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چکیده
ران ای دبیهای اجتماعی مجازی در توسعه حرفهنقش استفاده از شبکه پژوهش بررسی این انجام از هدف

نفر از دبیران  011آماری پژوهش  جامعه. بود همبستگی نوع از توصیفی پژوهش . روشبودزبان انگلیسی 
نفر از دبیران زبان  003. تعداد بودند 0146-0141 یلیتحص در سالزبان انگلیسی استان خراسان جنوبی 

. اب شدندعنوان نمونه انتخای و با استفاده از جدول مورگان بهگیری تصادفی طبقهروش نمونهانگلیسی با 
توسعه  ( و2109های اجتماعی شی و همکاران )ی استفاده از شبکهدو پرسشنامه از، هاداده گردآوری برای
 یآمار هایوشر از، هاداده وتحلیلتجزیه منظوربه .شد ( استفاده0141ای معلمان حسینی )حرفه

ها نشان داد ته. یافگام استفاده شدبهو تحلیل رگرسیون گامتحلیل واریانس دوطرفه ، پیرسون یهمبستگ
 (؛>11/1Pهای اجتماعی با سطح تحصیالت متفاوت وجود دارد )ی در استفاده از شبکهمعنادارکه تفاوت 
تماعی های اجر استفاده از شبکهی در جنسیت و تعامل جنسیت با سطح تحصیالت دمعناداراما تفاوت 

 عنادارمای منفی و های اجتماعی و توسعه حرفهوجود نداشت. همبستگی بین استفاده تعاملی از شبکه
کند. ای را تبیین می( از توسعه حرفه11/1های اجتماعی درصد کمی )است و استفاده تعاملی از شبکه

نابراین استفاده ب ای دبیران نیست؛ی کننده توسعه حرفهبینهای اجتماعی پیشطورکلی استفاده از شبکهبه
 دهد.میای معلمان را کاهش های اجتماعی توسعه حرفههدفمند از شبکه نابجا و غیر

 های اجتماعی مجازیشبکه ،دبیران زبان انگلیسی، ایتوسعه حرفه کلیدی: هایواژه

 شناسی، دانشگاه بیرجند، ایرانریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و رواندانشجوی دکتری برنامه

  شناسی، دانشگاه بیرجند، ایران )نویسنده مسئول(تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و رواندانشیار گروه علوم، 

mayati@birjand.ac.ir 
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 مقدمه
 ییهاطیشاهد مح ی تربیتیهاسازمان، شودیم دهینام ییدر عصر حاضر که عصر دانا

 یایدن نفکیو تحول جزء ال ریی. تغشوندیم زتریبرانگو چالش اتریروز پوهستند که روزبه
، وزباشیشهابی و ی، نژاد یاست )سبحان «رییتغ»تنها جزء ثابت  گریدعبارتبه، امروز است

با تغییرات در فناوری از مدارس خواسته شد تا آموزش متناسبی را برای  (.216: 0131
 (.2111، 0جمعیت متنوع و روبه رشد امروزی فراهم کند )لیبرمن

های دانشی مختلفی به دست علمی خود را از منابع متعدد و شبکه معلمان اطالعات 
ای و مداخالت اصالحی ای منجر به توسعه حرفهآورند. تنوع در مفهوم معلم شبکهمی

ای در اشکال مختلف جایگزین مؤثر و ای که معلم شبکهگونهبرای مدارس شده است. به
 یرسلهو-لوکز)های سنتی است کارگاه مکمل برای محتوا و فرآیند یاددهی و یادگیری در

 و نی؛ آست0443، 9تیاسم و لوریس، نی؛ آست2111، 1بارکو و پوتنم ؛0443، 2و همکاران
ی ابرقراری تعامالت مربیان در فضای مجازی یکی از ابعاد معلم شبکه (.2111، 1کبرن

اط و ارتب توانند تحت شرایط خاصی به برقراریای که معلمان آنالین میگونهاست. به
تری به منابع انسانی و اطالعات تر بپردازند و دسترسی عادالنههای متنوعایجاد شبکه

 (.2114، 6داشته باشند )اسکالجر و همکاران
-ای مانند شرکت در دورههای رسمی توسعه حرفهاکثر معلمان در فعالیت، عالوه بر این

