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Abstract: The purpose of this study was to explore students’ experiences of the 

role of virtual social networks in their teaching and learning. The present study was 

done using a qualitative and phenomenological approach in Ahvaz city in 2018. 

Sampling was done through purposive sampling method, and data were collected 

using in-depth and semi-structured interviews with 12 students and 3 teachers who 

were active members of at least one virtual social network. Data analysis was done 

based on the seven stages of Colaizzi’s analysis. The main theme of facilitation of 

teaching and learning was extracted from data, and it included three sub-themes: 

“acquisition of media literacy”, “progress in education”, and “entrepreneurship and 

employment”. The results of this study identified the process of facilitating 

education and learning for students and showed that students use these networks to 

"acquire skills in cyberspace", "make progress in school" and "seek 

entrepreneurship and employment". These results can help the planning bodies in 

the country set the stage for familiarizing students with these networks by 

identifying the way they facilitate learning.  
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 مقدمه
اهمیت این پژوهش پرداختن به جامعه گستترد  و وو      

به وشد دانش آموزان مت  باشتد  ته بتا ادتتااد  از وو  

تاثیر ادتااد  از فضای مجازی پدیداوشناد  منجربه دوک 

دو ادتتااد  از برتسهیل آموز  و یادگیری دانش آمتوزان 

 یها شبکه انبرو ا  عمد بخشاجتماع  شتد  شبکه های 

 همین  هندد م  تشکیل ننااجوو  نناانوجووا  جتماع ا

و ی زموآ نشدو دووان دا غلبا  ه هستند دن  جمعیت

 زانوتتمآ  شتن  دا(2007 دیلگمان) ندداو اوقر نشجوی دا

 اوقر یکدیگر با تعاملدو  جتماع ا  یاته بکهتش قتطریاز 

 ومودو ا نداتو م  دلتباو  تعامل نیاز ا بخش   ه ندداو

 نمعلما  (1390پرویز وشتریا  د)تباش  تشزموو آ د دو

و  لنتقاا به ننداتو م  جتماع ا یها شبکه طریقاز  نیتتتتز

 یگرد یدو زو ا نددازبپر یکدیگر با تطالعاو ا تجربه دلتبا

 اوقر ش زموآ طتبادو او نشا زانموآ نشدا با

انتظتاو داونتد  تته  دانتش آمتتوزان ( 2005فرگتو گیرند)

دامنه فرآیند یادگیری خود وا دو هتر حظظته  ته نیازمنتد 

دتتاوال و برقتتراوی واباتته بتتا ادتتتاد باشتتند  بتته ختتاو  از 

  پستت (2014)فوود مظدود  های  ال  گستر  دهنتد

احکترونیک   اتاق هتای گاتگتو و نشستت هتای اینترنتت  

و مااحتب  معلت بتا  آمتوزان باعث گردید  تا اوتباط دانش

منبت   نترنتیا  (1387)درووی  دود  خود بیشتر گردد

ی از دانتش بشتر بته فضتا  اطالعات ادت هرحظظه بخشت

هتت  دو دتتن  دانتتش آمتتوزنشتتود    منتقتتل متت نیتتآنال

 تواند بته  م نترنتیا لیدح نیهستند و به هم یدوادآموز

 ف یانجتا  تکتاح  یدوادآموز  یدو عل  آموز دانش آموزان

  جهتان  علمت یدو شتبکه هتا و واودشتدن ز یتانگ جادیا

 (  اصتاالاات 1394 ) رم  واحمادت   نتد  انی مک شا

مجازی  دانشگا  هوشمند  مداو  دیواو  بدون  ال  چون

ز  آمتو از معمتوح  غیتر شاید و جدید نوع به اشاو  …و

و معمتول  داود  ته دو مقابتل آمتوز  دتنت  احکترونیک

امتتروز  دو اتتال جتتایگیری دو دیستتتمهای آموزشتت  

(  دو آمتوز  1394 قادت  زاد  ووهای مختلف ادتت) ش

 دانتش دنت  به خاطر اضوو فیزیکت  دو زمتان و مکتان 

مشتاو ت و تعتامل     ادتاد و مظتوا و منتاب  دودت  آموز

چهر  به چهر  با یکدیگر قراو داوند و ویژگ  اصل  آموز  

نیز همین تعامالت ادت  ه از طریق آن دانش و اطالعات 

ود و بدل م  شود و به اج  و مظتتوای دانتش بین افراد 

ایتن  اضافه م  شود و یا دو آن تغییرات  ایجاد مت  شتود 

دیتتد آمتتوز   تته آمتتوز  شتتکل جویژگتت  آمتتوز  دو

احکترونیک یا از وا  دوو ادت نیز اضوو باوز و ووشتن داود 

و بر اسب مظیا   ه دو ان عمل م   ند  از ویژگیهتای 

ی عملکترد  ادتتااد  مت  و قابلیتهای فضای مجازی برا

ادتااد  از اینترنت و فضاهای مجازی (  2014) اوول  ند

به بخش  جدانشدن  از زندگ  ما تبتدیل شتد  ادتت بته 

دوصد از مرد   50طووی  ه بر ادا  آماو موجود بیش از 

ایران از اینترنت بترای انجتا  امتوو مختلتف ادتتااد  مت  

گا  پایش جامعته دو  نند  بنا بر آماو منتشر شد  از دوی 

 ۹۵دو دتال  اینترنت ایتراناطالعات  ایران  تعداد  اوبران 

میلیتون و  ۴۲دوصد جمعیت  شوو برابر با  55/23ادود 

دوصتد  35از این منظتر   نار بود  ادت ۷۵۳هزاو و  ۵۴۴

ترنت وا دانش آموزان تشتکیل مت  ادتااد   نندگان از این

واتتدی مدو پژوهشتت    (1396وزمتتان   زاد قلتت  )دهنتتد

  قتتیتلا یریادگیتت ریتتت ث( بتته برودتت  1394وهمکتتاوان)

 دانتش یبتر خود اوآمتد  اجتمتاع یهتا بر شبکه  مبتن

 هیتتجز  پرداختنتد  اضتیآموزان متوداه دو  دو دو  و

از  مثبتت ادتتااد  ریتت ث انگریتپتژوهش  ب جینتتا لیوتظل

بتتر   اجتمتتاع یهتتا بتتر شتتبکه  مبتنتت  قتتیتلا یریادگیتت

  ه ( پژوهش 2011  تسای و همکاوان )بود یخود اوآمد

  ته دویافتنتد دادند  انجا  یادگیری های مظیط دوزمینه

 و یادگیرنتدگان مجتازی  های اجتماع  شبکه از ادتااد 

 یادگیری به مظتوای آدان  به  ه  ند م  قادو وا اداتید

 نیتز دادگ  همان به و ددترد  پیدا رد  خود موودنیاز

(دو 2017دیوی ویامنتا ) دهنتد  نشتر و گستتر  وا آن

شتبکه هتای اجتمتاع  تظقیق  به این نتیظه ودتید  ته 

اینترنتت  نقتتش بستتیاو متوثری دو تودتتعه آمتتوز  هتتای 

جمعیتتت ووبتته وشتتد دانتتش تخصصتت  و عمتتوم  داونتتد  

ترنتت طبتق آموزان  افزایش ادتااد  دانتش آمتوزان از این

https://www.zoomit.ir/tag/اینترنت-ایران
https://www.zoomit.ir/tag/اینترنت-ایران
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آماو اعال  شد  فتوق  نیتاز بته انجتا  تظقیقت  دو زمینته 

ادتااد  دانش آموزان از شبکه هتای اجتمتاع   و برودت  

یادگیری آنها دو این شبکه هتا ضترووی  تسهیل آموز  و

به نظر م  ودد  از طرف  تا  نون تظقیق  یا  بته وو  

پدیداو شناد  دو خصوص تبیین تجتاو  دانتش آمتوزان 

  مجازی دو آموز  و یادگیری بکه های اجتماعازنقش ش

شهردتتان اهتواز انجتا  نشتد  دوو  متوداه دو  دو  آنها

ن پژوهش با توجه به خالء تظقیقات  موجود ای ادت  انجا 

 ضرووی به نظر م  ودد  

 کاروش ر

تبیین تجاو  دانتش آمتوزان ازنقتش  تجقیق به این       

بتا  گیری آنهاشبکه های اجتماع  مجازی دو آموز  و یاد

ایتتن متت  پتتردازد  پدیداوشنادتت   وویکتترد یاتت  و  وو 

بتتا ادتتتااد  از وو  تجربتته و تظلیتتل  الیتتزی تظقیتتق 

تبیین تجتاو  دانتش آمتوزان ازنقتش منظوو  به (۱۹۷۸)

