـیم  

 .5رهکننده شما.  مشارکت"کنیمو  چند نفره  صحبت  می

تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها نشان داده 

که دانش آموزان به دنبال استفاده از شبکه های اجتماعی 

کننـد. آن هـا بـا    آنالین با دانش آموزان دیگر تعامـل مـی  

استفاده از این شبکه ها و یـادگیری طـرز  کـار بـا آن هـا      

سـائل  کردند که می توانند با افـراد مهـم در م  احساس می

مختلف اطالعات مبادله کنند و ارتباط برقرار کننـدو ایـن   

افراد می توانند یک الگوی خوب برای آن ها باشند. برخی 

از مشارکت کنندگان نیـز اینترنـت را راهـی بـرای یـافتن      

دوستان جدید در زمینۀ علمی و یا  آشنایی بـا فرهنـو و   

عـادل  آداب و رسوم ذکر کردند. آن ها به دنبال استفاده مت

از طریـق اینترنـت    "از این فضا با دوستان مناسب هستند.

دوستای زیادی پیدا کردم که به نظرم می تونن تـو مسـیر   

. مشـارکت  "باشن درس خوندن  و آینده شغلیم تأثیرگذار

از جملــه تــاثیرات مثبــت اســتفاده از ".  8کننــده شــماره

اینترنت و شبکه ها اینه که آدم مـی تونـه بـا افـراد مهـم      

 5کننده شماره . مشارکت"ارتباط داشته باشه

 انگیزه کسب اطالعات

یکی ازجذابیت هایی که دانش اموزان نسبت به آن توجـه  

زیادی داشتند کسـب اطالعـات بـوده اسـت کـه بصـورت       

بدســت آمــدن اطالعــات مــورد نیــاز در اشــکال مختلــف، 

رسیدن به اطالعات درسى و علمـى بـه روز کـردن و بـاال     

در زمینه هـا  مختلـف درسـی، علمـی، و      بردن اطالعات

تکنولوژیکی  بوده است. که درایـن بـاره مـی تـوان گفـت       
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کسب اطالعات به عنوان یک محرک رفتاری بـرای دانـش   

آموزان بوده و آنهاسعی داشتند که بـه اطالعـات درسـی و    

غیردرسی مختلف که برای آنها جذابیت دارد دست یابنـد.  

و اخبـار از شـبکه هـای     انگیزه اصلی من کسب اطالعات"

 10. مشارکت کننده شماره"اجتماعی هستش

های مصاحبه ها نشان داد کـه دانـش   تجزیه و تحلیل داده

آموزان با  استفاده از این شبکه ها توانسته بودند از قابلیت 

اطالع رسـانی و کـارکرد خبـری فضـای مجـازی اسـتفاده       

 کنند. این اطـالع رسـانی هـا مـی توانـد در زمینـه هـای       

ــد.   ــاگون باش ـــه  "گون ـــان بـ ـــر جهـ ـــار سراسـ از اخبـ

صــورت انالیــن باخبــر میشــم. اخبـــار و اطالعـــات   

ــی    ـــت م ـــف دریافـ ـــای مختلـ ــال هـ ــاوت را از کان متف

 8. مشارکت کننده شماره"کنــم

شوند و اخبار فضای مجازی اغلب بدون سانسور منتشر می

چنـد امکـان تولیـد    تواند یک مزیت تلقی شود، هراین می

فضـای مجـازی کـم نیسـت.      اطالعات نادرست نیز در این

توی کانال های تلگرامی همه نوع خبـری هسـت. بـدون    "

سانسور میتونی از همه چی آگاه بشـی و هرخبـری رو بـه    

 5.  مشارکت کننده شماره "دست بیاری

برای دانش آموزان ازطریق شبکه های اجتمـاعی مجـازی   

بیشــتر و آســان تــر شــده اســت. دسترســی بــه اطالعــات 

همچنین ازطریـق فضـای مجـازی اطالعـات مختلفـی در      

اختیاردانش آموزان قرار می گیرد. فضای مجـازی منبعـی   

اطالعات با فضـای  "مناسب برای کسب اطالعات هستند.  