اند که همچنین مطالعات نشان داده .کنندهای ضمن خدمت شرکت میدوره، سمینارها، ها
ای چندین ساعت در هفته را صرف یادگیری غیررسمی با همکاران خود معلمان حرفه

؛ 2101، 3روسچاس و التد؛ 2109، 1کامپانا)کنند درباره موضوعات مربوط به کارشان می
ها ای معلمان از طریق همکاری میان آنو توسعه حرفه (2111، 01اسمالر؛ 2100، 4اروت

 (.2106، 00آموزان است )ماکی و گارسیایک عامل کلیدی برای موفقیت دانش
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ها عنوان یکی از بانفوذترین پدیدهبه 0های اجتماعیهای شبکهدر چند سال اخیر سایت
ای که گونهبه .(2102، 2منکا و فینی، رانیری) است شدههای جدید تبدیلدر بین فناوری

های های آموزشی فراگیران از شبکهها بر استفادهپژوهش تمرکز، آموزشی در زمینه
، 1و لمپ استینفیلد، های آموزشی بوده است )الیسوناجتماعی و استفاده معلمان در فعالیت

 های اجتماعی از دو طریقشبکه .(2111، 1مورفی و سیمندز، ؛ مازر2114، 9؛ سلوین2111
های اجتماعی به معلمان کمک که شبکهکند یکی اینای معلمان کمک میبه توسعه حرفه

ر اینکه های آن آگاه باشند. دیگهای نوین از پتانسیلکند تا با برقراری ارتباط با فناوریمی
معلمان را تشویق ، های اجتماعیای با شبکههای توسعه حرفهطراحی و اجرای فعالیت

تفاده کنند )سلمن و سازی تجارب آموزشی خود اسها برای غنیکند تا از این شبکهمی
 (.2111، 6اسکرم

 های اجتماعی برای آموزش معلمان کاربردهای فراوانی دارد؛شبکه، عالوه بر این

فناوری  و اجتماعی هایشبکه آموزش که کندمی استدالل (2111) 1مثال ویزفرعنوانبه
 اها بنای که آگونهبرای معلمان قبل از خدمت به کار گرفته شود به تواندمی دو وب

 های مختلف آشنا شوند و ماهیتفناوری آموزشی و فرهنگ فنی و اجتماعی هایویژگی
 تصوربه تواندمعلم می آموزش ای است که برنامهگونهاجتماعی به هایکاربرد شبکه

 (.2113، 3ازکان و مکنزی)متعدد تداوم یابد  هایدوره در یکپارچه

های متعددی ای معلمان پژوهشتوسعه حرفههای اجتماعی در در زمینه تأثیر شبکه
ها ( پژوهشی را باهدف بررسی شبکه2106مثال ماکی و گارسیا )عنوانشده است. بهانجام

ای معلمان انجام دادند و عنوان منبعی برای توسعه حرفهو اجتماعات آنالین غیررسمی به
 ت به آموزش به اشتراکها و جوامع امکان تعامل داوطلبانه نسبدریافتند که این شبکه

ای ( نیز پژوهشی را باهدف مقایسه توسعه حرفه2101) 4کنند. متزتگذاشته را فراهم می
های یادگیری کامالً مجازی انجام معلمان در اجتماعات یادگیری مجازی ترکیبی با محیط

ای ههای پژوهش او نشان داد که اجتماعات مجازی ترکیبی نسبت به محیطداد. یافته
 01ای معلمان دارد. تسیاتکیس و جیمیانیسازی سودمندی بیشتری برای توسعه حرفهمج
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( در پژوهشی عوامل مهم در حضور معلمان در جوامع مجازی آنالین را بررسی 2106)
، هایی مانند داشتن ساختارها دریافتند که جوامع مجازی آنالین از ویژگیکردند. آن

 گرابودن برخوردار است.همکارانه و ارتباط، گرا بودنواقع، کننده بودنمنعکس
های شبکه هایها و پتانسیلکه تا به امروز توجه نسبتاً کمی به فرصتبا توجه به این

های ای از یادگیریبخش عمده اجتماعی مجازی برای معلمان و متخصصان شده است و
این پژوهش ، گیردهای اجتماعی مجازی صورت میطور غیررسمی و در شبکهمعلمان به

ی ای دبیران زبان انگلیسی حرفههای اجتماعی را در توسعهدر پی آن است تا نقش شبکه
 بررسی کند.

