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Abstract 

The present study aimed to evaluate the student social network (SHAD) with a swot approach in 
order to provide strategies to improve the curriculum. This research is applied in terms of 
purpose and descriptive and survey in terms of research method. The statistical population 
includes two groups of high school teachers and students, District 14 of Tehran, which using 
random sampling method and Morgan table, out of 515 teachers, 220 people, and 16780 students, 
376 people as a sample and were studied. The research tool is a researcher-made questionnaire 
and in its design, the items are arranged in four sections (strengths, weaknesses, opportunities 
and threats). Formal and content validity were used to assess the validity of the questionnaire and 
Cronbach's alpha method was used to assess the reliability of the questionnaire. Data analysis was 
performed using descriptive statistics (table and graph of frequency, percentage, standard 
deviation and mean) and inferential statistics (univariate t). After identifying the four dimensions 
of strengths, weaknesses, opportunities and threats from the perspective of teachers and students 
according to the results obtained, and using the swot matrix table of aggressive strategies (so) 
based on the use of strengths to exploit Opportunities, contingency strategies (wo) based on 
eliminating vulnerabilities that are appropriate to take advantage of opportunities: Adaptive 
strategies (st) based on using strengths to combat threats, and defensive strategies (wt) Which 
were presented on the basis of eliminating weaknesses suitable for combating threats. 
 
Findings: The results of the research are explained. Data analysis using multivariate analysis of 
covariance showed that improving the background and motivational conditions for learning English is 
effective 
 
Conclusion: The conclusion and discussion of the research are explained. These findings have practical implications for the areas of 

English language teaching that are discussed in detail. 
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 چکیده 

  

به منظور ارائه راهبردهایی    swotآموزي(شاد) با رویکرد پژوهش حاضر با هدف ارزیابی شبکه اجتماعی دانش

است. انجام شده  برنامه درسی  بهبود  لحاظ روش   جهت  به  و  نوع کاربردي  از  به لحاظ هدف،  این پژوهش 

آموزان دوره اول  باشد. جامعه آماري شامل دو گروه معلمان و دانشتحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی می

ر   14متوسطه، منطقه   از  استفاده  با  نمونهشهرتهران، که  ازجدول مورگان،  وش  استفاده  با  و  گیري تصادفی 

نفر به عنوان نمونه برآورد و مورد مطالعه قرار   376آموز،  دانش  16780نفر، واز تعداد 220معلم،  515ازتعداد 

باشد و در طراحی آن، گویه ها در چهار بخش (نقاط قوت،  گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته می

ها و تهدیدها) تنظیم شده است. جهت برآورد روایی پرسشنامه، از روایی صوري و محتوایی  فرصتنقاط ضعف،  

ها با استفاده امار  و براي سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده

تک نمونه اي) استفاده    Tآمار استنباطی(توصیفی (جدول و نمودار فراوانی، درصد، انحراف معیار و میانگین) و  

  شد. 

اموزان با توجه به نتایج  ها از نظر دبیران و دانشها وتهدید پس از شناسایی چهار بعد نقاط قوت، ضعف، فرصت

که بر اساس استفاده از نقاط  )  soراهبردهاي تهاجمی (  swotبه دست آمده، و با استفاده ازجدول ماتریس  

براي بهره  اقتضایی (از فرصت  برداريقوت  نقاط ضعف براي  )  woها، راهبردهاي  بردن  از بین  بر اساس  که 

که بر اساس استفاده از نقاط قوت براي مبارزه با    )stهاي انطباقی(اند، راهبردبرداري از فرصت ها مناسببهره

بارزه با تهدیدها  که بر اساس از بین بردن نقاط ضعف براي م  ) wtاند و  راهبردهاي تدافعی(تهدیدها مناسب

  مناسب اند ارایه شدند.

 
: کلیدي کلمات     SWOTآموزي(شاد)، برنامه درسی، رویکردآموزش دانش ارزیابی، شبکه 



 CIPJ. Vol .1, No. 3 (Autumn 2021)                                       19                           3شماره  **سال اول *فصلنامه چشم انداز برنامه درسی و آموزش  

 

 

  مقدمه

در    ير یگو همه  یشرق  يکشورها  ي فراتر از مرزها  روس یو سپس انتشار و  ایکرونا در شرق آس   روس یو  وع یبا ش  

  د یکوو  روس ی شدن و  یبحران و پاندوم  نیبزرگ مواجه شد. در بحبوحه ا  يا کرونا زده با فاجعه  يایدن  ،یسطح جهان

 نیوجود ا  باند.  شد   يد یمرحله جد   وارد  یآموزش   هاينظاممختلف   ينماند و در کشورها  بینصیب  زی، آموزش ن19

و   روس یکرونا و وع ی، با ش بوددر آموزش استفاده شده  د یجد  ي از ابزارها ياری، بس19  د یکوو ي ریگاز همه  شیکه پ

  ی احساس شد و اکثر کشورها در زمان کوتاه  شیاز پ  شی ب  ي مجاز  يهابه آموزش   ازین  ،یفاصله اجتماع  تیلزوم رعا

  ن یا  تیفی با ک  شبردیپ  يبرا  یی بسترها  يسازو آماده  يز مجا  ي خواه ناخواه مجبور به حرکت به سمت آموزش ها

  .)1399(غفوري فرد، نوع از آموزش شدند 

ناشناخته مواجه شد    ینشده و با وجوه  ی نیبشیپ  ی، آموزش و پرورش با بحران1398اسفند    لیاز اوا  ز ین  ران یا  در

  ی مدارس چه زمان  ستیآمد و هنوز هم مشخص ن  ی مبهم و نامشخص به نظر م  یلیکه درآن چشم انداز سال تحص

  آموزان باز خواهد شد.  معلمان و دانش ي به رو

به    يبه طور جد   منیو ا  تی فی با ک  ر،یکودکان و نوجوانان را از آموزش فراگ  يحق برخوردار  کرونا  یجهانبحران  

خالقانه و    یبه مداخالت آموزش   ازین)    2020بحران(  آموزش و پرورش در    یآژانس  نی شبکه ب  انداخته است  خطر  

معلمان درآموزش    ار یبه عنوان دست  ن ی، ظهور والد   یتازه کارکنان آموزش   يهابه مهارت  افتن یبه دست    ازینوآورانه؛ ن 

ذکر  کرونا    حاصل از بحران   راتییاز جمله تغرا    وآموزگاران   ران یفراگ  ي ازهایبه منظور رفع ن  ي ریلزوم ادامه پذ   ها و  

و شعار وزارت آموزش    رس مدا  ی لیبا توجه به تعطدر ایران   .)370ص: 1399جواران،   یلو جال  يکند.(اسکندریم

وزارت آموزش و پرورش، ادارات، مدارس و    ياز سو   ايگسترده   يهاباشد» تالش ینم  ل یو پرورش؛ « آموزش تعط

و ازراه دور    نیتا بستر مناسب جهت آموزش به صورت آنال  د یمعلمان در سراسر کشور در همه سطوح انجام گرد

ا  جادیا ا  آموزش شد که وزارت    نیها اتالش   نیشود. حاصل  برنامه  نام «شاد» (شبکه    یاجتماع  يو پرورش  به 

معرفي آموزدانش  یآموزش  را  دانش  ی)  و  معلمان  او  در  مجاز  نیآموزان،  پ  يشبکه  به    ند یفرا  يسازادهیموظف 

آموزان وارد  دانش  یعنیاست    یشاد همانند ساختار مدرسه واقع  ی شبکه آموزش   ساختار.  شدند   ير یادگی  -یاددهی

ضور دارد و  دهد، حیمدرسه ارائه م  ریکه مد   ی شوند و معلم در همان زمان مطابق با برنامه کالس یم  ي کالس مجاز

آموزان  دانش   ، یآموزش   نهی در زم  امروزه .) 1399،  و پرورش   ش کند(وزارت آموز  یرا دنبال م  ي ریادگی-یاددهی  ند یفرآ

  ی زارع(کنند ی استفاده م  یو گروه   ي انفراد   يخود در کارها  الت یبه عنوان کمک به تحص  یاجتماع  ي هااز شبکه

و آموزش نشان داد که    یاجتماع  ي شبکه ها  نهیدر زم  هانجام شد   يهاپژوهش  ی) بررس 25ص  :  1394، یزوارک

توان امکان استفاده  یم  جینتا  نیرا داشته باشد. از جمله ا  يد یمف  جیتواند نتایها در آموزش مشبکه  نیاستفاده از ا

روش  تدر  ي هااز  عال  س یمختلف  به  توجه  مارتین (  رندگانیادگی  ق یبا  و  و    ؛   0182  ،١جردن   ٢همکارانهودگیز 

؛  )٣،2021منگ خانگتوسط معلمان (  ي گرتیهدا يهات یفعال نجام و ا ی صی تشخ يهایابی) امکان انجام ارز2020،

 
1 - Jordan & Martin 
2 - Hodges et al 
3-  Mangkhang 
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  ي هاروش   سهیو مقا  لی؛ تحل) 2120،  ١ساهین و ینل آموز(معلم و دانش  انیو همکارانه م  انهیتدارك جو مشارکت جو

دانشجو  ير یادگیمختلف   ارتقاء دانش  تول)٢،2021شرزینگر (  ان یو  بردن سرعت  باال  تسه  د ی؛  اشاعه دانش،    ل یو 

فرا اثربخش و    يریادگ یتجارب    جادی)؛ ا2020،  ٣ونوریک (  يری ادگی  ند یانتقال دانش آشکار و پنهان در  معنادار، 

-دانش  زهیانگ  شی)؛ افزا7201،  ٥همکاران چو و و   6201 ،٤و همکاران دي مارکوس ( رندگانیادگ ی ي بخش برالذت

به  0152،  ٧و همکاران زتو  ،  2120،  ٦ان ارو همک  ان جی (شانیریادگی  فیگرفتن وظا  يجد   يها براآن  ق یموزان و تشوآ

محققان    ي اری) و بس2010ن (ا)، بار9201(  ٨ي زیدنی و همکارانهاپژوهش  نی). همچن1392،یینقل از چراغ مال

عالقه باعث    ن یدهند و ایعالقه نشان م   ی کیالکترون  ير یادگیسبک از    ن یآموزان به انشان دادند که دانش  گرید

  ت ی خالق  شیخالقانه و به تبع آن افزا  يهاتیفعال   ، يریادگی  ي ها براآن  زه یآموز، انگ دانش- علمم  یبهبود رابطه اجتماع

