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 چکیده 

 .باشدمیهای اجتماعی تبیین خلق محتوای الکترونیکی توسط معلمان در شبکههدف پژوهش حاضر، :هدف

روش پدیدارشناسی استفاده شده است. در این پژوهش از های کیفی بود که در آن این پژوهش از نوع پژوهشروش:

طور ساختاریافته صورت گرفت که همگی بههای اجتماعی مصاحبه نیمهنفر از معلمان فعال در شبکه 13ابتدا با 

های اجتماعی را بر عهده داشتند و با استفاده از روش های مختلف در شبکهها و ابر گروهمشترک مدیریت کانال

عال در های فمحور انتخاب شدند. سپس با تشکیل دو جلسه گروه کانونی، معلمانی که گروهی هدفمند مالکگیرنمونه

نفر انتخاب شدند و مصاحبه با این افراد شروع شد.  63زمینه خلق محتوا داشتند، پس از بحث و بررسی به تعداد 

ه دهنده و مضامین پایسازمان الب مضامین فراگیر،شیوه تحلیل مضمون و در ق از ها با استفادهحلیل دادهت ها:یافته

های اجتماعی مجازی چهار نوع محتوا خلق دهد که معلمان در شبکههای پژوهش نشان مییافته نمایش داده شد.

ی مجازی هاتعاملی و دیجیتالی. همچنین انگیزه معلمان برای خلق محتوا در شبکه کنند: محتواهای مکتوب، بصری،می

دار است. از طرفی دیگر آموزی، برقراری ارتباط و رفع نیاز کاربران، و خودابرازی هدفمواردی همچون مهارتشامل 

های های اجتماعی مجازی، معلمان به مهارتنتایج پژوهش نشان داد که برای خلق محتوای الکترونیکی در شبکه

 ای نیاز دارند.فکری، هنری، و رایانه
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 و بیان مسئله مقدمه

یک شایستگی اصیل در قرن بیست و یکم است که برای  عنوانبه سواد دیجیتالی انداز رایج،در چشم   

این مفهوم در  (.Greaves, Bradley and Holley, 2012)بازارهای رقابتی و جهانیِ امروز ضروری است

فرآیند استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای ایجاد، طراحی،  عنوانبهچارچوب توسعه ادراکات 

ه دهد. هر چای کاربران در اینترنت را شکل میای است که زندگی حرفهریزی و رفتار به شیوهبرنامه

د تغییر تواننتوانند و نمیکه می شود، درک سواد دیجیتالی برای کسانیکه تکنولوژی فراگیرتر می

این شکاف بر دسترسی فیزیکی بود، به عبارتی کاربران برای به  در ابتدا (.McIntyre, 2014)کند می

کردند و این اقدام میهای دیجیتال و اتصال به اینترنت افزار رسانهفزار و نرم دست آوردن سخت

در واقع، زمانی . جنس و نژاد ارتباط داشت سن، مانند درآمد، سطح تحصیالت،دسترسی به عواملی 

های دیجیتال تر شد، انگیزه برای به دست آوردن رسانهکه تکنولوژی در سراسر جامعه گسترده

ی برای اافزایش یافت. حتی برخی افراد سالخورده و افرادی که تحصیالت کم داشتند، انگیزه سرعتبه

ا یا هترسیدند از اجتماع محروم شوند یا نتوانند با نوهب میاغل چراکهدسترسی به اینترنت داشتند؛ 

ه خاص ب طوربهها بعد از مدتی، محققان ارتباطات و رسانهارتباط برقرار کنند.  دوستانشانخانواده و 

 نندگیک ی استفادهبرای نحوه موردنیازهای مسائل فراتر از دسترسی فیزیکی اشاره کردند، که به مهارت

پس از دسترسی فیزیکی، افراد به مهارت و چگونگی استفاده از  کند. به عبارتیکاربران اشاره می

ی هایی مانند بازیابای دریافتند که مهارتهای دیجیتال نیاز دارند. از طرفی محققان سواد رسانهرسانه

-مهارتاین  تری دارد.های دیجیتال اهمیت بیشاطالعات، ارتباطات و خلق محتوا در استفاده از رسانه

ای های اجتماعی مدنظر است، برگرفته از سواد رسانهضروری که برای خلق محتوا در رسانههای 

 های ذهنی، تفکر خالق و انتقادی،تواناییو  تولیدکنندههای پردازیهستند که ترکیبی از ایده 6جدید

 (.Van Dijk, 2017)های فنی و جستجوگری و مانند آن است مهارت

های کاربری به وجود آمده است بین گروه های اجتماعیاز طرفی دیگر، توانایی در استفاده از رسانه     

محتوای آنالین افزایش  در انواع تولید« 2شکاف مشارکتی»در مطالعات جدید با عنوان  تازگیبهکه 

را « شکاف مشارکتی» مفهومJenkins (2007) (.,Hoffmann, Meckel and Lutz 2015)یافته است

کند که کاربران عادی عمدتاً در توزیع اطالعات یا محتواها مشارکت طرح کردند. این مفهوم اشاره می

 شدهتولیدعمدتاً در مبانی و فلسفه محتواهای  هاآنها ندارند. کنند و نقشی در تولید یا خلق ایدهمی

گذارند. با توجه به این مفهوم باید برای را با دیگران به اشتراک می هاآنکنند و صرفاً نیز تأمل نمی

فهم شکاف دیجیتالی از بررسی صرف دسترسی داشتن یا نداشتن و نگاه قطبی به آن فراتر رفت و با 

خصی های شو ویژگی شناختیرواننگاه طیفی با توجه به ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، 

 از شکاف مشارکتی رسید. کاربران به درکی
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 and و ،6«های دیجیتالیظهور تفاوت»مفهوم  (2006Valkingburgand  Pitter ,) افراد دیگر مانند    

2014 ), Van Deursen DijkVan )  را مطرح کردند« 2شکاف کاربری»اصطالح (and  Van Durden

Van Disk, 2015). انگیزشی، دسترسی فیزیکی، داشتن شکاف دیجیتالی را در چهار مقوله  هاآن

د. همچنین، نکنبندی میهای فنی، شناختی و اجتماعی و تفاوت در استفاده از فناوری طبقهمهارت

-دهند که در بین جوانان هلندی، کاربرانی که از لحاظ سطح تحصیالت و مهارت ایدهنشان می هاآن

 های اجتماعی استفادهو نویسندگان از شبکه پردازی در سطوح پایین قرار دارند، بیش از افراد نخبه

 و موردمطالعههرچند باید بین محتواهای  کنند.عمدتاً محتواها را مطالعه یا توزیع می هاآنو  کنندمی

 این کاربران با کاربران با سطح تحصیالت باالتر نیز تفاوت قائل شد. شدۀتوزیع

کند که فاصله دیجیتالی میبیان  gtaiHar )2008) 1«شکاف دیجیتالی سطح دوم»باطرح مفهوم     

شد، ولی با حضور وب نسل سطح اول به نحوه دسترسی افراد به اینترنت و فضای مجازی مربوط می

های اجتماعی و افزایش ضریب نفوذ اینترنت، نابرابری جدیدی بین کاربران خودنمایی دوم، شبکه

و اطالعات به کاربران دیگر است موجود برای ارائه ایدهکند و آن نحوه استفاده کاربران از امکانات می

های نویسندگی، تعمیق برخورداری از مهارتدلیل عدم، عمده کاربران عادی به.با توجه به این مفهوم

می در تولید و خلق محتوا های انگیزشی و خودکارآمدی، سههای فنی، ویژگیو بسط موضوع، مهارت

تهیه یک صورت و یا هیئت  منظوربهن سطح توانایی پیوند دادن اجزاء توا خلق محتوا را میندارند.

 های پیشین و خلق یک اثر علمی، ادبی، فنی،کلی، ابداع و ساختن یک طرح نوین با استفاده از دانسته

هنری و یا اجتماعی تازه در نظر گرفت. البته بخشی از این نابرابری دیجیتالی به نبود منابع انگیزشی 

واد پایین بودن س ویژهبهی، نبود منابع مادی و برای مشارکت در تهیه محتوا، ضعف فرهنگی و غیرماد

 شود.ای و ضعف نظام آموزشی مربوط میرسانه

عنوان ابزارهای نسل دوم وب، ضمن تسهیل تعامل و پشتیبانی از مشارکت های اجتماعی بهشبکه    

زارها امکان ن ابهای فراوانی برای اثرگذاری بر فرآیند ارتباط و مشارکت دارند. ایطرفین ارتباطی قابلیت

تعامالت مختلف نظیر؛ تعامل عضو با  گروه، تعامل مدیر گروه با اعضای گروه، تعامل گروه با محتواهای 

های تحقیقات نشان داده است که تلفن (.Curley, 2015)اند ها را فراهم ساختهمتنوع و تعامل بین گروه

فن های تلل شده است. با استفاده از فناوریهمراه به ابزار یکپارچه برای یادگیری برای افراد تبدی

های اجتماعی شبکه خصوصبههای اجتماعی آزاد و بدون هزینه همراه، دسترسی کاربران به رسانه

 ستا فردی یا سازمانی تشکیل شده هایی عموماًهای اجتماعی از گروهشبکهاست.  پذیرامکان راحتیبه

 اند و در بستر یک جامعه اطالعاتی پیچیده،ها به هم متصلکه از طریق یک یا چند نوع از وابستگی

از  (.Asgurkia and Nouri Moradabadi, 2012) کشندتصویر میبه کارکرد مؤثر شبکه همگرا را 
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توان الگوهای ارتباطی و توسعه علم در محیط وب را شناسایی های اجتماعی مجازی میطریق شبکه

های اجتماعی برای شرکت تری برای افراد در شبکهای مناسبهدر حال حاضر فرصت و ترسیم کرد.

