شبکههای اجتماعی؛ فرصتها و تهدیدها
نویسندگان :ثريا حسنآبادی ،1دکتر فرانک موسوی

دریافت1396/04/11 :

2

پذیرش1396/05/14 :

چکیده
با ظهور شبکههای اجتماعی مجازی ،روابط انسانها در اينترنت شکل تازهای به خود
گرفته است .رسانههای اجتماعی اشکال ديگر ارتباطات کامپيوترمحور را با يکديگر ادغام
کرده و به تبع آن چشمانداز رسانهها ،شيوههای تعامل افراد و تأمين نيازهای کاربران را
دگرگون ساختهاند .امروزه شمار فراوانی از کاربران با اهداف مختلف در شبکههای
اجتماعی مجازی عضو شده و به فعاليتهای گوناگون میپردازند که با توجه به افزايش
تصاعدی کاربران شبکههای اجتماعی و کارکردهای آن ،نمیتوان از تأثير اين شبکهها غافل ماند.
يکی از ويژگیهای مهم شبکههای اجتماعی اين است که به مکانی برای اشتراکگذاری
دانش تبديل شدهاند .تنوع کاربران و دانش به اشتراک گذاشته شده در شبکههای اجتماعی
زياد بوده؛ از اين رو میتوان به اهميت و ضرورت اين شبکهها به عنوان ابزاری در جهت
بهبود آموزش و يادگيری توجه نمود که اهميت موضوع زمانی بيشتر میشود که دانسته شود
درصد عظيمی از مخاطبان اين رسانهها را جوانان -به عنوان مهم ترين سرمايه انسانی هر
کشوری از حيث توسعه -تشکيل میدهند.
در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانهای به جمع آوری اطالعات پرداخته
شده و به صورت توصيفی -تبيينی ،زمينهها و بسترها و فرصتهايی که شبکههای
اجتماعی مجازی در عرصه آموزش و يادگيری برای کاربران مهيا کرده است ،مورد واکاوی
قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :شبکههای اجتماعی ،آموزش ،فرصتها و تهديدها
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مقدمه
بيشترين تأ ثير پديد آمدن فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بر محيطهای آموزشی
بوده است .کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش سبب شده محيطهای
آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پيدا کنند که اين امر موجب میشود ارتباطات
افراد به منظور آموزش و گسترش دانش به گونهای فزاينده از طريق رايانه امکانپذير شود.
با ظهور و گسترش اينترنت ،اين رسانه به عنوان يک مکمل جهت تأمين نيازهای
اطالعاتی و آموزش مورد استفاده قرار گرفته است( .بابايی )1391 ،فراهم کردن
وبسايتهای اينترنتی و پايگاههای اطالعاتی ،دانشگاهها را به يک محيط مجازی و
ديجيتالی جهت تبادل اطالعات تبديل کرده است که نقش آموزشی آن -بيش از پيش-
در اين محيط نمايان است.
فناوری اطالعات و انقالب اينترنتی و رايانه ای در چند سال اخير ،تغييرات
وسيع و سريعی در جنبه های مختلف زندگی پديد آورده است که استفاده از اين
فرصت برای شکوفايی استعدادهای نسل جوان ،نياز فوری به عزم ملی و تنظيم
برنامه جامعه دارد.
به منظور استفاده از اين فرصت تاريخی الزم است برای دانش آموزان و جوانان
کشور اين امکان فراهم شود که در دوران تحصيل با اين فناوری آشنا شوند تا بتوانند
از طريق کتابخانه های ديجيتالی به مجموعه فرهنگ و علوم بشری مشتمل بر همه
دانش ها و هنرها در هر نقطه از جهان دست يابند و به کمک مجموعههای
چندرسانه ای و واقعيتهای مجازی ،راههای جديد ارائه افکار و ايدهها را فرا گيرند و
به شناخت ساير فرهنگها اقدام کنند(Cachia, 2007(.

بر اين اساس ،يکی از اهداف اساسی مندرج در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
بهره گيری هوشمندانه از فناوری اطالعات است .از سوی ديگر و با در نظر گرفتن
رشد سريع فناوری -به ويژه فناوری اطالعات -و محافظه کار بودن نسبی نظامهای
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آموزش و پرورش رسمی ،موجب شده فاصله ای محسوس ميان اين دو حوزه تمدنی
نمايان شود (قادی و خليلی کاشانی)1390 ،
فناوری اطالعات و ارتباطات شاخهها و حوزههای متعددی دارد که يکی
ً
ازحوزههای -نسبتا -جديد و تأثيرگذار آن ،شبکههای اجتماعی مجازی است که در
اين پژوهش با توجه به امکانات گسترده ارتباطی دوجانبه و چندجانبه اين ابزار و
استقبال مردم از آن در سطح بين المللی و نيز تأسيس شبکههای اجتماعی ايرانی
متعدد و شبکهه ای اجتماعی مجازی متناسب با اهداف تحول با تأ کيد بر رويکرد
موافقا ن ،به بررسی اين مقوله پرداخته میشود.
شبکه اجتماعی ملی آموزش نيز ضرورت انجام پژوهشهايی در زمينه ارتباط
اين دو حوزه را بيشتر کرده است.
به طور کلی ،فناوری اطالعات يکی از پديدههای عصر حاضر است که در تمام
جنبههای زندگی در حال نقش آفرينی است؛ به طوری که در صورت بروز اختالل
در شبکه فناوری اطالعات و ارتباطات ،زندگی فردی و اجتماعی دچار اختالل میگردد،
نظامهای آموزشی نيز می توانند از امکانات فناوری اطالعات -به ويژه شبکههای
اجتماعی -در زمينه مسائل آموزشی و تربيتی بهره مناسب به عمل آورند.