مجازی خیلی سـریعتر منتقـل میشـه نسـبت بـه دنیـای       

واقعی. مثال آگاهی از مسائل روزمره مدرسـه کـه خـودش    

وقت زیادی از من رو میگیره. بخش زیادی از حضـور مـن   

در فضای مجازی صرف جمع کردن اطالعات میشه. باعـد  

ــی ســریعتر   ــات رو خیل ــه روز باشــه و اطالع میشــه آدم ب

اگـه مقالـه در   ".   4. مشارکت کننده شـماره "دریافت کنه

مورد یه موضوعی نیاز باشه کافیه توی گروه ها پیـام بـدی   

لی مقاله واست میفرستن. ممکنه بعضی ها که نیاز داری ک

خوب نباشه ولی حتمـا مقالـه هـای خـوب هـم فرسـتاده       

 5کننده شماره . مشارکت"میشه

شبکه های اجتماعی علمی از ابزارهای مهم ارتباط علمـی  

در دنیای امروز هستند. در این شبکه هـا  دانـش آمـوزان    

نـش  می توانند پروفایل خـود را ایجـاد کننـد، بـا دیگـر دا     

تلگرام وسـیله خـوبی بـرای     "آموزان ارتباط برقرار کنند.  

تبادل موضوعات علمـی اسـت. مـن بـا هـم کالسـی هـام        

مطالب علمی مختلفی رو رد وبدل میکنیم. گـاهی خیلـی   

 8کننده شماره  .  مشارکت"مشغول میشیم

شبکه های اجتماعی به دانش آموزان کمک کرده بودند تا 

دا کنند. با فـیلم  رسه دسترسی پیازاین  طریق به اخبار مد

ها و کتاب ها ی جدیدی آشنا شـوند و در صـورت تمایـل    

آن ها را تهیه نمایند. همچنین به صـحبت هـای معلمـین    

دبیرســتان کــه در کانــال هــا و گــروه هــا عضــو هســتند  

دسترسی دارند. حتی صـوت بعضـی از کـالس هـا رو هـم      

تو تلگـرام گـروه خبـری مدرسـه رو     "دریافت می کنند.   

دیم  من  هم عضوشوم. توش کتاب های خـوب و  ایجاد کر

فیلم های خوبـو معرفـی میکنـه یـه اطالعـات مختصـری       

درموردشون میده،  در مورد حـواد  مدرسـه هـم مطلـب     

 7. مشارکت کننده شماره "میزاریم

دانش آموزان توانسته بودند با استفاده از این شبکه هـا بـا   

شوند به  اطالعات مربوط به کشور و شهر خود بیشتر آشنا

اطالعات سالمتی که مورد نیاز آنها بود دسترسـی داشـته   

وقتی "باشند و اطالعاتی که دوست دارند را پژوهش کنند.

اومدم تو گروه گردشگری دیـدم کـه از همـه جـا از همـه      

شهرها از ایران خودمون اطالعات میده کـه چـه جاهـایی    

ــره ببینــه  ــه باهــاش آشــنا بشــه و ب .  "داره کــه آدم میتون

 6کننده شماره ارکتمش

 انگیزه سرگرمی

تجارب بیان شده توسط دانش آموزان مشخم کرد که آن 

رسـان  های پیامهای اجتماعی آنالین و سرویسها از شبکه

کردنـد. بـه ایـن    به منظور تفریا وسـرگرمی اسـتفاده مـی   

معنـی کـه برخـی  یکـی از عوامـل ترغیـب کننـده بــرای        

ی و مشغولیت ، شرکت استفاده از اینترنت را جنبۀ سرگرم

کنندگان بیان  کردند.  همچنین از شبکه هـای اجتمـاعی   

برای گذراندن اوقات در زمان بیکاری استفاده می کردنـد.  
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ونیز دانش آموزان از این شبکه ها  به منظور بـه اشـتراک   

ــد.   ــک و کلیــ  اســتفاد مــی کردن ــیلم وموزی گذاشــتن ف

ه میکـنم، و  ازاینترنت برای سرگرمی و تفریا خود استفاد"

آهنو یا فیلم دانلود میکنم، بعضی موقع ها هم با اینترنت 

 6کننده شماره.  مشارکت"فال میگیرم

دانش آموزان وقتی که در مدرسه نباشند بیشتر مایلند که 

وقتی کـه   "های اجتماعی آنالین استفاده کنند.   از شبکه

من مدرسه  نباشم ویا حـالم مسـاعد نباشـه مـدت زمـان      

. مشارکت کننده شماره  "توی واتس آ  هستم   بیشتری

7 

دانش آموزان به هر دلیلی ممکن است  احسـاس تنهـایی   

بکنند گاهی با وجود اینکه در کناردیگران هستند باز هـم  

احساس تنهایی کرده و نیـاز بـه سـرگرم شـدن دارنـد بـا       

ارسال و دریافت  موزیک وفیلم سـعی مـی کننـد سـرگرم     

روه هــای موزیــک عضـو هســـتم.   مــن تــو گ"شوند.  