  ي برا یآموزان هستند، امکانات فراوانکه مورد اقبال و عالقه دانش  نیعالوه بر ا یاجتماع يهاشبکه. شود یها مآن

کالس را در بعد زمان و مکان    يدهند و مرزهایآموز قرار م معلم و دانش  اریانتقال اطالعات وگرفتن بازخورد در اخت

  ي ز کاربردهاا  یبرخ   .)13:  1394همکاران،    و  يشوند(موحد   ی م  يخودکارآمد   شیدارند و موجب افزای برم  انیاز م

  ی دسترس   ،يریپذ انعطاف  نه، یعبارتند از: کاهش هز  ير یادگیو    سیآموزش، تدر  ند ی در فرآ  یاجتماع  يشبکه ها

  يری ادگی ي هاتیبرخط، انجام فعال يهاانجام پروژه ،یاجتماع مشارکت جاد ی، ا) 2020، ٩(ونیچواتانابه اطالعات عیسر

مح بردلی کیالکترون  يهاط یدر  و  برقرار   يجستجو  ،) ١٠،2020ی(گریفیث  و    ياطالعات،    ي ریادگ یارتباط 

  ي ها نقطه نظرات، برنامه  يگذارتعامل خانه، مدرسه و جامعه، اشتراك   ، )١١،2018(عبدالرحیم و عبدالرحیمیمشارکت

فعال   ف یتکال  ؛ یکالس  بازد  تیو  برقرار   دها، یها، گزارش  و  ب  ی مل  ،ی تعامل در سطوح محل  ي تبادل اطالعات    ن یو 

آموزش    ند یبه فرآ  ي مجاز  یاجتماع   يهاشبکه   ورود  .)3:  1395  انی(زمانیبه سواالت درس   عی سر  ییپاسخ گو  ،یالملل

آموز  بر دانش  م یمستق  ریغ  ای  م یهم دارند که به صورت مستق  ی ها، چالش ها و اثرات مخربعالوه بر فرصت  ي ریادگیو  

  ر ییاست. با وجود تغ  يچالش ها، تقابل آن با معلم و کالس حضور  نیاز مهمتر  یکیگذارند.  یم  ریو روند آموزش تاث

به تسه   علم نقش م   ا یرا در استفاده موثر    یباز هم معلم نقش اساس   انهیبر را  ی گر در آموزش مبتنلیاز مدرس 

  ند یکل فرآ د یجد   يها  يو تسلط معلم به فناور  ی کاف  ییدر درس را دارد. در صورت عدم آشنا ياز فناور   رموثریغ

  .) 9: 1397  د،نژا  یقرار خواهد گرفت(طوفان  ریآموزش تحت تاث
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است که با حضور معلم در کالس    یآموزش   ت یفعال  کی  س» ی«تدر  ، يریادگیآموزش و    ند یدر فرا  نکهیتوجه به ا  با

  نکه یآموزان است و با توجه به ادانش ي ریادگیروند    لیبستر مطلوب و تسه   جادیافتد و هدف آن، ایدرس اتفاق م

استقبال    نیکه ا  ي شود به طور  ی شاد انجام م  ي آموزدانش  یدر قالب شبکه اجتماع  س یتدر  ند یفرا نیهم اکنون ا

رسانه بر    نیکاربست ا  يرا برا   ي اد یز  يهافرصت  ،يمجاز  یاجتماع  يهاآموزان و معلمان از شبکه گسترده دانش 

شبکه و استفاده از آن    نی نگاه به ا  د یاست، با  فراهم آورده  یو پرورش   یآنها در ابعاد آموزش   یل یتحص  يهاتیقابل

شبکه    نیبهتر از ا  يمند الزم است جهت بهره  یعنیباشد.    يراهبرد   کرد ینگاه و رو  کی   ير یادگی-  یاددهی  ند یدرفرا

مشخص شود چگونه امروزه    ق یطر  نیتا از ا  شود  یشبکه را بررس   نیا  ٤يدهایو تهد   ٣ها ، فرصت٢، ضعف ١نقاط قوت 

ارتقاء    يبرا   یتوانند مکان مناسبیخود م  ي هایژگیبا تمام و  یاجتماع  ي هااطالعات و ارتباطات و شبکه  ي فناور

 با .باشد   ي امروز  شرفته یآموزان به شکل متداول و پدرس دانش  يهاو کالس   یو پرورش   یآموزش   يسطح رفتارها

عوامـل    ل یاز قبی(ستمیس عوامل درون  يسر  ک ی  ر یهمواره تحت تأث  ستمیس   ک یشبکه شاد به عنوان    نکهیتوجه به ا

برون  و  و....)  محتوا  تدریس،  ساعات  امکانـات،  متخصـص،  نیـروي  قبیستمیس مـدیریتی،  عوامل سیاسی،    لی(از 

  ایبلندمدت    يزیرکه برنامه   باشد یماقتصادي، اجتماعی و فناوري، رقبا، ذینفعان، نهادهاي دولتی و سایرنهادهـا...)  

  ی نقش   ندهیوضع آ  ینیبشیپ  نیاست، بنابرا  یرونیب  ط یبا مح  یتعامل آن عوامل درون  ند یآن متأثر از فرا  کیاستراتژ

  .شبکه شاد دارد  تیموفق  ند یدر فرا یاساس 

تحل  ه یتجز ابزارها  یک یSWOT  یلو  درون  يراهبرد   ي از  ضعف  و  قوت  نقاط  فرصت   یستمیس انطباق   ي هابا 

  ن یبرنامه بلندمدت که بهتر  نیعوامل و تدو  نیا  ییشناسا  يمنظم برا  یلیکند تحلیاست که تالش م  یستمیس برون 

از مسائل و چالش    یتوان به فهرستیم   وامل ع  نیو شناخت ا  ی . با بررس دهد ی ارائه م   د،ینما  جاد یها را اآن   ن یتطابق ب

  ک ی بلندمدت و استراتژ  يزیربرنامه   قیمقابله با آنها را از طر  يالزم برا   يهاو اقدام  افتیشبکه شاد دست    يفرارو   يها

شبکه شاد به طور    يهاها و فرصتتوان قوت ی م  کرد یرو  نیبا استفاده از ا  گریو اجرا کرد. به عبارت د  ینیبشیپ

را به    دهایها وتهد آموزان را به حداکثر و ضعف دانش  یلی تحص  شرفتیو بالطبع پ  يریادگ ی–  یاددهی  ند یاخص و فرا

  .استفاده کرد یدرس  ي زیربرنامه ند یدر فرا جینتا  نیرساند و از احداقل ممکن  

  نه یدر زم  قاتی و نبود تحق  ي ریادگی–  ی اددهی  ند یامروز شبکه شاد در فرا  گاهیو جا  تیرو با توجه به اهم  نیا  از

ها  نقاط قوت و ضعف و فرصت ییبوجود آمده در خصوص شبکه شاد، شناسا يو چالش ها  یرونی و ب یعوامل درون 

 
مزیت یک نظام    نقطه قوت: موردي است که سازمان در صورت انجام یا داشتن آن از امتیاز مثبت و توانایی فراوانی برخوردار خواهد شد. قوت منبع مهارت یا -  1

 ه اي نظام را نشان می دهد. نسبت به نظام هاي دیگر است. قوت یک شایستگی ممتاز است که مزیت مقایس 
د در  نقطه ضعف: موردي است که سازمان در صورت انجام یا داشتن آن از امتیاز منفی وعدم توانایی برخوردار خواهد شد. ضعف، یک محددیت یا کمبو - 2

ی است که مختل کننده فعالیت هاي نظام بوده  منابع، مهارتها و امکانات و تواناییهایی است که مانع عملکرد اثربخش سازمان می شود. ضعف یک عامل درون 

 ودررسیدن نظام به اهدافش خلل ایجاد نموده والزم است توسط نظام به حداقل رسانده شود 
است که   ي . به عنوان موتور متحرکه ادی نما  یم ياری به اهدافش   دنیآنچه نظام را در رس یعنینظام است؛    طیعمده در مح تیموقع کی فرصت:  فرصت  - 3

 کند. یبرابر م  نیشتاب حرکت نظام را چند 
ی  عکس فرصت، عاملی است که مانع حرکت، رشد و بالندگی سازمان می شود و تهدید یک موقعیت نامطلوب عمده در محیط نظام است و به عنوان مانع - 4

 بر سر راه نظام قرار دارد و آن را از رسیدن به اهدافش بازمی دارد 
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ها و فرصتها و برطرف  حداکثر قوت  فادهرسد تا با استیبه نظر م   يمهم و ضرور   يشبکه مجاز   نیا  يدهایو تهد 

  نکه یا  يبرا   گر،یتر اجرا شوند. از طرف د   ت یفیها موثرتر و با کشبکه، آموزش   نیا  يهاد یها و تهد ساختن ضعف

  دن یدهد و نحوه رس   صیکند، مقصد مناسب را تشخ  ییموجود شبکه شاد را شناسا  تی آموزش و پرورش بتواند وضع

و مقابله کند و خود   یشیشبکه شاد چاره اند  ندهیآ يهامقابله با چالش  ي بتواند برا زی کند و ن  نییتب  زیبه آنجا را ن

  کرد یاز رو  ير یبر آن است با بهره گ  ی پژوهش سع  نیهماهنگ سازد در ا  ی و خارج  ی داخل  ط یمح  رات ییرا با تغ

SWOT  شناخت،    نیا  رهگذرشود تا با استفاده از    ییشبکه شاد شناسا  يدهایها و تهد نقاط قوت، ضعف، فرصت

.  ردیمورد استفاده قرار گ  شی از پ  شیب  ير یادگی-یاددهی  ند یها در فراشبکه  نیاستفاده از ا  لیها و پتانستیظرف

پرسش پاسخ دهد که نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و    نی کند به ا  یپژوهش تالش م  ن یمهم ا نیبه ا  دنیرس   يبرا

 شاد کدام است؟  يشبکه دانش آموز  يدهایتهد 

  هم ترین نقاط قوت شبکه اجتماعی دانش آموزي (شاد) کدامند؟م .١

  آموزي (شاد) کدامند؟هم ترین نقاط ضعف شبکه اجتماعی دانش م .٢

  مهم ترین فرصت هاي شبکه اجتماعی دانش آموزي (شاد) کدامند؟  .٣

  هم ترین تهدیدهاي شبکه اجتماعی دانش آموزي (شاد) کدامند؟م .٤

  پژوهش  روش 

پژوهش حاضر به لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردي و به لحاظ نحوه گردآوري داده ها از نوع توصیفی و به طور  