شبکههای اجتماعی و فضای مجازی
در توصيف شبکه های اجتماعی مجازی و بيان اهميت آن ،از اصطالحاتی همچون
شبکه ،تار عنکبوت الکترونيکی ،فضای مجازی و فضای سايبرنتيك استفاده شده
است؛ البته فضای سايبرنتيك را -با مسامحه -میتوان به فضای الکترونيکی ترجمه کرد.
محيط انفورماتيکی و ارتباطی راه دور ،سازنده يك فضای جغرافيايی مجازی
است .زبان جاری انفورماتيك نيز بيان گر آن است که اينترنت در تمامی ابعاد فنی،
فرهنگی و اجتماعی آن در ارتباطات نو دخالت دارد.
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واژه فضای مجازی اولين بار در سال  1984ميالدی در رمان علمی تخيلی
ويليام گيبسون 1با نام «نيرومنسر »2مطرح شد .اين اصطالح برای توصيف يك
فضای خيالی به کار برده شد؛ جايی که درآن واژهها ،روابط ،دادهها ،ثروت و قدرت
از طريق ارتباطات به واسطه رايانه پديدار میشوند.
گيبسون فضای مجازی را مکان تجسم همراه با رضامندی معرفی میکند که در
آن هر دو بعد فيزيکی و ذهنی خود ،دچار تحول و دگرگونی میشوند.
به طور کلی ،جسم فيزيکی در واقعيت مجازی و فضای سايبر فاقد ارزش است
و طراحی در فضای مجازی به تقليل پيشبينیپذيری و اعمال کنترل بر هويت
می انجامد ،در فضای مجازی متون تايپ شده بر صفحه رايانه ،همچون ماسك
عمل میکند و اين تغيير قيافه متنی می تواند عامل لذت و هيجان و روشی برای
کسب تجربه باشد( .قادی و خليلی کاشانی)1390 ،
محيط مجازی همچون اليهای بر محيط واقعی قرار میگيرد ،بدون اينکه با آن
درگير شود .ورود به محيط مجازی -همچون سفر -منطقهای غير واقعی است که از
دادههای انفورماتيکی در رايانه زاده شده است.
محيط مجازی به معنای لغتشناسانه اين واژه ،حالت ناکجا آباد دارد؛ چرا که بیمکان
ً
است ،بدين ترتيب تجربهای چندبعدی است که -کامال يا به طور نسبی -از طريق رايانه
خلق میشود و هر استفاده کنندهای میتواند از طريق ادراك وجود يا هويت ،آن را تأييد کند.
برخی از ويژگیهای اين جهان مجازی عبارتند از :بیمکانی ،فرازمانی ،صنعتی
بودن محض ،عدم محدوديت به قوانين مدنی متکی به ملت -دولت ،معرفتشناسی
تغيير شکل يافته پسامدرن ،قابل دسترسی بودن همزمان ،روی فضا بودن و
برخورداری از فضای فرهنگی ،اعتقادی ،اقتصادی و سياسی جديد.
1. William Gibson
2. Neuromancer
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پیشینه تحقیق
 .1منابع داخلی
 پاپهنزاده و راسخ ( )1394در پژوهش «تأثير استفاده از شبکه اجتماعیتلگرام بر عملکرد ياددهی وي ادگيری دبيران فيزيک استان گيالن» به اين
نتيجه رسيده است که بين ميزان استفاده دبيران از شبکههای اجتماعی
تلگرام و عملکرد آن در ياددهی و يادگيری ،رابطه معنیداری وجود دارد.
 خدامرادی و همکاران ( )1393در پژوهش «بررسی ميزان تأثير استفاده ازفضای مجازی بر ارزشهای خانواده» به اين نتيجه رسيدند که ارزشهای
خانوا دگی در ميان افرادی که از فضای مجازی استفاده میکنند و افرادی که
استفاده نمیکنند ،متفاوت است؛ اين ارزشها در ميان استفاده کنندگان از
فضای مجازی متناسب با طول زمان استفاده -روزانه ،هفتگی ،ماهانه-
متفاوت است؛ همچنين ارزشهای خانوادگی افرادی که از فضای مجازی
استفاده میکنند -با توجه به نوع استفاده از فضای مذکور -متفاوت است.
 محکمکار و حالج ( )1393در پژوهش «شبکههای اجتماعی به دنبالچه هستند؟» اين شبکهها را قدرت پنهان معرفی کرده و تأ کيد دارند در
کنار تمامی آثار مثبتی که در استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی وجود
دارد ،تصور پيامدهای منفی و چالش هايی که در اثر استفاده نادرست و
ناشايسته از اين شبکهها ،افراد را تهديد میکند ،آزاردهنده است؛ لذا به منظور
مصون ماندن از تهديدات و آسيب های احتمالی استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی و در عين حال ،در راستای بازنماندن از تکنولوژیهای
نوين جهانی ،پيشنهادهايی ارائه میدهند؛ از جمله آموزش الزم به کاربران
و لزوم فرهنگسازی به منظور ارتقای آگاهی کاربران شبکههای اجتماعی.
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 استرکی ( )1391در پژوهش «شبکههای اجتماعی مجازی (مفاهيم،اصول و مبانی)» ،بيان میکند شبکههای اجتماعی مجازی حاوی ترکيبی
از تهديدها و چالش های بالقوه و بالفعل و فرصتهايی در ابعاد فرهنگی،
اجتماعی ،سياسی و بين المللی و انتظامی -امنيتی هستند.
 اسالمی ( )1391در پژوهش «بررسی شبکههای اجتماعی و تأثيرات آنبر ابعاد مختلف زندگی» به اين نتيجه رسيده است که شبکههای
اجتماعی با اين که عمر خيلی زيادی ندارند؛ اما در زندگی روزمره افراد
نقش پررنگی داشته اند و بسياری از کاربران -روزانه -حداقل يک بار به
صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی که عضو هستند ،سر میزنند.
شبکههای اجتما عی در ابعاد مختلف زندگی افراد -فردی و اجتماعی-
تأثيرگذارند ،در شکل دهی به هويت نقش دارند وحتی روی ابعاد
اقتصادی و اجتماعی و سياسی جوامع نيز تأثيرگذارند.
 شهابی و بيات ( )1391در پژوهش «شبکههای اجتماعی مجازی وکاربران جوان» معتقدند تأ ثيری که اينترنت به طور عام و شبکههای
اجتماعی مجازی به صورت خاص میتوانند بر روی اين نسلها بگذارد،
می تواند ذهنيتی را در آنها به وجود آورد و نيز آنها را عادت دهد که
