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 چکیده
 گرفته خود به ایتازه شکل اينترنت در هاسانان روابط مجازی، اجتماعی هایشبکه ظهور با

 به و کرده ادغام يکديگر با را کامپيوترمحور ارتباطات ديگر اشکال اجتماعی هایرسانه. است
. اندساخته دگرگون را کاربران نيازهای تأمين و افراد تعامل هایشيوه ها،رسانه اندازچشم آن تبع

 شده عضو مجازی اجتماعی هایشبکه در مختلف هدافا با کاربران از فراوانی شمار امروزه
 هایشبکه کاربران تصاعدی افزايش به توجه با که پردازندمی گوناگون هایفعاليت به و

 مهم هایويژگی از يکی .ماند غافل هاشبکه اين تأثير از تواننمی آن، کارکردهای و اجتماعی
 تنوع. اندشده تبديل دانش گذاریتراکاش برای مکانی به که است اين اجتماعی هایشبکه

 توانمی رو اين از ؛بوده زياد اجتماعی هایشبکه در شده گذاشته اشتراک به دانش و کاربران
 توجه يادگيری و آموزش بهبود جهت در ابزاری عنوان به هاشبکه اين ضرورت و اهميت به

 اين مخاطبان از عظيمی ددرص دانسته شود که شودمی بيشتر زمانی موضوع اهميت که نمود
 تشکيل -ترين سرمايه انسانی هر کشوری از حيث توسعهبه عنوان مهم -جوانان را هارسانه

 اطالعات آوری جمع به ایکتابخانه مطالعات از استفاده با حاضر پژوهش در .دهندمی
 اجتماعی هایشبکه که هايیفرصت و بسترها و هازمينه تبيينی، -توصيفی صورت به و شده پرداخته
 .است گرفته قرار واکاوی مورد ،است کرده مهيا کاربران برای يادگيری و آموزش عرصه در مجازی

 و تهديدها  هافرصتآموزش،  اجتماعی، هایشبکه: واژگان کلیدی
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 مقدمه
های آموزشی محيط بر ارتباطیهای اطالعاتی و ثير پديد آمدن فناوریأتبيشترين 

های آموزش سبب شده محيط وری اطالعات و ارتباطات دربوده است. کاربرد فنا
شود ارتباطات می موجب د که اين امرنآموزشی به سوی مجازی شدن سوق پيدا کن
  پذير شود.ای فزاينده از طريق رايانه امکانافراد به منظور آموزش و گسترش دانش به گونه

مين نيازهای أجهت تاين رسانه به عنوان يک مکمل  ،با ظهور و گسترش اينترنت
( فراهم کردن 1391)بابايی،  .گرفته است اطالعاتی و آموزش مورد استفاده قرار

ها را به يک محيط مجازی و دانشگاه ،های اطالعاتیهای اينترنتی و پايگاهسايتوب
 -بيش از پيش -ديجيتالی جهت تبادل اطالعات تبديل کرده است که نقش آموزشی آن

 .ن استدر اين محيط نمايا
تغييرات  ،ای در چند سال اخيرفناوری اطالعات و انقالب اينترنتی و رايانه

استفاده از اين  که های مختلف زندگی پديد آورده استدر جنبه یوسيع و سريع
نياز فوری به عزم ملی و تنظيم  ،فرصت برای شکوفايی استعدادهای نسل جوان

 .برنامه جامعه دارد
ن فرصت تاريخی الزم است برای دانش آموزان و جوانان به منظور استفاده از اي

کشور اين امکان فراهم شود که در دوران تحصيل با اين فناوری آشنا شوند تا بتوانند 
های ديجيتالی به مجموعه فرهنگ و علوم بشری مشتمل بر همه از طريق کتابخانه

های عهها و هنرها در هر نقطه از جهان دست يابند و به کمک مجمودانش
ها را فرا گيرند و ه افکار و ايدهئهای جديد اراراه ،های مجازیای و واقعيتچندرسانه

 Cachia, 2007) ).ها اقدام کنندبه شناخت ساير فرهنگ
 اهداف اساسی مندرج در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش يکی ازبر اين اساس، 

با در نظر گرفتن  و سوی ديگر گيری هوشمندانه از فناوری اطالعات است. ازبهره
های و محافظه کار بودن نسبی نظام -به ويژه فناوری اطالعات -رشد سريع فناوری
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تمدنی  ای محسوس ميان اين دو حوزهموجب شده فاصله ،آموزش و پرورش رسمی
 (1390 ،و خليلی کاشانینمايان شود )قادی 

يکی  که ددی داردهای متعها و حوزهفناوری اطالعات و ارتباطات شاخه
در که  های اجتماعی مجازی استشبکه ،ثيرگذار آنأجديد و ت -نسبتاً  -هایازحوزه

اين ابزار و  با توجه به امکانات گسترده ارتباطی دوجانبه و چندجانبهاين پژوهش 
های اجتماعی ايرانی سيس شبکهأتنيز استقبال مردم از آن در سطح بين المللی و 

کيد بر رويکرد أبا ت اجتماعی مجازی متناسب با اهداف تحولهای متعدد و شبکه
 .شودن، به بررسی اين مقوله پرداخته میموافقا

ارتباط  هايی در زمينهضرورت انجام پژوهش نيز شبکه اجتماعی ملی آموزش
 اين دو حوزه را بيشتر کرده است. 

در تمام  های عصر حاضر است کهفناوری اطالعات يکی از پديدهبه طور کلی، 
صورت بروز اختالل در که  طوریه ب ؛حال نقش آفرينی است های زندگی درجنبه

 ،گرددزندگی فردی و اجتماعی دچار اختالل می ،فناوری اطالعات و ارتباطات شبکه در
های به ويژه شبکه -توانند از امکانات فناوری اطالعاتهای آموزشی نيز مینظام

 وزشی و تربيتی بهره مناسب به عمل آورند.در زمينه مسائل آم -اجتماعی

 فضای مجازیهای اجتماعی و شبکه
چون هم یهای اجتماعی مجازی و بيان اهميت آن، از اصطالحاتتوصيف شبکه در

سايبرنتيك استفاده شده  یفضا ی ومجاز ی، فضایشبکه، تار عنکبوت الکترونيک
  ترجمه کرد. یالکترونيک یبه فضاتوان یم -با مسامحه -سايبرنتيك را یفضاالبته  ؛است

  یمجاز يیجغرافيا یسازنده يك فضا، راه دور یو ارتباط یمحيط انفورماتيک
، یابعاد فن یگر آن است که اينترنت در تمامبياننيز انفورماتيك  یاست. زبان جار

 دخالت دارد.  نوآن در ارتباطات  یاجتماع ی وفرهنگ
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 یتخيل  یدر رمان علمميالدی  1984در سال  اولين بار یمجاز یواژه فضا
توصيف يك  یمطرح شد. اين اصطالح برا «2نيرومنسر»با نام  1ويليام گيبسون