یمایشی می باشد.جامعه آماري پژوهش ، شامل کلیه معلمان و دانش آموزان دوره اول متوسطه  دقیق تر از نوع پ

از    1400  - 1399شهر تهران،  در سال تحصیلی    14منطقه   که تعداد کل آن ها بر حسب اطالعات اخذ شده 

تاي برآورد  نفر می باشد. در راس   16780و     515آموزش و پرورش به ترتیب تعداد    14معاونت آموزشی منطقه  

  376معلم و     220نمونه با استفاده از جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی ساده به ترتیب

دانش آموز به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند.به منظور گرد آوري داده هاي پژوهش مطالعات کتابخانه اي  

  فرآیند   ،در طراحی و تهیه ابزار پرسشنامه محقق ساخته  است.    ، استفاده شده1و  دو فرم پرسشنامه محقق ساخته

مندرج در متون علمی، مشورت با اساتید و مطالعه اسناد و   ث ابزار سازي به این صورت بود که براساس مباح 

  گوبه براي ابعاد چهار گانه   130پرسشنامه دانش آموزان و    چهارگانهگویه براي ابعاد      91در ابتدا  سوابق پیشین،  

  77پرسشنامه دانش آموزان داراي  پرسشنامه معلمان احصا شد. با مرور و حذف گزینه هاي تکراري در نهایت  

در این فرم پس از ارائه ي توضیحات کلی در خصوص  گویه نهایی شد.     113گویه و پرسشنامه معلمان داراي  

ابعاد  ز نوع بسته پاسخ پیرامون  ، سؤال هاي پیش ساخته و او دانش آموزانچگونگی تکمیل فرم توسط معلمان  

ارائه شده است. طیف مورد استفاده براي پاسخگویی به گویه هاي مندرج در ابزار پژوهش، پنج مرتبه   چهار گانه

 
ر بھ دلیل رعایت پروتکل ھای بھداشتی وزارت بھداشت از پرسشنامھ الکترونیکی استفاده شد؛ بھ این صورت کھ پرسشنامھ  در پژوھش حاض - ١

تحت وب طراحی شده ولینک پرسشنامھ از طریق شبکھ ھای اجتماعی برای معلمان و دانش آموزان ارسال گردید و آنھا از طریق تلفن ھمراه  
 پرسش ھا نموده و فرم تکمیل شده را  برای پژوھشگرارسال نمودند  ھوشمند اقدام بھ پاسخ دادن بھ
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براي  (با بهره گیري از ارزش هاي عددي اعطا شده به گزینه ها و فراوانی هاي آنها  عالوه    اي لیکرت می باشد. به

عدد سه نیز در هر )  د دو؛ تا حدي، عدد سه؛ زیاد، عدد چهار؛ و خیلی زیاد، عدد پنجخیلی کم، عدد یک؛ کم، عد

  .  گویه به عنوان حد متوسط طیف مذکور بوده است 

جهت برآورد روایی پرسشنامه، از روایی صوري و محتوایی و  براي سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ  

  آورده شده است  1براي سواالت ابعاد چهار گانه در جدول شماره  استفاده گردید. مقدار الفاي کرونباخ

  محاسبه آلفاي کرونباخ  پرسشنامه دبیران  1 جدول

 آلفاي کرونباخ  پرسشنامه دبیران 
 

 آلفاي کرونباخ  تعداد گویه

 926/0  22  نقاط قوت شبکه اجتماعی دانش آموزي (شاد)  از دیدگاه دبیران 

 943/0  36 اجتماعی دانش آموزي (شاد)  از دیدگاه دبیران نقاط ضعف شبکه  

 892/0  29 فرصت هاي  شبکه اجتماعی دانش آموزي (شاد) از دیدگاه دبیران 

 937/0  26 تهدیدات شبکه اجتماعی دانش آموزي (شاد) از دیدگاه دبیران 

 آلفاي کرونباخ  پرسشنامه دانش اموزان

 آلفاي کرونباخ  تعداد گویه 

909/0 18 نقاط قوت شبکه اجتماعی دانش آموزي (شاد)  از دیدگاه دانش آموزان   

899/0 25 نقاط ضعف شبکه اجتماعی دانش آموزي (شاد)  از دیدگاه دانش آموزان   

913/0 17 فرصت هاي  شبکه اجتماعی دانش آموزي (شاد) از دیدگاه دانش آموزان   

(شاد) از دیدگاه دانش آموزان تهدیدات شبکه اجتماعی دانش آموزي    17 927/0  

با استناد به ضرایب الفاي کرونباخ شده براي  پرسشنامه دبیران  و پرسشنامه دانش آموزان می توان گفت  

  پرسشنامه محقق ساخته از سطح پایایی مطلوبی برخوردار می باشد.

فراوانی، درصد، انحراف معیار و میانگین) و استنباطی  براي تجزیه و تحلیل داده ها از آمار  توصیفی(جدول و نمودار  

)T  .تک نمونه اي) استفاده شد  

  یافته هاي تحقیق 
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  آمار توصیفی 

ی معلمان مورد مطالعه شناخت تیجمع يها  یژگیو :1 جدول  

 سابقه خدمت  مدرك تحصیلی جنسیت 

جنس 

 یت

 درصد تعداد  درصد تعداد مقطع تحصیلی درصد تعداد

09/69 152 زن 57/4 10 فوق دیپلم    5-1  34 45/15  

91/30 68 مرد  12/67 147 کارشناسی    15-6  31 09/14  

جنس 

 یت

48/26 58 کارشناسی ارشد     25-16  83 73/37  

83/1 4 دکتري      26<  72 73/32  

درصد آقا  30/ 91 یعن ینفر  ) 68( خانم و  ران یدرصد از گروه دب  69/ 09 ی عنینفر  ) 152( 2با توجه به جدول

  )4/ 57(ارشد؛   یکارشناس  ) 26/ 48( ،یمدرك کارشناس  ي دارا  رانیاز گروه دب ) 67/ 12که از این میان ( هستند.

  .می باشند  ي مدرك دکتر  يدرصد دارا ) 83/1(  و  پلمیدرصد فوق د

  

  ی دانش آموزان مورد مطالعهشناخت تیجمع ي ها یژگیو :3 جدول

 درصد تعداد پایه  درصد تعداد جنسیت 

11/74 272 دختر  06/31 114 هفتم   

89/25 95 پسر  61/31 116 هشتم   

33/37 137 نهم 100 367 مجموع   

 100 367 مجموع    

 

درصد   33/37که از این میان  درصد از گروه دانش آموزان پسر هستند.  89/25درصد از گروه دانش آموزان دختر و  11/74 )3با توجه به (جدول 

 باشند.  ی هفتم م ه یدرصد از پا 06/31 هشتم و  ه یدرصد از پا 61/31 نهم، ه یاز گروه دانش آموزان در پا

 

 

  آمار استنباطی 
 

  سوال اول: مهمترین نقاط قوت شبکه دانش آموزي (شاد) کدامند؟

گروه دبیران به لحاظ میانگین و انحراف معیار مورد توصیف قرار گرفته و به جهت  در این بخش پاسخ هاي  

  .  سهولت بررسی به ترتیب نزولی از بیشترین تا کمترین میانگین ارائه شده است
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  از نظر دبیران )  شاد( ي آموز  دانش یاجتماع شبکه قوت  نقاطمیانگین و انحراف معیار   3 جدول

معناداري دو   آماره  t انحراف معیار  میانگین  گویه  شماره گویه 

 دامنه 

00/4 جلوگیري از گسترش ویروس کرونا در جامعه  3  74/0  86/19  00/0  

هاي ارسالی امکان حذف و ویرایش پیام  20  98/3  58/0  13/25  00/0  

82/3 وجود فضاي ابري و امکان ذخیره اطالعات  17  75/0  21/16  00/0  

شدهمحتواي ارائه  امکان ذخیره کالس و  19  76/3  73/0  32/15  00/0  

73/3 امکان حضوروغیاب آنالین  22  75/0  47/14  00/0  

56/3 آشنا شدن با فناوري هاي ارتباطی نوین 9  81/0  38/10  00/0  

55/3 تمهیدات دقیق امنیتی و تعریف مشخص کاربر  16  82/0  99/9  00/0  

مختلف دستیابی به اطالعات درسی در زمینه هاي  14  43/3  84/0  64/7  00/0  

هاگیري از فعالیت هاي کالسامکان گزارش  5  29/53  79/0  22/7  00/0  

گیري از فعالیت مدرسه امکان گزارش  4  36/3  83/0  50/6  00/0  

28/3 امکان انتقال اطالعات از یک گوشی به گوشی  21  83/0  97/4  00/0  

25/3 سهولت در جویا شدن از وضعیت درسی  13  83/0  49/4  00/0  

20/3 امکان تسهیل تعامل و ارتباط مستقیم بین معلم و دانش آموز در شبکه شاد  1  89/0  34/3  00/0  

کاهش برخی هزینه هاي اقتصادي، اجتماعی و ... با استفاده از امکانات موجود در  6

 فضاي شاد 

13/3  87/0  25/2  03/0  

بدون محدودیت موجود در دیگر رسانه  تبادل اطالعات وارتباطات درفضاي مجازي  8

 ها ( واتساپ و تلگرام) 

06/3  02/1   93/0  36/0  

آموز با یک خط امکان ورود چند دانش  18  3.02 96/0  28/0  78/0  

89/0 2.94 گفتگو و محاوره و جریان ارتباطی دو سویه در شبکه شاد  11  98/0-  33/0  

89/0 2.86 شکل گیري و تقویت آموزش جمعی و گروهی  7  35/2-  02/0  

91/0 2.85 سرعت انتشار اطالعات در شبکه  2  51/2-  01/0  

90/0 2.75 کارکرد تبلیغی و محتوایی  10  19/4-  00/0  

91/0 2.65 برقراري ارتباط زنده  15  73/5-  00/0  

86/0 2.40 جذاب و برانگیزنده بودن  12  24/10 -  00/0  

»  جلوگیري از گسترش ویروس کرونا در جامعههاي «، از دیدگاه دبیران، گویههی گو22مجموع  از    3با توجه به جدول  

