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 نمونه: زنان آموزشی نظام در مجازی اجتماعی های شبکه ای رسانه تهدیدهای و ها فرصت 

 ایالم استان موردی

 
 1 میرزایی مهدی

 

 چکیده:

 ي َا رساوٍ اطالػات فىايری خذمات از تؼضی ای رساوٍ يتُذیذَای َا فرصت ضىاخت ي تررسی ، پژيَص ایه اوجام از َذف

 ي ارتثاطی فىايری يسیلٍ یک ػىًان تٍ َمراٌ َای تلفه در تلگرام ي آج ياتس ، تلًتًث: وظیر مجازی اجتماػی َای ضثکٍ

 تٍ ي تىیادی تحقیقات  وًع از پژيَص ایه. تاضذ می زوان آمًزضی وظام در مجازی فضای ي یادگیری ػصر در جذیذ اطالػاتی

 در مًسیان مىطقٍ ي دَلران ضُرستان زوان پژيَص ایه آماری جامؼٍ.  تاضذ می کارتردی تحلیل تا َمراٌ تًصیفی ضیًٌ

 ي اقتصادی يضؼیت ي متفايت تحصیالت سطح تا وفر 323 تؼذاد سادٌ تصادفی گیری ومًوٍ ريش تا کٍ تاضذ می ایالم استان

 ضذٌ آيری جمغ اطالػات( رسمی غیر) یافتٍ غیرسازمان مصاحثٍ اتسار از استفادٌ تا ي ضذوذ اوتخاب متىًع ي متفايت اجتماػی

 ای رساوٍ فضای َای آسیة ، محاسه ، ػلل ، وطاوگان مُمتریه ضىاسایی تٍ مقالٍ ایه در. قرارگرفت تحلیل ي تجسیٍ مًرد ي

 از دير تٍ ي مًقغ تٍ ي صحیح سازی آگاٌ کٍ ضذ مطخص پایان در ي ضذٌ پرداختٍ راَکارَا ي مجازی اجتماػی َای ضثکٍ

 اجتماػی َای ضثکٍ ای رساوٍ تُذیذَای از تسیاری تًاوذ می مجازی اجتماػی َای ضثکٍ زمیىٍ در زوان مًرد در پیطذايری

 َای ضثکٍ ي َا رساوٍ از واضی َای آسیة کاَص ترای راَکارَا مُمتریه تٍ ویس پایان در. ومایذ تثذیل فرصت تٍ را مجازی

 .ضًد می اضارٌ زوان آمًزضی وظام در مجازی فضای اجتماػی

 

 .ایالم زوان،استان آمًزضی، وظام ، مجازی فضای ، اجتماػی َای ضثکٍ ي رساوٍ ، تُذیذَا ي َا فرصت واژگان کلیدی:

                                                           
 mmirza1000@gmail.com -ایالم  استان ، مًسیان مىطقٍ پريرش ي آمًزش ادارٌ آمًزگار ترتیتی، ػلًم ارضذ کارضىاس 1

 957کد مقاله: 

5 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