 روش
در این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از جهت روش  مورداستفاده پژوهشروش 

 گیریروش نمونه، آماری جامعه ی اطالعات توصیفی و از نوع همبستگی است.آورجمع
جامعه آماری در پژوهش حاضر عبارت است از کلیه دبیران دوره متوسطه اول  و نمونه:

مشغول به کار بودند که تعداد  0146-0141استان خراسان جنوبی که در سال تحصیلی 
 گیریاز جدول مورگان و از روش نمونه، نفر بود. برای تعیین حجم نمونه 011ها کل آن

سطه دبیران زبان انگلیسی دوره اول متو، اد طبقاتای استفاده شد. مالک ایجتصادفی طبقه
شاغل در مناطق مختلف استان خراسان جنوبی بود. برای این منظور از هر شهرستان استان 

 طورهبدبیران زبان انگلیسی ، تعداد همکاران شاغل در هر منطقه برحسبخراسان جنوبی 
نامه پرسش 003یت تعداد ادرنهها پاسخ دادند. نامهتصادفی انتخاب شدند و به پرسش

 .وتحلیل قرار گرفتآوری شد و مورد تجزیهمیان دبیران زبان انگلیسی توزیع و جمع
 شده است:این پژوهش از دو پرسشنامه به شرح ذیل استفاده در
های همتغیر شبک، های اجتماعی: این مقیاس برای سنجشی استفاده از شبکهنامهپرسش

 2شی و همکاران، «0های اجتماعیهای شبکهستفاده از سایتا»پرسشنامه از ، اجتماعی
( استفاده 0گویه و دارای دو زیر مقیاس  20( استفاده شد. این مقیاس دارای 2109)

 است. زیر مقیاس استفاده برجسته دارای سه عامل است. 9( تجارب عاطفی2و  1برجسته

                                                                                                                                        
1. Social Network Sites (SNSs) Usage 

Questionnaire 

2. Shi, Y., & et al. 

 

3. featured usage 

4. affective experience 
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. همسانی درونی بین 1نمایشی-( استفاده خود1؛ 2( استفاده تعاملی2؛ 0( استفاده پایه0
 که  دارای دو عامل است شده است. زیر مقیاس تجارب عاطفیگزارش 31/1 تا
شود. )منفی( را شامل می ( تجارب ناخوشایند2و  9)مثبت( تجارب عاطفی خوشایند (0

است که نشان از پایایی مطلوب  شدهگزارش( 31/1 و 41/1همسانی درونی این عوامل )
( ضمن تأیید پایایی این ابزار با تحلیل عامل تأییدی 0141ابزار دارد. همچنین زمانیان )

 نشان داد که این ابزار از برازش مطلوبی برخوردار است.
در این پژوهش برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای 

 .به دست آمد 11/1و برای کل ابزار  64/1 یعاطفبرای تجارب ، 11/1استفاده برجسته 
همچنین جهت تعیین روایی از روش همبستگی هر بعد با نمره کل مقیاس استفاده شد 

طورکلی این دست آمد. به 11/1و برای تجارب عاطفی  34/1که برای استفاده برجسته 
 ابزار از پایایی مطلوب برخوردار است.

برای اولین بار جهت استفاده در پژوهش  مقیاساین ای معلمان: ی توسعه حرفهنامهپرسش
ای . پرسشنامه توسعه حرفهگرفت( در دانشگاه بیرجند مورداستفاده قرار 0141حسینی )

همکاری ، یدانش موضوع، طراحی آموزشی»ی هاکه در قالب مؤلفهیه است گو 11دارای 
محیط ، محورپژوهش ، ارزیابی، آموزشیفناوری ، ساجرای تدری، مساعییکو تشر

است. این پرسشنامه در طیف  شدهیمتنظ« یادگیری و رشد و بالندگی منابع انسانی
ایایی پ .است شدهیکم و خیلی کم( طراح، متوسط، زیاد، لیکرت )خیلی زیاد یادرجهپنج