این امر مستلزم بررسی دقیق انگیزه و رفتار کاربران در تولید محتوا و نه مصرف محتوا وجود دارد و 

ای هفعالیت طورکلیبههای اجتماعی است. چراکه نوع استفاده، تبادل و انتشار مطالب و در شبکه

ای هشبکه ازجملهعلمی را تغییر داده است و اکنون ضرورتی برای ارزیابی تأثیر وب و امکانات آن 

از طرفی نیز  (.Aside, 2016)های آنان به وجود آمده است اجتماعی در میان افراد و رفتار و انگیزه

ای هکند تا تواناییبه افراد کمک می تنهانههای مرتبط با یادگیری در برنامه درسی طراحی آموزش

 هایی را برای بازخورد فوریخود را گسترش دهند، بلکه از طریق توسعه با خلق مطالب آنالین، فرصت

کند. همچنین، تولید محتوای آنالین به دسترسی به فناوری و سواد از وضعیت خود نیز فراهم می

 Brown,  Nooks) فراد هم مرتبط استذاتی با انگیزه و منافع ا طوربهشود، بلکه دیجیتالی محدود نمی

Czerniewicz and ) 

نیمی از  تقریباً  ،است آمدهدستبهایران  در 236۲تا دسامبر  236۲که بین دسامبر  هاییآمار طبق    

 میلیون کاربر 4۲، حدود طورکلیبههای اجتماعی دسترسی دارند و ایرانیان به اینترنت و شبکه

 ایرانی تنها به افزارهاینرم کاربران شمار میان،  این رد که هستند ایران فعال در های اجتماعیشبکه

های اجتماعی از ها، بسیاری از شبکهاست که طی این سال یدر حال ایند. رسمی کاربرن میلیو 1/۲

ونه م به این گرده اینستاگرام شایداند و فیلتر شده خوشدستقبیل فیسبوک، توییتر، یوتیوب و تلگرام 

های کهبدر کاهش شمار کاربران ش ها حکایت از آن دارد که سیستم فیلترینگ توفیقیبپیوندد. اما آمار

نفر  1ایرانی،  63از هر مان، های صورت گرفته در کشورررسیطبق بت. اس اجتماعی در ایران نداشته

اند نظران بیان کردهاز صاحب برخی .ردیگیبرم درصد از ایرانیان را در 4/1۲ه عضو تلگرام هستند ک

از زندگی بسیاری از افراد جامعه و  ناپذیریجداییهای اجتماعی مجازی جزء که استفاده از شبکه

میزان مطالعه و عملکرد تحصیلی  ازجملهجوانب زندگی،  همهبخصوص معلمان شده است و روی 

 مطالعهصرفًا  سنتی، آموزش در .(Solomon and Scrum, 2007) ، تأثیر مستقیم داشته استهاآن

 طریق از توانمی را محتوا ،الکترونیکی یادگیری هایاختارس درا امست. ا بوده ایکتابخانه منابع و متون

 بر مبتنی هایآموزش از غنی ایمجموعه با غالباً  محتوا ساختارها این در د.دا ارائه نمایش صفحات

 در گرفته صورت کارهای ،هرحالبهست. ا همراه خالق ارائه ابزارهای و دیتاها ریز ها،سازیشبیه رایانه،

 6 ییادگیر منابع عنوانبه هاآن از غالباً  که محتواهایی چنین یک توزیع و بندیفهرست توسعه، زمینه

 گسترده ایمجموعه به بتوانند یادگیرنده و یاددهنده که است آورده وجود به را امید این شود،می یاد

 ثابت حالتی محتوا که بود این بر فرض گذشته در (.Najafi, 2014) کنند پیدا دسترسی محتوا انواع از

 حالتی توانمی حاضر، حال در اما نمایند؛ هضم و جذب را آن باید یادگیرندگان و دارد فعالرغی و
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برنامه عقالنیت و اراده با و خودمختار ایگونهبه انسانی افراد همانند را آن و بخشید محتوا به نمایشی

. این توصیفات را گیرد عهده به محتوا با یادگیرنده بین تعامالت در تریفعال نقش بتواند که کرد ریزی

 در نظام آموزش چراکهدر نظر دانست.  6توان مطابق با نظریة تعامل در آموزش از راه دور هالمبرگمی

محتوا صورت  و یادگیرنده ،تعامل یاددهنده قسمت عمدۀ آموزش و یادگیری، از طریق دور،راه  از

حتوا وا و مـ محتددهنده، یاددهنده ـ یا دهنده یادل، سه نوع تعاملِ تعام نوع تریندر پیشرفته گیرد.می

نند توامی باشند. در تعامل نوع اول، کاربرانی خلق محتوای الکترونیکی میغالباً در حیطهمحتوا  ـ

 شبکه جهانی وب ازجمله هاایگفتمان علمی خود را از طریق چندرسانه های نو، و، اندیشهالعاتاط

های یادگیری توسط یاددهنده به تولید محتوا و فعالیت ـ محتوا تعامل یاددهنده. در بگذارند در میان

کند. کمک مییادگیری خود  یهافعالیتنظارت یادگیرندگان بر مداوم بر  طوربهشود و اشاره می

 ؛ترین نوع تعامل استترین و ظریفترین، عمیقجدیدترین، انتزاعی، محتوا -تعامل محتواهمچنین 

 العاتمحتوای اط دیگر با که شود دهیسازمان و ریزیطوری برنامه محتوا باید آن که در چرا

شدن محتوای دیگر را به همراه  روزبهالکترونیکی تعامل داشته و زمینه رشد، توسعه و گسترش و 

این نوع تعامل، بیشتر در فضای الکترونیکی و مجازی شبکه جهانی وب  (.Najafi, 2014) باشد هداشت

 پذیر است. سازد، امکانکه دستیابی آزاد به محتوای الکترونیکی را فراهم می

گیرنده، یاددهنده و محتوا را در سطوح  های اجتماعی مجازی حتی شیوه برقراری ارتباط یادشبکه     

آموزان دامنه فرآیند یادگیری خود را به خارج تحصیلی متحول کرده است. به شکلی که دانشمختلف 

یک عامل کلیدی در فرایند  عنوانبههای اجتماعی اند و از شبکههای کالس گسترش دادهاز محدوده

 رینتهمم عنوانبهنیز  وپرورشآموزش د. سازماننکنگذاری محتوا استفاده میخلق دانش و به اشتراک

که با توجه به گسترش روزافزون  یانمعلمتربیت قیقصد دارد از طر ،کشور در معلمتربیتمرجع 

از برنامه  ییاهمؤلفه عنوانبهروز شدن دارند، نیاز به به ها،شبکه نیا تیاجتماعی و اهم یهاشبکه

به  جدید در معلمان، یهامهارتها، و ، نگرشهادر جهت کسب ارزش ،ررسمییدرسی پنهان و غ

های هدر شبک خلق محتوای الکترونیکی درباره اندکیبسیار  جربیهای تپژوهش رسالت خود بپردازد.

با عنوان  پژوهشی در Notarize, Diana & Taghiapanahi (2018) .وجود دارد اجتماعی توسط معلمان

امل تحلیل تع براساسآموزشی دراینستاگرام  محتوای واشتراک های موفقیت تولیدمؤلفه ررسیب»

 یعاتالاط وجودهای موفق در سه بُعد بافت، محتوا و کاربر شامل: دریافتند که تجربه« اطالعات انسان و

 ضورح ننده،ک دنبالد تعدا معتبر، کنندگاندنبال وی، باداشتن  تماس، ویسندهن تخصص و هویت زا

 هایهمناسب از مشخص استفاده مثبت و جذابیت بصری، دارای اثر نگیزشیا محتوای دیگر، بسترهای در

 ازجملهموارد دیگر  و دقت صحت، کیفیت، ،افزودهارزشآموزشی دارای  هندهدالعمحتوای اط تصویر،

با  پژوهش خود در Moradi ((2011.استهای موفق تولیدات محتوا در اینستاگرام مشخصه و مؤلفه

                                                           
1. Holmberg 
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 نتیجهبه این  «های اجتماعیارتباطات در تولید محتوای رسانه مشارکت دانشجویانمیزان »عنوان 

 استفاده نای میزان که کنندمی استفاده اینترنت از روز هر ارتباطات تهرسیدند که اکثر دانشجویان رش

 کفیسبو اجتماعی کهساعت در یک روز است. همچنین بیشتر دانشجویان عضو شب4از  بیش معموالً

 هانآ که دلیلی ترینمهم ندارند و عضویت قةهای اجتماعی ایرانی سابشبکه از یکهیچ در و هستند

ان یابی و ارتباط با دوستو اخبار، دوستاطالعات کسب  کند،می تشویق هاشبکه این از استفاده به را

رین تاصلیعلمی ندارند و  فادههای اجتماعی چندان استبیشتر دانشجویان از شبکههمچنین، است. 

ای هز زمان پیدایی شبکهت. اهای اجتماعی، سرگرمی و تفریح اساز تولید محتوا در شبکه هاآندلیل 

 ,Schwartz Donovan & Guido-Dorito, 2011; Yang)اجتماعی تاکنون پژوهشگران زیادی همچون

2008; Selwyn, 2007;  Robear, 2010; Hargittai, Paseo, 2011  )های شبکهاز  استفاده یدر زمینه

 های اجتماعیکه شبکه اندبه این نتیجه رسیده هاآناند.اجتماعی در امور آموزشی به پژوهش پرداخته

 روهیگ لهمحورِ تیمی و حل مسئطریق ابزارهای اینترنتی، تفکر انتقادی گروهی، یادگیری پژوهش از

ت، ذاشتن دانش بین اعضای آن نیسگاشتراک و به تولید دلیلبه فقط هاآن قدرت و کنندمی تقویت را

ولید ت نیز هاها ایدهدر این شبکه آورند؛بلکه امکان بازتاب دادن و تولید دانش جدید را نیز فراهم می

ابی شبکه بسیار بزرگی نقد و ارزشی وسیلهبهکنند و تغییر می شوند،کشیده می به چالش شوند،می

 .شوندمی

های کاربران فعالیت ترینمهمماهانه  صورتبهپژوهشی نشان داد که  در  Kohen (2011) همچنین   

نیز انتشار مطلب جدید  هاآن فعالیت تریناهمیتکمهای اجتماعی، خواندن مطالب است و در شبکه

