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Background and Objectives: The use of social media is expanding among students and
different age groups. According to the published statistics, 67% of Iranian users of social
networks are 12 to 17 years old. These people are of school age and most of them are
students. Due to the few activities in the field of design and development of scientific social
network for this age group, the need to pay attention to the design and implementation of
social networks for students according to their needs and based on the values of the Iranian
society is felt more than ever. The purpose of this study is to identify the essential features of
the student scientific social network at three levels: classroom, general and games and five
management capabilities including identity information management, content management,
communication management, search management and information management. Based on
the aforementioned purpose, one question and four hypotheses were made.
Methods: As applied research, this study was carried out using exploratory mixed methods
(qualitative-quantitative). In the qualitative stage, observation and structured interview were
used as the basis of collecting data. The international scientific social networks were observed
to develop the draft of interview questions and the relevant documents. To conduct the
interview, a sample of 15 experts were selected purposefully and exposed to the structured
interview. Finally, based on an analysis of the content of the social networks and the data
collected from the interviews, management capabilities and their specific indicators were
categorized. In the quantitative section, the research method was surveying and the data
collection tool was a questionnaire. The opinions of two groups, including 15 experts of the
previous stage of the study and 43 information technology officials of smart schools in Tehran
regarding the importance of the indicators obtained for each of the management capabilities,
were collected and prioritized. To validate the collected data in the qualitative section, the
review method both by the interviewees and the peers was used. In the quantitative section,
the content validity was formally approved by the experts and the reliability of the
questionnaire was confirmed by Cronbach’s alpha coefficient.
Findings: The identified indicators for managerial capabilities in the main sections of the
student scientific social network include 36 indicators in the classroom section, 37 indicators
in the general section and 20 indicators in the game section. In each of the tripartite sections,
the indicators related to the quintuple managerial capabilities were categorized. 11 indicators
related to identifying information management are common to all three sections. The findings
of the study show the importance of all indicators identified in the main sections of the
student scientific social network. The highest average score obtained is related to the game
section with an average of 8.66 versus an average of 8.30 for the general section and 8.45 for
the classroom section. However, the degree of importance of those indicators is not the same
for the respondents, and, accordingly, the indicators were prioritized. The total score of the
indicators of the game section is more than the two general and classroom sections and the
game capabilities can be used to advance educational goals. Moreover, it is possible to use
the game factors and the capabilities that have been found in this study to further strengthen
and support the students’ curriculum and general education.
Conclusion: The presence of appropriate indicators for the use of information literacy
capabilities in the scientific social network, as well as the use of motivational and playful
factors such as point wins can help to increase student participation in educational activities.
The possibility of sharing learning problems, class participation in content production,
providing information about the activities of friends and groups, the possibility of defining
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competitions and urban challenges, the possibility of sharing social issues and proposing
challenges and competitions based on interests which, in this study, have been recommended
as appropriate indicators in different sections of social network, can help in strengthening
group participation, project-oriented learning, and group problem-solving. Also, sharing and
communication capabilities can provide different students with equal opportunities to grow
and learn. The framework proposed in this research can be used to evaluate the existing
student scientific social networks. It can also provide a framework for designing and
developing software for the student scientific social network based on the local characteristics
and imitating the model of similar international student social networks.
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شناسایی قابلیتهای مدیریتی شبکه اجتماعی علمی دانشآموزی از دیدگاه متخصصان
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توجه به آمارهای منتشترشتده 67 ،درصتد از ااربران ایرانی در شتبکههای اجتماعی را افرادی در ستنین  12تا  17ستال تشتکی
میدهندا این افراد در ستن تصصتی و بتش عمده ایشتان دانشآموز هستتندا با توجه به فااییتهای اندای اه در اوزه طراای و
توستاه شتبکه اجتماعی علمی برای این گروه ستنی وجود دارد؛ ضترورت توجه به طراای و پیادهستازی شتبکههای اجتماعی برای
دانشآموزان با توجه به نیازهای آنها و براستتتاس ارزشهای جاماه ایرانی بیش از پیش ااستتتاس میشتتتودا هدی این پشوهش
شتناستایی ویشگیهای ضتروری شتبکه اجتماعی علمی دانشآموزی در سته ست ک االستی ،عمومی و بازی و پنا قابلیت مدیریتی
شتام مدیریت اطالعات هویتی ،مدیریت مصتوا ،مدیریت ارتباطات ،مدیریت جستت و و مدیریت اطال رستانی استتا بر این استاس
یک پرسش و چهار فرضیه ساخته شدا
روشها :این پشوهش از نو ااربردی استت اه به روش آمیتته ااتشتافی کایای و امّی) به ان ام رستیدا در بتش ایای ،ابزار
مشتاهده و مصتاابه ستاختیافته مبنای گردآوری دادهها بودا پیشنویس مصتاابه از مشتاهده شتبکههای اجتماعی علمی بینایمللی
و مستندات مرتبط با آنها بهدست آمدا برای مصاابه 15 ،متتصص بهصورت هدفمند انتتاب شدند و مورد مصاابه ساختیافته
قرار گرفتندا در نهایت براستتاس تصلی مصتوای شتتبکههای اجتماعی و دادههای ااص ت از مصتتاابهها ،دستتتهبندی قابلیتهای
مدیریتی و شتتاخصهای هر یک بهدستتت آمدا در بتش امّی ،روش پشوهش ،پیمایش و ابزار گردآوری دادهها ،پرستتشنامه بودا
نظرات دو گروه یانی  15متتصتتص مراله ایای و  43نار از مستتئو ن فناوری اطالعات مدارس هوشتتمند شتتهر تهران پیرامون
اهمیت شتاخصهای بهدستت آمده برای هر یک از قابلیتهای مدیریتی گردآوری و اویویتبندی شتدا در بتش ایای برای اعتبار
دادهها از روش بازبینی توستط اعاتا و بازبینی توستط همکاران پشوهش بهره گرفتیما در بتش امّی ،روایی پرستشنامه بهصتورت
صوری تأیید شد و پایایی پرسشنامه از طریق آیاای ارونباخ بهدست آمدا
یافتهها :شتاخصهای شتناستاییشتده برای قابلیتهای مدیریتی در بتشهای اصتلی شتبکه اجتماعی علمی دانشآموزی شتام 36
شتاخص در بتش االستی 37 ،شتاخص در بتش عمومی و  20شتاخص در بتش بازی استتا در هر یک از بتشهای ستهگانه،
شتاخصهای مربوط به قابلیتهای مدیریتی  5گانه دستتهبندی شتدندا  11شتاخص مربوط به مدیریت اطالعات هویتی ،برای هر
سته بتش مشتترا استتا یافتههای پشوهش نشتاندهنده اهمیت تمامی شتاخصهای شتناستاییشتده در بتشهای اصتلی شتبکه
اجتماعی علمی دانش آموزی استتتا بیشتتترین میانگین امتیازی استتم شتتده مربوط به بتش بازی با میانگین  8/66در مقاب
میانگین  8/30برای بتش عمومی و  8/45برای بتش االستتی استتتا اگر چه درجه اهمیت آن شتتاخصها از نظر پاستتخگویان
یکستان نیستت و بر همین استاس ،اویویتدهی شتاخصها ان ام پذیرفتا م مو امتیاز شتاخصهای بتش بازی بیش از دو بتش
عمومی و االستی استت و میتوان از قابلیتهای بازی برای پیشتبرد اهدای آموزشتی بهره بردا همچنین میتوان بهمنظور تقویت و
پشتتیبانی بیشتتر از آموزش درستی و عمومی دانشآموزان از عناصتر بازی و قابلیتهایی اه در پشوهش ااضتر بهدستت آمدهاند،
استااده اردا
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نتیجهگیری :ااتتور شتتاخصهای مناستتم برای استتتااده از قابلیتهای ستتواد اطالعاتی در شتتبکه اجتماعی علمی و همچنین
استتتااده از عوام انگیزشتتی و بازیوارستتازی نظیر بردهای امتیازی میتواند به افزایش مشتتارات دانشآموزان در فااییتهای
آموزشتی امک اندا امکان به اشتترااگذاری مشتکالت درستی ،مشتارات االستی در تویید مصتوا ،اطال رستانی درباره فااییتهای
دوستتان و گروه ،امکان تاری مستابقات و چایشهای شتهری ،امکان به اشتترااگذاری مستال اجتماعی و پیشتنهاد چایشها و
مستابقات براستاس عالقهمندیها اه در این پشوهش بهعنوان شتاخصهای مناستم در بتشهای متتل شتبکه اجتماعی پیشتنهاد
شتتتد ،میتواند به تقویت مشتتتارات گروهی ،یادگیری پروژهمصور و ا مستتتأیه گروهی یاری رستتتاندا همچنین قابلیتهای به
اشتتترااگذاری و ارتباطی میتواند فرصتتتی برابر به منظور رشتتد و یادگیری در اختیار دانشآموزان متتل قرار دهدا چارچوب
پیشتنهاد شتده در این پشوهش میتواند با هدی ارزیابی شتبکههای اجتماعی علمی دانشآموزی موجود مورد استتااده قرار گیردا
همچنین میتواند چارچوبی برای طراای و توستتتاته نرمافزار شتتتبکته اجتمتاعی علمی دانشآموزی با توجه به ویشگیهای بومی و
ایگوگیری از شبکههای اجتماعی دانشآموزی مشابه در س ک بین ایمللی فراهم آوردا

مقدّمه
آموزشوپرورش زمینهساز رشد جنبههای اجتماعی ،فرهنگی ،اخالقی و
اقتصادی جاماه است []1ا در زمینه بهاارگیری فناوری اطالعات در
عرصه خ یری چون آموزشوپرورش باید مراقم بود اه جریان تند و
سی آسای افزودن ستتافزار و نرمافزار به مدرسه ،امکان اندیشیدن
درباره آثار و پیامدهای مثبت و منای یا فرصتها و تهدیدها را زای
نسازد []2ا بلکه باید در سایه بهرهگیری از مرغوبترین و ژریترین شک
هوش و اواس انسانی به تدوین سیاستهای هوشمندانه و مدبرانه همت
گماشت تا این فناوری خادم آموزشوپرورش و نس جدید باقی بماند
[]3ا
با گسترش ااربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی روزمره،
شاهد شک گیری نس جدیدی از ابزارهای اینترنتی هستیم اه امکانات
بیشتری را برای ارتباط دوسویه فراهم آورده است []4ا شبکههای
اجتماعی مبتنی بر وب مصداقی برای اینگونه تاامالت دوسویه هستند
[ .]5براساس نظرسن یهای صورت گرفته [ ]6از هر  10نار ایرانی 6
نار ااربر شبکههای اجتماعی هستند و شبکههای تلگرام و اینستاگرام
در رتبههای اول و دوم قرار دارندا از بین گروههای سنی متتل نیز
گروه سنی  12تا  17سال با  67درصد بیشترین گروه ااربری این
شبکهها را تشکی میدهندا همچنین  32درصد از دانشآموزان ،اوقات
فراغت خود را با ااور در شبکههای اجتماعی پر میانند []7ا ااور
دانشآموزان در شبکههای اجتماعی قاب توجه و این ااور پررنگ
نیازمند برنامهریزی و توجه استا در س ک بینایمللی سایتهای
اجتماعی متاددی برای مدارس ای اد شدهاند؛ ادمودو ) (Edmodoشبیه
به شبکه اجتماعی فیسبوا و متتص آموزشوپرورش استا بلوم بورد
) (Bloomboardنیز در اوزه آموزشوپرورش آمریکا فااییت میاندا
استااده از ابزارهای شبکههای اجتماعی در االسهای درس میتواند
بسیار وسیع و گسترده باشد و اتّی دانشآموزانی اه اعتماد به ناس
امتری دارند نیز رااتتر وارد فاای بصث میشوندا با طراای شبکه
اجتماعی و اسم اطمینان از اااظت اطالعات و اریم خصوصی
دانشآموزان ،آنها میتوانند به رااتی فای های خود را به اشتراا
گذاشته و با یکدیگر در مورد مبااث درسی خود به بصث و تبادل نظر
بپردازند []8ا

