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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،013-071 ،)3(01 ،پاییز 0331

توالیی ،روحالله؛ صباغی ،زهرا؛ و نظافتی ،نوید ( .)6931شناسایی و تحلیل فرصتها و تهدیدهای شبکههای اجتماعی در
فضای مجازی؛ مورد مطالعه ،دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی .فصلنامه تحقیقلم فرهاگل ایلرا .619-671 ،)9(61 ،

شاپا8118-6817 :

doi: 10.22631/jicr.2017.1065.1871

 نویسندگان  /حق انتشار این مقاله در فصلنامه «تحقیقات فرهنگی ایران» از نویسندگان اخذ شده است .دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز
(
آزاد است) .

شناسایی و تحلیل فرصتها و تهدیدهای شبکههای اجتماعی
در فضای مجازی ؛
مورد مطالعه ،دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
روحاله توالیی*  ،زهرا صباغی  ،نوید نظافتی
دریافت 7931/17/71 :پذیرش7931/11/10 :

چکیده

امروزه با توجه به رشد فزاینده ّفنااوری االععاات و ارتباالاات در جواما باهویژه در میاان قشار فرهیختاه
دانشگاهی استفاده از این ّفناوریها بخشی از کار روزمره افراد شده است .شبکههای اجتماعی نیز یکای از
موضوعات مهم و گسترده در فضای مجازی است که بسیاری از افراد در زمینههای گوناگون از آن اساتفاده
میکنند .بهرهبرداری دانشجویان از این شبکهها بهمثابه قشر جوان و فرهیخته جامعاه بسایار اهمیات دارد.
این تحقیق با هدف بررسی و شناسایی فرصاتها و تهدیادهای شابکههای اجتمااعی بارای دانشاجویان
آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه شهید بهشاتی فعاا
دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته است .جامعه
ِ
در شبکههای اجتماعی است و نمونه آماری بهصورت تصادفی شامل  971نفر است .متغیرهاای مساتقل
تحقیق در قالب فرصتها و تهدیدهای شبکههای اجتماعی با مارور ادبیاات نظاری و پیشاینه تحقیاق در
قالب مد مفهومی احصا شده و بر اساس آن پرسشنامه تحقیق الراحی شده است .بر مبنای نتایج تحقیاق
پنج متغیار فرصاتهای شابکههای اجتمااعی شاامل یاادگیری الکترونیا  ،پار کاردن اوقاات فراغات،
سازماندهی گروههای اجتماعی ،امکان گفتوگو و آشنایی با فرهنگها ،و همچنین پنج متغیر تهدیادهای
شبکههای اجتماعی شامل انتقا ارزشهای غیراخعقی ،سوءاستفاده ،انتشار االععاات نادرسات ،اعتیااد
اینترنتی و ارتباالات مخرب بر دانشجویان اثری مثبت و معنادار دارد.
کلیدواژههاّ :فناوری االععات و ارتباالات ،فضاای مجاازی ،شابکه اجتمااعی ،دانشاجویان ،دانشاگاه
شهید بهشتی
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .استادیار مدیریت تولید و عملیات ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه امام حسین ،تهران ،ایران.



 .کارشناس ارشد مدیریت ّفناوری االععات ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