و تهیه ویدئو یا متن جذاب و  ترینمهمهفتگی نیز حضور در شبکه اجتماعی  صورتبهو  است

اربران های کدر این پژوهش اولویت فعالیت .استفعالیت از نظر کاربران  تریناهمیتکم، کنندهترغیب

درصد مطالعه و گفتگو درباره مطالب،  61درصد تولید محتوا،  61اجتماعی به ترتیب؛  هایشبکهدر 

درصد  11های اجتماعی، درصد عضویت در شبکه 61سازی مطالب و تبادل لینک، درصد مجموعه 61

توجه به گسترش روزافزون  با درصد غیرفعال بودن نشان داده شده است. 12ن صرف مطالب و خواند

در حوزه آموزش و یادگیری و  ازجملههای مختلف زندگی های مجازی در حوزهاز شبکهاستفاده 

 خصوص خلق محتوای الکترونیکیدر  جدیمطالعات پیشینه تحقیقاتی پژوهش،  همچنین با توجه به

. بنابراین نیاز است که مطالعات جامع و متعدد مقطعی در شده استن در ایران انجامتوسط معلمان 

های اجتماعی و محیط مجازی این خصوص انجام شود تا نوع استفاده و چگونگی خلق محتوا در شبکه

علمان ملق محتوای الکترونیکی توسط تبیین خهدف  مطالعه با نیادر میان معلمان مشخص گردد. لذا 

ت جه ازی را زمحیط مجار دو فعالیت معلمان  است انجام شدهمجازی  اجتماعی یهاشبکه در

وهش های پژقرار داده است. بر این اساس، سؤال موردبررسیبا تأکید بر حوزه آموزشی  تولیدکنندگی

 مطرح شد: گونهاین

ونه های اجتماعی مجازی چگدر شبکه کنندهخلقتوسط معلمان  تولیدشدهنوع محتوای الکترونیکی  .6
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 است؟

 ارند؟های اجتماعی دهایی برای تولید محتوای الکترونیکی در شبکه، چه انگیزهکننده خلقمعلمان  .2

عی های اجتماهایی برای تولید محتوای الکترونیکی در شبکهچه مهارتباید ، کننده خلقمعلمان  .1

 داشته باشند؟

 

 شناسی پژوهشروش

 اجتماعی یهاشبکه درمعلمان پژوهش حاضر با هدف تبیین خلق محتوای الکترونیکی توسط     

مجازی انجام شد. این پژوهش یک پژوهش کیفی است که در آن از روش پدیدارشناسی استفاده شد. 

ره ی را درباهای بشرپدیدارشناسی یک راهبرد پژوهشی است که پژوهشگر به کمک آن جوهره تجربه

د کند. این راهبراند، شناسایی میکنندگان در پژوهش توصیف کردهکه شرکت گونهآنیک پدیده 

شامل مطالعه یک نمونه کوچک از طریق کار گسترده و مداوم برای شکل دادن به الگوها و روابط 

های تجربهکنندگان در پژوهش، های شرکت معنایی است. همچنین، پژوهشگر برای فهم تجربه

در پژوهش ابتدا  کنندگانمشارکتبرای انتخاب . (Creswell, 2013) گیردشخصی خود را نادیده می

 مشترک طوربهکه همگی های اجتماعی )تلگرام و اینستاگرام( شبکهنفر از معلمان فعال در  13با 

داشتند و با استفاده از روش های اجتماعی را بر عهده های مختلف در شبکهها و ابر گروهمدیریت کانال

ای صورت گرفت. مالک ساختاریافتهمحور انتخاب شدند، مصاحبه نیمهگیری هدفمند مالک نمونه

یزان اعتبار و مکنندگان، کنندگان، تعداد بازدیدنیز سابقه گروه یا کانال، تعداد دنبال هاآنانتخاب 

لید تو شد و انتخاب نفرات برگزیده در حوزهمحبوبیت و مقبولیت نزد کاربران و مراجعه به سایت ر

 توسط پژوهشگران هاآنشش ماه گروه یا کانال اجتماعی محتوای الکترونیکی بود.  همچنین به مدت 

ها از لحاظ شکل ارائه محتوایی و مصرفی، های ارائه شده در این گروهمدنظر قرار گرفت. پست و کامنت

رار گرفت. سپس با تشکیل دو جلسه گروه کانونی، معلمانی که توزیعی یا ابداعی بودن مورد تحلیل ق

نفر انتخاب شدند و  63های فعال در زمینه خلق محتوا داشتند، پس از بحث و بررسی به تعداد گروه

ماعی ی اجتهایشبکهها با سؤاالتی مانند؛ چه نوع محتواهایی در مصاحبه با این افراد شروع شد. مصاحبه

ما را به هایی شکنید؟ چه انگیزههایی در تولید محتوا بیشتر استفاده میچه شکل کنید؟ ازتولید می

کل ها و گفتگوها به ابعاد شکند؟ شروع شد و در ادامه سؤاالت متناسب با پاسختولید محتوا ترغیب می

 فت.  دقیقه ادامه یا 13تا  41مدت پرداخت. هر مصاحبه به موردنیازهای ها و مهارتارائه، انگیزه

مباحث مهم  که. طوریه استاستفاده شد تحلیل مضموناز روش  ها نیزداده وتحلیلتجزیه جهت    

 1و پایه 2دهنده، سازمان6و سپس جایگاه هر مضمون از نوع فراگیر شدهاستخراج ،در متن شده مطرح

                                                           
1. Global 

2. Organizing 

3. Basic   
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  . که شامل:شودمیمضامین مشخص  در شبکه

دن خوان و هامطالعه مکرر دادهکه با اشراف مناسبی نسبت به محتوا  با در ابتدا: هاآشنایی با داده. 6

 .آغاز شد هادادهگذاری و عالمت یبردار ادداشتی جستجوی معانی و الگوها،و  ،فعال

این مرحله شامل  است. آشنایی پیدا کرده هاآنخوانده و با  ها راداده سپس :ایجاد کدهای اولیه. 2

 .کندمیها را معرفی یژگی دادهو کدهااین  .است هادادهکدهای اولیه از  ایجاد

های بالقوه، و قالب مضمونکدهای مختلف در  بندیاین مرحله شامل دسته ها:جستجوی مضمون. 1

در واقع،  است. شدهمشخصهای های کدگذاری شده در قالب مضمونمرتب کردن همه خالصه داده

توانند برای ایجاد یک مضمون کلی که چگونه کدهای مختلف می گرفتهدر نظر  خود را تحلیل کدهای

 .دهندرا شکل می سازماندهندهپیشهای مضمون پایه،در این مرحله، برخی از کدهای  ترکیب شوند.

وجود ها بخش از مضمونرضایت)شبکه(  یک نقشهدر این مرحله : هامضمون یگذارتعریف و نام. 4

 یرد.گو مورد بازبینی قرار می کرده، تعریف شدههایی را که برای تحلیل ارائه مضموندارد. به عبارتی 

. با تعریف و بازبینی، ماهیت آن چیزی که یک مضمون در شوندآن تحلیل می درون یهاسپس داده

ها را در خود دارد، تعیین مشخص شده و اینکه هر مضمون کدام جنبه از داده ،کندمورد آن بحث می

 .شودمی

. برای اطمینان از (Gafari, 2012)شود انجام می . گزارش نهایی6 .مشخص شدن شبکه مضامین. 1 

خود بازبینی  های تأیید اساتید حوزه موضوعی و روشاز روشها نیز ها و اعتبار دادهنحوه کدگذاری

ارائه شده  6شوندگان در جدول شماره اطالعات و مشخصات مربوط به مصاحبهمحقق استفاده شد. 

 است. 

 
 شوندگانمصاحبه: مشخصات 1جدول 

 کد
سن و 

 جنسیت

سابقه حضور 

 هایدر شبکه

اجتماعی )به 

 سال(

 کد تحصیالت
سن و 

 جنسیت

حضور  سابقه

های در شبکه

اجتماعی )به 

 سال(

 تحصیالت

 1 ، زن24 6
لیسانس 

 روانشناسی
 لیسانس کامپیوتر 1 ، مرد21 1

 لیسانس ابتدایی 1 ، مرد42 ۲ لیسانس هنر ۲ ، زن43 2

 ۲ ، زن11 ۲ لیسانس ادبیات 4 ، زن2۲ 1
 سانسیلفوق

 آموزش ابتدایی

 1 ، مرد21 1 لیسانس ادبیات ۲ ، زن41 4
 سانسیلفوق

 تکنولوژی

 1 ، مرد12 1
لیسانس علوم 

 تربیتی
 دکتری آی تی 1 ، زن1۲ 63
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 ی پژوهشهایافته

ی هادر شبکه کنندهخلقتوسط معلمان  تولیدشدهسؤال اول پژوهش: نوع محتوای الکترونیکی 

 اجتماعی مجازی چگونه است؟

های اجتماعی مجازی توسط نوع محتوای الکترونیکی در شبکه 4های پژوهش نشان داد که یافته

 شود.پرداخته می هاآنشود که در ادامه به هر یک از ها خلق میمعلمان فعال در این شبکه

 
 های اجتماعی مجازی: فرایند تحلیل مضمون نوع محتوای الکترونیکی خلق شده در شبکه2جدول 

 پایه شوندهکد مصاحبه
-سازمان

 دهنده
 اصلی

1،61،61 
های مؤثر، تازه و خالق در قالب مشاوره تحصیلی و تربیتی با کودکان و ارائه راهنمایی

 های خصوصی در قالب ارتباط متنیها و پیجدایرکتنوجوانان به شکل تخصصی در 

های پیام

 بخشالهام

ب
تو

مک
ی 

وا
حت

م
 

2،1،66،64،26،13 

پژوهی، پژوهی و اقدامانتشار تألیفات و محتوای کتب، و مقاالت خود پیرامون درس

-های اجتماعی، ویکیآموزشی در شبکههای تدریس و ارزشیابی، ویرایش مطالب روش

محور دار و مهارتهای کمک درسی، طراحی تکالیف هدفها، پاورپوینتپدیا و وبالگ

 های درسی و طرح درسها )طرح جابر(، آزمون)پیک آدینه( کاردستی

آثار علمی و 

 ادبی

64،61،6۲،23 
صورت نمایش و شعر و داستان، مباحث به شکل داستان، آموزش حروف الفبا به ارائه