هاي ارسالی»،«وجود فضاي ابري و امکان ذخیره اطالعات»، «امکان ذخیره کالس  امکان حذف و ویرایش پیام، «

  باشد. مهمترین نقطه قوت شبکه اجتماعی شاد می شده» و محتواي ارائه  
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  انش آموزان د  نظر  از)  شاد(  يآموز دانش ی اجتماع شبکه  قوت  نقاط  اریمع  انحراف  و نیانگ یم4جدول 
  t  انحراف معیار  میانگین گویه  شماره گویه 

 آماره 
 معناداري دو دامنه

  00/0  23/22  01/1  17/4  امکان حضوروغیاب آنالین   18

  00/0  44/22  00/1  17/4  هاي ارسالی امکان حذف و ویرایش پیام  17

  00/0  24/18  06/1  01/4  آموز در کالس مشخص بودن حضور یا غیبت دانش  12

  00/0  61/17  04/1  96/3  وجود فضاي ابري و امکان ذخیره اطالعات   14

  00/0  08/14  19/1  87/3  جلوگیري از گسترش ویروس کرونا در جامعه   2

  00/0  96/13  10/1  80/3  شده امکان ذخیره کالس و محتواي ارائه   16

  00/0  43/10  18/1  64/3  ساده و راحت بودن استفاده از آن   8

  00/0  05/7  12/1  41/3  دستیابی به اطالعات درسی در زمینه هاي مختلف   11

  00/0  30/6  18/1  39/3  دردسترس و همواره آماده بودن   7

  00/0  14/6  16/1  37/3  آشنا شدن با فناوري هاي ارتباطی نوین   5

  00/0  16/4  17/1  25/3  صرف جویی در وقت دانش آموزان و خانواده هاي آنها   3

  00/0  13/4  05/1  23/3  گفتگو و محاوره و جریان ارتباطی دو سویه در شبکه شاد   6

  00/0  98/3  04/1  22/3  امکان تسهیل تعامل و ارتباط مستقیم بین معلم و دانش آموز در شبکه شاد   1

  04/0  09/2  32/1  14/3  آموز با یک خط دانشامکان ورود چند   15

کاهش برخی هزینه هاي اقتصادي، اجتماعی و ... با استفاده از امکانات موجود در فضاي    4

  شاد 

10/3  17/1  56/1  12/0  

  51/0  66/0  26/1  04/3  عالقمند کردن دانش آموزان به دانش روز   10

 53/0  - /62  25/1  96/2  برقراري ارتباط زنده   13

  00/0  - 35/4  27/1  71/2  جذاب و برانگیزنده بودن   9

  

امکان  » ، «  امکان حضوروغیاب آنالین   هاي « ، از دیدگاه دانش آموزان، گویههی گو18مجموع  از    4با توجه به جدول  

آموز در کالس »، « وجود فضاي ابري و  هاي ارسالی»،« مشخص بودن حضور یا غیبت دانشحذف و ویرایش پیام 

  مهمترین نقطه قوت شبکه اجتماعی شاد می باشد.  امکان ذخیره اطالعات » 
  

  سوال دوم: مهمترین نقاط ضعف شبکه دانش آموزي( شاد) کدامند؟ 

  ران ی دب نظر  از )  شاد( ي آموز  دانش ی اجتماع شبکه ضعف   نقاط   اریمع انحراف  و نیانگ یم5جدول 

 معناداري دو دامنه  آماره  t  انحراف معیار   میانگین  گویه   شماره گویه 

 00/0  20/24  69/0  12/4 محدودیت در پهناي باند و پایین بودن سرعت اینترنت  6

 00/0  10/20  76/0  03/4  نیاز به پهناي باند وسیع براي جابجایی داده ها   14

 00/0  65/14  91/0  90/3  وابستگی و اعتیاد به اینترنت   20

 00/0  63/14  88/0  87/3  کاهش تعامل حضوري خانواده و مدرسه   2
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 00/0  19/13  92/0  81/3  ناتوانی خانواده هاي پایین جامعه براي تهیه پیش نیازهاي شبکه شاد   13

 00/0  05/13  85/0  75/3  گسترده مخاطبان ضعف شبکه شاد در پاسخگویی به طیف   21

 00/0  46/9  95/0  60/3  عدم توجه به فرهنگ بومی محلی با ارائه محتواي یکنواخت   5

 00/0  25/8  95/0  53/3  عدم کنترل و نظارت بر استفاده به موقع از اینترنت   1

 00/0  08/8  96/0  50/3  عدم امکان ادغام چند کالس با محتواي مشابه توسط یک معلم   19

 00/0  82/7  85/0  46/3  دبستانی .... هاي چندپایه، پیش عدم امکان پیاده سازي برنامه کالس   12

 00/0  80/7  86/0  45/3  نبود قوانین و مقرراتی مشخص براي استفاده یا عدم استفاده از شبکه شاد   18

 00/0  77/7  81/0  43/3  عدم امکان مناسب، توجه و پیاده سازي فعالیت هاي فوق برنامه   4

ضعف یا فقدان پیش نیازهاي دانشی، نگرشی و توانشی در پیاده سازي شبکه    15

  شاد 

42/3  83/0  58/7  00/0 

 00/0  67/6  91/0  41/3  عدم امکان ارایه بازخورد از تحقق یا عدم تحقق یادگیري  24

 00/0  47/6  02/1  40/3  هاي دروس عملی و دروس مهارتی عدم امکان اجراي برنامه   7

 00/0  83/5  04/1  39/3  قطع روابط اجتماعی دانش آموزان با یکدیگر   11

 00/0  67/5  86/0  38/3  اولویت دادن به مطالب ارائه شده درنرم افزاربه جاي حضور درکالس  22

 00/0  58/5  96/0  35/3  نبود رویکردهاي فرهنگی مناسب در استفاده از شبکه شاد   3

 00/0  43/5  84/0  32/3  کافی با مبانی تئوري و عملکردي شبکه شاد عدم آشنایی فنی   10

 00/0  89/4  98/0  32/3  عدم استفاده ازظرفیت هاي نهاد خانواده در فرایند تربیتی دانش آموزان   25

 00/0  00/4  96/0  26/3  بدنی هاي سالمت و تربیتعدم امکان اجراي برنامه   23

 17/0  38/1  88/0  08/3  صوتی و یا عکس یا فیلم محدودیت در ارسال فایل متنی و   9

 37/0  90/0  90/0  05/3  کاهش انگیزه براي استفاده از روش هاي قدیمی ارتباط در کالس   16

 00/1  00/0  82/0  00/3  عدم آشنایی دانش آموزان با شیوه استفاده از ابزار هوشمند و اینترنت  8

 64/0  47/0-  99/0  97/2  یکدیگر شکل گیري روابط زاید بین دانش آموزان با   17

محدودیت در پهناي باند و پایین بودن    هاي «، از دیدگاه دبیران، گویههی گو25مجموع  از    5با توجه به جدول  

نیاز به پهناي باند وسیع براي جابجایی داده ها »،« وابستگی و اعتیاد به اینترنت »، « کاهش    » ، «  سرعت اینترنت

 مهمترین نقطه ضعف شبکه اجتماعی شاد می باشد   تعامل حضوري خانواده و مدرسه » 

آموزان انش د  نظر  از)  شاد(  يآموز دانش یاجتماع شبکه ضعف نقاط  ار یمع  انحراف  و نیانگ یم : 6جدول  

  معناداري دو دامنه   آماره  t  انحراف معیار   میانگین  گویه   شماره گویه 

  00/0  38/12  24/1  80/3  محدودیت در پهناي باند و پایین بودن سرعت اینترنت  3

  00/0  57/11  32/1  80/3  آموزان ¬آموزان به دلیل دادن تکالیف زیاد به دانش¬دلزدگی دانش  13

  00/0  70/4  39/1  34/3  پایین جامعه براي تهیه پیش نیازهاي شبکه شاد ناتوانی خانواده هاي   6

  00/0  97/2  39/1  22/3  قطع روابط اجتماعی دانش آموزان با یکدیگر   17

  01/0  74/2  30/1  19/3  نیاز به پهناي باند وسیع براي جابجایی داده ها   25

  01/0  83/2  24/1  18/3  محدودیت در ارسال فایل متنی و صوتی و یا عکس یا فیلم   5

  02/0  32/2  35/1  16/3  کاهش انگیزه براي استفاده از روش هاي قدیمی ارتباط در کالس   2

  03/0  20/2  40/1  16/3  اتالف وقت بر اثر استفاده از شبکه شاد   22

  stream)  13/3  29/1  98/1  05/0زمان ( صورت همعدم ارسال تصویر یا صوت معلم به   14
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  19/0  31/1  16/1  08/3  عدم امکان مناسب، توجه و پیاده سازي فعالیت هاي فوق برنامه  21

  37/0  90/0  33/1  06/3  عدم کنترل و نظارت بر استفاده به موقع از اینترنت   1

  49/0  69/0  45/1  05/3  اینترنت وابستگی و اعتیاد به   7

  50/0  67/0  32/1  05/3  هاي دروس عملی و دروس مهارتی عدم امکان اجراي برنامه   12

  73/0  35/0  50/1  03/3  عدم امکان ایجاد گروه و کانال (به هر نوعی) براي افراد   15

  80/0  -26/0  22/1  98/2  عدم امکان ارایه بازخورد از تحقق یا عدم تحقق یادگیري  4

  22/0  -32/1  28/1  92/2  عدم توانایی بعضی ازمعلمان با تولید محتواي الکترونیکی و متناسب   11

  10/0  -64/1  30/1  89/2  بدنی هاي سالمت و تربیتعدم امکان اجراي برنامه   9

مواجهه با حجم وسیعی از اطالعات خارج از کنترل فرد در شبکه   24

  شاد 

86/2  18/1  21/2-  03/0  

  01/0  -55/2  35/1  82/2  عدم آشنایی معلمان با شیوه استفاده از ابزار هوشمند و اینترنت   18

  01/0  -78/2  32/1  81/2  اولویت دادن به مطالب ارائه شده درنرم افزاربه جاي حضور درکالس 20

  00/0  -97/3  42/1  71/2  کافی نبودن زمان حضور معلمان در شبکه شاد   16

  00/0  -76/4  27/1  68/2  کافی با مبانی تئوري و عملکردي شبکه شاد عدم آشنایی فنی   23