شــبکه های مجــازی بـــرای وقـــت گذرانـــی خیلـی     

فضـای مجـازی     ".   4. مشـارکت کننـده شـماره   "خوبــه

باعد میشه  ازتنهـایی در بیـایی وسـرگرم بشـی. مطالـب      

مورد عالقه رو به اشتراک میزاری تا همـه ببـین وسـرگرم    

 3.  مشارکت کننده شماره "بشن

آموزان در گروه هـای مختلـف عضـو هسـتند      وقتی دانش

بیشتر سرگرم می شوند آنها معموال در چنـد گـروه عضـو    

بودند. سعی در یاد  دادن به دیگران، یاد گرفتن ازدیگران،  

طرح مسائل درسی،  باعد سـرگرم شـدن آنهـا میشـود و     

یه گروه همکالسی داریم   "مطالب جدیدی نیز می آموزند.

ایی وراهنمـایی و برنامـه هـایی کـه     از خاطرات دوران ابتد

داریم با هم میگیم یا گروه تیم فوتبـال کـه بـا اونـا بـرای      

مسابقات با هم صحبت می کنیم مثال میگیم مشکل دفـاع  

تیم اینه، میگن مثال اینطوری باید دفاع کنی یـا اینطـوری   

حمله ای رو طراحی کنی ، درباره آسیب دیدگی بازیکنـان  

ین طوری سرگرم میشم چیزهایی گیریم. ااز هم کمک می

 7.  مشارکت کننده شماره "هم یاد میگیرم

دانش آموزان با استفاده از شـبکه هـای اجتمـاعی تجربـه     

جدیدی را آموخته بودند که در این دنیـای مجـازی همـه    

اطالعـات سـرگرم کننـده    چیز  وجود دارد. و ایـن دنیـا از   

مـنم  بـوک بـودن و    اکثر دوستام تو فـیس "سرشار است. 

خواسـتم ازشـون عقـب بمـونم عضـوش شـدم.       چون نمی

بوک یه جورایی به آدم پرستیژ و انگاری عضویت در فیس 

بخشه و باعد می شـه دیـده شـی. عضـویت در     اعتبار می

بوک باعد می شه آدم آپدیت و به روز باشه و خیلـی  فیس

 7. مشارکت کننده شماره"از این و اون عقب نمونه

های اجتماعی آنالین اسـتفاده  شبکه دانش آموزان وقتی از

می کردند برای سرگرم شدن نیـاز نداشـتند کـه از منـزل     

خار  شوند. ودر منزل می توانستند وسیله سرگرمی خـود  

چون  االن زمستونه موقـع مدرسـه اسـت    "را فراهم کنند. 

والدینم نمیذارن از خونه زیاد برم بیرون ، نمیتونم زیاد بـا  

. "آ  و تلگـرام سـرگرم میشـم     دوستام  باشـم بـا واتـس   

   1کننده شماره مشارکت

 بحث و نتیجه گیری

تحقیق نشان داد که انگیزه های بیان شـده   یافته های     

دانش آزموان در خصوص استفاده از شبکه های اجتمـاعی  

آنالین و سرویس های پیام رسان شامل زیر مضمون هـای  

ت و  انگیـزه  انگیزه تعامل و ارتباط، انگیـزه کسـب اطالعـا   

سرگرمی می باشند که از تجزیه وتحلیـل داده هـا گرفتـه    

عنـوان  بـه  تواننـد یم یمجاز یاجتماع یهاشبکهشده اند. 