 درس هدیه آسمانی در مقطع ابتدایی های تربیتی برایارائه داستان

-داستان

 پردازی

1،1،63 

های بکر و خالق از تجربیات شغلی، نحوه بیان نکات ارزشمند ارزشیابی فراگیران، ایده

های گمان مدیریت کالسی به سایر همکاران که همراه با موفقیت هست، ارائه

 خردمندانه در باب تدریس

-بینیپیش

های 

 شخصی

2،1،63،61،6۲،61،6۲،23 

21،2۲،2۲ 

های تلگرامی، تدریس لبرداری از کالس درس در استوری و کاناگذاشتن کلیپ و فیلم

گذاری  ویدیوهای های مختصِ آن در قالب فیلم، استوری و اشتراکروش دروس و ارائه

ر، تافزار صوتی دروس و کوئیزهای آنالین، پوسها، ساخت نرمتدریس کالسی و پادکست

 گو ،کارنامه الکترونیکیهای آموزشی، انیمیشن، دیکتهگیف و بازی

ویدیوهای 

زنده، فیلم و 

-پادکست

 های کوتاه

ی
صر

ی ب
وا

حت
م

 اینفوگرافیک های جذاب خواندنینمایش تصاویر متحرک در دروسی مانند ریاضی،علوم و..،عکس 2،1 

1،66،61،6۲ 
های های نوین و خالق، تدریسروش حوزههای آنالین در برگزاری وبینار و کارگاه

 در اینستاگرام و تلگرام فیدالتألیجدآنالین دروس 

رویدادهای 

 آنالین

ی
تال

جی
دی

ی 
وا

حت
م

 

26،22،21،21،2۲،21 
های اینستاگرام، ساخت وبالگ آموزشی، های آموزشی و پیجاندازی کانال، ابرگروهراه

 های اینترنتیسایت و فروشگاهوب

صفحات 

 سفید

۲،66،6۲،21 
 پلیر، پاورپوینت،افزارهای فتوشاپ، فلشآموزش و انتشار محتوای جذاب آموزشی با نرم

 الین، کپتیویت و ...استوری

-نمایان

سازی 

محصول و 

 آموزش آن

ی
مل

عا
ی ت

وا
حت

م
 

21،21 

 

های تلگرامی و اهدای جوایز ها و گروهبرگزاری مسابقات علمی و آموزشی در کانال

 کشیقرعهصورت به

 مسابقه

 و چالش

2،4،۲،63،61 

 

 هایگیری، رباتشان، رأیارتباط با اعضای گروه و پذیرفتن پیشنهادات و انتقادات

 نظرسنجی
 نظرسنجی
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 تم اول: محتوای مکتوب

آموزشی و  که در زمینهرا ، هر آنچه شودمیرا شامل  هاآندر این دسته از معلمان، که تعداد کمی از 

 کنندگان، حاصلگذارند. به عبارتی مشارکتبه نمایش میاند، تحریر در آورده غیرآموزشی به رشته

در معرض اند، آموزشی، تربیتی و پژوهشی قلم زده که اغلب در حوزه را آوردهای نگارندگی خوددست

ا هروزرسانی اطالعات موجود در کانالدهند. معلمان در این فعالیت مدام در بهدید سایر کاربران قرار می

 دارند. نگاه مفسرانه و تیزبین این دسته از مشارکتهای اجتماعی نقش بسزایی های شبکهو گروه

ه شود. کهای نو و بدیع میکنندگان که با تفکر و حدس خردمندانه همراه است، منجر به کشف ایده

 :استشامل مضامین زیر 

اغلب در معرض خطر  کنند ووقتی کاربران به مسائل و مشکالتی برخورد می بخش:های الهام. پیام1

یک برادر یا خواهر  عنوانبهرا  هاآنهای بدیع و مفید این دسته از معلمان که اغلب ، از گفتههستند

در  1شونده کد  کنند. مصاحبههستند، استفاده میتفکر صاحب شخصیت بانفوذ و  که دارایبزرگ 

 گوید:این خصوص می

الق خ نوشتن مطالبدارد. مثالً در  و آموزش یرسانمعلومات و اطالع شیجنبه افزا شتریبتولیدات من »
آموز چگونه برخورد کنند، در گروهم برای معلمان که در کالس درس از نظر تربیتی آموزشی با دانش

 رای ها را بکنم روی آن فکر کنم تا بهتریندهم و خیلی سعی میمطالبی قرار می
ها و نمونه هدفم کمک کردن به همکارانم هست. طرح درس چراکهاعضای گروهم به اشتراک بگذارم، 

دهم. مثاًل وقتی کنم و در اختیار همکارانم قرار میسؤاالت درسی را در قالب پی دی اف طراحی می
در مورد تکالیف هایی برای ایام عید نوروز دارند، مطالب و نکاتی  دیدم که اکثر معلمان دغدغهمی

توضیح دادم که خیلی مورد استقبال  هاآنخالق و عملکردی که خودم که پارسال اجرا کردم را برای 
 «.قرار گرفت

که اکثراً  استای خالقانه تهتجربه شخصی یا نوش های خالق که در آنداستان پردازی:. داستان2

، نداتبدیل شدهمجازی محتویاتی که به یک داستان  و استریاضی  ازجملهمربوط به دروس ابتدایی 

 گوید:در این خصوص می 64شونده کد مصاحبه .دهندمعلمان آن را به این نحو ارائه می

های ویژه متنی کنم. همچنین در مناسبتهای جذاب طراحی میبعضی از دروس را در قالب داستان»
دهم و اکثر همکاران از آن استقبال و از آن برای میکنم و آن را در گروه قرار یا شعری را آماده می

 «.کنندآموزان خود در مدارس استفاده میدانش
 دهند. قالب ایندر این فعالیت معلمان محتویاتی در معرض دید سایر کاربران قرار می: . آثار علمی3

. هدتوضیح د سادگیبهرا  تابک یک کوتاه شده ازو یا  طراحی شده خوبیبه نسخه یک تواندآثار می

 گوید:در این خصوص می 2شونده کد مصاحبه

به رفع  درصددم من چراکه. شده بومی سیتدر یهاروش نهیدست چاپ است در زم که در یکتاب»
 یهاحلراه هئارا، بپردازم. فعال وجود دارد سیردر مورد روش تد نیمدرس نیب که در یجیاشتباه را
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 فیلأت آموزشیکمک یهااف کتاب ید یاز پ یقسمت گذاشتنی، علم و یاالت درسؤس یبرا یآموزش
 شیرایو و فیل، تأپنجم دبستان یاضیکتاب کار ر شیرایو و فیلأمشارکت در ت، نجانبیشده توسط ا

 و معلمان آموزانخدمت به دانشاقداماتی است که بنده در جهت  ازجملهیی پنجم ابتدا نهیکتاب آد
 «.ارائه کردم یبهتر از مطالب آموزش و شتریاستفاده ب یبوم برا مرز و نیا

یان ی بدر مورد موضوع نظر خود را های شخصی که در آن معلمبینی پیش شخصی: هایبینیپیش. 4

ار این کیرد. گبدر برابر نظرات دیگران قرار  نظر معلماگر  ویژهبه، استکند که گاهی سخت هم می

 .شودمی و بِرند معلمخود باعث افزایش آگاهی  نوبهبه و شود،میگاهی اوقات سبب ایجاد هماهنگی 

 گوید:بینی شخصی میدر خصوص آثار علمی و پیش 63شونده کد مصاحبه

های اجتماعی از کاربران دارم، باعث شده  باالیی که در تدریس و شناختی که از من در شبکه سابقه»
ز من نظر داده و ا ندنیبب یازیدر هر پست نم آموزانشدان نِیوالدنظراتی از من بگیرند. بر فرض مثال 

من هم با توجه  دهم. حیتوض هاآنبا  برخورد تربیت فرزند در خانه و نحوه در مورد نحوهتا  خواهندیم
 هاآنو راهکارهای شخصی خودم را به  سمینومی یدرباره فرزندشان شرح حالبه تجربه کاری خودم 

 نمیبیو م خوانمینچه مه آدربارتولیدات من از آنجا شروع شد که  کالم، زمینه دهم. ختمپیشنهاد می
 «.گذارمیام در کانال مشهیو اند لیآن مطلب را به همراه تحل ایو  کنمیم شهیاند ،شنومیو م

 تم دوم: محتوای بصری

مورد آن صحبت  در دهد که آمار یا مطالبی کهمی را این اجازه ها یا اطالعاتنمایش بصری داده

خلق  ایچندرسانه. در این دسته اغلب تولیدات به شکل باشد ترخواننده بسیار جذاببرای  م،کنیمی

 شود:شوند و شامل مضامین زیر میمی

 بیشتر در حال تماشای ویدیوکه اکثراً معلم هستند، همواره کاربرانی. ویدیوهای زنده و فیلم کوتاه: 1

شوق زیادی در یادگیری این محتوا دارند. این دسته از معلمان به طراحی و و  خواندن متن،تا  هستند

در  21شونده کد مصاحبه پردازند.افزارهایی در این حیطه میمهای متنوع آموزشی و نرساخت فیلم

 گوید:این خصوص می

 هایهبرای پای یصوتقرآن های تلگرامی یاد گرفتم، که آموزش آن را در گروه الینافزار استوریبا نرم»
آموزان خودم قرار دادم تا هم بتونن داخل خانه گوش دانش اریکردم که در اخت دیپنجم و ششم تول

 «. بشه تیها تقوبچه یخوانهم روان و کنن
ال داده اتص دهد تا یک تکه اطالعات را به یک تصویرمی این امکان را )اینفوگرافیک(:. عکس نوشته 2

زند، و اغلب یک عکس هزار حرف می . هموارهباشد هضمقابلبصری جالب و  صورتبه ای کهبه شیوه

یی های جالب و گیراباشد. در این فعالیت معلمان طراحیتر آسان بسیار ی،تواند برای توضیح چیزمی

 احتیربههایی مانند آمار را کند تا دادهها کمک میاین قالب از تولید محتوای بصری به بیننده دارند.