 شبکه های اجتماع  مجازی دو آمتوز  و یتادگیری آنهتا

دو این پژوهش  جامعه پژوهش دانش  صووت گرفته ادت 

ه   یتازده  ودوازدهت  دبیردتتان دوو  دو  پایه د آموزان

هستند  ه عضو یک  از دایت های شتبکه هتای متوداه 

اجتماع  بود  و یا از یکت  از دترویه هتای پیتا  ودتان 

وو  نمونتته گیتتری دو ایتتن آنالیتتن ادتتتااد  متت   ننتتد  

پژوهش  وو  نمونه گیری زنجیر  ای یا گلوحه برف  ادت  

ناتر از  3دانتش آمتوزان و از نار 12تعداد   ه اج  نمونه

 دبیران ادت  ه مصاابه تا اشباع داد  ها ادامه داشت   او

از میتان دانتش  ااضتر پتژوهش مصتاابه و نمونه گیتری

آموزان شهردتان اهواز  ه دو شبکه های اجتمتاع  فعتال 

گزینش افراد منادب دو نمونه پتژوهش  هستند انجا  شد 

این گزینش  های اداد  دو پژوهش ادت از جمله مهاوت

اینتد های پتژوهش بستتگ  داود  فرها و هتد به پردتش

 به این صووت  دو این پژوهش  نندگانگیری شر تنمونه

بود  ه په از مراجعته بته اداو   تل آمتوز  و پتروو    

ویافتت دتان اهوازدهای شهرمجوز ووود به همه دبیردتان

د  ه پدیتد  م  شدن تخا افرادی باید برای پژوهش ان شد

وود نظر وا تجربته نمتود  و شترایط ووود بته پتژوهش وا م

دانتش از میتان  ظقتقم   بته همتین منظتووداشته باشتند

از واحدین یا معلمشان و یا ختود دانتش آمتوز   ه  آموزان 

 او ودتان پیتا درویه هتای  یادودتان شبکه اجتماع  و

 وا هاشتبکه ایتن دو فعاحیتت بیشتترین ه  وا بودند   س 

  ترد  انتختا   ننتد  مشتاو ت وحتینا عنتوان بته داشت

دوخوادت از مشاو ت  با دیگر  نندگانمشاو ت شنادای 

افراد دیگر باتوجه بته متالک   نندگان بعدی جهت معرف 

هتتتر  هتتتای پتتتژوهش انجتتتا  شتتتد  مظقتتتق اطالعتتتات

رای مراجعات ااتمتاح  بعتدی  باتوو وا ب  نند  مشاو ت

با توجه به   مکان انجا  مصاابه  ردحیست  واود   امل دو 

نظر مشاو ت  نند  و جای   ه او دو آن ااسا  امینیتت 

داشته و به واات  بتواند دو موود تجربیات ختود صتظبت 

و نیز شرایط الز  جهت انجا  مصاابه مانند دتکوت    ند

همچنین مظقتق و آوامش وا داشته باشد  انتخا  م  شد  

از  ایتواند متعهد شود  ه په از پایان تظقیتق گزیتد م 

نتایج دودمند برای جامعه موود مااحعه وا برایشان اودتال 

مظقق همچنین تال  نمود با دو نظر گترفتن  خواهد  رد 

جزئیات الز  دو اوتباط با افراد زمان و مکان موود مشاهد  

وفتتاو و   از انجا  قضاوت تنها بر ادتا  مشتاهد  اعمتال 

ود  و وویدادهای مرتبط با موضوع موود پژوهش پرهیز نمت

بتترای  ستتب اطالعتتات و شتتواهد مستتتقی  و تکمیلتت  از 

مشاهد  شنوندگان برای انجا  قضاوت هتای معتبتر اقتدا  

هرمصاابه براسب تمایل نمونته بتود    زمان مدت د نمای

دقیقته   10دو ووز انجا  مصاابه و دو ابتدای هر مصاابه 

معرف  مجتدد    صر  برقراوی واباه با مشاو ت  نندگان

په از پادخ به   شدظو  انجا  مصاابه با آنها م هد  و ن

دواالت ااتماح   مشاو ت  نندگان و اصول اطمینان از 

اطالعتات دموگرافیتک     تمایل آنها به شر ت دو پژوهش

موود نیاز از ایشان اخذ و نسبت به مظرمانه بودن اطالعات 

 مصاابه   متن سب شد  به آن ها اطمینان داد  م  شد

صتدا و موبایتل و بتا  ستب  ضتبط ددتتگا  هودتیل به ها

وضایت و اجاز  ی شر ت  نندگان ضبط شتد   احبتته دو 

 گتردآووی مصتاابه و انجا  صووت   ه اجاز  بدهد  برای

عمیتق  و یافتته دتازمان نیمته مصاابه وو  از اطالعات
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 تجتاو  بتر تا یتد با مصاابه های پردش شد   ادتااد 

 شتد  تهیه اجتماع شبکه های  شوندگان دوباو  مصاابه

 داد  فرصت این  نندگان شر ت مصاابه به این دو وح 

 دو وحت  ادتت مه  آنها به نظر  ه موضوعات  دوباو  شد

 ننتد   ادت  صتظبت نشد  مواود آن به ای اشاو  دواالت

 و تجزیته آن  شدن و مکتو  مصاابه اوحین انجا  از په

تتال  شد  دو این پژوهش مظقتق بتا  آغاز ها داد  تظلیل

برای ااظ اوتباط نزدیک با تظقیق و مشتاو ت  ننتدگان 

دو طول تظقیق  با صبر و اوصله دو طول پژوهش و جم  

آووی اطالعات تا اشباع داد  ها  به دتمت اشتباع داد  هتا 

پتته از آنکتته جلستتب مصتتاابه انجتتا  شتتد  پتتیش وفتتت  

 پژوهشگر برای آنکه بتواند داد  وا تجزیته و تظلیتل  نتد  

دو گاتت وگوهتای . دردازی  تجلسه وا پیاد  هایصظبت

پیاد  شتد  از نتواو  معمتوالس بستیاوی از مااحتب اضتاف  و 

تکراوی بود  بنابراین  مظقق با شنادای  و پا سازی نوشته 

ها توانست به واات  نکات اداد  موجتود دو هتر یتک از 

متن های مصاابه وا شنادتای   نتد  دتپه بتا انتختا  

اداد  مربوط به هر مقوحته دو تمتا  مقوحه ها  گاته های 

متن های مصاابه ها وا دو  ناو یکدیگر قراو داد و ددتته 

بندی  رد  مصاابه ها په از چندین بتاو شتنید  شتدن  

بالفاصله په از مصاابه  تودتط مظقتق  لمته بته  لمته 

بازنویس  میشد  تمتا  اوواق بازنویست  شتد  فاقتد نتا  و 

یک  تد بودنتد  ته  مشخصات مشاو ت  نندگان و داوای

غیتتراز پژوهشتتگر  ستت  از آنهتتا اطتتالع نداشتتت  متتتون 

بازنویس  شد  دو نر  افزاو وود تبدیل به فایل های متنت  

م  شد وبه ترتیب طبقه بندی میشد ودپه تظلیتل داد  

همه فایل های متن  دو قاحب یکسان   ها انجا  م  گرفت 

مل  تد دو نر  افزاو وود  قراو گرفتند   ته ایتن قاحتب شتا

مصاابه  تاویخ مصاابه  داعت شروع و پایتان مصتاابه و 

اطالعات دموگرافیک مختصری از هر مشاو ت  نند  بود  

و دو ادامه صاظه تما   مصاابه  لمه به  لمه تایت  مت  

شد هر دا  از فایلها با یک نا  مشتخ  مت  شتدند   هت  

چنین  پژوهشگر  بعد از اتما  مصاابه ها یادداشت هتای  

واباه با اوتباط  الم  و غیر  الم  مشاو ت  نندگان دو 

م  نوشت  ه از آن ها دو مصاابه هتای بعتدی و تظلیتل 

داد  ها ادتااد  شد  ادت  پژوهشگر از وو  هات مراله 

( جهتتت تجزیتته و تظلیتتل داد  هتتای 1978ای  الیتتزی )