در ارتباطـات   ینقـش مکملـ   ،یارتباط نیفرصت نو ای دینو

نوع ارتباطـات بـرخالف ارتباطـات     نیکنند. ا فایا یاجتماع

فواصـل  مزاحمـت،   جـاد یبـدون ا  توانـد یم ،یتلفن ای ینیع

از  یاستفاده اجتماع د،یح نیرا پر کند. از هم یزمان یخال

بـه   ایـ  یاجتمـاع  یموجب کاهش انـزوا  تباطات،نوع ار نیا

 شـود یافـراد مـ   یارتباطـات اجتمـاع   شیافـزا  گر،ید ریتعب

 یاجتمـاع  یهـا شبکه(.  1385 یو محسن یدوران، سهراب)

ـ   ینترنتیا یهااز عرصه یکی  شـمار یهستند که کـاربران ب

 یو عمـوم  یتخصصـ  یهاصورت خودجوش دانستهها بهآن

. عـالوه بـر   دهنـد یآموزش و انتقال م گرانیرا به د شیخو

صـورت  بـه  زیـ ن یو آموزش یعلم یاجتماع یهاشبکه ن،یا

 شهمـان آمـوز   ایـ و با هدف آمـوزش از راه دور   یتخصص

 یهـا هستند. با استفاده از شـبکه  تیمشغول فعال ،یمجاز
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 انیآموزان و دانشجودانش ،یمجـــاز یآموزشــ یاجتماع

خود را در هـر لحظـه کـه     یریادگی ندیدامنه فرا توانندیم

 انیدانشجو ریسا ایرابطه با استاد  یسؤال و برقرار ازمندین

کــالس  یهــاباشــند، بــه خــار  از محــدوده یارشــتههــم

شـبکه  (.  1385 یو محسن یدوران، سهراب)دهند گسترش

ــ  ــاعی در اینترن ــای اجتم ــتر ه ــب گس ــه ش ت، موج دامن

ارتباطات ما شده است. ما می توانیم آشنایانی را که مـدت  

بسیاری است از آنها خبـر نـداریم یـا از آن هـا بسـیار دور      

هستیم، در فضای مجازی پیـدا کنـیم و معاشـرتمان را بـا     

   .(1394ی ودهقانیشاه احمد قاسم)آنان از سر بگیریم

مـل وارتبـاط   یکی از زیر مضـمون هـای ایـن پـژوهش تعا    

بادیگران بود. نتایج این تحقیق نشان داد که دانش آموزان 

ای اجتماعی آنالین بــا توانسته بودندبا استفاده از شبکه ه

همکالســی هــا ودبیــران خــــود ارتبــاط      ،دوســــتان

برقرارکنند. همچنین توانسته بودند که دوسـتان جدیـدی   

د را پیدا کنند ونیز آشنایان وهمکالسی هـای قـدیمی خـو   

پیدا کنند. آنها روابط دوستانه و علمـی خـود را گسـترش    

داده بودند و از طریق فضای مجازی جزوات درسی و فیلم 

های آموزشی توسط دبیران و دانش آمـوزان بـه اشـتراک    

دانش با ط تبااری اربرقرگذاشته شده بود. همچنین آنها با 

ت درسـی بـا هـم    مشکالو حل مسائل ای برآموزان دیگر  

آموزشـی،   کردند. و از طریق ارسال فیلم هایری می همکا

در امور درسـی یـاری مـی کردنـد      همکالسی های خود را

دادنـد  ونیز آن ها را در جریان امورات درسی خود قرار می

وبرای رفع مشکالت درسی با آن ها مشـورت مـی کردنـد.    