اگرچه رسانههای اجتماعی ،بهویشه شبکههای اجتماعی تتصصی،
میتوانند یکی از مکم های نظام آموزشی اشور شمرده شوند [،]9
متأسّاانه در عرصه سیاستگذاری فاای م ازی توجه چندانی به
نیازهای ارتباطی متاطبان ایرانی در پیوستن به شبکههای اجتماعی
نشده است []10ا این در اایی است اه در سند تصول بنیادین آموزش
و پرورش ایران نیز ،بر بهاارگیری فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی در
جهت تسهی روند آموزش و پرورش تأاید شده است []11ا وجود مبانی
نظری در اوزه طراای شبکههای اجتماعی علمی [ ]12و ابزارهای
آموزشی مبتنی بر شبکههای اجتماعی [ ]13در ایران نشانگر اهمیت
این موضو نزد پشوهشگران اوزه فناوری اطالعات و ایبته تالیم و تربیت
استا به تازگی شبکه شاد برای دانشآموزان ایرانی طراای و پیادهسازی
شده است و ااستیهایی دارد؛ مشک در به روزرسانی و با نیامدن،
االسبندی نشدن دانشآموزان و نبود امکان آموزش م ازی از طریق
این اپلیکیشن [ ]14باعث شده اه برخی از مالمان با صرینظر از آن،
همچنان از سایر شبکههای اجتماعی غیربومی مانند تلگرام و واتساپ
در آموزش خود بهره گیرندا
استااده از شبکههای اجتماعی بومی اه م ابق با نیازهای آموزشی و
علمی دانشآموزان طراای شده باشد ،بسیار راهگشا استا بررسی اوییه
پشوهشگر و مقایسه شاد با سایر شبکههای اجتماعی در س ک بینایمل
نشانگر آن است اه در شبکه شاد توجه چندانی به ویشگیها و قابلیتهای
اساسی شبکه اجتماعی علمی دانشآموزی نشده استا مسأیه آن است
اه در اال ااضر سیاهه مشتصی از ویشگیهای شبکه اجتماعی علمی
دانشآموزی در ایران موجود نیستا وجود این سیاهه در دو باد طراای
و پیادهسازی و همچنین ارزیابی شبکههایی مانند شاد ،اه بهصورت ویشه
برای دانشآموزان طراای شده است ،راهگشا خواهد بودا بر این اساس
هدی از این پشوهش شناسایی ویشگیها و قابلیتهای اساسی شبکههای
اجتماعی علمی دانشآموزی است بهگونهای اه از ت ربههای بینایمللی
استااده و همزمان بهصورت بومی متناسمسازی شده باشدا با مشاهده
و بهرهگیری از ت ربههای بینایمللی در طراای شبکههای دانشآموزی
میتوان به م موعهای از قابلیتها و ویشگیهای زم دست یافت و
م ابق با رویکرد بومی و اویویتسن ی این ویشگیها به چارچوب مناسبی
جهت پیادهسازی و ارزیابی رسیدا پشوهش ااضر با این پیشفرض ان ام
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شد اه آگاهی از قابلیتهای ضروری شبکه اجتماعی علمی برای
دانشآموزان و پیادهسازی آن در سامانههایی نظیر شاد ضرورت داردا
پیشینهها نشانگر آن است اه شبکههای اجتماعی م ازی میتوانند
باعث ارتقاء ایایت یادگیری شوند [،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15
]22ا یافتههای ایهریس و همکاران ) ]17[ (Al-Harrasi et al.و
ابراهیمپور و همکاران [ ]19نشان از ناوذ روزافزون شبکههای اجتماعی
میان دانش ویان و دانشآموزان دارندا آمارهای ایران نیز بر این واقایت
صصه گذاشتهاند ،اه شبکههای اجتماعی به جزلی از زندگی نوجوانان و
جوانان تبدی شده استا همچنین اانگول و همکاران (Kanagavel et
) ]23[ al.در بررسیهای خود به این نتی ه رسیدند اه شبکههای
اجتماعی میتوانند بهصورت مکملی برای فاای آموزشی واقای عم
انندا این شبکهها با مارفی افراد و عالقهمندیهای آنان نقش بسیار
مهمی در ای اد روابط میان افراد در مکانهای متتل ایاا میانند و از
این طریق به همگرایی بیشتر جوامع و تبادل اطالعات و فرهنگ میان
آنها امک خواهند اردا آیمئوتر ) ]24[ (Almoeatherدریافت اه
استااده از شبکههای اجتماعی دانشآموزی مانند ادمودو به خودتنظیمی
دانشآموزان و رضایت آموزشی میان امدا در پشوهشی دیگر متروجی و
همکاران [ ]25اذعان داشتند اه استااده از شبکه اجتماعی بر شتصیت
دانشآموزان اثرگذار است؛ به اناباط ،صداقت و مسئوییتپذیری ایشان
افزوده و از این جهت به منزیه ابزار یادگیری ،ماید استا این در اایی
است اه عباس و همکاران [ ]26به بررسی تأثیر رسانههای اجتماعی بر
ای اد آموزش پایدار پرداختهاند و یافتههای این پشوهش نشان داد اه
استااده از شبکههای اجتماعی در آموزش پااستان تأثیرات منای
بیشتری نسبت به جنبههای مثبت آن داردا بر این اساس عالوه بر
جنبههای مثبت استااده از شبکههای اجتماعی در امر آموزش ،برخی
تأثیرات منای نیز قاب پیشبینی استا
جذابیتهای موجود در این شبکهها از جمله ارتباطات و تاامالت بیشتر
و فراتر از مرزهای جغرافیایی و توان به اشترااگذاری داشتههای
شتصی ،اندیشهها و عالقهمندیها فرصتی مناسم را برای تبادل
اطالعات و دانش فراهم میانندا هاشیم و همکاران [ ]27به بررسی
تأثیر شبکههای اجتماعی بر رفتارهای اجتماعی دانش ویان دانشکده
هنر و علوم پرداخته و وجود تااوتهایی را در رفتار اجتماعی این دو
گروه از دانش ویان و همچنین میزان استااده از شبکههای اجتماعی در
این دو گروه را گزارش اردهاندا
پشوهشهای ان ام شده در زمینه استااده از شبکههای اجتماعی در
آموزش [ ]31 ،30 ،29 ،28 ،22 ،18 ،17 ،16 ،15نشان دادهاند اه
شبکههای اجتماعی از طریق ابزارهای اینترنتی ،تاکر انتقادی گروهی،
یادگیری پروژهمصور و ا مسأیه گروهی را تقویت میانند و قدرت
آنها تنها به دیی تویید و به اشتراا گذاشتن دانش نیست؛ بلکه امکان
بازتاب دادن و تویید دانش جدید را نیز فراهم میآوردا یافتههای پراااش
و همکاران) ]32[ (Prakash et al.نشان داد اه استااده از شبکههای
اجتماعی من ر به بهبود یادگیری میشود و عملکرد آموزشی افراد پس
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از استااده از شبکههای اجتماعی ،به منزیه مکم نظام آموزشی ،بهبود
ماناداری یافته و باعث ارتقاء اعتماد به ناس افراد نیز شده استا
در مورد ویشگیها و قابلیتهای استاستی شبکه اجتماعی علمی م ایااتی
اندا و غایباً بهصتورت مدلستازی ان ام شده استا سراجیان و همکاران
[ ]33بتا اشتتتاره بته اتاراردهتای عمومی شتتتبکتههتای اجتمتاعی علمی،
ااراردهایی چون مدیریت هویت ،مدیریت ارتباطات ،یافتن متتصتص،
آگاهی از مصتوی ،آگاهی از شتبکه و تبادل اطالعات و دانش را در مدل
طراای شتبکه اجتماعی علمی ضتروری دانستتا این ااراردها نشتانگر
قابلیتهای استتاستتی شتتبکه اجتماعی علمی استتتا مدلستتازی شتتبکه
اجتمتاعی علمی برمبنتای روش فراترایتم توستتتط نوروزی و همکتاران
[ ]34با هدی شتناستایی ابااد و مؤیّاههای شتبکههای اجتماعی علمی به
ان تام رستتتیتدا  50منبع مورد تصلیت قرار گرفتت و در نهتایتت  170اتد،
 25ماهوم و  8مقویه از آنها استتتتترا شتتتدا یافتهها نشتتتان داد اه
مؤیّاتههای مدیریت کتوستتتاته علم ،مدیریت اطالعات و مدیریت دانش)؛
فتتتتنتتتتاوری کستتتتتتیستتتتتتتتتتتمهتتتتای اطتتتتالعتتتتاتتتتتی،
وبستتتایتتهتای اجتمتاعی علمی و شتتتبکتههتای اجتمتاعی)؛ فرهنتگ
کرفتتتتار عتلتمتی ،نتگترش عتلتمتی ،عتوام ت متصتیت تی و عتوام ت اجتتتمتتاعتی)؛
ارتبتاطتات کانوا ارتبتاطتات و ابزارهتای ارتبتاطتات)؛ یتادگیری کآموزش،
مصتوا و مشتتتاراتت)؛ ویشگیهتای فردی کتتصتتتص ،مهتارت ،عالقته و
انگیزه)؛ عملکرد علمی کتوییتد ،ارزیتابی ،ستتتن ش و ستتت وح علمی) و
مستتتتتالتت اتتتقتتتوقتتتی کاتتتق متتتؤیّ و امتتتنتتتیتتتت) بتتر
روی شبکههای اجتماعی علمی مؤثر بوده و بر روی هم اثرگذار هستند.
پشوهشهای دیگری نیز در اوزه طراای ،پیادهسازی و ارزیابی نرم
افزارهای شبکه اجتماعی درسی به ان ام رسیده است؛ پشوهش []35
بهصورت عملیاتی در فاای آموزشی و در مورد دانش ویان علوم
اامپیوتر و فناوری اطالعات اجرا شده استا در ارزیابی این شبکه 27
دانش و شرات اردهاندا دادهها در سه بتش ساختار استااده آموزشی،
ساختار اشتراا و ساختار فاای آموزشی نرم افزار تصلی شده و برخی
از سن ههای ارزیابی آن به قابلیتها و شاخصهای الیدی شبکه
اجتماعی علمی اشاره داردا در بتش ساختار استااده آموزشی
شاخصهایی مانند دنبال اردن دروس و م ایم ،دسترسی به منابع
درسی ،غنای منابع اراله شده در نرمافزار ،اشتراا منابع درسی ،بهبود
ایایت آموزش ،ااربرد آن در خودتنظیمی مورد توجه استا در بتش
ساختار اشتراا ،امکان به اشترااگذاری انوا مصتوا کصوتی ،تصویری،
 ، PDFویدلو و ااا) ارزیابی شده و در بتش مصیط آموزشی شاخصهایی
مانند وجود صاصه ارتباط ،صاصه ویدلوهای آموزشی ،صاصه برنامههای
درسی مقاطع متتل  ،صاصه زمابندی امتصانات ،صاصه پشوهشهای
دانشگاهی ،صاصه ویشه دانشآموختگان و صاصه اطال رسانی از جمله
مایارهایی بوده اه برای ارزیابی وضایت این شبکه مورد استااده بوده
استا این بتشهای سه گانه کساختار استااده آموزشی ،اشتراا و
مصیط آموزشی) و شاخصها نوعی دستهبندی بر اساس ویشگیها و
قابلیتهای اساسی شبکه اجتماعی طراایشده در آن پشوهش استا
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اما بهطور اختصاصی در اوزه نرمافزارهای اجتماعی متصوص مدارس و
جاماه دانشآموزی ،تنها پشوهشی اه به موضو طراای ابزارهای
آموزشی در مدارس ایران مربوط به ااظمی سرملی [ ]13است اه با
رویکرد شبکه اجتماعی ان ام شده ،اگر چه وارد بصث طراای عملی و
ارزیابی نشده استا بر اساس این پشوهش ،مایارهای طراای ابزارهای
آموزشی مبتنی بر شبکههای اجتماعی عبارتند از :مدیریت عملکرد
 ،22%ارزیابی عملکرد 9ا %20و ااظ مصرمانگی و امنیت  %20و در
س ک دوم به ترتیم :مدیریت دادهها 9ا ،%13مدیریت تاامالت  %13و
مدیریت فرآیندها 2ا %10ا پشوهش ااضر نیز بهصورت اختصاصی به
موضو قابلیتهای مدیریتی مورد نیاز برای طراای نرمافزارهای شبکه
اجتماعی دانشآموزی در ایران میپردازد؛ اما تااوت این پشوهش با
پشوهش ااظمی سرملی [ ]13در آن است اه به قدرت بازی در انتقال
مااهیم آموزشی و تربیتی توجه ارده ،با بررسی شبکههای اجتماعی
علمی آموزشی مشابه ،به شناسایی قابلیتها و شاخصهای بیشتر
پرداخته و همچنین نظر متتصصان را در باب اهمیت این شاخصها
جویا شده استا
پشوهش ااضر با هدی شناسایی و اویویتدهی قابلیتهای مدیریتی
شبکه اجتماعی علمی متناسم با دانشآموزان به ان ام رسیدا بر این
اساس پرسش پشوهش بهصورت «قابلیتهای مدیریتی شبکه اجتماعی
علمی دانشآموزی ادام است؟» شک گرفتا پس از شناسایی قابلیتها
در بتش ایای پشوهش ،با هدی تایین اهمیت و اویویتدهی به
شاخصهای شناساییشده در هر یک از قابلیتهای مدیریتی  4فرضیه
برای بتش امّی طراای شد:
1ا از دیدگاه متتصصان و مسئو ن فناوری اطالعات مدارس هوشمند،
بین قابلیتهای شناساییشده در بتش مدیریت اطالعات هویتی شبکه
اجتماعی علمی دانشآموزی از نظر اهمیت ،تااوت ماناداری وجود داردا
2ا از دیدگاه متتصصان و مسئو ن فناوری اطالعات مدارس هوشمند،
بین شاخصهای شناساییشده زیرم موعه قابلیتهای مدیریتی در
بتش االسی شبکه اجتماعی علمی دانشآموزی از نظر اهمیت ،تااوت
ماناداری وجود داردا
3ا از دیدگاه متتصصان و مسئو ن فناوری اطالعات مدارس هوشمند،
بین شاخصهای شناساییشده زیرم موعه قابلیتهای مدیریتی در
بتش عمومی شبکه اجتماعی علمی دانشآموزی از نظر اهمیت ،تااوت
ماناداری وجود داردا
4ا از دیدگاه متتصصان و مسئو ن فناوری اطالعات مدارس هوشمند،
بین شاخصهای شناساییشده زیرم موعه قابلیتهای مدیریتی در
بتش بازی شبکه اجتماعی علمی دانشآموزی از نظر اهمیت ،تااوت
ماناداری وجود داردا
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شناسایی شدا سپس در مراله دوم ،با هدی تایین میزان اهمیت و
اویویتبندی قابلیتهای مدیریتی و شاخصهای آنها از دید متتصصان
و مسئو ن فناوری اطالعات مدارس هوشمند تهران ،رویکرد امّی مورد
استااده قرار گرفتا
بتش ایای :جاماه آماری این بتش شام متتصصان و طرااان
نرمافزارهای آموزشی هستند ،اه از این پس با عبارت متتصصان در
متن میآیندا در این جاماه آماری نمونهگیری هدفمند ان ام شد و 15
متتصص بر اساس پیشینه شغلی کدر زمینه تصلی و طراای ابزارهای
آموزشی) و همچنین تتصص علمی در اوزه طراای ابزارهای آموزشی
انتتاب شدندا
ابزار گردآوری داده در بتش ایای ،ابتدا مشاهده نمونههای شبکههای
اجتماعی بینایمللی موجود و مستندات مربوط به آنها و سپس مصاابه
ساختیافته انارادی بودا با بررسی نمونههای موجود مانند ادیو بالگز
) ، (Edublogsسیمبایو ) ، (Symbalooنئو الاامااس

