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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تبیین تجارب زیسته دانشجویان از کاربست شبکههای اجتماعی مجازی در نگاهداشت
فایدهمندی انجام گرفت .روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی بود .جامعهی آماری پژژوهش دانشژجویان
کاربر شبکههای اجتماعی مجازی در دانشگاه رازی کرمانشاه بودند .برای تعیین حجم نمونه به جهت مژدنرر
بودن کفایت دادهها از نمونهگیری تا مرحله اشباع و روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد .در نهایژت حجژم
نمونه با در نرر گرفتن اشباع نرری بژه  21نفژر رسژید .جمژ آوری اطالعژات بژا اسژتفاده از محژاحبه نیمژه
ساختاریافته انجام شد و با کدگذاری باز ،محوری و انتخابی تحلیل شدند .یافتهها  89گزاره مفهومی اولیژه بژا
 12مقوله فرعی و  2گزاره مقولهای اصلی را نشان داد و روابط بین آنها در قالب الگوی ساختاری ارائژه شژد.
نتایج نشان داد دانشجویان در تعامل با شبکههای اجتم اعی مجازی تجارب مثبژت و منفژی زیژادی را کسژب
کردهاند .بررسی تجارب زیسته دانشجویان میتواند بهصورت شایستهای به بازشناسی مزایا و معایب کاربسژت
شبکههای اجتماعی مجازی و متعاقباً برنامهریزی برای استفاده مناسب از این شبکهها بیانجامد.
کلیدواژهها :تجارب زیسته ،شبکههای اجتماعی مجازی ،دانشجویان ،کاربران شبکه اجتماعی مجازی
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 .1مقدمه
در دو دهه اخیر ،افزایش پرشتابی در شمار افراد دارای دسترسژی بژه اینترنژت بژه وقژوع
پیوسته و دامنه برنامههای کاربردی اینترنت برای کارکردهای مختلژف گسژتردهتژر شژده
است (وانگ 1و همکاران)121 :2112 ،؛ به شکلی که استفاده جهانی از اینترنژت و برنامههای
کاربردی آن تمامی جنبهها از کسبوکار و آموزش گرفتژه تا فعالیتهای اجتماعی را تحت
تأثیر قرار داده است (ایسیک .)212 :2113 ،2یکژی از برنامههای کاربردی این عرصه ،شبکه-
های اجتماعی مجازی 3هستند که بهمنزله نوعی اجتماع مجازی به کاربران اجازه میدهند تا
با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و در طیژف گسژتردهای از فعالیتهای اجتماعی یا تفریحی
درگیر شوند و اطالعات دلخواه خژود را به دست آورند (وانگ و همکاران.)123 :2112 ،
براساس تعریف شبکههای اجتماعی مجازی به جامعهای برخط از کاربران اینترنتی که تمایل
به برقرار کردن ارتباط با دیگر کاربران در حوزههای موردعالقه دارند و بهراحتی میتوانند
عالیقشان را با یکدیگر سهیم شوند و بژا سژایر افراد به تبادل اطالعات بپردازند ،اطالق می-
شوند (ویلیام .)3 :2118 ،4در واق شژبکههژای اجتماعی مجازی ،یکی از جدیدترینها
رسانههاست ،کژه از نرژر جژذب کاربر بهسرعت در حال رشد و گسترش است .این شبکهها
که بهصورت یژک برنامژه متنباز طراحی و ساخته شده ،اکثراً در دو ،سه دههی اخیر بژه
جمژ شژبکههژای ارتباطی و اجتماعی راه یافتهاند (رضائی ،صفا ،ادیبی.)44 :1382 ،
داشتن برخی ویژگیهای منححربهفرد همچون راههژای ارتباطی کاملتر ،امکانات بهتر در
گروهها و حفژظ حژریم خحوصژی کاربران ،امکان ارسال فایلهای مختلف با حجم زیاد و
سرعت باالی ارسژال و دریافژت اطالعات ،سبب شده تا شبکههای مجازی بهسرعت جژای
خژود را بهعنوان یژک ابژزار ارتبژاطی محبوب و قدرتمند در میان کاربران باز کند
(اسماعیلی .)41 :1384 ،آنچژه مسژلم اسژت ،تژأثیرات رو بژه افزایش شبکههای اجتماعی
منجر به تغییرات محسوسژی در شژیوههژای توزی اطالعات و ارتباط افراد ،گسژترش
مرزهژای فرهنگژی ،عادتهای کاربران (گیکاس ،گرانت )2113 ،2و بهطورکلی سبک زندگی
افراد (بایسن )2112 ،2شده و در این میان فعالیتهای تسهیم و اشتراکگذاری دانش در
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فضای مجازی مستثنا نبوده و انفجار رسانههای اجتماعی ،شیوههای نوینی برای توزی و
انتقال دانش در بین دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزشی به ارمغان آورده است
(سلیمانیپور .)14 :1381 ،حوزهی دانشگاه نیز از این تغییرها بیبهره نمانده است و میتوان
گفت فنّاوریهای نوظهور مانند فنّاوریهای نسخه اول و نسخه دوم وب و ابزار تعامل آنالین،
سیمای ارتباطات دانشجویان دانشگاه را متحول کردهاند و واسطهی یادگیری و عنحر مهم
آموزش و سیستمهای یاددهی -یادگیری شدهاند (سعیدیپور ،معحومیفرد ،معحومیفرد،
 .)29 :1382بخشی از کاربران شبکههای اجتماعی مجازی ،دانشجویان حوزههای گوناگون
علمی هستند که از مناب و امکانات آن برای دستیابی به اطّالعات و انجام مبادالت علمی
بهره میگیرند .با توسعهی نرمافزارهای نسل دوم وب ،بستههای نرمافزاری منب باز و فنّاوری
سه بعدی تحت وب ،قابلیتهای شگرفی برای کلیه کاربران فاوا و بهویژه برای دانشجویان به-
وجود آمده است (برافی .)12 :2112 ،1با کاربست شبکههای مجازی عملکرد چندتکلیفی و
چندگانه داشتن دانشجویان نیز افزایش یافته است .تجربه زیست و زندگی دانشجویی برهه
حساسی از زندگی هر جوان دانشگاه دیده است .دوران دانشجویی بخشی از مناسک گذار و
جامعهپذیری جوانان است (نقدی ،رویینتن و زارعی .)24 :1389 ،چنانکه هنسن 2و
همکاران ( )2111اظهار داشتهاند دانشجویان دانشگاههای مختلف از شبکههای اجتماعی
بهعنوان ابزاری ارتباطی استفاده میکنند .از نرر داولی )2114( 3دانشجویان با استفاده از
امکانات ارتباطی و تعاملی این فنّاوریها میتوانند در هر زمان با همکاران خود در مناطق
مختلف جهان ارتباط برقرار کنند و به تعبیر جامعهشناسان ،اجتماعهای رابطهای 4یا ذهنی
تشکیل دهند .آنها با بهکارگیری قابلیتهای سه بعدی و چندرسانهای این فنّاوریها
میتوانند مناب اطالعاتی متنی و غیر متنی نریر ویدیوها ،کلیپهای صوتی ،پادکستها و
تحاویر دستاول را از سراسر جهان با یکدیگر مبادله نمایند .یکی دیگر از قابلیتها و امکانات
مهم فضاهای مجازی ،امکان انتشار و استفاده از نررات صاحبنرران و پژوهشگران برای
بهبود فعالیتهای علمی و پژوهشی است .پژوهشگران میتوانند تحمیمهای پژوهشی خود را
با سایر افراد صاحبنرر مبادله کنند و از نررات آنها برای اصالح و بهبود فرایندهای
پژوهشی بهره گیرند (مکالگلین ،لی.)228 :2114 ،2
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یکی از نرریات مرتبط با کاربست شبکه در رف نیازهای افراد ،نرریه استفاده و خشنودی
است .این نرریه به بررسی چگونگی جذب و حفظ مخاطب از طریق انواع رسژانه و محتژوایی
که نیاز افراد را برآورده میسازند میپردازد .درحالیکه بهطور سنتی محققان تمایل داشتهانژد
بر تأثیرات رسژانه روی مخاطبژان تأکیژد کننژد ،نرریژهی اسژتفاده و خشژنودی از ضژرورت
مالحرهی آنچه افراد با رسانهها انجام میدهند حمایت میکند (پارکر و پالنک42 :2111 ،1؛
روبین .)232 :2112 ،2این نرریه در خحوص انواع رسژانههژا و محتواهژای رسژانهای بژهکژار
گرفته شده و در سالهای اخیر برای آنچه رسانههای جدید نامیده میشوند همچون اینترنژت
(راجیرو2112 ،3؛ روبین2112 ،؛ گرنت ،)2112 ،4تلفنهای همراه (گرنت ،اودنوهه،)2114 ،2
وبالگها (هامیلتون )2113 ،2و شبکه های اجتماعی مجازی نیز استفاده شژده اسژت .روبژین
( )2111و راجیرو ( )2112معتقدند ظهور رسانههای جدیژد بژهخحژوص اینترنژت بژهدلیژل
ماهیت تعاملی ،نرریهی استفاده و خشنودی را بهروز کژرده و جژان تژازهای بژه آن بخشژیده
است .راجیرو ( )2112معتقد است با ظهور اینترنت مفاهیمی مانند فعالیت و تعامل ،ماهیژت
مخاطبان آنالین و ناهمزمانی نیازمند بازشناسی است .این رویکرد بر این فژر هژا کژه افژراد
فعاالنه در جستجو و انتخاب رسانهانژد ،اسژتفاده از رسژانه هژدف  -محژور بژوده و گسژترهی
متنوّعی از نیازها ازجمله نیاز به دانش را برطرف میسازد ،استوار است .بر این اسژاس تعامژل