ها، ثروت و قدرت هها، روابط، دادکه درآن واژه یجاي ؛به کار برده شد یخيال یفضا
 شوند.یاز طريق ارتباطات به واسطه رايانه پديدار م

کند که در یم یمعرف یهمراه با رضامند را مکان تجسم یمجاز یگيبسون فضا
 شوند.یم یخود، دچار تحول و دگرگون یو ذهن یآن هر دو بعد فيزيک

سايبر فاقد ارزش است  یو فضا یدر واقعيت مجاز یجسم فيزيکبه طور کلی، 
و اعمال کنترل بر هويت  یپذيریبينبه تقليل پيش یمجاز یدر فضا یو طراح

چون ماسك متون تايپ شده بر صفحه رايانه، هم یمجاز یانجامد، در فضایم
 یبرا یتواند عامل لذت و هيجان و روشیم یو اين تغيير قيافه متن کندمیعمل 
 (1390 ،ی و خليلی کاشانی)قاد .تجربه باشد کسب

که با آن گيرد، بدون اينیقرار م یبر محيط واقع یاچون اليهمحيط مجازی هم
است که از  یواقع غير یامنطقه -چون سفرهم -یجازدرگير شود. ورود به محيط م

 در رايانه زاده شده است. یانفورماتيک یهاداده
مکان یچرا که ب ؛شناسانه اين واژه، حالت ناکجا آباد داردلغت یبه معنا یمحيط مجاز

از طريق رايانه  -یکاماًل يا به طور نسب -است که یعدب  چند ایبدين ترتيب تجربه ،است
 آن را تأييد کند. ،تواند از طريق ادراك وجود يا هويتیم ایشود و هر استفاده کنندهیخلق م

 ی، صنعتی، فرازمانیمکانیعبارتند از: ب یاين جهان مجاز یهایاز ويژگ یبرخ
 یشناس، معرفتدولت -به ملت یمتک یبودن محض، عدم محدوديت به قوانين مدن

فضا بودن و  یبودن همزمان، رو یس، قابل دسترشکل يافته پسامدرن تغيير
 جديد. یو سياس ی، اقتصادی، اعتقادیفرهنگ یاز فضا یبرخوردار

                                                           
1. William Gibson 

2. Neuromancer 
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 پیشینه تحقیق
 داخلیمنابع  .1
شبکه اجتماعی  ثير استفاده ازأت» ( در پژوهش1394زاده و راسخ )پهنپا -

به اين  «ادگيری دبيران فيزيک استان گيالنتلگرام بر عملکرد ياددهی وي
های اجتماعی بين ميزان استفاده دبيران از شبکهاست که نتيجه رسيده 

 وجود دارد. یدارعملکرد آن در ياددهی و يادگيری، رابطه معنی تلگرام و
استفاده از  ثيرأبررسی ميزان ت»( در پژوهش 1393) خدامرادی و همکاران -

های ارزش که به اين نتيجه رسيدند «های خانوادهفضای مجازی بر ارزش
کنند و افرادی که در ميان افرادی که از فضای مجازی استفاده می خانوادگی

ها در ميان استفاده کنندگان از اين ارزش؛ کنند، متفاوت استاستفاده نمی
 -هفتگی، ماهانه روزانه، -فضای مجازی متناسب با طول زمان استفاده

های خانوادگی افرادی که از فضای مجازی ارزش چنين؛ هممتفاوت است
 متفاوت است. -با توجه به نوع استفاده از فضای مذکور -کنندتفاده میاس

های اجتماعی به دنبال شبکه»پژوهش ( در 1393کار و حالج )محکم -
کيد دارند در أو ت کردهرا قدرت پنهان معرفی ها اين شبکه« هستند؟ چه

های اجتماعی مجازی وجود آثار مثبتی که در استفاده از شبکه تمامیکنار 
هايی که در اثر استفاده نادرست و دارد، تصور پيامدهای منفی و چالش

 لذا به منظور است؛کند، آزاردهنده ها، افراد را تهديد میناشايسته از اين شبکه
های های احتمالی استفاده از شبکهمصون ماندن از تهديدات و آسيب

های لوژیدر راستای بازنماندن از تکنو ،عين حال اجتماعی مجازی و در
 از جمله آموزش الزم به کاربران ؛دندهارائه می هايینوين جهانی، پيشنهاد

گاهی کاربران شبکه یسازی به منظور ارتقالزوم فرهنگ و   های اجتماعی.آ
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مفاهيم، ) های اجتماعی مجازیشبکه» ( در پژوهش1391) استرکی -
ی ترکيبی های اجتماعی مجازی حاوکند شبکه،  بيان می(«اصول و مبانی

هايی در ابعاد فرهنگی، های بالقوه و بالفعل و فرصتو چالش هااز تهديد
 .هستندامنيتی  -اجتماعی، سياسی و بين المللی و انتظامی

 آن تأثيرات و اجتماعی هایشبکه بررسی»پژوهش ( در 1391) اسالمی -
های شبکه به اين نتيجه رسيده است که «زندگی مختلف ابعاد بر

اما در زندگی روزمره افراد  ؛که عمر خيلی زيادی ندارنداين اجتماعی با
حداقل يک بار به  -روزانه -اند و بسياری از کاربرانررنگی داشتهنقش پ  

زنند. سر می ،صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی که عضو هستند
 -فردی و اجتماعی -عی در ابعاد مختلف زندگی افرادهای اجتماشبکه

دهی به هويت نقش دارند وحتی روی ابعاد شکل در ،ثيرگذارندأت
 .ثيرگذارندأت نيزاقتصادی و اجتماعی و سياسی جوامع 

 های اجتماعی مجازی وشبکه»پژوهش ( در 1391) شهابی و بيات -
های ثيری که اينترنت به طور عام و شبکهأتمعتقدند « کاربران جوان

 ،دها بگذارسلتوانند بر روی اين ناجتماعی مجازی به صورت خاص می
که ها را عادت دهد آن نيزها به وجود آورد و تواند ذهنيتی را در آنمی

خود و کنش متقابل اجتماعی را از پشت  گرنمايشجامعه را از منظر 
ی هاخدماتی که شبکهدر عين حال، ای از کلمات انجام دهد. پنجره

؛ اين نيستناديده گرفتن  ، قابلاجتماعی برای بشريت عرضه داشته
عد مکان و زمان را از بين برده و امکان کنش بين کسانی که با ب  ها شبکه

 چنين؛ همرابطه برقرار کرده است ،توانستند کنشی انجام دهنديکديگر نمی
ی بين فرهنگی و باعث به وجود آمدن و تسريع فرهنگ جهانی و برخوردها