جامعه را از منظر نمايشگر خود و کنش متقابل اجتماعی را از پشت
پنجره ای از کلمات انجام دهد .در عين حال ،خدماتی که شبکههای
اجتماعی برای بشريت عرضه داشته ،قابل ناديده گرفتن نيست؛ اين
شبکهها ب عد مکان و زمان را از بين برده و امکان کنش بين کسانی که با
يکديگر نمیتوانستند کنشی انجام دهند ،رابطه برقرار کرده است؛ همچنين
باعث به وجود آمدن و تسريع فرهنگ جهانی و برخوردهای بين فرهنگی و
پيدايش مقوله چندفرهنگی هستند ،اما آنچه که به نظر مضر میآيد در
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استفاده نابجا و افراطی از اين شبکهها و جايگزينی آنها به جای کنش
متقابل و جهان را از اين پنجره ديدن است که میتواند مخرب باشد.
 وکيلی ( )1391در پژوهش «شبکههای اجتماعی (آسيبها ،تهديدات وفرصتها)» به اين موضوع اشاره کرده است که موجهای ايجاد شده در
شبکهه ای اجتماعی مجازی اگر کنترل نگردد ،باعث شروع تهديد و
آسيبهايی شده و البته فرصتهايی ايجاد میکند که در صورت کوتاهی
و عدم توجه ،نه تنها از دست میروند؛ بلکه تبديل به آسيب نيز میشوند.
 ابراهيمپور کومله و خزايی ( )1391در پژوهش «آسيبهای نوپديدشبکههای اجتماعی مجازی در کمين خانوادههای ايرانی» ،اين شبکهها را
تهديدی برای خانوادهها معرفی کرده واعالم میدارند شئون انسانی و
اهميت حفظ آن در فضای مجازی و امنيت اطالعات مبادله شده ،با
چالشهايی مواجه شده و سالمت اخالقی و حتی جسمانی کودکان و
نوجوانا ن در جامعه به مخاطره افتاده است .در اين ميان ،غالب والدين نيز
به دليل عدم آشنايی با اينترنت و ظرفيتهای آن و شبکههای اجتماعی
فضايی و فناوریهای نوين ارتباطی ،از رفتارهای آنالين فرزندانشان در
فضای مجازی اطالعی ندارند که همين مسئله راه را برای صيادان اينترنتی
باز میکند تا راحتتر بتوانند طعمههای خود را از ميان افرادی انتخاب
کنند که دچار انواع آسيبهای اجتماعی هستند.
 جهانيان و اعتبار ( )1391در پژوهش « ارزيابی وضعيت آموزش مجازیدر مراکز آموزش الکترونيکی» ،يافتههای ايشان نشان میدهد که
دانشجويان شرکت کننده در دورههای آموزش مجازی مراکز آموزش
الکترونيکی دانشگاهها از دسترسی به امکانات مراکز آموزشهای مجازی،
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يادگيری از طريق اين روش و کاربرد روش آموزش مجازی رضايت
داشتند؛ هر چند نگرش مثبتی به دورههای آموزش مجازی نداشتند.
 احمدی ( )1390در پژوهش «نقش شبکههای اجتماعی بر هويت» بهاين موضوع پرداخته که می توان با استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
به اقليت هايی پراکنده پرداخت که ارتباط کمی با يکديگر دارند و به آنها
هويت بخشيد و ايجاد اتحاد کرد .محقق ،اين شبکهها را به عنوان فرصت
نگريسته؛ ولی آسيبها و تهديدات اين شبکهها را مورد بررسی قرار نداده است.
 پوری ( )1390در پژوهش «بررسی نقش و تأثير فيسبوک بر شکلگيریشبکههای اجتماعی» به اين موضوع پرداخته است که در آينده ،وضعيت
افراد در شبکههای رسانهای تعيين کننده وضعيت آنان در جامعه خواهد بود.
 سليمانیپور ( )1389در پژوهش «شبکههای اجتماعی؛ فرصتها و تهديدها»چنين نتيجه میگيرد که ايجاد و راهاندازی شبکههای اجتماعی سالم و
مفيد برای مبارزه با شبکه های اجتماعی مخرب ،آموزش و فرهنگسازی،
نظارت کارشناسانه و مستمر بر فضای جوامع مجازی و برنامهريزی برای
آينده ،امری ضروری است.
 رحمانزاده ( )1389در پژوهش «کارکرد شبکههای اجتماعی مجازی درعصر جهانی شدن » ،در راستای تبيين نقش شبکههای اجتماعی مجازی
در عصر جهانی شدن به طرح موضوع پرداخته و مفاهيم جهانی شدن،
کنش ارتباطی ،مشارکت و ارتباط مؤثر ،شبکههای اطالعاتی و ارتباطی،
شبکههای اجتماعی مجازی را توصيف نموده و ارتباط شبکههای
اجتماعی مجازی با جهانی شدن را تشريح نموده است .در اين پژوهش،
هدف از جهانی شدن ،نيل به عصر جهانی است و مشخصه عصر جهانی
از نظر بسياری از انديشهوران ،فروريختن مرزبندیهای مصنوعی -حاوی
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خط مشیهای ملی و نژادی -و حضور مرزبندیهای طبيعی -مثل
گروههای طرفدار محيط زيست -است .به هر صورت ،تأثيرگذاری و نقش
وسايل ارتباط جمعی در مسائل و فضاهای سياسی از مسلمات جهان
امروز است تا جايی که رسانهها اهرم قوی فشار را در سوق دادن جريانات
سياسی بر عهده میگيرند؛ حتی دانشمندان علوم ارتباطات هشدار دادهاند
که در حال حاضر سياستهای خارجی به وسيله اين وسايل تعيين و
جهتدهی میگردند که برای حاکميتهای ملی ،مفيد و مطلوب نيست.
 رجبی ( )1389در پاياننامه «بازنمايی گرايشهای سياسی کاربران ايرانیدر شبکههای اجتماعی مجازی با مطالعه موردی فيسبوک» به فرصتها
به ويژه فرصتهای سياسی که کشور می تواند با استفاده از شبکهها داشته
باشد ،پرداخته است؛ فرصتها ،آسيبها و تهديدهايی که کمتر به آنها
پرداخته میشود.
 .2منابع خارجی
 ایکی ) 2011( 1در پژوهش خود نشان داد که تمايل به يادگيری از طريقآموزش مجازی و دسترسی به امکانات اين شيوه آموزشی ،به صورت
بالقوه بر استفاده کنندگان اين دورهها تأثير دارد.
 هنيفه و سوميتا ) 2011( 2در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند که غالبدانشجويان از شبکه های اجتماعی آگاه هستند و از آن برای برقراری
روابط دوستانه استفاده میکنند.