مردم با رسانهها اغلب میتواند از راه کژاربرد و اسژتفادههژایی کژه از رسژانههژا مژیکننژد یژا
خشنودی و لذّتی که بهدست میآورند ،توضیح داده شود.
در عرصهی علم و تعلیم و تربیت شبکههای اجتماعی مجژازی ،حژوزهی تحقیقژاتی بژرای
اطالعات جام دانشجویان است که بهسرعت در حال رشد میباشند (هاری اوینس ،لیتیژنن،
یو .)22 :2111 ،4با پیدایش شبکههای اجتماعی ،استفاده از این شبکهها جزء جداییناپذیری
از زندگی بسیاری از دانشجویان شژده اسژت و بژر روی کلیژهی جوانژب زنژدگی دانشژجویی،
ازجمله میزان مطالعه ،عملکرد تححیلی و سایر مهارتهای تححژیلی آنهژا ،تژأثیر مسژتقیم
داشته است (کیرسچنر ،کارپینسکی .)1239 :2111 ،9در طژول دهژه ی گذشژته اسژتفاده از
1. Parker, B. J., Plank, R.E.
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رسانههای اجتماعی بژهطژور معنژیداری افژزایش یافتژه اسژت (مورنژو 1و همکژاران:2112 ،
 .)1188بهطوریکه استفاده از وب سایتهای شبکهی اجتماعی ازجمله شبکههای اجتمژاعی
فیس بوک و توییتر بخشی از زندگی دانشجویان ایاالتمتحژده گشژته اسژت (جژانکو ،لژوکن،
هایبرگر .)122 :2111 ،2همچنین با کاربسژت شژبکه هژای مجژازی عملکژرد چنژدتکلیفی و
چندگانه داشتن دانشجویان نیز افزایش یافته است .چنانکه یافتهی تحقیقی اشژاره دارد کژه
یک پنجم از افراد موردبررسی آنان درحالیکه در کالس درساند بهطور مداوم از فژیسبژوک
استفاده میکنند (بوراک .)18 :2112 ،3هنسن ،درومهلر ،ماالرد ،مککی و سچلگل)2111( 4
نیز ابراز کردهاند که دانشجویان دانشگاههای مختلف از شبکههای اجتماعی بژهعنژوان ابژزاری
ارتباطی اسژتفاده مژیکننژد .تکنولژو ی رسژانه هژای اجتمژاعی در بژین دانشژجویان رایژج و
عمومیشده اند و باعث اتکا و وابستگی دانشجویان بر این شبکهها جهت ارتباط شدهاند .نتایج
مطالعهی هایبرگر و هارپر 2در سال  2119نشان داده است که  92درصژد دانشژجویان از وب
سایتهای شبکه های اجتماعی مجازی بهعنوان اصلیترین روش ارتباطی استفاده مژیکننژد.
عالوهبر این بروبیکر )2113( 2بر این باور است که در بسیاری از اوقات نیاز به ابقای ارتباط بژا
دوستان ،خانواده ،همفکران و  ...انگیژزهای بژرای دانشژجویان جهژت اسژتفاده از شژبکههژای
اجتماعی مجازی است.
بسیاری از پژوهشهایی که به بررسژی انگیژزههژای افژراد بژرای عضژویت در شژبکههژای
اجتماعی مجازی پرداختهاند ،نشان میدهد که این شبکهها همژهی نیازهژای کژاربران را کژه
قبالً بهطور پراکنده با پست الکترونیک ،وب سایتهای خبری ،وبالگها ،اتاقهای گفتگژو و ...
برآورده میشد را تژأمین مژیکننژد .افژراد بژرای سژرگرمی ،نیازهژای اطالعژاتی ،معاشژرتی،
کنجکاوی ،رهایی ،تعامل اجتماعی و گذران وقت در این فضا حضور مییابند (لویس ،کژافمن،
گنزالز ،ویمر ،کریسیس .)341 :2119 ،4در واق کاربران شبکههای اجتماعی مجازی نیازهای
بین فردی ،تماس اجتماعی ،هویت شخحی و نیازهای راهنمایی یا اطالعژاتی خژود را مرتفژ
میکنند (سدیر ،اوویشی.)441 :2118 ،9
1. Moreno
2. Junco, Loken, Heiberger
3. Burak
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از طریق شبکههای اجتماعی مجازی کاربران قژادر بژه سژاختن پروفایژل ،تسژهیم کژردن
اطّالعات ،دیدن یادداشت های دیگژر کژاربران و  ...هسژتند (جژاوا ،سژانگ ،فینژین ،تسژنگ،1
 .)28 :2114با ادامهی افزایش محبوبیت شبکههای مجازی ،بیشتر دانشگاهیان بژه افژزایش
استفاده از این شبکهها به منرور تدریس موفق به نسل جدید دانشژجویان اقژدام کژردهانژد و
شبکه های اجتماعی مجازی در بسیاری از کالسهای دانشژگاههژا مورداسژتفاده قژرار گرفتژه
است (جانز ،جانسن -یل ،میلرمایر ،سیونپریژز143 :2119 ،2؛ جاکوبسژن ،فورسژت:2111 ،3
 .)244اکثر اساتیدی که این تکنولو ی را بهکار بستهاند بژر ایژن باورنژد کژه ایژن شژبکههژا،
روشی اند که از طریق آن ارتباط مثبتی با دانشجویانشان در حین تدریس دارند .عالوهبر ایژن
متخحّحان ابراز داشتهاند؛ ارتباط اجتماعی مجازی بژین دانشژجویان مژیتوانژد عژاملی بژرای
یادگیری موفق باشد (روبلیر ،وب ،هرمن ،ویتی.)134 :2111 ،4
محدود بودن میزان استفاده از شبکه هژای اجتمژاعی مجژازی و اسژتفاده از آنهژا جهژت
ارتباط با اساتید ،خانواده و دوستان مژیتوانژد دانشژجویان را در کسژب عملکژرد تححژیلی و
آکادمیکی مثبت موجب شوند .گرچه عکس این قضیه نیز صادق است .بدین قرار کژه سژپری
کردن زمان بیشازحد جهت استفاده از شبکههای مجازی باعث تأثیر منفی بژر دانشژجویان و
وارد ساختن خلل در عملکرد تححیلی و آکادمیکی آنان مژیشژود (کیرسژچنر ،کارپینسژکی،
 .)1241 :2111در همین راسژتا تامسژون 2و همکژاران ( )2119بیژان کژردهانژد اسژتفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی جزء جدایی ناپذیری از زندگی بسیاری از دانشجویان شده است و
بر روی کلیّهی جوانب زندگی دانشجویی ،ازجمله میزان مطالعژه و عملکژرد تححژیلی آنهژا،
تأثیر مستقیم داشته است.
تارنمای شبکههای اجتماعی مجازی بهطور بالقوهای چه در سطح روابط بین فژردی و چژه
در سطح روابط اجتماعی ،توانایی ایجاد تغییرات اساسی در زمینهی زندگی اجتماعی هر فژرد
را دارند (الیسون ،لمپ ،استینفیلد .)32 :2118 ،2در اغلب مژوارد مهژمتژرین تژأثیر اسژتفاده
ازاینگونه تارنماها را حفظ و ارتقاء روابط گذاشته میدانند (هژامتون ،ولمژن.)281 :2113 ،4
این در حالی است که نباید از نقش اینگونه شبکهها در شکلگیری روابط جدید بژین فژردی
1. Java, Song, Finin, Tseng
2. Jones, Johnson-Yale, Millermaier, Seoane Perez
3. Jacobsen, Forste
4. Roblyer, M.D., Webb. M., Herman, J., Witty
5. Thompson & et al
6. Lampe, Steinfield
7. Hampton, Wellman
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غافل شد (والتر ،پارکس .)238 :2112 ،1از سوی دیگر ،هرچند که فعالیت و عضویت در ایژن
شبکهها سبب تسهیل ارتباط با دوستان میشود (پمپیک ،یرموالیوا ،کژالورت ،)2118 ،2ولژی
به همان میزان با کاهش زمان مطالعهی دانشجویان ،سبب اخژتالل در رونژد تححژیل آنهژا
میگردد (اُ.برین)2111 ،3؛ اما شبکههای اجتماعی صرفاً اثرات منفژی نداشژته و مژیتژوان بژا
بهکارگیری آنها در فرایند آموزشی و یا درمژانی ،از آنهژا بژهطژور بهینژه در جهژت اهژداف
آموزشی استفاده کژرد (یدیژدیا 4و همکژاران1121 :2113 ،؛ تکلهایمنژت ،هژیکمن:2111 ،2
 .)22مطالعات اخیر نشان دادهاند ،اگرچه رسانههای اجتمژاعی پتانسژیلی بژرای ایجژاد اثژرات
منفی بر روی دانشجویان دارند ،بااینوجود این وب سایتها میتواننژد بژهعنژوان یژک منبژ
مفید و مثبت برای دانشجویان در جنبههای مختلف خدمترسانی کنند به شرطی که بهطژرز
صحیحی مورداسژتفاده قژرار بگیرنژد (هنسژن و همکژاران .)22 :2111 ،بژرای مثژال جژانز و
همکاران در سال  2119نشان داده است ،دانشگاههایی که از این تکنولو ی استفاده میکننژد
میتوانند بهصورت مؤثر و مثبت به دانشجویانشان در زمینژهی تخححژی و کژاری خودشژان
انگیزه بدهند .افزایش انگیزهی دانشجویان میتوانژد در موفقیژتهژای آنژان ،نمژرات و سژایر
جنبههای روانشناختی افراد مؤثر و مفید واق شود (ایمهف ،ولمیر ،بیرلین.)2922 :2114 ،2
با وجود مخالفت برخی از اساتید دانشگاهها با کاربست این تکنولژو ی ،سژایتهژای شژبکهی
مجازی هنوز سری ترین نوع تکنولو ی در حال رشد بین دانشجویان میباشند (جانکو ،کژل-
اونت .)8 :2119 ،4در مقابل این دستهی مخالف ،اساتید دیگری وجود دارند کژه شژبکههژای
اجتماعی مجازی را بهعنوان تکنولو یای کارآمژد و تجژاری و راهژی بژرای ایجژاد ارتبژاط بژا
دانشجویانشان میدانند (روبلیر و همکاران.)134 :2111 ،
همچنان که دانشجویان بیشتر بر کاربست شبکه های اجتماعی مجازی متّکی مژیشژوند،
این دید را کسب میکنند که این جوام مجازی جنبهای معنیدار از زندگیشان مژیباشژد و