برای اخص که این ش ردیدنباخ برآورد گوکری ای با استفاده از آلفاپرسشنامه توسعه حرفه
از روایی محتوا و سازه  رواییبرای سنجش آمده است. دستبه 41/1کل پرسشنامه برابر 

ی است. با توجه به نتایج تحلیل عامل شدهاستفاده)تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی( 
 کند.درصد از واریانس کل را تبیین می 19/64درمجموع توان دریافت که نه عامل فوق می

 ؛در پژوهش حاضر نیز برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد
همکاری و ، 34/1دانش موضوعی ، 39/1طراحی آموزشی ی آن: هامؤلفهبرای  که

، 33/1ارزیابی ، 34/1فناوری آموزشی ، 31/1اجرای تدریس ، 39/1 مساعییکتشر
و  31/1بالندگی منابع انسانی و رشد و  31/1محیط یادگیری ، 39/1 یمحورپژوهش 

برای بررسی روایی این ابزار از روش  آمده است.دستبه 46/1برای کل پرسشنامه برابر 

                                                                                                                                        
1. basic usage 

2. interactive usage 

3. self-display usage 

4. pleasant affects 
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راحی طهمبستگی هر بعد با نمره کل مقیاس استفاده شد که ضریب همبستگی نمره کل با 
اجرای تدریس ، 63/1 مساعیتشریکهمکاری و ، 31/1دانش موضوعی ، 11/1آموزشی 

محیط یادگیری ، 11/1 یمحورپژوهش ، 34/1ارزیابی ، 16/1فناوری آموزشی ، 41/1
بنابراین این ابزار از پایایی و  به دست آمد؛ 31/1و رشد و بالندگی منابع انسانی  63/1

 روایی کافی برخوردار است.

 هایافته
 -ها و آزمون شاپروهای رگرسیون از آزمون همگنی واریانسفرضبرای بررسی پیش

 ویلک استفاده شده است.

 باکس(-ها )آزمون ام. آزمون همگنی کوواریانس1جدول 

 متغیرها آزمون لون df2 df1 سطح معناداری

 عاطفی تجارب 196/1 0 006 31/1

 پایه استفاده 146/1 0 006 11/1

 تعاملی استفاده 969/1 0 006 94/1

 یشیاستفاده خودنما 22/0 0 006 21/1

 هاشبکه از استفاده 11/0 0 006 20/1

 ایحرفه توسعه 119/1 0 006 16/1

است.  11/1تر از سطح معناداری آماره لون بزرگ، دهدنشان می 0ها در جدول یافته
 ها متجانس و همگون است.پس فرض صفر تأیید و واریانس هر دو گروه در همه داده

ده است. شویلک استفاده-برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون شاپیرو
بر اساس این آزمون دو فرض موجود است؛ فرض صفر: متغیر مربوطه دارای توزیع نرمال 

ها در است. فرض یک: متغیر مربوطه دارای توزیع نرمال نیست. نتایج بررسی فرضیه
 آمده است. 2جدول 

 بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش. نتایج 2جدول 

 متغیرها
 آماره
-شاپیرو
 ویلک

سطح 
 معناداری

آماره 
-کولموگروف
 اسمیرنوف

سطح 
 معناداری

 وضعیت کشیدگی چولگی

 نرمال 01/1 90/1 61/1 22/1 62/1 33/1 تجارب عاطفی
 نرمال 01/1 11/1 16/1 22/1 69/1 33/1 استفاده پایه
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 متغیرها
 آماره
-شاپیرو
 ویلک

سطح 
 معناداری

آماره 
-کولموگروف
 اسمیرنوف

سطح 
 معناداری

 وضعیت کشیدگی چولگی

 نرمال 01/1 14/1 33/1 21/1 14/1 31/1 استفاده تعاملی

استفاده 
 خودنمایشی

 نرمال 01/1 13/1 22/1 20/1 11/1 33/1

-استفاده از شبکه

 های اجتماعی
 نرمال 01/1 23/1 91/1 22/1 41/1 31/1

 نرمال 01/1 11/1 11/1 21/1 61/1 91/1 ایتوسعه حرفه

-شاپیرومقدار سطح معناداری آزمون ، دهدنشان می 2های جدول گونه که یافتههمان
است. بنابراین  11/1تر از برای متغیرهای پژوهش بیش اسمیرنوف-کولموگروف و ویلک