 در آيدضر میچه که به نظر ماما آن ،فرهنگی هستندپيدايش مقوله چند
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ها به جای کنش ها و جايگزينی آناز اين شبکه افراطیجا و باستفاده نا
 تواند مخرب باشد.می که متقابل و جهان را از اين پنجره ديدن است

، تهديدات و هاآسيب)های اجتماعی شبکه» ( در پژوهش1391) وکيلی -
شده در های ايجاد که موجاست به اين موضوع اشاره کرده  «ها(فرصت

شروع تهديد و باعث  ،دای اجتماعی مجازی اگر کنترل نگردهشبکه
که در صورت کوتاهی  کندايجاد میهايی فرصت البتهو هايی شده آسيب

  شوند.می نيزبلکه تبديل به آسيب  روند؛از دست میو عدم توجه، نه تنها 
پديد هایآسيب»( در پژوهش 1391) کومله و خزايی پورابراهيم -  نو

ها را اين شبکه ،«ايرانی هایخانواده کمين در مجازی اجتماعی هایشبکه
و  ید شئون انسانندارواعالم می کردهها معرفی تهديدی برای خانواده

و امنيت اطالعات مبادله شده، با  یمجاز یاهميت حفظ آن در فضا
کودکان و  یجسمان یو حت یمواجه شده و سالمت اخالق یهايچالش

والدين نيز  در اين ميان، غالبر جامعه به مخاطره افتاده است. نوجوانان د
 یاجتماع یهاآن و شبکه یهابا اينترنت و ظرفيت یبه دليل عدم آشناي

آنالين فرزندانشان در  ی، از رفتارهاینوين ارتباط یهایو فناور یفضاي
 یصيادان اينترنت یله راه را برائهمين مسکه  ندارند یاطالع یمجاز یفضا

انتخاب  یخود را از ميان افراد یهاتر بتوانند طعمهکند تا راحتیباز م
 هستند. یاجتماع یهاکه دچار انواع آسيب کنند

ارزيابی وضعيت آموزش مجازی »( در پژوهش 1391جهانيان و اعتبار ) -
 دهد کهمینشان  ی ايشانهايافته، «در مراکز آموزش الکترونيکی

مراکز آموزش  یآموزش مجاز یهارهدانشجويان شرکت کننده در دو
 ،یمجاز یهاها از دسترسی به امکانات مراکز آموزشالکترونيکی دانشگاه
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رضايت  یاز طريق اين روش و کاربرد روش آموزش مجاز یيادگير
 نداشتند. یمجاز آموزش یهاهر چند نگرش مثبتی به دوره ؛داشتند

به  «ر هويتهای اجتماعی بنقش شبکه»پژوهش ( در 1390) احمدی -
های اجتماعی مجازی توان با استفاده از شبکهاين موضوع پرداخته که می

ها هايی پراکنده پرداخت که ارتباط کمی با يکديگر دارند و به آنبه اقليت
ها را به عنوان فرصت اين شبکه ،. محققو ايجاد اتحاد کرد هويت بخشيد

 ا مورد بررسی قرار نداده است.ها رها و تهديدات اين شبکهولی آسيب ؛نگريسته
گيری بوک بر شکلثير فيسأررسی نقش و تب»پژوهش ( در 1390) پوری -

که در آينده، وضعيت است به اين موضوع پرداخته « های اجتماعیشبکه
  ای تعيين کننده وضعيت آنان در جامعه خواهد بود.های رسانهافراد در شبکه

 «هديدهات ها وفرصت ؛های اجتماعیشبکه»پژوهش ( در 1389) پورسليمانی -
های اجتماعی سالم و اندازی شبکهايجاد و راه کهگيرد چنين نتيجه می

سازی، های اجتماعی مخرب، آموزش و فرهنگمفيد برای مبارزه با شبکه
ريزی برای نظارت کارشناسانه و مستمر بر فضای جوامع مجازی و برنامه

 است.امری ضروری  ،آينده
 در مجازی اجتماعی هایشبکه کارکرد»در پژوهش ( 1389) هزادرحمان -

های اجتماعی مجازی در راستای تبيين نقش شبکه، «شدن  جهانی عصر
مفاهيم جهانی شدن،  در عصر جهانی شدن به طرح موضوع پرداخته و

، تباطیهای اطالعاتی و ارکنش ارتباطی، مشارکت و ارتباط مؤثر، شبکه
های ارتباط شبکهنموده و را توصيف  های اجتماعی مجازیشبکه

 پژوهش،اجتماعی مجازی با جهانی شدن را تشريح نموده است. در اين 
هدف از جهانی شدن، نيل به عصر جهانی است و مشخصه عصر جهانی 

 یحاو -مصنوعی یهایفروريختن مرزبند وران،هاز انديش یاز نظر بسيار
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مثل  -طبيعی یهایو حضور مرزبند -یملی و نژاد یهایشم خط
 و نقش یاست. به هر صورت، تأثيرگذار -طرفدار محيط زيست یهاگروه

سياسی از مسلمات جهان  یاهل و فضائوسايل ارتباط جمعی در مسا
فشار را در سوق دادن جريانات  یها اهرم قورسانه تا جايی کهامروز است 

 اندار دادههشد حتی دانشمندان علوم ارتباطات ؛گيرندبر عهده می سياسی 
خارجی به وسيله اين وسايل تعيين و  یهاکه در حال حاضر سياست

  مفيد و مطلوب نيست. ،ملی یهاحاکميت یگردند که برادهی میجهت
های سياسی کاربران ايرانی نمايی گرايشباز»نامه پايان( در 1389رجبی ) -

ها به فرصت «بوکمجازی با مطالعه موردی فيس های اجتماعیدر شبکه
ها داشته تواند با استفاده از شبکههای سياسی که کشور میبه ويژه فرصت

ها به آنکمتر  هايی کهتهديد ها وآسيبها، ؛ فرصتباشد، پرداخته است
 .شودمیپرداخته 

 منابع خارجی .2
( در پژوهش خود نشان داد که تمايل به يادگيری از طريق 2011) 1کیای -

به صورت  ،انات اين شيوه آموزشیآموزش مجازی و دسترسی به امک
  د.ثير دارأها تبالقوه بر استفاده کنندگان اين دوره

 غالببه اين نتيجه رسيدند که  پژوهش خود( در  2011) 2هنيفه و سوميتا -
گاه هستند و از آندانشجويان از شبکه برای برقراری  های اجتماعی آ

  کنند.روابط دوستانه استفاده می

                                                           
1. Eke 

2. Haneefa and Sumitha 
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دريافت که دانشجويان نسبت به  خوددر پژوهشی  ( نيز2010) 1پارک -
مقطع تر هستند و دانشجويان فعال ،های اجتماعیاعضای علمی در شبکه

در حالی که  ؛کنندبيشتر از خدمات پروفايل استفاده می کارشناسی
را مورد  -عمومی -کارشناسی ارشد بيشتر خدمات عام دانشجويان