این امر خود باعث استفادهی افراطی از شژبکههژا شژده و مژیتوانژد اثژر منفژی بژر عملکژرد
آکادمیکی آنان داشته باشد .بدین معنی که استفاده از شبکههای مجازی باعث کاهش تمرکز
بر عملکرد تححیلی شده و بر عادات مطالعهی فردی تأثیر مژیگژذارد (جاکوبسژن ،فورسژت،
1. Walther, Parks
2. Pempek, Yermolayeva, Calvert
3. O'Brien
4. Yedidia
5. Teclehaimanot, Hickman
6. Imhof, Vollmeyer, Beierlein
7. Junco, Cole-Avent
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 .)248 :2111در این زمینه نتایج تحقیق اسژتوالک ،ونژدربرگ ،بورکلنژد و ویژس)2111( 1
نشان داده است؛ دانشجویانی که بهطور مداوم از شبکهی فژیسبژوک اسژتفاده مژیکننژد در
هفته  2-1ساعت مطالعه میکنند درحالیکه دانشژجویانی کژه عضژو شژبکههژای اجتمژاعی
مجازی نیستد  12-11ساعت در هفته به مطالعه میپردازند.
در راستای اهمیت انجام پژوهش حاضر میتوان گفت همانگونه که از طریژق اسژتنادهای
مناب مکتوب میتوان ساختار توسعهی علم یک موضوع یا یک کشور و غیره را ترسیم نمژود،
از طریق شبکههای اجتماعی مجازی نیز میتوان الگوهای ارتباطی و توسعهی علم در محژیط
وب را شناسژژایی و ترسژژیم کژژرد .هژژمچنژژین وب ،بسژژیاری از روشهژژای پژوهشژژگران بژژرای
دسترسی به مناب علمی ،شژیوهی انجژام پژژوهش ،تبژادل و انتشژار یافتژههژا و بژهطژورکلی
فعالیتهای علمی را تغییر داده است ،به همین دلیل ،اکنون ضرورتی برای ارزیابی تژأثیر وب
و امکانات آن ازجمله شبکههای اجتمژاعی مجژازی در دانشژجویان و رفتارهژای علمژی آنژان
بهوجود آمده است (اسدی .)1381 ،بهعبارتیدیگر اگرچه اینترنژت در محافژل علمژی کشژور
بسیار موردمطالعه قرار گرفته اما هنوز در حژوزهی شژبکههژای اجتمژاعی مجژازی مطالعژات
چندانی انجام نشده است .ازاینرو تحقیق حاضر می تواند برای پژوهشگران و محققان حوزهی
علژژوم اجتمژژاعی ،رسژژانههژژا و مطالعژژات جوانژژان حژژائز اهمیّژژت باشژژد .هژژمچنژژین در سژژطح
سیاستگذاری ،فقدان شناخت و درک جام از ماهیت و کارکردهای برخی رسانههای جدیژد
و نوپا و کمرنگ بودن ادبیات مرتبط با سواد رسانهای در اتخاذ رویکژردی تژدافعی نسژبت بژه
شبکههای اجتماعی مجازی بیتأثیر نبوده است ،بهطژوریکژه فضژای شژبکههژای اجتمژاعی
مجازی بیشتر با کارکرد سیاسی تهدیدانگارانه در جامعه معرفی شژدهانژد .در ایژن وضژعیت
نمیتوان با داشتن تحوری مبهم و غیر شفاف از این فضا به سیاستگذاری برای آن پرداخت.
براساس آنچه ذکر گردید و با توجّه به نوظهور بودن پدیدهی شبکههای اجتمژاعی مجژازی و
گسترش روزافزون آنها و تأثیرات آنها بر جنبههای مختلف زندگی کاربرانشان و همچنژین
عدم آشنایی با تمام آثار استفاده از این شبکهها از یکسو و انعطافپذیری فنّاوری اطّالعات و
ارتباطات و تکنولو ی های جدید و استقبال دانشژجویان از شژبکههژای اجتمژاعی مجژازی از
سوی دیگر ،پژوهش حاضر به دنبال این بود که از نرر دانشجویان کاربر شبکههای اجتمژاعی
چه مؤلفههایی در تبیین تجارب زیسته دانشجویان ،نامشهود است؟ و مزایا و معایب کاربسژت
شبکههای مجازی از نرر آنان چه مواردی است؟
1. Stollak, Vandenberg, Burklund, Weiss
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 .4پیشینه پژوهش
عنوان شبکه ی اجتماعی مجازی با قالب امروزی برای نخستین بار در سال  1821در دانشگاه
ایلینویز در ایاالتمتحده ی آمریکا مطرح شد .پس از آن ظهور سایتهای شژبکهی اجتمژاعی
در سال  1882با سایت همکالسی 1که به اعضا کمژک مژیکژرد دوسژتان دوران تححژیل در
مقاط ابتدایی ،دبیرستان و دانشگاه را پیدا کنند کلید خورد (افراسژیابی .)1382 ،اگرچژه در
ابتدا ایجاد شبکههای اجتماعی رشد کمی داشت اما دوران رشد و فراگیر شدن آنها با نسژل
جدید این شبکهها و پدید آمدن سایتهایی چون ریز 2و فریندستر 3در سژال  2112در امژور
تجاری ،لینکژدین 4بژرای تجّژار حرفژهای ،مژای اسژپیس 2بژرای سژرگرمی و امژور هنژری و
کوچسرفینگ 2در امور مسافرت ( ،)2113فژیسبژوک 4بژرای دانشژجویان دانشژگاه هژاروارد،
اورکات 9برای دوستان دوران تححیل ،یوتیوب 8برای فیلم و عکس ،یاهو  32111و ببو 11بژرای
ارتباط عموم ( ،)2112مایچرچ 12برای مسیحیان و فیسبوک برای عموم ( )2112و چنژدین
شبکه ی دیگر ،ادامه یافته و تخححی شدن آنها سرعت گرفت و کاربری شبکهها از یکژدیگر
متمایز شد (بوید ،الیسون .)224 :2114 ،پژوهشژگران در مطالعژهای کژه در سژال  2111در
مورد کاربست شبکه های اجتماعی مجازی (فیس بوک) در آموزش عالی بژر روی دانشژجویان
انجام داده اند نشان دادند ،با ادغژام ابزارهژا و سژرویسهژای شژبکهی اجتمژاعی در سیسژتم
یادگیری الکترونیکی ،کاربران میتوانند در آموزشگاهها ،مدارس و دانشگاههای مختلف ارتباط
گستردهای با یکدیگر داشته باشند و جامعهی مجازی ایجاد نمایند (روبلیژر ،مژکدانیژل ،وب،
هرمن ،ویتی .)139 :2111 ،13روزاک ،پوگانیک و کژس )2112( 14در مطالعژهی خژود کژوم
ال.ام.اس 12و شبکهی اجتماعی فیس بژوک را ادغژام نمودنژد و بژه ایژن نتیجژه رسژیدند کژه
فرایندهای آموزش الکترونیکی با ابزارهای شبکهی اجتمژاعی کامژل مژیشژود .در مطالعژهای
1. Classmate
2. Ryze
3. Friendster
4. Linkedin
5. Myspace
6. Coach Serfing
7. Facebook
8. Orkut
9. youtube
10. Yahoo!360
11. Bebo
12. My Church
13. Roblyer, McDaniel, Webb, Herman, Witty
14. Rozac, Pogacnik, Kos
15. Coome LMS
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دیگر که محققان در دانشگاه رودس بر روی افزایش ارزش آموزشژی ادغژام سژکوی شژبکهی
اجتماعی و سیستم مدیریت یادگیری انجام دادند ،سطح یادگیری غیررسمی را با اسژتفاده از
شبکهی اجتماعی در سیستم آموزشوپژرورش افژزایش دادنژد (گریمژو ،هژالس .)2112 ،1در
تحقیقی که اشرف ،زیدیه )2112( 2بر روی استفاده از نرم افزارهای اجتماعی در آموزش عالی
انجام دادهاند ،روشن شده است که بهکژارگیری نژرمافزارهژای شژبکههژای اجتمژاعی اهژداف
آموزشی چون ابداع راههای جدید برای یادگیری ،دادن کنترل به دانشآموزان و دانشژجویان،
ارائه ی مهارتهای قابل انتقال ،حمایت از آمژوزش همکژاران بژه یکژدیگر ،افژزایش یژادگیری
سازنده ،ایجاد هویژت دیجیتژالی و پژرورش تعامژل اجتمژاعی را بژه ارمغژان آورده اسژت .در
مطالعژهی گرینهژژو و روبلیژژه )2118( 3تحلیژژل دادههژژا نشژان داد کژژه سژژایتهژژای شژژبکهی
اجتماعی ،یادگیری اجتماعی دانشجویان را در سه حیطهی تحدیق و قدردانی از کژار خژالق،
پشتیبانی از همکاران فارغ التححیل و تکالیف مربژوط بژه کژالس حمایژت مژیکنژد .بویژد و
الیسون ( )2114در نتیجهی مطالعهی خود بیان کردهاند که دانشجویان زمان قابلتژوجهی را
صرف استفاده از رسانههای الکترونیکی میکنند .با وجژود تقویژت نشژدن و عژدم دسترسژی
دانشجویان به مناب اطّالعاتی خاص خژار از کژالس درس ،اهژرم شژبکههژای اجتمژاعی در
جامعه بهعنوان راهکاری امیدوارکننده میباشد .هژمچنژین وجژود شژبکههژای اجتمژاعی در
راستای برآوردن اهداف ارتباطی جوام  ،ارائه ی راهنمایی و حمایت از کاربران جدید ،ارائژهی
اطّالعات مفید و فرصتهایی برای رشد و توسعهی شخحی و کمک به اعضا بژهعنژوان کانژال
ارتباطی جهت ساختن فرهنگ جامعه ضروری هستند .بررسی این محققین همچنژین نقژش
رسانه های اجتماعی مجازی را در رشد و توسعهی دانشجویان بررسژی کژردهانژد و بژه نتژایج
معنیداری دست یافتهاند .محققان ارتباطات دانشگاه تگزاس در پژوهشی مبتنژی بژر رویکژرد
پژوهشی توجّه بژه نیازهژای کژاربران و تنژوّع آنهژا ،نشژان دادنژد کژه مشژارکت و فعالیژت
دانشجویان در شبکههای اجتماعی مجازی برای ارضای چهژار نیژاز اساسژی اسژت :اجتمژاعی
بودن ،تفنن و سرگرمی ،شناخت خویش و کسژب اطّالعژات (نامسژو ،کژی ،والنژزوال:2118 ،4
.)29