1. Eke
2. Haneefa and Sumitha
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 پارک )2010( 1نيز در پژوهشی خود دريافت که دانشجويان نسبت بهاعضای علمی در شبکههای اجتماعی ،فعال تر هستند و دانشجويان مقطع
کارشناسی بيشتر از خدمات پروفايل استفاده میکنند؛ در حالی که
دانشجويان کارشناسی ارشد بيشتر خدمات عام -عمومی -را مورد
استفاده قرار میدهند.
 بويد و اليسون )2008( 2در پژوهش خود دريافته اند که نرم افزاهایاجتماعی از طريق پشتيبانی از تعامل ،حمايت از ارائه و دريافت بازخورد
و ايجاد شبکه های اجتماعی و ارتباط بين افراد ،به بهبود فرايند يادگيری و
کسب مهارتهای اساسی -مانند تفکر انتقادی ،خالقيت و حل مسئله-
کمک میکنند.
 چويی ) 2003( 3نشان داد که حضور استادان در شبکههای اجتماعیمجازی ،مهمترين متغير تأثيرگذار بر نگرش دانشجويان درباره مؤثر بودن
آموزشهای الکترونيکی است.

انواع شبکههای اجتماعی مجازی
 .1شبکههای اجتماعی پروفایلمحور
اين گونه سايتهای شبکه اجتماعی عالوه بر افراد ،ممکن است شامل پروفايل
گروهها ،شرکت ها ،رويدادها ،سازمانهای غير انتفاعی و يا احزاب سياسی باشند.
بر اين اساس و پس از ايجاد پروفايل و تکميل مراحل عضويت ،کاربران با
مشارکت در فضای دوستان خود و با کمك قابليتهای چندرسانهای سايت -از قبيل
1. Park
2. Boyd and Ellison
3. Choi
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گذاشتن عک س ،متن ،محتوا يا لينك به محتواهای بيرونی -فضای خود را توسعه
میدهند( .جوادینيا و همکاران)1391 ،
 .2شبکههای اجتماعی محتوامحور
در اين نمونه از شبکهها کانون اصلی ارتباط ،پروفايل کاربر است که بر اساس
مشارکت در محتوا سازماندهی میشو د؛ به طور مثال در سايتی مثل «فليکر »1که به
سايت اشتراك عکس معروف است ،نظرات و ديدگاهها در خصوص عکسها تبادل میشود.
 .3شبکههای اجتماعی نامشخص
در اين سايتها هيچگونه پيشفرض کاربری لحاظ نشده و کاربر قادر است با
امکانات سايت ،فضای اختصاصی خود را ايجاد و به تبادل با افراد مورد نظر خود،
توليد و نيز اشتراكگذاری محتوای دلخواه بپردازد( .اخوتی و همکاران)1390 ،
 .4شبکههای مجاز ی چندکاربر
اينگونه سايتها با ايجاد فضای تخيلی و بازیگونه با اعضای دارای نمادهای
مجازی -آواتارا -شرايط تعامل نمادگونه کاربران با يکديگررا فراهم میآورند.
 .5شبکههای اجتماعی همراه
در حال حاضر بيشتر شبکههای اجتماعی مجازی از طريق تلفن همراه قابل
دسترسی بوده و مورد اقبال قرار میگيرند.
 .6میکروبالگ
برخی سايتها -مانند توئيتر 2و فيسبوك -3با ايجاد امکان ارسال پيامكهای لحظه
به لحظه اين بستر را فراهم میکنند تا کاربران وضعيت آنی خود را به ديگر اعضا
نشان دهند.
1. Flickr
2. Twitter
3. Facebook
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 .7شبکههای موضوعی
شبکههای خاص پيرامون زمينههای خاص هستند که بيشتر جنبه حرفهای ،مشورتی،
توصيهای و توانمندسازی دارد و افراد عضو میتوانند ديدگاهها و تدابيرشان را در
موضوعات مورد نظر تبادل کنند.

نرم افزارهای اجتماعی در حوزه آموزش
.1

سایتهای فولکسونومی1

کاربران با استفاده از کلمات کليدی ،عکس های خود يا ديگر متون را ضميمه
میکنند؛ لذا شکلی از دسته بندی مشارکتی استفاده از سايتها را توسعه میدهند؛
همچنين شکلی از اجتماعات و انجمنهايی است که بيشتر از اجرای دستورات
اجباری ،ه وش و ذکاوت مورد استفاده قرار میگيرد.
.2

بالگینگ2

شکلی از دفتر خاطرات برخط است و تمامی پويايی های جديد برای آنچه که در
وب و صفحات شخصی است ،اضافه میکنند.
.3

ویکی پدیا3

يک دائرة المعارف برخط است و متون در آن توسط کاربران ساخته شده و قابل
ويرايش است.
.4

سایتهای باشتاب4

خانواده هايی از وب هستند که با انتشار مداوم متون ديجيتالی -مانند بالگها،
پادکستها -تغذيه میشود.
1. Folksonomy
2. Blogging
3. Wikipedia
)4. Really Simple Syndication or Rich Site Summary (RSS
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.5

پوشه های الکترونیکی1

دانشجويان را تشويق می کنند تا مالکيت يادگيری خود را از طريق ايجاد پويايی و
انعکاس دادن و ثبت چندرسانهای دستاوردها و موفقيتهايشان برعهده بگيرند.
.6

ر یل تایم ها2

ابزارهای به اشتراک گذاری صفحات که برای بحث و گفتگو به شيوههای مختلف
مورد استفاده قرار میگيرند.
وب هميشه برخی از اشکال تعامل اجتماعی -مانند کنفرانس رايانهای و پست
الکترونيکی -را حمايت کرده است .سطح تعامالت اجتماعی که اين امکانات را
موجب شده اند ،عنصر آموزش از راه دور و حتی آموزش پرديسمحور است.
تغييراتی که به وسيله امکانات وب ايجاد شده عبارت است از رواج و محبوبيت
شبکه های اجتماعی مجازی که صاحبنظران ادعا کردهاند ،سه مشخصه معين دارند:
 نمايه3؛ يک پروفايل شامل اطالعات درباره شخص ،سن ،جنسيت ،نام وعاليق است .نمايهها آدرسهای انحصاری خود را دارند که میتوانند به
صورت مستقيم مورد مشاهده قرار گيرند.
 شبکه اجتماعی قابل دسترس ،عمومی و مفصل4؛ کاربران توانايی ليستکردن ديگر نمايه ها به عنوان دوست يا ارتباط را دارند .اين شکل عمومی
از شبکه اجتماعی که ممکن است مستقيم و بدون نياز به تأييد ديگران و
غير مستقيم با ن ياز به تأييد از طرف ديگران باشد ،بر محور يک نمايه
شخصی قابل مشاهده برای ساير کاربران میچرخد.
1. E-portfolios
2. Real-Time
3. Profile
4. Traversable, Publicly Articulated Social Network.
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 نوشتههای عمومی نيمه پايدار1؛ کاربران میتوانند نوشتهها مثل پيامها وگواهینامهها را برای ديدن ساير افراد در نمايهها بگذارند .اين نوشتهها
نيمهپايدارند؛ ولی زود گذر نيستند و ممکن است بعد از يک دوره زمانی
خاص از بين بروند( .جوادینيا و همکاران)1391 ،