 پژوهش  ادتااد   ترد  بترای ایتن منظتوو دو مرالته اول

دو  گان نند ئته شتد  تودتط شر تهای اوا تما  توصیف

مااحعتته بتته منظتتتوو بتتته ددتتتت آوودن یتتک ااستتا  و 

خوانتد  مت  شتد دومراله دو  مت نو  شتدن بتتا آنهتتا 

مه  ادتخرا  شد دو مراله دو  عباوات  و عباوت جمالت

فرموحه شد  بددت آمدند  دومراله چهاو   مااهی  بددت 

لایق نتتتایج دو تآمد  گرو  بندی شدند و دومراله پنج  

ش صووت قاحتب یتک توصتیف جام  از موضوع موود پژوه

توصتتیف جتتام  پدیتتد  تظتت گرفت دو مرالته ششت  

مااحعه به صووت یتک بیانیته صتریح و ووشتن از دتاختاو 

از  انجتا  شتد دومراله آختراداد  پدید  موود مااحعتته 

 ننتدگان و  طریق مراجعه مجدد به هتر یتتک از شتر ت

مصتاابه مناترد و یتا انجتا  جلستات متعتدد  انجا  یتک

هتتا   ننتتدگان وا دو متتوود یافتتته مصتتاابه  نظتتر شتتر ت

  شتتد   بتترای تتتامین اعتبتتاو دو ایتتن پتتژوهش  پردتتتید

پژوهشگر از وو  های مختلف نظیر مصاابه  ادتتااد  از 

ددت نوشته ها برای  شف بهتر ابعاد پدید  ادتااد   ترد  

بین  تودتتط مشتتاو ت پژوهشتتگر بتتا اقتتدامات  نظیتتر بتتاز

 نندگان   قابلیت اعتماد پتژوهش وا تتامین  ترد  ادتت  

دوایتتن پتتژوهش از توضتتیح  امتتل مرااتتل و چگتتونگ  

گردآووی و تظلیل دادها ادتتااد  شتد تتا تودتط نتا ران 

پژوهشتگر بتا ااتظ  خاو  از تظقیق قابتل برودت  باشتد 

مستتتندات مربتتوط بتته مرااتتل مختلتتف پتتژوهش دتتع  

همچنین ایید این پژوهش نمود  ادت  دوتضمین قابلیت ت

های پرباو همرا  با بیان و برآوود منادتب از ایتن اوائب یافته

دو ایتن   توانتد قابلیتت انتقتال وا آدتان دتازدها م یافته

تظقیق پژوهشگر اختیاوی بودن شر ت دو پتژوهش وا بته 

تمام  مشاو ت  نندگان دو پژوهش یادآووی  رد  ادامته 

ول پتتژوهش نیتتز داوطلبانتته بتتود  همکتتاوی آنتتان دو طتت

پژوهشگر شماو  تما  تلان  و آدو  احکترونیک ختود وا 

دو اختیاو مشاو ت  نندگان قراو داد و بدین ودتیله ایتن 
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امکان وا برای آن ها بوجود آوود تا بتوانند عقاید و نظترات 

جدید خود یا تصمی  خود برای انصرا  از پتژوهش وا بته 

 بردانند   اطالع پژوهشگر

 یافته ها

دو این پژوهش  جامعه پژوهش تمام  دانتش آمتوزان      

ه پایه ده   یازده  و دوازده  دبیردتان دوو  دو  متودا

شهردتان اهواز  بودند  دانش آموزان مشتاو ت  ننتد  دو 

 این پژوهش از شبکه های اجتماع  و نر  افزاو هتای پیتا 

ودان مختلات  ادتتااد  مت   ردنتد  اطالعتات جمعیتت 

 شناخت  دانش آموزان و دبیتران بتا شترد جتدول شتماو 

 م  باشد  1

تجزیه و تظلیل انگیز  های بیتان شتد  دانتش آزمتوان دو 

خصوص ادتااد  از شبکه های اجتماع  آنالین و دترویه 

آمتوز  و های پیا  ودان نشتان داد  ته تستهیل  ننتد  

ی یک  از مضامین اصل  ااصل از تظلیل داد  های ریادگی

داد  های پتژوهش نشتان داد  بود  تجزیه و تظلیلپژوهش 

ترین تجربیات دانش آموزان دو ادتتااد  از  ه یک  از مه 

شبکه های اجتماع  آنالین و درویسهای پیا  ودان دوک  

این نکته م  باشد آنها م  توانند از مظتتوای شتبکه هتای 

اجتماع  جهت آموز  و یادگیری دو اوز  هتای مختلتف 

 ستب دتواد "د  ه شتامل دته زیرمضتمون ادتااد  نماین

 و  نی تتاوآفر"و  "پیشترفت دو امتوو دودت "  "یودتانه ا

خوشتتته  تتتدها و  3ادتتتت  جتتتدول شتتتماو   "اشتتتتغال

 زیرمضمونهای این مضمون اصل  وا نشان م  دهد 

    

 

 رکت کنندگانمشا مشخصات دموگرافیک .1جدول

Table 1: Demographic characteristics of the participants 

 شغل مقطع تحصیلی جنس سن ردیف

 دانش آموز یازدهم دبیرستان مذکر 17 1

 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
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 : نمونه ای از روند استخراج مضمون اصلی،زیرمضمون ها وخوشه کدها با استفاده از معانی فرموله شده وجمالت وعبارات مهم2جدول شماره

Table 2: An example of the process of extracting the main theme, sub-themes and clusters using 

formulated meanings and important sentences and phrases 

مضمون 

 اصلی
 کد خوشه ها زیرمضمون

 تسهیل کننده

 آموزش

 ویادگیری

 کسب سواد

 رسانه ای

 داشتن الگو مناسب استفاده از شبکه های اجتماعی -آموزش فرهنگ استفاده از شبکه های اجتماعی -

 مهارتهای -استفاده متعادل از شبکه های اجتماعی -ر استفاده از شبکه های اجتماعیایجاد حساسیت د -

 ارائه رفتارهای درست و واقعی از خود -برخورداری از سواد رسانه ای -حضور آگاهانه -استفاده ازاین فضا

از موتورهدای تواندایی اسدتفاده  -هوشمندسازی زنددگی -راهنمایی والدین در استفاده از شبکه های اجتماعی -

 داشتن مهارت در تنظیمات -داشتن دسترسی به اینترنت -توانایی استفاده از تلفن همراه -جستجوگر

 آشنایی با محتوای الکترونیکی دروس مجازی -توانایی نصب برنامه ها و اپلیکشن های مختلف -

 آشنایی با شبکه های ارتباطی مجازی -

 پیشرفت در

 امور درسی

 دانش آموزانبا ط تبااری اربرقر -افزایش آگاهی نسبت به مسائل درسی -ی درسیایجاد گروه ها -

 افزایش نمرات درسی -حل و فصل مسائل درسی -ت درسیمشکالو حل مسائل ای بر

 خرید و فروش در شبکه های اجتماعی -ایجاد کسب و کار و تبلیغات - کار آفرینی و اشتغال

 

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

Table 3: Main theme, sub-themes and code clusters 

 کد خوشه ها زیرمضمون مضمون اصلی

 تسهیل کننده

 آموزش

 ویادگیری

 کسب سواد

 رسانه ای

 داشتن الگو مناسب استفاده از شبکه های اجتماعی -آموزش فرهنگ استفاده از شبکه های اجتماعی -

 مهارتهای -استفاده متعادل از شبکه های اجتماعی -از شبکه های اجتماعیایجاد حساسیت در استفاده  -

 ارائه رفتارهای درست و واقعی از خود -برخورداری از سواد رسانه ای -حضور آگاهانه -استفاده ازاین فضا

ی توانایی استفاده از موتورها -هوشمندسازی زندگی -راهنمایی والدین در استفاده از شبکه های اجتماعی -

 داشتن مهارت در تنظیمات -داشتن دسترسی به اینترنت -توانایی استفاده از تلفن همراه -جستجوگر

 آشنایی با محتوای الکترونیکی دروس مجازی -توانایی نصب برنامه ها و اپلیکشن های مختلف -

 آشنایی با شبکه های ارتباطی مجازی -

 پیشرفت در

 امور درسی

 دانش آموزانبا ط تبااری اربرقر -زایش آگاهی نسبت به مسائل درسیاف -ایجاد گروه های درسی -

 افزایش نمرات درسی -حل و فصل مسائل درسی -ت درسیمشکالو حل مسائل ای بر

 خرید و فروش در شبکه های اجتماعی -ایجاد کسب و کار و تبلیغات - کار آفرینی و اشتغال

 