 دیگر توزیع متغیرها نرمال است. شاخص چولگیعبارتشود یا بهفرض صفر پذیرفته می
م صورت استنباطی و هبنابراین هم به؛ قرار دارد (-2و  2و کشیدگی متغیرها بین )

 های توصیفی متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال برخوردار هستند.صورت شاخصبه
انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش را ، میانگین، 1جدول 

 دهد.نشان می

 . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش1 جدول

9 1 4 1 2 1 SD M متغیرها  

 0 تجارب عاطفی 00/1 31/1 0     

 2 استفاده پایه 64/1 40/1 01/1 0    

 1 استفاده تعاملی 60/1 43/1 23/1** 13/1** 0   

 9 استفاده خودنمایشی 26/1 31/1 11/1** 12/1** 60/1** 0  

های استفاده از شبکه 11/1 61/1 11/1** 94/1** 31/1** 11/1** 0 
 اجتماعی

1 

 6 ایحرفه توسعه 01/2 10/1 14/1 -01/1 -26/1 -16/1 -01/1 1

تفاده ی اسشود بیشترین میانگین مربوط به مؤلفهمشاهده می 1طور که در جدول همان
است.  01/2ای با میانگین و کمترین میانگین مربوط به توسعه حرفه 64/1پایه با میانگین 

مثبت و معنادار است  10/1ی ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش در سطح همه
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 ای با تجارب عاطفی مثبت و با سایر متغیرها که منفیبین توسعه حرفهجز همبستگی به
ا ضریب های اجتماعی و استفاده تعاملی باست. بیشترین همبستگی بین استفاده از شبکه

ریب ای و استفاده خودنمایشی با ضو کمترین همبستگی بین توسعه حرفه 31/1همبستگی 
 است. -16/1همبستگی 

 ایی کننده توسعه حرفهنیبشیپرگرسیون مربوط به متغیرهای  . نتایج تحلیل4جدول 

تای بیانگر ضریب ب، شود نتایج تحلیل رگرسیونمشاهده می 9طور که در جدول همان
قیاس های مهای اجتماعی و مؤلفهای با استفاده از شبکهتوسعه حرفه استانداردشده بین
های های اجتماعی است. در ارتباط بین تجارب عاطفی استفاده از شبکهاستفاده از شبکه

 11/1آماری در سطح  ازنظرای؛ ضریب بتا در اینجا مثبت و اجتماعی و توسعه حرفه
ای دبیران هحرف بین تجارب عاطفی و توسعه بنابراین همبستگی معناداری؛ دار نیستمعنا

 وجود ندارد.
ی اجتماعی هاشبکهطورکلی استفاده از خودنمایشی و به، در ارتباط بین استفاده پایه

دار معنا 11/1آماری در سطح  ازنظرای؛ ضریب بتا در این موارد منفی و و توسعه حرفه
های بکهخودنمایشی و استفاده از ش، هبنابراین همبستگی معناداری بین استفاده پای؛ یستن

اما در ارتباط بین استفاده تعاملی از  ی دبیران وجود ندارد؛اتوسعه حرفهاجتماعی و 
طح آماری در س ازنظرای؛ ضریب بتا در اینجا منفی و ی اجتماعی و توسعه حرفههاشبکه

توسعه ی و املبنابراین همبستگی معکوس و ضعیفی بین استفاده تعاست؛ دار معنا 11/1
تفاده دهد که اسی دبیران وجود دارد. عالوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون نشان میاحرفه

ای دبیران را تبیین و از واریانس توسعه حرفه 11/1های اجتماعی تنها تعاملی از شبکه
 .(=11/1p< ،26/1-=β ،33/2-t) کندمی

 Beta t F Sig R2 بینمتغیر پیش مالک متغیر

 ایتوسعه حرفه

 10/1 12/1 43/1 44/1 14/1 تجارب عاطفی

 12/1 00/1 14/2 -60/0 -01/1 استفاده پایه
 11/1 10/1 10/3 -33/2 -26/1 استفاده تعاملی

