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  چكيده 
اين . هاي اجتماعي مجازي بودهدف پژوهش حاضر، بررسي وضعيت مديران مدارس در مواجهه با شبكه

. هاي كيفي بود كه با استفاده از روش تحليل محتوا و با رويكرد ارزيابي انجام شدپژوهش از نوع پژوهش
نفر از كارشناسان فناوري واحدهاي آموزشي  10مدارس و  مديران از نفر 20همطالع مشاركت كنندگان در

 از طريق هاداده .برفي انتخاب شدندگيري هدفمند و گلولهو اداري بودند كه با استفاده از روش نمونه
هاي اجتماعي، در وضعيت مديران مدارس در مواجهه با شبكه .نيمه ساختاريافته گردآوري شد مصاحبه

در بعد خارجي، . هاي كاركردي مديران مورد توجه بوددر ارتباط با حوزه دو بعد داخلي و خارجي و
هاي اجتماعي براي مدارس به طور اعم و براي مديران مدارس به طور ها و تهديدهاي شبكهفرصت

هاي اجتماعي، بررسي اخص و در بعد داخلي، نقاط قوت و ضعف كلي مدارس در ارتباط با شبكه
ها با استفاده از روش كدگذاري در سطح باز و محوري، و تحليل محتواي پاسخآوري پس از جمع. گرديد
هاي اجتماعي مجازي براي مديران مدارس فرصت و به همين تعداد تهديدهاي احتمالي شبكه 44تعداد 

ها سپس راهبردهاي الزم جهت استفاده از فرصت. و نقاط قوت و ضعف دروني مدارس شناسايي گرديد
  .هاي اجتماعي بيان گرديدسازي نقاط ضعف و مقابله با تهديدهاي شبكهمچنين مرتفعو نقاط قوت، ه
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Abstract  
The purpose of this study was to investigate the status of school principals in the face 
of social networks. This research relied on qualitative research methods and was done 
based content analysis with the evaluation approach. Research participants included 
20 principals and 10 experts from instructional and administrative units. hat were 
selected by utilizing objective and snowball sampling. In this research type, data are 
generated through semi structured interviews. The status of principals in the face of 
social networks was regarded in internal and external dimensions and in relation with 
domains of principals functions. In external dimension, opportunities and threats of 
schools in relation with social networks was studied generally for schools and 
specially for principals. In internal dimension, strength and weaknesses of schools 
was studied in relation with social networks .After collecting and analyzing the 
responses using open and axial coding level, 44 opportunities and 44 threats of social 
networks were identified for principals and also strengths and weaknesses of schools 
were identified. Then the necessary strategies for use of the opportunities and strength 
of social networks as well as resolve and overcome the weaknesses and threats of 
social networks was mentioned.                  
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  مقدمه
 شـود يم محسوب جانبههمه توسعه ركن نيترمهم پرورش، و آموزشدر جوامع امروزي 

 كـانون  نيتـر مهـم  مـدارس،  و نديآيم شمار به داريپا توسعه دداريكل ان،يمرب و معلمان و
 .[6] گردنديم يتلق يسازفرهنگ و يسازانسان ت،يترب و ميتعل

 هـا رسـانه  يكنون زمان در پرورش و آموزش نديفرآ در ميسه و موثر اريبس عوامل از
 ،يداريشـن  ،يداريـ د انواع در معاصر، دوران در رسانه گسترش و رشد به توجه با هستند

 بـر  هيتك با كه يفرامل و يمل تيهو با و ياجتماع و يفرد اشكال در و يتاليجيد مكتوب،
 يگسـتره  بـر  همـواره  ارتباطات و اطالعات يفناور يعرصه در توجه قابل يهاشرفتيپ

 يهنـر  يهـا تيجـذاب  از اسـتفاده  با هارسانه نيا. شوديم افزوده هاآن يرگذاريتأث و نفوذ
 ينهادها خصوص به تيترب در ميسه عوامل گريد بر را عرصه روز به روز مخاطبان يبرا
مجـازي   ياجتمـاع  يهـا شـبكه  ن،ينو يهارسانه جمله از. دينمايم ترتنگ ،يرسم تيترب

 بـا  و هسـتند  ياجتماع روابط يفضا از يديجد نسل يمجاز ياجتماع يهاشبكه هستند،
 مـردم . كننـد  باز جا مردم يزندگ در يخوب به اندتوانسته ندارند ياديز يليخ عمر كه نيا

 يمجاز ياجتماع يهاشبكه در مختلف ياجتماع يهاگروه از و مختلف نيسن در ياريبس
 بـا  ياجتماع يهاشبكه قيطر از ،يواقع يايدن در دور اريبس فواصل از و اندآمده هم كنار
 بـر  و دارنـد  امروز يايدن در يپررنگ نقش ياجتماع يهاشبكه. كننديم برقرار ارتباط هم
 رگذارنـد يتأث المللنيب يحت و كشورها سطح در و ياجتماع و يفرد يزندگ مختلف ابعاد

-مهـم  و ترشيب يهانقش مراتب، به ندهيآ در و هستند گسترش حال در ليدل نيهم به و

  [10].   كرد خواهند يباز...  و ياقتصاد ،ياسيس ،يفرهنگ يهاعرصه در را يتر
 فيتعـار  نيا نيترمهم كه است شده انيب يمختلف فيتعار 1ياجتماع يهاشبكه يبرا

  :است شرح نيا به
                                                 
1. Social Networks 
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 گريكـد ي بـا  يگروهـ  صـورت  به كه است افراد از يامجموعه ،ياجتماع يهاشبكه« 
 بـه  را خـود  افكار و هاتيفعال ها،يازمندين اطالعات، مانند يموارد و باشند داشته ارتباط
  »گذارنديم اشتراك

 از يامجموعـه  اي تيسا ،ينترنتيا ياجتماع يهاشبكه اي يمجاز ياجتماع يهاشبكه«
 يهـا تيفعال و افكار ها،يمندعالقه دهد،يم را امكان نيا كاربران به كه است ييهاتيسا

 .»بگذارند اشتراك به متقابل طور به گرانيد با را خود
 يالگوهـا  و ارتباطـات  يهـا شـبكه «  يمجـاز  ياجتمـاع  يهاشبكه گر،يد عبارت به
 جـاد يا مكان و زمان در گرانارتباط انيم در ها،اميپ اناتيجر يواسطهبه كه هستند يتماس

 .[8] »شونديم
 نـام  بـه  نيـ آنال ياجتماع يشبكه ،يامروز يوهيش به ياجتماع يشبكه تيسا نياول

 در سيسرو نيا شبكه، نيا تيموفق رغميعل. آمد وجود به 1997 سال در 1زيگيد كسيس
ي هـا شـبكه  از يسر كي 2001 تا 1997 يهاسال نيب. داد خاتمه دخو كار به 2000 سال
 يارائـه  بـه  شـروع  5ژونـال  ويـ ال و 4جنـت يم ،3پلَنـت  بلـك  ،2ويـ اون نيشـ يا: رينظ نيآنال