  سب دواد ودانه ای

  تجاو  دانش آمتوزان دو یک  از نتایج   ه از برود

ادتااد  از شبکه های مجازی به ددت آمد  داشتن دتواد 

ودانه ای برای اضوو فعاالنه و آگاهانه دو فضتای مجتازی 

های الز  به دانش آموزان بترای ادتتااد  بود  اوائه آموز 

های متثثر بترای صظیح از فضای مجازی وا از جمله اقتدا 

این اوز  ادت و اغلتب از پیشگیری و مقابله با تهدیدهای 

   اجتماع یآموز  فرهنگ ادتااد  از شبکه هاواژ  های 

 اوائتتهی  از دتتواد ودتتانه ا یبرختتووداو  اضتتوو آگاهانتته

دو  نیواحتد ی واهنمتا  از ختود  دودت و واقعت یوفتاوها
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  زنتدگ یداز هوشمند  و اجتماع یادتااد  از شبکه ها

 ادتااد  م  نمودند 

از شتبکه  شته  باعث مت یودانه ا داشتن شعوو و دواد "

و برای  ست  مشتکل   دودت ادتااد  بشه  اجتماع یها

  2مشاو ت  نند  شماو   "پیش نیاد

 یضتتتتروو یا انتتتتهیوا تتتت یو جرا تتتتنیاطتتتتالع از قوان

و  تتتنیبتتتا قوان دانتش آمتوزیتتتتر   ت   ادتتت وحتتت

 از یتتتادی  تعتتتداد زوددا ی آشتتتنا یا انتتهیوا تت یجرا

 تتته الز  ادتتتت  نتتتدمشتتاو ت  نندگان معتقتتد بود

شتتتتبکه هتا آمتتتتوز  داد   تتتنینظتتتو  ادتتتتتااد  از ا

 و داح آگاه  آن ها باال برد  شود  شتتود

  نم تتر یو غ یا انتتهیوا تت یجرا مووددو  تتزیچ تتچیه"

مجرمانتتتته  یشتتتتگردها و تتتتنیدانتتتت   بهتتتتتر  قوان

هتتتتا   آگتتاه تتتتنیه و افتتتتراد از اآمتتتتوز  داد  بشتتتت

 یجتتتد تتدیبا تتهیپل یهتتا هیبرختتووداو بشتتن  توص

  6  مشاو ت  نند  شماو "گرفتتته بشتته

پژوهتتتش بتتته صتتتوو  تتتنیمشتتاو ت  ننتتدگان دو ا

 دو  اجتماعتتت یدو ودتتانه ها تتتیبتته عضو  مختلاتت

ابتتتزاو  نتتتی تتته بتتتا ا یآمد  انتتتد  عتتتد  معتتتدود

برختتووداو بود     افتت یاوتبتتاط داشتتته و از مهاوتهتتا

 امتا  انتدعضتتتو شتتتد   ودانه هتا تتنیوادتتا دو ا  انتتد

 تتتقیمخصوصتتا از طر گتتریاغلتتب افتتراد بتته طتترق د

ودتتانه ها شتتد   تتنیعضتتو ا همکالدیها تتایدودتتتان 

  گوشتتت تتتدیه خر تتته اقتتتدا  بتتت  زمانتت  و اتتت

هوشتتتتمند نمتتود  انتتتتد از فروشتتتتند  دوخوادتتتتت 

  داشتتته اند تتتیعضو

وادتش من تودط دودتا  واود فضتای مجتازی شتد    "

یک  از بچه ها برا  اینستا گرا  وو نصب  رد        یتاد 

 4  مشاو ت  نند  شماو "گرفت  االن خیل  فول شد 

آموزان نشان داد  ه نتایج به ددت آمد  از تجاو  دانش 

تلاتتتن همتتترا  و نظتتتو   متتتاتیاز تنظ برخ  از آنها

دوز   از هتتتتتک شتتتتتدن و چگونگتتتتت یریشتتتتتگیپ

خبتتر بودنتتد و معتقتتتد بودنتتتد  تتته   اطالعتتات ب

ودتتانه ها  بتتته  اوبتتتران آمتتتوز   تتقیاز طر تتدیبا

 یتتتتریجلوگ فضتتای مجتتازی یهابیآدتتتتداد تتتتتا از 

 ردد گتت

بعض  وقتها  ه م  خوا  یه برنامه جدید نصب  تن   از "

  "هتت   الدتتیها   متتک متت  گیتتر  آختته خیلتت  واودن

  7شماو   نند مشاو ت

 هایشتبکه از دانش آمتوزان ادتااد  برای نیازها جمله از

ماننتتد  تجهیزاتتت  و امکانتتات بتته ددتردتت  اجتمتتاع 

ه موتووهای جستجوگر  تلان همرا  و اینترنتت ادتت   ت

بسته های اینترنتت   خرید طریق تواند ازم  امکانات این

  گیرد قراو آن ها اختیاو دو

دو شتبکه  ادتااد  قابل و  ه االن داو  جدید   گوش  "

م  شه باهتا   یعن  داو  های مجازی بسته اینترنت ه 

  7 شماو   نند  مشاو ت   "وفت توی اینترنت 

از  آمتتوزاندانتتش  داد نشتتان هتتا داد  تظلیتتل و تجزیتته

 هایشتتبکه از ادتتتااد  ابزاوهتتای تکنوحتتوژیک  بتترای

  دانش آموزان با بهتر  گیتری ادتااد  م   نند اجتماع 

از انواع مظتتوای آموزشت  چنتد ودتانه ای و همچنتین 

 ادتااد  از بسترهای جدید اوتباط  عالقته منتدی بتیش

  نشان م  دهند  شبکه های اجتماع تری به 

اپلیکشتن  ختود  بتتون   ته ی جا تا  ن  م  دع  من"

های موود نیاز  وو نصب  ن  اگه بلد نبتود  تتال  مت  

  نند مشتاو ت   " ن  یاد بگیتر  آخته خیلت  ضتروویه

  6 شماو 

برخ  فعاحیتهای عمل  یتا فعاحیتهتای   ته دانش آموزان 

وا بتا امکان انجا  آنها به صووت عملت  غیترممکن ادتت 

ز طریق به ا شتراک گتذا او  ادتااد  از فیلمها و ویدیوها 

به این و  م   نند  مک آنها شتن دو گروهها به آموز 

زمان یادگیری مااحب وا درعت بخشتید  و متدت طریق 

  دنم  ده زمان ماندگاوی آن وا دو ذهن افزایش 

فعاحیتهای علم  وو بتا اودتال فتیل   از وقتا خیل  بعض "

   ننمت  ادتتقبال اونتا  برای دودتتا  توضتیح مت  د  

  نند   مشتاو ت"اینجووی بیش تر توی ذهتن مت  مونته

 2 شماو 
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برود  تجاو  دانش آموزان نشان داد  ه آنها عالقه منتد 

 ه توانای  ایجتاد یتک استا   تاوبری جدیتد وا داشتته 

باشند  و بتوانند امکانات  بترای واهنمتای  دانتش آمتوزان 

جهت ادتتااد  از شتبکه هتای اجتمتاع  تعبیته  ننتد و 

ی تاز  تری وا برای  متک بته دیگتران بته ددتت فرصتها

 آووند 

خیل  خوبه  ه بتون  برای  س  ایمیتل دودتت  نت  و "

بتون  واهنمای  ا   ن   ه خود  ه  بتونه چت  نه و 

  4   مشاو ت  نند  شماو "توی فضای مجازی چرخ بزنه

 پیشرفت در امور درسی

شبکه از مه  ترین تجربه های دانش آموزان دو ادتااد  از 

  بود   ه به صتووت دو اموو دود شرفتیپهای اجتماع   

ایجاد گروههای دود   افزایش آگاه  نستبت بته مستائل 

دود   و ال و فصل مستائل دودت  ماترد شتد  ادتت  

افزایش نمرات دود  دبب م  شود   ته بته ایتن ودتیله 

آنها م  توانند دودتان جدید پیدا  نند و ووابط دودتتانه 

گستر  دهند تتا از ایتن طریتق جتزوات و علم  خود وا 

دود  تودط دبیران و دانش آموزان به اشتتراک گذاشتته 

شود  و با ادتااد  از  شبکه های اجتمتاع  و دیستتمهای 

پیا  ودان و پیا  ودانهای تصویری فیلمهای آموزش  بین 

اوی برقردانش آموزان ود و بدل م  شود  همچنین آنها بتا 

ت مشکالو ال مسائل ای بریگتر  دانش آموزان دبا ط تبااو

دود  با ه  همکاوی م   نند  این دیستمها  مک مت  

 رد  دانش آموزان  با دیدن همکالدیهای خود  ته دوو از 

ت مشکالو ال مسائل ای برها زندگ  م   ردند گاه  آن

 دود  از  مکهای آنان ادتااد   نند 

مشتکالت   اضتیمتثال و  مختلتف دودت یها گرو  یتو"