  00/0  -79/6  25/1  56/2  شکل گیري روابط زاید بین دانش آموزان با یکدیگر   8

  00/0  -09/7  35/1  50/2  عدم آشنایی دانش آموزان با شیوه استفاده از ابزار هوشمند و اینترنت  19

  00/0  - 32/10  22/1  34/2  ناآشنا هنگام فعالیت در شبکه شاد رویارویی با مطلب و صفحات   10

محدودیت در پهناي باند و پایین    هاي « ، از دیدگاه دانش آموزان، گویههیگو52مجموع  از    6با توجه به جدول  

آموزان »،« ناتوانی خانواده  ¬آموزان به دلیل دادن تکالیف زیاد به دانش¬دلزدگی دانش  » ، «  بودن سرعت اینترنت

 « یکدیگر  با  آموزان  دانش  اجتماعی  روابط  قطع   »  ،« شاد  شبکه  نیازهاي  پیش  تهیه  براي  جامعه  پایین     هاي 

 مهمترین نقطه ضعف شبکه اجتماعی شاد می باشد 

  سوال سوم: مهمترین فرصت هاي شبکه دانش آموزي(شاد) کدامند؟ 

  از نظر دبیران )  شاد( يآموز دانش  یاجتماع  شبکه  میانگین و انحراف معیار  فرصت  7:جدول

 دامنه  دو معناداري آماره  t  انحراف معیار   میانگین  گویه   

 00/0  48/17 76/0  90/3 جلوگیري از قطع جریان آموزش ویادگیري درشرایط اضطراري   11

 00/0  18/17 68/0  79/3 امکان به اشتراك گذاري اطالعات   16

 00/0  07/15 68/0  70/3 آموزان با جنبه هاي اموزشی فضاي مجازي آشنایی دانش   19

 00/0  97/13 75/0  69/3 .توسعه آموزش مجازي   4

 00/0  59/13 77/0  66/3 ایجاد انگیزه براي معلمان دراستفاده از تکنولوژي   23

 00/0  56/13 71/0  65/3 آشنایی معلمان با تولید محتوا در بستر فضاي مجازي  8

تدارك فرصت الزم براي آشنا کردن دانش آموزان با فناوري جدید    15

 درفرآیند یاددهی 

62/3  66/0 72/12  00/0 

 00/0  73/11 78/0  62/3 گسترش سواد رسانه اي در بین معلمان   5
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 00/0  10/11 75/0  56/3 گسترش سواد رسانه اي در بین دانش آموزان   10

 00/0  76/9 83/0  55/3 اشتراك گذاشتن تجارب معلمان توانمند ودانش آنها به   20

 00/0  39/8 84/0  47/3 گسترش سواد رسانه اي در بین مدیران   1

 00/0  87/6 83/0  37/3 تشکیل گروههاي درسی جهت آموزش و ارتباط با دانش آموزان   12

 00/0  57/6 77/0  35/3 مجازي آشنایی دانش آموزان با تولید محتوا در بستر فضاي   21

افزایش مسوولیت پذیري معلمان براي کسب دانش ومطالعه در طول    9

 سال 

30/3  75/0 91/5  00/0 

 00/0  26/5 78/0  28/3 تدارك فضایی امن و قابل اعتماد براي آموزش دربسترفضاي مجازي   17

سوي امکان تسهیل در ارسال تکالیف یادگیري و دریافت بازخورد از   14

 معلم 

27/3  99/0 10/4  00/0 

گسترش عدالت آموزشی با ارسال مطالب آموزشی از نقاط مختلف   22

 کشور 

25/3  96/0 87/3  00/0 

 00/0  01/3 83/0  17/3 ایجاد بستري امن براي آموزش   2

 02/0  44/2 88/0  15/3 شناسایی و معرفی معلمان توانمند وخالق   7

آزادانه و آشنایی با ایده ها، افکار و  امکان بیان ایده ها به صورت   3

 سالیق دیگر

05/3  93/0 80/0  43/0 

 71/0  38/0 89/0  02/3 امکان شرکت در بحث و گفتگوي مجازي   18

امکان عبور از چارچوب کالس و مرتبط کردن محیط درون و بیرون    6

 کالس

00/3  80/0 08/0  93/0 

هاي تعاملی و گروه تبدیل آموزش قدرت مدار (معلم محور)به سبک   13

 مدار 

97/2  78/0 52/0-  60/0 

  ویادگیري   آموزش   جریان  قطع   از  جلوگیري     هاي « ، از دیدگاه دبیران ، گویهه یگو23مجموع  از    7با توجه به جدول  

  فضاي   اموزشی   هاي   جنبه  با   آموزاندانش   اطالعات»،« آشنایی   گذاري   اشتراك   به  امکان    » ، «اضطراري  درشرایط 

 شبکه اجتماعی شاد می باشد فرصت هاي مهمترین    مجازي»   آموزش  توسعه . مجازي »، « 
  

 
 

  انش آموزان د نظر از) شاد(  يآموز  دانش یاجتماع شبکه فرصت   اریمع انحراف   و نیانگ یم: 8جدول  
 دامنه  دو معناداري آماره  t  انحراف معیار   میانگین  گویه   

  00/0  72/10  08/1  60/3  اموزشی فضاي مجازي آموزان با جنبه هاي آشنایی دانش   6

  00/0  71/8  14/1  52/3  ایجاد بستري امن براي آموزش   8

  00/0  49/8  06/1  47/3  آشنایی دانش آموزان با تولید محتوا در بستر فضاي مجازي   4

  00/0  26/7  19/1  45/3  گسترش سواد رسانه اي در بین دانش آموزان   16

  00/0  67/7  06/1  42/3  تولید محتوا در بستر فضاي مجازيآشنایی معلمان با   5

  00/0  47/7  08/1  42/3  تدارك فضایی امن و قابل اعتماد براي آموزش دربسترفضاي مجازي   14

تدارك فرصت الزم براي آشنا کردن دانش آموزان با فناوري جدید    15

  درفرآیند یاددهی و یادگیري 

38/3  12/1  53/6  00/0  

  00/0  03/5  30/1  34/3  گروههاي درسی جهت آموزش و ارتباط با دانش آموزان تشکیل   7
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  00/0  40/5  11/1  31/3  تسهیل در ارسال تکالیف یادگیري و دریافت بازخورد از سوي معلم   2

گسترش عدالت آموزشی با ارسال مطالب آموزشی از نقاط مختلف   12

  کشور 

25/3  12/1  24/4  00/0  

  00/0  79/3  16/1  23/3  گذاشتن تجارب معلمان توانمند ودانش آنها به اشتراك   11

افزایش مسئولیت پذیري معلمان براي کسب دانش ومطالعه در   13

  طول سال تحصیلی 

23/3  15/1  78/3  00/0  

  00/0  44/3  24/1  22/3  جلوگیري از قطع جریان آموزش ویادگیري درشرایط اضطراري   10

  00/0  32/3  19/1  21/3  گفتگوي مجازي امکان شرکت در بحث و   3

امکان بیان ایده ها به صورت آزادانه و آشنایی با ایده ها، افکار و    1

  سالیق دیگر دانش آموزان در فضاي مجازي 

95/2  22/1  77/0-  44/0  

  10/0  -68/1  06/1  91/2  تغییر نقش معلم از سخنران به تسهیل گر   9

آموزان با جنبه هاي  آشنایی دانش    هاي «، از دیدگاه دانش آموزان، گویهه یگو18مجموع  از    8با توجه به جدول  

ایجاد بستري امن براي آموزش »،« آشنایی دانش آموزان با تولید محتوا در بستر      » ، «   اموزشی فضاي مجازي

شبکه اجتماعی شاد   فرصت هاي مهمترین    فضاي مجازي »، « گسترش سواد رسانه اي در بین دانش آموزان » 

  .می باشد 

  

  سوال چهارم: مهمترین تهدیدهاي شبکه دانش آموزي (شاد) کدامند؟ 

  ران یدب نظر از) شاد(  يآموز دانش یاجتماع شبکه  دات یتهدمیانگین و انحراف معیار   : 9 جدول

 معناداري دو دامنه آماره  t  انحراف معیار  میانگین گویه  شماره گویه 

 0/ 00  14/ 96  0/ 74 4/ 11 خطراعتیاد دانش آموزان به اینترنت و گوشی هاي موبایل   16

 0/ 00  13/ 37  0/ 76  4/ 04  خیلی ازخانواده هااعمال هزینه هاي اینترنت براي   15

به خطر افتادن سالمتی دانش اموزان به دلیل استفاده    1

  مداوم از شبکه شاد 

95 /3  85 /0  77 /11  00 /0 

 0/ 00  11/ 31  0/ 83  3/ 82  کنار رفتن آموزش هاي عملی و مهارتی   4

فقدان آگاهی بسیاري از والدین به بایدها و نبایدهاي    12

  فرزندانشان از فضاي مجازي استفاده 

81 /3  87 /0  11 /11  00 /0 

رویه و بدون کنترل دانش آموزان از فضاي  استفاده بی  9

  مجازي 

80 /3  85 /0  92 /9  00 /0 

امکان سلب اعتماد خانواده ها از نظام آموزشی در صورت   8

  عدم مدیریت صحیح

79 /3  81 /0  02 /10  00 /0 

 0/ 00  10/ 78  0/ 82  3/ 70  افزار الزام و اجبار به استفاده از نرم   13

عدم امکان کنترل دانش آموزان در فضاي مجازي از طرف    5

  خانواده ها

64 /3  97 /0  50 /10  00 /0 

 0/ 00  10/ 66  0/ 92  3/ 56  غلبه نگاه آموزش محوري بر مهارت محوري  10

 0/ 00  8/ 42  0/ 87  3/ 52  به حاشیه رانده شدن برنامه هاي کیفی و تربیتی مدرسه  14

 0/ 00  7/ 58  0/ 93  3/ 51  تاکید زیاد بر مسایل درسی و غافل شدن از مسایل تربیتی  2

 0/ 00  7/ 45  0/ 86  3/ 43  کاهش رقابت با انحصاردر شبکه آموزش  23
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 0/ 00  7/ 52  0/ 88  3/ 38  افزایش شکاف طبقاتی درخانواده هاي طبقه ضعیف  20