مدل های متفاوت فضاهای آموزشی
چهار مدل متفاوت برای فضاهای آموزشی پيشبينی شده است که عبارتند از:
 .1آموزش شبکهای
در اين مدل ،اولين مسئله ،تغيير در محيط آموزش است که به صورت خاص مربوط به
تغيير فعاليتها و محيط کالسی با کمک ابزارهای ارتباطی -مانند موبايل و بیسيم-
است که اين امر باعث تغيير در محيط کالس ،به خصوص تغيير نقش استاد می-
شود .اين مسئله به مدل آموزش در کالس های آينده نيز مرتبط میشود.
مسئله دوم ،تغيير در هدف آموزش است؛ يعنی نحوه آموزش در قرن جديد
نسبت به گذشته متفاوت است.
به طور کلی ،هدف آموزش بايد فراتر از آموزش کليات دانش به يادگيرندگان
باشد .آموزش بايد به يادگيرندگان ،اجازه تحصيل مهارتهای صحيح فردی ،توانايی
جستجو و يکپارچهسازی اطالعات را برای حل مسائل بدهد)Sunden, 2003( .
 .2آموزش در کالس های آینده
در اين مدل ،محدوديت مکانی و زمانی از ميان برداشته میشود و مفهوم کالس،
توسعه پيدا میکند .در اين کالس ها از تخته سفيدهای الکترونيکی استفاده میشود
و سطح تعامل ميان يادگيرندگان و استادان افزايش می يابد ،اتصال به کالس از طريق
رايانه صورت میگيرد و استاد -راحتتر -میتواند فعاليتهای يادگيری را
1. Semi-Persistent Public Comments
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به صورت مشارکتی طراحی کند و يادگيرندگان نيز يک تيم تشکيل میدهند و در
يادگيری مشارکت میکنند؛ همچنين در اين مدل ،استفاده از کتابها و مجالت
الکترونيکی و وبسايت های مختلف مورد نياز ،ضروری است.
 .3آموزش دانش و توانایی حل مشکل
با توجه به گسترش رقابتهای علمی در جهان ،هر کشوری بايد نظام آموزشی خود
را به گونهای تغيير دهد که تمامی افراد بتوانند آموزشهای جديد را در طول حيات
فرا گي رند يا دانش خود را روزآمد کنند.
اين مدل در کشورهای آسيايی -نظير تايوان ،هنگکنگ و سنگاپور -اجرا شده و
در نظام آموزشی آن ها اصالحات اساسی به وجود آورده است؛ همچنين افراد عالوه
بر آموختن مهارت های پايه همانند نوشتن و خواندن ،توانايی حل مشکل و
مهارتهای تخصصی نيز آموزش داده می شود که سبب گسترش اهداف آموزشی
میشوند و به طور کلی ،محتوا و اهداف آموزشی را دچار تحول مینمايد.
 .4آموزش مبتنی بر جامعه
با توجه به اينکه در دنيای کنونی جوامع مختلف با زبان و فرهنگهای متفاوت
وجود دارد ،الزم است کاربران اين شبکه از آموزشهای الزم برخوردار گردند؛ لذا با
ايجاد يك شبکه و ثبت فعاليتهای آموزشی در آن ،آموزش مبتنی بر جامعه شکل میگيرد.
با ورود اينترنت و ساير شبکههای ارتباطی به زندگی روزمره ،الزم است کاربران
اين شبکهها نيز آموزش داده شوند تا خود را به عنوان عضوی از شبکه قلمداد کنند
که برای تأمين اين مسئله ،الزم است يک جامعه شبکهای ايجاد نمود و سپس
فعاليت های يادگيری را برای آنان به گونهای نهادينه کرد که تحت يادگيری مبتنی بر
جامعه باشد.
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بر اين اساس يک کاربر شبکه میتواند استاد ،دانشجو و يا هر فرد ديگری باشد
که از طريق شبکههای جامعه مدار به آموزش يا يادگيری میپردازد.
به طور کلی ،محيط آموزش و يادگيری شبکهای دارای دو سطح است:
زيرساخت و سخت افزار شبکه و نيز ابزارهای نرم افزاری مانند مرورگرها.
( )William, 2009

سطوح آموزش و یادگیری شبکهها
سطوح آموزش و يادگيری شبکهها به صورت زير است:
 ارزيابی نظريه؛ آموزش هوشمند؛ زمينه آموزش و يادگيری؛ مدلهای فعاليت يادگيری؛ محتوای منابع؛ ابزارهای اصلی؛ زيرساختهای شبکه و سخت افزار.با ب کارگيری اين سطوح اساسی ،فعاليتهای آموزشی در شبکه به گونهای
طراحی میشوند که يادگي رندگان بتوانند ابزارهای نرم افزاری را با يکديگر مبادله کنند
و به محتوای منابع مو رد نياز خود دسترسی داشته باشند .عالوه بر سخت افزار و
محتوای منابع ،فعاليت های يادگيرنده نيز مورد توجه قرارمی گيرند.
در بخش زمينه آموزش ،روشهای آموزش يادگيرندگان مورد ارزيابی قرار میگيرد
و اطالعاتی درباره سودمندی نظام آموزش شبکه ارائه داده میشود و نظريههايی را
درباره آموزش شبکهای فراهم میسازد.
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انواع آموزش و یادگیری مبتنی بر فناوری اطالعات
برای آموزش و يادگيری مبتنی بر فناوری اطالعات ،چهار شيوه در نظر گرفته شده
است که اين روشها عبارتند از:
.1

خودیادگیری1

در اين حالت ،محيط آموزشی شامل يک دستگاه رايانه ،نرم افزار و سه عنصر زير است:
 انتقال منابع چندرسانهای؛ مشاورهجويی از مفاد آموزش؛ -مجموعه نتايج آزمون.

برای خوديادگيری نرم افزار آموزشی می تواند به صورت پيوسته ،2ناپيوسته 3يا
مجموعهای از اين دو تهيه شود.
در حالت پيوسته ،رايانه يادگيرنده به يک پايگاه اطالعاتی يا شبکه آموزشی
متصل میشود؛ درحالت ناپيوسته نيز نرم افزار از طريق لوحهای فشرده ارائه میشود
که از مفاد آموزشی قابل کنترل تشکيل شده است.
در حالت سوم ،انتقال مؤثر مفاد آموزشی میتواند به صورت پيوسته و هم به صورت
ناپيوسته باشد ،لوحهای فشرده به عنوان ضميمه میتوانند از طريق وبسايتهای
اينترنتی ارائه شوند.
 .2آموزش از راه دور
در اين حالت ،يک آموزش دهنده از راه دور ،يک يا چند آموزشگيرنده را کنترل
میکنند و در صورت نياز آموزشگيرندگان ،برای حمايت از آنها فعال میشوند.