  افراد نخبته  متک مت   ن  و برخ  و مارد مم  دود

  3مشاو ت  نند  شماو     " نن

ی تخصصت  دو گروههتتا دانش آموزان  دو فضای مجازی 

آنهتتتا دو  تتتتیعضو نیتترشیبت ه  فعاحیت مت   ننتد 

 ی و  هنتتتترمدودتته دودتتتتتان    ووزشتتتت یگروههتتتتا

  ادتتت   علمتت

-مت   تاو ؟ چهچیه بدون  گرو  تلگرا   ه شد   نجکاو"

-ی دودت  مت  هتا گترو  تتو چیزهای  چه بچه ها  نن؟

  6شماو   نند     مشاو ت"زاون؟

ادتااد  از شبکه های مجازی باعث شتد  بتود  ته دانتش 

آموزان به آوامتش بردتند و بتواننتد ابتراز وجتود  ننتد و 

تواناییهای خود وا به دیگران نشان دهنتد  دانتش آمتوزان 

ی  ادتتتر  مربتتوط بتته ا هتتاو  ردنتتد  تته فضتتای مجتتاز

 مشکالت  تظصیل  وا  اهش م  دهد 

خب من تر  و مشکالت  دو دودها داشت  و دو  یته " 

دفعه دنگین شد  بود وادتر  دودها و ترد   ه معلمها 

دو موود دودها بوجود میتاون آد  وو اذیتت میکنته  وحت  

ار  زدن تتوی تلگترا  باعتث فتراو از مشتکالت مدودته 

به این نتیجه میرد   ه چتت  تردن  میشه  من تاز  داو 

  "توتلگرا  ودیله ای برای  اهش این همه اضارا  هست

  5شماو   نند  مشاو ت

 کار آفرینی و اشتغال

یک  دیگر از تجربیات ادتااد  از شبکه های اجتماع  این 

ادت آن دو این گونه شبکه ها م  توان به ایجاد اشتغال و 

و  اوهتا دتع    اوآفرین  توجه داشت  ته اغلتب  ستب

داشته اند تا با اوائه تبلیغات منادب دو این گونه شبکه ها 

به معرف  مظصوالت و ختدمات ختود اقتدا  نمتود  و بته 

نوع  به تودعه  سب و  او خود توجه داشتته باشتند  ته 

این امر م  توانتد باعتث ایجتاد انگیتز  دو دانتش آمتوزان 

خبتتاو انتشتتتتاو ا جهتتت  تتاوآفرین  و اشتتتغال نیتتز گتتردد 

 اوآفرین  و اشتتتغال دو یتک گترو  مجتازی  تستتتهیل 

ووایت ددتردتت  به  نشتتریات اوز   اوآفرین   انتشتتاو 

ها وخاطرات  اوآفرینان دو فضا ی مجتازی مت  توانتد دو 

 وونق بخشیدن به اشتغال مجازی موثرباشد 

هستش  ه باعث  یاز مواود گهید  کی سب و  اوها ه  "

و دو  یمجتتاز یبتترن شتتبکه هتتا ندانتتش آمتتوزا شتته  متت

مثال پوشتاک و جتواهرات اطالعتات جمت   دیخصوص خر

  6مشاو ت  نند  شماو    " نن

نظر و مشووت با افراد صاابدانش آموزان بیان  ردند  ه 

متخص  دو ددتگاهها و مرا تز علمت  و همچنتین افتراد 
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و دو  مجتازی فضتا  دو مجر  و فعال دو زمینه  اوآفرین 

مکتاوی )شتتاگردی( موقتت بتترای  ستتب صتووت حتتزو   ه

 حزای واشتتغا  نتیای دو  تاو آفر نند تجربه  نقش تعیین

بته حاتف   آنها به این نکته اشاو   ردند  ته داوداینترنت  

های زیادی برای  سب دوآمد جانب  دو منزل اینترنت  وا 

ایجاد شد  ادت    ستب دوآمتد دو مظتیط خانته  بتدون 

ما   ادت    بسیاو آدان  نیم توجه به اینکه  جا زندگ  

دو منزل خود تودط یک  تامپیوتر متصتل بته   م  توانی

و نیتازی بته   اینترنت  سب و  او اینترنت  وا انجا  دهتی

دو هتر   اجاو  یک مکان خاص نیست  ه  چنین م  توانی

زمان از شبانه ووز ووند  سب و  او اینترنت  خود وا پیگیر 

آنهتا داشتت    اختیتاو ختواهی و وقت آزاد زیادی دو  شوی

دو  سب و  اوهتای اینترنتت  نیتازی بته اشاو   ردند  ه 

هتای  خاو  شدن از منزل نم  باشتد و دو نتیجته هزینته

اضاف  چون هزینه وفت و آمد بته مظتل  تاو اتذ  مت  

 زمان   ه به دنبال دوآمتددانش آموزان بیان  ردند    شود

ستات  اویتاب  یتا به دنبال مود ات  توانی   باشی جانب  

جا تبلیغات آنها به چش   ه همه  های آنالین بگردیشآموز

 سب و  اوهای اینترنتت  بته دحیتل ماهیتت  .خوودم ما 

گیرنتتد و مجتتازی  تته داونتتد نیتتروی  متتتری از افتتراد م 

 . ننتدهمچنین نیروی انستان   متتری وا نیتز طلتب م 

 ت  اد اوزان   ازمزیت های مه   سب و  اوهای اینترنت 

من مرتب به همکالدیها  میگ   سب و  تاو اینترنتت   "

  "خیل  وااته هرداعت  میتونی   او  نی   اوزونه  وااتته

  5مشاو ت  نند  شماو 

گاه  وقتها برادو بزوگ   ه م  بینه من عالقه زیادی  به "

فضای مجازی داو  به  میگه دع   ن یه دتودی از ایتن 

کرد  باشت   آخته  تاو وا  بددت بیاووی  ه اداقل ضرو ن

اینترنت  نه جای  میخواد و نه وقت مشخصت  داو   اینهتا 

  مشتاو ت  ننتد  "وو برادو  میگه  احبته دودت ه  میگه

  8شماو 

دانش آموزان دو صظبتهای خود به این نکته اشاو  نمودند 

 سب و  تاو  واههای وا  اندازی دایت آموزش  یک  از ه 

بتا وا    مت  تتوانیمتا  تند:  آنها ا هتاو دشتاینترنت  ادت

اندازی دایت آموزش    تاوبران زیتادی وا جتذ   ترد  و 

دوودت  ماننتد:   تتوانیواات  م بته    سب دوآمد نمایی

آموز   ه توانای  داوی  فیزیک  ویاضیات یا دایر علو  وا 

زبان آموز   توانی    م باشی خاوج  بلد اگر زبان   بدهی

مهتاوت  داشتته نه مودتیق  اگر دو زمیهمچنین     بدهی

مودتیق   های مربتوط بته اتوز آموز باشی  م  توانی  

 وا اوائه دهی  مانند نواختن گیتاو  پیانو و     

من به دنبال وا  اندازی یک و  دایت آموزشت  هستت   "

داو  دع  میکن  یاد یگیر  چاوو میشه یه دایت دودت 

وپول واساب  طراا   رد  ه مشتریان زیادی جذ   نه 

  مشاو ت "خوب  دو بیاو   آخه خیل  به پول ااتیا  داو 

  4 نند  شماو 

 بحث و نتیجه گیری

اصتل    یافته های این تظقیتق  نشتان داد  مضتمون      

تجزیته و تظلیتل  تسهیل  نند  آموز  و یتادگیری بتود 

ترین تجربیات داد  های پژوهش نشان داد  ه یک  از مه 

از شبکه های اجتماع  آنالیتن و  دانش آموزان دو ادتااد 

-درویه های پیا  ودان دوک  این نکته م  باشد  ه آن

ها م  تواننتد از مظتتوای شتبکه هتای اجتمتاع  جهتت 

 آموز  و یادگیری دو اوز  های مختلف ادتااد  نماینتد 

مظیط های آموزش  آنالین  یک  از مظرک ترین و مهتیج 

دگیری ادتت  ترین و غن  تترین ابزاوهتای آموزشت  و یتا

مظیط های آموزش  آنالین وابستته بته اینترنتت  فرصتت 

های دواز مدت فرآه  م  آووند و موجب افتزایش  تاوای  

 بته اعتمتاد افزایش همچنین و یادگیری –فرآیند یادده  

دو  (1385 رمت  و عاتاوان)شتوند   م  آموز دانش ناش

آمتوزان ای تودتط دانشت ثیر داخت چند ودانه پژوهش  

ها وا برود   ردند  نتایج نشتان داد  یزان یادگیری آنبر م

آموزان   ه دو  علو  وا بتا وو  دتاخت چنتد  ه دانش

انتد دو مقایسته بتا ای دو  ال  دو  آمتوز  دید ودانه

اند  یادگیری آموزان   ه با وو  دنت  آموز  دید دانش

  تری داشته اند بهتر و عمیق

زی دو برنامته هتای وشد شتابان ادتتااد  از فضتای مجتا

آموزش  و تربیت  ودم  آمتوز  و پتروو  و ادتتقبال 
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معناداو اوحیا و دانش آمتوزان از ایتن ابتزاو جتادوی  وا دو 