 ادبوديـ  دفـاتر  و دوسـتان  فهرسـت  هـا، ليـ پروفا جـاد يا: ريـ نظ يمختلف يفن يعملكردها
 وجـود  بـه  با و 2001 سال در. كردند خود يهاسيسرو در گريد موارد و دكنندگانيبازد
 جـاد يا شـبكه  نيـ ا عملكـرد . آمـد  ديپد كار و كسب به مربوط يشبكه نياول 6زيرا آمدن
 و آن از پـس  يكوتاه يفاصله به. بود روابط نيا از يبانيپشت و كاربران نيب يتجار روابط

 نيـ آنال يهـا تيسـا  وب يبرا يبيرق عنوان به 7فرندستر معروف يشبكه ،2002 سال در
                                                 
1. Six Digees.com 
2. Asian Avenue.com 
3. Black-Plant.com 
4. MiGente.com 
5. Livejounal.co 
6. Ryze.com 
7. FreandStere.net 
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 كام دات مچ و 1نگيدات  يشـبكه  نيبزرگتـر  2004 سـال  ليـ اوا تا فرندستر. شد سيتأس2
 ياديـ ز تعداد ياجتماع و يفن مشكالت ليدل به اما. شديم محسوب نترنتيا در ياجتماع

 آمـدن  وجـود  به يبرا ييربنايز به نيآغاز تحركات نيا. [2] داد دست از را كاربرانش از
 شـد  ليتبد 5زد يو ياستاد اي 4بوك سيف ،3سياسپ يما رينظ يگريد ياجتماع يهاشبكه
. سـازند يم برجسته را نيآنال ياجتماع يهاشبكه يدهيپد مداوم طوربه 2003 سال از كه
 ياجتمـاع  يهـا شـبكه  يتوسـعه  و رشـد  ،ياجتمـاع  يافزارهانرم لگريتحل 6يشرك يكال
 يشـبكه  كيـ  هـم  بـاز (  YASNS عبـارت  بـا  هـا آن يهياول شيدايپ اساس بر را نيآنال

 »7كـات  اور« يشـبكه  2004 سـال  دربه همين ترتيـب،  . كنديم فيتوص) گريد ياجتماع
-راه 2007 سـال  در 8ترييتـو  يشـبكه . ديـ گرد منحل 2014 سال در كه كرد كار به شروع

  دارد ادامـه  همچنـان  رونـد  نيا و شد يانداز  يدارا مجـازي  ياجتمـاع  يهـا شـبكه [7].
  :گردداشاره ميها كه در ادامه به برخي از آن هستند ييهايژگيو

 ارتباطاتشـان  گسـترش  حـال  در ياجتمـاع  يهاشبكه اغلب :ارتباط يبرقرار تيقابل
  .كننديم برقرار ارتباط گريد افراد و منابع با و هستند

 يكشـورها  در يافـراد  با بتواند جامعه افراد از كي هر كه امكان نيا :يفرهنگ تبادل
 را كشـورها  رسوم و آداب و هافرهنگ بتوان هاشبكه قيطر از تا. كند برقرار ارتباط گريد
  .كرد يمعرف گريكدي به

                                                 
1. Online-Dating 
2. Moch,com 
3. My Space 
4. Face Book 
5. Studi VZ 
6. Clay Shirky 
7. OverCut 
8. Twitter 
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 در يچنـدان  دخالت افراد كه ها،رسانه ريسا خالف بر :كاربران يبرا انتخاب تيقابل
 يدارا تواننـد يمـ  كاربران ،ياجتماع يهاشبكه صفحات در. ندارند محتوا انتخاب و ديتول

  .باشند يترشيب تنوع از مندبهره و انتخاب فرصت
 بـاز  بـازخورد  افـت يدر و اعضـا  مشاركت يبرا ياجتماع يهارسانه اغلب :بودن باز
 كننـد يم قيتشو را اطالعات يگذاراشتراك به و گذاشتن كامنت دادن، يرأ هاآن. هستند

  [1].   دارد وجود هارسانه نيا در محتوا به يدسترس و ديتول يبرا يمانع ندرت به و
 اسناد و متون ،ييدئويو يهالميف ،يقيموس ر،يتصاو تواننديم كاربران :يگذاراشتراك

  .بگذارند اشتراك به را خود
 يهـا بحـث  طرفـه،  دو يگـو وگفـت  امكـان  ياجتمـاع  يهاشبكه در :متقابل ارتباط

  .دارد وجود افراد نيب يشخص يهااميپ ارسال و يگروه
 اطالعـات  يبرخـ  بـه  افـراد  يدسترسـ  امكـان  ياجتماع يهاشبكه در :آزاد يدسترس

  .دارد وجود رفتارشان ينحوه و كاربران ريسا مورد در يعموم
 متقابـل  كـنش  ،ياجتمـاع  يهاشبكه يطراح نوع و امكانات :يطراح نوع و امكانات

 هـا رومچـت  ايـ  هـا وبالگ يفضا در نيا از شيپ چه آن به نسبت را كاربران نيب يمجاز
 امكـان  ياجتمـاع  يهاشبكه در. است ساخته متنوع و متفاوت كامالً رفت،يپذيم صورت
 عكــس، دئوها،يــو ســاختن ياختصاصــ يژگــيو و اســت شــده لحــاظ يريتصــو چــت

 خـاص،  افـراد  يبـرا  صـفحه  صاحب ليپروفا تيرو عدم اي تيرو يحت و هاوارنوشتهيد
 را اعضـاء  تعامـل  يگسـتره  و كـرده  تيـ تقو را تيفرد كه است يفرد منحصربه يژگيو

 [8]. دهديم شيافزا

 شدند يانداز راه يرآموزشيغ اهداف يبرا يريگشكل يابتدا در ياجتماع يهاشبكه
  .داد توسعه را هاآن از استفاده جيتدر به ينظام گاهاً و يسرگرم ،يتجار يكاربردها و
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 را نيوالد و انيمرب از ياريبس ياجتماع يهاشبكه يهاتيسابر پايه برخي تحقيقات، 
: از عبارتنـد  جينتا نيا آورندينم بار به مثبت جينتا هاآن از نظر كه رايز. است كرده نگران
 از يآبرو دار،خدشه احساسات ،يدوست زمان، هدررفت اساس، يب عاتيشا ،يفتگيخودش
 رسـد يمـ  نظـر  بـه . خطرنـاك  يحتـ  و نديناخوشا يهاتيفعال اوقات يگاه و رفته دست
 عواقـب  نيـ ا كـه  آورديم وجود به را احتمال نيا ياجتماع يهاشبكه اديز اريبس عواقب

  [4].   دينما جاديا پرورش و آموزش ينهيزم در هاآن از استفاده يبرا يمانع
 يهـا رسـانه  و ياجتمـاع  يهاشبكه از استفاده كه دهديم نشان ديگر قاتيتحق جينتا
» اسـت  گرفتـه  قرار كاربران توجه مورد شيب و كم يليتحص و يآموزش امور در ياجتماع