 0/ 00  4/ 94  0/ 96  3/ 38  به خطر افتادن تحقق عدالت آموزشی   6

دسترسی دانش آموز به انبوهی از اطالعات اینترنتی بدون    7

  امکان نظارت و کنترل 

19 /3  22 /1  59 /4  00 /0 

آموز به حریم  شکستن حریم معلمان در اثر ورود دانش  3

  خصوصی آنان 

06 /3  07 /1  69 /3  00 /0 

استفاده بی رویه از مطالب دیگران و کاهش خالقیت    17

  معلمان

01 /3  98 /0  94 /3  00 /0 

 0/ 00  3/ 55  0/ 95  2/ 96  بدبینی نسبت به نظام آموزشی  22

 0/ 01  2/ 89  1/ 07  2/ 94  نقض حریم خصوصی معلمان، دانش آموزان و خانواده ها  21

 0/ 01  2/ 70  0/ 98  2/ 84  کاهش خالقیت دانش آموزان و معلمان  11

 0/ 02  2/ 35  1/ 00  2/ 81  از بین رفتن خالقیت دراستفاده ازنرم افزارهاي جدید   24

 0/ 03  2/ 17  1/ 01  2/ 76  استفاده از نرم افزار به عنوان ابزارتبلیغات   18

 0/ 73  - 0/ 35  1/ 07  2/ 49  سو استفاده هاي احتمالی جناحی وسیاسی   19

خطراعتیاد دانش آموزان به اینترنت و      هاي « ، از دیدگاه دبیران، گویههیگو24مجموع  از    9با توجه به جدول  

اعمال هزینه هاي اینترنت براي خیلی ازخانواده ها »،« به خطر افتادن سالمتی دانش      » ، «  گوشی هاي موبایل

شبکه    تهدید هاي  مهمترین     مهارتی »    و  عملی  هاي  آموزش   رفتن  اموزان به دلیل استفاده مداوم »، « کنار

 .اجتماعی شاد می باشد 

  انش آموزان د نظر از) شاد(  يآموز دانش یاجتماع شبکه  دات یتهد  اریمع  انحراف  و نیانگ یم : 10جدول 

  معناداري دو دامنه   آماره  t  انحراف معیار   میانگین  گویه   شماره گویه 

  00/0  18/12  28/1  81/3  اعمال هزینه هاي اینترنت براي خیلی ازخانواده ها  11

  00/0  95/7  45/1  60/3  خطراعتیاد دانش آموزان به اینترنت و گوشی هاي موبایل   12

  00/0  24/8  32/1  57/3  انداختن بار آموزش و یادگیري بر دوش دانش آموز   17

  00/0  38/8  28/1  56/3  الزام و اجبار به استفاده از نرم افزار   9

  00/0  81/4  41/1  35/3  به خطر افتادن سالمتی دانش اموزان به دلیل استفاده مداوم   1

  00/0  45/4  30/1  30/3  تربیتی تاکید زیاد بر مسایل درسی و غافل شدن از مسایل    2

  00/0  62/3  37/1  26/3  کنار رفتن آموزش هاي عملی و مهارتی   3

  00/0  38/3  28/1  23/3  افزایش شکاف طبقاتی درخانواده هاي طبقه ضعیف   14

  00/0  15/3  33/1  22/3  استفاده بی رویه از مطالب دیگران و کاهش خالقیت معلمان   13

  01/0  48/2  35/1  17/3  آموزشی در خانواده هاي طبقه ضعیف عدم رعایت عدالت    8

  21/0  27/1  36/1  09/3  کاهش خالقیت دانش آموزان و معلمان   6

  74/0  33/0  28/1  02/3  به حاشیه رانده شدن برنامه هاي کیفی و تربیتی مدرسه   10

  08/0  -75/1  22/1  89/2  امکان سلب مسئولیت معلمان از خودشان   16
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آگاهی بسیاري از والدین به بایدها و نبایدهاي استفاده  فقدان   7

  فرزندانشان از فضاي مجازي 

87/2  29/1  87/1-  06/0  

عدم امکان کنترل دانش آموزان در فضاي مجازي از طرف   4

  خانواده ها

77/2  37/1  20/3-  00/0  

  00/0  -24/4  26/1  72/2  نقض حریم خصوصی معلمان، دانش آموزان و خانواده ها  15

دسترسی دانش آموز به انبوهی از اطالعات اینترنتی بدون    5

  امکان نظارت و کنترل 

68/2  37/1  44/4-  00/0  

  

اعمال هزینه هاي اینترنت براي    هاي « ، از دیدگاه دانش آموزان، گویههی گو17مجموع  از    10با توجه به جدول  

خطراعتیاد دانش آموزان به اینترنت و گوشی هاي موبایل »،« انداختن بار آموزش و      » ، «  خیلی ازخانواده ها

شبکه اجتماعی    تهدید هاي  مهمترین     یادگیري بر دوش دانش آموز »، « الزام و اجبار به استفاده از نرم افزار »  

می باشند.
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ریس ارزیابی شبکه اجتماعی شاد به منظور بهبود برنامه درسی دوره اول متوسطه بر اساس تقاطع نقاط قوت،  مات  . 11جدول 

  ) SWOTها (ضعف، تهدیدات، فرصت

  ترین نقاط ضعف) (مهم W  ترین نقاط قوت)(مهم S  عوامل داخلی          عوامل خارجی

O ها : فرصت  

یادگیري در  ) جلوگیري از قطع جریان آموزش و 1

  شرایط اضطراري

  ) امکان به اشتراك گذاشتن اطالعات 2

) آشنایی دانش آموزان با جنبه هاي آموزش فضاي 3

  مجازي و توسعه آموزش مجازي 

  ) ایجاد فضاي امن براي آموزش 4

  ) امکان حذف و ویرایش پیام هاي ارسالی 1

  ) جلوگیري از گسترش ویروس کرونا 2

  خیره اطالعات) وجود فضاي ابري و امکان ذ3

 ) امکان ذخیره کالس و محتواي ارائه شده 4

  ) محدودیت در پهناي باند و پایین بودن سرعت اینترنت 1

  نیاز به پهناي باند وسیع براي جابجایی داده ها) 2

ناتوانی خانواده هاي پایین جامعه براي تهیه پیش نیاز هاي ) 3

  شبکه شاد 

لیف زیاد به دانش  ) دلزدگی دانش آموزان به دلیل دادن تکا4

 آموزان 

T  (تهدیدها)  

) خطر اعتیاد دانش آموزان به اینترنت و گوشی هاي 1

  موبایل 

استفاده بی رویه و بدون کنترل دانش آموزان از ) 2

  فضاي مجازي

  ها اعمال هزینه اینترنت براي خیلی از خانواده) 3

به خطر افتادن سالمتی دانش آموزان به دلیل  ) 4

 مداوم از شبکه شاد استفاده 

SO هایی که بر اساس استفاده از نقاط (استراتژي

گذاري  ها پایهبرداري از فرصتقوت، براي بهره

  اند): شده

) با اضافه کردن امکانات ظاهري و کاربردي  1

تر به محیط شبکه شاد، در جهت رفع هرچه بیش

هاي هاي آن اقدام شود و جاذبهتر محدودیتبیش

آموز  اي شود که دانش به گونه گرافیکی در آن

بتواند در عین یادگیري مناسب، لذت کافی در  

  استفاده از این شبکه را ببرد. 

) با تأمین فضاي ذخیره سازي و ابري مناسب در  2

- ها و اندازهاین شبکه، سعی شود اطالعات با حجم

  هاي مختلف به اشتراك گذاشته شود. 

ورد هاي این شبکه باید دائما م) زیرساخت3

بررسی و به روزرسانی قرار بگیرند تا اشکاالت آن  

  به راحتی شناسایی و رفع شود. 

-گیري از فناوري) این شبکه باید بتواند با بهره4

هاي  اي به روز و الگوگیري از سایر شبکهه

آموزشی، خود را به عنوان یک رقیب در بین سایر 

  هاي آموزشی در سایر کشورها معرفی کند. شبکه

WO هایی که بر اساس از بین بردن نقاط ضعف، (استراتژي

  اند): گذاري شده ها پایهبرداري از فرصتبراي بهره

اي باشد ) میزان پهناي باند و سرعت اینترنت باید به گونه1

که در شرایط اضطراري اختاللی در روند آموزش ایجاد نکند و  

هاي جدید در خصوص ارائه باید در این زمینه سیاست

خدمات اینترنتی اتخاذ شده و اقدامات مناسبی صورت گیرد 

آموزان در همه مناطق کشور بتوانند بدون اي که دانشبه گونه

  هیچ مشکلی از این شبکه استفاده کنند. 

آموزان قشر ضعیف که ناتوان در خرید ) در رابطه با دانش 2

وسیله و اینترنت هستند، باید تسهیالت مناسب و رایگان در  

  گرفته شود.  نظر

هاي سخت افزاري و الزم این شبکه توجه  ) اگر به زیرساخت3

توانند از امکانات آموزان به صورت برابر نمیکافی نشود، دانش 

افزاري هاي نرماین شبکه استفاده کنند. پس باید از زیرساخت

- افزاري مجهز و با کیفیتی استفاده شود تا همه دانشو سخت

کانات این شبکه استفاده نمایند و از آموزان بتوانند از ام

  اختالالت فناوري نیز در این زمینه جلوگیري شود. 

ST  هایی که بر اساس استفاده از نقاط  (استراتژي

گذاري  قوت، به منظور مبارزه با تهدیدها پایه

  اند): شده

) براي استفاده درست و مناسب از اینترنت و  1

- الزم هم به دانش هاي فضاي مجازي باید آموزش

  هایشان ارائه شود. آموزان و هم خانواده

هاي جانبی به منظور نظارت ) استفاده از برنامه2

آموزان در فضاي مجازي توسط  بر فعالیت دانش 

ها که به منظور  والدین و آموزش دادن به آن

  نظارت بر فعالیت فرزندان خود چگونه عمل کنند. 