 دهند.استفاده قرار می
اند که نرم افزاهای دريافتهدر پژوهش خود ( 8200) 2نو اليسوبويد  -

اجتماعی از طريق پشتيبانی از تعامل، حمايت از ارائه و دريافت بازخورد 
به بهبود فرايند يادگيری و  ،های اجتماعی و ارتباط بين افرادو ايجاد شبکه
 -لهئمانند تفکر انتقادی، خالقيت و حل مس -های اساسیکسب مهارت

 نند.ککمک می
های اجتماعی ( نشان داد که حضور استادان در شبکه2003) 3چويی -

ثر بودن ؤگذار بر نگرش دانشجويان درباره مثيرأترين متغير تمهم ،مجازی
  های الکترونيکی است.آموزش

 های اجتماعی مجازیانواع شبکه
  محورپروفایل یاجتماع یهاشبکه .1

 ر افراد، ممکن است شامل پروفايلعالوه ب یشبکه اجتماع یهااين گونه سايت 
 و يا احزاب سياسی باشند. یانتفاع غير یهاها، رويدادها، سازمانها، شرکتگروه

پس از ايجاد پروفايل و تکميل مراحل عضويت، کاربران با بر اين اساس و 
 از قبيل -سايت یاچندرسانه یهادوستان خود و با کمك قابليت یمشارکت در فضا

                                                           
1. Park 

2. Boyd and Ellison 

3. Choi 
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توسعه  خود را یفضا -یبيرون یبه محتواها متن، محتوا يا لينكگذاشتن عکس، 
 (1391 ،و همکاران نيا)جوادی. دهندیم

  محورمحتوا یاجتماع یهاشبکه .2
پروفايل کاربر است که بر اساس  ،ارتباط یها کانون اصلدر اين نمونه از شبکه

که به  «1ليکرف» مثل یبه طور مثال در سايت؛ شو دیم یمشارکت در محتوا سازمانده
 .شودیها تبادل مخصوص عکس ها درهاك عکس معروف است، نظرات و ديدگاسايت اشتر

  نامشخص یاجتماع یهاشبکه .3
کاربر قادر است با  لحاظ نشده و یگونه پيشفرض کاربرها هيچدر اين سايت

خود را ايجاد و به تبادل با افراد مورد نظر خود،  یاختصاص یامکانات سايت، فضا
 (1390 همکاران، )اخوتی و .دلخواه بپردازد یمحتوا یگذاراشتراك نيزليد و تو

  چندکاربر یمجاز  یهاشبکه .4
 ینمادها یدارا یاعضا گونه بایو باز یتخيل یها با ايجاد فضاگونه سايتاين

 آورند.یشرايط تعامل نمادگونه کاربران با يکديگررا فراهم م -آواتارا -یمجاز
  همراه یاجتماع یهاشبکه .5

طريق تلفن همراه قابل  از یمجاز یاجتماع یهاحال حاضر بيشتر شبکه در
 .گيرندمیو مورد اقبال قرار بوده  یدسترس
   میکروبالگ .6

لحظه  یهابا ايجاد امکان ارسال پيامك -3بوكو فيس 2مانند توئيتر -هايتسا یبرخ
خود را به ديگر اعضا  یکنند تا کاربران وضعيت آنیبه لحظه اين بستر را فراهم م

 نشان دهند.
                                                           
1. Flickr 

2. Twitter 

3. Facebook 
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   یموضوع یهاشبکه .7
، ی، مشورتایهخاص هستند که بيشتر جنبه حرف یهاخاص پيرامون زمينه یهاشبکه

تدابيرشان را در  و هاتوانند ديدگاهیدارد و افراد عضو م یتوانمندساز و یاتوصيه
 .موضوعات مورد نظر تبادل کنند

 آموزش نرم افزارهای اجتماعی در حوزه
 1سونومیهای فولکسایت .1

های خود يا ديگر متون را ضميمه عکس ،کاربران با استفاده از کلمات کليدی 
؛ دهندها را توسعه میبندی مشارکتی استفاده از سايتشکلی از دسته لذا ؛کنندمی
است که بيشتر از اجرای دستورات  یهايشکلی از اجتماعات و انجمن چنينهم

 گيرد.و ذکاوت مورد استفاده قرار میاجباری، هوش 
  2بالگینگ .2

چه که در های جديد برای آناست و تمامی پويايی شکلی از دفتر خاطرات برخط
 کنند.اضافه می ،وب  و صفحات شخصی است

  3ویکی پدیا .3
خط است و متون در آن توسط کاربران ساخته شده و قابل المعارف بر ةرئيک دا

 ويرايش است.
 4تابسایتهای باش .4

ها، مانند بالگ -هايی از وب هستند که با انتشار مداوم متون ديجيتالیخانواده
 شود.تغذيه می -هاپادکست

                                                           
1. Folksonomy 

2. Blogging  

3. Wikipedia 

4. Really Simple Syndication or Rich Site Summary (RSS) 
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  1پوشه های الکترونیکی .5
يق می کنند تا مالکيت يادگيری خود را از طريق ايجاد پويايی و دانشجويان را تشو

 ن برعهده بگيرند.هايشادستاوردها و موفقيت ایچندرسانهانعکاس دادن و ثبت 
یل تایم .6  2هار

های مختلف گذاری صفحات که برای بحث و گفتگو به شيوهابزارهای به اشتراک
 گيرند.مورد استفاده قرار می

ای و پست مانند کنفرانس رايانه -وب هميشه برخی از اشکال تعامل اجتماعی
 را اناتسطح تعامالت اجتماعی که اين امک را حمايت کرده است. -الکترونيکی
 .محور استاند، عنصر آموزش از راه دور و حتی آموزش پرديسموجب شده

عبارت است از رواج و محبوبيت  تغييراتی که به وسيله امکانات وب ايجاد شده
 معين دارند: اند، سه مشخصهنظران ادعا کردههای اجتماعی مجازی که صاحبشبکه

، جنسيت، نام و خص، سنش يک پروفايل شامل اطالعات درباره؛ 3نمايه -
توانند به خود را دارند که میانحصاری های ها آدرسعاليق است. نمايه

 صورت مستقيم مورد مشاهده قرار گيرند.
کاربران توانايی ليست  ؛4شبکه اجتماعی قابل دسترس، عمومی و مفصل -

ا دارند. اين شکل عمومی ها به عنوان دوست يا ارتباط رکردن ديگر نمايه
بدون نياز به تأييد ديگران  و و اجتماعی که ممکن است مستقيم  کهاز شب

 بر محور يک نمايه، ياز به تأييد از طرف ديگران باشدن با مستقيم غير
 چرخد.شخصی قابل مشاهده برای ساير کاربران می