)، (NEO LMS

ادمودو ،تیچر تیوب ) ، (Teachertubeفان اسکول ) (Funschoolو سایر
شبکههای اجتماعی عمومی ویشگیهای این نرمافزارهای شبکه اجتماعی
استترا و سپس دستهبندی اوییه توسط تیم پشوهش ان ام شدا بر این
اساس پیشنویسی از بتشها ،قابلیتهای مدیریتی و شاخصهای آنها
بهدست آمدا این پیشنویس برای مصاابه استااده شدا براساس نظر
متتصصان ،بتشهای اساسی کشام بتش عمومی ،االسی و بازی)،
مقویههای الی شام قابلیتهای مدیریتی و شاخصهای زیرم موعه
آنها تادی و در نهایت چارچوب بهدست آمده به تأیید ایشان رسیدا
مصاابهها بهصورت انارادی ان ام شد و براساس نظرات دریافتی
تغییراتی از جمله اذی ،اضافه و تغییر در جایگاه شاخصها در
پیشنویس قابلیتها ان ام پذیرفتا نسته نهایی م دداً در اختیار
متتصصان قرار گرفت تا درستی بتش ،قابلیتهای مدیرتی و شاخصها
را تأیید انندا ویشگیهای اصلی شبکه براساس جمعبندی نظر نهایی
این متتصصان شام  5قابلیت مدیریت هویتی ک 11شاخص) ،مدیریت
مصتوا ک 24شاخص) ،مدیریت جست و ک 26شاخص) ،مدیریت ارتباطات
ک 23شاخص) و مدیریت اطال رسانی ک 19شاخص) در سه س ک عمومی،
االسی و بتش بازی است ،اه مبنای ساخت پرسشنامه برای گردآوری
دادههای بتش امّی شدا
در این بتش ،دادهها به روش تصلی مصتوا بررسی شد؛ به این ترتیم
اه ابتدا طبق مشاهده پشوهشگر تمامی ویشگیها و قابلیتهای مدیریتی
نرم افزارهای شبکه اجتماعی موجود شناسایی شدا در این مراله عالوه
بر بررسی بتشهای موجود در این نرم افزارها ،بررسی مستندات مربوط
به آنها نیز ان ام گرفتا سپس با هدی تایین مقویه و شاخصها و
همچنین تایین بتشهای اصلی ،با همکاری تیم پشوهش ،دستهبندی

روش تحقیق

قابلیتها و شاخصهای آنها در چندین جلسه ااوری ان ام پذیرفتا

پشوهش ،از نو ااربردی است و با روش آمیتته ااتشافی کایای و امّی)
ان ام شدا در مراله نتست ،انوا قابلیتهای مدیریتی اساسی و
شاخصهای ضروری شبکه اجتماعی دانشآموزی با روش ایای

نتی ه ااص از ادگذاریها بهصورت پیشنویس در اختیار متتصصان
قرار گرفت و فرایند مصاابه ساختیافته به ان ام رسیدا در این مراله
نیز تغییراتی در ادگذاریها ان ام پذیرفتا

عاطفه شریف و همکاران

برای دستیابی به روایی و اعتبار دادههای این بتش از دو روش استااده
شد1 :ا قابلیتها و شاخصهای بهدست آمده در بتشهای سهگانه به
دست آمده از مشاهده و مصاابهها م دداً در اختیار مصاابهشوندگان
قرار گرفت و باد از دریافت نظرات آنها ،اصالاات نهایی اعمال شد
کبازبینی توسط اعاا) و 2ا از نظرات اساتید راهنما و مشاور در مراله
ادگذاری ،بهویشه در تایین قابلیتهای مدیریتی و شاخصهای
زیرم موعه آنها ،استااده شد کبازبینی توسط همکاران پشوهش)ا
بتش امّی :این بتش از پشوهش به روش پیمایش به ان ام رسیدا جاماه
آماری آن تمامی مسئو ن فناوری اطالعات مدارس هوشمند تهران
بودندا بر اساس آمار موجود ،از  3921مدرسه شهر تهران 1152 ،مدرسه
هوشمند استا از آن ااه م وز توزیع پرسشنامه ،تنها در مدارس ناایه
 2تهران صادر گردید ،نمونهگیری ان ام نشد و پرسشنامه در اختیار
تمامی مسئو ن فناوری اطالعات در  43مدرسه هوشمند این ناایه قرار
گرفتا عالوه بر مسئو ن فناوری اطالعات مدارس هوشمند ناایه 2
شهر تهران اه بهصورت سرشماری به پرسشنامه پاسخ گاتند،
پرسشنامه در اختیار  15متتصص بتش ایای نیز قرار گرفت تا نظرات
ایشان نیز پیرامون اهمیت شاخصها بهدست آیدا در نهایت  15متتصص
انتتاب شده در مراله ایای ،و  43مسئول فناوری اطالعات مدرسه
هوشمند ،اهمیت شاخصهای شناساییشده را از  1تا  10امتیازدهی
اردندا
ابزار گردآوری دادهها در بتش امّی ،پرسشنامه به دستآمده از مشاهده
و تصلی مصاابهها در بتش ایای بودا پرسشنامه براساس مشاهده
شبکههای اجتماعی موجود کواقایتها و مستندات موجود) و مصاابه با
متتصصان و تأیید ایشان طراای شد و برای اصول اطمینان بیشتر از
دستهبندی شاخصها در قابلیتهای مدیریتی ،نظر  3نار از اساتید گروه
علم اطالعات و دانششناسی نیز برای تأیید روایی صوری دریافت شدا
بر این اساس میتوان امیدوار بود اه ابزار پشوهش از روایی مناسبی
برخوردار باشدا به منظور تایین پایایی ،آیاای ارونباخ مصاسبه شد اه
آیاا ماادل ک )0/744و در س ک قاب قبویی استا دادههای گردآوری
شده در بتش امّی با استااده از نرمافزار آماری اس پی اس اس مورد
ت زیه و تصلی قرار گرفتا با توجه به نرمال نبودن دادهها و با هدی
تایین اویویت شاخصها در هر یک از قابلیتهای مدیریتی از آزمون
فریدمن استااده شدا بهطور خالصه مراا اجرای پشوهش به ترتیم
شک  1استا

نتایج و بحث
پرسش پشوهش :قابلیتهای مدیریتی شبکه اجتماعی علمی دانشآموزی
ادام است؟
برای شناسایی قابلیتهای مدیریتی شبکه اجتماعی علمی دانشآموزی
بتش ایای پشوهش طرحریزی شدا ابتدا نمونههای موجود از شبکههای
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اجتماعی دانشآموزی مورد مشاهده مستقیم پشوهشگر قرار گرفت و
مستندات مرتبط با آنها م ایاه شدا سیاههای از ویشگیهای این
شبکهها استترا شدا سپس طی چند جلسه با تیم پشوهش ،دستهبندی
ویشگیها در سه س ک بتش ،قابلیت و شاخصها ان ام و پیشنویسی از
قابلیتهای مدیریتی و شاخصهای آن در سه بتش عمومی ،االسی و
بازی تاری شدا این پیشنویس ،در مراله مصاابه ساختیافته انارادی
در اختیار متتصصان قرار گرفت و نظرات ایشان در مورد قابلیتهای
شناساییشده ،شاخصها و نصوه دستهبندی آنها در سه بتش اصلی
ثبت شدا پس از اعمال نظرات  15متتصص مورد مصاابه ،چارچوب
بهدست آمده م دداً در اختیار متتصصان قرار گرفت و ایشان
دسته بندی ان ام شده در قایم سه بتش االسی ،عمومی و بازی را با 5
قابلیت مدیریتی شام مدیریت هویتی ک 11شاخص) ،مدیریت مصتوا
ک 24شاخص) ،مدیریت جست و ک 26شاخص) ،مدیریت ارتباطات ک23
شاخص) و مدیریت اطال رسانی ک 19شاخص) تأیید اردندا
مدیریت اطالعات هویتی در قایم اساب ااربری صورت میگیرد و در
بتشهای متتل شبکه اجتماعی علمی مشترا استا در شک 2
نمایی از شاخصهای مدیریت اطالعات هویتی شناساییشده مشاهده
میشودا به جز دو شاخص تایین اطالعات تصصیلی و مشاهده تاریتچه
فااییتها اه از شبکههای ادمودو ،ادیوبالگز ،نئو ال ام اس شناسایی
شد ،سایر شاخصها در تمامی شبکهها وجود داردا
در بتش االسی چهار قابلیت مدیریتی و شاخصهای آن م ابق شک
 3تایین شدا
شاخصهای بتش عمومی در چهار قابلیت مدیریتی در شک  4آمده
استا
بتش بازی ،سومین بتش شبکه اجتماعی است اه میتواند جذابیت
زیادی به شبکه بیافزایدا در شک  5شاخصهای شناساییشده در چهار
قابلیت مدیریتی نمایش داده شده استا شاخصهای بتش بازی از
شبکه اجتماعی فان اسکول استترا شد و سایر شبکهها فاقد این
ویشگیها هستندا با این وجود از میان  20شاخص شناساییشده صرفاً
 5شاخص در فان اسکول موجود است و بقیه  15شاخص دیگر توسط
تیم پشوهش و نظر متتصصان به شاخصها افزوده شدا

فرضیه1ا از دیدگاه متتصصان و مسئو ن فناوری اطالعات مدارس
هوشمند ،بین قابلیتهای شناساییشده در بتش مدیریت اطالعات
هویتی شبکه اجتماعی علمی دانشآموزی از نظر اهمیت ،تااوت
ماناداری وجود داردا
با توجه به نرمال نبودن دادهها ،بهمنظور سن ش ماناداری تااوت
اهمیت شاخصهای مدیریت اطالعات هویتی و اویویتبندی آنها از دید
پاستگویان از آزمون فریدمن استااده شدا قابلیت مدیریت اطالعات
هویتی در سه بتش االسی ،عمومی و بازی مشترا استا جدول 1
نتی ه آزمون فریدمن را نمایش میدهدا
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ا مشاهده نمونهها و مستندات موجود از نرم افزارهای شبکه اجتماعی1
1. Observing social networks and documentations
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ا بتش امی2
2. quantitative
part

ا توزیع و دریافت پرسشنامه8
8. Distributing and receiving the
questionnaire

ا ت زیه و تصلی یافتههای امّی9

)ا استترا سیاهه ویشگیها کقابلیتهای مدیریتی و شاخصها2
2. Extracting list of managerial capabilities and indicators

