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Virtual social networks are widely welcomed by users and they spend a
considerable portion of their daily time in these networks. In order to find
out the relation between the time that people devote to the internet and the
effects of their presence in social networks on lifestyle , the present study
was conducted with a focus on students of imam sadiq(a.s) university as a
case study with qualitative approach and observation ( cooperative and non participative ) and unstructured interviews.
The results showed that the most use of these networks is in dormitories
and at night and before sleep. Using virtual networks in classroom is second.
research shows that students try to use virtual social networks in the
university mosque.
according to the research, virtual social networks in providing
entertainment and entertainment, co-ordinator activities (such as job, job,
religious activity, participation in political activities, group of poems),
providing information about the events and conditions of society (including
sport, political, economic, etc.), socialization (including communication with
spouse, communication with friends) and neglect of reality (including time
of sleep and rest, prayers, face to face communication) can influence
students lives.
Key Words: Virtual reality networks, telegrams, lifestyle, university
students, Imam Sadeq(a.s).
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چكيده
شبکههای اجتماعی مجازی ،امروزه با استقبال فراوانی از سوی کاربران مواجه شدهاند و آنان بخش قابل
توجهی از ساعات روزانه خود را در این شبکهها سپری میکنند .در همین راستا برای پیبردن به رابطه میان
زمانی که افراد به اینترنت اختصاص میدهند و تأثیرات حضورشان در شبکههای اجتماعی بر سبک زندگی،
پژوهش حاضر با تمرکز بر دانشجویان دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) به عنوان مورد مطالعهشونده با
رویکرد کیفی و روش مشاهده (مشارکتی و غیرمشارکتی) و مصاحبه ساختنیافته انجام شد.
نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین استفاده دانشجویان از شبکههای مذکور در خوابگاهها و به هنگام
شب و قبل از خواب صورت میگیرد .استفاده از شبکههای مجازی در کلاس درس در رتبه دوم قرار دارد.
پژوهش نشان داد که دانشجویان سعی میکنند که در مسجد دانشگاه از شبکههای اجتماعی مجازی
استفادهای نداشته باشند.
براساس پژوهش انجام گرفته ،شبکههای مجازی اجتماعی در فراهم کردن تفریح و سرگرمی،
فعالیتهای هماهنگکننده (ازجمله انجام کارهای تشکیلاتی ،شغل ،فعالیتهای دینی ،مشارکت در
فعالیتهای سیاسی ،گروه شعر) ،فراهم کردن اطلاعات درباره رویدادها و شرایط جامعه (ازجمله
ورزشی ،سیاسی ،اقتصادی و ،...دسترسی سریع و مؤثر و با کیفیت بالا ،انتشار سریع و آزادانه اخبار و
اطلاعات) ،جامعهپذیری (ازجمله ارتباط با خانواده ،ارتباط با همسر ،ارتباط با دوستان) ،کاهش تنش
اجتماعی (امکان بیان ایدهها به صورت آزادانه) ،تسهیل نوآوری ،اقتباس و پیشرفت (همانند موضوعات
آموزشی و تحصیلی شامل ارسال مطالب و فایلهای درسی ،ارتباط با اساتید ،انجام تکالیف ،اخبار
کلاسها ،انگیزه دادن در زمینه تخصصی و کاری دانشجویان) و همچنین غفلت از واقعیت (شامل زمان
خواب و استراحت ،عبادات ،ارتباطات چهره به چهره) در زندگی دانشجویان تأثیرگذار است.
واژگان کليدي :شبکههای مجازی اجتماعی ،تلگرام ،سبک زندگی ،دانشجویان دانشگاه امام صادق (علیهالسلام).
* دانشآموخته کارشناسی ارشد ،دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (علیهالسلام).
m.pahlavanizadeh@gmail.com
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مقدمه

فضای مجازی تبدیل به منزلگاه هزاران گروه از مردمی شده است که همدیگر را برای به
اشتراک گذاشتن اطلاعات ملاقات میکنند ،درباره علائق دوجانبه بحث میکنند ،گیم بازی
میکنند و به تجارت میپردازند .شبکههای اجتماعی مجازی نوع جدیدی از شبکههای
ارتباطات اجتماعی هستند که توانستهاند سهم قابل توجهی از مدت صرف شده برای
ارتباطات اجتماعی را به خود اختصاص دهند و در عوض از تعاملات اجتماعی پیش از
خود بکاهند .سهولت کاربری ،امکانات شبکههای مجازی و تنوع محتوایی آن همراه با
اختیار حضور و عدم حضور لحظهای در آن سبب شده که اکثر گروههای سنی بتوانند
نیازهای ارتباطی خود را تأمین کرده و با نیازهای جدیدی نیز آشنا شوند (بل ،9831 ،ص.
.)911
از سوی دیگر ،مفهوم سبک زندگی بیانگر روش زندگی و منعکسکننده طیف کاملی
از ارزشها ،عقاید و فعالیتهای اجتماعی است .سبک زندگی از الگوهای فرهنگی،
رفتاری و عادات شکل میگیرد و افراد به طور روزمره آنها را در زندگی فردی و
اجتماعی خود به کار میگیرند .افراد به واسطه کنشهای اجتماعی متقابل خود با والدین،
دوستان ،همسالان ،آشنایان و همچنین مصرف رسانهها ،الگوهای رفتاری را میآموزند .به
عبارتی سبک زندگی شامل فعالیتهای معمول و روزانه است که شخص آنها را در
زندگی خود به کار گرفته و روی سلامت او تأثیر دارد (ایگلتون .)9839 ،به نظر هابرماس
سبک زندگی تحت تأثیر سطح ساختاری (بازتولید فرهنگ) ،سطح موقعیتی (بازتولید
اجتماعی) و سطح فردی (اجتماعی کردن) تغییر میکند؛ بنابراین شبکههای اجتماعی به
عنوان به وجودآورنده سیستم اجتماعی و سیستم روابط پیچیده بین افراد که بازتولید
اجتماعی و فرهنگی و اجتماعی کردن افراد را در درون خود نهفته دارد ،میتواند منبع
تولیدکننده سرمایه اجتماعی باشد و سبک زندگی افراد جامعه را تغییر دهد .در کنار همه
آثار مثبت شبکههای اجتماعی مجازی ،تصور برخی از پیامدهای منفی آنها و چالشهایی
که ایجاد کردهاند ،امری بدیهی است (شاهنوشی و تاجی ،9819 ،صص.) 18-19 .
رسانهها و الگوهای استفاده از آنها و نیز انواع محتواهای رسانهای مورد استفاده با
هویت ما پیوند میخورند .از این طریق ،روابط ما با رسانهها برای ما بر اساس سبک
مصرف رسانهای (که بخشی از سبک زندگی ماست) تعریف میشوند .در برخی مواقع
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هم ممکن است انتخاب آگاهانهای انجام گیرد تا از طریق انتخاب و استفاده فردی از
رسانهها ،احساس هویت مشترک با دیگران تقویت گردد تا در واقع سبک خود را به
سبک عمومی نزدیک سازیم.
اینکه شبکههای اجتماعی تا چه حد میتوانند تأثیرگذار باشند و چه تغییراتی را در
عناصر مختلف جامعه به وجود میآورند ،مخاطبان عمده این شبکهها چه کسانی هستند و
چه نوع استفادهای از این شبکهها میکنند ،نیازمند تحقیقات و بررسیهای مداوم است تا
روند تغییرات و جنبههای مختلف تأثیرات آن مورد توجه قرار گیرد .باید بررسی شود که
با ورود شبکههای اجتماعی چه تغییراتی در سطوح مختلف جامعه و زندگی افراد به
وجود میآید و آیا میتوان ورود شبکهها و کاربرد آنها را به گونهای کنترل نمود تا
تعارضات اجتماعی و فرهنگی ناشی از ورود آنها را به حداقل برساند .از طرفی از آنجایی
که جوانان یک جامعه مستعدترین قشر جامعه به حساب میآیند و ریسکپذیری بالاتری
نسبت به بقیه قشرها دارند و با این گونه تغییرات آسانتر روبرو میشوند؛ بر این اساس،
توجه به تأثیرگذاری شبکههای اجتماعی مجازی بر روی رفتار کاربران به خصوص
جوانان در فضای واقعی از جمله تأثیر بر روابط دوستی ،تفریح ،آرامش روحی ،عبادت،
ورزش ،میزان استراحت و خواب و حتی سطح تحصیلی از اهمیت ویژهای برخوردار
است .و چهبسا آگاهیبخشی به افراد نسبت به این تأثیرات پنهانی را میطلبد.