                                                           
1. E-portfolios 

2. Real-Time 

3. Profile 

4  . Traversable, Publicly Articulated Social Network. 
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 و هاپياممثل  هاتوانند نوشتهکاربران می ؛1های عمومی نيمه پايدارنوشته -
ها ها بگذارند. اين نوشتهرا برای ديدن ساير افراد در نمايه هانامهگواهی

ولی زود گذر نيستند و ممکن است بعد از يک دوره زمانی  ؛پايدارندنيمه
 (1391 ،و همکاران نيا)جوادی .خاص از بين بروند

 های متفاوت فضاهای آموزشیمدل
 بارتند از:بينی شده است که عچهار مدل متفاوت برای فضاهای آموزشی پيش

 یاآموزش شبکه .1
 که به صورت خاص مربوط به محيط آموزش است تغيير در ،لهئاين مدل، اولين مس در

 -سيممانند موبايل و بی -ها و محيط کالسی با کمک ابزارهای ارتباطیتغيير فعاليت
-اين امر باعث تغيير در محيط کالس، به خصوص تغيير نقش استاد می که است

 شود.یهای آينده نيز مرتبط مسکال به مدل آموزش در لهئاين مس .شود
جديد  قرن يعنی نحوه آموزش در ؛در هدف آموزش است تغيير ،له دومئمس

 نسبت به گذشته متفاوت است.
از آموزش کليات دانش به يادگيرندگان  هدف آموزش بايد فراتربه طور کلی، 

های صحيح فردی، توانايی تباشد. آموزش بايد به يادگيرندگان، اجازه تحصيل مهار
 (Sunden, 2003). سازی اطالعات را برای حل مسائل بدهدجستجو و يکپارچه

 های آیندهآموزش در کالس .2
 ،و مفهوم کالس شودیدر اين مدل، محدوديت مکانی و زمانی از ميان برداشته م

شود میها از تخته سفيدهای الکترونيکی استفاده اين کالس در .کندتوسعه پيدا می
طريق  يابد، اتصال به کالس ازافزايش می استادان و سطح تعامل ميان يادگيرندگان و

           های يادگيری را تواند فعاليتیم -ترراحت -استاد گيرد ویرايانه صورت م
                                                           
1. Semi-Persistent Public Comments 
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دهند و در يک تيم تشکيل می نيزبه صورت مشارکتی طراحی کند و يادگيرندگان 
ها و مجالت کتاب اين مدل، استفاده از درچنين ؛ همکنندیيادگيری مشارکت م

 است.های مختلف مورد نياز، ضروری سايتالکترونيکی و وب
 آموزش دانش و توانایی حل مشکل .3

کشوری بايد نظام آموزشی خود  جهان، هر در یعلم یهابا توجه به گسترش رقابت
طول حيات  ای جديد را درهدهد که تمامی افراد بتوانند آموزش تغيير یارا به گونه

 رند يا دانش خود را روزآمد کنند.فرا گي
اجرا شده و  -سنگاپور و کنگتايوان، هنگ نظير -کشورهای آسيايی اين مدل در

افراد عالوه چنين ؛ همها اصالحات اساسی به وجود آورده استنظام آموزشی آن در
نايی حل مشکل و خواندن، توا های پايه همانند نوشتن وآموختن مهارت بر

شود که سبب گسترش اهداف آموزشی یآموزش داده م نيز یتخصص هایمهارت
 نمايد.یکلی، محتوا و اهداف آموزشی را دچار تحول م شوند و به طورمی

 آموزش مبتنی بر جامعه .4
متفاوت  یهاجوامع مختلف با زبان و فرهنگ یکنون یکه در دنيابا توجه به اين

با  ؛ لذاالزم برخوردار گردند یهات کاربران اين شبکه از آموزشالزم اس ،وجود دارد
 گيرد.یبر جامعه شکل م یدر آن، آموزش مبتن یآموزش یهاايجاد يك شبکه و ثبت فعاليت

ارتباطی به زندگی روزمره، الزم است کاربران  یهابا ورود اينترنت و ساير شبکه
 از شبکه قلمداد کنند یه عنوان عضوتا خود را ب داده شوندها نيز آموزش اين شبکه

و سپس  نمودايجاد  یايک جامعه شبکه الزم است ،لهئمين اين مسأبرای ت که
 که تحت يادگيری مبتنی بر کردنهادينه  یاهای يادگيری را برای آنان به گونهفعاليت

 جامعه باشد.
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ری باشد فرد ديگ تواند استاد، دانشجو و يا هریيک کاربر شبکه مبر اين اساس 
 پردازد.یمدار به آموزش يا يادگيری مجامعه یهاطريق شبکه که از

دارای دو سطح است:  یامحيط آموزش و يادگيری شبکه ،کلی به طور
. ارهای نرم افزاری مانند مرورگرهاابز نيززيرساخت و سخت افزار شبکه و 

(William, 2009) 

 هاسطوح آموزش و یادگیری شبکه
 :زير استها به صورت دگيری شبکهسطوح آموزش و يا

 ؛ارزيابی نظريه -
 ؛آموزش هوشمند -
 ؛زمينه آموزش و يادگيری -
 ؛های فعاليت يادگيریمدل -
 ؛محتوای منابع -
 ؛ابزارهای اصلی -
 .های شبکه و سخت افزارزيرساخت -

 یادر شبکه به گونه یهای آموزشکارگيری اين سطوح اساسی، فعاليتبا ب
مبادله کنند  گان بتوانند ابزارهای نرم افزاری را با يکديگرشوند که يادگيرندطراحی می

سخت افزار و  عالوه بر رد نياز خود دسترسی داشته باشند.و به محتوای منابع مو
 های يادگيرنده نيز مورد توجه قرارمی گيرند. محتوای منابع، فعاليت

 دگيرمی رهای آموزش يادگيرندگان مورد ارزيابی قرابخش زمينه آموزش، روش در
را  یهايو نظريه شودداده میو اطالعاتی درباره سودمندی نظام آموزش شبکه ارائه 

 .دسازفراهم می یادرباره آموزش شبکه
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 انواع آموزش و یادگیری مبتنی بر فناوری اطالعات
گرفته شده  فناوری اطالعات، چهار شيوه در نظر برای آموزش و يادگيری مبتنی بر

 :ها عبارتند ازاين روش که است
 1یادگیریخود .1

 :است اين حالت، محيط آموزشی شامل يک دستگاه رايانه، نرم افزار و سه عنصر زير در
 ؛ایرسانهانتقال منابع چند -
  ؛جويی از مفاد آموزشمشاوره -
 .مجموعه نتايج آزمون -

يا  3ناپيوسته ،2تواند به صورت پيوستهیيادگيری نرم افزار آموزشی مبرای خود
 از اين دو تهيه شود. یامجموعه