9. Analyzing quantitative data

ا ادگذاری و دستهبندی ویشگیهای ااص از مشاهده و م ایاه مستندات3
) قابلیت مدیریتی و شاخصهای هر یک،توسط تیم پشوهش کتایین بتش
3. Coding and classifying managerial capabilities (determining section,
managerial capability and indicators)

ا تهیه پیشنویس قابلیتهای مدیریتی4
4.Preparing the draft of interview questions

ا اجرای مصاابه ساختیافته5
5. Running the strucured interview

ا تصلی نظرات مصاابهشوندگان و تغییر و تادی در قابلیتهای مدیریتی و6
شاخصها
6. Analyzing interviews and editing the managerial capability and indicators

ا تدوین چارچوب نهایی در قایم پرسشنامه7
7. Preparing the final framework in the format of a questionnaire

 مراا ان ام پشوهش:1 شک
Fig. 1: Research steps

مدیریت اطالعات هویتی
Identity information management

تایین و نمایش عالقهمندیها
DETERMINING AND DISPLAYING INTERESTS

امکان به اشترااگذاری اطالعات فااییتها
ABILITY TO SHARE ACTIVITY INFORMATION

تایین اطالعات ااربری
DETERMINING USER INFORMATION

ساارشیسازی اساب ااربری
ACCOUNT CUSTOMIZATION

تایین اطالعات تصصیلی
DETERMINING EDUCATIONAL INFORMATION

نمایش فااییتهای شتصی
VIEW PERSONAL ACTIVITIES

قاب مشاهده بودن اطالعات ااربری
VISIBILITY OF USER INFORMATION

مشاهده تاریتچه فااییتهای خود
VIEW ACTIVITY HISTORY

تنظیم نمایش اطالعات جمایتشناختی
SETTING DEMOGRAPHIC INFORMATION DISPLAY

تنظیمات ییست دنبالانندهها و دنبالشوندهها
FOLLOWERS AND FOLLOWING LIST SETTINGS

تایین اطالعات جمایتشناختی
DETERMINING DEMOGRAPHIC INFORMATION

 عمومی و بازی، شاخصهای اطالعات هویتی مشترا در سه بتش االسی:2 شک
Fig. 2: Identity information indicators common in three sections of classroom, general, and games
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مدیریت ارتباطات

مدیریت مصتوا

Communication management

Content management

مشارات االسی در تکمی ویکیها

امکان نظارت مالم بر مصتوا

CLASS PARTICIPATION IN COMPLETING WIKIS

ABILITY OF TEACHER SUPERVISION OVER THE CONTENT

مشارات االسی در تویید مصتوا

امکان تاری االس با نظارت مالمان

CLASS PARTICIPATION IN CONTENT CREATION

ABILITY TO DEFINE A CLASS UNDER THE SUPERVISION OF
TEACHERS

امکان اراله سوال و جواب

امکان به اشترااگذاری مشکالت درسی

ABILITY TO PROVIDE QUESTIONS AND ANSWERS

ABILITY TO SHARE LEARNING ISSUES

امکان تاری االسها
ABILITY TO DEFINE CLASSES

امکان به اشترااگذاری فای ها و مصتواها

ورود به االس با اطالعات جمایتشناختی

ABILITY TO SHARE FILES AND CONTENTS

LOGIN TO CLASS WITH DEMOGRAPHIC INFORMATION

امکان اراله راها های درسی

ورود به االس با اطالعات ااربری

ABILITY TO PROVIDE LEARNING SOLUTIONS

LOGIN TO CLASS WITH USER INFORMATION

امکان سوال و جواب اردن

ورود به االس با اطالعات تصصیلی

ABILITY TO ASK AND ANSWER QUESTIONS

LOGIN TO CLASS WITH EDUCATIONAL INFORMATION

امکان به اشترااگذاری اتابتانه االسی

امکان تاری شرایط سنی و تصصیلی برای عاویت

ABILITY TO SHARE CLASS LIBRARY

استااده از ویکیها

ABILITY TO DEFINE AGE AND EDUCATIONAL CONDITIONS FOR
MEMBERSHIP

ABILITY TO USE WIKIS

امکان تاری االسهای مدتدار

امکان ذخیره اردن فای ها

ABILITY TO DEFINE LONG-TERM CLASSES

ABILITY TO SAVE FILES

اراله بازخورد با استااده از یکها و اامنتها

امکان ای اد اتابتانه االسی

ABILITY TO GIVE FEEDBACK USING LIKES AND COMMENTS

ABILITY TO CREATE A CLASS LIBRARY

مدیریت جست و

مدیریت اطال رسانی

Search management

Information management

پیشنهاد االس بر اساس عالقهمندیها

اطال رسانی درباره فااییتهای االسی

CLASS SUGGESTION BASED ON INTERESTS

PROVIDING INFORMATION ABOUT CLASS ACTIVITIES

اطال رسانی درباره سوال و جوابها

امکان جست وی االسها بر اساس موضو
ABILITY TO SEARCH CLASSES BY SUBJECT

PROVIDING

پیشنهاد االس بر اساس عاویت دوستان

اطال رسانی درباره بازخوردهای االسی
PROVIDING INFORMATION ABOUT CLASS FEEDBACKS

اطال رسانی درباره ویکیهای االسی

ABILITY TO SEARCH BY MEMBERSHIP

پیشنهاد ویکیها در اوزههای مورد عالقه

QUESTIONS AND
ANSWERS

PROVIDING INFORMATION ABOUT NEW CONTENTS

ABILITY TO SEARCH WIKI CONTENTS

امکان جست وی االس بر اساس عاویت

ABOUT

اطال رسانی درباره مصتواهای جدید

CLASS SUGGESTION BASED ON MEMBERSHIP

جست وی مصتوا در ا ویکیها

INFORMATION

PROVIDING INFORMATION ABOUT CLASS WIKIES

SUGGEST WIKIS BASED ON AREAS OF INTEREST

اطال رسانی درباره االسهای جدید بر اساس عالقهمندیها

امکان جست وی ویکیها و مصتواها

INFORM ABOUT NEW CLASSES BASED ON INTERESTS

ABILITY TO SEARCH WIKIES AND CONTENTS

اطال رسانی در مورد هماالسیهای جدید

جست وی مصتوا در ا االسها

INFORM ABOUT NEW CLASSMATES

ABILITY TO SEARCH CONTENT IN ALL CLASSES

امکان جست وی االسها بر اساس عنوان
ABILITY TO SEARCH CLASSES BY TITLE

 شاخصهای بتش االسی:3 شک
Fig. 3: Class section indicators
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مدیریت ارتباطات

مدیریت مصتوا

Communication management

Content management

امکان افزودن عاو به گروهها و اانالها

امکان به اشترااگذاری مصتواهای متتل

ABILITY TO ADD MEMBERS TO GROUPS AND CHANNELS

ABILITY TO SHARE DIFFERENT CONTENTS

امکان تاری اد دسترسی برای گروهها

اراله سوال و جوابها

ABILITY TO DEFINE ACCESS CODE FOR GROUPS

ABILITY TO PROVIDE QUESTIONS AND ANSWERS

امکان دنبال اردن و دنبال شدن

امکان دسترسی به اتابتانههای دی یتال

ABILITY TO FOLLOW AND BEING FOLLOWED

HAVING ACCESS TO DIGITAL LIBRARY

امکان مشاهده آخرین بازدیدها

امکان به اشترااگذاری انوا فای ها

ABILITY TO SEE THE LATEST VISITIS

ABILITY TO SHARE ALL TYPES OF FILES

امکان تشکی گروه

امکان ذخیره اردن مصتواهای مورد عالقه

ABILITY TO CREATE A GROUP

ABILITY TO SAVE FAVORITE CONTENTS

امکان گاتگوی گروهی

ای اد اتابتانه شتصی از مصتواهای مورد عالقه

ABILITY TO HAVE PUBLIC CHAT

ABILITY TO CREATE A PERSONAL LIBRARY INCLUDING
FAVORITE CONTENTS

امکان شتصیسازی گروهها و اانالها
ABILITY TO PERSONALIZEGROUPS AND CHANNELS

امکان بازنشر مصتواهای دیگر ااربران

امکان گاتگوی خصوصی

ABILITY TO RESHARE OTHERS’ CONTENTS

امکان به اشترااگذاری اتابتانه شتصی

ABILITY TO HAVE PRIVATE CHAT

ABILITY TO SHARE PERSONAL LIBRARY

امکان شتصیسازی اساب ااربری
ABILITY TO PERSONALIZE THE ACCOUNT

امکان اراله بازخورد درباره مصتواهای دیگر ااربران

امکان تشکی اانال

ABILITY TO PROVIDE FEEDBACKS ON OTHER USERS’
CONTENTS

ABILITY TO CREATE A CHANNEL

مدیریت جست و

مدیریت اطال رسانی

Search management

Information management

پیشنهاد افراد جدید بر اساس فااییتها
SUGGESTING NEW PEOPLE BASED ON ACTIVITIES

پیشنهاد مصتواهای جدیدتر

اطال رسانی درباره فااییتها به وایدین
PROVIDING
ACTIVITIES

PARENTS

WITH

INFORMATION

ABOUT

SUGGESTING THE LATEST CONTENTS

اطال رسانی درباره فااییتهای دوستان

امکان جست وی مصتوا در ا شبکه

PROVIDING INFORMATION ABOUT FRIENDS’ ACTIVITIES

ABILITY TO SEARCH CONTENTS ALL OVER THE NETWORK

اطال رسانی درباره درخواستهای دوستی

امکان مصدود اردن جست و براساس موضو

PROVIDING INFORMTION ABOUT FRIEND REQUESTS

ABILITY TO LIMIT THE SEARCH BY SUBJECT

اطال رسانی درباره پیامهای دریافتی

امکان دسترسی و جست و در سامانه اتابتانههای عمومی

PROVIDING INFORMATION ABOUT INCOMING MESSAGES

ABILITY TO SEARCH AND HAVE ACCESS TO PUBLIC LIBRARY
OPACS

اطال رسانی درباره مصتواهای جدیدتر
PROVIDING INFORMATION ABOUT LATEST CONTENTS

پیشنهاد مصتوا بر اساس عالقهمندی

اطال رسانی درباره فااییتهای گروه

SUGGESTING CONTENT BASED ON INTEREST

PROVIDING INFORMATNION ABOUT GROUP ACTIVITIES

پیشنهاد مصتوای اراله شده توسط دوستان
SUGGESTING CONTENT PROVIDED BY FRIENDS

امکان مصدود اردن جست و براساس مکان
ABILITY TO LIMIT THE SEARCH BY LOCATION

امکان مشاهده سابقه جست و
ABILITY TO OBSERVE SEARCH HISTORY

پیشنهاد افراد هم عالقه
SUGGESTING PEOPLE WITH SAME INTERESTS

امکان جست وی افراد در ا شبکه
ABILITY GO SEARCH PEOPLE

 شاخصهای بتش عمومی:4 شک
Fig. 4: Public section indicators
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مدیریت مصتوا

مدیریت ارتباطات

Content management

Communication management

امکان تاری مسابقات و چایشهای شهری

ای اد پن مدیریتی برای تیمهای دانشآموزی

ABILITY TO DEFINE COMPETITIONS AND CHALLENGES

ABILITY TO CREATE MANAGEMENT PANEL FOR STUDENT
TEAMS

امتیازدهی به ایدهها و تیمها

امکان تشکی تیمهای دانشآموزی

ABILITY TO SCORE IDEAS AND TEAMS

ABILITY TO FORM STUDENT TEAMS

امکان تاری ییگهای دانشآموزی
ABILITY TO DEFINE STUDENT LEAGUES

امکان اراله بازخوردهای شتصی در قایم اامنتها و امتیازات

امکان به اشترااگذاری مسال اجتماعی

ABILITY TO PROVIDE PERSONAL FEEDBACKS IN THE FORM OF
COMMENTS AND RATINGS

ABILITY TO SHARE SOCIAL ISSUES

امکان اراله ایدهها در اوزههای متتل
ABILITY TO PRESENT IDEAS IN DIFFERENT AREAS

مدیریت اطال رسانی

مدیریت جست و

Information management

Search management

ااطال رسانی درباره وضایت تیمها

پیشنهاد چایشها و مسابقات براساس عالقهمندیها

PROVIDING INFORMATION ABOUT THE TEAMS’ STATUS

SUGGESTING CHALLENGES AND COMPETITIONS BASED ON
INTERESTS

استااده از برد امتیازی و جدول ردهبندی تیمها

امکان جست وی چایشها و مسابقات در اوزههای متتل

USING SCOREBOARD AND TEAM RANKINGS

ABILITY TO SEARCH BY CHALLENGES AND COMPETITIONS

اطال رسانی درباره وضایت چایشها و مسابقات
PROVIDING INFORMATION ABOUT THE STATUS OF
CHALLENGES AND COMPETITIONS