در  1نده کد شومصاحبه ای بهتر از چیستی و چگونگی آن داشته باشند.تجسم کنند تا بتوانند اندیشه

 گوید:این خصوص می
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 صورتبه هاییکار نمونهام دارم و یکالس درس یهنر و یآموزش یهارکا از عکس هیته همچنین»
 رائها ی وبیترک ریدرست کردن تصاو کنم. هدفمدر مورد دروسی مثل ریاضی طراحی می پوستر و دمو

ی هست، طوری که دیگر الزم به توضیح معلم  نباشد و همه مطالب روی تصویر ریگزارش کار تصو
 «.باشد

 تم سوم: محتوای دیجیتالی

های اجتماعی را بر ها در شبکهها و گروهدسته از فعالیت، معلمانی که اغلب مدیریت کانال در این

های اجتماعی تلگرام و ها و یا ایجاد صفحات شبکهها، وبالگطراحی و ساخت سایتعهده دارند، به 

 :استپردازند. که شامل مضامینی همچون موارد زیر اینستاگرام می

 برانکارتواند برای کمک به میهای آموزشی آنالین ر و کارگاهوبینابا برگزاری . رویدادهای آنالین: 1

در این  21شونده کد د. مصاحبهاستفاده شو، ادگیری بیشتر هستندیا آموزش کسانی که مایل به ی

 گوید:خصوص می

 ارسمدو  ،یصورت ریپن یتزایاز پ یقاچ عنوان با هاآنکه محتوای ام برگزار کرده یموزشهای آناریوب»
 پکام که ارائه کردهبه شکل آنالین دو روزه  یرو در کارگاه سیروش تدر چهارف بود. از طرفی والدور
 ،یسازهیشب ،رایادی یهاروشبودند از عبارت تدریس های است. این روش آن آماده شده یآموزش

 علوم و و یاضیرآنالین  سیتدری. همچنین اریبر هم یمبتن افتهینقش و پژوهش سازمان یفایا
ان معلم یبرا یعلم نینالآ یهااهگکاری برگزار های تلگرامی،در گروه و کانال سیتدر نینو یهاروش

مبحثی در زمان خاص و مشخص شده  کهطوریبههای تلگرامی به شکل آنالین در گروه سراسر کشور
بگویم که این  صراحتبهتوانم گردد. میگردد و سپس تدریس آنالین در گروه آغاز میاعالم می

 «.داردگیرد نتایج پرباری به دنبال معلم در گروه صورت می هزارانها که در جمع تدریس
ا ههای تلگرامی و همچنین وبالگها و کانالو ساخت گروه معلمانی که به تشکیل . صفحات سفید:2

 نظر، تسهیم تجارب وآموزشی برای تبادل در حوزه هاآنپردازند. که اغلب های اینترنتی میو وبسایت

 گوید:در این خصوص می 21شونده کد شوند. مصاحبهبحث و گفتگو ساخته می

 یتیو ترب یموزشآمطالب  در ایهمکاران و اول و تقویت عملکرد ترآسان یجهت دسترس ازیاحساس ن»
رابطه وقت گذاشته  نیجهت روزانه حداقل دو ساعت در ا نیشود و در ا یاندازباعث شد تا کانال راه

 هانآدادم، ولی دو سالی هست که . البته قبالً وبالگی داشتم که بیشتر مطالبم را آنجا قرار میشودیم
 «.گذارمرا در تلگرام می

 تم چهارم: محتوای تعاملی

ای هدر شبکههاها و کانالدر این دسته از تولیدات محتوایی، معلمان به همراه کاربران که اعضای گروه

 شود:پردازند که شامل مضامین زیر میاجتماعی هستند به تعامل با یکدیگر می

العاده برای نشان دادن محصول یک روش فوقنمایش محصوالت و آموزش آن:  محصول سازی. نمایان1

اعتبار و و کاربران،  مخاطبان جذابیت و نگهداشتیک ایده خوب برای  همیشه. خود در عمل هستند
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و آموزش آن به یک راه ساده برای انجام این کار، نمایش دادن دستاوردهای خود است که  تخصص

رار داد. توان قا برای معلمان میاستراتژی بازاریابی محتو در رااین مضمون بنابراین  است.ان سایر کاربر

 گوید:در این خصوص می ۲شونده کد مصاحبه

فزارهای اشکل تخصصی نرم که به یکیالکترون یمحتوا دیآموزش تولام برای گروهی تشکیل داده»    
 کنمیم یسعشود. از طرفی کارشناسان، آموزش داده میمختلف تولید محتوا در سطوح مختلف توسط 

-رمن به تبلیغ و توزیعهستند،  یگرام انیو فرهنگ زیموزان عزآخودم که دانش نیبا توجه به مخاطب

در  یو جذاب و اصول بایز یشکل ممکن با طراح نیمرتبط رو به بهتر یهاو آموزش بپردازم افزارها
 «.وزش برای همکارانم راحت باشد و هم درآمدی در این راه داشته باشمقرار دهم تا هم آم هاآناختیار 

ه اگر یک جایز ویژهبهبرند، رقابت لذت می فضایورود به  از کاربران از بسیاریو چالش:  مسابقه. 2

در نظر  تولیدشدهبرای تشویق محتوای  توجهیقابلهای روش معلمان داشته باشد. وجود ارزشمند

برای اینکه جذابیت و ماندگاری اعضای گروه را افزایش دهند، اقدام به  کنندگان مشارکتگیرند. می

ه قید برای نفراتی ب گاهیکنند و های اجتماعی میهای پرهیجان و شورانگیز در شبکهبرگزاری فعالیت

 گوید:در این خصوص می 21شونده کد شود. مصاحبهقرعه جوایزی در نظر گرفته می

شود، من در گروه خود کمتر می هاآندر تعطیالت تابستان که اغلب معلمان فعالیت آموزشی »    
مباحث درسی  گذارم. به این طریق که سؤاالتی در حوزهای با عنوان گامی برای نو شدن میمسابقه

 ... . های تدریس وکنم. مثالً ایراداتی که محتوای دروس دارد چه هستند؟ یا بهترین روشطراحی می
دهم. سپس با مشخص کردن مهلت سؤاالتی از این قبیل آماده کرده و در اختیار کاربران قرار می

 «.گردداند یک پک آموزشی اهدا میداده قبول قابلهای ها، به نفراتی که جوابارسال پاسخ
ا کاربران ر پیشنهادات و اظهارات وباشند دنبال دیدگاه دیگران  بهمعلمان  کهزمانی :نظرسنجی. 3

ونده ش. مصاحبهدهندمیآیند، مدنظر قرار  های تلگرامیها و کانالها، گروهبه سایت که هنگامی ویژهبه

 گوید:در خصوص نظرسنجی می 13کد 

یک پک آموزشی با نام مولتی ویتامین را طراحی کردم و آن را در پیج اینستاگرام و کانال و گروه »
آن  ورددر مرامی خود گذاشتم. سپس در یک نظرسنجی به شکل آنالین میزان رضایت کاربران را تلگ

استفاده  هاآنجویا شدم که هم انتقادات و هم پیشنهادات جالبی در مورد آن طرح داشتند و از نظرات 
با  ، مشورت کردنمحتوا دیتول های اصلییکی از مالک ه نظر منکردم که خیلی کارساز و مؤثر بود. ب

با توجه به  کننده باشد. در کل، هر کاربری فرد مصرف موردعالقهدیگران است و از طرفی باید 
به هدف و  اندکه بتو ردکامل دا یو آزاد دکنیها رو انتخاب مها و گروهخودش کانال یمندعالقه

در  پس ی.هنر ای یورزش یکسد، خبر روز دوست داشته باش یکس است ممکن د.خواسته خودش برس
نظر گرفتن و توجه به سلیقه کاربران خیلی مهم است و این تنها با ارتباط قوی با آنان محقق خواهد 

 «.شد
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-هایی برای تولید محتوای الکترونیکی در شبکهکننده، چه انگیزهسؤال دوم پژوهش: معلمان خلق

 های اجتماعی دارند؟

 1های اجتماعی مجازی نشان داد که معلمان فعال در شبکههای حاصل از مصاحبه نتایج تحلیل داده

زی، برقراری آمو: مهارتاز ها دارند که عبارتندانگیزه اصلی برای تولید محتوای الکترونیکی در این شبکه

 .دارخودابرازی هدفو ارتباط و رفع نیازهای کاربران، 

 
 اصلی دهندهسازمان پایه شوندهکد مصاحبه

2،1،64،6۲ 
های ها و مهارتهای تدریس، صالحیتتقویت مدیریت کالسی و بهبود روش

 ای پیرامون مسائل شغلیحرفه
 ایصالحیت حرفه

ت
ار

مه
ی

وز
آم

 

1،61،21 
یابی و کارکردن با انواع ، تسلط ICDLگانه های هفتتأکید بر یادگیری مهارت

 الین، کمتازیا و ...افزارهایی همچون کپتیویت، استورینرم
 ایرایانه

۲،61،6۲ 
تبادل اطالعات و تجارب بین همکاران، ارتباط چندسویه و قوی با سایر 

 کاربران، تشریک و تسهیم محتواهای آموزشی در بین کاربران

تعامل مثبت و رفع 

 مسائل آموزشی

 و 
ط

با
رت

ی ا
رار

رق
ب

 

ن
را

ارب
ز ک

یا
ع ن

رف
 

1،1،62،61،6۲،24 
 آموزشی، تربیتی و پرورشی معلمان،ها و مسائل کمک کردن در حل چالش

 پاسخگویی به تقاضاهای کاربران

مساعدت، هدایت و 

 جذب  کاربران 

6۲،64،21 
های اجتماعی، محبوبیت و خوداظهاری با ارائه آثار و تولیدات خود در شبکه

 داشتن اعتبار و شخصیت شناخته شده در بین کاربران
 تبلیغ محصوالت

ی 
راز

داب
خو

ف
هد

 بازاریابی و کسب درآمد فروش محصوالت و تولیدات خود، به وجود آوردن اشتغال 6۲،23،26 دار

 

 آموزی تم اول: مهارت

ای و کار های رایانه. تأکید بر مهارتاستاکثر معلمان  موردتوجهاین مقوله ای: های رایانهمهارت .1

. ستاهای اجتماعی مجازی در شبکههای تولید محتوای الکترونیکی انگیزه ازجملهکردن با سیستم 

 گوید:در این خصوص می 2شونده کد مصاحبه

افزار پاورپوینت و کپتیویت برای تولید  ای با نرمدر گروه ستارگان تولید محتوای آموزش رایانه»
شوم، سؤاالت زیادی از من پرسیده محتواهای آموزشی فعالیت دارم. طوری که هر وقت آنالین می

فزار کار اافزار یا اینکه چطوری با این نرماکثراً تخصصی هست. مثالً در مورد نصب فالن نرمشود که می
توانند تولیدی از این طریق داشته ها را کاربران یاد نگرفته باشند، نمیکنم. به نظرم تا این مهارت

 «.شده باشند آپدیتباید همه فن حریف و  روازاینباشند. 