به باور بوید ( )2119نرمافزارهای اجتماعی از طریق پشتیبانی از تعامل ،حمایت از ارائژه و
دریافت بازخورد و ایجاد شبکههای اجتماعی و ارتباط بین افراد به بهبژود فراینژد یژادگیری و
1. Gremu, Halse
2. Ashraf, Zaidieh
3. Greenhow, Robelia
4. Namsu, Kee, Valenzuela
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کسب مهارتهای اساسی مانند؛ تفکر انتقژادی ،خالقیژت و حژل مسژأله در فراگیژران کمژک
میکنند .همچنین مطالعاتی که جانسن 1و همکاران ،کولوکترونیس ،سولمونیدو ،هژوگراس و
هارپنیوک 2در سژالهژای  2114تژا  2119در مژورد آثژار فنژاوریهژای نسژخهی دوم وب و
نرمافزارهای اجتماعی مجازی انجام دادهاند نشانگر این است که ابزارهای نسژخهی دوم وب از
طریق تسهیل ارتباط و مشارکت اجتماعی ،کشف و تشریک اطالعات بهصورت گروهی ،تولید
و مدیریت محتوا ،گردآوری مداوم دانژش و اصژالح محتژوا ،توجژه بژه اولویژتهژا و نیازهژای
شخحی ،امکان ارتباط بین اعضای یک گروه مشخص ،امکان ارتباط با افراد و مناب متنژوع و
ناشناس ،امکان دریافت و ارائهی بازخورد به یادگیرندگان؛ فرایند ساخت دانش و مهارتهژای
وابسته به آن را تسهیل میکنند (به نقل از سراجی .)1381 ،ضژیاییپژرور و عقیلژی ()1398
نشان دادهاند  49درصد کاربران اینترنت در ایران عضو یکژی از انژواع شژبکههژای اجتمژاعی
مجازی هستند و اکثریت کاربران دارای وب نوشژت بژوده و از فضژای شژبکههژای اجتمژاعی
مجازی بهخوبی مطل هستند .همچنین نشان دادهاند برای اغلب کاربران اینترنژت در ایژران،
شبکههای اجتماعی مجازی عالوه بر کارکرد دوستیابی ،کارکرد کسژب اطالعژات و اخبژار را
نیز دارد .جوادینیا ،عرفانیان ،عابدینی و بیجاری ( )1381طی مطالعهای که به بررسی تژأثیر
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر عملکرد تححژیلی دانشژجویان پرداختژهانژد نشژان
دادند ،دانشجویان با معدل و عملکرد تححیلی پایینتر نسژبت بژه دانشژجویان بژا عملکژرد و
معدل باالتر ،بیشتر از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند .عالوهبر ایژن در بررسژیای کژه
اخوتی ،اکبرنژاد و ذوالعلی ( )1381بر روی جامعهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی انجژام
دادهاند ،نتیجهگیری کردهاند که ،عمدهترین دلیل اسژتفادهی دانشژجویان از ابزارهژای وب 2
بهمنرور سرگرمی بوده است و در کنار آن اهداف دیگری همچون آموزش ،پژوهش و ارتبژاط
با دیگران نیز وجود داشته است.
با ادامه افزایش محبوبیت شبکههای مجازی ،بیشتر دانشگاهیان به افزایش استفاده از ایژن
شبکهها به منرور تدریس موفق به نسل جدید دانشجویان اقژدام کژردهانژد .در همژین راسژتا
شبکه های اجتماعی مجازی در بسیاری از کالسهای دانشژگاههژا مورداسژتفاده قژرار گرفتژه
است (جونز و همکاران141 :2119 ،3؛ جاکوبسن ،فورست .)248 :2111 ،4اکثر اساتیدی کژه
این فناوری را بهکاربستهاند بر این باورند که این شبکههژا ،روشژی هسژتند کژه از طریژق آن
1. Johnson
2. Kolokotronis, Solomonidou, Hogarth, Harapnuik
3. Jones
4. Jacobsen, forste
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ارتباط مثبتی با دانشجویانشان در حین تدریس دارند .عالوهبر این متخححان ابراز داشتهاند
ارتباط اجتماعی مجازی بین دانشجویان میتواند عاملی برای یادگیری موفق باشد (روبلیژر 1و
همکاران .)139 :2111 ،پژوهش بژورک ،کژراوت ،مژارلو )2111( 2تژأثیر مثبژت رسژانههژای
اجتماعی بر سرمایه اجتماعی و تسهیل دانش را تأیید کردهانژد و ابراز داشتهانژد کژه رسژانه-
های اجتماعی همچون ارتباطات الکترونیک  -که قادر بژه ایجژاد ارتباطژات جدیژژد آنالیژژن
هستند -اثر مثبتی بر بعد ساختاری سژرمایه اجتمژاعی دارنژژد و بژا حمایژت از توسژعه بعژد
شناختی سرمایه اجتماعی ،اشتراکگذاری دانژش را تسهیل میکننژد .در داخژل کشژور نیژز
پژوهشها نشان دادهاند  49درصد کاربران اینترنت در ایران عضو یکژی از انژواع شژبکههژای
اجتماعی مجازی هستند و اکثریت کژاربران دارای وب نوشژت بژوده و از فضژای شژبکههژای
اجتماعی مجازی بهخوبی مطل هستند .همچنین پژوهشهای داخلی حاکی از آن است برای
اغلب کاربران اینترنت در ایران ،شبکههای اجتماعی مجازی عژالوه بژر کژارکرد دوسژتیژابی،
کارکرد کسب اطالعات و اخبار و کارکرد آموزشی و علمی را نیز دارد (ضژیاییپژرور ،عقیلژی،
32 :2111؛ آریانی و همکاران .)32 :2112 ،بهعنوان نمونه طی مطالعژات اخژوتی ،اکبرنژژاد،
ذوالعلی ( )2111و آریانی و همکاران ( )1384که بر روی جامعهی دانشجویان انجژام گرفتژه،
نشان داده شد که عمدهتژرین دلیژل اسژتفاده دانشژجویان از ابزارهژای وب  2و شژبکههژای
اجتماعی مجازی بهمنرور سرگرمی بوده است و در کنار آن اهژداف دیگژری ماننژد آمژوزش،
پژوهش و ارتباط با دیگران نیز وجود داشته است.
در پژوهش پوراسکندری و فر اللهی ( )1389تحت عنوان شبکههای اجتماعی مجژازی و
تأثیر آن بر عملکرد تححیلی دانش آموزان در درس ریاضی ،نتایج نشژان داد افژرادی کژه در
فرایند یاددهی -یادگیری از شبکه اجتماعی مجازی اسژتفاده کژردهانژد از عملکژرد تححژیلی
باالیی نیز در درس ریاضی برخوردار بژودهانژد .همچنژین علژیرغژم دلنگرانژیهژایی کژه در
خحوص کاربرد شبکههای اجتماعی مجازی وجود دارد ،میتوان با برنامهریژزیهژای دقیژق و
هدفمند از ظرفیتهای این فناوری برای ارتقا سژطح آمژوزش و فراینژد یژاددهی -یژادگیری
بهرهمند شد .پورمودت و کجباف ( )1382در پژوهش خژود تحژت عنژوان بررسژی اضژطراب
اجتماعی استفادهکننده از اینترنت و شبکههای اجتمژاعی مجژازی نشژان دادنژد کسژانی کژه
بهشدت از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند ،با احتمال بیشتری دچار اعتیاد بژه اینترنژت
و اضطراب اجتماعی میشوند.
1. Roblyer
2. Burke, Kraut, Marlow
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در پژوهش آریانی قیزقاپان ،عباسپور ،شهابیزاده و کاظمی ( )1388که با هژدف بررسژی
نقش کاربست شبکههای اجتماعی مجازی در رفتارهای تسژهیم دانژش در بژین دانشژجویان
دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفژت ،نتژایج حژاکی از آن بژود کژه تژأثیر جداگانژه کاربسژت
شبکهی تلگرام بر متغیر تسهیم دانش ،باورهای کنترلی ،تمایژل بژه تسژهیم و رفتژار تسژهیم
معنیدار است و تأثیر آن بر نگرش به تسهیم دانش و باورهای هنجاری معنیدار نیست .تأثیر
جداگانه جنسیت بر رفتار تسهیم دانش در فضای مجازی معنیدار است و بر سایر مؤلفژههژا،
معنیدار نیست .همچنین تأثیر تعامل بین جنسیت و میزان کاربست شبکهی تلگرام بژر بژاور
کنترلی و تمایل به تسهیم دانش معنیدار است و بر سایر مؤلفهها معنیدار نیست .بهطورکلی
شبکه تلگژرام در ارتبژاطهژایی کژه شژکل داده باعژث توسژعه رفتژار تسژهیم دانژش توسژط
دانشجویان تححیالت تکمیلی در فضای مجازی شده است.
صالحی ،عبژداللهیان و اسژحاق پژور ( )1382در تحقیژق خژود بژه بررسژی هومژوفیلی در
شبکه های اجتماعی مجازی و مطالعژه مژوردی آن در بژین دانشژجویان تححژیالت تکمیلژی
دانشگاه زنجان پرداختند و نتایج نشان داد که با بهکژارگیری رویکردهژای میژانرشژتهای بژه
پدیده هوموفیلی ،بهتر میتوان رخژداد آن را بژه تفسژیر در آورد و ماهیژت چندبعژدی آن را
آشکار کژرد .دانشژجویان تححژیالت تکمیلژی بژا اسژتفاده از ظرفیژتهژای فنژی زنژدگی در
شبکههای اجتماعی اوالً به کنشهای ارتباطی خود براساس هومژوفیلی شژکل دادهانژد و دوم
اینکه نشان دادند جامعه ایران براساس سنتهای اجتماعی خویش در این شژبکههژا زنژدگی
میکند.
ایزدی ،یعقوبی فرانی و عطائی ( )1389در مطالعه خود تحژت عنژوان تعیژینکننژدههژای
رفتارهای کارآفرینانه افراد عضو شبکههای اجتماعی مجژازی نشژان دادنژد کژه ویژگژیهژای
شبکههای اجتماعی ،عوامل محیطی و ویژگیهای کارآفرینانه قادرنژد  42درصژد از تغییژرات