در عصر حاضر زندگی مجازی انسانها در کنار زندگی واقعی آنها قرار گرفته است و
بسیاری از افراد در سراسر جهان برای خود یک حیات مجازی با هویت ،شخصیت و
سبک زندگی متفاوت قائل هستند .از این حیث ،توصیف وضعیت موجود فضای سایبر و
سیاستگذاری برای رسیدن به وضعیت مطلوب اهمیت زیادی پیدا میکند (نوروزی،
 ،9819ص.)7 .
شکلگیری شبکههای مجازی ،بازیهای آنلاین گروهی ،وبلاگها و سایتهای
شخصی خبری و اخیراً زندگی دوم توجه به آثار فرهنگی فناوری اطلاعات و ارتباطات را
بسیار جدی کرده است .احتمال ًا جذابیت شبکههای اجتماعی مجازی و سهولت فعالیت در
آنها سبب شده حداقل به دلیل زمان مصرفی برای آن ،بخشی از سبک زندگی که مرتبط
با چنین تعاملاتی است دچار تغییراتی شود (علیمرادی ،9831 ،صص .)98-99 .پدیدهای
که به راحتی میتوان آثار آن را در خوابگاههای دانشجویی مشاهده کرد.
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با این توصیفات ،سؤالات اصلی و فرعی پژوهش حاضر به قرار زیر طرح میشود:
 .9سؤالات تحقيق
 .9-9سؤالات اصلي

 -9کمیت و کیفیت کاربری شبکههای اجتماعی مجازی در میان گروههای مختلف
دانشجویان دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) چگونه است؟
 -9کاربری شبکههای اجتماعی مجازی در میان گروههای سؤال اول چه تأثیری بر
سبک زندگی آنان گذاشته است؟
 .2-9سؤالات فرعي

 -9کمیت و کیفیت کاربری شبکههای اجتماعی مجازی در میان دانشجویان دانشگاه
امام صادق (علیهالسلام) ،در محل کلاسها چگونه است؟
 -9کمیت و کیفیت کاربری شبکههای اجتماعی مجازی در میان دانشجویان دانشگاه
امام صادق (علیهالسلام) ،در محل خوابگاهها چگونه است؟
 -8کمیت و کیفیت کاربری شبکههای اجتماعی مجازی در میان دانشجویان دانشگاه
امام صادق (علیهالسلام) ،در محل مسجد دانشگاه چگونه است؟
 .2چارچوب مفهومي
 .9-2سبک زندگي