اطال رسانی درباره چایشها و مسابقات جدید
PROVIDING INFORMATION ABOUT NEW CHALLENGES AND
COMPETITIONS

پیشنهاد چایشها و مسابقات براساس عاویت دوستان
SUGGESTING CHALLENGES AND COMPETITIONS BASED ON
FRIEND MEMBERSHIP

امکان جست وی تیمهای دانشآموزی
ABILITY TO SEARCH BY STUDENT TEAMS

اطال رسانی درباره چایشها و مسابقات در اوزههای مورد عالقه

پیشنهاد عاویت در تیمهای دانشآموزی براساس عالقهمندیها

PROVIDING INFORMATION ABOUT CHALLENGES AND
COMPETITIONS BASED ON INTERESTS

MEMBERSHIP SUGGESTION IN STUDENT TEAMS BASED ON
INTERESTS

اطال رسانی درباره فااییتهای همتیمیها

پیشنهاد عاویت در تیمها براساس عاویت دوستان

PROVIDNG INFORMATION ABOUT THE ACTIVITIES OF
TEAMMATES

MEMBERSHIP SUGGESTION IN STUDENT TEAMS BASED ON
FRIEND MEMBERSHIP

شک  :5شاخصهای بتش بازی
Fig. 5: Game section indicators

جدول  :1نتایا آزمون فریدمن  -مدیریت اطالعات هویتی
Table 1: Friedman test – identity information management

پاستگویان

شاخص اای دو

درجه آزادی

ماناداری

نتی ه

Respondents

chi square indicator

Freedom degree

p-value

result

مسئو ن فناوری اطالعات

85/912

10

0/000

تأیید

IT officials

85.912

10

0.000

approved

متتصصان

18/790

10

0/043

تأیید

Experts

18.790

10

0.043

approved

از نظر دو گروه پاسخدهندگان ،اویویت شاخصهای موجود در این
بتش با یکدیگر متااوت استا براساس میانگین رتبه اسم شده در
دو گروه متتصصان و مسئو ن فناوری اطالعات ،شاخصهای
بتش مدیریت اطالعات هویتی به ترتیم اویویت در جدول  2آمده
استا طبق اویویتهای بهدست آمده تایین و نمایش عالقهمندیهای
دانتشآمتوز و امتکان به اشتترااگتذاری اطتالعات فاتاییتها در
بتش اطتالعتات هتویتتی بیشتترین امتیتازهتتا را استتم اتردهانتدا

این دو ویتشگی در تمامی شبکههای اجتماعی بینایمللی مورد مشاهده
مشترا است و تمامی این شبکهها از این ویشگی استااده اردهاندا
نمایش عالقهمندیها امکان تشکی گروههایی از دانشآمو زان همعالقه
و مشارات در فااییتهای االسی و فوقبرنامه را فراهم میآوردا امکان
به اشترااگذاری فااییتها ،اه در رتبه دوم اهمیت قرار دارد ،عالوه بر
تقویت ااساس موفقیت و اعتماد به ناس ،باعث تقویت رقابت میان
دانشآموزان نیز میتواند باشدا

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،16شماره  ،1زمستان 1400

فرضیه 2ا از دیدگاه متتصصان و مسئو ن فناوری اطالعات مدارس
هوشمند ،بین شاخصهای شناساییشده زیرم موعه قابلیتهای
مدیریتی در بتش االسی شبکه اجتماعی علمی دانشآموزی از نظر
اهمیت ،تااوت ماناداری وجود داردا
شاخصهای شناساییشده در سه بتش االسی ،عمومی و بازی در 4
قابلیت مدیریت مصتوا ،مدیریت ارتباطات ،مدیریت جست و و مدیریت
اطال رسانی تنظیم شدهاندا بر این اساس پاسخگویی به این فرضیه در
هر یک از  4قابلیت مدیریتی بهصورت م زا ان ام میشودا پاسخ به
فرضیههای سوم و چهارم نیز به همین شک ان ام شده استا

مدیریت مصتوا
مدیریت مصتوا شام شاخصهایی بهمنظور شک دهی به فرآیندهای
تویید مصتوا براساس نیازهای دانشآموزان استا
دو گروه پاسخدهندگان اهمیت شاخصها را بهطور ماناداری متااوت
ارزیابی اردهاندا امکان ای اد اتابتانه االسی در آخرین اویویت آمده
استا این یافته نشانگر آن است اه از نظر پاسخدهندگان وجود منابع
اطالعاتی در قایم اتابتانه االسی دی یتال ،چندان مورد نیاز نیستا
شاید بتوان علت این موضو را به نقش امرنگ اتابتانه االسی در
مدارس نسبت دادا استااده از سایر منابع اطالعاتی مرتبط ،اه در قایم
اتابتانه االسی قاب اراله است ،نشان از اهمیت اندوااو مصوری در
بصث آموزش است؛ اما اتّی متتصصان نیز به این شاخص وزن مناسبی
ندادهاندا با توجه به اویویت شاخصها مشتص است اه امکان نظارت
مالم بر مصتوا بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است؛ به بیانی
نقش مصوری مالم در نظام آموزشی و همینطور در شبکه اجتماعی
دانشآموزی در این اویویتدهی آشکار استا ترتیم اویویتهای بهدست
آمده نشان میدهد اه از نظر متتصصان در شبکه اجتماعی نیز زم
است مالم در مدیریت مصتوا نقش مصوری داشته باشد و به ترتیم اه
به اویویتهای س ک پایین میرسیم امکان سؤال و جواب ،به
اشترااگذاری و ویکیها به منزیه نمود مدیریت مصتوا از سوی
دانشآموز ،م رح شده استا

مدیریت ارتباطات
مدیریت ارتباطات شام شاخصهای تااملی و ارتباطی مورد نیاز برای
بتش االسی استا براساس نظر پاسخگویان تااوت ماناداری در اهمیت
شاخصهای مدیریت ارتباطات از نظر اهمیت وجود داردا
در جدول  6اویویت نهایی شاخصها آمده است اه مشارات در تکمی
ویکیها اویویت اول و اراله بازخورد با استااده از یکها و اامنتها
آخرین اویویت را اسم ارده استا مشارات در تکمی ویکیها میتواند
امکان ا مسأیه گروهی را فراهم آورد و از این جهت ،مکم یادگیری
مصسوب شودا این شاخص توسط تیم پشوهش به م موعه شاخصها
افزوده شد و در فرایند مصاابه نیز مورد تأیید قرار گرفتا مشارات
دانشآموزان در تویید مصتوا کاویویت دوم) و اراله سؤال و جواب کاویویت
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سوم) در پویاسازی ایشان و تمایلشان به ااور فاال در االسهای درس
میان امدا

مدیریت جست و
این بتش شام امکانات جست و برای ااربران و همچنین سیستم
پیشنهاددهنده هوشمند درباره ااربران و فااییتهای متتل شبکه
استا اهمیت شاخصهای شناساییشده در این قابلیت نیز با
یکدیگرتااوت ماناداری داردا
شاخص پیشنهاد االس براساس عالقمندیها نتستین اویویت و امکان
جست وی االس براساس عنوان آخرین اویویت استا در بتش مدیریت
اطالعات هویتی نیز ثبت عالقمندیها در رتبه نتست قرار گرفته استا
چنانچه در شبکه اجتماعی عالقمندیها ثبت شود؛ امکان پیشنهاد
االسها بر آن اساس نیز وجود خواهد داشتا این ویشگی میتواند به
ای اد انگیزه بیشتر در دانشآموز و جهتدهی به اندوااو در اوزه مورد
عالقهاش بیان امدا همانطور اه انتظار میرفت موضو االسها نیز از
اهمیت قاب توجهی برخوردار بوده و دومین اویویت را بهدست آورده
استا

مدیریت اطال رسانی
این بتش بهمنظور تایین شاخصهای مورد نیاز اطال رسانی در بتش
االسی اراله شدا نتایا آزمون فریدمن نشان از وجود تااوت در اهمیت
شاخصهای این بتش داردا
طبق اویویتهای بهدست آمده ،اطال رسانی درباره فااییتهای االسی
بیشترین اهمیت را داراستا اگرچه از نظر پاسخدهندگان ،اطال رسانی
در مورد هماالسیهای جدید چندان اهمیت ندارد؛ اما ممکن است این
موضو از دید دانشآموزان اویویت بیشتری اسم اندا فااییت االسی
غایباً براساس موضو االس و جهت یادگیری بهتر تاری میشودا ان ام
موفقیتآمیز فااییتهای االسی میتواند نشان از یادگیری م لم باشدا
از طرفی میتواند بازنمونی عملیاتی از مصتوای مورد تدریس در االس
را نیز فراهم آوردا از آن ا اه شبکه اجتماعی علمی دانشآموزی مکم
یادگیری مصسوب میشود همانگونه اه در االسهای درس سنتی،
فااییت و تکایی االسی اراله میشود ،در این فاا نیز زم است چنین
امکانی در نظر گرفته شودا امکان اراله سؤال و جواب در مدیریت
ارتباطات بتش االسی سومین اویویت متتصصان بودا نمود این اهمیت
در مدیریت اطال رسانی نیز آشکار شده است؛ بهطوریاه دومین اویویت
به اطال رسانی درباره سؤال و جوابها اختصاص یافته استا پرسش و
پاسخ در فرایند یادگیری از اهمیت ویشهای برخوردار است و در این
شاخصها نیز براساس نظر متتصصان اویویت با یی اسم ارده استا

فرضیه 3ا از دیدگاه متتصصان و مسئو ن فناوری اطالعات مدارس
هوشمند ،بین شاخصهای شناساییشده زیرم موعه قابلیتهای
مدیریتی در بتش عمومی شبکه اجتماعی علمی دانشآموزی از نظر
اهمیت ،تااوت ماناداری وجود داردا

A. Sharif et al.
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 اویویت شاخصهای بتش مدیریت اطالعات هویتی:2جدول
Table 2: Priority of identity information management indicators

اویویت

میانگین رتبه در دو گروه

شاخصها

priority

Mean rank

indicators

اول

7/39

تایین و نمایش عالقهمندیها

first

7.39

Determining and displaying interests

دوم

7/14

امکان به اشترااگذاری اطالعات فااییتها

Second

7.14

Ability to share activity information

سوم

7/09

تایین اطالعات ااربری

Third

7.09

Determining user information

ساارشیسازی اساب ااربری

چهارم

7/06

Fourth

7.06

Account customization

پن م

6/24

تایین اطالعات تصصیلی

Fifth

6.24

Determining educational information

ششم

5/92

نمایش فااییتهای شتصی

Sixth

5.92

View personal activities

هاتم

5/90

قاب مشاهده بودن اطالعات ااربری

Seventh

5.90

Visibility of user information

هشتم

5/70

مشاهده تاریتچه فااییتهای خود

Eighth

5.70

View activity history

نهم

5/44

تنظیم نمایش اطالعات جمایتشناختی

Ninth

5.44

Adjusting demographic information display

دهم

4/17

تنظیمات ییست دنبالانندهها و دنبالشوندهها
Adjusting the list of followers and those being followed

Tenth

4.17

یازدهم

3/91

تایین اطالعات جمایتشناختی

Eleventh

3.91

Determining demographic information

 قابلیت مدیریت مصتوا- نتایا آزمون فریدمن در بتش االسی:3 جدول
Table 3: Friedman test – class section - content management

نتی ه

ماناداری

درجه آزادی

شاخص اای دو

پاستگویان

result

p-value

Freedom degree

chi square indicator

Respondents

تأیید

0/000

9

170/529

مسئو ن فناوری اطالعات

approved

0.000

9

170.529

IT officials

تأیید

0/000

9

42/989

متتصصان

approved

0.000

9

42.989

experts

 قابلیت مدیریت مصتوا- اویویت شاخصهای بتش االسی:4جدول
Table 4: Priority of indicators - class section - content management

اویویت

میانگین رتبه در دو گروه

شاخصها

priority

Mean rank

Indicators

اول

7/37

امکان نظارت مالم بر مصتوا

first

7.37

Ability of teacher supervision over the content

دوم

7/33

امکان تاری االس با نظارت مالمان

Second

7.33

Ability to define a class under the supervision of teachers

امکان به اشترااگذاری مشکالت درسی

سوم

7/31

Third

7.31

Ability to share learning issues

چهارم

7/12

امکان به اشترااگذاری فای ها و مصتواها

Fourth

7.12

Ability to share files and contents

پن م

5/48

امکان اراله راها های درسی

Fifth

5.48

Ability to provide learning solutions

ششم

4/78

امکان سؤال و جواب اردن

Sixth

4.78

Ability to ask and answer questions

هاتم

4/63

امکان به اشترااگذاری اتابتانه االسی

Seventh

4.63

Ability to share class library

هشتم

4/51

استااده از ویکیها

Eighth

4.51

Ability to use wikis

امکان ذخیره اردن فای ها

نهم

3/99

Ninth

3.99

Ability to save files

دهم

2/55

امکان ای اد اتابتانه االسی

Tenth

2.55

Ability to create a class library
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 قابلیت مدیریت ارتباطات- نتایا آزمون فریدمن در بتش االسی:5 جدول
Table 5: Friedman test – class section - content management