 م،يمستق ارتباطاتي برا% 85 اشتغال، يبرا ابزارها نيا از كاربران% 58 ،يگزارش اساس بر
 ابزارهـا  نيـ ا از يدانشـگاه  يكارهـا  يبـرا  انيدانشجو از% 11 حدود و رابطه جاديا% 74

  .»كننديم استفاده
 يهـا شـبكه  از يبـاالئ  درصد يدانشگاه جوامع«: كه دهديم نشان گريد قيتحق جينتا
 از دياسـات  و انيدانشـجو  نيب در كاربران از% 58 كهطوري به كنند،يم استفاده را ياجتماع

  برنديم بهره موثر يهامهارت آموزش و جاديا ليقب از شانيدانشگاه يهاتيفعال در آن
.[5]  

 ياجتماع يهاشبكه از استقبال زانيم) 2011( 1وسترمن و چيگرل نگ،يبراون قيتحق در
  [3].   است گرفته قرار دييتأ مورد يتوجه قابل حد در يآموزش امور در

 فرصـت  آمـوز دانش به ياجتماع يهاشبكه يهاتيسا پرورش، و آموزش ينهيزم در
 و داخـل  در هـم  آموختگان،دانش ران،يمد معلمان، آموزان،دانش گريد با ارتباط يبرقرار
 يهـا شـبكه  يابزارهـا  ييتوانـا  پژوهشـگران  دهـد يم ارائه يآموزش موسسه از خارج هم

                                                 
1. Browning, Gerlich & Westermann 
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 ،يارتبـاط  داريمعن عمل در آموزاندانش با تعامل و زهيانگ جاديا جذب، يبرا را ياجتماع
  [11]. نديستايم يهمكار و محتوا تبادل

آمـوزان تشـكيل   را دانـش  هاي اجتمـاعي ي كاربران شبكهدر هر صورت بخش عمده
ديگر مخاطبان اصلي  هاي اجتماعي هستند و از سويدهند كه از يك سو فعاالن شبكهمي

هاي متفاوت ي خود هستند؛ از منظر ديگر، امروزه نقشنظام تعليم و تربيت رسمي جامعه
آبـادي و محمـودي   عنوان مثـال تحقيـق زيـن   و نويني براي مديران تعريف شده است، به

را تحت عنوان رهبـري   معلمان در دانش ميتسه توسعة و جاديا در رانيمدنقش ) 1395(
ش مورد توجه قرار داد، بر مبناي اين تحقيق، مديران مدارس امروزي بـا تكيـه   تسهيم دان

برخي از ايـن اقـدامات   . توانند تسهيم دانش را در بين معلمان تسهيل كنندبر اقداماتي مي
 ،»دانـش  تسهيم براي غيررسمي فرصت ايجاد« ،»مدرسه در تعامل و روابط توسعه«شامل 

باشند مي »دانش گر تسهيم الگوي عنوان به مدير« ،»يادگيرنده هايگروه پرورش و ايجاد«
ي ايـن  سـاز و تسـهيل كننـده   هاي اجتماعي زمينهرسد شبكه، در اين ميان به نظر مي[12]

   .اقدامات باشند
با توجه به آنچه كه از نظر گذشت، نقش مـديران مـدارس بـه عنـوان گردانـدگان و      

هـاي اجتمـاعي و   ابل دنياي مجازي حاصل از شبكهگران امر تعليم و تربيت در تقتسهيل
واكنش . هاي مشخص، بسيار مهم و تعيين كننده استدنياي واقعي با اهداف و خط مشي

هاي اجتماعي بايد چگونه باشد؟ آيـا آن را يـك فرصـت    مديران مدارس نسبت به شبكه
 فرصت هميشه بايد آيا كه است آن رابطه اين در تامل قابل نكتهتلقي كنند يا يك تهديد؟ 

 يـا  و افتدمي اتفاق آنچه به نسبت ديدگاه نوع آيا ؟ردك تلقي تهديد را تهديد و فرصت را
 از باشد؟ داشته تاثيري هيچ هاآن بر تواندنمي اتفاقات، به العملعكس نوع و افتاد خواهد

خود به ذات  تهديد نه و است فرصت خود ذات به فرصت نه رسدمي نظر به ديدگاه اين
 بـه  نسـبت  آگـاهي  افتـد، مـي  اتفـاق  آنچـه  بـه  نسـبت  شـناخت  و نگـاه  نوع بلكه. تهديد
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 برخورد در مديريت نوع و رويدادها به واكنش سرعت چگونگي ها،ضعف و ها توانمندي
. باشد رويدادها منفي يا مثبت آثار و ماهيت كننده تعريف تواندمي هافرصت و تهديدها با

 را تهديد يك توانمي درست و منطقي موقع، به مديريت و مناسب العملعكس با چراكه
خصـوص مـديران   مواجهه نظام آموزشي بـه . كرد تبديل تهديد به را فرصت و فرصت به

-توان گفـت شـبكه  مي و نيست مستثني نگرش اين از نيز هاي اجتماعي،مدارس با شبكه

-مديران مدارس قرار مـي  رويرا پيش تهديدها و هافرصت از ايهاي اجتماعي مجموعه

هـا يـك   ي تأثيرگـذاري آن ها و تهديدها و حـوزه لذا، شناخت جامع از اين فرصت .دهند
چنانچه مديران شناخت و آگاهي الزم را از اين پديده داشـته  . اصل مهم و ضروري است

هـاي  هاي مناسـب حـداكثر بهـره را از فرصـت    باشند قادر خواهند بود تا با اتخاذ راهبرد
  .رو ببرند و اثرات تهديدات احتمالي را كاهش داده يا از بين ببرندپيش

با توجه به آنچه كه از نظر گذشت، هدف اصلي از پژوهش حاضر، بررسي وضـعيت  
است و از اين طريق تعيـين نمايـد كـه    هاي اجتماعي مديران مدارس در مواجهه با شبكه

كاركردهاي مديريت مدارس دارند و ها و تهديداتي براي هاي اجتماعي چه فرصتشبكه
مديران در مواجهه با اين فرصت و تهديـدات چـه نقـاط قـوت و ضـعفي دارنـد و چـه        

پـژوهش  بر اين اسـاس،   .بايست در پيش بگيرندراهبردها و راهكارهايي در اين زمينه مي
  .دهد پاسخ ريز يمحور يهاپرسش بهحاضر در پي آن است كه 

 ي مجـازي اجتمـاع  يهـا شبكه با مواجهه در رسمدا رانيمد ضعف و قوت نقاط .1
 كدامند؟

 مـدارس  رانيمد يبرا را ييهاچالشو  هافرصت چه ي مجازياجتماع يهاشبكه .2
 كنند؟يم جاديا

هـاي اجتمـاعي يـا    هاي شبكهراهبردهاي مديران مدارس براي استفاده از فرصت .3
 ها چيست؟مقابله با تهديدهاي آن
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  روش پژوهش
 ي ميدان مطالعـاتي گستره. است تحليل محتوا با رويكرد ارزيابي ق،يتحق نيا ياصل روش