زیمل در مورد سبک زندگی عبارتهای متعددی دارد مانند اینکه «سبک زندگی تجسم
تلاش انسان است برای یافتن ارزشهای بنیادی یا به تعبیری فردیت برتر و شناساندن آن به
دیگران که در قالب شکلها و صورتهای رفتاری نمود مییابد» ()Simmel, 1990, p. 314
و همچنین این عبارت که سبک زندگی را «عینیتبخشی به ذهنیات در قالب اشکال
شناخته شده اجتماعی تعریف میکند» ( .)Simmel, 1990, p. 463با توجه به تعاریف و
عبارتهای زیمل ،میتوان این تعریف از سبک زندگی را برگزید که «سبک زندگی کل
بههم پیوستهای از شکلهایی است که فرد حسب انگیزههای درونی خود و به واسطه
تلاشی که برای ایجاد توازنی میان شخصیت ذهنی و زیست محیط عینی و انسانیاش به
انجام میرساند ،برای زندگی خود برمیگزیند» (مهدوی کنی ،9837 ،ص .)19 .از نظر
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سایر دانشمندان یکی از راههایی که میتوان به درک بهتری از مفهوم سبک زندگی
مختلف دست یافت ،بررسی عناصر و مؤلفههایی است که ایشان برای سبک زندگی
برشمرده و یا در تحقیقات خود از آنها به عنوان شاخص بهره بردهاند .این شاخصها در
ادامه مختصر ًا بیان میگردد -9 :مصرف -9 ،فعالیتهای فراغت -8 ،سلیقه -4 ،روابط
انسانی و  -1روابط شغلی.
همچنین ،شبکههای اجتماعی مانند تلگرام ،از طریق پشتیبانی از تعامل ،حمایت از
ارائه و دریافت بازخورد؛ همچنین تقویت ارتباط بین افراد ،به بهبود فرایند یادگیری و
کسب مهارتهای اساسی مانند تفکر انتقادی ،خلاقیت و حل مسئله در فراگیران کمک
میکنند (آریانی و همکاران ،9814 ،ص .)83 .از طریق شبکههای اجتماعی مجازی
دانشجویان قادر به ساختن پروفایل ،تسهیم اطلاعات ،دیدن یادداشتهای دیگر
دانشجویان و غیره هستند ( .)Java et al, 2007, p. 25این شبکهها به استادان کمک
میکنند تا ضمن دریافت اطلاعات مورد نیاز درباره دانشجویان ،فرایند یادگیری فعال و
اجتماعی آنان را به نحو مطلوبتری پشتیبانی کنند (.)Isik, 2013, p. 215
دانشجویان از طریق تلگرام میتوانند با یکدیگر و با استادان ،به نحوی سریع ارتباط
برقرار کنند و به یکدیگر در خصوص مسائل مختلف درسی و کلاسی به موقع
اطلاعرسانی کنند .با استفاده از تلگرام دانشجویان میتوانند علاوه بر انتقال مواد و
فایلهای درسی به سایر دانشجویان ،تکالیف و فعالیتهای کلاسی خود را به استادان،
ارسال و از آنها بازخورد دریافت کنند ( .)Sari-Motlagh et all, 2016, p. 1162به
همین منوال ،تلگرام امکانات مناسبی را برای معرفی موضوعات و منابع اطلاعاتی مرتبط با
موضوع تدریس ،در اختیار دانشجویان و استادان قرار میدهد و امکان دریافت اطلاعات
جدید و مورد نیاز را بدون محدودیت برای اعضای گروه فراهم میآورد (چراغ ملایی و
همکاران ،9818 ،ص .)87 .همچنین ،دانشجویان میتوانند با طرح نظر خود در فضای
عمومی شبکه و با کمک استادان در بحثهای گروهی و پرسش و پاسخ پیرامون مسائل
درسی و کلاسی شرکت کنند (.)Irwin et al, 2012, p. 1221
با تسهیل همکاری و انجام کار تیمی از طریق شبکههای اجتماعی ،دانشجویان
تعاملات رسمی و غیررسمی خود را با یکدیگر گسترش میدهند و ضمن کار کردن بر
روی پروژههای درسی مشترک ،آنها را برای استفاده ،در اختیار دانشجویان دیگر قرار
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میدهند ( .)Hamid et al, 2015, p. 3افزون بر این موارد ،تصویرسازی محتوای درسی
برای دانشجویان ( ،)Isik, 2013, p. 214افزایش اعتماد به نفس ،انگیزه و مهارت یادگیری
دانشجویان ،ارائه مواد درسی شخصی شده و مستقل شدن دانشجو در جریان یادگیری
( ،)Racthman & Firpo, 2011, p. 4ایجاد فضایی برای کلاس مجازی به عنوان حمایت
نوآورانه از فرایندهای آموزشی ( ،)Milosevic et al, 2015, p. 579کمک به استادان برای
انتخاب و استفاده از روشهای تدریس مناسب بر اساس علایق دانشجویان ،تقویت تفکر
انتقادی و یادگیری پروژهمحور تیمی (چراغ ملایی و همکاران ،9818 ،ص ،)89 .از دیگر
کاربردهای تلگرام در آموزش عالی به شمار میروند .به علاوه میتوان با به کارگیری
شبکههای اجتماعی در فرایند آموزشی و یا درمـانی ،از آنـهـا به طور بهینه در جـهت
اهـداف آموزشی اسـتفاده کـرد ( .)Teclehaimanot & Hickman, 2011, p. 7گرچه
رسانههای اجتماعی پتانسـیلی بـرای ایجـاد تأثیرات منفی بر روی دانشجویان دارند ،با
این وجود این شبکهها میتوانند به عنوان یک مـنبـع مفید و مثبت برای دانشجویان در
جنبههای مختلف خدمترسانی کنند بـه شـرطی کـه بـه طـرز صحیحی مورد اسـتفاده
قـرار بگیرند ( .)Hanson et al, 2011, p. 7مثلاً دانشگاهها میتوانند به صورت مؤثر و
مثبت به دانشجویانشان در زمینه تخصصی و کاری خودشـان انگیـزه بدهند .افزایش
انگیزه دانشجویان میتواند در موفقیـتهـای آنـان ،نمـرات و سـایر جنبـههـای
روانشناختی افـراد مـؤثر و مفید واقع شود (.)Imhof et al, 2007, p. 2827
محدود بودن میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و استفاده از آنها جهت
ارتـبـاط بــا اساتید ،خانواده و دوستان میتواند دانـشجویان را در کـسب عملکرد
تحصیلی و آکادمیکی مثبـت کمک کنند .گرچه عکس این قضیه نیز صادق است .بدین
معنی که سپری کردن زمان بـیش از حد جهت استفاده از شبکههای مـجازی باعث تأثیر
منفی بـر دانـشجویان و وارد ساختن خلـل در عملکرد تحصیلی و آکادمیکی آنان میشود
( .)Kirschner & Karpinski, 2010, p. 1239باید توجه داشت که هر چند فـعالیت و
عـضویت در این شبکهها سبب تسهیل ارتبـاط بـا دوسـتان میشود ( Pempek et. al,

 ،)2009, p. 229ولـی بـه هـمـان مـیـزان بــا کـاهش زمـان مطالعه دانشجویان ،سبب
اختلال در روند تحصیل آنها میشود ( .)O'Brien, 2011, p. 69استفاده از شبکههای
مجازی باعث کاهش تمرکز بر عملکرد تحصیلی شـده و بـر عادات مـطالعه فـردی تـأثیر
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میگذارد و اسـتفاده افـراطی از شـبکهها میتواند اثر منفی بر عملکرد آکـادمیکی آنـان
داشته باشد (.)Jacobsen & Forste, 2011, p. 275
در مجموع ،با توجه به مطالب اشاره شده و زمینههای پرشمار کاربرد تلگرام در
فعالیتهای آموزشی ،استفاده از تلگرام در این حوزه میتواند منجر به توانمندسازی
استادان و دانشجویان و در نتیجه بهبود سطح کیفیت یادگیری شود.
 .2-2نظریه کارکرد پيامهای ارتباطي

تعریف نقشها و کارکردهای فردی و اجتماعی پیامهای ارتباطی ،منبعث از نظریه
کارکردگرایی 9در جامعهشناسی است .نظریه کارکردگرایی ضمن بنیادی انگاشتن ارزشها
و هنجارهای مشترک برای جامعه ،بر نظم اجتماعیِ مبتنی بر توافقهای ضمنی تأکید
میکند و دگرگونیهای اجتماعی را دارای آهنگی کُند و سامانمند میداند.
کارکردگرایی در تبیین پدیدههای اجتماعی ،به خدمتی که این پدیدهها در نظم و
تعادل چارچوب اجتماعی دارند توجه و همه رخدادها و فعالیتهای نهادینه شده را
براساس «نیاز»های جامعه توجیه میکند .بنابراین ،نقشها و کارکردهایی که برای رسانهها
در جامعه تعریف میکند ،رفع نیازهایی چون تداوم ،نظم ،یکپارچگی ،هدایت و سازگاری
است .از این دیدگاه ،جامعه از عناصر مختلفی تشکیل میشود که به یکدیگر متکی هستند
و به صورت یک نظام در محیط خود فعالیت میکنند .رسانه یکی از عناصر زیرمجموعه
نظام محسوب میشوند که بخشهای مختلف نظام را به یکدیگر مرتبط میسازند و
ضمن تأمین نظم و یکپارچگی درونی نظام ،ظرفیت پاسخگویی آن را در بحرانها
براساس واقعیتها افزایش میدهند.
 .9-2-2کارکردها

دنیس مک کوایل 9کارکردهای اجتماعی رسانهها را به تفکیک چنین برمیشمارد:
الف .اطلاعات

3

 فراهم کردن اطلاعات درباره رویدادها و شرایط جامعه و جهان
 فهم روابط قدرت

 تسهیل نوآوری ،اقتباس و پیشرفت
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ب .همبستگی( 4ارتباط)

 تبیین ،تعبیر و تفسیر معنای رویدادها و اطلاعات
 حمایت از نظم و اقتدار مستقر
 جامعهپذیری

 هماهنگ کردن فعالیتهای مجزا
 ایجاد اجماع

ج .تداوم( 5استمرار)

 بیان و معرفی فرهنگ مسلط و شناساندن خردهفرهنگها و پیشرفتهای فرهنگی جدید
 تقویت و حفظ وجوه مشترک ارزشها

د .سرگرمی

6

 فراهم کردن تفریح و سرگرمی ،تغییر توجه و [ایجاد] آرامش
 کاهش تنش اجتماعی

هـ .بسيج

7

 فعالیتهای هماهنگکننده برای موضـوعات اجتمـاعی در حـوزه سیاسـت ،قـدرت،
اقتصاد ،توسعه ،کار و گاهی اوقات دین.