ای هشغل خود به فعالیت در شبکه کسب شایستگی در حیطه منظوربهمعلمان : ای. صالحیت حرفه2

ازند. پردبودن به فعالیت می روزبهای و باال بردن صالحیت حرفه اجتماعی مشغول هستند. آنان برای

 گوید:در این خصوص می 1شونده کد مصاحبه
تخصص همراه با جزییات رو در های تدریس اونم به شکل همیشه محتواهای درسی مثل روش»    

دهم تا معلمان بتونن به نحو احسن در کالساشون اجرا کنند. خب این کار باعث میشه کانالم قرار می
های تدریس رو به همراه داشته باشه و در کار خودش داری و روشیه معلم خودشو تقویت کنه و کالس
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 .«ای عمل کنهحرفه

 از کاربرانتم دوم: برقراری ارتباط و رفع نی

مهم تولیدکننده محتوا، داشتن تعامل و  هایاز دیگر انگیزه. تعامل مثبت و رفع مسائل آموزشی: 1

 هاآنهای کنند و تقاضاکه با سایر اعضای گروه خود گفتگو میایگونهبهارتباط مثبت با کاربران است؛ 

شود، به قصد رفع موانع و مکتوب دیده میکنند. این نوع انگیزه که اغلب در محتواهای را برآورده می

ر د خصوصبهو مسائل آموزشی و تربیتی  حل برای چالشمشکالتی که بر سر راه آموزش، ارائه راه

 کند:بیان می گونهاینباره در این ۲شونده کد های تدریس خواهند بود. مصاحبهروش حیطه
پس باید محتوایی تولید  هستند، کاربران یهای اجتماعشبکهمخاطب اصلی محتوای از آنجایی که »

هایی که به دنبالش هستند را مورد پوشش قرار ، مسائل روزانه و تمامی ویژگیهاآنگردد که نیازهای 
ها شده در گروه کند مگر با ارتباط قوی و تعامل با کاربران. من ساعتو این امر تحقق پیدا نمی دهد

های زیادی را در اینترنت کاربران، ساعتشنوم. های آنان را می درخواستکنم و با کاربران گفتگو می
اصلی  نیازهایو بنده در کانال و گروه خودم خود را پیدا کنند  موردنیازکنند تا بتوانند مطلب تلف می

 «.دهممی را از طریق تولید محتوا مورد پوشش قرار هاآن
کنندگان اغلب برای کمک به کاربران و  مشارکتهمچنین . مساعدت، هدایت و جذب کاربران: 2

های تلگرامی و اینستاگرام خودشان ها و کانالهمچنین باال بردن تعداد اعضا و ماندگاری آنان در گروه

در این خصوص بیان  1کد  شوندهمصاحبه پردازند.اند، میبه تولید محتواهایی که اغلب از نوع تعاملی

 کند که:می
درصد اعضای آن را  13تلگرامی با عنوان ستارگان تولید محتوا تشکیل دادم که نزدیک به گروه »    

ه ام کمکی به معلمان کشورم کرداند. از این بابت خیلی راضی هستم که توانستهمعلمان تشکیل داده
 هگویند که این گروه به ما کمک فراوانی کردهم از این بابت راضی هستن و می هاآنباشم و حتی 

 امافزارهای مختلف پرداختهتولید محتوای آموزشی با نرم من در گروهم به آموزش نحوه چراکهاست؛ 
 «.اندهای اجتماعی تعداد اعضای گروهم نزدیک به سه هزار نفر شدهو با تبلیغ گروهم در شبکه
 دارتم سوم: خودابرازی هدف

 وفورهباز این افراد  عکسآپلود و کننده دنبال ،یروزرسانبه تعداددر این مشخصه  . تبلیغ محصوالت:1

 ژیِکند که تکنولومعرفی می را فردی خود بلکه کند،نمیف خودشیفته توصی راخود  و شوددیده می

عنا مست. بدینا گرفته کاربه( مشتریان) انتظارات با ماندن مگامه و وکارکسبرشد  جهت در را موجود

یی چه محتواو خواهم منتشرکنم کردن راجع به اینکه چه می ها برای فکرساعت یدآمی گاهی پیشکه 

ردد. گی و اشتغال جدید منجر میگذارسرمایه ینوعبه بیترت نیابهد و گذاروقت می، بسازمم خواهمی

 کند که:در ارتباط با این موضوع بیان می 21شونده کد مصاحبه

ل هایی تشکیکه گروه تلگرام دارم و خیلی باعث افتخار بنده هستتا ابرگروه معلمان در  1بنده »    
های آموزشی دارم که همه تولیدات خودم را ام که نقش مهمی برای معلمان دارد. همچنین کانالداده
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هزار نفرند من هم به تبلیغ  1الی  1هایم باالی بینم اعضای گروهگذارم و وقتی میآنجا به اشتراک می
الین ریافزار کپتیویت و استوکنم. پارسال بود که پکیج آموزش نرمفکر می هاآنتولیداتم و حتی فروش 

 .«محصوالتم بود، در تلگرام به اشتراک گذاشتم و استقبال زیادی کردند نیترپرفروشکه جزء 
ی های اجتماعهای معلمان برای خلق محتوا در شبکهانگیزهیکی دیگر از  :. بازاریابی و کسب درآمد2

توانند محتواهایی را تولید کنند و مجازی، تبلیغ محصوالت و بازاریابی است. معلمان از این طریق می

را به فروش برسانند. همچنین،  هاآنهای اجتماعی مجازی به تبلیغ آن بپردازند و از طریق شبکه

ردازند. پجذب و ماندگاری کاربران و کسب درآمد به تبلیغ و انتشار تولیدات خود می منظوربهمعلمان 

 گوید:در خصوص تبلیغ محصوالت و بازاریابی می 23شونده کد مصاحبه

آموزشی دارم که کاربران بسیار فعال و کوشایی در آن عضو هستند.  سه گروه تلگرامی در حیطه»
نم و کهای دیگر  منتشر میپردازم و تولیداتم را در سایر گروهتبادل می گیری بهبرای عضو یهرازگاه

کنم تا از تولیداتم اطالعات بیشتری داشته باشند را به گروهم دعوت می هاآندر صورت داشتن تمایل، 
م ارا با تخفیف ویژه خریداری کنند که خوشبختانه این امر محقق شده و توانسته هاآنو اگر بخواهند 

 «.های اجتماعی رونق دهم و درآمدی در این مسیر داشته باشمولیدات خود را با تبلیغ در شبکهت

 

هایی برای تولید محتوای ها و مهارت، چه صالحیتکنندهخلقسؤال سوم پژوهش: معلمان 

 های اجتماعی باید داشته باشند؟الکترونیکی در شبکه

هایی برای تولیدکنندگی توسط معلمان ها و مهارتصالحیتدر سؤال پایانی پژوهش مبنی بر اینکه چه 

که سه صالحیت و مهارت برای خلق محتوای  از آن استها حاکی باید وجود داشته باشد، یافته

های فکری، هنری، و ها و مهارتهای اجتماعی ضروری است که شامل صالحیتالکترونیکی در شبکه

 ای است.رایانه
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 های الزم ها و مهارتفرایند تحلیل مضمون صالحیت: 4جدول 

 های اجتماعی مجازیجهت خلق محتوای الکترونیکی در شبکه

کد 

 شوندهمصاحبه
 اصلی دهندهسازمان پایه

 نویسندگی  العادههای مجازی، نگاشتن نکات بدیع و خارقنوشتن داستان 6،23،2۲

ت
هار

م
ی

کر
ی ف

ها
 

 

61،61،22 

- البداهه،بکر و اصیل، بازآفرینی فی ایده داشتن ذهن باز، خلق

از تفکر آزاد و باز در برخورد با مسائل و موضوعات، استفاده 

 کنجکاوی و داشتن دقت روحیه داشتن

تفکر خالق و 

 انتقادی

۲،2۲،13 

به وجود آوردن روابط مناسب میان اجزای یک اثر هنری 

هماهنگی میان شناختی، ایجاد براساس تجربه و ذوق زیبایی

عناصر محتوا با تأکید بر محتواهای بصری و ترکیب آن با سایر 

 عناصر، ایجاد

وحدت، تعادل و 

ت هماهنگی
هار

م
ی

نر
 ه

ی
ها

 2،1،6۲ 
تضاد میان عناصر با انتقال معانی و مفاهیم در آثار هنری و 

 زندگی
 تضاد

1،2۲،13 
فتوشاپ، پلیر، افزارهایی همچون فلشکار کردن با انواع نرم

 الین و ...استوری

-آشنایی با نرم

ت افزارهای تخصصی
هار

م
نه

ایا
ی ر

ها
ی

ا
 

66،6۲،22 

ر ، تسلط بالکترونیک اینترنت و پست ـ خدمات اطالعاتی شبکه

های مایکروسافت همچون برنامه

Word,PowerPoint,Enternet,ExceL ... و 

آشنایی با مفهوم 

صفحه گسترده هاو 

 هاپایگاه داده

 

 های فکریتم اول: مهارت

 هایهای پژوهش، مهارت. طبق یافتهگرددیبرمهای فکری به جنبه تفکر و قدرت تخیل افراد مهارت