ي مــدارس ابتــدايي و متوســطه و واحــدهاي فنــاوري اطالعــات كليــه ق،يــتحق نيــا در
تعداد و . مدير و كارشناس فناوري بود 215هاي مسجد سليمان و انديكا، شامل شهرستان

هاي كمي از پـيش   ي مانند روشكنندگان در مطالعات به روش كيف نحوه انتخاب مشاركت
روش . تعيين شده نيست و بـه رونـد تحقيـق و مقـوالت در حـال تكـوين بسـتگي دارد       

كنندگان در تحقيقات كيفي از نوع هدفمند است و حجم آن نيز به سطح  انتخاب مشاركت
صـورت   در پـژوهش حاضـر، محققـان بـه    . هاي تحقيـق بسـتگي دارد   اشباع نظري سؤال

كننـدگان را   اي اينكه چه نوع اطالعات خاصي موردنياز اسـت، مشـاركت  دار، بر مبن هدف
كننـدگان از راهبـرد    لذا، در پـژوهش حاضـر، جهـت انتخـاب مشـاركت     . انتخاب نمودند

از ميان ميدان مطالعـاتي   ،بر اين اساس. استفاده گرديد 2برفي و گلوله 1گيري هدفمند نمونه
نفـر از كارشناسـان    10سـال و   20تـا   5ن بـي  بـا سـابقه   مديران از نفر 20 تحقيق حاضر،

هاي اجتمـاعي عضـويت   فناوري واحدهاي آموزشي و اداري كه حداقل در يكي از شبكه
هاي اجتماعي بودند به عنوان مشاركت كننده در اند و داراي شناخت نسبي از شبكهداشته

تعاريف،  مربوط به اطالعات يگردآور يبرا قيتحق نيا در. انجام مصاحبه انتخاب شدند
بـرداري  هاي اجتمـاعي از طريـق فـيش   هاي مربوط به شبكهمفاهيم، مباني نظري و تحليل

ـ از نوع نيمه سـاختار يافتـه ـ     مصاحبه قالب در يدانيم اطالعات و ينترنتيا و ياكتابخانه
يافته اين بود كه  علت انتخاب مصاحبه نيمه ساخت. است شده استفاده همزمان صورت به

احبه برخالف مصاحبه عميق، به دنبال استخراج اطالعات الزم و ضـروري و  اين نوع مص
وپـاگير مصـاحبه    هـاي دسـت   در راستاي هدف پژوهش است و از طرف ديگـر قيدوبنـد  

                                                 
1. Purposeful Sampling 
2. Snowball sampling 
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يافته را ندارد و براي پژوهشگر آزادي عمل نسبي جهـت دسـتيابي بـه اطالعـات      ساخت
ـ  يالگـو  گونـه  چيه از مصاحبه يهاپرسش يطراح در. سازد ضروري را فراهم مي -شيپ

 تـا  بـوده  متمركز آن بر مصاحبه هر ياجرا در پژوهشگر تالش. نشد استفاده يقبل ساخته
 يكـار  دسـت  بدون آن جينتا و ديآ دست به ياكتشاف و مستقل صورت به يفيك يهاداده
فرايند كلي مصاحبه به اين شكل بود . رديگ قرار ليتحل مورد يخاص يالگو ارائه و يذهن

عنوان ابزاري مناسب بـراي پـژوهش، ابتـدا     يافته به نيمه ساخت  كه پس از تعيين مصاحبه
 ياساسـ  يهاپرسش. ها، پروتكل مصاحبه تنظيم گرديد يافته مصاحبه منظور هدايت نظام به
  :بود نيچن نيا مصاحبه هر در هامقوله ييشناسا يبرا

 يمجـاز  ياجتمـاع  يهـا شـبكه  با مواجهه در مدارس رانيمد ضعف و قوت نقاط .1
  كدامند؟

 مـدارس  رانيمد يبرا را ييها چالش و هافرصت چه يمجاز ياجتماع يهاشبكه .2
  كنند؟يم جاديا
 ايـ  ياجتمـاع  يهـا شـبكه  يهافرصت از استفاده يبرا مدارس رانيمد يراهبردها .3

  ست؟يچاحتمالي  يدهايتهد با مقابله
كننـدگان اقـدام    تدوين پروتكل نسبت به هماهنگي و وصول آمادگي مشاركتپس از 

كننده، زمان و مكـان مناسـب    اين منظور، ضمن برقراري ارتباط اوليه با مشاركت شد و به 
در اين مرحله جهت جلـب مشـاركت بيشـتر و همچنـين     . گرديد براي مصاحبه تعيين مي

كننـده تنظـيم    ها طبق نظر مشـاركت  مصاحبهمنظور بهبود كيفيت مصاحبه، زمان و مكان  به
كننـدگان بـه ضـبط    منظور رعايت مسائل اخالقي با كسب اجازه از مشاركت به. گرديد مي

پيش از شروع هر مصاحبه، نسبت به محرمانه ماندن اطالعـات و  . ها اقدام گرديد مصاحبه
من سـپس، در شـروع هـر مصـاحبه ضـ     . شده اطمينـان الزم داده شـد   هاي ضبط مصاحبه

دامنـه زمـاني   . گرديـد  ي اصلي پژوهش تشـريح مـي   برقراري ارتباط اوليه، هدف و مسئله
هاي اوليه  دقيقه متغير بود، اگرچه مدت زمان مصاحبه 50تا  15ها متغير بود و از  مصاحبه
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. منظور اخذ اطالعات تكميلي بسيار سودمند بود هاي بعدي به تر بود ولي مصاحبه طوالني
 يبـرا  يكنكاشـ  سـؤاالت  از مصاحبه طول در پژوهشگر ،ياساس يهاپرسش لذا عالوه بر

بـراي تعيـين روايـي كيفـي     . اسـت  كرده استفاده مطالعه مورد هايمقوله از ترقيعم درك
راهبردهايي وجود دارد و پژوهشگران كيفي معموالً بيش از يـك روش را مـورد اسـتفاده    

پـذيري، قابليـت   قابل قبول بودن، انتقـال در پژوهش حاضر، از چهار معيار . دهند قرار مي
بـراي اطمينـان از   . هاي كيفي استفاده شـد  پذيري براي ارزيابي روايي دادهاطمينان و تأييد

 بـا سـابقه   مديران(كنندگان  گيري با حداكثر تنوع از مشاركتها، نمونهقبول بودن داده قابل
صـورت  ) ي آموزشـي و اداري نفر از كارشناسان فناوري واحـدها  10سال و  20تا  5بين 

كننـدگان قـرار   هـا در اختيـار شـركت   شده از مصاحبهعالوه بر اين، كدهاي تهيه . گرفت
براي اطمينـان از قابليـت   . ها رسيد گرفت و بعد از اعمال اصالحات موردنظر به تأييد آن

طـور كامـل بـراي     انتقال، سعي گرديد كه مراحل اجراي پژوهش، محيط و زمينه اجرا، بـه 
براي تأمين معيار قابليت اطمينان نيز فرايند انجـام مطالعـه در   . گان شرح داده شودخوانند