1. Self-Learning
2. Online
3. Offline
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عناصر تشکيل دهنده اين نوع آموزش به شرح زير است:
 اتصال به سيستم يک آموزشدهنده؛ نظارت آموزشدهنده بر آموزشگيرندگان؛ پاسخ به نيازهای آموزشگيرندگان؛ دسته بندی مفاد آموزشی روی پايانههای آموزشگيرندگان؛ -مجموعهای از نتايج.

تفاوت آموزش از راه دور با خوديادگيری ا ين است که يک نفر به عنوان آموزش-
دهنده در اين نظام وجود دارد که خود او نيازمند آموزش است؛ زيرا الزم است
نيازهای آموزش گيرندگان را به خوبی بشناسد تا بتواند پاسخ الزم را ارائه نمايد.
نمونههايی از اين نوع آموزش ،نظامهای ويدئو کنفرانس 1يا نشست شبکهای 2است
که امکان برقراری ارتباط ديداری -شنيداری کاربران و به اشتراک گذاشتن مدارک
مورد نياز آنها را فراهم میسازد؛ هم چنين افراد از طريق پست الکترونيکی نيز
می توانند با يکديگر در ارتباط باشند.
.3

کالس مجازی3

در کالس مجازی يک آموزشد هنده و چند يادگيرنده به صورت همزمان ولی در
مکانها ی متفاوت با هم در ارتباط هستند.
در اين نوع روش ،مکان ها از طريق ابزارهای ارتباطی به هم مرتبط هستند ،استاد
با دانشجويان صحبت میکند ،معلم منابع را معرفی کرده و برای دانشجويان ارسال
میکند و نيز تعامال ت دانشجويان را مديريت می کند .در يک کالس مجازی ممکن
است کاربران بسياری در پايانههای مختلف قرار گيرند.
1. Videoconferencing
2. Netmeeting
3. Virtual Class
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.4

یادگیر ی گروهی1

اين روش مشابه کالس مجازی است با اين تفاوت که فرد خاصی مديريت افراد را
بر عهده ندارد .فراگيران به صورت همزمان و از مکانهای مختلف با يکديگر ديدار
می کنند و با هم به يادگيری میپردازند.
عناصرمورد نياز اين نوع يادگيری مشابه همان مواردی است که در کالس
مجازی بود .برای يادگيری گروهی ،بايد ارتباط در سطح گستردهای به وجود آيد؛
زيرا هر فراگير بايد با ساير افراد گروه به تبادل اطالعات بپردازد .محيط آموزشی
الکتر ونيکی بايد کيفيت آموزش را ارتقا دهد؛ يعنی فراگيران بتوانند از هر مکان و در
هر زمان به فراگيری بپردازند.
مسئله ديگر اين که تعامل فراگير با محتوای آموزشی و تأثير گذاشتن بر سرعت
يادگيری ،باعث رشد فراگير می شود .فراگير ،جريان يادگيری را با نيازهای فردی خود
هماهنگ می کند که اين امر باعث افزايش انگيزههای او میشود .يک نظام آموزشی
مبتنی بر فناوری اطالعاتی بايد بتواند محتوای آموزشی را توليد و بازبينی نموده و
دورههای آموزشی را ارائه و کنترل نمايد؛ همچنين بايد قسمت های مختلف دوره
آموزشی را بازيابی و منا بع آموزشی را انتخاب نموده و زمينه مشاوره فراگيران را
فراهم کند.
به اين ترتيب ،در محيط يادگيری الکترونيکی و در محيط يادگيری مبتنی بر شبکه
به مجموعههايی از منابع مورد نياز فراگيران ،ابزارهای ارتباطی و يک آموزشدهنده
که وظيفه مديريت فراگيران را برعهده داشته باشد ،نياز است)Vrooman, 2002( .