رفتار کارآفرینانه را پیشبینی کنند.
بخشی ،حامژدی نسژب و پورشژافعی ( )1384نیژز در تحقیژق خژود تحژت عنژوان نقژش
شژژبکههژژای اجتمژژاعی مجژژازی در راهبردهژژای یژژادگیری خژژودتنریمی و رشژژد توانژژایی
آیندهپژوهشی دانشجویان که در جامعه آماری دانشجویان دانشگاه خوارزمی انجام گرفژت بژه
این نتیجه رسیدند که دانشجویان در استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ،نمره باالتری در
راهبردهای یادگیری خژودتنریمی ،باورهژای انگیزشژی ،توانژایی محاسژبه ،درک مفهژومی و
روحیه آیندهنگری کسب کردهاند.
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اکبری و سجادینژاد ( )1382در پژوهشی کژه بژا هژدف بررسژی اسژتفاده از شژبکههژای
اجتماعی مجازی ،نگرش به آسیبهای اجتماعی و سالمت روان دانشجویان انجژام دادنژد بژه
این نتیجه رسیدند که رابطه معناداری بین میزان استفاده از شبکههای مجژازی و نگژرش بژه
آسیبهای اجتماعی با سالمت روان و همچنین بین نگرش به آسیبهای اجتمژاعی و میژزان
استفاده از شبکههای اجتماعی وجود دارد.
در همین راستا حسینپژور و عژرب مژؤمنی ( )1382در تحقیژق خژود بژه بررسژی تژأثیر
کاربست شبکههای اجتماعی مجازی بر هویت نهژاد خژانواده پرداختنژد و نشژان دادنژد بژین
شبکههای اجتماعی مجازی و هویت نهاد خانواده رابطه معناداری وجود دارد ،بدینترتیب که
برخی ویژگیهای شبکههای اجتمژاعی مجژازی ازجملژه محژیط تعژاملی ،فضژای صژمیمی و
احساس رضایت ،گروهها و اجتماعات مجازی و محتوا و تولیدات شبکههژای اجتمژاعی تژأثیر
غیرقابل انکاری بر هویت نهاد خانواده و ارزشهای این نهاد مقدس دارد.
زارعژژی ،زارعژژی زوارکژژی ،علژژیآبژژادی و دالور ( )1389در طژژی مطالعژژهای بژژه طراحژژی و
اعتباریابی الگوی شبکه اجتماعی مجازی مدارس ایران پرداختند و نتایج مطالعه ایشان منجژر
به شناسایی چهار مؤلفه اصلی؛ یادگیری شبکهای ،تسهیلگری شبکهای ،مدیریت شژبکهای و
فناوری شبکهای و شانزده زیر مؤلفژه کژه از نرژر عملکژردی و معنژایی مشژابهت بژاالیی بژا
مؤلفههای اصلی داشتند ،گردید.
رضایی ،زارعی و طهرانی ( )1384در تحقیق خژود بژه واکژاوی بژهکژارگیری شژبکههژای
اجتماعی مجازی در یادگیری و آموزش از منرژر اسژتادان و دانشژجویان کژاربر شژبکههژای
اجتماعی مجازی در آموزش پرداختند و نشان دادند بهکارگیری شبکههای اجتماعی و فضای
مجازی در هر دو فرایند آموزش و یادگیری از منرر ذینفعان این حوزه موردپژذیرش اسژت و
یادگیری غنیشده مبتنی بر وب علیرغم موان و چالشهای درک شده بستری مناسب برای
تسهیل ،تسری و خالقیت در فرایند آموزشی است.
 .2روششناسی پژوهش
این پژوهش حاضر با هدف تبیین تجارب زیسته دانشجویان از کاربست شبکههژای اجتمژاعی
مجازی در نگاهداشت فایدهمندی انجام گرفت .روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی بود.
جامعهی آماری پژوهش ،دانشجویان کاربر شژبکههژای اجتمژاعی مجژازی در دانشژگاه رازی
کرمانشاه بودند .برای تعیین حجم نمونه به جهت مدنرر بودن کفایت دادهها از نمونژهگیژری
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تا مرحله اشباع و روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد .در نهایت تعژداد  21محژاحبه طژی
سه هفته انجام شد .اطالعات مربوط به تعداد افراد نمونه که از میژان آنژان محژاحبه صژورت
گرفت در جدول  1آمده است.
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جدول  :1ویژگیهای جمعیت شناختی افراد نمونه شرکتکننده در پژوهش
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با توجه به اینکه محاحبه نیمهساختار یافته بود ،سؤاالت از قبل براساس ادبیژات نرژری و
پژوهشی در زمینه موضوع طرح شده بود .سؤاالت در نرر گرفته برای محاحبه مژوارد زیژر را
در برمیگرفت:
 چگونه با شبکه های اجتماعی مجازی آشژنا شژدید و هژدف شژما از کاربسژت ایژن نژوعشبکهها چیست؟
 چه تجارب تلخ و شرینی (ولو جزئژی باشژد) از کاربسژت شژبکههژای اجتمژاعی مجژازیدارید؟
 بهعنوان یک دانشجو کاربست شبکههای اجتماعی مجازی توسژط دانشژجویان را چگونژهارزیابی میکنید؟
 با توجه به تجارب خود ،به نرر شما چه عواملی باعژث شژده بعضژی از صژاحبنرژران ومسؤولین نگاه تهدید انگارانه به کاربست شبکههای مجازی داشته باشند؟
 با توجه به تجارب خود ،به نرر شما چه عواملی باعث شده بعضی از صاحبنرران و افرادکاربر دیدگاه حمایتی به کاربست شبکههای اجتماعی مجازی داشته باشند؟
 با توجه به تجارب خود ،به نرژر شژما از نرژر ارزشژی و فرهنگژی و اجتمژاعی کاربسژتشبکههای اجتماعی مجازی چه اثرات سودمند و مخربی میتوانند داشته باشند؟
 با توجه به تجارب خود ،میژزان اعتمژاد خژود بژه اخبژار و اطالعژات فضژای شژبکههژایاجتماعی مجازی را تبیین کنید؟
 با توجه به تجارب خود ،سژودمندی کاربسژت شژبکههژای اجتمژاعی مجژازی را از نرژرآموزشی و اطالعاتی چگونه تبیین میکنید؟
پس از انجام هر محاحبه دادهها بالفاصله مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند ،هر محاحبه بژا
محاحبه پیشین مقایسه شده و از نتیجه آن در محاحبه بعژدی اسژتفاده شژد .پژس از اتمژام
محاحبهها فهرست کاملی با اطالعات موردنیاز تهیه و به هر محاحبهشونده یک کد اختحاص
داده شد .سپس دادهها بهدقت مرور و در یک جدول شامل کد محاحبهشژونده و گژزارههژای
کالمی وارد شدند و مفاهیم کدگذاری باز انتخاب شدند .سپس کژدها مجژدداً مژورد بژازبینی
قرار گرفته و در دستههای عمده ادغامشده و در جدولی براسژاس محتژوای کدگژذاری بژاز و
کدگذاری محوری مرتب شدند و در پایان جدولی شامل کدگذاری محوری با در نرر گژرفتن
پاسخهای محاحبه شوندگان ارائه و تحلیل شدند .بژرای کسژب اطمینژان از روایژی پژژوهش،
یعنی دقیق بودن یافتهها از منرر محقق ،مشارکتکنندگان یا خوانندگان گزارش پژوهش دو
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اقدام انجام شد :اول تطبیق توسط اعضا که در آن برخی از مشارکتکنندگان گژزارش نهژایی
مرحله نخست ،فرایند تحلیل یا مقولههای بهدستآمژده را بژازبینی کژرده و نرژر خژود را در
ارتباط با آنها ابراز داشتند .دوم بررسی همکار که در آن دو تن از پژوهشگران حوزه رسژانه-
های مجازی و فناوریهای نوین ،به بررسی یافتهها و اظهژارنرر دربژاره آنهژا پرداختنژد .در
نهایت روایی یافتهها با روشهای تطبیق توسط اعضا و بررسی همکژار تضژمین شژد .الزم بژه
یژژادآوری اسژژت جهژژت رعایژژت مالحرژژات اخالقژژی ،اقژژداماتی ازجملژژه اخژژذ رضژژایت از
شرکتکنندگان جهت شرکت در تحقیق ،محرمانه ماندن اسژامی افژراد و در دسژترس بژودن
محقق جهت پاسخگویی به سؤاالت ،در نرر گرفته شد.
 .2یافتههای پژوهش
از محقق برای دستیابی به نرر افراد در خحوص مزایا و معایب کاربست شبکههای اجتمژاعی
مجازی با مطلعان کلیدی (دانشجویان کاربر شبکههای اجتماعی) که تمژاس نرژری و عملژی
ممتدی با مسئله پژوهش داشتند ،محژاحبه کژرده و تجژارب و نگژرشهژای آنژان را در ایژن
خحوص جویا میشد .در فرایند گردآوری اطالعات کمکم مفاهیم و گزارهها در این خحژوص
انباشته میشدند ،تا جایی که دادهها به تکرار رسیدند .در خحوص تحلیل مرحلهای یافته نیز
باید اذعان کرد که ابتدا با تفکیک متن محاحبه به عناصژر دارای پیژام در داخژل خطژوط یژا
پاراگرافها تالش شد تا کدهای بژاز اسژتخرا شژوند (کژدهای بژاز) و در مرحلژه بعژدی آن
مفاهیم در قالب مقولههای بزرگتری قرار گرفتند (کدهای محوری) .بعژدازاین مرحلژه سژعی
شد که مقوالت نیز در قالب دستههای بزرگ مفهومی طبقهبندی شوند (کدهای انتخابی) .در
شکل  1فرایند استخرا مقوالت ارائه شده است.
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شکل  :1فرایند استخراج مقوالت در سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی

پس از انجام محاحبه تا مرحله اشباع و استخرا مقوالت ،در نهایژت  89مقولژه مفهژومی
اولیه 12 ،مقوله فرعی و  2مقوله اصلی به دست آمد .جزئیات مقوالت بهدستآمده در اشکال
شماره  2یعنی کدگذاری دادهها و شماره  3یعنی الگوی فایژدهمنژدی کاربسژت شژبکههژای
اجتماعی مجازی و مقولهبندیها در قالب جدول  ،2نشان داده شده است.

شکل  :4فرایند مدیریت دادهها و تکامل مدل در سه مرحله کدگذاری باز و محوری و انتخابی
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جدول  :4نتایج کدگذاری باز ،محوری و انتخابی به همراه گزاره مفهومی اولیه
مقوله کلی

مقولههای فرعی

گزاره مفهومی اولیه

تسهیل ارتباط

گسترده شدن دامنه ارتباطات ،پیدا کردن دوستان خار از محدوده
دسترسی ،ارتباط مسترم با دوستان و آشنایان ،دوستیابی آسان ،به
اشتراک گذاشتن عالقهمندیها ،بیان ایده بهصورت آزادانه ،فضای
گفتگوی دو سویه

توسعه مشارکت اجتماعی

باال بردن کیفیت مشارکت ،شناسایی افراد نیازمند و کمک به آنها،
سازماندهی گروههای اجتماعی مجازی فرهنگی ،آموزشی و ...

تبلیغ رایگان و درآمدزایی

استفاده از کتاب ،فیلم و  ..دیگران ،تشویق و تحریک به فعالیت ،تبلیغ
وسی رایگان برای مححوالت خود ،بازدهی باالی تبلیغات ،انتخاب افراد
بهصورت هدفمند برای تبلیغات ،بازاریابی شبکهای ،فروش مححوالت،
تعامل آسان با مشتریان و همکاران ،منب درآمد از راه تبلیغ ،تبلیغ
رایگان ارزشهای اخالفی و ...

مزایای
کاربست

کارکرد آموزشی و محتوایی

انتقال دانستههای عمومی و تخححی افراد به همدیگر ،آشنا شدن با
عقاید مختلف ،تسهیل آموز از راه دور ،گسترش دامنه فرایند یادگیری،
ارتباط آسان و شبانهروزی دانشجویان با همکاران و اساتید ،آشنایی با
بحرانهای جهانی ازجمله محیطزیست و  ،..ایجاد محتوای قابل تکثیر،
تسهیم محتوا و ایدههای خود با دیگران ،کسب اطالعات و اخبار ،افزایش
سرعت فرایند آموزش

ارتباط جهانی

ارتباط کمهزینه با افراد در سراسر جهان ،بیمعنی شدن فاصله
جغرافیایی در ارتباط ،امکان آشنایی با افراد و جوام و فرهنگهای
مختلف و جهانی ،یکپارچهسازی امکانات پایگاههای مختلف اینترنتی

اثرات مفید رفتاری

گسترش فعالیت خیرخواهانه ،افزایش سطح انترارات افراد از خود و
جامعه خود ،بیان اندیشهها به دیگران ،افزایش قدرت تحلیل افراد،
افزایش روحیه انتقادی افراد ،شکلگیری و تقویت خرد جمعی ،ایجاد
انسجام اجتماعی در بین مردم

آسیب به ارزشها

کاهش صداقت بین افراد ،کماهمیت شدن گذشت در روابط ،بیاعتمادی
در روابط ،کم شدن اهمیت صمیمیت بین افراد ،بیتفاوتی نسبت به
مسئولیتپذیری  ،کاهش میل درونی به موفقیت ،تغییر شیوه انجام امور

شبکههای
اجتماعی
مجازی

معایب
آسیب به آدام و رسوم
محلی

کم شدن روابط چهره به چهره ،روابط نامشروع در بین افراد ،کمرنگ
شدن روابط رسمی ،تغییر ادبیات محترمانه به ساده ،شکلگیری روابط
مجازی بهجای روابط خانوادگی ،کاهش صلهرحم ،کاهش روحیه
جم گرایی ،کم شدن معاشرت خانوادگی ،ایجاد فاصله بین افراد

آسیب به باورها

تبلیغات ضد دینی ،حمله به اعتقادات دینی ،دینی زدایی ،ترویج
اعتقادات ضد مذهبی ،باور به عدم تأثیر کارگروهی ،تأثیرپذیری باور فرد
از اخبار کذب ،عدم باور به اثرات مثبت نقش خود ،کاهش انگیزه در

کاربست
شبکههای
اجتماعی
مجازی
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مسئولیت شغلی ،کاهش احساس تعلق و تشدید دو قطبی بودن ،عدم
انگیزه برای تالش ،تسلیم در برابر تنشها،

آسیب به هنجارهای جامعه

کاهش وفاداری در روابط ،خدشهدار شدن احترام متقابل ،نقض حریم
خحوصی ،کم شدن نرم و انضباط ،عادی شدن تمسخر فرهنگهای
مختلف ،ارتباط ناهنجار اجتماعی ،ارتباط با افراد ناباب ،شکلگیری
روابط بین فردی سطحی و متنوع ،افشا شدن اطالعات شخحی ،سرقت
فایلهای شخحی افراد ،ایجاد شکاف بین ملتها و بروز شکاف فرهنگی،
تضعیف پیوندهای سنتی ،گسترش مزاحمتهای سایبری

ترویج شایعات

پخش خبرهای غیرواقعی ،شکلگیری و ترویج سری شایعات،

تأثیر سوء رفتاری

پیدا کردن فرهنگ ارتباطی نامناسب ،شکلگیری و ترویج عادات رفتاری
نامناسب ،تغییر سبک رفتار و کنش افراد با دیگران ،تأثیر افراد در
ناخودآگاه فرد ،ترویج تکیه کالمهای زشت ،گسترش یافتن رفتارهای
غیراخالقی ،بینرمی در خواب ،ایجاد استرس ،افسردگی و اعتیاد
الکترونیکی ،،،ایجاد حس رقابت ناسالم ،ایجاد هیجان کاذب ،دوگانگی
هویت ،،عامل اتالف وقت زیاد ،افزایش پرخاشگری ،ترویج آرمان
گروههای مبتذل ،ترویج رفتارهای نامناسب جنسی

شکل  :2الگوی ساختاری فایدهمندی کاربست شبکههای اجتماعی مجازی
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شکل  3الگوی ساختاری فایدهمندی کاربست شبکههای اجتماعی مجازی را نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود کاربست شبکههای اجتماعی از نرر فایدهمندی و
اثرات کاربست در دو بعد کلی مزایا و معایب قرار میگیرند .مؤلفههای مزایا و معایب کاربست
شبکههای اجتماعی چندگانهاند و درعینحال که بر کاربران شبکههای اجتماعی مجازی اثر
میگذارند ،با همدیگر نیز در ارتباط میباشند.
بحث و نتیجهگیری
به نرر میرسد هر چند شبکههای اجتماعی مجازی ،انسان عحر اطالعات را توانمندتر کژرده
ولی تهدیدات و فرصتهایی در حوزههای مختلف ایجژاد مژیکننژد کژه قابژلبررسژی اسژت.
ازاینرو در تحقیق حاضر با رویکرد کیفی به تبیژین تجژارب زیسژته دانشژجویان از کاربسژت
شبکههای اجتماعی مجازی در نگاهداشت فایدهمندی و اثرات کاربست پرداخته شد .بژر ایژن
اساس در ابتدا با دانشجویان کاربر شبکههای اجتماعی مجازی به محاحبه نیمژه سژاختارمند
در این زمینه اقدام گردید .پس از کدگذاری مژتن محژاحبههژای انجژام گرفتژه ،بژهطژورکلی
دانشجویان دو بعد مزایا و معایب را در نگاهداشت فایدهمندی کاربسژت شژبکههژای مجژازی
ذکژژر نمودنژژد .ایژژن یافتژژه بژژا یافتژژههژژای بویژژد ( ،)2119جاناسژژن و همکژژاران (،)2114
هرپنیژژوک ،)2112(1سژژلماندیو 2و کولوکژژوترنس ،)2119(3ضژژیاییپژژرور ،عقیلژژی (،)1398
جوادینیژا و همکژاران ( ،)1381آریژانی و همکژاران ( )1384و اخژوتی و همکژاران ()1381
همخوان و همسو است.
مزایای کاربست شبکههای اجتماعی مجازی
در رابطه با مزایای کاربست شبکههای اجتماعی مجازی با استفاده از مفژاهیم انتژزاع شژده از
متن محاحبهها 2 ،مؤلفه فرعی یافت شد که عبارتاند از تسژهیل ارتبژاط ،توسژعه مشژارکت
اجتماعی ،تبلیغ رایگان و درآمدزایی ،کارکرد آموزشی و محتوای ،ارتباط جهانی و اثرات مفید
رفتاری.
تسهیل ارتباط :استفاده از شبکه هژای اجتمژاعی مجژازی موجژب سژهولت در دسترسژی بژه
اطالعات ،گسترده شدن دامنه ارتباطات ،پیدا کژردن دوسژتان خژار از محژدوده دسترسژی،
1. Harapnuik
2. Solomonidou
3. Kolokotronis

دوفصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر

سال نهم -شماره  – 71بهار و تابستان 422 7911

ارتباط مسترم با دوستان و آشنایان ،دوستیابی آسان ،به اشتراک گذاشتن عالقژهمنژدیهژا،
بیان ایده بهصورت آزادانه و فضای گفتگوی دو سویه بین کژاربران شژده اسژت .اگرچژه ارائژه
اطالعات در شبکههای مجازی منسجم نبوده و در واق تکهپارههایی از انژواع اطالعژات اسژت
لکن انتشار سری و بیوقفه اطالعات موجب آگاهی کاربران شده است و بستر ارتبژاطی افژراد
بژژا دیگژژر کژژاربران در زمینژژههژژای مختلژژف بژژهراحتژی فژژراهم شژژده اسژژت ،بژژر ایژژن اسژژاس
محاحبهشوندگان در مطالعه حاضر در خحوص این مزیت شبکههای اجتماعی تجاربی را بیان
کردهاند.
توسعه مشارکت اجتماعی :در شبکههای اجتماعی ،همواره اعضای شبکه به صژورت مسژتقیم
یا غیرمستقیم بژه شژرکت در فعالیژتهژای واقعژی در زنژدگی اجتمژاعی تحریژک و تشژویق
میشوند .تأثیرگذاری قابل توجه شژبکههژای اجتمژاعی بژر میژزان و کیفیژت مشژارکتهژای
اجتماعی در جوام مختلف به حدی بوده است که اخیراً تعژداد قابژل تژوجهی از شژبکههژای
اجتماعی ،دقیقاً با هدف توسعه مشارکت اجتماعی مردم در زمینههای خاص ایجاد شژدهانژد.
ایجاد انسجام اجتماعی در بین مردم و تسری در سازماندهی فعالیژتهژای مفیژد سیاسژی و
اجتماعی ،از آثار مثبت شبکههای اجتماعی است و در واق سایتهای شژبکههژای اجتمژاعی
طیف وسیعی از تعامالت اجتماعی با دوستان و اعضای خانواده را میسر میکند.
تبلیغ رایگان و درآمدزایی :اظهژارات محژاحبهشژوندگان بیژانگر آن اسژت کژه شژبکههژای
اجتماعی ابزار تبلیغی مناسژبی بژرای معرفژی و شژناخت انژواع منژاب اطالعژاتی و بازاریژابی
آنهاست .معرفی و تبلیغ مناسب به قحد آگاهیرسانی مژیتوانژد تژأثیر مناسژبی بژر میژزان
استفاده از منژاب اطالعژاتی بگژذارد و حتژی مژؤثرتر از سژایر ابزارهژای ماننژد روزنامژههژا و
صداوسیما عمل نماید .بازاریابی با استفاده از رسانههای اجتماعی بژه دلیژل صژرفهجژویی در
وقت و هزینهها و امکان دسترسی گستردهتر مخاطبان و دریافت بازخورد از آنان میتواند بژه
شکل اثربخشی انجام گیرد.
کارکرد آموزشی و محتوای :خواندن و تولید محتوا و اشژتراکگژذاری دانسژتههژای خژود در
فضای شبکههای مجازی بهدلیل جذابیتهای فراوان آن بدون اجبار و همراه با اختیار ،عالقه،
رغبت و خودانگیختگی اتفاق میافتد که این امر میتواند بستری برای نهادینهسازی فرهنژگ
خواندن و افزایش سرانه مطالعه فراهم نماید .گرچه شاید این خوانژدن ،خوانژدن عمیژق و بژا
کیفیتی نباشد که همراه با استنتا  ،استنباط و درک صورت گیرد و متفاوت با خواندن متون
چاپی باشد ،اما برای فردی که عالقهای به خواندن متون چاپی ندارد و یژا افژرادی کژه مژدت
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زمان زیادی از روز را در شبکههای مجازی میگذرانند ،میتواند مثبت و مفید ارزیژابی شژود.
فراگیر بودن و محبوبیت شبکههای اجتماعی این امکان و فرصت را در اختیار دستاندرکاران
و متولیان حوزه آموزش کشور اعم از نویسندگان و دانشگاهیان و اهل کتاب قرار میدهد کژه
بتوانند فرهنگ خواندن و آموزش مجازی را ترویج نماینژد .بژیشژک ،شژبکههژای اجتمژاعی
اینترنتی نقش بسیار مؤثری در توسعه آموزشهای تخححی و عمومی دارند .گرچه بژه علژت
عدم امکان نرارت علمی ،بسیاری از محتواهای اینترنتی هنوز به مرتبه قابل قبژولی از اعتبژار
علمی نرسیدهاند ،اما درعین حال شبکههای اجتماعی یکی از عرصههای اینترنتی هسژتند کژه
کاربران بی شمار آنها به صورت خودجوش اقدام به آموزش و انتقال دانستههژای تخححژی و
عمومی خویش به دیگران میکنند .عالوه بر این ،شبکههای اجتماعی علمژی و آموزشژی نیژز
به صورت تخححی و با هدف آموزش از راه دور یا همژان آمژوزش مجژازی ،مشژغول فعالیژت
هستند .با استفاده از شبکههژای اجتمژاعی آموزشژی مجژازی ،دانژش آمژوزان و دانشژجویان
میتوانند دامنه فرآیند یادگیری خود را در هر لحره که نیازمند سژؤال و برقژراری رابطژه بژا
استاد یا سایر دانشجویان هم رشتهای باشند ،به خار از محدودههای کالس گسترش دهند.
ارتباط جهانی :مبنا و هدف اصلی اینترنژت ،برداشژتن فاصژله جغرافیژایی میژان انسژانهژای
سراسر دنیا و ایجاد تحول در عرصه ارتباطات و تبادل اطالعات است .درحژالی کژه هژی کژس
تحور نمیکرد روزی جنبه اجتماعی اینترنت به صورت کاربرد اصلی آن درآیژد و شژبکههژای
اجتماعی اینترنتی پا به عرصه وجود بگذارد؛ این موضوع در بین کاربران اینترنتی چنان مورد
استقبال قرار گرفت که به جرأت میتوان گفت یکی از تأثیرگذارترین سرویسهای ارائه شژده
در اینترنت و وب که در سالهای اخیر تحول شگرفی در نرام اجتمژاعی کشژورهای مختلژف
جهان به وجود آورده ،شبکههای اجتماعی اینترنتی بژوده اسژت .بژر ایژن اسژاس در تحقیژق
حاضر مزیتهایی همچون ارتباط کمهزینه با افراد در سراسر جهان ،بژیمعنژی شژدن فاصژله
جغرافیایی در ارتباط ،امکان آشژنایی بژا افژراد و جوامژ و فرهنژگهژای مختلژف و جهژانی،
یکپارچهسازی امکانات پایگاههای مختلف اینترنتی در این زمینژه توسژط محژاحبهشژوندگان
بیان گردید.
اثرات مفید رفتاری :مردم در گذشته استفاده از فضای تعاملی مانند چت را تجربه کژردهانژد؛
اما در این فضا ،کاربران کمتر شخحیت و هویت خود را به درستی اعالم میکنند و از نامهژا و
شخحیتهای مستعار استفاده میکنند؛ زیرا به این فضژا اعتمژاد الزم را بژرای بژازگو کژردن
حقیقت ندارند .با شکل گیری وب سایتهای شبکه اجتمژاعی مژردم صژداقت را جهژت پیژدا
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کردن دوستان قدیمی ،لذت استفاده از علم و  ...به همراه اعتماد واقعی به دسژت آوردنژد .بژه
نرر میرسد تا قبل از به وجود آمدن شبکههای اجتماعی ،موضوع اعتماد و صمیمیت فضژای
سایبر در سراسر دنیا لمس نشده بود؛ ولی زمانی که شبکههای اجتماعی پا به عرصه اینترنژت
گذاشتند ،مردم با اعتماد به این پایگاهها باعث گسترش صمیمیت در بین یکدیگر شدند و بژر
این اساس محاحبهشوندگان تحقیق در این زمینه به مزایای گسژترش فعالیژت خیرخواهانژه،
افزایش سطح انترارات افراد از خود و جامعه خود ،بیان اندیشهها به دیگران ،افژزایش قژدرت
تحلیل افراد ،افزایش روحیه انتقادی افراد ،شکلگیری و تقویت خرد جمعی و ایجژاد انسژجام
اجتماعی در بین مردم اشاره داشتهاند.
معایب کاربست شبکههای اجتماعی مجازی
در رابطه با معایب کاربست شبکههای اجتماعی مجازی با استفاده از مفژاهیم انتژزاع شژده از
متن محاحبهها 2 ،مؤلفه فرعی یافت شد کژه عبژارتانژد از آسژیب بژه ارزشهژا ،آسژیب بژه
آدابورسوم  ،آسیب به باورها ،آسیب به هنجارهای جامعه ،تژرویج شژایعات و اخبژار کژذب و
اثرات سوء رفتاری.
آسیب به ارزشها و باورهای جامعه :در شبکههای اجتماعی مجازی نیز مانند سایر رسانههژا،
افراد و گروههای مغر با اهداف از پیش تعیین شژده و بژا شژیوههژای مخحژوص ،اقژدام بژه
تبلیغات ضد دینی و حمله به اعتقادات مذهبی مینمایند .ازآنجاکه در فضای مجازی ،ساخت
ارتباطات دینی بیشتر اقناعی و الگوی ارتباطی گزینشی است ،حذف حضژور فیزیکژی سژبب