مناسب جهت استفاده  ) تهیه محتواهاي آموزشی 3

ها از فضاي  آموزان و والدین آندرست دانش 

مجازي و نحوه کار با شبکه شاد و به اشتراك  

  هاي مختلف گذاشتن اطالعات به شکل

- ) فراهم کردن ایجاد تعامل بیشتر و بهتر دانش4

موزان و معلمان به منظور آشنایی با امکانات آ

  شبکه و نحوه استفاده از آن 

 

WT هایی که بر اساس از بین بردن نقاط ضعف، ژي( استرات

  اند): گذاري شده به منظور مبارزه با تهدیدها پایه

هاي کاربردي مناسب در کنار شبکه شاد  ) استفاده از برنامه1

در صورت ایجاد اختالل در این شبکه به منظور حفظ تعامل و  

  جلوگیري از ایجاد اختالل در روند آموزش 

ئله مهمی است که باید با تولید اي مس) سواد رسانه2

- محتواهاي آموزشی کافی در این حوزه، میزان آگاهی دانش

ها نیز بتوانند  هایشان را افزایش داد و خانوادهآموزان و خانواده

به راحتی اشکاالت موجود در شبکه را شناسایی کرده و آن را 

به جامعه متخصصان اطالع رسانی کرده و پیشنهادات خود را 

  جهت هرچه بهتر شدن این شبکه ارائه دهند. در 

) وضع قوانین و مقررات روشن و صریح در خصوص میزان  3

استفاده از فضاي مجازي و ارائه تسهیالت مناسب در صورت  

  آموزان استفاده درست و متناسب از اینترنت به دانش 
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  بحث و نتیجه گیري: 

جهت بهبود    ییبه منظور ارائه راهبردهاSWOT   کرد یشاد با رو  يشبکه دانش آموز   یاب یارزپژوهش حاضر با هدف  

  انجام شد. در خصوص  مهم ترین نقاط قوت شبکه اجتماعی دانش آموزي (شاد)   دوره اول متوسطه  یبرنامه درس 

؛گویه هاي «امکان حذف و ویرایش پیام  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از دیدگاه دبیران و دانش آموزان  

هاي ارسالی»، «جلوگیري از گسترش ویروس کرونا»، «وجود فضاي ابري و امکان ذخیره اطالعات»، «امکان ذخیره  

. و  ترین قوت هاي شبکه اجتماعی شاد می باشند  کالس و محتواي ارائه شده» به ترتیب بیشترین میانگین از مهم

ده بودن»، از کمترین میانگین در زمینه نقاط قوت شبکه شاد بین دبیران و دانش آموزان  «جذاب و بر انگیزاننگویه  

  برخوردار می باشد.  

) که عقیده  2020یافته هاي این بخش با یافته هایی نظیر یولیا(  در رابطه با گویه «جلوگیري از ویروس کرونا»

آموزان را مجبور می کند تا در خانه درس بدهند  دارد که بیماري همه گیر ناشی از ویروس کرونا معلمان و دانش 

وجود فضاي ابري و  «  و درس بخوانند تا شیوع این بیماري کاهش یابد  همخوانی دارد. در رابطه با گویه هاي  

امکان ذخیره اطالعات، امکان ذخیره کالس و محتواي ارائه شده» با توجه به این که یادگیري براي دانش آموزان  

مختلف و وجود تفاوت هاي فردي با سرعت متفاوتی اتفاق می افتد وجود این نقاط قوت به دانش  با بهره هوشی  

این امکان را می دهد تا بر طبق توانایی و ویژگی هاي فردي خود سرعت یادگیري شان را تنظیم کنند و  ان  آموز

  فاده کنند.  در صورت نیاز همیشه می توانند به محتوا دسترسی داشته باشند و مکرر از آن است

به خود   شاد  قوت شبکه  نقاط  زمینه  در  میانگین  که کمترین  بودن»  انگیزاننده  بر  و  با گویه «جذاب  رابطه  در 

می توان با اضافه  اختصاص داده ، نشان دهنده این است که عامل قوي نبوده است و نیاز به تقویت دارد از جمله  

آموز بتواند در عین  اي شود که دانشهاي گرافیکی در آن به گونهجاذبهتر و  کردن امکانات ظاهري و کاربردي بیش

  یادگیري مناسب، لذت کافی در استفاده از این شبکه را ببرد.  

بستر هاي آموزشی یکی از عوامل  ) در پژوهش خود به این نتایج دست پیدا کرد که:  1400وحدانی و همکاران( 

ن چالش هاي دست اندرکاران نظام هاي آموزشی مجازي است. این  کلیدي در آموزش مجازي و یکی از مهم تری

ابزار  باشد.  از کیفیت فنی و پشتیبانی مناسب برخوردار  باید  بر زیر ساخت هاي فناورانه است  بستر که مبتنی 

امکان    برقراري ارتباط ( سیستم نرم افزاري مورد استفاده) باید بهره مند از سرعت تبادل داده بسیار باالیی باشد تا

تعامل سازنده و مثبت میان دانش آموزان با معلمان و دانش آموزان با یکدیگر فراهم باشد. امکانات نرم افزار مورد  

استفاده باید قابلیت متنوع و مورد نیاز کالس هاي آنالین و آفالین را داشته باشد. امکان حضور و غیاب، برگزاري  

ه همزمان چندین نفر، نظر سنجی، تشکیل گروه هاي تعاملی( براي بحث  آزمون، تعامل دوسویه اجراي زنده، استفاد 

هاي گروهی)، به اشتراك گذاري محتواها و... از جمله ویژگی هاي مهمی است که باید نرم افزار مورد استفاده  

) زوارکی  زارعی  پژوهشگرانی چون  از سوي  نیز  آموزش  در  دو سویه  ارتباطات  باشد.  گرکورت و  1392داشته   (

فعالیت در فرآیند  2012کاران(هم نوع اصلی  تعامل،  یا  ارتباط  برقراري  از آن جهت که  است.  تلقی شده  ) مهم 

یادگیري است و یادگیري، حاصل ارتباط مستمر بین عناصر یادگیري همچون یادگیرندگان دیگر و معلم    -یاددهی
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ذعان داشتند برقراري رابطه و ایجاد  ) ا1392است این امکان باید فراهم گردد. زارعی زوارکی و سیدي نظرلو (

یاددهی  رمز  آموزش  عناصر  میان  و    -تعامل  اطالعات  فناوري  بر  مبتنی  آموزش  در  بخش  اثر  و  یادگیري موفق 

  ارتباطات است. 

در خصوص  مهم ترین نقاط ضعف شبکه اجتماعی دانش آموزي (شاد) نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از  

محدودیت در پهناي باند و پایین بودن سرعت اینترنت»، «نیاز به پهناي باند وسیع براي  نظر دبیران، گویه هاي «

جابجایی داده ها»، «وابستگی و اعتیاد به اینترنت »، به ترتیب مهمترین نقاط ضعف شبکه اجتماعی دانش اموزیمی  

باند  پهناي  در  «محدودیت  گویه هاي  آموزان  دانش  نظر  از  که  است  حالی  در  این  سرعت    باشد  بودن  پایین  و 

اینترنت»، «دلزدگی دانش آموزان به دلیل دادن تکالیف زیاد به دانش آموزان»، « ناتوانی خانواده هاي پایین جامعه  

رویارویی با  براي تهیه پیش نیاز هاي شبکه شاد» از مهمترین نقاط ضعف شبکه اجتماعی شاد می باشد. و گویه «

در شبکه شاد» هم از نظر دبیران و هم دانش آموزان از کمترین میانگین    مطلب و صفحات ناآشنا هنگام فعالیت

  برخوردار می باشد.

  

در رابطه با گویه هاي «محدودیت در پهناي باند و پایین بودن سرعت اینترنت و نیاز به پهناي باند وسیع براي  

حصر به فرد این شبکه ها که  جابجایی داده ها»، می توان گفت که این نقطه ضعف می تواند ویژگی اصلی و من 

تعامل پویا و دوسویه است، را خدشه دار نماید. سرعت باالي  اینترنت در تمامی کارهایی که با اینترنت انجام می  

شود اهمیت زیادي دارد، در شرایط آموزش آنالین که تعداد زیادي از دانش آموزان و معلمان به شبکه هاي آنالین  

علی رغم تالش ها واقدامات موثر    ف می تواند این آموزش ها را تحت تاثیر قرار دهد.رو آورده اند این نقطه ضع

متولیان و مسئوالن آموزش و پرورش در امر راه اندازي سامانه شاد، شواهد اولیه نشان از آن دارد آموزش از طریق  

از کشور این شرایط فراهم   سامانه شاد نیازمند امکانات، پیش نیازها و تخصص هاي خاص دارد که در نقاط زیادي 

نیست. استفاده از آموزش هاي الکترونیکی در صورتی که بستر آن آماده باشد و در شرایط مناسب انجام شود می  

عالوه براین هرچه خانواده ها در تنگناي مالی قرار داشته باشند،    تواند به یادگیري بهتر دانش آموزان کمک کند.

اوري خواهند داشت. در نتیجه دانش آموزان آنها از تحصیل باز می مانند. مگر در  در نتیجه استفاده کمتري از فن

یافته هاي این بخش  مواردي که هزینه هاي دسترسی کاهش یابد و امکان دسترسی در همه کشور افزایش یابد.  

)،  1399ري()، مشکات ناد1399)، محمدي مهر و همکاران(1399با یافته هایی نظیریافته هاي عباسی و همکاران(

) مبتنی بر  1394)، صائمی و همکاران (1399)، زینی وندنژاد و نویدي(1399محمد یاري یالقوز آقاج و شهیدي(

نبود امکانات فنی مناسب، عدم زیرساخت هاي آموزشی، کمبود دسترسی به اینترنت، عدم دسترسی برابر همه  

  و افزایش هزینه هاي خانواده ها، همخوانی دارد.  دانش آموزان به ابزار هاي ارتباطی، کند بودن سرعت اینترنت

در عصر ارتباطات و فناوري اطالعات، نیاز به کالس هاي آموزشی برخط ضروري است؛ کالس هایی با داشتن زیر  

نیاز هاي   برطرف کننده  امکانات ضروري که  با  و  با محیط مطلوب  اپلیکیشن هاي مناسب  و  ساخت هاي الزم 

س علمی بر اساس نظریات و پژوهش هاي روانشناسان یادگیري باشد؛ امري که سایر  معلمان و روش هاي تدری
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کشور هاي جهان از سال ها قبل به آن توجه داشته و با بستر سازي مناسب نسبت به رفع نواقص و کمبود هاي  

روانشناسی  آن و طراحی اپلیکیشن هاي مناسب اقدام کرده اند. براي ساخت اپلیکیشن باید پژوهش ها و نظریات  

تربیتی را در نظر گرفت. اما پیش از ساخت این اپلیکیشن، افزایش پهناي باند اینترنت و پوشش سراسري سرعت  

اینترنت در کشور و ارائه یارانه اینترنت به خانواده هاي دانش آموزان کم درآمد جهت استفاده همه گیر در راستاي  

  تحقق عدالت آموزشی، الزامی است.