رايانه يادگيرنده به يک پايگاه اطالعاتی يا شبکه آموزشی  ،حالت پيوسته در
 شودهای فشرده ارائه مینرم افزار از طريق لوحنيز درحالت ناپيوسته  ؛شودیمتصل م

 .آموزشی قابل کنترل تشکيل شده استکه از مفاد 
 تواند به صورت پيوسته و هم به صورتیثر مفاد آموزشی مؤحالت سوم، انتقال م در

های سايتطريق وب توانند ازهای فشرده به عنوان ضميمه میلوح ،ناپيوسته باشد
 .اينترنتی ارائه شوند

 آموزش از راه دور .2
گيرنده را کنترل اين حالت، يک آموزش دهنده از راه دور، يک يا چند آموزش در

 .شوندیها فعال مآن برای حمايت از گيرندگان،صورت نياز آموزش کنند و درمی

                                                           
1. Self-Learning 

2. Online 

3. Offline 
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 :به شرح زير استتشکيل دهنده اين نوع آموزش  عناصر
 ؛دهندهاتصال به سيستم يک آموزش -
 ؛گيرندگاندهنده بر آموزشنظارت آموزش -
 ؛گيرندگانآموزش یپاسخ به نيازها -
 ؛گيرندگانآموزش یهابندی مفاد آموزشی روی پايانهدسته -
 .نتايج از یامجموعه -

-ين است که يک نفر به عنوان آموزشيادگيری اتفاوت آموزش از راه دور با خود

زيرا الزم است  ؛اين نظام وجود دارد که خود او نيازمند آموزش است دهنده در
 .گيرندگان را به خوبی بشناسد تا بتواند پاسخ الزم را ارائه نمايدنيازهای آموزش

 است 2یايا نشست شبکه 1کنفرانس ويدئوهای از اين نوع آموزش، نظام یهاينمونه
شنيداری  کاربران و به اشتراک گذاشتن مدارک  -که امکان برقراری ارتباط ديداری

چنين افراد از طريق پست الکترونيکی نيز هم ؛سازدیها را فراهم ممورد نياز آن
 .توانند با يکديگر در ارتباط باشندیم

  3کالس مجازی .3
زمان ولی در هنده و چند يادگيرنده به صورت همدشکالس مجازی يک آموز در

 ی متفاوت با هم در ارتباط هستند.هامکان
ها از طريق ابزارهای ارتباطی به هم مرتبط هستند، استاد در اين نوع روش، مکان

کرده و برای دانشجويان ارسال  یکند، معلم منابع را معرفیبا دانشجويان صحبت م
کند. در يک کالس مجازی ممکن یانشجويان را مديريت مکند و نيز تعامالت دیم

 .مختلف قرار گيرند یهاپايانه است کاربران بسياری در

                                                           
1. Videoconferencing 

2. Netmeeting 

3. Virtual Class 
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  1گروهی ییادگیر  .4
اين روش مشابه کالس مجازی است با اين تفاوت که فرد خاصی مديريت افراد را 

ديدار مختلف با يکديگر  یهازمان و از مکانبر عهده ندارد. فراگيران به صورت هم
 پردازند.یکنند و با هم به يادگيری میم

کالس  مشابه همان مواردی است که در یعناصرمورد نياز اين نوع يادگير
 ؛به وجود آيد یاگروهی، بايد ارتباط در سطح گسترده یمجازی بود. برای يادگير

شی زيرا هر فراگير بايد با ساير افراد گروه به تبادل اطالعات بپردازد. محيط آموز
مکان و در  يعنی فراگيران بتوانند از هر ؛ونيکی بايد کيفيت آموزش را ارتقا دهدالکتر

 زمان به فراگيری بپردازند. هر
سرعت  ثير گذاشتن برأکه تعامل فراگير با محتوای آموزشی و تله ديگر اينئمس

خود  فردی یشود. فراگير، جريان يادگيری را با نيازهامی يادگيری، باعث رشد فراگير
شود. يک نظام آموزشی یم او یهاکند که اين امر باعث افزايش انگيزههماهنگ می

مبتنی بر فناوری اطالعاتی بايد بتواند محتوای آموزشی را توليد و بازبينی نموده و 
های مختلف دوره چنين بايد قسمتهم ؛آموزشی را ارائه و کنترل نمايد یهادوره

ه مشاوره فراگيران را آموزشی را انتخاب نموده و زمينآموزشی را بازيابی و منابع 
 فراهم کند.

 شبکه و در محيط يادگيری مبتنی بر در محيط يادگيری الکترونيکی، به اين ترتيب
دهنده منابع مورد نياز فراگيران، ابزارهای ارتباطی و يک آموزش از یهايبه مجموعه

 (Vrooman, 2002). نياز است د،داشته باشکه وظيفه مديريت فراگيران را برعهده 

 

                                                           
1. Group Learning 
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 های اجتماعی بر آموزشثیر شبکهأت
. استساکنين زمين تبديل شده  هشدنی زندگی امروزنهای اجتماعی به جزء جداشبکه

کنند، های اجتماعی و خدمات متنوعی که به کاربران خود ارائه میرشد انواع شبکه
 مان به همراه دارد.زهمدهد که فرصت و چالش را را گسترش می جديدیفرهنگ 

ثيرات اجتماعی و أتواند خود را جدا از تآموزش و پرورش نيز نمیدر اين ميان، 
ها و های اجتماعی نگه دارد. استفاده روز افزون از اين شبکهتکنولوژيکی شبکه

ثيری که روی فرهنگ، طرز فکر و عمل استفاده کنندگان آن دارد، نظام آموزشی را أت
توان به چند اما تا آن زمان، می ؛تحول بنيادی رو به رو خواهد ساختبه زودی با 

 :ها بر آموزش اشاره کردثيرات استفاده از اين شبکهأمورد از ت
 فعال کردن دانش آموزان .1

های اجتماعی، فعال کردن کاربران برای شرکت در های مهم شبکهيکی از مشخصه
توانند می -به سرعت -هااين شبکههای مشترک است. کاربران ها و کمپينفعاليت

جمعی را برای تغيير،  ای از نيروهایبا هم متحد شده و شبکه در مسير يک هدف
 بسيج کنند.