شبکه های اجتماعی به دانش آموزان کمک کرده است تـا  

ه در موضوعاتی هم عقیده هستند دور هم دانش آموزانی ک

جمع شوند. این جمع شدن به واسطه اسـتفاده از توانـایی   

های شبکه های اجتماعی در جهـت تشـکیل گـروه هـای     

مشترک می باشد. تجزیه وتحلیل مصـاحبه هـا نشـان داد    

که  این شبکه ها امکانی را برای آشنا شدن دانش آمـوزان  

تواننـد در مـورد مسـائل    هم دوره فراهم کرده اسـت، تـا ب  

مختلــف دانــش آمــوزی دوره خــود صــحبت کننــد. ایــن  

ــا دانــش آمــوزان،   ــود ت ارتباطــات مجــازی باعــد شــده ب

همکالسی های جدید با آرا  مشترک را بشناسند. از جمله 

تجربیات گفته شده توسط دانش آموزان این بود که دانش 

شدن آموزان با استفاده از این شبکه ها برای دیدار وجمع 

دور یکدیگر استفاده می کنند. یافته های پژوهش دیگـری  

هـای اجتمـاعی مجـازی    شبکهدر این زمینه نشان دادکه  

امکان برقراری ارتباط میان افراد مختلف بـدون توجـه بـه    

در تحقیقی  (.1389آورند)نیری عامل جغرافیا را فراهم می

ــدکه   ــوم ش ــتفاده از   دیگرمعل ــزان اس ــودن می ــدود ب مح

ها برای ارتباط ی اجتماعی مجازی و استفاده از آنهاشبکه

ن را در آمـوزا  تواند دانش، خانواده و دوستان میمعلمانبا 

کسب عملکرد تحصیلی و دانشگاهی مثبت موجـب شـود.   

گرچه عکس این قضیه نیز صـادق اسـت. بـدین قـرار کـه      

هـای  ازحد برای استفاده از شـبکه سپری کردن زمان بیش

ان و وارد سـاختن  ش آمـوز منفی بر دان مجازی باعد تأثیر

در  .(1395)مالمیرشودخلل در عملکرد تحصیلی  آنان می

عضـویت والـدین در   یک پژوهشی دیگر مشـخم شـدکه   

شبکه های اجتماعی به همـراه دانـش آمـوزان و معلمـان،     

فرصت خاصی را برای ایجاد شـبکه همیـاری و همفکـری    

در  شـبکه هـای اجتمـاعی   بین این نیروها ایجاد می کند. 

جهت فعال کردن والدین و ایجاد امکان ارتباط با معلمـان  

 داودی .(1394)فرزانه وفالحتینقش مهمی را ایفا می کند

(در تحقیقی به این نتیجـه رسـیدندکه   1396)ماهیچیان و

معلم ها می توانند از این طریق با تجارب و فعالیـت هـای   

یکــدیگر آشــنا شــوند و تجــارب خــود را در کــالس درس 

مبادله کنند. روش های تدریس و تکنیک هـای آموزشـی   

مختلف را با یکیدگر به مشـورت بگذارنـد و فعالیـت هـای     

( 2004لیونو و لـی )  .مشترک دیگری را با هم آغاز کنند

در بخشی از مطالعات خود به این نتیجه رسـیدند افـرادی   

کـه وقــت زیـادی صــرف ارتبــاط برقـرار کــردن از طریــق    

اینترنت و صحبت کردن درباره احساسـات شخصـی شـان    

می کنند، از فعالیت های ارزشمند دیگر نظیر فعالیت های 

و لـذا   نـد باز می مان...راغتی، ارتباطات اجتماعی، خواب وف

نتـایج در خصـوص    مـی آیـد.   کیفیت زندگی آن ها پایین

فعالیت های فراغتی نشان می دهـد کـه بعـد اطالعـاتی و     

http://linestore.ir/tag/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c/
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احساسی حمایت اجتماعی با فعالیت هـای فراغتـی مـردم    

محور نظیر گفـت و گـوی رو در رو بـا خـانواده و والـدین،      

مشارکت در فعالیت های مذهبی و اجتمـاعی رابطـه دارد.    

( درتحقیقــی دریافتنــد کــه 2015و وری لینــو )متــزات 

استفاده از رسانه های اجتماعی ارتباط طبیعی با یادگیری 

خودتنظیمی دارد. نتایج نشان داد که معلمان رسانه هـای  

اجتماعی را برای اشتراک اطالعات بادانش آموزان هـم در  

کــالس درس و هــم خــار  از کــالس درس اســتفاده مــی 

 کنند.