بنابراین رسانههای جمعی اساس جامعه هستند برای:
 یکپارچگی و هماهنگی
 نظم ،کنترل و ثبات
 انطباق با تغییر
 بسیج

 مدیریت تنش

 تداوم تفکر و ارزش (.)Mcquail, 2006, pp. 97-8
 .2-2-2کژ کارکردها

رسانهها علاوه بر ایفای نقشها و کارکردهای مثبت در جامعه ،در جهـت ایجـاد نظـم و
انسجام اجتماعی و بسیج همگانی ،در مواقعی دارای کژ کارکردهـایی هسـتند کـه بـرای
جامعه و مخاطبان تبعات منفی دارند.
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در ایفای کارکرد خبری و اطلاعرسانی و نظارت بر محیط ،چنانچه رسانهها به خطرات
و تهدیدهای احتمالی بیش از حد تأکید کنند ،باعث ترس و وحشت مردم میشوند.
همچنین رسانهها با انتشار بیش از حد اخبار و اطلاعات و جذب این اطلاعات توسط
مردم ،باعث تخدیر ذهنی ،رخوت و بیاعتنایی مخاطبان میشوند .در ایفای کارکرد
همبستگی ،چنانچه رسانه با تأکید بیش از حد بر ثبات و انسجام اجتماعی ،نسبت به
آزادی فردی و دگرگونی اجتماعی بیاعتنا باشند ،دارای آثار و پیامد منفیای چون
سازگاری تودهها ،شکلگیری افکار قالبی ،جلوگیری از نوآوری و تغییر اجتماعی و
کاهش نقد و انتقاد خواهند بود .در ایفای نقشِ انتقال میراث فرهنگی ،رسانهها میتوانند
دارای کژ کارکردهایی چون تقویت جامعه تودهوار و تضعیف خردهفرهنگها ،گرایش به
همسانسازی و جلوگیری از توسعه فرهنگی باشند .کارکرد سرگرمی رسانهها و کمک
آنها به پر کردن اوقات فراغت ،دارای کژ کارکردهایی چون غفلت از واقعیت ،تنزل
سلیقه عمومی ،تخریب هنر متعالی و عادت به تنآسایی است (مهدیزاده ،9818 ،صص.
.)19-19
 .3روش پژوهش

پژوهش کیفی اغلب به روشها یا شیوههایی گفته میشود که به منظور بهدست آوردن
دادههای ذهنی به کار میرود .با آنکه دانشمندان علوم اجتماعی و رفتاری اغلب درباره
طبقهبندی پژوهش کیفی ،واژهشناسی و توصیف آن با یکدیگر اختلافنظرهای گستردهای
دارند ،اما معتقدند که روش اصلی این رویکرد پژوهش عبارت است از مشاهده (مستقیم
یا مشارکتی) ،مصاحبه (روایتی یا عمیق) و روشهای غیرمداخلهای .برونداد پژوهشهای
کیفی اطلاعات توصیفی است که میتواند به فهم بهتر احساسات ،عواطف و افکار
آزمودنیها کمک کند .به بیان دیگر ،این نوع پژوهش به دنبال شناخت و درک افراد است
و با محدود ساختن مطالعه بر فرد یا جامعه در پی توجیه و تفسیر افکار و نگرشها است
(خداوردی ،9837 ،ص.)93 .
 .9-3روش مشاهده در تحقيق کيفي

روش مشاهدهای عبارت است از استفاده منظم و سیستماتیک از همه حواس همراه با
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ثبت رویدادها ،رفتارها و موضوعاتی که در صحنه تحقیق وجود دارد (مارشال،9877 ،
ص .)999 .روش مشاهدهای از نقطهنظر مشارکت تحقیق در نقشهای درون صحنه و یا
صرف ًا مشاهدهگر بودن در صحنه به دو دسته اصلی مشاهده مشارکتی 3و مشاهده
غیرمشارکتی 1تقسیم میشود.
 .9-9-3مشاهده مشارکتي

در مشاهده مشارکتی ،مشاهده توسط محققی که خود به عنوان جزیی از صحنه مورد
مشاهده نقش ایفا میکند انجام میشود .در واقع در اینگونه مشاهده ،محقق خود جزیی
از نظامی است که مورد مطالعه قرار میگیرد .این روش وقتی استفاده میشود که محقق
در تلاش کشف گونههای پنهان پدیده است .محققی که در نقش یک کارگر ساختمانی
میایستد و همراه دیگر کارگران برای انجام کار اجیر میشود یا پژوهشگر که با
مقدمهچینی لازم خود را در زندان به عنوان یک زندانی قرار میدهد از مشاهده مشارکتی
استفاده میکنند (طالب ،9831 ،ص.)999 .
مشاهده مشارکتی شکل مشخصی از تحقیق میدانی است که در آن محقق به منزله
کنشگر در رویدادهای مورد مطالعه شرکت میکند (ببی ،9839 ،ج  ،9ص .)134 .مشاهده
مشارکتی ،به مفهوم سنتی اصطلاحی است که برای توصیف مهارت حرفهای تجربه کردن و
ثبت رخدادها در محیطهای اجتماعی به کار میرود (لیندلف و تیلور ،9833 ،ص .)931 .در
این پژوهش نیز محقق با مشارکت در برنامههای رسمی و غیررسمی دانشجویان و دانشگاه
و رفتن به خوابگاهها و حضور در اتاقها ،سعی در کنش دانشجویان داشته است.
مشاهده مشارکتی را میتوان استراتژیای برای مطالعه میدان تعریف کرد که همزمان،
تحلیل اسناد و مدارک ،مصاحبه با پاسخگویان و افراد مطلع ،مشارکت و مشاهده مستقیم
و دروننگری را با یکدیگر تلفیق میکند (فلیک ،9837 ،ص .)944 .در مشاهده
غیرمشارکتی ،مشاهده توسط محققی که نقشی در گروه یا جامعه مورد مطالعه ندارد و در
واقع از بیرون به قضایا مینگرد ،انجام میشود .در اینگونه مشاهده پژوهشگر جزیی از
پدیده مورد مشاهده محسوب نمیشود .این روش وقتی مورد استفاده قرار میگیرد که
محقق به ویژگیهای ظاهری و فیزیکی پدیده مورد بررسی توجه دارد (طالب،9831 ،
ص.)993 .
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 .2-3مصاحبه عميق (ساختار نيافته)