 :هستهای اجتماعی مجازی شامل دو نوع مهارت فکری معلمان در خلق محتوای الکترونیکی در شبکه

. است انمعلم و نویسندگی آنالین مکتوبقدرت محتوای نویسندگی، پردازی: . نویسندگی و داستان1

-حرکم یا و هامعلمان موقعیت آن، وسیلهبهفعالیتی ذهنی است که پردازی و تخیل،  همچنین داستان

-در واقع در نویسندگی و داستان کنند.می در ذهن خود بازآفرینیند، ادیدهحاضر نحال  در که را هایی

یک  صورتبهپردازی، معلم با یک هدف خاص که بیشتر جنبه آموزشی دارد، محتواهای آموزشی را 

کند و این در های اجتماعی منتشر میهای بچگانه، تخیلی، و ...( آماده و در شبکهداستان )داستان

خصوص در این  6شونده کد  مصاحبه آورندیدرمپردازی معلم است. واقع هنر نویسندگی و داستان

 گوید:می
آفرین تبدیل شدم. هر روز برای اهمیت نوشتن را وقتی درک کردم که به یک کار اًمن شخص»    

های اجتماعی کنم و در رسانهنویسم، در روز تعداد زیادی ایمیل ارسال میوبالگ خود پست می
 همتأسفان .یم را انجام بدهمدانستم، هرگز قادر نبودم کارهانویسم. اگر این مهارت را نمیمطالبی می
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ای هها و گروهدر کانالدر نوشتن محتوای خود  کننده تولیداشتباهاتی که افراد  نیتربزرگاز یکی 
کلی سری مطالب یک  . مثالً گیرندمی کمدست شون رومحتوای خوداین هست که  دکننمیخود 

اید یک تولیدکننده ب بنده، زعمبه گیرد.مخاطبان کمتری به خود مید و اگه تکراری هم باشه نویسنمی
 ؛ستبخش ا ترینمهمنویسد، ها میها و کانالباشد و مطالبی که در گروه اریعتمامنگارنده تیزبین و 

 کاربه، متفکرانه و خالقانه هوشمندانه طوربههای مهم را توان کلمات کلیدی و یا عبارتمیآن  زیرا در
لذا نوشتن آن  .کندکاربر را جذب می هست که محتوای نوشته شدهتر اینکه این و از همه مهمرد ب

 «.طلبد و نیاز به مهارت فکری باالیی دارددقت بسیاری می
برداری دیگر مهارت الزم در داشتن تفکر خالق و انتقادی و پرهیز از نسخه . تفکر خالق و انتقادی:2

استفاده از بصیرت، ها با تفکر خالق، تفکری است که خلق ایدهداشتن  . در واقعاستاین حیطه 

تفاده اس و در تفکر انتقادی،  شودمیالبداهه ساختن، و تجسم احتماالت حاصل اندیشیدن، بسط، فی

کنجکاوی، استفاده از طراحی و  روحیه از تفکر آزاد و باز در برخورد با مسائل و موضوعات، داشتن

باید بتوانند در هنگام علمان ا و همچنین داشتن دقت ضروری است.مروش مشخص برای انجام کاره

تولید محتوای الکترونیکی با در نظر گرفتن تمامی شرایط بیرونی و نیاز و شرایط مخاطبان خود، 

نقادانه به بررسی محتوای  طوربهخالقانه عمل کنند و محتوای مناسب و جذاب تولید کنند و همواره 

در این خصوص  61شونده کد مصاحبه تولید کنند.ترین محتوا را خود بپردازند تا باکیفیت تولیدشده

 گوید:می

 خیلی ،زمان باشد مروربهگیرم و این فرایند وقتی زمان فکر کردن را یاد می مروربهمعموالً  نم»    
موهایمان که سفید شد اگر در طول مدت عمر حواسمان  رود، عمرمان که تمام شد و همهکند پیش می

گیریم که چگونه فکر کنیم. در طول مدت عمر، ما معموالً سعی به این قضیه بوده باشد، تازه یاد می
مان کوتاه د فکر کردنهایمان را طوری شکل بدهیم که کمتر فکر کنیم یا به قولی فراینکنیم عادتمی

به هنگام رویارویی با  ،فردی که مهارت خالق بودن را در خود پرورش داده است د.و محدودتر باش
عی کند و سمشکل می همشکالت بجای تسلیم شدن و زانوی غم بغل گرفتن، شروع به تفکر دربار

واند یکی تفقیت. تفکر میهای جدیدی برای برخورد با آن مشکل پیدا کند و این یعنی موکند روشمی
 «.مواجه با مشکالت باشد براینیرومند   از سالح

 های هنریتم دوم: مهارت

وظیفه در این راه، و  کنندیابی به هدف کمک راه دستتوانند افراد را در در این مهارت معلمان می

استفاده از توانایی و . در واقع معلم با بخش است شناختی لذتهای زیباییفراهم کردن تجربه انآن

هایی که معلمان در این زمینه دارند کند. مهارتمحتوای خود را طراحی می تخیل در خلق آثار زیبا،

 شامل موارد زیر است:
 براساسدر این نوع مهارت، روابط مناسب میان اجزای یک اثر هنری . وحدت، تعادل و هماهنگی: 1 

طرفی میان محتواهای بصری و عناصر مختلفی .از شودمید شناختی معلمان ایجاتجربه و ذوق زیبایی
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گرفته و با یکدیگر ترکیب کرده است، باید نوعی تعادل و هماهنگی برقرار سازد  کاربهکه در اثر خود 

 کند که:باره بیان میدر این 2۲شونده کد تا موفق شود تأثیر موردنظر خود را ایجاد کند. مصاحبه
ر د تولیدات اینو  هنرمند باید دارای یک ذوق خاص ذاتی باشدتولیدکننده، یک هنرمند است و »

سعی  ،شاندر کار ثار خودگیری از آغالباً با بهره تولیدکننده توانند آن ذوق را پرورش دهند.نهایت می
 های منسجم و جذابو این تأثیرگذاری با استفاده از تولید محتوا در تأثیرگذاری بر دیگران را دارند

 و هودگیبی جز اینتیجه با تقلید کورکورانه . البته باید توجه داشت که یک تولیدهستپذیر امکان
باشد، یک خلق با اصالت تجربه قبلی و  توجه، احساس،و اگر این نوع تولید با  نیست وقت اتالف

 «.شودمحسوب می
ناصر اد میان عدر خلق اثر هنری که به معنای کشمکش و تض مهمیکی از اصول پایه و بسیار : تضاد. 2

های معلمان مهارت ازجملههیم در آثار هنری و زندگی دارد و انتقال معانی و مفااست و نقش مهمی در

در واقع معلم به هنگام خلق محتوای های اجتماعی است. در خلق محتوای الکترونیکی در شبکه

 ها(، توجه مخاطب را جلب و معنی و مفهومفاده از موارد متضاد )مثالً رنگالکترونیکی باید بتواند با است

 گوید:در این خصوص می 1شونده کد مصاحبهمحتوا را انتقال دهد. 
عاد همه اب کنمیممختلف مثله استوری طراحی  یافزارهانرمآموزشی که با  یهالمیفهمواره در تولید »

و یا از  هاشکلاز نظر اندازه، جهت، حالت ، رنگ ، تیرگی ، روشنی و بافت محتوای آموزشی آن را آن 
ا رنظر فضای پر و فضای خالی ، حجم مثبت و حجم منفی، فرورفتگی و برجستگی، شکل و زمینه 

یری آن در یادگ ریتأثیا کاربر از این بابت خیلی تحت  کنندهاستفادهفرد  چراکه کنمیمخیلی توجه 
 «.گیردمحتوا قرار می

 ایهای رایانهتم سوم: مهارت

دست پیدا افزار افزار و سختمفهومی کلی از فناوری اطالعات و کار با نرمبه  معلمان ها،در این مهارت

شوند. می های کاربردی رایانه آشنا اطالعاتی و کاربرد روزانه برنامههای همچنین با شبکهکرده و 

 موارد زیر است:های معلمان در این حیطه شامل مهارت
ید افزارهای تخصصی تولبا نرمای، آشنایی های رایانهیکی از مهارت: افزارهای تخصصی. آشنایی با نرم1

ان افزارهایی هستند که معلمنرم ازجملهالین، ورد، فتوشاپ، ویندوز، و ... محتوا است. کپتیویت، استوری

آشنایی داشته باشند.  هاآنهای اجتماعی مجازی باید با جهت خلق محتوای الکترونیکی در شبکه

 کند که:باره بیان میدر این 1شونده کد مصاحبه

ای هآنالین هفت صورتبهالین را افزار استوریگروهی با نام ستارگان تولید محتوا دارم که آموزش نرم»

زارها وجود افری و آموزش با این نرمکند. استقبال زیادی برای یادگیدر گروه تلگرامی برگزار می بارکی

 .«را یاد بگیرم هاآنکار کردن با  افزارها رو بشناسم و طریقهداره. منم خیلی مشتاقم که این نرم

با  آشنایی، یزپرداآشنایی با مفهوم واژهشامل ها: ها و پایگاه داده. آشنایی با مفهوم صفحه گسترده2

مانند پاورپوینت،  بطالم رائها پایگاه داده آشنایی با مفهوممانند ورد و اکسل، ها مفهوم صفحه گسترده
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شونده . مصاحبهاست( الکترونیک اینترنت و پست ـ )خدمات اطالعاتی شبکه ارتباطات وعات اطالو 

 کند: اظهار می گونه اینباره در این 6۲کد 
آموزش  ،خواندن و نوشتن مهارت که به جز در حال حاضر در شرایط امروز یک فرد باسواد فردیست»

ها و هسسؤتوجه به استفاده از کامپیوتر و کاربردهای آن در کلیه ادارات و م با .شهاینترنتی دیده با
کلیه نیازهای کامپیوتری و آن هست و الزم است همچنین کلیه فضاهای آموزشی نیاز به یادگیری 

