
واکاوی تهدیدهای آموزش در فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی

پدیدة اینترنت و فضای مجازی یک شمشــیر دو لبه اســت؛ 
یعنی هم »فرصت« اســت و هــم »تهدید«، هم »ســازنده« 
اســت و هم »تخریب کننده«، هم »توسعه دهندة« ذهن است 
و هم »اســیرکنندة« آن. شکل گیری شــبکه های اجتماعی از 
مصداق های بارز پدیدة اجتماع آفرین اینترنت است. البته فضای 
حاکم بر شــبکة جهانی اینترنت همواره دســتخوش تغییرات 
زیادی است، به طوری که به واسطة پدیدآمدن نیازهای جدید و 
تالش برای پاسخ گویی به آن نیازها، روز به روز بر تعداد و تنوع 
رسانه های اجتماعی افزوده می شود. بنابراین، مفید یا مضربودن 
آن، بــه ظرفیت فکری افراد و قابلیت تصمیم گیری و مدیریتی 
کســانی بســتگی دارد که اطالعات دریافتی را سازمان دهی و 

پردازش می کنند )شرودر، 1383(.
فضای مجازی و به ویژه شــبکه های اجتماعــی در یادگیری 
یادگیرندگان نقش مثبتی دارنــد. فعالیت در فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی، از طریق به اشتراک گذاری دانش، به ایجاد 
شبکه های تعامل پویای یادگیرندگان منجر می شود. همچنین، 
استفاده از فضای مجازی در خارج از مدرسه، یادگیرندگان را به 
توصیف و بررسی ابعاد متفاوت هویتشان قادر می سازد و آن ها 

را بر مهارت های یادگیری در قرن بیست  و یکم مسلط می کند. 
عالوه بر این، استفاده از شبکه های اجتماعی به تقویت یادگیری 
غیررسمی معلمان، تأثیر مثبت بر اقدامات کالس درس، بهبود 
انگیزة یادگیرندگان و تقویت عزت نفس و خودکارآمدی منجر 
و باعث می شود یادگیرندگان از دانش شان بهرة بیشتری ببرند. 
این طریق به توسعة حرفه ای مداوم معلمان نیز کمک می کند.

بــا وجود فرصت های زیادی که فضای مجازی و شــبکه های 
اجتماعی برای یادگیری معلمان و دانش آموزان ایجاد می کنند، 
استفاده از این زیست بوم با چالش هایی روبه روست. از جملة این 
چالش ها می توان به این موضوع اشــاره کرد که معلمان هنگام 
استفاده از شبکه ها، ارتباط بین فعالیت های برخط خودشان و 
یادگیری در کالس درس را درک نمی کنند و هنوز این ســؤال 
بی پاســخ وجود دارد که: »آیا از شــبکه های اجتماعی می توان 
برای یادگیری غیررسمی اســتفاده کرد؟« همچنین، مدیران 
جنبه های الکترونیکی شــبکه های اجتماعــی، به عملکردهای 
آموزشی شــبکه ها کمتر اهمیت می دهند. به طورکلی استفادة 
بهینه از شبکه های اجتماعی به برنامه ریزی قبلی، حفظ حریم 
خصوصــی و رفع محدودیت فنی شــبکه های اجتماعی منوط 
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.(Lin, Hoffman & Borengasser, 2013) است
تهدیدهــاي آموزش در فضــاي مجازي به طورکلی شــامل 
آســیب های رواني، آسیب های جســماني، مشکالت آموزشي، 

مشکالت عمومي، مشــکالت فني و پیامدهاي 
منفي اســت که هرکدام از این مقوله ها ابعادي 
فرعي هم دارند. در نمودارتهدیدهايآموزشدر
فضايمجازي، این مقوله هاي اصلي و فرعي نشان 
داده  شده اند. برای مثال، مشکالت آموزشی ناشی 
از اســتفاده از فضای مجازی در فرایند یاددهی 
و یادگیــری عبارت انــد: کاربردی نبودن مواد و 
محتوا؛ نداشتن جذابیت؛ نبود محتوا؛ دشواربودن 
محتوای به اشتراک گذاشته شده؛ تناسب نداشتن 
محتوای اشتراکی در فضای مجازی با سطح رشد 

عاطفی و شناختی دانش آموزان.
همان طور که بیان شد، اســتفاده از فضاي مجازي در فرایند 
یاددهــي و یادگیري، تهدیدها و آســیب هایي را در پي دارد. با 
توجه به گسترش استفاده از فضاي مجازي و به ویژه شبکه هاي 
اجتماعي در آمــوزش، ناگزیر باید با انجام راهکارهایي معقول، 

چالش ها و آســیب هاي آن را به فرصت تبدیل کرد و از آموزش 
مجازي به صورت هدفمند در راســتاي تحقــق اهداف فرایند 

یاددهي و یادگیري براي دانش آموزان بهره گرفت.
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