 .استادیار مهندسی صنای  ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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تحو تکنولوژیکی در کانا های ارتباالی سبب ایجاد سیساتمی ناوین شاده اسات کاه باه زباانی
جهانی سخن میگوید .انساان باا تولیاد و توزیا رمزهاا و نشاانههای دیجیتاالی در فضاای باین
شبکههای بههمپیوسته کامپیوتری یا همان اینترنت با دیگران ارتباط برقرار میکند .این ارتباط که در
لحظه شکل میگیرد ،بهدلیل عدم تقابل و رویارویی با الارف ارتبااالی «ارتبااط مجاازی» نامیاده
میشود .کاستلز بر این باور است که دنیای برساخته شبکههای ارتباالی نوین را بایاد واقعیتارین
مجاز دانست .دنیای مجازی شامل اینترنت و شبکه وسی جهانی وب است.
البق نظر آلاوین تاافلر در کتااب «ماو ساوم» ،جواما بشاری تااکنون دو دوره (انقاعب)
کشاورزی و صانعتی را پشات سار گذاشاتهاند و هماکناون در اواخار عصار فراصانعتی یاا عصار
ّ
االععاتاند که بر پایاه الکترونیا و رایانههاسات (تاافلر)6981 ،؛ عصاری کاه در آن قادرت،
ّ
ّ
ثروت و ّ
امنیت بر پایه دانش ایجاد شاده و سارعت وجاه مشخصاه آن و االععاات ارزشامندترین
کاالی آن است .این جهان نوپا که بهسرعت در حا بسط و گسترش اسات و هماه شاوون زنادگی
ّ
روی کره زمین را تحت تأثیر قرار داده است ،بر پایه ّفناوری االععات و رساانههای ارتبااالی ناوین
استوار است و در فضایی غیرفیزیکی به رشد و بالندگی خود ادامه میدهد و در حا تسخیر جهان
واقعی است؛ این فضا فضای سایبر یا فضای مجازی نام دارد.
ظهور ّفناوری االععات و ارتباالات دریچه جدیدی فراروی جهان گشوده و بر جنبههای گوناگون
زندگی فردی و اجتماعی انسانها تأثیر گذاشته است .انسان تعش میکند با افزایش دانش خود در این
زمینه از آن به شکلهای گوناگون استفاده کند .در جهان امروز استفاده از ّفناوری االععات و ارتباالات
و نیز نفوذ آن در زوایای گوناگون زندگی بشری موجب تحوالت بزرگی در مناسبات حاکم بار جامعاه
بشری و انسانی شده است که از آن با عنوان «انقعب االععات» یااد میشاود .باا توساعه روزافازون
ّفناوری االععات و استفاده از آن عصر جدیدی در زندگی جوام بشری آغاز شد که جامعه االععاتی
نامیده میشود و ورود به این دوره نیازمند تمهیدات و امکانات الزم است.
امروزه ّفناوری االععات و ارتباالات جزء جداییناپذیر زنادگی انسانهاسات و پیادایی صاور
نوین ارتباط و شبکههای بزرگ االععااتی و ارتبااالی زمینهسااز فضااهای اجتمااعی جدیاد شاده
است؛ فضاهایی بدون مرز که روابط ،ابعاد و مهارتهای اجتماعی افاراد را تحات تاأثیر قارار داده
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.

است .ما در عصر گذر از جامعۀ صنعتمحور به جامعۀ االععاتمحور یا بهعبارت دیگر ،گاذر از
دنیای فیزیکی به دنیای مجازی هستیم .ورود باه عصار االععاات و زنادگی اثاربخش در جامعاۀ
االععاتمحور مستلزم شناخت ویژگیهای آن اسات .انقاعب ارتباالاات و االععاات بهسارعت
ً
اقتصاد و فرهنگ سیاست جهان را دستخوش دگرگونی کرده است و جهان را عمع به ی «دهکده
جهانی» تبدیل م کرده است (داییزاده و دیگران.)71 ،6938 ،
در عصر جدید ،تغییر و تحوالت بهصورت تصاعد هندسی در حا رخداد اسات ،بهگوناهای کاه
ّ
سرعت ،دانش و مدیریت خعق و پویا حرف ّاو را میزند .از اینرو ،شاناخت فناوریهاای ناوین و
بهتب نحوه استفاده صحیح ،سری و بهینه از آن الزامی است .گسترش فضای مجاازی بساتری اسات
که زاینده تهدیدها و فرصتهای متعددی برای انسانها و جوام است .آسایبها و جارایم در فضاای
مجازی ظرفیتها و ویژگیهایی دارد ،از جمله جهانی بودن ،غیرمتمرکز باودن ،دیجیتاا و شابکهای
بودن و نیز دسترسی مبتنی بر زمان و کار مجازی .در این راستا قانونگاذاری ،سیاساتگذاری و تادوین
نظام جزایی مجازی اهمیت محوری دارد (عاملی .)6931 ،در کشور ما نیز دانشجویان از جمله قشر
ُپراستفاده از فضای مجازیاند ،لذا مسوله و چالش مهام در ایان زمیناه ایان اسات کاه بساتر فضاای
مجازی چه فرصتها و تهدیدهایی را برای دانشجویان ایجاد کرده و میکند .تحقیاق حاضار دیادگاه
دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی را در مورد فرصتها و تهدیدهای شبکه اجتماعی بررسی میکند.
ادبیات نظری تحقیق
 .1رسانههای اجتماعی