هـا پـس از بـازنگري     آن. هاي كيفي قـرار گرفـت  اختيار استادان باسابقه در زمينه پژوهش
با توجه به اينكه در اين مطالعه . فرايند مطالعه، نتايج بخش كيفي را مورد تأييد قرار دادند

تـوان اسـتنتاج كـرد    هـاي كيفـي تـأمين شـد، مـي     ر قبلي بررسي روايي پـژوهش سه معيا
  .خود رعايت شده است تأييدپذيري نيز خودبه

 هـا داده ليتحل نديفرا. ندشد آماده ليتحل يبرا هامصاحبه هيكل مصاحبه، انجام از بعد
-مقولـه  و يگذار كد يبرا يقبل يمفهوم چهارچوب چيه گريد عبارت به بوده، يياستقرا

 ليتحل  3و انتخابي 2و محوري 1ي بازكدگذار مرحله سه در هادادهو  نداشت وجود يبند
 شـد  يروخوان دقت به هامصاحبه كل ابتدا كه بود صورت نيا به يكدگذارفرايند . شدند

                                                 
1. Open coding 
2. Axial coding 
3. Selective coding 
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 مرحلـه  نيـ ا جهينت. شود ييشناسا يفيتوص صورت به آن درنهفته  ياصل ميمفاه و معنا تا
 يبـرا  هـا مصـاحبه  همـه  بعـد  مرحلـه  در. بود مصاحبه هر از يفيتوص و يكل ريتصو كي

بر اين اساس، در مرحله اول كدگذاري باز . شدند گرفته نظر در يكدگذار و هياول ليتحل
تحليـل  )1: شـيوه كدگـذاري بـاز وجـود دارد     صورت پذيرفت؛ الزم به ذكر است كه سـه 

در اين پـژوهش بـا اسـتفاده از    . تحليل تمام سند) 3تحليل تمام جمله و ، ) 2خط،  به خط
ـ  . ها به صورت خط به خط خوانده شد روش اول، مصاحبه از، پس از شناسايي كـدهاي ب

بندي كدهاي بـاز   بندي و طبقه ها تهيه گرديد و سپس مرحلة خوشه فهرست جامعي از آن
انجام شد؛ به اين ترتيب كه با بررسي چندباره كدهاي باز و مقايسه كـدهاي مشـابه، كـه    

دادند، كدهاي محـوري شناسـايي شـدند     مطلب يا موضوع خاصي را مورد اشاره قرار مي
 ادامـه  شـد، ينمـ  ييشناسـا  يديجد يكدها كه ييجا يعني يرنظ اشباع مرحله تا كار نيا
 آمـده  دسـت  به يكدها. بود باز يكدها ياديز تعداد ييشناسا مرحله نيا جهينت. كرد دايپ

 هـا آن يهـا تفاوت و هامشابهت مالحظه با و كردن غربال بار چند از بعد اول، مرحله در
 بـه   يينها يكدها ادامه در افتي ليتقل يمحدودتر تعداد به كدها تينها در و شده ادغام

  .شد ليتبد ياصل هيدرونما به يليتحل صورت
الزم به ذكر است كه، در پژوهش حاضر، هدف تنها شناسايي عوامـل فـوق الـذكر و    

زيـرا بـا توجـه بـه     . بنـدي خاصـي اسـت   ي راهبردهايي در اين زمينه، بدون اولويتارائه
هاي فرهنگي، تبع آن مديريت مدارس به زمينه وابستگي شديد فرآيند تعليم و تربيت و به

بندي عوامل قابل قبـول بـه نظـر    سياسي، اجتماعي و اقتصادي خاص هر جامعه، اولويت
  .رسدنمي

  

  هايافته
هاي اجتماعي، در دو بعد در پژوهش حاضر، وضعيت مديران مدارس در مواجهه با شبكه

هاي مختلف كاركردي مديران مورد بررسـي قـرار   داخلي و خارجي و در ارتباط با حوزه
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هاي اجتمـاعي بـراي مـدارس بـه     ها و تهديدهاي شبكهدر بعد خارجي، فرصت. گيردمي
طور اعم و براي مديران مدارس به طور اخص ـ به عنوان عامل اصلي ايجاد زمينه بـراي   

ي مدارس تحقق اهداف تعليم و تربيت رسمي ـ و در بعد داخلي، نقاط قوت و ضعف كل 
  .هاي اجتماعي، مد نظر استدر ارتباط با شبكه

  

  )نقاط قوت و ضعف(تحليل وضعيت داخلي مدارس 
هـاي   در پاسخ به پرسش اول پژوهش، در بعد داخلي با توجـه بـه نوپديـد بـودن شـبكه     

اجتماعي و ناديده گرفتن تأثيرات اين شبكه ها از سوي اغلـب مـديران سـطوح مختلـف     
توجه كافي به اين موضوع از سوي مديران مدارس، نقـاط قـوت و   نظام آموزشي و عدم 

  .آمده است) 1(مجازي در جدول شماره هاي  ضعف مدارس در ارتباط با شبكه
  

  اجتماعيهاي  تحليل وضعيت داخلي مدارس در ارتباط با شبكه. 1جدول 
  )w(نقاط ضعف  )s(نقاط قوت

به  آموزان ـ دسترسي رايگان مديران، معلمان و دانش
 هاي اجتماعيشبكه

-آموزان و معلمان به استفاده از شبكهـ ميل و رغبت دانش

 هاي اجتماعي

هاي اجتماعي در بين ـ استعداد توليد محتوا در شبكه
 آموزان و معلماندانش

آموزان در ـ ممنوعيت استفاده از تلفن همراه توسط دانش
 مدرسه

راد جامعه از ـ امكان ايجاد ارتباط مستقيم با بخش عمده اف
 آموزانطريق اولياي دانش

-ـ امكان دريافت اطالعات دقيق و مفيد در ارتباط با شبكه

 هاي اجتماعي از طريق برخي والدين

هاي ـ نياز روزافزون مديران مدارس به استفاده از فناوري
 نوين در جهت بهبود فرآيند مديريت مدارس

آموزان به جوانب ـ عدم آگاهي كافي مديران، معلمان و دانش
 هاي اجتماعيمختلف شبكه

ـ نبود قوانين خاص در مورد نحوه استفاده معلمان از ابزارهاي 
 ارتباط الكترونيكي خود در مدارس

ـ تضاد آراء برخي مديران و معلمان نسبت به مفيد يا مضر بودن 
 هاي اجتماعيشبكه

 هاي اينترنتيـ عدم دسترسي اغلب مدارس به شبكه

-هاي تخصصي مديران و معلمان در ارتباط با شبكهآموزشـ عدم 

 هاي اجتماعي

 هاي اجتماعيـ كمبود محتواي آموزشي و تربيتي مبتني بر شبكه

 هاي اجتماعي در مدارسـ كمبود منابع اطالعاتي در مورد شبكه

هاي نوين ارتباطي در محتواي برنامه رسمي ـ عدم توجه به فناوري
  مدارس
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  )هاي اجتماعيفرصت ها و تهديدهاي  شبكه(خارجي مدارس تحليل وضعيت 
در پاسخ به پرسش دوم پژوهش، با توجه به پيوستگي و گستردگي ارتباط مدارس با 
محيط بيروني و عدم امكان تفكيك برخي كاركردهاي آن با كاركردهاي محيط بيروني و 