من خودم  .باال برداه خود را در سطح دانش کامپیوتری و بتواند جایگ برطرف کرداطالعاتی خود را 
ام ام و تأثیر مثبتی در روند تولیدات محتواییرو گذراندهICDL گانه های هفتهای مهارتدوره

 «.هستتولید محتوا برای یکی از ضروریات الزم  عنوانبهمحتواهای بصری داشته است و  خصوصبه

 

 یریگجهینتبحث و 

نظیری را برای خلق محتوای های اجتماعی، فرصت بیمعلمان در شبکه حضور گسترده از آنجایی که

الکترونیکی فراهم آورده است، تحقیق حاضر با هدف تبیین خلق محتوای الکترونیکی توسط معلمان 

توان گفت که بخشی از فرآیند تولید محتوا از های اجتماعی مجازی انجام گرفت. در واقع میدر شبکه

به خلق چهار  های پژوهش، معلمانبا توجه به یافته. تواند دنبال شودهای اجتماعی میشبکه طریق

ی و دیجیتالحتواها شامل محتوای مکتوب، بصری،پردازند که این نوع منوع محتوای الکترونیکی می

 دوانتیماست، معلم  از راه دور متکی. براساس نظریه تعاملی که بر یادگیری و آموزش استتعاملی 

 مهارت و بااراده، خودمختار ایگونهبهمانند افراد انسانی  آن رادهد و حالتی نمایشی به محتوا ب

 . با ایندگیر عهدهر تری در تعامالت بین یادگیرنده با محتوا بکه بتواند نقش فعال کندریزی برنامه

د و کنن مهیاتوانند برای کاربران خود فضای آموزش الکترونیکی وصف، معلمان در این فعالیت می

سازها، ریزدیتاها های مبتنی بر رایانه، شبیه ای غنی از آموزشتولید محتوای خود را در قالب مجموعه

 دهند.و ابزار خالق در تولید فیلم کوتاه آموزشی ارائه و در اختیار یادگیرنده قرار 

. شودمیهای اجتماعی تولید اعتقاد دارد که سه نوع محتوا در شبکه Blank (2013) در پژوهش خود

 البته وی معتقد بود ای، سپس محتوای اجتماعی و در پایان محتوای سرگرمی.در ابتدا محتوای حرفه

شناختی، انواع مختلفی از محتوا وجود دارد و این فرضیه که تنها یک نوع محتوا وجود جمعیت براساس

های افتهیهمچنین . شودمیمتفاوت ایجاد  تولیدکنندهداشته باشد، دقیق نیست و هر نوع محتوا با یک 

ابعاد اصلی های پژوهش حاضر است. وی نیز تا حدودی همسو با یافته Du Plessis (2015) پژوهش

ساختار محتوا و  داندمی الکترونیکیو  تعاملی،اجتماعی،اجتماعی را شامل های خلق محتوا در رسانه

ع الآموزشی، اط ارزشمند،را های ارتباطی محتوا مؤلفهدر نظر گرفت. همچنین  روایتیو  گونهداستانرا 

وشایند خ رایگان، اشتراک، قابلیت مفید، مرتبط، جذاب، احساسی، درگیرکننده، ،کنندهسرگرم ،دهنده

د تولیو های اثربخشی را شامل مصرف، اشتراک، سنجه و غیرمزاحم معرفی کردو ، هدفمند، موردنیازو 

توان براساس نظریه اشاعه و را مید. پژوهش حاضر در بعد نوع محتوا محتوا توسط مشتریان برشمر
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های جدید استفاده از ابزارها و ها و شیوهها شامل اندیشهنوآوری نظر گرفت. در این نظریه درنوآوری 

این پژوهش منظور  دراست. ، در یک نظام اجتماعی هاآنو نحوه گسترش  هاآنچگونگی دستیابی به 

 .تاجتماعی تولید و به اشتراک گذاشته شده اس  شبکه بسترر که د محتوایی است از نوآوری،

ی معلمان در خلق محتوای الکترونیکی شامل هااز طرفی نتایج پژوهش نشان داد که انگیزه    

دار است. در واقع معلمان در آموزی، برقراری ارتباط و رفع نیاز کاربران، و خودابرازی هدفمهارت

 های اولیهخلق محتوا، یکسری مهارت یسوبهکنند تا از طریق حرکت های اجتماعی سعی میشبکه

ای معلمان هباشد. همچنین یکی دیگر از انگیزه کننده مککو الزم را کسب کنند که بتواند در کارشان 

عال کننده و فبرای خلق محتوا در فضای مجازی، برقراری ارتباط و رفع نیاز کاربران است. معلمان خلق

ز ، خود نیهاآنهمواره سعی دارند با سایر کاربران ارتباط برقرار کنند تا ضمن رفع برخی از نیازهای 

کنند از آن استفاده کنند و در نتیجه با تبلیغ بگیرند و در محتواهایی که تولید میمواردی را یاد 

 ,Lee and  Bakar) به درآمدزایی بپردازند و خود را به دیگران بشناسانند نیز محصول جدید خود

را از  جستجوی منزلتو حمایت گروهی، ، بخشی، بازنمون خویشتنهیچهار انگیزه آگا .(2015

  .ستاحاضر  توان گفت مشابه با نتایج پژوهشخلق محتوا معرفی کردند که تا حدودی میهای انگیز

 Rasouli and Moradi (2015)و  Noman, Shahabi and Bayat (2012) های پژوهشهمچنین یافته

ترین دالیل د که از اصلیندر پژوهش خود نشان دا هاآنهای پژوهش حاضر است.  نیز همسو با یافته

 و خودابرازی است. آموزی، مهارتمحتوای الکترونیکی، برقراری ارتباط با دوستانخلق 

نتایج پژوهش نشان داد برای اینکه معلمان بتوانند محتوای الکترونیکی خلق کنند، باید دارای     

کننده محتوای الکترونیکی نیاز به ای باشند. در واقع معلمان خلقهای فکری، هنری، و رایانهمهارت

های فکری دارند. داشتن  ، نیاز به مهارتگریدیعبارتبه، انتقادی دارند. یا حال نیدرعتفکر خالق و 

های رشد  فراهم نمودن زمینهو  پرورش روحیه نقادی، استدالل و پرسشگریهای فکری موجب مهارت

 هتوجقابلشود. همچنین معلمان برای خلق محتوای الکترونیکی اثربخش و می شناخت فرد از خود

که بار اصلی و سرمایه  هستند هاییمهارت ،هنری هایمهارتهای هنری دارند. نیاز به داشتن مهارت

، ظرافت، لطافت، صبر و حوصله و ممارست شداگر در اجزاء و ابعاد هنر دقیق د. انخود را از هنر گرفته

کنند،همواره تعادل و که خلق میتوان به یاد آورد. معلمان باید بتوانند بین اجزای محتوایی میرا 

نیز به اصول تولید محتوا همچون تضاد نیز توجه کنند. زیرا در  حالنیدرعهماهنگی ایجاد کنند و 

برخی مواقع الزم است که بین اجزای محتوا تضاد وجود داشته باشد تا یک اثر هنری به بهترین شکل 

معلمان برای خلق محتوای الکترونیکی، های مهارت ترینمهماثرگذار باشد. همچنین یکی از 

وند شافزاری تولید میافزاری و نرماست. زیرا محتواهای الکترونیکی در بستر سختای های رایانهمهارت

ای است. در واقع معلمان باید با داشتن مهارت رایانه ،بخش تولید محتوا ترینمهمو شاید بتوان گفت 

ق خود را خل موردنظرهای داده آشنا باشند تا بتوانند محتوای و پایگاهافزارهای تولید محتوا انواع نرم

تولید محتوای الکترونیکی نیز همسو با   در زمینه مهارت Kaffash (2011) های پژوهشیافتهکنند. 
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های پژوهش حاضر است. ایشان در پژوهش خود نشان دادند که برای خلق محتوای الکترونیکی،  یافته

 ای و مربوط به فناوری اطالعات الزم است. های رایانهمهارت ازجملههای مختلفی مهارت

در تولید محتوای کنند که نیز در پژوهش خود اشاره می Seraji and Shahbazi (2011) همچنین

ها را محتوا باید این مهارت تولیدکنندههای هنری و فنی محتوا توجه شود و الکترونیکی باید به بحث

معلمان برای تولید محتوای  موردنیازهای های پژوهش در ارتباط با مهارتداشته باشد که با یافته

با توجه به نتایج پژوهش و همچنین اهمیت خلق محتوای الکترونیکی در  الکترونیکی، همسو است.

 شود:عصر فناوری، جهت اقدامات آینده پیشنهاداتی ارائه می

دیدگاه کالن )عوامل  کهد هایی را فراهم سازنشبکه ساختو  طراحی هزمینآمران سیستم آموزشی  -

سازی نقش معلمان در تا باعث یکپارچهسیاستگذار( و خرد )عوامل کاربر( را همزمان پوشش دهند 

 .ها را باال ببرنداین شبکه موفقیت تولید محتوا درشانس های مجازی شود و همچنین شبکه

ری ی یادگیافزاری در حیطهو نرمافزاری سختاز تمام توان ظرفیت  وزشیآمانقالبگر  عنوانبهمعلم  -

های اجتماعی را به فرصت تبدیل کرده و با تمام شبکه که تهدیدهای مجازی استفاده کند. طوری

 توان در این حوزه وارد عرصه تعامل و تولید و انتقال مفاهیم و اطالعات شد.

و حتی سمینارهایی در زمینه خلق محتوای الکترونیکی در  های آموزشیکارگاهشودمیپیشنهاد -

 های مجازی برگزار شود.شبکه

شناخت نحوه مشارکت معلمان  منظوربهبعدی به ارائه الگوی بومی  هایپژوهشکه  شودمیپیشنهاد  -

 اجتماعی بپردازند. هایشبکهدر 

تماعی های اجانگیزه تولید آن در شبکهشود پژوهشی در رابطه با مقایسه انواع محتوا و پیشنهاد می -

 مختلف صورت گیرد.

های شود پژوهشی در رابطه با اثربخشی هر یک از انواع محتواهایی که در شبکهپیشنهاد می -

 شود، صورت گیرد.اجتماعی خلق می
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