جتتای جتتای  شتتوو متت  تتتوان مشتتاهد  نمتتود  مستتائل 

اجتمتتاع   فرهنگتت   آمتتوز  و نتتوآووی  ابتتراز عقایتتد 

شخص   تودعه اجتماع   فرصت های داح  زیستن همه 

وتباط جوانان با شبکه جهان  اینترنت به ددت به ودیله ا

به عنتوان یتک ابتزاو تکنیکت   فناووی اطالعات م  آید  

برای باالبردن داح آموز  به اسا  م  آید  ایتن امتر 

نکته ووشن و قابل توجه  وا پیش ووی ما قراو م  دهتد 

 ه نیاز مبر  به پیشرفت و ارفته ای شتدن معلمتان دو 

(  2003 ) ادتون وهمکاوان  داود فناووی اطالعات زمینه

تظقیقتت  انجتتا  داد  تته ایتتن پتتژوهش بتترای یتتادگیری 

انگلیس  با به  اوگیری وایانه برای  ستان  بتود  ته زبان

این زبان  زبان مادوی آنها نیست  و نسبت به  سان   ته 

های  مت  داونتد  شان انگلیس  ادت مهاوتزبان مادوی

و آزمایشتتگا  آمتتوزان  تتال  دتتو  دتظقیتتق ووی دانش

 امپیوتر انجا  شد  وو   او این گونه بتود  ته  لمتات 

متراد   متضاد و مر ب از طریق  تامپیوتر بتا اشتکال و 

شتد آموزان اوایه م تصاویر مربوط همرا  با صدا به دانش

آموزان امکان تعامتل بتا  تامپیوتر هت  داشتتند  و دانش

و  نتیجب تظقیق نشان داد  ه توانای  تشتخی  متتراد 

متضادها و  لمات مر ب تودط  سان   ه از این طریتق 

  داو افزایش داشته ادتاند به صووت  معن آموز  دید 

هتای تستهیل  ننتد  نتایج نشان داد یک  از زیرمضمون

آمتتوز  و یتتادگیری   ستتب دتتواد ودتتانه ای بتتود  دو 

خصوص  ستب دتواد  ودتانه ای دانتش آمتوزان  اوائته 

آموزان برای ادتااد  صظیح از  های الز  به دانشآموز 

های مثثر برای پیشتگیری فضای مجازی وا از جمله اقدا 

و مقابله با تهدیدهای این اوز  م  باشتد و اغلتب از واژ  

   اجتمتاع یآموز  فرهنگ ادتااد  از شتبکه هتاهای 

 اوائتتهی  از دتتواد ودتتانه ا یبرختتووداو  اضتتوو آگاهانتته

دو  نیواحتد ی واهنمتا  از ختود  دودت و واقع یوفتاوها

  زندگ یداز هوشمند  و اجتماع یادتااد  از شبکه ها

( 1396)شتبیری و اسین  پا ده  ادتااد  م  نمودند 

با توجه به زندگ  دو  ه دو پژوهش  به این نتیجه ودید 

عصر اینترنت و ادتااد  ووزافتزون دانتش آمتوزان ازایتن 

ودانه تعامل   و ازدوی  افزایش آدتیب هتای اجتمتاع  

نوپدید فضای مجازی  اوتقای دواد ودتانه ای مت  توانتد 

نقش موثری دو  تاهش ایتن نتوع آدتیب هتا وادتتااد  

ثرترین وا  نقادانه و هوشمندانه از اینترنت داشته باشد  مو

برای  اهش آدیب های اجتماع  نوپدید ناش  از فضتای 

مجتتازی و ودتتانه هتتا  عتتالو  بتتر تصتتویب قوانین  ستتب 

آموز  های تخصص  و امنیت  ادتااد  از اینترنتت و دو 

 .مجموع  اوتقای داح دوادودانه ای ادت

 نتتداز مشتتاو ت  نندگان معتقتتد بود یتتادیتعتتداد ز

شتتبکه هتا  تتنیظتتو  ادتتتااد  از ا تته الز  ادتتت ن

و دتاح آگتاه  آن هتا بتاال بترد   آمتتوز  داد  شتتود

بتترای  دانتتش آمتتوزانهتتای الز  بتته اوائتته آموز  شتتود 

های جملته اقتدا  ادتااد  صظیح از فضتای مجتازی وا از

مثثر برای پیشگیری و مقابله بتا تهدیتدهای ایتن اتوز  

 تتتقیاز طر تتتدیبامعتقتتد بودنتتتد  تتته آن ها  .ادت

 بیآدتتتودتتانه ها  بتته  اوبتتران آمتتوز  داد تتتا از 

دو پژوهشت   گتتتردد  یتتتریجلوگ فضای مجتازی یها

با امکانات و ( به این نتیجه ودید ه 1390ا بری )دیگر 

هاى عمومى از جمله اینترنت هاى فراوانى  ه ودانهگزینه

دائمتتاس بتتا گذاونتتد  آنتتان ان مىدانتتش آمتتوزدو اختیتتاو 

شتوند  هاى جدید و انواع مختلف وفتتاو آشتنا مىمظرک

چنین فضایى هویت نامشخ  و پیودته متظوحى وا مت  

آفریند  یعن  اینترنت یک صظنه اجتماع  ادت  ه فترد 

وا دو موقعیت های متنوع نقش ها و دبک های زنتدگ   

  م  پذیرد    قراو م  دهد و از آن ت ثیر 

مند  ه توانتای  ایجتاد یتک استا  دانش آموزان عالقه 

دانتش  تجربیتات  اوبری جدید وا داشته باشند  برودت 

بتتا ایتتن  تته الز  ادتتت دانتتش   تته نشتتان داد آمتتوزان

تکنوحوژیک  داشته باشند  آن ها با توجه به جوان بودن و 

دو دن یادگیری قراو داشتن  به درعت مسائل وا یاد م  

وهشتت  بیتتان ( دو پژ1396و)ذا تتری و وضتتاپوگرفتنتتد  

خال  دتایر ودتانه هتا  ته مخاطبتان  چنتدان  ردند بر

تعامل  دو توحید مظتوا و انتخا  مظتتوای دحختوا  ختود 
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دانتش نداوند  دو و  دایت های شبکه هتای اجتمتاع   