1. Group Learning
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تأثیر شبکههای اجتماعی بر آموزش
شبکههای اجتماعی به جزء جدانشدنی زندگی امروزه ساکنين زمين تبديل شده است.
رشد انواع شبکههای اجتماعی و خدمات متنوعی که به کاربران خود ارائه میکنند،
فرهنگ جديدی را گسترش می دهد که فرصت و چالش را همزمان به همراه دارد.
در اين ميان ،آموزش و پرورش نيز نمیتواند خود را جدا از تأثيرات اجتماعی و
تکنولوژيکی شبکه های اجتماعی نگه دارد .استفاده روز افزون از اين شبکهها و
تأ ثيری که روی فرهنگ ،طرز فکر و عمل استفاده کنندگان آن دارد ،نظام آموزشی را
به زودی با تحول بنيادی رو به رو خواهد ساخت؛ اما تا آن زمان ،میتوان به چند
مورد از تأ ثيرات استفاده از اين شبکهها بر آموزش اشاره کرد:
 .1فعال کردن دانش آموزان
يکی از مشخصههای مهم شبکه های اجتماعی ،فعال کردن کاربران برای شرکت در
فعاليتها و کمپينهای مشترک است .کاربران اين شبکهها -به سرعت -میتوانند
در مسير يک هدف با هم متحد شده و شبکه ای از نيروهای جمعی را برای تغيير،
بسيج کنند.
امروزه دانش آموزان نه تنها از اين مزيت برای شرکت در فعاليتهای اجتماعی
استفاده میکنند؛ بلکه حتی از آن برای اعتراض به مسئولين مدرسه و يا ايجاد تغيير
در شرايط و امکانات آموزشی خود نيز استفاده میکنند.
 .2بازتعر یف حد و مرزها
شبکه های اجتماعی بسياری از حدود و مرزهای تعريف شده زندگی واقعی را در هم
ً
میشکنند .کاربران اين شبکهها -تقريبا -جايگاه اجتماعی واحدی دارند که در
حلقه ارتباطی آنها هر کسی با هر سمت يا جايگاهی میتواند قرار گيرد که اين
حلقهها و ارتباطات منجر به از بين رفتن مرزهای موجود و بازتعريف حدود جديدی میشود.
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اين قابليت نيز همزمان شمشيری دولبه است ،چون از جهتی میتواند با از ميان
برداشتن مرزهای موجود به دانش آموزان قدرت تأثيرگذاری و اعتبار ببخشد و از
طرف ديگر ،حد و مرزهايی که بين زندگی شخصی و حرفهای معلمان و مسئولين
مدرسه وجود دارد را پايمال کند و صدماتی را به طرفين وارد نمايد.
 .3تسهیل ارتباط با والدین
عضويت والدين در شبکههای اجتماعی به همراه دانش آموزان و معلمان ،فرصت
خاصی برای ايجاد شبکه همياری و همفکری بين اين نيروها ايجاد میکند .بسياری از
ً
والدينی که -قبال -در کالسهای درس و جلسات اولياء و مربيان غايب بودند ،از طريق
مجازی فعال شده و وارد مباحثات و مشاورات تحصيلی میشوند؛ لذا شبکههای
اجتماعی در جهت فعال کردن والدين و ايجاد امکان ارتباط با معلمان نقش مهمی ايفا میکند.
 .4مقابله با خشونت و قلدری
مدارس هميشه پر از افراد يا گروه های قلدرمآبی هستند که ديگران را آزار میدهد.
شبکه های اجتماعی و فضای مجازی نيز از اين قاعده مستثنی نيستند .عدهای از
دانش آموزان با استفاده از اهرم شبکههای مجازی به آزار و اذيت ساير دانش آموزان
پرداخته و نوع جديدی از باجگيری و خشونتوزری را تجربه می کنند .در اين ميان،
والدين و مسئولين مدارس می توانند از وجود اين روابط خشونت آميز مطلع شده و
اقدامات عملی برای مقابله با آن را با کمک يکديگر انجام دهند.
 .5منبع فعالیتها و مواد آموزشی
شبکههای اجتماعی مجازی میتوانند گنجينهای از فعاليتها و مواد آموزشی را در
خود جای دهند .فعاليتهای کالسی میتواند به شبکههای اجتماعی دانش آموزان و
معلمان گسترده شود و طيف وسيعتری از نظرات ،خالقيتها و فعاليتهای مختلف را
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در بر گيرد .نتيجه فعاليتها و پروژههای کالسی میتواند در اين شبکهها به اشتراک
گذاشته شود و همه اعضای حلقه ارتباطی از نتايج و اقدامات انجام گرفته مطلع شوند.
 .6ایجاد ارتباط بین معلم و محیط آموزشی
شبکه های اجتماعی ،پل ارتباطی بين معلمان و کالسهای درسی هستند .معلمها
میتوانند از اين طريق با تجارب و فعاليتهای يکديگر آشنا شده و تجارب خود را
در کالس درس مبادله کنند ،روشهای تدريس و تکنيکهای آموزشی مختلف را با
يک دگر به مشورت بگذارند و فعاليت های مشترک ديگری را با هم آغاز کنند.

مزایای آموزش از طریق وب
عمده مزايای آموزش از طريق وب در مقايسه با روشهای آموزشی سنتی ،شبيه
ً
مزايای ساير روشه ای آموزش مبتنی بر تکنولوژی است .آموزش معموال میتواند به
صورت انفرادی انجام شود ،قابليت تعاملی آن بسيار باال است ،قابليت جذب
دانشجو افزايش می يابد و به دليل عدم نياز به حضور در کالس ها يا کارگاههای
سنتی ،موجب کاهش هزينه میگردد.
تفاوت عمده آموزش از طريق وب نسبت به آموزش از طريق لوحهای فشرده در
اين است که در اين روش دسترسی به مطالب درسی بسيار آسان تر است و نيازی به
ارسال فيزيکی منابع و وسايل آموزشی وجود ندارد؛ اين بدان معناست که استفاده از
وب برای آموزش -عالوه بر مزايای بيان شده -دارای مزايای ديگری است که از
جمله آنها می توان به موارد زير اشاره کرد:
 .1دسترسی سر یع و آسان در هر زمان و به هر نقطه از جهان
در اين روش ،دانشجويان در هر لحظه ،صرفنظر از اينکه در منزل ،محل کار يا
حتی در هتل باشند ،میتوانند به کتابخانه بزرگی از انواع و اقسام منابع درسی و
آموزشی دسترسی داشته باشند.
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با گسترش روز افزون مودمهای همراه ،دانشجويان حتی قادر خواهند بود در
جاهايی که خطوط تلفن معمولی يا شبکه های اينترنتی متداول وجود نداشته باشد به
منابع مورد نياز دسترسی داشته باشند که هزينه تجهيزات مورد نياز برای هر دانشجو
ً
نيز -نسبتا -پايين و قابل قبول است.
ً
امروزه -تقريبا -همه رايانهها مجهز به مودم و مرورگر رايگان صفحات وب
هستند و با هزينه اندکی امکان اتصال به شبکههای اينترنت يا اينترانت وجود دارد.
از طرف ديگر ،کنترل ميزان پيشرفت دانشجويان آسانتر است؛ چون دانشجويان
به صورت آن الين و هنگام اتصال به شبکه آموزش میبينند و میتوان از سيستمهای
پيگيری پيشرفت دانشجويان استفاده کرد؛ برخالف آموزش از طريق لوحهای فشرده
که دانشجويان بايد تکاليف و گزارشهای خود را تايپ کنند يا روی ديسک ذخيره کنند.
در آموزش از طريق وب ،بررسی عملکرد دانشجويان به طور اتوماتيک و از
طريق رايانه سرور امکانپذير است .اين اطالعات میتواند دامنه گستردهای را در بر گيرد؛
از تشخيص اين که چه کسانی درحال استفاده از برنامه هستند و نمره تکاليف آنها
چقدر است تا اطالعات ريزتر و دقيقتر شامل نحوه پاسخگويی هر دانشجو به هر سؤال
يا مدت زمانی که هر دانشجو صرف آموختن مطالب هر بخش از درس کرده است.
 .2امکان طراحی برنامه درسی توسط هر دانشجو منطبق با نیاز شخصی
در آموزش از طريق لوحهای فشرده ،دانشجويان تنها می توانند از مطالب درسی که
ً
از قبل بر روی لوح ذخيره شده ،استفاده کنند؛ اما در آموزش از طريق وب -عمال-
محدوديتی از بابت حجم اطالعات قابل دسترسی وجود ندارد.
يک برنامه ايده آل آموزش از طريق وب ،بايد به گونهای طراحی شده باشد که
مطالب درسی را به قسمتهای مختلف تقسيم کند تا دانشجو بتواند متناسب با نياز خود،
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به اطالعات الزم دسترسی پيدا کند .در اين روش ،مطالب به راحتی قابل بهروزرسانی
هستند که شايد اين خصوصيت را بتوان مهم ترين مزيت آموزش از طريق وب ناميد.
زمانی که تحوالت اقتصادی در سطح جهان به سرعت به وقوع میپيوندد،
برنامههای آموزشی نياز به تغيير و تط بيق مداوم با نيازهای روز دارند .در روش
استفاده از لوحهای فشرده و ساير روشهای آموزش از راه دور ،با هر تغيير بايد لوح
فشرده جديدی تهيه و تکثير شود و از طريق پست برای همه دانشجويان ارسال
گردد؛ در حالی که در روش آموزش از طريق وب ،دانشجويان هر بار که به آدرس
سايت مراجعه میکنند ،می توانند از جديدترين منابع استفاده کنند.