اصطعح رسانه نوین الیف وسیعی از تغییرات در تولید ،توزی و استفاده از رسانه را دربرمیگیارد.
مفاهیمی که برای تعریف خصوصیات اصلی رسانههای نوین بهالور کلی بهکار میروند عبارتاند
از :رقومی بودن ،تعاملی بودن ،فرامتنی ،مجازی ،شبکهایشده ،شبیهسازیشده .نقطه افتراقای کاه
مانویچ ( )63 ،8118بهمثابه ویژگی خاص رسانه نوین بدان اشاره میکناد« ،تعااملی باودن» یاا
«فرارسانه بودن» آن است .همه اشیای رسانه نوین بهنوعی حاصل تبادیل منااب رساانهای آناالوگ
است .در رسانه نوین اشیا به شکل ترکیبی از کدهای رقومی هستند (بازنمایی عددی).
رسانه اجتماعی رسانهای است که برای تعامل و انتشار محتوا در محیط اینترنت از الریاق تعامال
اجتماعی الراحی شده ،دسترسیپذیری بسیار باالیی دارد و از فنون انتشار مقیاسپاذیر در آن اساتفاده
شده است (خانیکی و بابائی .)71 ،6931 ،رسانه اجتماعی برنامه کاربردی اینترنات محاوری اسات
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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که به افراد اجازه ایجاد و تسهیم مفاهیم را میدهد (کاپلن.)16 ،8161 ،کاپلن و هنعین رساانههای
ّ
اجتماعی را گروه نرمافزاری تحت شبکه اینترنت تعریف میکنند که بر اساس فنااوری وبساایتهای
 8/1ساخته میشوند و اجازه خلق پیام و تغییار آن را باه کااربر میدهاد .رسانههای اجتماعی اشکا
گوناااگونی دارنااد ،مانند شبکههای اجتماعی ،تاالرهای گفااتوگوی اینترنتی ،وبعگها ،بعگهای
اجتماعی ،میکااارروبعگهاااا ،ویکیها ،پادکستها ،تصاویر ،ویدئو و سایر نشانههاااای اجتمااااعی
(عبدالوند ،هنریشریف .)71 ،6931 ،رسانههای اجتمااعی را میتاوان در هفات گاروه دساتهبندی
کرد .6 :وبعگها؛  .8ویکیها؛  .9پادکستها؛  .1اتاقهای گفتوگو؛  .1انجمنهاای محتاوایی؛
 )1میکروبعگها؛  )7شبکههای اجتماعی (رسولی و مرادی.)667 ،6936 ،
وبعگ
شبکههای

ویکی

اجتماعی
شبکههای
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میکروبعگ

اتاق

کامیونیتی

گفتوگو

محتوایی

شکل  :6دستهبندی رسانههای اجتماعی

 .2رشد شبکههای اجتماعی

ً
شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گرههایی (که عموماا فاردی یاا ساازمانی هساتند)
تشکیل شده است ،که ی یا چند نوع خاص وابستگی ،مانند ایادهها و تباادالت ماالی ،دوساتان،
خویشاوندی ،لین های وب ،سرایت بیماریها (اپیادمولوژی) آنهاا را باه هام متصال میکناد.
بهصورت ریاضی شبکه اجتماعی ی گراف است که در آن هر شرکتکننده در شبکه ی کنشاگر
خوانده میشود .شبکههای اجتماعی بین افاراد در ساطح بینالمللای باهالور وسای رابطاه برقارار
میکند و در تشخیص مشکعت و راهحل آنها ،چگاونگی اداره ساازمانها و اینکاه افاراد تاا چاه
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.
.

درجهای به هدف خود میرسند ،نقش حیاتی دارد .هاو و راچارال ( )8118بار آناناد کاه شابکه
اجتماعی گروهی از موجودیتهای مشارکتی است که با یکدیگر مرتبطاند.
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شکل  :2گرهها و روابط در شبکه اجتماعی