هاي خصوص شبكهها و به تأثيرات گسترده عوامل محيطي بر عملكرد مدارس، رسانه
اجتماعي در يك پيوستار نانوشته، تربيت رسمي و غيررسمي در درون مدرسه و خارج از 

هاي تأثيرات شبكه. ها غيرممكن استدهند و اجتناب از آنآن را تحت تأثير خود قرار مي
ها، تواند براي مدارس و مديران آناجتماعي مجازي ـ به عنوان يك عامل خارجيـ مي

ها و اي محسوب شوند كه بر ابعاد مختلف فعاليت آنا تهديدهاي بالقوهها يفرصت
ها يا تهديدات احتمالي در ادامه به اهم فرصت. فرآيند مديريت مدارس اثرگذار باشند

بندي خاص ـ هاي مختلف عملكرد مديران ـ بدون اولويتهاي اجتماعي در حوزهشبكه
و كارشناسان فناوري اطالعات نظام كه از بررسي و تحليل نظرات مديران مدارس 

-در اين پژوهش، حوزه) 5تا  2جداول شماره (شود آموزشي استنتاج گرديده، اشاره مي

اداري و مالي، علمي و آموزشي، : هايهاي عملكردي مديران مدارس شامل حوزه
 .فرهنگي و پرورشي و ارتباطات اجتماعي و سازماني، مورد نظر قرار گرفته شد
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ي اداري و مالي هاي اجتماعي در حوزهها و تهديدهاي شبكهفرصت. 2ول جد
  مدارس

  عوامل
 حوزه 

  عملكرد 

 
  )O(ها فرصت

 
  )T(تهديدها 

  اداري و مالي

آموزان وهاي دانشفعاليتنظارت برـ
هاي اجتماعي از طريق معلمان در شبكه
هاي مجازي                   حضور در گروه

جمعي در  خرد تقويت و گيريـ شكل
جهت حل مسائل                                

-دانش توسط معلمان و هاايده بيان ـ امكان

- سليقه و افكار ها،ايده با آموزان، آشنايي

-ديگران و نظرسنجي در مورد فعاليت هاي

 مدرسههاي جاري 

ـ ابالغ، تبيين و گوشزد مكرر اهداف 
 مديريت به كاركنان و اولياء

ـ ارتباط مستمر با مديران سطوح باالتر 
 جهت هماهنگي

ـ ارتباط با مديران هم سطح جهت تبادل و 
 گذاري تجربياتاشتراك

 ـ سرعت در مكاتبات اداري

هاي عمومي رسانيدهي و اطالعـ گزارش
آموزان در دانشبه والدين و معلمان و 

  موارد خاص
ها و مشاركت مالي اولياء و ـ افزايش كمك

  خيرين با اطالع از نيازهاي مدارس
بندي و ـ مديريت فرآيند ثبت نام، كالس

  صدور مدارك تحصيلي

هاى شغلى در توجهى كاركنان به مسئوليتـ بى
ي مشغول بودن به تلفن همراه خود در نتيجه

 زمان رسمي مدرسه

كاركنان  خصوصي حريم اطالعات گرفتن ـ قرار
 هايشركت اختيار در آموزانمدرسه و دانش

 ...تجاري و 

 اهداف از آموزانمعلمان و دانش ـ انحراف توجه
  مدرسه  واقعي

آموزان و دانش خصوصي ـ به خطر افتادن حريم
 معلمان و محيط خصوصي مدرسه

 اخبار و شايعات سريع ترويج و گيريـ شكل
 آموزان و كاركنانان دانشكذب در مي

اجتماعي  هنجارشكني آموزان بهدانش ـ تشويق
 هاي خاصو سوء استفاده از آن توسط گروه

 هاـ لو رفتن عمدي يا غيرعمدي اسناد و آزمون

اي در هاي مدرسهرغبتي نسبت به فعاليتـ بي
 هاي اجتماعياثر تبليغات سوء در شبكه

اثر شركت در ـ فقر اقتصادي دانش آموزان در 
هاي اجتماعي     ها در شبكهها و بازيبنديشرط

 مدرسه به نيريخ و اءياول يرسانكمك كاهش -
  سوء غاتيتبل اثر در
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هاي اجتماعي در حوزه علمي و آموزشي ها و تهديدهاي شبكهفرصت. 3جدول 
  مدارس

  عوامل
 حوزه 

  عملكرد 

 
  )O(ها فرصت

 
  )T(تهديدها 

  علمي و آموزشي

 آموزان در جهت بهبودمطالعه دانش ـ افزايش ميزان
 تحصيلي عملكرد

 مانند؛ اساسي هايمهارت كسب و يادگيري فرايند ـ بهبود
  فراگيران در مسأله حل و خالقيت انتقادي، تفكر

كاري متشكل از  گروه يك اعضاي بين ارتباط ـ امكان
 هاي علمي پروژهآموزان يا معلمان جهت انجام دانش

وري جهت بهره متنوع منابع و افراد با ارتباط ـ امكان
  علمي

-هاي الزم در زمينهمهارت و دانش ساخت فرايند ـ تسهيل

  هاي مختلف

آموزان گروهي متشكل از دانش پژوهشي هايشبكه ـ ايجاد
 يا معلمان

هاي مجازي بحث و تبادل نظر گروهي ـ ايجاد گروه
 مختلفپيرامون مسائل 

 مفاهيم مختلف براي فراگيران دادن ـ توضيح

جهت  در اجتماعي هايشبكه آموزان ازدانش ـ استفاده
  خود يادگيري مديريت

 الكترونيكي ـ آموزش و يادگيري

 يادگيري- ياددهي هايـ توسعه روش

  علمي هايارائه آموزش

 ديگر كاركنان به عمومي و تخصصي هايدانستي ـ انتقال

-شبانه ارتباط ايجاد و آموزش فرايند در سرعت ـ افزايش

 شاگرد طبق قواعد معين و معلم بين روزي

 خارجي به صورت غيررسمي هايزبان ـ آموزش

هاي ضمن گذاري محتواهاي آموزشي دورهـ اشتراك
  خدمت 

هاى  آموزان از فعاليتـ دور شدن دانش
 درسي و وظايف تحصيلي

خواب، ـ كمبود خواب و يا تغيير الگوهاى 
-به دليل گذراندن زمان بيشترى در شبكه

هاي اجتماعي و به دنبال آن كاهش سطح 
 يادگيري كالسي

آموزان در صورت تحصيلي دانش ـ افت
استفاده بيش از حد و غيرمفيد از 

 اجتماعيهاي  شبكه

آموزان ـ كاهش خالقيت معلمان و دانش
 هايشبكه از حد از بيش در اثر استفاده

   اجتماعي
مدرن در كاركنان  سواديبي يجاد پديدهـ ا

 مدرسه

ناهمسان به دليل  هاي آموزش ـ بروز پديده
هاي دسترسي يا عدم دسترسي به شبكه

 اجتماعي

 زبان ـ بزرگنمايي احساس نياز به آموزش
 خارجي و غفلت از زبان مادري

 ـ بي اعتمادي به نظام آموزشي داخلي

  