با   رابطه  «در  میانگین  گویه  کمترین  از  که  در شبکه شاد»  فعالیت  ناآشنا هنگام  و صفحات  با مطلب  رویارویی 

برخوردار می باشد. این نتایج نشان دهنده این است که شبکه اجتماعی شاد به عنوان یک شبکه بومی توانسته  

درسی است، را پوشش داده و  است نقطه ضعفی که سایر شبکه هاي اجتماعی دارند و آن محتواهاي گسترده غیر 

بخش مهمی از دغدغه هاي والدین در رابطه با رویارویی دانش آموزان با صفحات و مطالب غیر درسی را پوشش  

) مبتنی بر این که استفاده از شبکه اجتماعی شاد به دلیل این که به  1399دهد. این نتایج با یافته عبداهللا زاده( 

دسترسی دانش آموزان به  اساتید خود طراحی شده است و محتوایی به غیر  صورت مدیریت شده، با هدف بهبود  

از آموزشی ندارد که دانش آموزان سرگرم محتواهاي دیگر شوند که این امر نقش مثبتی در بهبود تمرکز دانش  

  آموزان خواهد داشت و در نتیجه منجر به بهبود عملکرد تحصیلی خواهد شد، همخوانی دارد. 

 
مهم ترین فرصت هاي شبکه اجتماعی دانش آموزي (شاد) نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از  در خصوص   

نظر دبیران گویه هاي «جلوگیري از قطع جریان آموزش و یادگیري در شرایط اضطراري»؛ «امکان به اشتراك  

مجازي» مهمترین    گذاشتن اطالعات»، «آشنایی دانش آموزان با جنبه هاي آموزش فضاي مجازي و توسعه آموزش 

فرصت هاي شبکه اجتماعی دانش آموزي (شاد)  هستند در حالی که از نظر دانش آموزان گویه هاي « آشنایی  

دانش آموزان با جنبه هاي آموزش فضاي مجازي و توسعه آموزش مجازي»؛ «ایجاد بستري امن براي آموزش»؛  

تولید محتوا در بستر فضاي مجازي با  » مهمترین فرصت هاي شبکه اجتماعی شاد می  «آشنایی دانش آموزان 

  باشند. 

آورد، امکان دریافت  هاي اجتماعی در آموزش و یادگیري فراهم می که استفاده از شبکه یکی از فرصت هاي اساسی  

است.   محدودیت  بدون  نیاز  مورد  و  که  اطالعات جدید  است  این  است  مسلم  راین خصوص  د  از  انچه  استفاده 

کند که به آسانی به محتواي یادگیري مورد نیاز خود دسترسی  گیرندگان و اساتید را قادر می هاي مجازي، یاد شبکه

)اظهار   2013( در این خصوص  پیدا کرده و به همان سادگی نیز آن را گسترش و نشر دهند. یا پیکی و هودانیلی  

اوم با برنامه هاي شبکه  می دارند که محیط یادگیري نامحدود است که در آن تجارب دانش آموزان به طور مد 

نامحدودي   به محتواي  و اطالعات  اشتراك گذاري منابع  به  با  توانند  آنها می  و  تازه می شود  اجتماعی مجازي 

شبکه هاي اجتماعی میتوانند مکمل جریان آموزش باشند، فرصت بسیار خوبی را در اختیار  پیدا کنند.    دسترسی

رار(سیل، زلزله، آلودگی هوا، بیماري و..) و عدم امکان حضور در کالس  متولیان آموزش قرار دهند تا در شرایط اضط

) مبتنی  1399یافته هاي این بخش با یافته هاي سلیمی و فردین(درس به عنوان یک روش جایگزین استفاده شود.  

از طریق رسانه  بر توجه ویژه به آموزش مجازي و استفاده از امکانات سازمانها و ارگان ها، ایجاد فرصت آموزشی برابر
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ملی و استفاده از تمام جوانب آموزش مجازي مانند تدریس آنالین، ارتباطات خصوصی و... آموزش هاي مجازي را  

) مبتنی براین که شبکه اجتماعی شاد  1399سازد. همچنین با یافته محمدي مهر و همکاران(میجذابتر و مفید تر  

ندگی تحصیلی در زمان تعطیالت و ایجاد فرصت بروز خالقیت  در بعد آموزشی سازمان دهنده جلوگیري از عقب ما

  براي دانش آموزان بود، همخوانی دارد.  

در خصوص  مهم ترین تهدیدهاي  هاي شبکه اجتماعی دانش آموزي (شاد) نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که  

بایل»؛ «اعمال هزینه هاي اینترنت  از نظر دبیران، گویه هاي «خطر اعتیاد دانش آموزان به اینترنت و گوشی هاي مو

براي خیلی از خانواده ها»؛ «به خطر افتادن سالمتی دانش آموزان به دلیل استفاده مداوم از شبکه شاد» مهم ترین  

نیز گویه هاي «اعمال هزینه هاي   آموزان  دانش  (شاد) هستند  آموزي  دانش  تهدیدهاي  هاي شبکه اجتماعی 

ها»؛ «خطر اعتیاد دانش آموزان به اینترنت و گوشی هاي موبایل»؛ «انداختن بار    اینترنت براي خیلی از خانواده

  آموزش و یادگیري بر دوش دانش آموز» از مهم ترین تهدید هاي شبکه اجتماعی شاد می دانند. 

در خصوص تبیین یافته هاي این بعد می توان گفت وابستگی دانش آموزان به فضاي مجازي در سال هاي اخیر  

ز چالش هاي اصلی والدین و مدارس بوده است که این امر در حال حاضر با توجه به مجازي شدن کالس ها  یکی ا

که نشان    و استفاده بیشتر دانش آموزان از اینترنت به مشکلی فراگیر تر تبدیل شده است. شواهدي وجود دارد 

ی به اینترنت و کسب مهارت هاي الزم  دهد استفاده از فناوریهاي دیجیتال در خانه یا مدرسه نیازمند دسترس می 

در دسترس  تواند از جمله محدودیت هاي این مسئله باشد.  براي تحصیل در فضاي مجازي است. همین امر می 

بودن دائم تلفن هوشمند یا رایانه متصل به اینترنت و به عبارتی استفاده بی رویه و بدون هدف موجب اختالل در  

این امکانات می تواند  عملکرد تحصیلی دانش آموزان م از  ابزار گونه  ی گردد در مقابل آن استفاده هدف دار و 

موفقیت تحصیلی را براي دانش آموزان به ارمغان آورد. محققان به این نتیجه رسیده اند که آشنایی نداشتن دانش  

نت به سر ببرند و  آموزان با فضاي مجازي، باعث می شود دانش آموزان ساعات زیادي را در فضاي مجازي و اینتر

این می تواند زمینه ساز وابستگی دانش آموزان به گوشی و فضاي مجازي و آسیب پذیري دانش آموزان شود. این  

آموزان نیز ممکن  که حتی دانش مبنی براین  ).2008؛ شن و همکاران،  2007( یانگ و تانگ،  مورد  با یافته هاي  

ستفاده مکرر از اینترنت و گذراندن اوقات زیاد در فضاي مجازي با  همخوانی دارد. ا  است به اینترنت معتاد شوند 

انبوهی از اطالعات و تازگی ها، جستجو در این فضا براي پاسخ به بعضی تکالیف درسی، بازي هاي آنالین سرگرم  

حی به  کننده می تواند سبب اعتیاد دانش آموزان به اینترنت و رایانه باشد که خود می تواند مشکالت جسمی و رو

  دنبال داشته باشد.

اول   برنامه درسی دوره  بهبود  ا پژوهش می توان راهبردهاي زیر را براي  امده  نتایج بدست  نهایت بر اساس  در 

  متوسطه پیشنهاد داد: 

  شده   ییدوره اول متوسطه بر اساس نقاط قوت شناسا ی بهبود برنامه درس الف) راهبردهاي 

 ه کردن یا حذفرفع محدودیت در تعداد کلمات جهت اضاف  

  ... اضافه کردن استفاده ازانواع خط مثل خط نستعلیق و  
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  آموزش به کاربران در خصوص ویرایش پیام  

 رفع محدودیت در میزان فضاي در دسترس کاربر براي ذخیره فایل ها  

  افزایش امنیت ذخیره سازي در فضاي ابري  

  تامین زیر ساخت هاي سخت و نرم 

  شده   ییشناساضعف دوره اول متوسطه بر اساس نقاط  یبهبود برنامه درس راهبردهاي ب)

  از اختالالت فناوري و نیز تدوین محتواي مطلوبجلوگیري  

 تجدید نظر در سیاست هاي مربوط به ارائه خدمات اینترنتی  

  رفع انحصار مخابرات و تقویت بخش خصوصی حاضر در اینترنت ثابت  

  تجهیزات ارائه تسهیالت به خانواده ها جهت تامین  

  در اختیار قرار دادن اشتراك رایگان به خانواده هاي کم برخوردار  

  افزایش تفریحات خانوادگی و غنی کردن اوقات فراقت  

 وضع قوانین براي استفاده از اینترنت  

  معرفی کتاب وتولید محتواي آموزشی در خصوص ضرورت استفاده بهینه ازاینترنت  

  شده   ییشناسافرصت هاي اساس  اول متوسطه بر دوره  یبهبود برنامه درس ج) راهبردهاي  

  استفاده از اپلیکیشن هاي کاربردي به صورت آنالین و آفالین با قدرت و قابلیت بازخورد تعاملی  

  وارد کردن مسائل تربیتی در شبکه شاد  

  افزایش حجم ذخیره سازي فضاي ابري  

 ا توسط دانش آموزان فراهم کردن امکان بارگذاري فایل ها، تصاویر، ویدئوها و داده ه  

  آمادگی جامعه در خصوص آموزش هاي مجازي  

  معرفی فضاي مجازي به عنوان ابزار یادگیري نه، به عنوان هدف  

  .رها نکردن دانش آموزان در فضاي مجازي به عبارتی ایجاد محدودیت دسترسی به ابزار هوشمند  

  شده   ییشناسادهاي تهدی اساس  دوره اول متوسطه بر یبهبود برنامه درس د) راهبردهاي 

  دادن آموزش هاي الزم در خصوص محاسن و معایب آموزش مجازي  

  افزایش سواد رسانه اي و اینترنتی خانواده ها  

  افزایش سواد رسانه اي و اینترنتی دانش آموزان  

   مجازي استفاده از تکنولوژي و ابزار هاي مراقبتی براي حفاظت از دانش آموزان در برابر آسیب هاي فضاي  
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