مو جدید شبکههای اجتماعی زمانی آغاز شد که آدریان اسکات پایگااه رایاز را در 8116
برای پیشبرد امور تجااری راهانادازی کارد .ایان پایگااه شابکه اجتمااعی باهمنظور مارتبط کاردن
شرکتهای تجاری بهویژه شرکتهای تازه تأسیس الراحی شد و اکنون بیش از پانصدهزار عضاو از
 811کشور جهاان دارد و  6111ساازمان خاار از ایان پایگااه بهمثاباه شابکه زیرگاروه فعالیات
میکنند .این پایگاه نخستین پایگاه نسل جدید پایگاههای شبکه اجتماعی است که در شاکلگیری
پایگاه مشهور فرندستر نقشی مؤثر داشته است .نکتاه جالاب اینکاه نخساتین عضاو پایگااه رایاز
جاناتان ابرامز مؤسس فریندستر بوده است.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.
.
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در  8118با تأسیس فرندستر شبکههای اجتماعی راه خود را پیادا کردناد .ایان پایگااه شابکه
اجتماعی مفاهیم مشابه و مورد استفاده نخستین پایگاههای شبکههای اجتمااعی را اصاعح کارد و
آن را از معباری بارای ارتبااط دو شااخص باه ارتبااط عماومی مقیااد و محکام باین اشخاصای بااا
ععقهمندیهای مشترک تغییر داد و نشان داد که برای کشف این علقهها راههای فراوانی هست (هو
و راچرال .)8118 ،فقط ی سا بعد از راه اندازی فرندستر بیش از سه میلیون کاربر در آن ثبتنام
کردند .ی سا بعد ،پایگاه شبکه اجتماعی لینکداین راهانادازی شاد کاه رویکاردی متعااد باه
پدیده شبکه اجتماعی داشت .لینکداین باهجای اینکاه تفرجگااهی بارای همکعسایها و جواناان
ّ
باشد ،منبعی شبکهای برای ارتباط تجار حرفهای با یکدیگر باود .اکناون لینکاداین باه بایش از 91
میلیون عضو خود میبالد.
در  8119یعنی همان سا راهاندازی لینکداین ،پایگاه شبکه اجتمااعی بازرگ ماای اساپیس
ایجاد شد .این شبکه اجتماعی بهمنظور توسعه و تارویج موسایقیهای مساتقل و منااظر و امااکن
االراف جهان ایجاد شد .افزون بر آن ،مای اساپیس پایگااه سارگرمی و هناریای باود کاه کااربران
میتوانستند برای خود پروفایلی مستقل ایجاد کنناد و فیلمهاای ماورد ععقاه خاود را باه اشاتراک
بگذارند .همچنین ،کاربران میتوانستند از این پایگاه برای مقاصد تجاری استفاده کنند؛ بدین گونه
که ی صفحه برای سالن زیبایی ،ارسا االععات سوابق و فعالیتها و نیز بارگذاری نمونه کارهاا
برای به نمایش درآمدن در پایگاه ایجاد کنند.
در  8111یکی دیگر از بزرگترین شبکههای اجتماعی آنعین ،یعنای فیسباوک ایجااد شاد.
مؤسس این شابکه اجتمااعی ماارک زوکربارگ باود .او فیسباوک را در خوابگااهش در دانشاگاه
هاروارد الراحی کرد و آن را بهمثابه پایگاه شبکه اجتماعی ویژه دانشجویان راهاندازی کرد .دو هفتاه
پس از راه اندازی این پایگاه نیمی از دانشجویان دانشگاه هاروارد عضو آن پایگاه شادند تاا از ایان
الریق با یکدیگر ارتباط داشته باشند .اکنون فیسبوک دیگر از محدوده دانشگاه هاروارد بیرون آمده
و در سراسر جهان میلیونها کاربر فعا دارد؛ بهگونهای که در میان پایگاههای شبکه اجتماعی مقام
او و در میان هماه پایگاههاا بعاد از گوگال مقاام دوم را باه خاود اختصااص داده اسات .اماروزه
پایگاههای شبکههای اجتماعی اینترنتی بسیاری فعا اند و در همه کشورهای جهان بارای مقاصاد
گوناگون شکل گرفتهاند (علیمرادی.)61 ،6983 ،
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روششناسی تحقیق