 مديريت بر آموزش سازمانها

 

96 

 

هاي اجتماعي در حوزه فرهنگي و پرورشي ها و تهديدهاي شبكهفرصت. 4جدول 
  مدارس

   عوامل
 حوزه 

  عملكرد 

 
  )O(ها فرصت

 
  )T(تهديدها 

فرهنگي و 
  پرورشي

آموزان در فضايي دانشراهنمايي  وارشاد ـ 
 غيررسمي

  آموزان به دانشانتقال ميراث فرهنگي  ـ

 سرگرمي و پر كردن اوقات فراغتـ ايجاد 
 آموزان و معلماندانش

  ـ ارائه رهنمودهاي بهداشتي 

 روان درماني  و ايـ ارائه نكات مشاوره

 ـ تبليغ خدمات مفيد و مجاز

ـ معرفي و تبليغ توليدات استاندارد ملي لوازم 
 آموزان و معلمانمورد نياز دانش

دوستي در مواقع خاص ـ ترويج فرهنگ نوع
ها يا جهت كمك يا همدردي با همكالسي

 همكاران

 آموزاناجتماعي دانش هايمهارت ـ ارتقاي

آموزان و معلمان جهت ـ تشويق و ترغيب دانش
 شركت در مراسمات ملي و مذهبي

 اشاعه و تبليغ جهت فضايي كردن ـ فراهم
  اخالقي و انساني اعتقادي، ديني، هايارزش

  صداقت و صميميت اعتماد، ـ افزايش

انتقادي  روحيه تقويت و تحليل قدرت ـ افزايش
 فضايي محترمانهدر 

مختلف جهت  هايفرهنگ و جوامع با ـ آشنايي
 برداري از هنجارهاي مفيد آن جوامعبهره

ـ ايجاد همبستگي ملي در صورت تنوع فرهنگي 
 و قوميتي در مدارس

  

آموزان هاى شديد در سبك رفتاري دانش ـ دگرگونى
 و معلمان

هاى بدنى و ادامه اين روند به  ـ كاهش كلى فعاليت
 درون مدارس

توجهى به سالمت و بهداشت فردى از سوي  ـ بى
 آموزان و ايجاد مشكالت بهداشتي در مدارسدانش

ـ غفلت معلمان از خانواده و تأثيرات غيرمستقيم آن 
 بر ايفاي نقش در مدارس

ـ اشاعه فحشا، بى بندو بارى اخالقى و تحريك 
 آموزانجنسى در دانش

- ش اثربخشي فعاليتـ سلطه فرهنگى بيگانگان و كاه

 هاي فرهنگي مدارس

 جوامع از پوشش آموزانـ الگوبرداري معلمان و دانش
 ديگر كه مغاير با قوانين پوشش مدارس هستند

هاي آموزان نسبت به امر و نهيـ عدم تمكين دانش
 مرسوم معلمان و والدين

 اجتماعيهاي  آسيب و رفتاري و اخالقي ـ مشكالت

 ي مورد هدف مدارساجتماع هايارزش تضعيف

 آموزانرا در معلمان و دانش افسردگي به ابتال ـ خطر
  .دهدمي افزايش

 پيوسته و نامشخص ـ ايجاد بحران هويت يا هويت
  آموزان به خصوص در دوره نوجوانيدر دانش متحول
 آموزانجنسى از دانش استفاده ـ سوء

بومي  هايفرهنگ رفتن بين از و فرهنگي ـ رواج تك
-ها تالش ميمعموالً مدارس در جهت تقويت آنكه 

 نمايد
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 با هاي اجتماعيذهنيات برگرفته از شبكه ـ تضاد
 هاي موجود در مدرسهواقعيت

  آموزاندانش اجتماعي در هايـ ايجاد آسيب

-شبهات به ذهن دانش القاي و ديني ضد ـ تبليغات

 آموزان

 دروغين در ميان هايعرفان و گراييخرافه ـ ترويج
 آموزانمعلمان و دانش

  جنسي مسايل و پورنوگرافي به ـ گرايش

  
هاي اجتماعي در حوزه ارتباطات ها و تهديدهاي شبكهفرصت. 5جدول 

  اجتماعي در مدارس
  عوامل            

 حوزه 

  عملكرد 

 
  )O(ها فرصت

 
  )T(تهديدها 

  ارتباطات

-در بين دانشايجاد همبستگي اجتماعيـ

رويدادهاي در واكنش به آموزان و معلمان 
 يمحيط

 به بازخورد ارائه ي و دريافت ـ امكان
 يادگيرندگان

ـ ارتباطات سالم و كنترل شده بين مديران، 
 آموزانمعلمان و دانش

 و دوستان با مستمر مجازي ـ ارتباط
 ي رحمآشنايان جهت اداي صله

آموزان جهت ـ ارتباط با والدين دانش
  .وضعيت تحصيلي و تربيتي آنانپيگيري 

آموزان و معلمان ـ وابستگي بيش از حد دانش
  هاي اجتماعيبه شبكه

گيري و تمايل به دوري ـ خجالتي شدن، گوشه
-از اجتماع و كاهش اعتماد به نفس در دانش

  آموزان
ها و كالسيـ كاهش معاشرت با دوستان و هم
 در نتيجه، از دست دادن دوستان 

كاركنان در  فيزيكي و رو در رو اطارتب ـ كاهش
 هنگام حضور در مدارس

آموزان يا معلمان در تفرقه در بين دانش ـ ايجاد
  اثر نشر اكاذيب 

 آموزان در دانش توجه به نياز احساس ـ افزايش
 معلمان از آموزاندانش تأثيرپذيري ـ كاهش

ـ ضبط و انتشار وقايع درون مدارس به فضاي 
  عمومي جامعه
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  گيري و نتيجهبحث 
 جهت ييهافرصتباعث ايجاد  ،عصر كنوني در يمجاز يهاشبكه و نترنتيا گسترش

به واسطه  است؛ نموده اشتغال جاديا بسياري افراد يبرا و ي شدهآگاهاطالعات و  شيافزا
 زين يمجاز يفضاها آن، دري ارتباط يالگوها و يواقع يايدن وجود بر عالوه نترنت،يا
 خاص خود وهيش به هاآن در اطالعات مصرف و انتقال د،يتول يچگونگ كه اندشده جاديا

 مانند ،يمجاز يفضاها گسترش. اندشده دگرگون كامالً الگوها، نيا و رديپذيم صورت
 نيا كاربران يزندگ و جامعه در را يگوناگون يمنف و مثبت آثار و امدهايپ تحوالت، گريد