 ر مضمون های بدست آمده از این پژوهشیکی دیگر از زی

انگیزه کسب اطالعات چرخـش بود.  انگیزه کسب اطالعات

ه هـای مجــازی بــه کاربــران     کسـریع اطالعـات در شـب

دهـد کـه تجربه هـا، دانســته هـا، دانـــش و    یان مکامـ

را از موضوعــات گوناگــون بــه  یفرضیه هــای مختلفــ

که بدسـت آمـدن    زان بیان کردندد.دانش آمودســت آورن

اطالعات مورد نیاز در اشکال مختلف، رسیدن به اطالعـات  

درسى و علمى به روز کردن و باال بردن اطالعات در زمینه 

ها  مختلف درسی، علمی، و تکنولوژیکی  از جمله اهداف 

آنها در استفاده از فضای مجازی بوده است. ازجمله دالیـل  

ــه  دیگــر اســتفاده از شــبکه  هــای اجتمــاعی دسترســی ب

اطالعات درسی و غیردرسی مختلف و اخبـار مدرسـه کـه    

برای آنها جذابیت دارد، می باشد. قابلیت اطـالع رسـانی و   

کــارکرد خبــری فضــای مجــازی وهمچنــین انتشــاربدون  

سانسور اخبـاراز دیگـر دالیـل اسـتفاده از فضـای مجـازی       

نـد بـا   توسط دانش آموزان بود. دانش آموزان توانسـته بود 

استفاده از این شبکه ها با اطالعات مربوط به کشور و شهر 

خود بیشتر آشنا شوند. در پژوهشی دیگرنشان داه شد کـه  

آن اسـت کـه    شبکه های اجتماعییک ویژگی قابل توجه 

حاوی منابع نامحدودی از اطالعات اسـت. از مزایـای ایـن    

ویژگی فـراهم آوردن دسترسـی سـریع و آسـان اطالعـات      

(. 1396)محبـی وهمکـاران   نیاز برای کاربران است. مورد 

پژوهشگران در مطالعه ای دیگر به این نتیجه رسیدند کـه  

 و کننـد مـی  استفاده اینترنت از مختلفی دالیل به کاربران

آن  آموزشـی  هـای بخـش  اینترنت، مهم کاربردهای از یکی

رویکردهای جدید یادگیری در حال تأثیرگـذاری بـر    است.

ــ  ــای آم ــان،   وزش الگوه ــن می ــت و در ای ــادگیری اس و ی

های اطالعات و ارتباطات به ویژه اینترنت محـیط و  وریافن

هـا بـه شـمار    ابزار مناسبی برای عملی شدن ایـن دیـدگاه  

آینــد. در چنـین شــرایطی الگوهـای نــوین آمــوزش و   مـی 

هـای  یادگیری با بـه کـارگیری فضـای مجـازی و محـیط      

مربیان و مدرسان از تنهـا  الکترونیکی در حال تغییر نقش 

منبع دانـش بـه راهنمـا و تسـهیل کننـده امـر یـادگیری        

در ایـن صـورت معلمـان بـه جـای انتقـال داده و        .هستند

وجـو،  اطالعات مـی تواننـد فراگیـران را در مسـیر جسـت     

هـای اندیشـیدن   انتخاب و حل مسأله و نیز پرورش مهارت

تمی )رسـ مانند تفکر انتقـادی و تفکـر خـالق یـاری دهند    

(  در 1392همکـاران )  و نیـا جـوادی  .(1395نژادوشوکتی

امروزه حتی بچه هـا هـم بـه نـوعی     پژوهشی دریافتند که 

برای تکالیف درسی و برقراری روابـط اجتمـاعی خـود بـه     

اینترنت وابسته شده اند. دانش آمـوزان انتظـار دارنـد کـه     

دامنه فرآیند یادگیری خود را در هـر لحظـه کـه نیازمنـد     

باشــند، بــه خــار  از  معلــمبرقــراری رابطــه بــا ســلوال و 

های کالس گسـترش دهنـد. پسـت الکترونیکـی،     محدوده

های اینترنتی باعـد گردیـده تـا    های گفتگو و نشستاتاق

و مطالب درسی خـود بیشـتر    معلمن با آموزا ارتباط دانش

گردد. این امر نکته مثبتی بـرای آینـده آمـوزش و تعلـیم     

هـا مرهـون اینترنـت، وب و    شـود و همـه این  محسوب مـی 

این روزها با توجـه بـه   .های اجتماعی مجازی است-شبکه

استقبال گسترده کاربران اینترنتی خصوصاو قشـر جـوان و   

نوجوان از شبکه های اجتمـاعی مجـازی، بررسـی مسـائل     

مربوط به این شبکه ها جهت اتخـاذ تصـمیمات صـحیا و    

اعی و برنامه ریزی دقیق توسط مسلوالن فرهنگی و اجتمـ 

 . نیز والدین، ضروری است

انگیزه سـرگرمی زیرمضـمون دیگـری اسـت  کـه در ایـن       

تحقیق بدست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد کـه دانـش   

آموزان یکـی از عوامـل ترغیـب کننـده بـرای اسـتفاده از       

اینترنت را جنبۀ سرگرمی و مشغولیت ،آن بیـان  کردنـد.    