مقاله حاضر ،بر اساس نوع هدف ،کاربردی و توسعهای است ،چرا که بهدنبا توساعه ماد مفهاومی
برای بررسای دیادگاه دانشاجویان دانشاگاه شاهید بهشاتی در ماورد فرصاتها و تهدیادهای شابکه
اجتماعی است و کاربردهای آن را برای دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی دنباا میکناد .همچناین،
روش پژوهش حاضر روش ترکیبی یا آمیخته شاامل روشهاای ّ
کمای (توصیفی اپیمایشی) و کیفای
(گروه کانونی و تحلیل محتوا) است .گامهای تحقیق به شرح زیر است:
 .6در گام او  ،با مطالعه ادبیاات و پیشاینه داخلای و خاارجی تحقیاق مجموعاه فرصاتها و
تهدیدهای شبکههای اجتماعی از منظر دانشاجویان دانشاگاه بررسای و شناساایی خواهاد شاد و
مؤلفهها و اثرات آنها بر اساس مستندات علمی تبیین خواهد شد.
 .8در گام دوم ،با استفاده از روش مطالعات میدانی و باه روش مصااحبه نیمهسااختاریافته باا
اساتید و خبرگان در دانشگاه شهید بهشتی و همچنین تحلیال کیفای یافتاههای گاام قبال ،باهدنبا
تعیین مجموعه عوامل در قالب فرصتها و تهدیدهای انواع شبکههای اجتماعی برای دانشاجویان
خواهیم بود .در این گام ،در نهایت ،مد تحقیاق کاه شاامل مجموعاه عوامال و نحاوه اثرگاذاری
آنهاست ،بر اساس ادبیات نظری علمی و پیشینه مرتبط تبیین شده است.
 .9در گام سوم ،براساس عوامل مشخصشده و با تکیه بر نظریههای معتبر علمی برای دانشجویان
پرسشنامه الراحی خواهد شد .روایی پرسشنامه بر اساس روش روایی محتوا بررسی خواهد شد؛ بدین
صورت که پرسشنامه با اعما تغییرات و اصعحات الزم بر اساس نظر اساتید و صاحبنظران تأیید و
نهایی شده است .برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده خواهد شد .ساپس
پرسشنامه در نمونههای آماری ( 811نفر از دانشجویان دانشکدههای متفاوت (با روش خوشاهبندی)
که از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند) توزی و گردآوری شده است.
 .1در گام چهارم ،االععات حاصل از پرسشنامه ها باا اساتفاده از نرم افازار تحلیال آمااری
اسپیاساس در دو بخش آمار توصیفی و استنباالی تجزیه و تحلیل شده است .در بخش آمار
توصیفی نمونه انتخابشده از دادههای جمعیت شناختی جامعه بررسی و تجزیه و تحلیال شاده
است .در بخش آمار اساتنباالی فرضایه های تحقیاق آزماون شاده و در ماورد تأییاد یاا رد آنهاا
تصمیمگیری میشود .در این بخش از آزمون کولموگوروفااسمیرنوف برای بررسی نرماا باودن
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توزی داده ها ،و از آزمونهای ت نمونه ای و ععمت برای آزمون فرضایه های تحقیاق اساتفاده
شده است.
 .1در گام پنجم ،با تحلیل رتبهبندی و آزمون فریدمن رتبهبندی عوامال شناساییشاده در گاام
قبل مشخص خواهد شد و بر این اسااس درخصاوص نتاایج دیادگاه دانشاجویان از فرصاتها و
تهدیدهای شبکههای اجتماعی برای دانشجویان پیشنهادات اجرایی ارائه شده است.
 .1در گام ششم ،پس از جم بندی و نتیجهگیری از فرایند اجرای تحقیق ،با تأکید بر جنباه کااربردی
بودن تحقیق برای دانشگاه شهید بهشتی ،راهکارهای عملیاتی و کاربردی کااهش تهدیادهای شابکههای
اجتماعی و استفاده از فرصتهای شبکههای اجتماعی برای دانشجویان ارائه شده است.
 .1مدل مفهومی تحقیق
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بر اساس جم بندی مرور ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و همچنین تشکیل گروه کاانونی و جلساه
ُ
خبرگی با حضور نه نفر از خبرگان (شامل هفت نفر از اسااتید گاروه مادیریت ّفنااوری االععاات
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه و دو نفر از کارشناسان حوزه فرهنگ در فضای مجاازی)،
ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مد مفهومی تحقیق حاضر بهصورت زیر الراحی شده و پرسشانامه
نیمهساختاریافته مطالعات میدانی بر اساس این مد مفهومی صورت پذیرفته است.
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شکل  :3مدل مفهومی تحقیق
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 .2جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق عبارت است از دانشجویان مقاال کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری
دانشگاه شهید بهشتی کاه در شابکههای اجتمااعی عضاویت و فعالیات دارناد .همچناین ،بارای
نمونهگیری از فرمو کوکران استفاده شده است .البق محاسابات ایان فرماو باا ساطح االمیناان
 31برای جامعه آماری بیش از  61هزار نفر ،با استفاده از نرمافزار محاسبه فرمو کوکران ،نموناه
آماری  971نفر بهدست می آید که این تعداد مبنای توزی پرسشنامه در مطالعات میادانی تحقیاق
حاضر قرار گرفته است.
 .3سنجش پایایی پرسشنامه