 سبوك،يف: نظير ياجتماع يهاشبكهدر چند سال اخير . است كرده جاديا فضاها گونه
مرزهاي واقعي را  سراسر جهان در...) و ، اينستاگرامتانگو تلگرام، ن،يال بر،يوا آپ، واتس

. اندكرده تيعضو به بيترغ جهان، نقاطي همه از را ياريبس افراد و درنورديده اند
 حيترج به كه هستند يبيمعا و ايمزا ي دارايارتباط لهيوس هر همانند ياجتماع يهاشبكه
   .رنديگيم قرار استفاده مورد و شده انتخاب انكاربر

 قابل غير اهميتهاي اجتماعي وابسته به آن و شبكه اينترنت روزافزون گسترش
امروز و آينده  جهان در علمى و اقتصادى اجتماعى، فرهنگى، هاي زمينه در انكارى

 هاى زمينه در ويژه  به هاآن ناگوار پيامدهاى از نبايد ،اين وجود با .خواهند داشت
 هاي اجتماعي مجازيو شبكه اينترنت ،به عبارت ديگر. ماند غافل فرهنگى و اجتماعى

هاي جديد كه به سرعت به ويژه براي نسل به دنبال دارند نيز هايى آسيب فوايد،ي همه با
هاي اجتماعي، مهم جوالن شبكه هاياز عرصه. با آن مواجه و مجذوب آن خواهند شد

. ي تعليم و تربيت به طور خاص استي فرهنگي و اجتماعي به طور عام و عرصهعرصه
هاي اجتماعي مجازي، افرادي هستند كه به صورت مستقيم و بخش اعظم كاربران شبكه

امروزه مديران مدارس در . يا به صورت غيرمستقيم با نظام تعليم و تربيت مرتبط هستند
-از يك سو فوايد و فرصت. هاي اجتماعي دچار نوعي سردرگمي هستندمواجهه با شبكه
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ها، ها و تهديدهاي احتمالي آنها و از سوي ديگر آسيبهاي ايجاد شده توسط اين شبكه
دارد تا نسبت به آثار متفاوت اين تكنولوژي آگاهي و شناخت مديران مدارس را بر آن مي

  .كافي داشته باشند
گيري، گسترش، اهداف، ي شكلي نحوهوهش حاضر، پس از بحث دربارهدر پژ

هاي اجتماعي، ارتباط آن با آموزش از طريق ارائه هاي شبكهاهميت، ساختار و ويژگي
آوري و ارزيابي در ادامه، از طريق جمع. نتايج تحقيقات پيشين در اين زمينه، تبيين گرديد

ي فناوري اطالعات آموزش و كارشناسان حوزهو تحليل نظرات مديران مدارس و 
هاي پرورش، تعداد چهل و چهار فرصت و به همين تعداد تهديدهاي احتمالي شبكه

هاي مختلف كاركردي مديران مدارس و نقاط قوت و ضعف اجتماعي مجازي در حوزه
 از يكي اجتماعي هايشبكهآنچه كه مسلم است، . دروني مدارس شناسايي گرديد

لذا با  .دارند جوان قشر از خصوص به بسياري مخاطبان كه هستند هارسانه ارينپرطرفد
هايي كه ممكن است اين پديده به همراه خود داشته باشد، به دليل جذابيت وجود تهديد

-تنها بيهاي اجتماعي، نهآموزان به شبكهآن براي نسل جوان، و گرايش شديد دانش

ختن به آن ضرورتي دوچندان براي مدارس دارد، توجهي به آن جايز نيست بلكه پردا
چراكه مدارس اجتماع عظيمي از نسل جوان دارند كه به سرعت بر روي يكديگر تأثير 

توان با تدوين راهبردهاي بنابراين، چنانچه شناخت الزم وجود داشته باشد مي. گذارند
- شبكهاي ناشي از همناسب، اثرات تهديدها را كاهش داد و جنبه مثبت و در واقع فرصت

در اين زمينه مديران مدارس نقش محوري دارند، . مجازي را گسترش داد اجتماعي هاي
نظران در حال حاضر نقش و وظايف مديران از شكل سنتي خود فراتر رفته و صاحب

ويژه با تأكيد بر رهبري هاي جديدي را بهتربيتي و مديريت آموزشي نقش حوزه علوم
چنانكه نقش مديران مدارس از انجام . اندن مدارس معرفي نمودهآموزشي براي مديرا

- و مشاركت گران، ارتباط، همكاريعنوان تسهيلكارهاي اجرائي معمول فراتر رفته و به

آموزان، والدين و ساير افراد درون و بيرون از مدرسه هاي فراواني را با معلمان، دانش
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هاي اجتماعي مجازي نيز نقش مديران از شبكه لذا در بحث استفاده مفيد. دهندانجام مي
  . رسدنظر ميبسيار محوري به

در ادامه و در پاسخ به پرسش سوم پژوهش به راهبردهاي الزم براي مديران مدارس 
سازي نقاط ضعف و مقابله با ها و نقاط قوت، همچنين مرتفعجهت استفاده از فرصت

برخي از اين راهبردها فراتر از اختيارات . گرددهاي اجتماعي اشاره ميتهديدهاي شبكه
مديران مدارس است و مديران نظام آموزشي در سطوح باالتر بايد نسبت به اتخاذ و 

  .عملياتي نمودن اين راهبردها اقدام نمايند
o هاي اجتماعي توسط مديران و معلمان و ي شبكهيادگيري درباره و مطالعه

 زمينهآموزشي در اين  هايبرگزاري دوره

o هاي آموزان فعال در شبكهدانش نامحسوس كنترل كننده و كنترل ابزارهاي تهيه
 اجتماعي

o هاي اجتماعياي و آشناسازي والدين با شبكهرسانه سواد سطح ارتقاي 

o طريق فناوري از ديني و ملي هايارزش بر تكيه با اخالقي باورهاي تقويت 
 اطالعات

o عمومي آموزش رايب ايرسانه سواد تعريف و ارائه درس  
o قوانين و مجازي فضاي از آموزاندانش ياستفاده براي الزم قوانين تدوين 

 ديگران تعدي برابر در آنان از حمايت

o فرهنگي و علمي مباحث محوريت با بنيان موبايل اجتماعي هايشبكه ايجاد- 
  اجتماعي

o رساني به اطالع پزشكي، و رواني اجتماعي جهت مشاوره هايشبكه اندازيراه
 آموزان و معلماندانش
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o هايآوريفن تهديدهاي و هافرصت شناخت زمينه در گسترده هايپژوهش انجام 
 مجازي توسط معلمان فضاي پژوهي آينده بر مبتني هايجديد و پژوهش ارتباطي

o هاي اجتماعي با حضور معلمان، شبكه محتواهاي بررسي و نقد جشنواره برگزاري
 هااولياي آندانش آموزان و 

o مدني  هايسازمان به هاي اجتماعي مربوطنوجوانان به فعاليت در شبكه دادن سوق
 .زيست محيط از و حمايت
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