های اجتماعی امروزه دانش آموزان نه تنها از اين مزيت برای شرکت در فعاليت
تغيير  بلکه حتی از آن برای اعتراض به مسئولين مدرسه و يا ايجاد ؛کننداستفاده می

 .کننددر شرايط و امکانات آموزشی خود نيز استفاده می
یف حد و مرزهاباز  .2  تعر

های اجتماعی بسياری از حدود و مرزهای تعريف شده زندگی واقعی را در هم شبکه
جايگاه اجتماعی واحدی دارند که در  -تقريباً  -هاشکنند. کاربران اين شبکهمی

اين  که تواند قرار گيردمت يا جايگاهی میها هر کسی با هر سحلقه ارتباطی آن
 .شودمنجر به از بين رفتن مرزهای موجود و بازتعريف حدود جديدی می ها و ارتباطاتحلقه
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با از ميان تواند از جهتی می ، چوناين قابليت نيز همزمان شمشيری دولبه است
بخشد و از ثيرگذاری و اعتبار بأبه دانش آموزان قدرت ت برداشتن مرزهای موجود

ای معلمان و مسئولين حد و مرزهايی که بين زندگی شخصی و حرفه ،طرف ديگر
 .مدرسه وجود دارد را پايمال کند و صدماتی را به طرفين وارد نمايد

 تسهیل ارتباط با والدین .3
های اجتماعی به همراه دانش آموزان و معلمان، فرصت عضويت والدين در شبکه

کند. بسياری از ياری و همفکری بين اين نيروها ايجاد میخاصی برای ايجاد شبکه هم
ربيان غايب بودند، از طريق و م ءهای درس و جلسات اوليادر کالس -قبالً  -والدينی که

های شبکه ؛ لذاشوندفعال شده و وارد مباحثات و مشاورات تحصيلی می مجازی
 .کندمعلمان نقش مهمی ايفا می اجتماعی در جهت فعال کردن والدين و ايجاد امکان ارتباط با

 مقابله با خشونت و قلدری .4
د. دههای قلدرمآبی هستند که ديگران را آزار میمدارس هميشه پر از افراد يا گروه 

ای از عده .های اجتماعی و فضای مجازی نيز از اين قاعده مستثنی نيستندشبکه
ر و اذيت ساير دانش آموزان به آزا های مجازیدانش آموزان با استفاده از اهرم شبکه

کنند. در اين ميان، وزری را تجربه میگيری و خشونتو نوع جديدی از باج پرداخته
آميز مطلع شده و توانند از وجود اين روابط خشونتوالدين و مسئولين مدارس می

 .اقدامات عملی برای مقابله با آن را با کمک يکديگر انجام دهند
 آموزشی ها و موادمنبع فعالیت .5

ها و مواد آموزشی را در ای از فعاليتتوانند گنجينهمی های اجتماعی مجازیشبکه
های اجتماعی دانش آموزان و تواند به شبکههای کالسی میخود جای دهند. فعاليت

 های مختلف راها و فعاليتتری از نظرات، خالقيتمعلمان گسترده شود و طيف وسيع
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ها به اشتراک تواند در اين شبکههای کالسی میها و پروژهتگيرد. نتيجه فعاليدر بر 
 .گذاشته شود و همه اعضای حلقه ارتباطی از نتايج و اقدامات انجام گرفته مطلع شوند

 و محیط آموزشی ایجاد ارتباط بین معلم .6
ها های درسی هستند. معلمهای اجتماعی، پل ارتباطی بين معلمان و کالسشبکه

ب خود را و تجار شدههای يکديگر آشنا اين طريق با تجارب و فعاليتتوانند از می
ا های آموزشی مختلف را بهای تدريس و تکنيکروش د،در کالس درس مبادله کنن

 های مشترک ديگری را با هم آغاز کنند.دگر به مشورت بگذارند و فعاليتيک

یق وب  مزایای آموزش از طر
های آموزشی سنتی، شبيه مقايسه با روشعمده مزايای آموزش از طريق وب در 

تواند به یآموزش معمواًل م ای آموزش مبتنی بر تکنولوژی است.همزايای ساير روش
صورت انفرادی انجام شود، قابليت تعاملی آن بسيار باال است، قابليت جذب 

های يابد و به دليل عدم نياز به حضور در کالس ها يا کارگاهیدانشجو افزايش م
 گردد.یی، موجب کاهش هزينه مسنت

فشرده در  هایتفاوت عمده آموزش از طريق وب نسبت به آموزش از طريق لوح
تر است و نيازی به اين است که در اين روش دسترسی به مطالب درسی بسيار آسان

ست که استفاده از اين بدان معنا ؛ارسال فيزيکی منابع و وسايل آموزشی وجود ندارد
که از  استدارای مزايای ديگری  -شده بيانعالوه بر مزايای  -شوب برای آموز

 :توان به موارد زير اشاره کردیها مجمله آن
یع و .1   آسان در هر زمان و به هر نقطه از جهان دسترسی سر

که در منزل، محل کار يا نظر از ايندر اين روش، دانشجويان در هر لحظه، صرف
ی و کتابخانه بزرگی از انواع و اقسام منابع درستوانند به یم ،حتی در هتل باشند

 آموزشی دسترسی داشته باشند.
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همراه، دانشجويان حتی قادر خواهند بود در  یهاافزون مودم با گسترش روز
های اينترنتی متداول وجود نداشته باشد به جاهايی که خطوط تلفن معمولی يا شبکه

 نه تجهيزات مورد نياز برای هر دانشجوهزيکه  دسترسی داشته باشندمنابع مورد نياز 
 پايين و قابل قبول است. -نسبتاً  -نيز

مجهز به مودم و مرورگر رايگان صفحات وب  هارايانههمه  -تقريباً  -امروزه
 اينترنت يا اينترانت وجود دارد. یهاهستند و با هزينه اندکی امکان اتصال به شبکه

 چون دانشجويان ؛تر استويان آسانکنترل ميزان پيشرفت دانشجاز طرف ديگر، 
 یهاتوان از سيستمیبينند و میالين و هنگام اتصال به شبکه آموزش مبه صورت آن

فشرده  یهاطريق لوح برخالف آموزش از ؛پيگيری پيشرفت دانشجويان استفاده کرد
 روی ديسک ذخيره کنند.های خود را تايپ کنند يا که دانشجويان بايد تکاليف و گزارش

طور اتوماتيک و از ه بررسی عملکرد دانشجويان ب ،در آموزش از طريق وب
 ؛بر گيرد را در یاتواند دامنه گستردهیپذير است. اين اطالعات مسرور امکان رايانهطريق 

ها که چه کسانی درحال استفاده از برنامه هستند و نمره تکاليف آنتشخيص اين از
 سؤال تر شامل نحوه پاسخگويی هر دانشجو به هريقچقدر است تا اطالعات ريزتر و دق

  .بخش از درس کرده است صرف آموختن مطالب هر يا مدت زمانی که هر دانشجو
  امکان طراحی برنامه درسی توسط هر دانشجو منطبق با نیاز شخصی .2

توانند از مطالب درسی که یفشرده، دانشجويان تنها م یهادر آموزش از طريق لوح
 -عمالً  -اما در آموزش از طريق وب ؛استفاده کنند ،روی  لوح ذخيره شده از قبل بر

 ارد.محدوديتی از بابت حجم اطالعات قابل دسترسی وجود ند
طراحی شده باشد که  یاآل آموزش از طريق وب، بايد به گونهيک برنامه ايده