میشود ارتباط دینی از یک ارتباط عمودی به یک ارتباط افقی تبدیل شود که به ایژن ترتیژب
ساخت ارتباطات سنتی کاربران تحت تأثیر قرار میگیرد و متناسب با ارزشهای دینژی ،فهژم
کاربر از دین را هم تغییر میدهد و این مسئله میتواند در کوتاهمدت بحرانزا باشژد .بژر ایژن
اساس محاحبهشوندگان در تجارب خود به مواردی همچون تبلیغژات ضژد دینژی ،حملژه بژه
اعتقادات دینی ،دینی زدایی ،ترویج اعتقادات ضد مژذهبی ،بژاور بژه عژدم تژأثیر کژارگروهی،
تأثیرپذیری باور فرد از اخبار کذب ،عدم باور به اثرات مثبت نقژش خژود ،کژاهش انگیژزه در
مسئولیت شغلی ،کاهش احساس تعلق و تشدید دو قطبی بودن ،عژدم انگیژزه بژرای تژالش،
تسلیم در برابر تنشها ،کژاهش صژداقت بژین افژراد ،کژماهمیژت شژدن گذشژت در روابژط،
بژژیاعتمژژادی در روابژژط ،کژژم شژژدن اهمیژژت صژژمیمیت بژژین افژژراد ،بژژیتفژژاوتی نسژژبت بژژه
مسئولیتپذیری ،کاهش میل درونی به موفقیت و تغییر شیوه انجام امور اشاره داشتهاند.
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آسیب به آدابورسوم و هنجارهای جامعه :یکی دیگر از معایب شبکههای اجتماعی مجژازی
ترویج عقاید و تفکرات فرقهای و فرهنگ بیگانه است .این تهدید در ابتدا شاید آشکارا نباشژد
اما بهمرور زمان زیرساخت فرهنگی و اعتقادی یک جامعه را دچار مشکالت میکند .این نژوع
تهدید اصوالً از نوع خطرات بلندمدت است که در بیشتر این حرکژات نقژش کشژورهای غیژر
متحد بیگانه و برخی جناحهای سیاسی دیده میشود .بر این اساس از نرر محاحبهشژوندگان
مواردی همچون کم شدن روابط چهره به چهره ،روابط نامشروع در بین افراد ،کمرنگ شژدن
روابط رسمی ،تغییر ادبیات محترمانه به ساده ،شژکلگیژری روابژط مجژازی بژهجژای روابژط
خانوادگی ،کاهش صلهرحم ،کاهش روحیه جم گرایی ،کم شدن معاشرت خژانوادگی ،ایجژاد
فاصله بین افراد کاهش وفاداری در روابژط ،خدشژهدار شژدن احتژرام متقابژل ،نقژض حژریم
خحوصی ،کم شدن نرم و انضباط ،عادی شدن تمسخر فرهنگهای مختلف ،ارتباط ناهنجژار
اجتماعی ،ارتباط با افراد ناباب ،شکلگیری روابط بین فردی سژطحی و متنژوع ،افشژا شژدن
اطالعات شخحی ،سرقت فایلهای شخحی افراد ،ایجاد شکاف بژین ملژتهژا و بژروز شژکاف
فرهنگی ،تضعیف پیوندهای سنتی و گسترش مزاحمتهای سایبری؛ ازجمله معایب کاربسژت
شبکههای اجتماعی مجازی در ابعاد آسیب به آدابورسوم و هنجارهای جامعه قرار دارند.
ترویج شایعات :به علت عدم امکان شناسایی هویت واقعی اعضژا و نیژز عژدم امکژان کنتژرل
محتوای تولید شده توسط کاربران شبکههای اجتماعی ،یکی از مهژمتژرین پیامژدهای منفژی
این شبکهها ،شکلگیری و ترویج سری شایعات و اخبار کذبی خواهد بود که توسط برخژی از
اعضای این شبکهها و با اهداف خاص و غالباً سیاسی منتشر میشود.
اثرات سوء رفتاری :هر شبکه اجتماعی مجازی ،فرهنگ ارتباطاتی خاص خود را دارد ،یعنژی
منش و گفتار مخحژوص و منححژربه فژردی را بژرای خژود برگزیژده اسژت .البتژه مژیتژوان
شبکههایی را یافت که فرهنگ ارتباطاتی تقلیدی برای خود برگزیدهاند .فرد با عضویت در هر
شبکه اجتماعی درگیر نوع خاصی از فرهنگ ارتباطاتی میشژود کژه شژامل :برخژورد ،تکیژه
کالم ،اصطالحات مخحوص ،رفتار ،تیپ شخحیتی و ظاهری و  ...است .بژدون تردیژد ،میژزان
تأثیرپذیری فرد از این محیط ،صفر مطلق نخواهژد بژود .پژس هژر شژبکه اجتمژاعی ،هویژت
مطلوب خود را ترویج میکند .بهعنوانمثال در شبکه اجتماعی فیسبوک کاربر در کنار اینکژه
عضو جامعه بزرگ پایگاه موردنرر است ،در گروه و شبکههای اجتماعی کوچکتری نیز عضژو
میشود .هر کدام از این گروهها وابستگی خاص خود را دارنژد و بژه تبژ  ،فرهنژگ ارتباطژاتی
مخحوص .پس فرد در تأثیرپذیری از فرهنگ ارتباطاتی این گروهها بر خود الزم میبینژد کژه
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هویت ارتباطاتی خود ،یعنی سبک و هویت کنشهای کلی خژویش در ارتبژاط بژا دیگژران را
تغییر دهد؛ هر چند این تغییر هویت موقت و محدود به زمژان و مکژان خاصژی باشژد؛ ولژی
بدون تردید در هویت واقعی فرد بیتأثیر نخواهد بود و به طورکلی ،همژه اجژزای یژک شژبکه
اجتماعی که فرد با آن در تعامل است ،در ضژمیر ناخودآگژاه فژرد تژأثیر مژیگژذارد .هویژت
ارتباطاتی فرد نیز چیزی نیست که به ضمیر ناخودآگاه مرتبط نباشد.
بهطورکلی میتوان گفت نوع استفاده از هر ابژزاری در طژول تژاریخ بژه شژکل فرهنژگ و
اخالقیات بشر مربوط میشده است و رسانههای اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نیسژتند.
این پدیده نیز همانند هر ابزار و فناوری دیگری دارای کارکردها و کژکارکردهایی میباشد .به
همین دلیل است که در سال های اخیر کشژورهایی ماننژد چژین ،روسژیه و ایژران بژا کمژک
شرکتهای خحوصی و دانش بنیان خود و فراهم نمودن زیرساختهای الزم ،اقدام به فژراهم
آوردن و ایجاد سرویسهایی مشابه و حتی بهتر نمودهاند .آنها سعی کردهاند تا بژا یژک دیژد
فراملی نهتنها اقدام به جذب کاربران خود بلکه در جذب کاربران بینالمللی نیز موفق باشژند.
در کشور ایران نیز شبکههای اجتماعی مجازی همچون مرجژ متخححژین کشژور ،انجمژن،
شبکه پژوهشگران کشور ،مرج های استخدامی و به تازگی شژبکه اجتمژاعی سژروش و  ...در
این راستا پایهریزی شدهاند .عمدهی کارکردهای این فضژا بژه دلیژل تعژاملی بژودن و ایجژاد
قابلیتهای ویژه برای ارضای همه نیازهای مرتبط با زندگی افراد اسژت کژه ازجملژهی آنهژا
میتوان به تسهیل ارتباط ،توسعه مشارکت اجتمژاعی ،تبلیژغ رایگژان و درآمژدزایی ،کژارکرد
آموزشی و محتوای ،ارتباط جهانی و اثرات مفید رفتاری اشاره کرد .همچنژین از کژکاردهژای
اصلی این ابزارها میتوان آسیب به ارزشها و آدابورسوم ،آسیب بژه باورهژای و هنجارهژای
جامعه ،ترویج شایعات و اخبار کذب و اثرات سوء رفتاری را نام برد.
در نهایت با توجه به اینکه مشخص گردید که کاربست شبکهی اجتماعی مجازی در کنار
فایدهمندی و مزایا ،دارای معایب نیز میباشد ،پیشژنهاد مژیگژردد در ایژن زمینژه تحقیقژات
بیشتری انجام گیرد و اثرات مختلف کاربست شبکههای اجتماعی مجازی را بژر قابلیژتهژا و
عملکردهای دانشجویان مشخص نموده و بهتب آن اطالعرسانیهای ارزنده در زمینهی اثژرات
مثبت و منفی کاربست شبکههای مجازی در اختیار کاربران این شبکهها قرار داده شژود و در
دانشگاهها اقداماتی برای آشناسازی و فرهنگسازی استفادهی مفیژد و علمژی از شژبکههژای
اجتماعی مجازی صورت گیرد .آنچه مسلم است این است که کارکردهای وسی این رسانهها،
لزوم مطالعهی عمیق تر برای فهم بیشتر مسائل فرهنگی جامعه و توجه بژه ظرفیژت بژالقوهی
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رسانه های اجتماعی برای دسترسی به اهداف رشد و گسترش کشور را ایجاب میکند .رسانه-
های اجتماعی مجموعهای از فرصتها و تهدیدها هستند و لذا نباید با دیدن نیمهخالی لیوان،
گسترش و استفاده از این روند اطالعرسژانی مژدرن را محژدود کژرده و از مزایژای آن غفلژت
ورزید.
تشکر و قدردانی
در پایان از دانشجویانی که با همکاری صمیمانه خود ،انجام تحقیق حاضژر را فژراهم نمودنژد
تشکر و قدردانی مینماییم.
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