ن م  توانند توحید  نند   ت ثیرگتذاو و داوای قتدوت آموز

 تری باشند   انتخا  و بهر  برداوی از تنوع بیش

 اینکتته بتته باتوجتته عنتتوان داشتتتند  تته اندانتتش آمتتوز

 بتین از و مجتازی اوتباطتات و اطالعات عصر عصرااضر 

 هتای شبکه طریق از ومکان  زمان  های مظدودیت وفتن

دو  ای عمتد  نقش اجتماع  های شبکهو  ادت اجتماع 

 هویتت باووهتاو عقایتد  هتا  نگتر  زنتدگ   تغییردبک

دانش آمتوزان دو   الز  ادت  نند م   ایاادانش آموزان 

خصوص دواد ودانه ای اطالعات  اف  داشته باشند و به 

نوع  دواد الز  وا جهت ادتااد  از دبکه های اجتماع  

بدانند تا از آدیب های آن تا اد زیادی مصمون بمانند و 

( دو  2011) پتردتونتجاو  مثبت  وا داشتته باشتند  

دو ای  پژوهشتت  بتتا عنتتوان تتت ثیر آزمایشتتگا  چندودتتانه

دانشتتگاه  دو دو   آمتتوزان پتتیش یتتادگیری دانتتش

دهنتد   نتایج تظقیتق نشتانداد  آزمایشگا  شیم  انجا  

 ای دو یادگیری دانتش مزایا و ت ثیر آزمایشگا  چندودانه

آموزان ادت و همچنین این پتژوهش توصتیه میکند ته 

ای بایتد دو  های واهنمای آزمایشتگا  چندودتانه  تابچه

زمایشگا  شتیم  ادتتااد  شتوند تما  دووههای دود  آ

آموزان دو آمادگ   وضایت  ودحیل آن این ادت  ه دانش

تر از و تایف آزمایشتگاه  و  و بهبود یافته بودند و آدان

هتای آزمایشتگاه  برآمتد  بودنتد و ایتن  نوشتن گزاو 

ای و  تابچه واهنمتای  مستقیماس به آزمایشگا  چندودانه

ها نسبت بته  ی آنآن مربوط میشد  ه آموز  و یادگیر

  ای برختووداو ادتت مالاظه نسخه چاپ  از برتری قابل

د تری خودبته برودت   نامه دو پایان( 1393 )تق  زاد 

ای بتر توانتای  پترداز   نقش دوو  آموز  دواد ودتانه

آموزان مقا  متوداه پرداخته  ای دانش پیامهای ودانه

ای  یزان دواد ودانه: مهای پژوهش نشان داد یافته  ادت

آمتوزان دو دتاح  و چهاو مهاوت مرتبط با آن دو دانتش

آزمتون  با اجرای دوو  و بر ادا  نتایج په  ضعیف ادت

 ننتد  دو دوو   آمتوزان شتر ت و تظلیل آماوی  دانتش

آمتوزان گترو   ای نستبت بته دانتش آموز  دواد ودانه

دوصد اطمینتان دو مهاوتهتای ادتتااد  از  99 نترل  با 

ای   ودتانه پیامهتای وتظلیتل و تجزیه اوزیاب  ها  ودانه

ای  تاکر انتقتادی دو  ودانه پیامهایواودال توانای  توحید

  ها دو داح باالتری قراو گرفتند ادتااد  از ودانه

هتای تستهیل  ننتد  نتایج نشان داد یک  از زیرمضمون

آموز  و یتادگیری  پیشترفت دو امتوو دودت  بتود  دو 

د  دانتش آمتوزان خصوص زیر مضمون پیشرفت اموودو

دانش آموزان دیگتر با ط تبااوی اوبرقربایدگات  ه آنها با 

ت دود  با هت  همکتاوی مت  مشکالو ال مسائل ای بر

 نند  این دیست  ها  مک م   رد  دانتش آمتوزان  بتا 

هتا زنتدگ  مت  دیدن همکالد  های خود  ه دوو از آن

ت دود  از  مک مشکالو ال مسائل ای بر ردند گاه  

(دو 2017ان ادتتتااد   ننتتد  دیتتوی ویامنتتا ) هتتای آنتت

شتبکه هتای اجتمتاع  تظقیق  به این نتیظه ودید  ته 

اینترنت  نقش بستیاو متوثری دو تودتعه آمتوز  هتای 

تخصص  و عموم  داونتد  گرچته بته علتت عتد  امکتان 

نظاوت علم   بسیاوی از مظتواهتای اینترنتت  هنتوز بته 

  اند  اما دو عتین مرتبه قابل قبوح  از اعتباو علم  نردید

اال شبکه های اجتماع  یک  از عرصته هتای اینترنتت  

هستند  ه  اوبران ب  شماو آنها بته صتووت خودجتو  

اقدا  به آموز  و انتقال دانسته های تخصص  و عموم  

به دیگتران مت   ننتد  از طریق گروههای دود  خویش 

بتا ادتتااد  از ( دو تظقیق  نشان داد  ه 1397اسین )

های اجتماع  آموزش ِ مجازی  دانش آموزان مت  شبکه 

توانند دامنه فرآیند یادگیری ختود وا دو هتر حظظته  ته 

دانتش یتا دتایر  معلت نیازمند دثال و برقراوی واباه بتا 

ه  وشته ای باشند  بته ختاو  از مظتدود  هتای  آموزان

   ال  گستر  دهند

ی دو گتترو  هتتتتا دانتتش آمتتوزان  دو فضتتای مجتتازی 

 تتتتیعضو نیتترشتتتیب فعاحیت م   ننتد تخصص  ه  

ه  مدودتدودتتتتان     ووزشتتت یآنهتتا دو گترو  هتتتا

قریتب دو پژوهش  دیگر ته  ادتتت    علمتت آموزش  و

ت ثیر مدحسازی معلت  بتر  تاوبرد  با عنوان( 1393نژاد )

های مجازی اجتماع   آموزان از شبکه خودآگاهانب دانش
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آمتد   ددتت نتایج بته د برای یادگیری انگلیس  انجا  دا

هتتا بتته  بیتتانگر ایتتن ادتتت  تته ادتتتااد  از ایتتن شتتبکه

آموزان تت ثیر  و مشاو ت دانش طووچشمگیری بر تعامل

میگذاود  نتیجب این برود  اا   از آن ادت  ه از ایتن 

 عنوان ابزاوی آموزش  برای  مک بته دانتش ها به شبکه

دو  د آموزان به منظوو تعامل و همکتاوی ادتتااد  میشتو

این پژوهش توصیه شد  ادت  ه مداو  با آغوشت  بتاز 

ها وا برای فرایند آموز  و تدویه  ادتااد  از این شبکه

    بپذیرند

ان   ه با هد  جستجوی مااحب آموزشت  از آموز دانش

 ننتد دو اقیقتت بته یتادگیری آن اینترنت ادتااد  م 

مااحب پرداخته و از این طریتق  دانتش ختود وا تودتعه 

نیازهتای پیشدانش آموزان ا هتاو  ردنتد  ته هند  دم 

وادتاه به مدودهدو  آنالین  ه یادگیری مااحب آموزش 

د مااحب آموزشت  نتوانبهتر م  آنهااینترنت شکل گرفته 

(  تظقیقت  2014  بالک ویشنان )دنفراگیر مدودهوا دو 

با عنوان ادتااد  از شبکه هتای اجتمتاع  بترای تقویتت 

تتدویه دو مثدستات آمتوز  عتاح   تجاو  یادگیری و

انجا  داد  وگردیون خا  چندگانه دو پتنج عامتل بیتان 

شد: دوک یادگیری احکترونیک   دالیتل علمت   تستهیل 

ادتااد   واات  و شبکه های اجتماع   ه به طوو مثبت  

با مزایای یادگیری و تتدویه برگرفتته شتد  از ادتتااد  

تتوان نتیجته شبکه های اجتماع  همبستگ  داوند  مت  

گرفت  ه فعاحیت های یادگیری و تتدویه دو مثدستات 

بهبتتود آموزشتت  متت  توانتتد بتتا ادتتتااد  از شتتبکه هتتای 

اجتماع  و ابزاوهای تلایق  یادگیری احکترونیکت  انجتا  

 پذیرد  

ین یک  از نالهای آموزش  آمظیطبه گاته دانش آموزان 

ز  و ترین ابزاوهای آمتوترین و غن ترین و مهیجمظرک

ادتتااد  از همچنین آنها ا هتاو داشتتند   یادگیری ادت

ایجتاد  آنهتا تواند داواالت جدیدی دو ذهتناینترنت م 

 شتدن انگیتز  یتادگیری دانتشموجتب دوون   ه  ند 

   نتدن شد  و آنها وا به یادگیری بهتتر ترغیتب م آموزا

های اجتمتاع   تظقیق  با عنوان شبکه( 2011گرینوو )