نتی ه

ماناداری

درجه آزادی

شاخص اای دو

پاستگویان

result

p-value

Freedom degree

chi square indicator

Respondents

تأیید

0/000

9

92/738

مسئو ن فناوری اطالعات

approved

0.000

9

92.738

IT officials

تأیید

0/001

9

27/915

متتصصان

approved

0.001

9

27.915

Experts

 قابلیت مدیریت ارتباطات- اویویت شاخصهای بتش االسی:6جدول
Table 6: Priority of indicators - class section – communication management

اویویت

میانگین رتبه در دو گروه

شاخصها

priority

Mean rank

Indicators

اول

8/02

مشارات االسی در تکمی ویکیها

first

8.02

Class participation in completing wikis

دوم

7/06

مشارات االسی در تویید مصتوا

Second

7.06

Class participation in content creation

سوم

6/59

امکان اراله سؤال و جواب

Third

6.59

Ability to provide questions and answers

چهارم

5/40

امکان تاری االسها

Fourth

5.40

Ability to define classes

پن م

5/26

ورود به االس با اطالعات جمایتشناختی

Fifth

5.26

Login to class with demographic information

ششم

5/21

ورود به االس با اطالعات ااربری

Sixth

5.21

Login to class with user information

هاتم

4/98

ورود به االس با اطالعات تصصیلی

Seventh

4.98

Login to class with educational information

هشتم

4/50

امکان تاری شرایط سنی و تصصیلی برای عاویت

Eighth

4.50

Ability to define age and educational conditions for membership

نهم

4/10

امکان تاری االسهای مدتدار

Ninth

4.10

Ability to define long-term classes

دهم

3/86

اراله بازخورد با استااده از یکها و اامنتها

Tenth

3.86

Ability to give feedbacks using likes and comments

 قابلیت مدیریت جست و- نتایا آزمون فریدمن در بتش االسی:7 جدول
Table 7: Friedman test – class section – search management

نتی ه

ماناداری

درجه آزادی

شاخص اای دو

پاستگویان

result

p-value

Freedom degree

chi square indicator

Respondents

تأیید

0/000

8

160/334

مسئو ن فناوری اطالعات

approved

0.000

8

160.334

IT officials

تأیید

0/000

8

36/507

متتصصان

approved

0.000

8

36.507

Experts

 قابلیت مدیریت جست و- اویویت شاخصهای بتش االسی:8 جدول
Table 8: Priority of indicators – class section – search management

اویویت

میانگین رتبه در دو گروه

شاخصها

priority

Mean rank

indicators

اول

7/37

first

7.37

پیشنهاد االس براساس عالقهمندیها
Class suggestion based on interests

دوم

6/89

امکان جست وی االسها براساس موضو

Second

6.89

Ability to search classes by subject

سوم

5/64

پیشنهاد االس براساس عاویت دوستان

Third

5.64

Class suggestion based on membership

چهارم

5/47

جست وی مصتوا در ا ویکیها

Fourth

5.47

Ability to search wiki contents

پن م

5/30

امکان جست وی االس براساس عاویت

Fifth

5.30

Ability to search by membership

ششم

5/14

پیشنهاد ویکیها در اوزههای مورد عالقه

Sixth

5.14

Suggest wikis based on interests

هاتم

3/40

امکان جست وی ویکیها و مصتواها

عاطفه شریف و همکاران
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Seventh

جست وی مصتوا در ا االسها

3/09

هشتم

Ability to search wikis and contents
Ability to search content in all classes

3.09

Eighth

امکان جست وی االسها براساس عنوان

2/67

نهم

Ability to search classes by title

2.67

Ninth

جدول  :9نتایا آزمون فریدمن در بتش االسی -قابلیت مدیریت اطال رسانی
Table 9: Friedman test – class section – search management

پاستگویان

شاخص اای دو

درجه آزادی

ماناداری

نتی ه

respondents

chi square indicator

Freedom degree

p-value

result

مسئو ن فناوری اطالعات

108/042

6

0/000

تأیید

IT officials

180.042

6

0.000

approved

متتصصان

23/241

6

/001

تأیید

experts

23.241

6

0.001

approved

جدول :10اویویت شاخصهای بتش االسی -قابلیت مدیریت اطال رسانی
Table 10: Priority of indicators - class section – information management

شاخصها

میانگین رتبه در دو گروه

اویویت

indicators

Mean rank

priority

اطال رسانی درباره فااییتهای االسی

5/03

اول

Providing information about class activities

5.03

first

اطال رسانی درباره سؤال و جوابها

4/89

دوم

Providing information about questions and answers

4.89

Second

اطال رسانی درباره مصتواهای جدید

4/81

سوم

Providing information about new contents

4.81

Third

اطال رسانی درباره بازخوردهای االسی

4/39

چهارم

Providing information about class feedbacks

4.39

Fourth

اطال رسانی درباره ویکیهای االسی

3/86

پن م

Providing information about class wikis

3.86

Fifth

اطال رسانی درباره االسهای جدید براساس عالقهمندیها

2/68

ششم

Providing information about new classes based on interests

2.68

Sixth

اطال رسانی در مورد هماالسیهای جدید

2/32

هاتم

Providing information about new classmates

2.32

Seventh

مدیریت مصتوا

مدیریت ارتباطات

مدیریت مصتوا بیشتر ناظر بر تویید مصتوا و نصوه دسترسی به

این بتش شام شاخصهای ارتباطی و تااملی شبکه اجتماعی علمی
بهصورت عمومی استا شاخصهای ارتباطی میان فردی و گروهی و
همچنین ای اد بسترهای امن ارتباطی از ویشگیهای اصلی در شبکه
اجتماعی علمی استا مشابه با شاخصهای مدیریت مصتوای بتش
عمومی در این بتش نیز متتصصان تااوت ماناداری میان اهمیت
شاخصهای شناساییشده قال نبودهاندا
امکان افزودن عاو به گروهها و اانالها ،نتستین اویویت در این بتش
را به خود اختصاص داده استا نکته جایم توجه آن اه امکان تشکی
اانال اه تااملی یک سویه را رقم خواهد زد در مقاب امکان تشکی
گروه از اویویت پایینتری برخوردار است اه اهمیت تاام دوسویه و
فاای تااملی را آشکار میسازدا

دانشآموزان برای تویید مصتوا و مشارات در شک دهی جریان اطالعات
در شبکه اجتماعی استا از نظر متتصصان تااوت ماناداری میان اهمیت
شاخصها در این قابلیت وجود ندارد؛ اگرچه مسئو ن فناوری اطالعات
مدارس هوشمند نظر متااوتی داشتهاندا
همانطوراه انتظار میرفت امکان به اشترااگذاری مصتواهای متتل
بیشترین میانگین رتبه را اسم ارده استا ای اد اتابتانه شتصی از
مصتواهای مورد عالقه اه بتواند با سایر ااربران شبکه به اشتراا
گذاشته شود ،یکی از ویشگیهای شبکه اجتماعی دانشآموزی مصسوب
میشودا اتابتانه شتصی امکان نظمدهی به مصتوا را فراهم میآوردا در
اال ااضر فااییت اتابتانههای آموزشگاهی در ایران با استانداردهای
بین ایمللی فاصله داردا از این روی دسترسی به اتابتانههای دی یتال،

مدیریت جست و

خ واهد آورد و پاستگویان به خوبی به اهمیت این شاخص در مدیریت

در این بتش امکانات جست وی عمومی مدنظر قرار گرفتا نتایا آزمون
فریدمن نشانگر وجود تااوت در اهمیت شاخصها از نظر پاسخدهندگان
استا

دسترسی به گستره وسیای از منابع اطالعاتی را برای دانشآموزان فراهم
مصتوا پی بردهاندا
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 قابلیت مدیریت مصتوا- نتایا آزمون فریدمن در بتش عمومی:11 جدول
Table 11: Friedman test – public section - content management

نتی ه

ماناداری

درجه آزادی

شاخص اای دو

پاستگویان

Result

p-value

Freedom degree

chi square indicator

Respondents

تأیید

0/000

8

84/178

مسئو ن فناوری اطالعات

Approved

0.000

8

84.178

IT officials

عدم تأیید

0/109

8

13/084

متتصصان

Not approved

0.109

8

13.084

Experts

 قابلیت مدیریت مصتوا- اویویت شاخصهای بتش عمومی:12جدول
Table 12: Priority of indicators – public section - content management

اویویت

میانگین رتبه در دو گروه

شاخصها

priority

Mean rank

Indicators

اول

6/76

امکان به اشترااگذاری مصتواهای متتل

first

6.76

Ability to share different contents

دوم

5/82

اراله سؤال و جوابها

Second

5.82

Ability to provide questions and answers

امکان دسترسی به اتابتانههای دی یتال

سوم

5/6

Third

5.6

چهارم

5/28

Access to digital library

امکان به اشترااگذاری انوا فای ها

Fourth

5.28

Ability to share all types of files

پن م

4/83

امکان ذخیره اردن مصتواهای مورد عالقه

Fifth

4.83

Ability to save favorite contents

ششم

4/79

ای اد اتابتانه شتصی از مصتواهای مورد عالقه

Sixth

4.79

Ability to create a personal library of favorite contents

هاتم

4/76

امکان بازنشر مصتواهای دیگر ااربران

Seventh

4.76

Ability to reshare others’ contents

هشتم

3/97

امکان به اشترااگذاری اتابتانه شتصی

Eighth

3.97

Ability to share personal library

نهم

3/15

امکان اراله بازخورد درباره مصتواهای دیگر ااربران

Ninth

3.15

Ability to provide feedbacks on other users’ contents

 قابلیت مدیریت ارتباطات- نتایا آزمون فریدمن در بتش عمومی:13 جدول
Table 13: Priority of indicators – public section – communication management

نتی ه

ماناداری

درجه آزادی

شاخص اای دو

پاستگویان

result

p-value

Freedom degree

chi square indicator

respondents

تأیید

0/000

9

68/841

مسئو ن فناوری اطالعات

approved

0.000

9

68.841

IT officials

عدم تأیید

0/73

9

15/699

متتصصان

Not approved

0.73

9

15.699

experts

 قابلیت مدیریت ارتباطات- اویویت شاخصهای بتش عمومی:14 جدول
Table 14: Priority of indicators - public section – communication management

اویویت

میانگین رتبه در دو گروه

شاخصها

priority

Mean rank

Indicators

اول

6/59

امکان افزودن عاو به گروهها و اانالها

first

6.59

Ability to add members to groups and channels

دوم

6/57

امکان تاری اد دسترسی برای گروهها

Second

6.57

Ability to define access code for groups

سوم

6/50

امکان دنبال اردن و دنبال شدن

Third

6.50

Ability to follow and being followed

چهارم

6/44

امکان مشاهده آخرین بازدیدها

Fourth

6.44

Ability to see the latest visits

پن م

5/57

امکان تشکی گروه

Fifth

5.57

Ability to create a group

ششم

5/43

امکان گاتگوی گروهی

Sixth

5.43

Ability to have public chat

هاتم

5/26

امکان شتصیسازی گروهها و اانالها

Seventh

5.26

Ability to personalize groups and channels

هشتم

4/36

امکان گاتگوی خصوصی

عاطفه شریف و همکاران

A. Sharif et al.
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Ability to have private chat

4.36

Eighth

امکان شتصیسازی اساب ااربری

4/16

نهم

Ability to personalize the account

4.16

Ninth

امکان تشکی اانال

4/01

دهم

Ability to create a channel

4.01

Tenth

جدول  :15نتایا آزمون فریدمن در بتش عمومی -قابلیت مدیریت جست و
Table 15: Friedman test – public section – search management