ذراندن اوقـات در  همچنین از شبکه های اجتماعی برای گ
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زمان بیکاری استفاده مـی کردنـد. دانـش آمـوزان از ایـن      

شبکه ها  به منظور به اشتراک گذاشتن فـیلم وموزیـک و   

کلی  استفاد می کردند. وقتی دانش آموزان در گروه های 

مختلف عضو هستند بیشتر سرگرم می شوند آنها معمـوال  

دیگـران،  در چند گروه عضو بودند. سعی در یاد  دادن بـه  

یاد گرفتن ازدیگران،  طرح مسائل درسی،  باعـد سـرگرم   

شدن آنها میشود و مطالب جدیدی نیز می آموزند. دانـش  

آموزان با استفاده از شبکه های اجتماعی تجربـه جدیـدی   

را آموخته بودند که در این دنیای مجازی همه چیز  وجود 

ت. دارد. و این دنیا از اطالعات سرگرم کننـده سرشـار اسـ   

های اجتماعی آنالین اسـتفاده  دانش آموزان وقتی از شبکه

می کردند برای سرگرم شدن نیـاز نداشـتند کـه از منـزل     

خار  شوند. ودر منزل می توانستند وسیله سرگرمی خـود  

کـه  ( دریافـت  1394را فراهم کنند.در تحقیقی سـلیمانی) 

استفاده از اینترنت تنهـا محـدود بـه آمـوزش و یـادگیری      

های زیـاد، اینترنـت بـه    چه به دلیل قابلیتیرا اگرنیست، ز

آل آموزشی شناخته شـده اسـت، امـا    عنوان یک ابزار ایده

آموزان بـه جـای انجـام فعالیـت خالقانـه،      گروهی از دانش

هـای  های گ ، سـرویس های نامربوط، اتاقاغلب در سایت

ها و ... ها و فیلمالین، عکسهای آندوستی اینترنتی، بازی

د. در مطالعه دیگری سعدی پـور  پردازنگشت و گذار میبه 

وجـود هـزاران بخـش    ( به این نتیجـه رسـید کـه:    1393)

هـای  مختلف از قبیل بـازی و سـرگرمی، تبلیغـات، برنامـه    

یابی و ... اقتصادی و سیاسی، گفتگوهای اینترنتی و دوست

ای پیچیـده سـاخته کـه در    این محیط مجازی را به اندازه

هـای  آوری بـویژه جنبـه  ای از ایـن فـن  بـه بررسی هـر جن 

آموزشی الزم است به ابعاد دیگر و اثرات آن نیـز پرداختـه   

واضا است که تأثیر اینترنت صرفاو بر جنبه آموزشی   شود.