معایب آموزش از طریق وب
اولين مشکل در مقايسه با آموزش حضوری ،نبودن تماس چهره به چهره است که
می تواند فرآيند يادگيری را به طور قابل توجهی تحت تأثير قرار دهد؛ با اين حال،
آموزش از طريق وب بهتر از آموزش با استفاده از لوحهای فشرده است.
دانشجويان در اين روش می توانند با استفاه از پست الکترونيکی با ساير
دانشجويان ارتباط برقرار کنند ،مطالب مورد نظر خود را بر روی صفحههای پيام
قرار دهند و يا از طريق محيطهای گفتگو و کنفراسهای ويديويی ارتباط مستقيم و
زنده داشته باشند؛ هرچند اين امکانات نسبت به استفاده از لوحهای فشرده
پيشرفتهتر است ،اما -هنوز -آموزش از طريق وب ،آن اثری که حضور در
کالس های معمولی بر روی دانشجو میگذارد ،ندارد)William, 2009( .
با اتصال اينترنت پ رسرعت و پيشرفت بيشتر در نرم افزارهای کنفرانس ويديويی،
بزودی اين امکان برای دانشجويان فراهم می گردد که بتوانند از هر نقطه جهان به
طور زنده و مستقيم در کالسهای درس حضور يافته و با مدرس و ساير دانشجويان
از طريق تصاوير تمام صفحه ويديويی ارتباط برقرار کنند.
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دو مين مشکل ،نبود امکانات چندرسانهای در بسياری از برنامههای آموزش از
طريق وب است .استفاده از صدا و فيلم برای توضيح بهتر بسياری از مطالب درسی،
ً
آموزش از طريق شبيهسازی و طراحی شيوههای نوين آموزشی -کامال -ضروری است.
نکته قابل توجه اينکه ارائه کامل دروس به صورت چندرسانهای ،هم اکنون نيز
امکان پذير است و برخی از مؤسسات آموزش از طريق وب نيز بدين امر اقدام
نمودهاند؛ اما دانشجويان اگر از طريق خطوط پ رسرعت و با پهنای باند وسيع به
اينترنت متصل باشند ،شبکههای ارائه دهنده خدمات اينترنتی از آن استقبال
نمیکنند؛ زيرا اين امر مستلزم انتقال حجم وسيعی از اطالعات در هر ثانيه است
که موجب باال رفتن ترافيک شبکه و کاهش سرعت آن میشود؛ به همين دليل -در
حال حاضر -بيشتر دورههای آموزشی که از طريق وب ارائه میشوند ،محدود به
متن و تصاوير ساده هستند.
نتیجهگیری
نوع استفاده از هر ابزاری -در طول تاريخ -به شکل فرهنگ و اخالقيات بشر مربوط
میشده که رسانه های اجتماعی نيز از اين قاعده مستثنی نيستند.
اين پديده نيز همانند هر ابزار و فناوری ديگر ،دارای کارکردها و کژکارکردهايی
است که عمده کارکردهای اين فضا به دليل تعاملی بودن و ايجاد قابليتهای ويژه
برای ارضای نيازهای مرتبط با زندگی افراد است که از جمله آنها میتوان به شکلگيری
فضای مباحثه و گفتگو ،نقد نظرات مختلف ،آگاهی از رخدادها و اخبار رسمی و
غير رسمی ،عضويت و فعاليت در گروه های متناسب با ساليق فردی ،مشارکت در
کمپين های مختلف سياسی و اجتماعی ،سرگ رمی و رونق کسب و کار اشاره کرد.
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آن چه مسلم است اينکه کارکردهای وسيع اين رسانه ها ،لزوم مطالعه عميقتر
برای فهم بيشتر مسائل فرهنگی جامعه و توجه به ظرفيت بالقوه رسانههای اجتماعی
برای دسترسی به اهداف رش د و گسترش کشور را ايجاد میکند.
در عرصه آموزش و يادگيری ،دانشجويان با استفاده از رسانههای اجتماعی در
تعامل با يادگيری قرار گرفته و مديريت و مالکيت يادگيريشان را بر عهده میگيرند.
رسانه های اجتماعی مجموعهای از فرصت ها و تهديدها هستند؛ لذا نبايد با ديدن
نيمه خالی ليوان ،گسترش و استفاده از اين روند اطالع رسانی مدرن را محدود کرد
و از مزايای آن غفلت ورزيد.
بنابراين ،پيشنهاد میشود برای شناخت و استفاده بهتر دانشجويان از شبکههای
اجتماعی مجازی ،تصميم هايی اتخاذ شود تا دانشجويان از بند استفاده به قصد
سرگرمی و تفريح رهايی يابند و با کارکردهای ديگر آن -نظير قابليتهای تجاری و
آموزشی -آشنايی يابند.
برگزاری کارگاههای آموزشی ،نصب پوستر و کالسهای توجيهی -به ويژه هنگام
ورود دانشجويان به دانشگاه -میتواند ب ه اين امر شدت و صحت بيشتری ببخشد؛
همچنين طراحی شبکه ای داخلی که با اهداف جامعه ايرانی همخوانی داشته و
مبتنی بر ارزشهای اخالقی موجود باشد ،ضروری مینمايد.
به نظر میرسد در وضعيت کنونی ،کاربران ايرانی مصرف کننده اين شبکهها و
خدمات ارائه شده هستند؛ هر چند شبکههايی در داخل کشور ايجاد شده ،اما
قابليتهای آنها در حدی نيست که بتواند جايگزين مناسبی در فضای متکثر
شبکههای موجود جهانی باشد؛ لذا نياز به برنامهريزی و طراحی چشمانداز و
حرکت دقيق مبتنی بر آن در عرصه عمل ،الزم و ضروری است.
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