پاستگویان

شاخص اای دو

درجه آزادی

ماناداری

نتی ه

respondents

chi square indicator

Freedom degree

p-value

result

مسئو ن فناوری اطالعات

103/192

10

0/000

تأیید

IT officials

103.192

10

0.000

approved

متتصصان

32/625

10

0/000

تأیید

Experts

32.625

10

0.000

approved

پیشنهاد افراد جدید بر اساس فااییتها در بین یازده شاخص موجود،
رتبه نتست را اسم ارده و امکان جست وی افراد در ا شبکه نیز
امترین اویویت را داراستا در قابلیت مدیریت جست و انوا قابلیتها
برای جست و مانند امکان جست و در تمام شبکه ،براساس موضو ،
براساس عالقمندیها و براساس مکان در نظر گرفته شدا همچنین امکان
اراله پیشنهادهایی براساس فااییتها ،روزآمدی مصتوا ،شبکه دوستان و
ااا پیشبینی شده استا در بین شاخصهای این بتش ،شاخص امکان
دسترسی به سامانه اتابتانههای عمومی نیز از اویویت قاب قبویی
برخوردار استا دسترسی به منابع اطالعاتی اتابتانههای عمومی ،ارتباط
میان اتابتانههای عمومی اه دانشگاه عموم مردم هستند را با
دانشآموزان تسهی میاند و میتواند جای خایی اتابتانه آموزشگاهی
را تا ادی پر اندا امکان مشاهده سابقه جست و غایباً در پایگاههای
اطالعاتی علمی فراهم میآیدا این ویشگی ،امکان مدیریت جست وهای
ان ام شده توسط دانشآموز و مالم را به ایشان خواهد دادا

مدیریت اطال رسانی
مدیریت اطال رسانی مربوط به نصوه اطال رسانی به ااربران درباره
ااربران دیگر و فااییتهایشان در شبکه استا این بتش عالوه بر
اطال رسانی به دانشآموزان شام ویشگی اطال رسانی به وایدین نیز
هستا در گروه متتصصان تااوت ماناداری میان اهمیت شاخصها
مشاهده نشدا
در این بتش شش شاخص وجود دارد و از منظر پاستگویان ،بیشترین
اویویت آن است اه وایدین از فااییتهای فرزندانشان م لع شوندا باید
در نظر داشت اه پاسخگویان در نقش واید خویش و از دیدگاه نظارت
بر رفتار دانشآموزان به این شاخصها امتیاز دادهاند و اگر نظر
دانشآموزان در مورد شاخصهای این بتش مورد پرسش قرار میگرفت
باید بود ترتیم شاخصها به این شک باشدا عباس و همکاران [ ]26به
تأثیر منای شبکههای اجتماعی اشاره اردهاندا پیادهسازی شاخصهایی
چون اطال رسانی درباره فااییتها به وایدین کدر مدیریت اطال رسانی
بتش عمومی) و امکان نظارت مالم بر مصتوا کدر مدیریت مصتوای بتش
االسی) اه اویویت نتست را اسم اردهاند ،میتوانند از بروز تأثیرات

منای پیشگیری انند .پراااش و همکاران )]32[ (Prakash et al.
ویشگی اطال خانواده از فااییتهای االسی را بهعنوان یکی از
ویشگیهای بارز و مثبت نرمافزار شبکه اجتماعی ادمودو نام بردهاندا از
این نظر نوعی همراستایی با یافتههای پشوهش ااضر مشاهده میشود؛
زیرا از نظر متتصصان ،شاخص اطال رسانی درباره فااییتها به وایدین،
اویویت نتست را اسم ارده استا
پشوهشهای پیشین نشان میدهند اه شبکههای اجتماعی ابزارهای
اجتماعی یادگیری ارزشمندی هستند؛ زیرا یادگیرندگان را قادر به ای اد،
انتشار و به اشترااگذاری فااییتهایشان میسازندا اانگول و همکاران
[ ]23نشان دادند اه شبکههای اجتماعی با مارفی افراد و
عالقهمندیهای آنان نقش بسیار مهمی در ای اد روابط بینفردی و
همگرایی بیشتر جوامع و تبادل اطالعات و فرهنگ دارندا برایناساس
شاخصهایی بتش عمومی مانند امکان به اشترااگذاری مصتواهای
متتل کدر مدیریت مصتوا) ،امکان افزودن عاو به گروهها و اانالها کدر
مدیریت ارتباطات) و اتّی پیشنهاد افراد جدید بر اساس فااییتها کدر
مدیریت جست و) ،اه به شناسایی افراد و ای اد شبکه روابط میان امد
مورد تأاید پاسخدهندگان پشوهش ااضر بوده استا

فرضیه 4ا از دیدگاه متتصصان و مسئو ن فناوری اطالعات مدارس
هوشمند ،بین شاخصهای شناساییشده زیرم موعه قابلیتهای
مدیریتی در بتش بازی شبکه اجتماعی علمی دانشآموزی از نظر
اهمیت ،تااوت ماناداری وجود داردا
مدیریت مصتوا
مدیریت مصتوا بر نصوه شک گیری جریان مصتوا در بتش بازی تأاید
داردا نتایا آزمون فریدمن وجود تااوت مانادار در میزان اهمیت
شاخصهای این بتش نسبت به یکدیگر را نشان میدهدا
از میان پنا شاخص موجود در این بتش ،شاخص امکان تاری
مسابقات و چایشهای شهری رتبه نتست را اسم ارده استا تاری
ییگهای دانشآموزی و توجه به مسال اجتماعی و چایشهای شهری
دانشآموز را به فاای اجتما میاشاند و نقش وی را به منزیه شهروندی
پویا یادآور میشودا به منظور تربیت دانشآموزانی آگاه ،مسئوییتپذیر و
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دغدغهمند میتوان از ظرفیت بتش بازی استااده اردا امتیازدهی به
ایدهها و تیمها به شک گیری رقابت میان امد و ارزشمندی ایدههای
اراله شده از سوی دانشآموزان را نشان میدهدا

مدیریت ارتباطات
در این بتش بر اساس اصول بازیوارسازی ) (gamificationشاخصهای
ارتباطی و تااملی اراله شده استا هر دو گروه ،وجود تااوت مانادار در
اهمیت شاخصها را تأیید اردهاندا
سه شاخص در این بتش تاری شد اه ای اد پن مدیریتی برای
تیمهای دانشآموزی رتبه نتست اهمیت را اسم ارده استا غایباً
بازیها بهصورت گروهی تاری میشود بر این اساس نیاز به پن
مدیریتی برای تیمها وجود داردا توجه به مشارات گروهی در ییگها و
چایشهای بتش بازی در نظر گرفته شده و یذا امکان تشکی تیمهای
دانشآموزی به منزیه یکی از ویشگیهای ضروری در نظر گرفته شده
استا

مدیریت جست و
قابلیت دیگر در بتش بازی ،مدیریت جست و است اه شاخصهای آن
برمبنای نیازهای اطالعاتی دانشآموزان اراله شده استا متتصصان
وجود تااوت مانادار بین اهمیت شاخصها را تأیید نکردهاندا

به ترتیم بیشترین و امترین اویویت مربوط به شاخص پیشنهاد چایش
و مسابقه براساس عالقهمندیها و پیشنهاد عاویت در تیمها براساس
عاویت دوستان استا موضو عالقمندیها از نظر پاسخگویان با اهمیت
است و در قابلیتهای متتل این اهمیت نشان داده شدا در مدیریت
جست وی بتش بازی نیز این اهمیت آشکار استا آشکار است اه
دانشآموزان براساس عالیق خود در چایش و مسابقات شرات میانند
و با افراد همعالقه تیمسازی میانندا بر این اساس این شاخص میتواند
به دانشآموز در شناسایی چایش و مسابقه من بق با عالقهاش راهگشا
باشدا

مدیریت اطال رسانی
مدیریت اطال رسانی شام م موعهای از ویشگیها بهمنظور اطال رسانی
ااربری به دانش آموزان در راستای اهدای این بتش و درگیرسازی
دانشآموزان در برنامههای متتل استا نتایا آزمون فریدمن نشانگر
تأیید وجود تااوت میان اهمیت شاخصها در این بتش استا
اطال رسانی درباره وضایت تیمها رتبه نتست اهمیت را اسم ارده؛
اما اطال از فااییتهای همتیمیها در پایینترین درجه اهمیت قرار
گرفته استا وجود جدول ردهبندی و برد امتیازی ،فاای رقابتی را فراهم
میآورد و بهطور غیرمستقیم مشارات و فااییت گروهی را تقویت
میاندا

جدول  :16اویویت شاخصهای بتش عمومی -قابلیت مدیریت جست و
Table 16: Priority of indicators - public section – search management

شاخصها

میانگین رتبه در دو گروه

اویویت

indicators

Mean rank

priority

پیشنهاد افراد جدید براساس فااییتها

8/40

اول

Suggesting new people based on activities

8.40

first

پیشنهاد مصتواهای جدیدتر

7/62

دوم

Suggesting the latest contents

7.62

Second

امکان جست وی مصتوا در ا شبکه

6/82

سوم

Ability to search content all over the network

6.82

Third

امکان مصدود اردن جست و براساس موضو

6/63

چهارم

Ability to search by subject

6.63

Fourth

امکان دسترسی و جست و در سامانه اتابتانههای عمومی

6/27

پن م

Search and access to public library OPACs

6.27

Fifth

پیشنهاد مصتوا براساس عالقهمندی

6/18

ششم

Suggesting content based on interests

6.18

Sixth

پیشنهاد مصتوای اراله شده توسط دوستان

5/90

هاتم

Suggesting content provided by friends

5.90

Seventh

امکان مصدود اردن جست و براساس مکان

5/81

هشتم

Ability to search by location

5.81

Eighth

امکان مشاهده سابقه جست و

5/38

نهم

The possibility of observing search history

5.38

Ninth

پیشنهاد افراد هم عالقه

3/57

دهم

Suggesting people with same interests

3.57

Tenth

امکان جست وی افراد در ا شبکه

3/39

یازدهم

Ability to search people all over the network

3.39

Eleventh

A. Sharif et al.

عاطفه شریف و همکاران
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 قابلیت مدیریت اطال رسانی- نتایا آزمون فریدمن در بتش عمومی:17 جدول
Table 17: Friedman test – public section

نتی ه

ماناداری

درجه آزادی

شاخص اای دو

پاستگویان

result

p-value

Freedom degree

chi square indicator

respondents

تأیید

0/000

6

24/852

مسئو ن فناوری اطالعات

approved

0.000

6

24.825

IT officials

عدم تأیید

0/176

6

8/954

متتصصان

Not approved

0.176

6

8.954

experts

 قابلیت مدیریت اطال رسانی- اویویت شاخصهای بتش عمومی:18 جدول
Table 18: Priority of indicators - public section - information management

اویویت

میانگین رتبه در دو گروه

شاخصها

priority

Mean rank

indicators

اول

4/90

اطال رسانی درباره فااییتها به وایدین

first

4.90

Providing parents with information about activities

دوم

4/14

اطال رسانی درباره فااییتهای دوستان

Second

4.14

Providing information about friends’ activities

سوم

4/12

اطال رسانی درباره درخواستهای دوستی

Third

4.12

Providing information about friend requests

چهارم

3/89

اطال رسانی درباره پیامهای دریافتی

Fourth

3.89

Providing information about incoming messages

پن م

3/80

اطال رسانی درباره مصتواهای جدیدتر

Fifth

3.80

Providing information about the latest contents

ششم

3/36

اطال رسانی درباره فااییتهای گروه

Sixth

3.36

Providing information about group activities

 قابلیت مدیریت مصتوا- نتایا آزمون فریدمن در بتش بازی:19 جدول
Table 19: Friedman test – game section - content management

نتی ه

ماناداری

درجه آزادی

شاخص اای دو

پاستگویان

result

p-value

Freedom degree

chi square indicator

Respondents

تأیید

0/000

4

25/361

مسئو ن فناوری اطالعات

Approved

0.000

4

25.361

IT officials

تأیید

0/017

4

12/021

متتصصان

Approved

0.017

4

12.021

Experts

 قابلیت مدیریت مصتوا- اویویت شاخصهای بتش بازی:20جدول
Table 20: Priority of indicators– game section - content management

اویویت

میانگین رتبه در دو گروه

شاخصها

priority

Mean rank

indicators

اول

3/50

امکان تاری مسابقات و چایشهای شهری

First

3.50

Ability to define competitions and challenges

دوم

3/10

امتیازدهی به ایدهها و تیمها

Second

3.10

Ability to score ideas and teams

امکان تاری ییگهای دانشآموزی

سوم

3/09

Third

3.09

Ability to define student leagues

چهارم

2/81

امکان به اشترااگذاری مسال اجتماعی

Fourth

2.81

Ability to share social issues

پن م

2/49

امکان اراله ایدهها در اوزههای متتل

Fifth

2.49

Ability to present ideas

 قابلیت مدیریت ارتباطات- نتایا آزمون فریدمن در بتش بازی:21 جدول
Table 21: Friedman test – play section – communication management

نتی ه

ماناداری

درجه آزادی

شاخص اای دو

پاستگویان

result

p-value

Freedom degree

chi square indicator

Respondents

تأیید

0/000

5

35/297

مسئو ن فناوری اطالعات

approved

0.000

5

35.297

IT officials

تأیید

0/041

2

6/412

متتصصان

approved

0.041

2

6.412

Experts
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 قابلیت مدیریت ارتباطات- اویویت شاخصهای بتش بازی:22 جدول
Table 22: Priority of indicators – game section – communication management