 10/1 11/1 91/1 -63/1 -16/1 استفاده خودنمایشی
 10/1 29/1 91/0 -03/0 -00/1 های اجتماعیاستفاده از شبکه
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 اثرات بین گروهی جنسیت ونتایج تحلیل واریانس دوطرفه برای بررسی ، 1 جدول
 دهد.تحصیالت دبیران زبان انگلیسی را نشان می

 . نتایج تحلیل واریانس دوطرفه برای بررسی تأثیر بین گروهی جنسیت و تحصیالت دبیران1جدول 

 سطح متغیر اثر بودن معنادار دهندهنشان، 6 جدول در واریانس دوطرفه تحلیل نتیجه
 دارای اندبیر در های اجتماعیاستفاده از شبکه میزان بنابراین، دبیران است تحصیالت

 بین و نبود دارمعنا، دبیران جنسیت متغیر تأثیر اما است؛ متفاوت، مختلف تحصیلی سطح
 عاملت اثر. نداشت وجود های اجتماعی تفاوتیاستفاده از شبکه در مؤنث و مذکر گروه

 هم از قلمست متغیر دو لذا و نیست معنادار، جنسیت دبیران و تحصیلی سطح متغیرهای
 در تفاوت تعیین برای، پژوهش این در هاگروه واریانس بودن یکسان دلیل به. هستند
 .شد استفاده توکی تعقیبی آزمون مختلف از تحصیلی هایگروه

 جتماعیهای اتحصیالت دبیران بر میزان استفاده از شبکه . آزمون تعقیبی توکی تأثیر9جدول 

 P value خطای استاندارد تحصیالت تحصیالت

 دیپلمفوق
 46/1 13/1 لیسانس

 41/1 13/1 لیسانسفوق
 96/1 91/1 دکترا و باالتر

 لیسانس
 46/1 13/1 دیپلمفوق
 44/1 02/1 لیسانسفوق

 12/1 11/1 دکترا و باالتر

 لیسانسفوق
 41/1 13/1 دیپلمفوق

 44/1 02/1 لیسانس
 12/1 11/1 دکترا و باالتر

مجموع  منبع واریانس
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F P value 

 69/1 21/1 14/1 0 14/1 جنس
 11/1 01/1 23/0 1 39/1 دبیرانتحصیالت 

 61/1 96/1 04/1 2 14/1 جنس و تحصیالت دبیران
   90/1 000 41/91 خطا

    003 91/0136 مجموع
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 P value خطای استاندارد تحصیالت تحصیالت

 دکترا و باالتر
 96/1 91/1 دیپلمفوق

 12/1 11/1 لیسانس
 12/1 11/1 لیسانسفوق

ی بین میانگین استفاده از معناداردهد؛ تفاوت نشان می 6طور که جدول همان
لیسانس با تحصیالت دکتری و باالتر های اجتماعی در دو گروه لیسانس و فوقشبکه

و  در تحصیالت باالتر بیشتر استهای اجتماعی وجود دارد که میانگین استفاده از شبکه
 .داری نداردهای تفاوت معنیهای اجتماعی بین سایر گروهمیانگین استفاده از شبکه

 گیریبحث و نتیجه
های اجتماعی مجازی در توسعه هدف پژوهش حاضر بررسی نقش استفاده از شبکه

اوت داد که تف ای دبیران زبان انگلیسی بود. نتایج تحلیل واریانس دوراهه نشانحرفه
های اجتماعی در جنسیت و همچنین بین اثر تعاملی جنسیت ی بین استفاده از شبکهمعنادار

ا سطح های اجتماعی بی در استفاده از شبکهمعناداروجود ندارد. البته تفاوت  و تحصیالت
ت های اجتماعی بین تحصیالتحصیالت متفاوت وجود دارد. میانگین استفاده از شبکه

االتر که هر چه تحصیالت ب. با توجه به ایناست معناداریسانس با دکترا لفوقو لیسانس 
ر های اجتماعی بیشتهای نوین مانند شبکهیری فناوریکارگبهزمینه شناخت و ، رودمی
والدین و ، بسیاری از معلمان جهت برقراری تعامل با سایر همکاران بساچهشود و می

تفاده ی در اسمعناداربنابراین تفاوت ؛ کنندماعی استفاده میهای اجتآموزان از شبکهدانش
 های اجتماعی وجود دارد.ها از شبکهآن

