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مجازی«  اجتماعی  »شبكه های  اهمیت 
در زندگی انسان امروزی از میزان و كمیت 
چندان  و  پیداست  رسانه ها  این  از  استفاده 
نیست.  آوردن استدالل دربارة آن  به  نیازی 
مطالعاتی كه در طول تاریخ ایجاد رسانه های 
نوین روی نقش و چگونگی كاربرد و استفاده 
از آن ها انجام شده اند، نشان می دهند امروزه 
دست  از  حال  در  چاپی  مكتوِب  رسانه های 
دادن جایگاه سابق خود هستند )یا به نوعی 
این جایگاه را از دست داده اند!( و رسانه هایی 
طریق  از  آن ها  محصوالت  كه  دیداری 
می شوند  استفاده  تلویزیون  مثل  ابزارهایی 
نیز در حال كم رنگ شدن هستند. شبكه های 
اجتماعی مجازی به سرعت در حال جانشین 
شدن با سایر انواع رسانه ها هستند، به طوری 
موجود-  آمار  براساس  پیش بینی ها-  كه 
كمترین  آینده  نسل های  می دهد،  نشان 
دیداری  و  مكتوب  رسانه های  از  استفاده 
مرسوم را خواهند داشت و محصوالت مبتنی 
شبكه های  بر  مبتنی  خصوص  به  وب،  بر 
بیشتر  و  می گیرند  را  آن ها  جای  اجتماعی، 
از  استفاده  گذشته،  دهة  در  گرفت.  خواهند 
بیشتر مختص  اجتماعی مجازی  شبكه های 
فرایند های  اما  بود،  میان ساالن  و  جوانان 
اخیر و پیش بینی های آینده از ورود نوجوانان 
این  و  دارد  نشان  فضا  این  به  كودكان  و 
توصیف، شرایط جدیدی را ایجاد می كند كه 
خصوص  به  دارد؛  مالحظاتی  به  جدی  نیاز 
برای معلمان و دانش آموزان. در این زمینه 

به نكاتی اشاره می شود: 

  در فضای جدید رسانه ای، اولیا و معلمان، به عنوان 
متولیان تربیت، خود باید دانش و مهارت الزم در زمینة 
را كسب كنند.  اجتماعی مجازی  از شبكه های  استفاده 
كسب سواد رسانه ای و توانایی كاربرد آن در موضوع تربیت 
كه تحت عنوان »تربیت رسانه ای« از آن یاد می كنیم، از 
لوازم كنشگری و مربیگری در فضای تعلیم و تربیت دوران 

جدید است. 
   آشنایی با ظرفیت ها و امكان هایی كه فضای شبكه های 
اجتماعی مجازی در اختیار نظام های تعلیم و تربیت معلمان و 
اولیا قرار داده اند، بسیار مهم است. نگاهی كه فضای موجود را 
سرشار از آسیب و تهدید تلقی می كند، عالمانه و صحیح نیست 
و خود این نگاه نوعی تهدید محسوب می شود؛ همان طور كه 
خوش بینی مطلق و فرصت انگارِی تام این فضا رویكردی به 
خطا رفته است. متولیان آموزش  و پرورش با شناخت صحیح 
ظرفیت های شبكه های اجتماعی مجازی می توانند بسیاری از 
تهدید های آن را به فرصت تبدیل كنند و از آن ها در مسیر 

تقویت فرایند های یاددهی- یادگیری استفاده كنند. 
 شناخت دقیق آسیب ها و تهدید های شبكه های اجتماعی 
مجازی، به خصوص آنچه كودكان و نوجوانان را بیشتر درگیر 
می كند نیز از ضرورت های مهمی است كه نداشتن اشراف 
و آگاهی از آن ممكن است وضعیت نابسامان و بغرنجی 

را بر فرایند تعلیم و تربیت این نسل تحمیل كند. اگر با 
شبكه های اجتماعی مجازی به طور صحیح و مبتنی بر 
دانش و مهارت های تربیت رسانه ای روبه رو نشویم، این 
امكان و فرصت به ضد خود تبدیل می شود و برخالف 

عنوان »اجتماعی« كه با خود دارد، فضایی خواهد شد برای 
كناره گیری و انزوا! در حالی كه كودكان و نوجوانان بیش از 
دیگران نیازمند حضور اجتماعی برای تمرین جامعه پذیری و 