، با نياز خوددانشجو بتواند متناسب  تا کندهای مختلف تقسيم به قسمت رامطالب درسی 
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 رسانیروزمطالب به راحتی قابل به ،در اين روش ه اطالعات الزم دسترسی پيدا کند.ب
 ترين مزيت آموزش از طريق وب ناميد. هستند که شايد اين خصوصيت را بتوان مهم

پيوندد، یزمانی که تحوالت اقتصادی در سطح جهان به سرعت به وقوع م
در روش  بيق مداوم با نيازهای روز دارند.ر و تطآموزشی نياز به تغيي یهابرنامه

لوح  بايد با هر تغيير های آموزش از راه دور،فشرده و ساير روش یهااستفاده از لوح
فشرده جديدی تهيه و تکثير شود و از طريق پست برای همه دانشجويان ارسال 

آدرس  که به بار در حالی که در روش آموزش از طريق وب، دانشجويان هر ؛گردد
 .توانند از جديدترين منابع استفاده کنندیکنند، میسايت مراجعه م

یق وب  معایب آموزش از طر
نبودن تماس چهره به چهره است که  ،در مقايسه با آموزش حضوری شکلاولين م

 ،با اين حال ؛تواند فرآيند يادگيری را به طور قابل توجهی تحت تأثير قرار دهدیم
 فشرده است.  یهاتر از آموزش با استفاده از لوحآموزش از طريق وب به

توانند با استفاه از پست الکترونيکی با ساير دانشجويان در اين روش می
های پيام دانشجويان ارتباط برقرار کنند، مطالب مورد نظر خود را بر روی صفحه

يم و ويديويی ارتباط مستق یهاگفتگو و کنفراس یهاقرار دهند و يا از طريق محيط
فشرده  یهاهرچند اين امکانات نسبت به استفاده از لوح؛ زنده داشته باشند

آن اثری که حضور در  ،آموزش از طريق وب -هنوز -اما است،تر پيشرفته
 (William, 2009) .ندارد ،گذاردیهای معمولی بر روی دانشجو مسکال

کنفرانس ويديويی،  رسرعت و پيشرفت بيشتر در نرم افزارهایبا اتصال اينترنت پ  
هان به گردد که بتوانند از هر نقطه جیبزودی اين امکان برای دانشجويان فراهم م

ساير دانشجويان  درس حضور يافته و با مدرس و یهاسطور زنده و مستقيم در کال
 حه ويديويی ارتباط برقرار کنند.از طريق تصاوير تمام صف
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آموزش از  یهار بسياری از برنامهد یامين مشکل، نبود امکانات چندرسانهدو
طريق وب است. استفاده از صدا و فيلم برای توضيح بهتر بسياری از مطالب درسی، 

 ضروری است. -کامالً  -های نوين آموزشیسازی و طراحی شيوهآموزش از طريق شبيه
هم اکنون نيز  ی،ارسانهصورت چنده که ارائه کامل دروس باينقابل توجه  نکته

ريق وب نيز بدين امر اقدام پذير است و برخی از مؤسسات آموزش از طامکان
رسرعت و با پهنای باند وسيع به دانشجويان اگر از طريق خطوط پ   ؛ امااندنموده

ارائه دهنده خدمات اينترنتی از آن استقبال  یهااينترنت متصل باشند، شبکه
در هر ثانيه است  اطالعات جم وسيعی اززيرا اين امر مستلزم انتقال ح ؛کنندنمی

در  -به همين دليل؛ شودیکه موجب باال رفتن ترافيک شبکه و کاهش سرعت آن م
ود به محد ،شوندآموزشی که از طريق وب ارائه می یهابيشتر دوره -حال حاضر

 متن و تصاوير ساده هستند.

 گیرینتیجه
اخالقيات بشر مربوط به شکل فرهنگ و  -در طول تاريخ -نوع استفاده از هر ابزاری

 های اجتماعی نيز از اين قاعده مستثنی نيستند. رسانه کهشده می
دارای کارکردها و کژکارکردهايی  ،وری ديگراپديده نيز همانند هر ابزار و فناين 
های ويژه کارکردهای اين فضا به دليل تعاملی بودن و ايجاد قابليت عمده است که

 گيریتوان به شکلها میآن ا زندگی افراد است که از جملهب برای ارضای نيازهای مرتبط
گاهی از رخدادها و اخبار رسمی و  فضای مباحثه و گفتگو، نقد نظرات مختلف، آ

های متناسب با ساليق فردی، مشارکت در غير رسمی، عضويت و فعاليت در گروه
 ه کرد.رمی و رونق کسب و کار اشارهای مختلف سياسی و اجتماعی، سرگکمپين
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تر عميق ها، لزوم مطالعهوسيع اين رسانهکه کارکردهای چه مسلم است اينآن
های اجتماعی رسانه يت بالقوهبرای فهم بيشتر مسائل فرهنگی جامعه و توجه به ظرف

 کند.د و گسترش کشور را ايجاد میبرای دسترسی به اهداف رش
های اجتماعی در از رسانه دانشجويان با استفاده ،آموزش و يادگيری در عرصه

گيرند. تعامل با يادگيری قرار گرفته و مديريت و مالکيت يادگيريشان را بر عهده می
لذا نبايد با ديدن  ؛ها و تهديدها هستندای از فرصتهای اجتماعی مجموعهرسانه

 رسانی مدرن را محدود کردخالی ليوان، گسترش و استفاده از اين روند اطالع نيمه
 ز مزايای آن غفلت ورزيد. و ا

های بهتر دانشجويان از شبکه هشود برای شناخت و استفادپيشنهاد می ،بنابراين
هايی اتخاذ شود تا دانشجويان از بند استفاده به قصد اجتماعی مجازی، تصميم

های تجاری و نظير قابليت -سرگرمی و تفريح رهايی يابند و با کارکردهای ديگر آن
 يی يابند.آشنا -آموزشی

به ويژه هنگام  -های توجيهیکالس و های آموزشی، نصب پوستربرگزاری کارگاه
 ؛تری ببخشده اين امر شدت و صحت بيشتواند بمی -ورود دانشجويان به دانشگاه

خوانی داشته و هم یايران جامعهای داخلی که با اهداف چنين طراحی شبکههم
 نمايد.ضروری می ،های اخالقی موجود باشدمبتنی بر ارزش
ها و اين شبکه همصرف کنندکاربران ايرانی در وضعيت کنونی، رسد به نظر می

اما ، شدهايجاد  هايی در داخل کشورشبکه ارائه شده هستند؛ هر چند خدمات
در فضای متکثر  که بتواند جايگزين مناسبی نيستها در حدی های آنقابليت

انداز و ريزی و طراحی چشماز به برنامه؛ لذا نيباشد های موجود جهانیشبکه
 حرکت دقيق مبتنی بر آن در عرصه عمل، الزم و ضروری است.
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