بینی های اجتماعی پیشهمچنین نتایج نشان داد که تجارب عاطفی استفاده از شبکه
س و های )تسیاتیکبا یافته سوناهمای دبیران نیست. این یافته کننده توسعه حرفه

( است. در این زمینه کرامر و 2109، 0گویلری و هانکوک، ؛ کرامر0621، جیمیانس
 ،که افراد تجارب عاطفی مثبتی از قبیل شادمانییهنگامکنند که ( بیان می2109همکاران )

 هایها در شبکههای آنفعالیت، کنندها تجربه میرضایت و آرامش را در شبکه، نشاط
ر ها نیز مثبت بوده و دی تعامالت آنطورکلبهو  نظر دادن، اجتماعی اعم از پست گذاشتن

در عوض وقتی  ؛ وهاستای آنها برای رشد حرفهی بیشتر از شبکهمندبهرهراستای 

                                                                                                                                        
1. Kramer, A. D., Guillory, J. E., & Hancock, J. T. 
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عصبانیت و اضطراب را در ، غم، ها تجارب عاطفی منفی مانند افسردگیکاربران شبکه
 دارند. سعی در انتقال این تجربه به مخاطبان خود، کنندها تجربه میشبکه

تماعی های اجپایه و خودنمایشی از شبکه همچنین نتایج پژوهش نشان داد که استفاده
ای دبیران بینی کننده توسعه حرفههای اجتماعی پیشی میزان استفاده از شبکهطورکلبهو 

ازی و های اجتماعی مجنیست و همبستگی معکوس و بسیار کمی بین استفاده از شبکه
؛ 2106، 0های )سماهه و هاوییران وجود دارد. این یافته همسو با یافتهی دباتوسعه حرفه

های )ماکی با یافته سوناهمو  (2101، 1؛ کریسکنر و کارپینسکی2101، 2مدایه و همکاران
( بیان 2101( است. در این زمینه کریسکنر و کارپینسکی )2101، ؛ متزت2106، و گارسیا

های اجتماعی سرگرم اجتماعی هنگام استفاده از شبکههای کنند که کاربران شبکهمی
ا دوستان ی عالیق بگذاراشتراکتعامل با دوستان و به ، های جانبی مانند بازی کردنفعالیت

 هایدهند. لذا استفاده از شبکهشوند و زمان کمتری را به مطالعه اختصاص میخود می
 اربران دارد.ای کی با رشد حرفهمعناداراجتماعی رابطه منفی و 

ها نشان داد که همبستگی معکوس و معناداری بین استفاده تعاملی یافته، عالوه بر این
های ای دبیران وجود دارد و استفاده تعاملی از شبکههای اجتماعی و توسعه حرفهاز شبکه

ا کند. این یافته همسو بای دبیران را تبیین میاجتماعی درصد ناچیزی از توسعه حرفه
( 2101، ؛ وندر اسکنر و همکاران2109، 9جیوجری و ادی، های پژوهش )جیوجریتهیاف
( است. در این راستا جیوجری 2106، ؛ ماکی و گارسیا2101، 1لو)های با یافته سوناهمو 

های اجتماعی موجب مشارکت کنند که تعامل در شبکه(. بیان می2109و همکاران )
ذا سپری شود. لنند گفتگو با دوستان و سرگرمی میهای مختلفی مافراگیران در فعالیت

های یادگیری و یاددهی های اجتماعی فراگیران را از فعالیتکردن مدت زیادی در شبکه
 کند.دور می

هایی مواجه بوده است. های دیگر نیز با محدودیتاین پژوهش مانند تمامی پژوهش
 یک عنوانبهه از پرسشنامه های پژوهش حاضر این است که استفادازجمله محدودیت

ل به دلی کنندگانشرکتی ممکن است خود گزارشی بود. در ابزارهای خود گزارشابزار 
 بنابراین باید در، باشند های خود را تحریف کردهآگاهانه یا ناآگاهانه پاسخ، سوگیری

 تعمیم نتایج جانب احتیاط را رعایت کرد.

                                                                                                                                        
1. Samaha, M., & Hawi, N. S. 

2. Madaiah, M., & et al. 

3. Kirschner, P. A., & Karpinski, A. C. 

4. Gregory, P., GreGory, K., & Eddy, E. 

5. Lau, W. W. 
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