هـای دیگـری از   آمـوزان نیسـت و جنبـه   و تحصیلی دانش

شـود. یکـی از ایـن    زندگی فرد نیز از این قضیه متأثر مـی 

.  در اسـت  ی بـرای دانـش آمـوزان   ایجـاد سـرگرم  جوانب 

هـای  اسـتفاده از شـبکه  پژوهشی دیگرمحقق دریافت کـه   

ناپذیری از زندگی بسـیاری از  اجتماعی مجازی جز جدایی

ان شده است و بـر روی کلیـه جوانـب زنـدگی     آموز دانش

ی، ازجمله میزان مطالعـه و عملکـرد تحصـیلی    آموز دانش

هـا  ه از این شـبکه استفاد .ها، تأثیر مستقیم داشته استآن

بـه   کـه  شـود می ایجاد سرگرمی برای دانش آموزانسبب 

ان، سـبب  آمـوز  همان میزان با کاهش زمان مطالعه دانش

)امــامی گــردد هــا مــی اخــتالل دررونــد تحصــیل آن  

(  تــأثیر اینترنــت را در 2001جــی )(. هــو و 1395ریــزی

هـای  زمینه اجتماعی از سه بعد کـارکرد خـانواده، فعالیـت   

کاری مورد بررسی های مدنی و پنهان ت فراغت، آزادیاوقا

اند. در مورد کارکرد خانواده، فعالیـت بـا اعضـای    قرار داده

 کننـدگان و عـدم اسـتفاده    که بـین اسـتفاده  خانواده است

آورد. در مـورد  داری بـه وجـود مـی   کنندگان تفاوت معنی

ه اوقات فراغت سه متغیر از پنج متغیر که مربوط به روزنام

خواندن، گوش دادن به رادیو و تماشای تلویزیون، ارتبـاط  

کننـدگان و کسـانی کـه از    با دوسـتان، در بـین اسـتفاده    

داری وجـود دارد،  کنند تفاوت معنـی اینترنت استفاده نمی

های مدنی مربـوط بـه خشـونت و محتـوای     تأثیر بر آزادی

وقیا و به دست آوردن نـوع دوسـتان اسـت، کـه در بـین      

ــتفاده ــتفاده   اس ــدم اس ــدگان و ع ــاوت  کنن ــدگان تف کنن

داری وجود دارد. از یافته های این تحقیق می تـوان  معنی

نتیجه گرفت که شبکه هـای اجتمـاعی مـی تواننـد ابـزار      

مناسبی برای ایجاد سـرگرمی وپـر کـردن اوقـات فراغـت      

دانش آموزان باشند. نتایج حاصل از این تحقیق می توانـد  

کمک کند تا پس از شناسایی منافع  به برنامه ریزان کشور

و مضرات استفاده از اینترنت و فنـاوری هـای اطالعـاتی و    

ارتباطی و شناخت چالش های پـیش روی دانـش آمـوزان    

اعی آنالیــن مبتنــی بــر در اسـتفاده از شــبکه هــای اجتمـ  

نامه ریزی دقیق و اصولی بـه منظـور اسـتفاده     اینترنت، بر

شته باشند و بـه آنهـا   ن دادانش آموزان از فناوری های نوی

با کمک فناوری های جدید و بهره گیـری از  کمک کند تا 

 آنها کیفیت آموزشی خود را ارتقا دهند. 
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م وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسـالمی،  عضو هیات علمی، گروه علوم ارتباطات و دانش  شناسی، واحد علو :*نجالحریری

  .، ایرانتهران

سـمنان،   ی،جراحی، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشـگاه علـوم پزشـک   -عضو هیات علمی، گروه داخلی :نوبهار منیر 

 ایران. 

نشگاه آزاد تحقیقات، دا شناسی، واحد علوم و گروه علوم ارتباطات و دانش عضو هیات علمی، :فهیمه باب الحوائجی
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هدف از این تحقیق بررسی جذابیت های عضویت درشبکه های اجتماعی آنالین برای دانش آموزان : چکیده

درشهرستان اهواز انجام شد.  1397بوده است.این پژوهش با رویکرد کیفی و روش پدیدار شناسی در سال

نفر از دانش  12هدفمند و داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با  نمونه گیری

نفر از دبیران که عضو فعال حداقل یکی از شبکه های اجتماعی مجازی بوده اند، جمع آوری شد. و با 3آموزان و

ضمون اصلی جذابیت های روش هفت مرحله ای کالیزی تجزبه و تحلیل شدند. از تجزیه و تحلیل داده ها، م

انگیزه "و   "سب اطالعاتانگیزه ک"، "انگیزه تعامل و ارتباط" استفاده از فضای مجازی با سه زیر مضمون

جذابیت های مختلف شبکه های مجازی را برای دانش آموزان  پژوهش نیا جینتااستخرا  شد.  "سرگرمی

 نیبه استفاده از اباطات،کسب اطالعات و سرگرمی برای تعامل و ارت اندانش آموزنشان داد که  مشخم کرد. و

جذابیت  ییکشور کمک کند تا با شناسا زانیر به برنامه تواندیپژوهش م نیا جی. نتاآورندی م یها روه شبک

الزم به  زمینه های ،دانش آموزان یاز آنها برا درست استفاده تسهیلها و تالش در جهت  شبکه نیا های

 رافراهم آورند. ها شبکه نیاز ا نش آموزانآشنایی دا شیمنظور افزا

دانش آموزان، جذابیت های استفاده از فضای مجازی، شبکه های اجتماعی مجازی،  واژگان كلیدی:

 .پدیدارشناسی
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