 پژوهش به دنبتال ادتتدالل د گیری انجا  داآنالین و یاد

هتای اجتمتاع  آنالیتن ادتت  ته  های جوانان از شبکه

 میتواند به عنوان دایت به  او وود و از یتادگیری دانتش

آموز با ووشهای   ه دو اال ااضر تعیتین نشتد  ادتت  

های  دایت -1های پژوهش نشان داد افته  یامایت  ند

ت مستقی  و غیرمستقی  شبکب اجتماع  میتواند به صوو

از یادگیری امایت  ند  مانند اوائب خروج  عاطا  برای 

فشاوهای مربوط بته مدودته  اعتباودتنج   تاو ختالق  

احتظصیالن برای امایت از انتقتال مستائل  همکاوی فاوغ

 -2زندگ  دو مدوده و  مک به و ایف مربوط به مدوده

اع  و های اجتماع  آنالین میتوانند منتاف  اجتمت شبکه

وا برانگیزاننتد  ته بترای آمتوز   مدن   آنالین و آفالین

  داود   اوبرد

ادتااد  از اینترنت برای جستتجوی اطالعتات  عملکترد  

  دهتدآموزان دختر و پستر وا افتزایش م تظصیل  دانش

های اجتماع  و ووزآمدبودن وا ادتااد  از اینترنت قابلیت

جتای   ته  تاوبران دهتد از آنان اوتقتا م آموز دو دانش

های ختود  صتاظات اینترنت برای یتافتن پادتخ دتاوال

دهنتد  حتذا مختلف اینترنتت وا متوود جستتجو قتراو م 

شتان افتزایش ااسا  توانمنتدی و خود اوآمتدی علم 

شتتود آنتتان دو مستتیر آمتتوز  و یابتتد و موجتتب م م 

( دو 2017  پتتونته و همکتتاوان )یتتادگیری توانتتا شتتوند

امروز  ات  بچه ها هت  بته نتوع   ه تظقیق  نشان داد 

برای تکاحیف دود  و برقراوی ووابط اجتمتاع  ختود بته 

اینترنت وابسته شد  اند  دانش آموزان انتظتاو داونتد  ته 

دامنه فرآیند یادگیری خود وا دو هر حظظته  ته نیازمنتد 

داوال و برقتراوی واباته بتا ادتتاد باشتند  بته ختاو  از 

د  پستت احکترونیکت   مظدود  های  ال  گستر  دهن

اتاق های گاتگو و نشست های اینترنت  باعث گردید  تتا 

و مااحب دود  خود بیشتتر  معل با  دانش آموزاناوتباط 

 گردد  

هتای نتایج پژوهش ااضرنشتان داد یکت  از زیرمضتمون

تسهیل  نند  آموز  و یتادگیری   تاوآفرین  واشتتغال 

دانتش  غالاشتت و  نی تاوآفربود  دو موود زیتر مضتمون 
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اموزان م  توان بیان داشت  ه دو این گونه شبکه ها م  

توان به ایجاد اشتغال و  اوآفرین  توجه داشت  ه اغلتب 

 سب و  اوها دع  داشته اند تا با اوائه تبلیغات منادتب 

دو این گونه شبکه ها بته معرفت  مظصتوالت و ختدمات 

 خود اقدا  نمود  و به نوع  به تودعه  سب و  تاو ختود

توجه داشته باشند  ه این امتر مت  توانتد باعتث ایجتاد 

انگیز  دو دانش آموزان جهت  تاوآفرین  و اشتتغال نیتز 

( دو پژوهش  بته ایتن نتیجته 2018گردد ادواحدوبا ر ) 

دو شبکه های اجتماع    دانش آموزاناضووودیدند  ه 

ااتمال مشاو ت ها و  نش هتای اجتمتاع  وا دو آنتان 

و اعضتا  چوانتان هتر چته پیونتد  افزایش م  دهد  پته

تر و انبو  تر باشد  همراه  و تعتامالت  دوشبکه ها  بیش

و نزدیک  دیدگا  ها و ار ت همسو و مشترک  مظتمتل 

تر خواهد شد  از این وو  ادتااد  از چنین فضتای  بترای 

معرف  و تبلیت  و همچنتین هت  وادتتای  مخاطبتان دو 

و تت ثیر بتاالی  جهت اهدا  ودانه ای خود  نقش بسیاو 

   داود

و  دیتخرو  غتاتی ستب و  تاو و تبل جتادیادانش آموزان 

  وا تجربه نمود  انتد  ایتن اجتماع یفرو  دو شبکه ها

امر نشان میدهد  ه دو شبکه هتای اجتمتاع  توجته بته 

 اوآفرین  و اشتغال یک  از تجاو  مهت  دانتش آمتوزان 

 بود  ادت  ته بته نتوع  هنگتا  بازدیتد از شتبکه هتای

اجتماع  با تبلیغات و یا معرف   ستب و  اوهتا مواجهته 

شد  اند و یا اینکته برخت  از آنهتا دو ایتن شتبکه هتای 

مجازی فعاحیت  اوآفرین  و اشتغال زای  وا داشته اند  ه 

م  توان به امووی چون معرف  مظصوالت  باوازیتاب  و    

دو تظقیق  عنوان  ترد  ته   (2016زئو )  اشاو  داشت 

ای اجتماع  دو اینترنت  یک  از مناب  مه  برای شبکه ه

چترا  ته     سب دوآمد از وا  تبلیغات به شماو م  آینتد

شتبکه هتای اجتمتاع  دو صتاظات دانش آموزان عضتو 

مربوط به خود دوباو  عالیق خود صظبت م   نند و این 

به شر ت های تبلیغات  اجاز  مت  دهتد  ته بتر ادتا  

     باردتندهمین عالیق  برای آنها آگه

به نظر م  ودد دانش اموزان از دتواد ودتانه ای بتاالی  

برخووداو نیستند و این مساله نظو  به  تاوگیری شتبکه 

های اجتماع  وا دو آنها با مشکل مواجهه داخته ادتت  

 ه این موضوع م  تواند بر ووی اعتقادات و نگر  هتای 

اد  از ها تاثیر گذاو باشد  حذا الز  ادت  ه جهت ادتتاآن

شبکه های مجازی دتواد ودتانه ای و نظتو  ادتتااد  از 

شبکه های مجازی موود توجه دانش اموزان قراو بگیرد و 

دو  ناو ادتااد  هتای  چتون دترگرم  و تاتریح دتع  

نمایند به مبااث  چتون تودتعه علمت  و دودت  توجته 

تری داشته باشند  ه خانواد  هتا و متداو  دو ایتن بیش

از یافته های ایتن    ای خواهند داشت زمینه نقش دازند

تظقیق م  توان نتیجه گرفت  ه شبکه هتای اجتمتاع  

م  توانند ابزاو منادب  برای تسهیل آمتوز  ویتادگیری 

نتایج ااصل از این تظقیق م  تواند  دانش آموزان باشند 

به برنامه ویزان  شوو  متک  نتد تتا پته از شنادتای  

رنتتت و فنتتاووی هتتای منتتاف  و مضتترات ادتتتااد  از اینت

اطالعات  و اوتباط  و شناخت چتاحش هتای پتیش ووی 

دانش آموزان دو ادتااد  از شبکه های اجتماع  آنالیتن 

مبتن  بر اینترنت  بر نامه ویزی دقیق و اصوح  به منظوو 

ادتااد   دانش آموزان از فناووی های نوین داشته باشند 

جدیتد و و به آنها  مک  ند تا  با  متک فنتاووی هتای 

 بهر  گیری از آنها  یایت آموزش  خود وا اوتقا دهند  
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ات  دانشتگا  آزاد ادتالم     وااتد علتو  وتظقیقتدانش شناد عضو هیات علم   گرو  علو  اوتباطات و  :مسؤول سندهینو*
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Email: irajtalaj@gmail.com

 

نقش شبکه های اجتماع  مجازی دو آموز  و هد  از این تظقیق تبیین تجاو  دانش آموزان از چکیده:

دوشهردتتان  1397یادگیری آنها بود  ادت  این پژوهش با وویکرد  یا  و وو  پدیداو شنادت  دو دتال

اهواز انجا  شد  نمونه گیری هدفمند و  داد  ها با ادتااد  از مصاابه های عمیق و نیمه دتاختاو یافتته بتا 

دبیران  ه عضو فعال اداقل یک  از شبکه های اجتماع  مجازی بود  اند  نار از  3نار از دانش آموزان و 12

جم  آووی شد و با وو  هات مراله ای  الیزی تجزبه و تظلیل شدند  از تجزیه و تظلیل داد  ها  مضمون 

پیشترفت دو امتوو  "  " سب دتواد ودتانه ای "اصل  تسهیل  نند  آموز  و یادگیری با ده زیر مضمون

ادتخرا  شد  نتایج این پژوهش ووند تستهیل آمتوز  و یتادگیری وا   " او آفرین  واشتغال  "و   "دود  

 ستب مهاوتهتای ادتتااد  از فضتای "برای دانش آموزان مشخ   رد و نشان داد  ه دانش آموزان  برای 

آوونتد   به ادتااد  از این  شبکه ها ووی م  " اوآفرین  و اشتغال"و  "پیشرفت دو اموو دود "  "مجازی 

نتایج این پژوهش میتواند به برنامه ویزان  شوو  متک  نتد تتا بتا شنادتای  واههتای تستهیل آمتوز  و 

یادگیری دو جهت  ادتااد  دودت ازفضای مجازی برای دانش آموزان  زمینه های الز  به منظتوو افتزایش 

 آشنای  دانش آموزان از این شبکه ها وا فراه  آووند 

 

هتای اجتمتاع   اوشناد   تسهیل  نند  آموز  و یادگیری دانش آموزان  شتبکهپدید کلیدی: واژگان

 مجازی  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 