پژوهشگران کیفی عموماً مصاحبههای ساختنیافته و نیمهساختیافته را به کار میبرند
زیرا مصاحبههای ساختیافته ،غیرقابل انعطاف است ،در حالی که انعطافپذیری در
پژوهش کیفی از ارزش بسزایی برخوردار است .در مصاحبههای ساختنیافته پرسشهای
آماده و از پیش تعیین شدهای وجود ندارد به جز یک سؤال که در آغاز در زمینه پژوهش
پرسیده میشود .مصاحبههایی از این نوع تا حد زیادی انعطافپذیر است و امکان میدهد
به اندیشههای آگاهیدهندگان آنگونه که به فرایندهای فکری آنها مرتبط است پی ببرید.
سؤالها از نظم خاصی پیروی نمیکنند اما دارای ترتیبیاند که به جوابهای سؤالهای
اولیه بستگی دارند (هومن ،9819 ،صص .)998-991 .شکلی از مصاحبههای ساختنیافته
که به واقع غنیترین دادهها را خلق و اغلب شواهدی شگفتآور فراهم میآورد ،در
فرهنگ بررسیهای کیفی ،مصاحبه عمیق نامیده میشود (هومن ،9819 ،ص.)993 .
«مصاحبه عمقی تکیهگاه اصلی مشاهده مشارکتی است و هم مشاهدهکنندگان شرکتکننده
و هم محققانی که وانمود نمیکنند که جزئی از موضوع مورد مطالعهاند از آن استفاده
میکنند» (ببی ،9839 ،ج  ،9ص.)134 .
 .2دادههای تحليلي

در این پژوهش دادههای جمعآوری شده با انواع روشهای مشاهده و مصاحبه ،با استفاده
از روش تماتیک تحلیل شده است .در ابتدا با کمک گرفتن از ادبیات موضوع ،دستهای از
مشخصههای کارکردها و کژکارکردهای رسانهها ،به عنوان مضامین اصلی برگزیده شدهاند
و پس از طبقهبندی نکات کلیدی کدگذاری شده ،مضامین اصلی پژوهش را سامان دادیم.
با توجه به برخی از مؤلفههای سبک زندگی که در بخش نظری گفته شده ،مؤلفههایی
مانند :عقاید (موضوعات سیاسی ،اجتماعی ،دینی و ،)...روابط انسانی (از بین فردی گرفته
تا اجتماعی ،ارتباطات و تعاملات) ،مصرف رسانهای و سلیقه ،و فعالیتها (مانند سرگرمی،
اوقات فراغت ،شغل و ،)...و همچنین کاربرد شبکههای اجتماعی در فعالیتهای آموزشی
و مباحث تحصیلی ،و برخی موارد پراکنده دیگر (مانند عبادات ،خواب ،سطح نگرش) نیز
در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین بر اساس کارکردها و کژ کارکردهای رسانه که در بخش نظری بدان اشاره شد،
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یافتههای پژوهش را در دو بخش «کارکردها» و «کژ کارکردها» بررسی کردیم .به این
صورت که در بخش کارکردها موارد مثبت تأثیرگذاری شبکههای مجازی اجتماعی بر سبک
زندگی دانشجویان (مانند فعالیتها ،اوقات فراغت ،شغل ،کارهای تشکیلاتی ،روابط انسانی،
اطلاعیابی و اطلاعرسانی رویدادها ،فعالیتهای آموزشی و )...و در بخش کژکارکردها موارد
منفی تأثیرگذاری (مانند کاهش زمان مطالعه ،استفاده سر کلاس ،اختلال در خواب و دیر
خوابیدن ،وقتگیر بودن ،اختلال در ارتباط چهرهبهچهره ،ایجاد ترس و وحشت ،انتشار بیش
از حد اخبار و اطلاعات) این شبکهها بر سبک زندگی دانشجویان ذکر میشود؛ که این
موارد (مؤلفه) مثبت و منفی نیز براساس مؤلفههای سبک زندگی گفته شده در فصل ادبیات
نظری ،از دل مشاهدهها و مصاحبههای دانشجویان بیرون کشیده شده است.
در پاسخ به سؤال اول پژوهش که به کمیت و کیفیت کاربری شبکههای اجتماعی
مجازی در میان گروههای مختلف دانشجویان دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) میپرداخت
یافتهها نشان میدهد که طبق استفاده دانشجویان از تلگرام میتوان دانشجویان را به سه
گروه کاربر تقسیمبندی کرد ،کاربران فعال ،کاربران نیمه فعال و کاربران کم فعالیت .که در
این پژوهش کابران فعال به طور میانگین بین  1الی  3ساعت در روز در زمانهای پس از
ناهار ،بین کلاسها و بعضاً سرکلاس و در زمانهای استراحت مخصوصاً قبل از خواب
(بیشترین زمان استفاده) ،از تلگرام استفاده میکنند.
کاربران نیمه فعال به طور میانگین  9الی  8ساعت در روز در زمانهای پس از ناهـار و
شام و قبل از خواب از تلگرام استفاده میکنند و کاربران کم فعالیت به طور میـانگین یـک
ساعت در روز و قبل از خواب از تلگرام استفاده میکنند.
 .9کاربری شبکههای اجتماعی مجازی در میان گروههـای سـؤال اول چـه تـأثیری بـر
سبک زندگی آنان گذاشته است؟
در پاسخ به سؤال دوم کـه بـه تـأثیر شـبکههـای اجتمـاعی مجـازی بـر سـبک زنـدگی
دانشجویان میپردازد ،باید گفت بر اسـاس یافتـههـای ایـن پـژوهش ،ایـن شـبکههـا دارای
کارکردها و کژکارکردهایی بر زندگی دانشجویان بوده است که در ادامه به آنها اشاره میشود
الف .کارکردها شامل:

 بروز خود واقعی ـ بیان ایدهها به صورت آزادانه،
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 تقویت و توسعه ارتباطات اجتماعی،

 هماهنگی کارهای تشکیلاتی به وسیله تلگرام،
 دسترسی راحت به افراد و اطلاعات،

 ارتباط بهتر و راحتتر با خانواده مخصوصاً دانشجویان شهرستانی،

 ارتباط بهتر با دوستان مخصوصاً دوستان قدیمی که امکان دیدار حضوری نیست،
 شغل بچهها (استفاده برای فروش محصولات در تلگرام)،
 راحتتر بودن نوشتار نسبت به گفتار،

 مدیریت بدن (توجه به ظاهر برای انتخاب عکس پروفایل خودشون)،
 امکان ارتباط به صورت مداوم،

 دریافت سریع و آزادانه اخبار و اطلاعات،

 اخبار کلاس (برگزار شدن یا نشدن کلاسها)،
 ارسال مطالب درسی و جزوات،

 ارتباط راحتتر با اساتید و مخصوصاً اساتید خارج از دانشگاه،

 استفاده برای دریافت اخبار (سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و )...از طریق تلگرام بهجای
بقیه رسانهها،

 مشارکت در فعالیتهای سیاسی در کانالها وگروهها،

 فعالیتهای دینی (مدیریت گروههای حلقههای صالحین شهرستان ،ارتباط با اساتید
قرآنی و ارسال قرائتهای دانشجو برای گفتن اشکالات و راهنماییها)،

 تفریح و سرگرمی،

 سرعت در ارتباطات،

 ارتباطات ارزانتر و راحتتر،

 استفاده درمانی (مشاورههای روانی ،جسمی و ...توسط پزشک در تلگرام)،
ب .کژکارکردها شامل:

 کاهش میزان مطالعه دانشجویان،

 اختلال در خواب شب دانشجویان و سخت بیدار شدن برای نماز صبح و کلاسها،
 استفاده بیشتر در شبها و قبل از خواب (چون همه آن موقع آنلاین هستند)،
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 حس نکردن گذر زمان موقع استفاده از تلگرام،
 استفاده سرکلاس،

 رسانه سطحی (عمق نداشتن مطالب در تلگرام نسبت به مطالبی که از کتاب و...
میخوانند)،

 اختلال در ارتباطات چهرهبهچهره.
 .9-2توضيح کارکردهای یافته شده

براساس گفتگوهای دانشجویان از مهمترین اهداف کاربران برای پیوستن به شبکههای
اجتماعی مجازی پیگیری روابط دوستی و فامیلی و وابستگیهای خانوادگی است.
مخصوصاً دانشجویانی که به دلیل بُعد مسافت (فاصله شهرستان تا تهران) امکان دیدار
خانواده را به صورت مکرر ندارند ،معتقد بودند که به وسیله این شبکههای مجازی
میتوانند این عدم دیدار خانواده را جبران کنند ،و دائماً در ارتباط بودن باعث کاهش
دلتنگی آنها میشود.
در ارتباط با همسر ،شرکتکنندگان در این پژوهش ابراز کردند که شبکههای مجازی
اجتماعی نه تنها باعث اختلال در روابط خانوادگی نشده ،بلکه از طریق سهولت ارتباطات
از طریق آن باعث بهبود روابط شده است .به اینگونه که در مواردی تذکر دادن به طرف
مقابل در مورد مسائلی که شوهر نمیپسندد ،از طریق تلگرام به صورت مکتوب راحت
است تا اینکه به صورت شفایی و رودررو باشد.
دانشجویانی که در ارتباط چهرهبهچهره به دلیل خجالتی یا گوشهگیر بودن تمایلی به
ارتباطات حـضوری نداشتند ،در فضاهایی همانند تلگرام فارغ از هرگونه ترس یا استرس
بیرونی میتوانستند با دیگر افراد ارتباط برقرار کنند.
بیشتر دانشجویان ،ازسرگیری روابط قدیمی را یکی از دلایل مهم عضویت خود در
این شبکه (تلگرام) بیان کردند .یعنی میتوان مطمئن بود که دوستان قدیمی محفوظاند و
شاید هم از همیشه نزدیکتر شدهاند .همچنین امکان بروز احساسات از طـریق
آیکونهای احـساسات (استیکرها) و کامنتها به کمک افراد آمده و بهتر احساس خود را
بازگو میکنند .البته علاوه بر چنین فعالیتهایی در عین حال میتوانستند از تلگرام خود
برای فعالیت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ـ دینی نیز بهرهمند شوند و دسترسی آسان به
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اخبار و تحلیلهای مستقل در شبکههای اجتماعی مجازی نیز برایشان قابل توجه بود.
دیگر اینکه با حـضور در ایـن شبکهها میتوانستند با صرف هزینه کمتر نسبت به دیگر
راهها و وسیلههای ارتباطاتی و به دلیل حضور تقریباً همیشگی دوستانشان در این فضا ،به
هدف خود برسند.
طبق گفتههای دانشجویان ،یکی دیگر از کاربردهای تلگرام تشکیل گروه «شعر» بود
که باعث شناسایی دانشجویان جدیدالورود شاعر و شکوفایی استعداد و تعامل سازنده
آنها با یکدیگر شده بود.
در کنار تبلیغات چهرهبهچهره برای کاندیدای مورد علاقه (انتخاب ریاست جمهوری
سال  ،)9813تعدادی از بچههایی که گرافیست بودند یک کانال و گروه تلگرامی درست
کرده بودند که پوسترهای تبلیغاتی طراحی میکردند و در کانال میگذاشتند تا بقیه برای
تبلیغ استفاده کنند (مشاهده غیرمشارکتی توسط پژوهشگر).
گفتنی است که بسیاری از جلسات کاری ـ تشکیلاتی که قبلاً به صورت حضوری
برگزار میشد و نیاز بود همه افراد در زمان و مکان واحدی حضور داشته باشند و البته به
همین دلیل ،برگزاری جلسات با مشکل روبرو بود ،در حال حاضر اینگونه جلسات به
صورت مجازی و از طریق ایجاد گروه در تلگرام و عضویت افراد جلسه در این گروه
برگزار میشود .بنابراین با تسهیل همکاری و انجام کار تیمی از طریق شبکههای
اجتماعی ،دانشجویان تعاملات رسمی و غیررسمی خود را با یکدیگر گسترش میدهند.
دیگر اینکه یافتهها حاکی از آن است شبکههای اجتماعی میتوانند بازاری مناسب
برای ارائه و تبلیغ محصولات و کالاهای خود به شمار آیند .دانشجویان با استفاده از امکان
کانالسازی در تلگرام ،برای تبلیغات کالاها و سایل و خوراکیها و ...که به صورت
غیررسمی در خوابگاه و دانشگاه میفروشند ،کانالهایی در مورد اجناس خود ایجاد و
دانشجویان را در آن عضو کرده بودند و در آن به معرفی و تبلیغ محصولات خود و بعض ًا
از طریق آیدی تلگرام خود اقدام به ثبت سفارشات میکردند و اطلاعیه کانال و تبلیغات
خود را در جاهای مختلف دانشگاه و خوابگاه نصب میکردند.
همچنین به دلیل برخی قابلیتهایی که تلگرام فراهم کرده است همانند برخی
رباتهای تلگرامی که امکان تبدیل عکس و فرمت  pdfرا به فایل  wordدارند (استفاده
بسیار زیاد برای دانشجویانی که نیاز به تایپ فایلهای مختلف دارند) ،فراهم کردن
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ارتباطات ارزانتر ،ارسال بهتر انواع فایلهای درسی و اطلاعرسانی و دسترسی راحتتر و
حضور تقریباً همیشگی دوستان در این شبکه و امکان استفاده از تجربیات دیگر
دانشجویان و اساتید ،امکان طرح برخی مسائل که به دلیل حفظ ظاهر یا همراهی با
دیدگاههای مـسلط و هـنجارهای اجتماعی فرهنگی موجود ،در فضای واقعی ،کمتر یا
اصل ًا بروز داده نشدهاند ،سبب شده است دانشجویان به این شبکه روی آورند.
 .2-2کژکارکردها