اویویت

میانگین رتبه در دو گروه

شاخصها

priority

Mean rank

Indicators

اول

2/32

ای اد پن مدیریتی برای تیمهای دانشآموزی

first

2.32

Ability to create management panel for student teams

امکان تشکی تیمهای دانشآموزی

دوم

2/24

Second

2.24

Ability to form student teams

سوم

1/44

امکان اراله بازخوردهای شتصی در قایم اامنتها و امتیازات

Third

1.44

Ability to provide personal feedbacks in the form of comments and ratings

 قابلیت مدیریت جست و- نتایا آزمون فریدمن در بتش بازی:23 جدول
Table 23: Friedman test – play section - information management

نتی ه

ماناداری

درجه آزادی

شاخص اای دو

پاستگویان

result

p-value

Freedom degree

chi square indicator

Respondents

تأیید

0/000

5

35/297

مسئو ن فناوری اطالعات

approved

0.000

5

35.297

IT officials

عدم تأیید

0/250

5

6/623

متتصصان

Not approved

0.250

5

6.623

Experts

 قابلیت مدیریت جست و-اویویت شاخصهای بتش بازی:24 جدول
Table 24: Priority of indicators - play section - content management

اویویت

میانگین رتبه در دو گروه

شاخصها

priority

Mean rank

Indicators

اول

4/12

پیشنهاد چایشها و مسابقات بر اساس عالقهمندیها

first

4.12

Suggesting challenges and competitions based on interests

امکان جست وی چایشها و مسابقات در اوزههای متتل

دوم

3/71

Second

3.71

Ability to search by challenges and competitions

سوم

3/58

پیشنهاد چایشها و مسابقات بر اساس عاویت دوستان

Third

3.58

Suggesting challenges and competitions based on friend membership

چهارم

3/47

امکان جست وی تیمهای دانشآموزی

Fourth

3.47

Ability to search by student teams

پن م

3/16

پیشنهاد عاویت در تیمهای دانشآموزی بر اساس عالقهمندیها
Membership suggestion in student teams based on interests

Fifth

3.16

ششم

2/95

پیشنهاد عاویت در تیمها بر اساس عاویت دوستان

Sixth

2.95

Membership suggestion in student teams based on friend membership

 قابلیت مدیریت اطال رسانی- نتایا آزمون فریدمن در بتش بازی:25 جدول
Table 25: Friedman test – play section- information management

نتی ه

ماناداری

درجه آزادی

شاخص اای دو

پاستگویان

result

p-value

Freedom degree

chi square indicator

Respondents

تأیید

0/000

5

105/080

مسئو ن فناوری اطالعات

approved

0.000

5

105.080

IT officials

تأیید

0/000

5

24/061

متتصصان

approved

0.000

5

24.061

Experts

 قابلیت مدیریت اطال رسانی- اویویت شاخصهای بتش بازی:26جدول
Table 26: Priority of indicators - play section - information management

اویویت

میانگین رتبه در دو گروه

شاخصها

priority

Mean rank

Indicators

اول

4/65

اطال رسانی درباره وضایت تیمها

first

4.65

Providing information about the teams’ status

استااده از برد امتیازی و جدول ردهبندی تیمها

دوم

4/47

Second

4.47

Using scoreboard and teamrankings

سوم

3/53

اطال رسانی درباره وضایت چایشها و مسابقات
Providing information about the status of challenges and competitions

Third

3.53

چهارم

3/44

اطال رسانی درباره چایشها و مسابقات جدید

Fourth

3.44

Providing information about new challenges and competitions

پن م

3/13

اطال رسانی درباره چایشها و مسابقات در اوزههای مورد عالقه

Fifth

3.13

Providing information about challenges and competitions based on interests

ششم

1/76

اطال رسانی درباره فااییتهای همتیمیها

Sixth

1.76

Providing information about the activities of teammates

عاطفه شریف و همکاران

A. Sharif et al.
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نتیجهگیری
بر استتاس بررستتی شتتبکههای علمی دانشآموزی بینایمللی و نظرات
متتصتصتان سته بتش شتام بتش االستی ،بتش عمومی و بتش بازی
برای شتتبکه اجتماعی علمی دانشآموزی پیشتتنهاد شتتدا هر یک از این
بتش ها بر استاس نیازهای مصیط آموزشتی و به منظور درگیرستازی و
افزایش مشتارات دانشآموزان در فااییتهای االستی و فرااالستی اراله
شدهاندا
یافتهها نشتان داد اه بیشتترین میانگین امتیازی استم شتده مربوط به
بتش بتازی بتا میتانگین  8/66در مقتابت میتانگین  8/30برای بتش
عمومی و  8/45برای بتش االستی استتا بتش بازی با توجه به هدی
قرار دادن نیتتازهتتا و جنبتتههتتای متتل ذهنی و روانی دانشآموزان
میتوانتد مهمترین بتش و همچنین هتدایتتاننتده بتشهتای دیگر
شتبکه باشتدا بتش االستی نیز دومین بتش اصتلی استت اه میتواند با
ای اد شتتتبکهای اطالعاتی و دانشتتتی در میان دانشآموزان و همچنین
مالمان و مدارس به بستتری وااد برای مدیریت آموزشتی تبدی شتود و
همه این بتشها بر استاس پنا قابلیت اصتلی شتبکههای اجتماعی یانی
متدیریتت اطالعتات هویتی ،متدیریتت مصتوا ،متدیریتت جستتتت و ،متدیریت
ارتباطات و مدیریت اطال رسانی قاب طراای هستندا
یتافتتههتای این پشوهش و نو دستتتتتهبنتدی ان تام شتتتده از قتابلیتتهتای
متدیریتی و شتتتاخصهتا از جهتاتی بتا پشوهشهتای [ 34 ،33 ،13و ]35
همخوانی دارد؛ بیشتترین تشتابه با پشوهش ستراجیان و همکاران []33
استتت اه ااراردهای استتاستتی شتتبکه اجتماعی علمی را به این شتترح
شتناستایی ارده استت :اارارد مدیریت هویت ،مدیریت ارتباطات ،یافتن
متتصتص ،آگاهی از مصتوی ،آگاهی از شتبکه و تبادل اطالعات و دانشا
از میان مؤیّاههای شتتناستتاییشتتده در نوروزی و همکاران [ ]34نیز
مؤیّاتههای مدیریت کتوستتتاته علم ،مدیریت اطالعات و مدیریت دانش)؛
ارتبتاطتات کانوا ارتبتاطتات و ابزارهتای ارتبتاطتات)؛ یتادگیری کآموزش،
مصتوا و مشتتتاراتت)؛ ویشگیهتای فردی کتتصتتتص ،مهتارت ،عالقته و
انگیزه)؛ عملکرد علمی کتوییتد ،ارزیتابی ،ستتتن ش و ستتت وح علمی) و
مستال اقوقی کاقمؤیّ و امنیت) تا اندازهای در قابلیتهای مدیریتی
و شتاخصهای شتناستاییشتده در پشوهش ااضتر در نظر گرفته شتده
استا در پشوهش [ ]35ویشگیهایی مانند دنبال اردن دروس و م ایم،
دستترستی به منابع درستی ،غنای منابع اراله شتده در نرم افزار ،اشتتراا
منابع درستی ،در بتش ستاختار استتااده آموزشتی ،شتاخص امکان به
اشترااگذاری انوا مصتوا کصوتی ،تصویری ،پی دی ای ،ویدلو و ااا) در
بتش ستتاختار اشتتتراا ،و شتتاخصهایی مانند وجود صتتاصه ارتباط،
صتتاصه ویدلوهای آموزشتتی و صتتاصه اطال رستتانی در بتش مصیط
آموزشتتتی از جمله مایارهایی بوده اه به نوعی در پشوهش ااضتتتر نیز
مدنظر قرار گرفته استتتتا در پشوهش ااضتتتر مانند پشوهش ستتترملی
اتاظمی [ ]13شتتتاخصهتایی اته بته متدیریتت عملکرد ،ارزیتابی عملکرد،
مدیریت دادهها ،مدیریت تاتامالت ،ااظ مصرمانگی و امنیتت و مدیریت
فرآیندها مرتبط باشتتد ،ااتتور دارندا نکته قاب توجه آن استتت اه در
هیچیتک از پشوهشهتای مورد اشتتتاره ،بته قتابلیتت بتازیواریستتتازی و
استتااده از این قابلیت برای ای اد جذابیت و انگیزه اشتارهای نشتده استتا

این بتش ،نق ه تمایز پشوهش ااضتتر با ستتایر پشوهشهای این اوزه
استتتتا بتازیوارستتتازی در افزایش نرخ مشتتتاراتت دانشآموزان در
فااییتهای آموزشتتتی اه میتواند به بروز خالقیتهای فردی و جمای
در مصیط های آموزشی نیز امک اند اثرگذار است و یذا بتش م زایی
به آن اختصتتتاص یافتا همچنین نقش مالم و وایدین بهعنوان ناظر در
شاخصهای شناساییشده دراین پشوهش در نظرگرفته شدا
امکان به اشتترااگذاری مشتکالت درستی ،مشتارات االستی در تویید
مصتوا ،اطال رستتانی درباره فااییتهای دوستتتان و گروه ،امکان تاری
مسابقات و چایشهای شهری ،امکان به اشترااگذاری مسال اجتماعی
و پیشتتتنهاد چایشها و مستتتابقات براستتتاس عالقهمندیها اه در این
پشوهش بهعنوان شتتاخصهای مناستتم در بتشهای متتل شتتبکه
اجتماعی پیشتنهاد شتد ،میتواند به تقویت مشتارات گروهی ،یادگیری
پروژهمصور و ا مستأیه گروهی یاری رستاندا در پشوهشهای [،16 ،15
 31 ،30 ،29 ،28 ،22 ،18 ،17و  ]32بر این دستتتت از اثرگتذاریهتا
تأاید ش تده استتت .اما موضتتو ااظ مصرمانگی و امنیت یکی از نکات
الیدی در طراای شتتبکه اجتماعی دانشآموزی استتت اه در پشوهش
ااظمی سترملی [ ]13و نوروزی و همکاران [ ]34نیز مورد تأاید بود و
از دیدگاه پاستتتگویان پشوهش ااضتتر نیز شتتاخصهای مرتبط با ااظ
مصرمتانگی و امنیتت متاننتد تایین اطالعتات اتاربری ،ورود بته االس بتا
اطالعات ااربری و امکان تاری اد دستتترس تی برای گروهها از اهمیت
برخوردار است.
در نهتایت میتوان گاتت شتتتبکته اجتمتاعی علمی میتواند با بهاارگیری
شتاخصها و قابلیتهای مدیریتی در سته بتش اصتلی االستی ،عمومی و
بازی ،زمینهستاز ای اد ستاختاری جدید بهمنظور آموزشهای فرااالستی
و فرامدرسته ای باشتدا استتااده از نگاه انتقادی در اراله مستال و عالیق
شتتصتی و همچنین ای اد مصی ی به منظور اناکاس و ابراز آن میتواند
در شک گیری تاکر انتقادی دانشآموزان مؤثر باشدا ااور شاخصهای
مناستم برای استتااده از قابلیتهای ستواد اطالعاتی در شتبکه اجتماعی
علمی و همچنین استتتااده از عوام انگیزشتتی و بازیوارستتازی نظیر
بردهتای امتیتازی میتوانتد بته افزایش مشتتتتاراتت دانشآموزان در
فااییتهای آموزشی امک اندا همچنین قابلیتهای به اشترااگذاری
و ارتبتاطی ،همتانگونته اته در ستتتایر پشوهشهتا نیز مورد تأایتد استتتت
[متاننتد  34 ،33 ،13و  ،]35میتوانتد فرصتتتتی برابر بتهمنظور رشتتتد و
یادگیری در اختیتار دانشآموزان متتل قرار دهدا در نهتایت از آنجااه
تمامی شتاخصهای اراله شتده در سته بتش االستی ،عمومی و بازی در
پنا قابلیت مدیریتی از نظر متتصتتصتتان و همچنین مستتئو ن فناوری
اطالعات مدارس هوشتتمند ارزشتتمند تلقی میشتتوند ،میتوان از این
شتاخصها در ارزیابی ستامانههای موجود ،طراای شتبکههای اجتماعی
علمی اختصتاصتی برای دانشآموزان و همچنین ارتقاء ستامانههایی مانند
شاد استااده اردا

مشارکت نویسندگان
این مقایه ااص فااییتی مشاراتی است و تمامی نویسندگان در فرایند
پشوهش نقش داشتتتهاندا نویستتنده اول در اجرای مصتتاابهها و توزیع
پرسشنامهها نقش الیدی داشته استا
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