نه سراسر تهديد و نه مطلقاً فرصت
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رشد اجتماعی هستند. 
اجتماعی  شبكه های  كه  فرصت هایی   
مجازی در اختیار آموزش و پرورش قرار می دهند؛ 
مثل  امكان هایی  متنوع اند.  و  گسترده   بسیار 
سیار،  یادگیری  معكوس،  یادگیری  و  كالس  
به  گروه های بحث و گفت وگو و حل مسئله، 
اشتراك گذاری سریع اطالعات و امثال آن ها، 
كه  هستند  فرصت ها  این  از  نمونه هایی  تنها 
می توانند مورد استفاده قرار گیرند. تجربه های 
جهانی نشان می دهد، امكان استفادة مفید از 
شبكه های اجتماعی مجازی برای ارتقای كیفیت 
یاددهی- یادگیری بسیار فراوان است و معلمان 
و اولیا باید با مطالعة این تجربه ها و بومی سازی 
روش ها و مدل های بهره برداری، امكان استفادة 

حداكثری از فرصت ها را فراهم كنند.
  شبكه های اجتماعی مجازی كه بر بستر 
وب شكل می گیرند، در كنار استفاده های معمول 
و مرسومی كه عموم مردم از آن ها دارند، برای 
سازندگان و مالكان آن ها آورده هایی ارزشمند به 
همراه دارند كه یكی از مهم ترین آن ها مفهومی 
است به نام »داده های بزرگ«1. این مفهوم از 
مجموعه ای اطالعات خام دربارة چگونگی و 

كیفیت كنش ها و واكنش های كاربران در این 
شبكه تشكیل شده است كه از مجموع رفتار 
تك تك كاربران در هر جامعه به دست می آید و 
از طریق مدل ها و روش های داده كاوی تجزیه 
و تحلیل معنادار و سپس به آمار تبدیل می شوند. 
ارزشمند ترین موجودیت ها  از  آمار  این  امروزه 
تلقی می شوند و بهایی بیشتر از نفت و طال و 

ارز دارند!
در حال حاضر، این موجودیت بسیار ارزشمند در 
اختیار مالكان و گردانندگان شبكه های اجتماعی 
مجازی است و نگرانی جدی موجود در این باره، 
خروج این اطالعات از كشور است كه ممكن 
است تهدیدی مهم در حوزه های فرهنگی، امنیتی 
و اقتصادی باشد. بهترین راهكار خروج از این 
برخی  تجربه های  بر  بنا  نگران كننده،  وضعیت 
كشورهای دنیا، راه اندازی شبكة ملی اطالعات 
است كه هم مدیریت فضای وب و شبكه های 
اجتماعی مجازی را ممكن می كند و هم می تواند 
تهدید خروج داده و اطالعات از كشور و تبدیل 
شدن آن به یك مسئلة جدی امنیتی و فرهنگی را 
كاهش دهد و به حداقل برساند. در همین راستا و 
تا زمان راه اندازی شبكة ملی اطالعات در كشور، 

به نظر می رسد متولیان نظام تعلیم و تربیت باید به 
فكر راه اندازی یك شبكة اجتماعی مجازی بومی 
و اختصاصی برای كنشگران حوزة تعلیم و تربیت 
)معلمان، مدیران، كاركنان و دانش آموزان( باشند تا 
بتوانند آسیب های این فضا را تا حد ممكن كاهش 
دهند. از طرف دیگر، به عطش نسل جدید برای 
حضور و فعالیت در شبكه های اجتماعی مجازی 
پاسخی درست و قابل اطمینان بدهند و قدری از 

دغدغه های جدی تربیتی والدین بكاهند. 
در توضیح مطالب بیان شده و برای تشریح 
و  فرصت ها  كاركردها،  تاریخچه،  و  چیستی 
شبكه های  آموزشی  كاربردهای  و  تهدید ها 
اجتماعی مجازی، پروندة ویژه این شماره از مجلة 
رشد فناوری آموزشی به همین موضوع اختصاص 
یافته است؛ ضمن اینكه چند شماره ای است كه 
با عنوان »تربیت فناورانه«  سرفصلی مستقل 
در مجله ایجاد شده كه براساس همین دغدغه 
این زمینه  ادبیات در  تولید  به  و  شكل گرفته 
مشغول است. امید است خوانندگان محترم با 
مطالعة این بخش های مجله تا  حدی به شناخت 
جامع تر و عالمانه تر این فضا و كسب مهارت های 

تربیت رسانه ای دست یابند. 
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