محدود بودن میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و استفاده از آنها جهت
ارتـبـاط بــا اساتید ،خانواده و دوستان میتواند دانـشجویان را در کـسب عملکرد
تحصیلی و آکادمیکی مثبـت کمک کنند .گرچه عکس این قضیه نیز صادق است .بدین
معنی که سپری کردن زمان بـیش از حد جهت استفاده از شبکههـای مـجازی باعث تأثیر
منفی بـر دانـشجویان و وارد ساختن خلـل در عملکرد تحصیلی و آکادمیکی آنان میشود
( )Kirschner & Karpinski, 2010, p. 1239و همچنین باعث اختلال در زمان خواب و
استراحت و عبادت و حتی ارتباطات چهرهبهچهره آنان میشـود.
طبق گفته دانشجویان به دلیل اینکه حجم و تنوع اطلاعات دریافتی از طریق شبکههای
مجازی اجتماعی بسیار زیاد است و بسته به تعداد گروهها و کانالهایی که در آنها عضو
هستند ،روزانه حجم زیادی از اطلاعات را دریافت میکردند که متأسفانه به دلیل عدم
مدیریت و دستهبندی آنها همراه با حجم زیاد ،مقدار اندکی از اطلاعات ذهنسپاری
میشود و انبوهی از آنها فراموش میشد و ذائقه دانشجویان را به خواندن تحلیلهای
سطحی ،و سطحی دیدن ،عادت میداد .بر اساس دیگر مشاهدات این پژوهش ،استفاده از
این شبکهها (به طور خاص تلگرام) در زمان و مکان نامناسب یعنی در هنگام تدریس
استاد در کلاس درس و اختلال در فرایند تدریس را نیز به عنوان دیگر موارد منفی میتوان
ذکر نمود.
اختلال در زمان خواب و استراحت و عبادت (به دلیل جذابیت این رسانه و عدم
مدیریت زمان در استفاده از آن در زمان قبل از خواب و بیدار ماندن بیش از اندازه در
ساعات اولیه شب و عدم توانایی برای سحرخیزی و به دنبال آن از دست دادن وقت
فضیلت نماز صبح و البته احساس خمودگی و کسلی در کلاس درس بر اثر نبود وقت
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کافی برای خواب) و حتی ارتباطات چهرهبهچهره دانشجویان (عدم توجه به همدیگر در
جمعهای دوستانه به دلیل سرگرم بودن برخی از دوستان به تلگرام و ایجاد ناراحتی برای
بقیه افراد حاضر در جمع) از دیگر تأثیرات منفی این شبکه (تلگرام) بر آنان بود .در
مواردی هم شاهد ایجاد مزاحمتهایی از طریق ارسال عکسهای خانوادگی به آیدی
شخص و تهدید به پخش و تکثیر آنها بودهایم.
 .5پاسخ به سؤالات فرعي

 .9کمیت و کیفیت کاربری شبکههای اجتماعی مجازی در میان دانشجویان دانشگاه امام
صادق (علیهالسلام) ،در محل کلاسها چگونه است؟
برای پاسخ به این سؤال باید گفت که تعداد اندکی از دانشجویان براساس مصاحبهها
و گفتگوها ،در کلاس درس از تلگرام استفاده میکنند .همچنین این مقدار استفاده هم به
دلیل خستگیهای ناشی از کلاس به دلیل طولانی شدن مدت کلاس و یا خارج شدن
موضوع کلاس از طرح درس مصوب میباشد .که البته مشاهدهها بیانگر این مطلب است
که دانشجویان بیشتر از آن مقداری که در گفتگوها اعلام کردهاند از تلگرام در کلاس
درس استفاده میکنند و آنلاین هستند .به نظر میرسد شاید چون استفاده زیاد از
شبکههای اجتماعی را منافی جایگاه علمی دانشجویی میبینند ،اینگونه اعلام کردهاند.
 .9کمیت و کیفیت کاربری شبکههای اجتماعی مجازی در میان دانشجویان دانشگاه امام
صادق (علیهالسلام) ،در محل خوابگاهها چگونه است؟
براساس مشاهدات ،گفتگوها و مصاحبههای انجام شده در این پژوهش ،بیشـترین زمـان
استفاده دانشجویان از تلگرام ،در محل خوابگاهها و در زمان شب ـ قبل از خواب ـ صـورت
میگیرد .که به دلیل کلاسهای درسی و کلاسهای فوق برنامه دانشگاه ،در طـول روز مـدت
اندکی در خوابگاهها هستند و همچنین هر سه گـروه کـاربران فعـال ،کـاربران نیمـه فعـال و
کاربران کم فعالیت دانشجویان در این امر مشترک بوده و دلیلشان حضور تمامی دوستانشان
در تلگرام در آن زمان از شب است و اینکه فراغت بال بیشتری در آن زمان دارند.
کاربران فعال به طور میانگین  4ساعت قبل از خواب ،کاربران نیمه فعال  9ساعت قبل
از خواب و کاربران کم فعالیت به طور میانگین  9ساعت قبل از خواب از تلگرام استفاده
میکنند.
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 .8کمیت و کیفیت کاربری شبکههای اجتماعی مجازی در میان دانشجویان دانشگاه امام
صادق (علیهالسلام) ،در محل مسجد دانشگاه چگونه است؟
بر اساس مشاهدات و مصاحبهها مشخص شد که دانشجویان در مسجد دانشگاه
تقریباً از شبکههای مجازی استفاده نمیکنند و بهنظر میرسد به این دلیل باشد که به علت
محدود بودن وقت نماز و ناهار و احیاناً استراحت کوتاه بعد از ناهار و همچنین لزوم
آماده شدن برای کلاسهای بعد از ظهر ،دانشجویان ترجیح میدهند که این زمان محدود
را فقط به انجام کارهای واجبشان اختصاص دهند و حداقل استفاده را از شبکههای
اجتماعی مجازی داشته باشند و دیگر اینکه در مسجد و سلف اکثراً همه هستند و
میتوانند دوستان خود را ببینند و به همین خاطر ارتباطات چهرهبهچهره بیشتر غلبه دارد.
 .6پيشنهادها

آنچه مشخص است مراحل توصیف ،تبیین و سیاستگذاری درباره شبکههای اجتماعی
مجازی از ابعاد مختلف با این پژوهش میسر نخواهد بود و با توجه به گسترش روزافزون
سطح نفوذ این رسانه جدید ،نیاز است تا به طور جدی ،علمی و کارشناسی به این موضوع
پرداخته شود.
در این راستا پیشنهاداتی برای پژوهشهایی که در آینده در حیطه موضوعی تحقیق
حاضر هستند ارائه میگردد:
 -9پژوهشهایی در موضوع تأثیرگذاری شبکههای اجتماعی مجازی بر سبک زندگی
دیگر دانشجویان و دانشگاههای کشور به خصوص زندگی خوابگاهی دانشجویان:
پژوهش حاضر تنها یک دسته از عوامل تأثیرگذاری بر سبک زندگی دانشجویان ،ارائه
کرده و به اثبات تعداد معدودی از این عوامل پرداخت .اما این عوامل فراتر از کار این
پژوهش است .لذا پیشنهاد میگردد تا پژوهشهایی در این رابطه با هدف تبیین شبکه
عوامل تأثیرگذاری در چنین اجتماعاتی ،صورت پذیرد.
 -9پژوهشهایی در موضوع کاربردهای رسانهای شبکههای اینترنتی :همانطور که در
این پژوهش عنوان شد ،شبکههای اجتماعی تبدیل به رسانهای مدرن شدهاند که
کاربران را از دیگر رسانهها بینیاز ساختهاند و پاسخگوی نیاز کاربران در تمام زمینهها
شدهاند .اما آنطور که باید و شاید ابعاد رسانهای این شبکهها مانند سطح نفوذ،
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چگونگی انتشار خبر ،قدرت تأثیر و ...صورت نگرفته است.
 -8پژوهش درباره ظرفیت اقتصادی شبکههای اجتماعی مجازی :این شبکهها توانستهاند
ظرفیتهای جدیدی را در زمینه کاریابی ،گردش پول ،تبلیغات و ...ایجاد کنند .انجام
پژوهشهایی در این زمینه میتواند به رونق اقتصاد کشور کمک کند.
 -4پژوهشهایی که به بررسی تأثیرات مختلف (روانی ،اقتصادی ،سیاسی و) ...
شبکههای اجتماعی مجازی میپردازد :توصیف وضعیت موجود شبکههای اجتماعی و
استخراج آمارهای علمی که نشاندهنده این باشد که اینگونه شبکهها چه تأثیراتی بر
جامعه میگذارند و تفاوت کاربران شبکههای اجتماعی و دیگران را بسنجد میتواند در
تصمیمگیریها بسیار راهگشا باشد.
 -1شناخت کارکردها و آثار فناوریهای نوین ارتباطی ،به ویژه شبکههای اجتماعی
موبایلی در دستور کار قرار گیرد .و برای اینکه بتوانیم در کنار بهرهبرداری آگاهانه و
فعالانه از شبکههای اجتماعی خود را در مقابل چالشها و پیامدهای مخرب آن حفظ
کنیم ،باید «سواد رسانهای» را ارتقا دهیم.
 -3برگزاری کنفرانسها و سمینارهای علمی ،برگزاری سخنرانیهای رسمی با دعوت از
افراد متخصص در حوزه رسانههای اجتماعی ،معرفی پایگاهها و سایتهای اینترنتی
معتبر فعال در حوزه مباحث مرتبط با رسانههای اجتماعی به دانشجویان ،تهیه و توزیع
فیلمها و لوحهای فشرده آموزشی مرتبط ،از طریق تلفن همراه میتواند در بهبود و
اصلاح رفتار دانشجویان برای استفاده از تلگرام در فعالیتهای آموزشی اثرگذار باشد.
و ضروری است که این موضوع به عنوان یک فرصت ،از سوی دانشگاهها و سایر
نهادهای ذیربط ،به ویژه رسانه ملی به رسمیت شناخته شود تا با اتخاذ رویکردی
فعالانه ،الزامات و بسترهای لازم برای مدیریت و تشویق دانشجویان و بهبود استفاده
آنان از این شبکه در زمینه فعالیتهای آموزشی فراهم آید.
نتيجهگيری

یافتههای پژوهش حاضر در دو بخش «کارکردها» و «کژ کارکردها» بررسی شدند .در
بخش کارکردها موارد مثبت تأثیرگذاری شبکههای مجازی اجتماعی بر سبک زندگی
دانشجویان (مانند فعالیتها ،اوقات فراغت ،شغل ،کارهای تشکیلاتی ،روابط انسانی،
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اطلاعیابی و اطلاعرسانی رویدادها ،فعالیتهای آموزشی و )...و در بخش کژکارکردها
موارد منفی تأثیرگذاری (مانند کاهش زمان مطالعه ،استفاده سرکلاس ،اختلال در خواب و
دیر خوابیدن ،وقتگیر بودن ،اختلال در ارتباط چهرهبهچهره ،ایجاد ترس و وحشت،
انتشار بیش از حد اخبار و اطلاعات) این شبکهها بر سبک زندگی دانشجویان ذکر شد؛ که
این موارد (مؤلفههای) مثبت و منفی نیز براساس مؤلفههای سبک زندگی گفته شده در
فصل ادبیات نظری ،از دل مشاهدهها و مصاحبههای دانشجویان بیرون کشیده شده است.
از آنجایی که بخش عمده کاربران شبکههای اجتماعی مـجـازی را نـوجوانـان و
جوانـان تشـکیل میدهند و حضور گسترده دانشجویان در شبکههای اجتماعی ،فرصت
بینظیری را برای پیگـری تأثیرات کاربست این رسانه بر عملکردهای تحصـیلی و
قابلیـتهـای آنـان فـراهم آورده اسـت ،پژوهش حاضر با هدف بـررسی تأثیرات
شـبکههـای اجتمـاعی مجازی بر دانشـجویان انجام گرفت.
شبکههـای اجـتماعی بـه مثابه پدیدهای نوین از نسل جدید وب ،توانسته است با
بهـرهگیـری از فناوریهای نوین ارتباطی ،آرمـانهـای انـسانی را در همه حوزهها
گسترش دهد؛ به طـوری کـه بـا توجه به برخورداری از ظرفیتهـای مـناسب ،شرایط را
بـرای توسـعه در تمـام ابعـاد اجتمـاعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی ایجاد میکنند.
شبکههـای اجـتماعی بـا اتکای به ظرفیت فرامتنی خود از گردآوری ،سازماندهی،
ذخیرهسازی و نشر اطلاعات در اشکال صـوت ،تـصویر و متن و رقـم مبتنی بر ابزار
رایانهای و مخابراتی بهره میبرند.
مسئله اصلی اینـجاست کـه بـه رغم تمامی مزایـا و معایبی که در کاربرد شبکههای
اجتماعی مجازی مطرح است ،باید اذعان داشـت کــه بسـیاری از جنبههای فضای
شبکههای اجتماعی مجازی و پایگاههایی که در قـالب رسـانههـای اجتمـاعی کـار
میکنند ،هنوز ناشناخته و مکتوم مانده است .با توجه به اهمیت رسانههـای نــوین
اجـتمـاعی کــه به عنوان جزء جداییناپذیر در توسعه جامعه ارتباطی نقش ایفا میکننـد،
نگـاههــای مـتفـاوتی در دسترسی و مدیریت فضای شبکههای اجتماعی وجود دارد .از
اینرو بـه نظـر مـیرسـد شـناخت صورت مسئله و چیستی رسـانههــای نـوین
اجتمـاعی و بررسـی تـأثیرات آنهـا در قابلیـتهـای مختلف افراد میتواند در بهرهمـندی
از ابـزارهایی که آثار مثبت و منفی آن به چگونگی تـربیـت و آگـاهی هـرچه بیشتر
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کاربران نهفته است ،مـؤثر افتـد.
از ایـن مـنظـر شــناخت و درک شـبکههـای اجتماعی مجازی ،از مهمترین گامهایی
است که برای اسـتفاده حـداکثری از ظرفیـت رسـانههـای اجتماعی در جـهت مـنافع
جامعه مـیتوان بـرداشت .لذا بـه نظر مـیرسـد بـیش از گذشـته نـیازمنـد تـولید اطلاعات
و آگاهیهای سودمند برای ایجاد شناختی عمیق و نه سـطحی از میـزان گـرایش افـراد بـه
این فضاهای مجازی ،علل گرایش به شـبکههای مجازی ،سازوکار مـحتوا و مـتنها و تأثیر
کاربست فضاهای شـبکهای بـا استفاده از روشهـای پژوهشـی علمـی هسـتیم (رسولی،
 .)9819از ایـنرو مطالعه حاضـر بـه طـرح موضـوع شـبکههـای اجـتمـاعی مـجـازی
پرداخـته تا نسبت بـه جـنبههای مختلف این پدیده در حـال فـراگیـری در بـین جوانان و
دانشگاهیان شناخت بهتری ایجاد شود.
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