برای محاسبه قابلیت اعتماد پرسشنامه تحقیق حاضر از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شاده
است .برای سنجش پایایی اولیه پرسشانامه تحقیاق حاضار ،ابتادا تعاداد  91پرسشانامه توزیا و
تکمیل شد و با استفاده از نرمافزار اسپیاساس آلفای کرونباخ برای نمونههای اولیه معااد 1/83
بهدست آمد که پایایی بسیار مناسب پرسشنامه را نشان میدهاد .همچناین ،پاس از تکمیال هماه
ً
پرسشنامههای تحقیق و حذف پرسشنامههایی که باهدقت تکمیال نشاده باود ،نهایتاا تعاداد 911
پرسشنامه تأیید شد که مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای همه سؤاالت پرسشانامه  1/77بهدسات
آمد که پایایی مناسب ابزار تحقیق را نشاان میدهاد .همچناین ،قابلیات اعتمااد پرسشانامه بارای
سازههای فرصت و تهدید شبکههای اجتماعی بهصورت جداگانه محاسبه شاده اسات .بار هماین
اساس ،سازه فرصتها که شامل  68سؤا او پرسشانامه تحقیاق اسات ،باه میازان  1/87و ساازه
تهدیدها که شامل  69سؤا بعدی پرسشنامه تحقیق است ،به میزان  1/17بهدست آمد کاه پایاایی
ً
نسبتا مناسب سازه فرصتهای شبکه اجتماعی را نشان میدهد.
 .4سنجش روایی پرسشنامه

ً
برای تعیین اعتبار محتوای پرسشنامههای تحقیق حاضار ،اوال تاعش کاردیم تاا در حاد امکاان از
ً
متغیرهای استاندارد ،که اعتبار آنها قبع در تحقیقات نظری تعیین و تأیید شده است ،استفاده شاود.
همچنین ،ععوه بر روش مذکور ،از روش اعتبار صوری نیز استفاده شد؛ بهالوری که از هفت نفار
از اساتید و کارشناسان صاحبنظر دانشگاه شهید بهشتی دربااره پرسشانامهها نظرخاواهی شاد و
پرسشنامهها بر اساس نظر آنها اصعح و تأیید شد.
همچنااین ،قباال از ورود بااه مرحلاه آزمااون فرضاایات ،االمینااان یااافتن از صااحت مااد هااای
اندازهگیری متغیرهای برونزا و درونزا ضروری است .در این تحقیق کار از الریاق تحلیال عااملی
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تأییدی صورت گرفته است .تحلیل عاملی تأییادی بارای بررسای ارتبااط باین متغیرهاای مکناون
(عاملهای بهدستآمده) و متغیرهای مشاهدهشده (سؤاالت) است .ایان تکنیا کاه پارامترهاا و
آزمون فرضیهها را با توجه به تعداد عاملهای زیربنایی میان نشاانگرها بارآورد میکناد ،مبتنای بار
شالوده تجربی و نظری قوی است و مشخص میکند که کدام متغیرها باا کادام عامال و همچناین
کدام عامل با کدامی از عامالهاا همبساته اسات .در اداماه از معیارهاای اعتبارسانجی متوساط
واریانس استخراجی و شاخص نیکویی برازش مد استفاده شده است.
جدول  :6شاخصهای برازش مدل
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متغیرهای پنهان

AVE

پایایی ترکیبی ضریب تعیین

یادگیری الکترونی

16711

16361

1678

انتقا ارزشهای اخعقی

16711

16311

16191

پر کردن اوقات فراغت

16813

16388

1686

سازماندهی گروه های اجتماعی

16711

16391

16173

امکان گفتوگو

16799

16383

16913

آشنایی با فرهنگها

16711

16319

1

انتقا ارزشهای غیراخعقی

16781

16368

16118

سوءاستفاده

16196

16813

16111

AVE

R2

GOF

16119 16773 16893

این جدو شاخصهای پایایی را برای تمامی متغیرهای تحقیق نشان میدهد .با کما شااخص
میانگین واریانس استخرا شده مشخص شد که تمام سازههای مورد مطالعه دارای میانگین واریاانس
استخرا شده باالتر از  1/1هستند .شاخص پایایی ترکیبی از مقدار  1/7بیشتر است.
شاخص نیکویی برازش سازش بین کیفیت ماد سااختاری و ماد اندازهگیریشاده را نشاان
میدهد .بیشتر بودن این شاخص از  1/1برازش مناسب ماد را نشاان میدهاد .مقادار شااخص
برازش برابر  1/119شده است و از مقدار  1/1بزرگتر شده است و برازش مناساب ماد را نشاان
میدهد .به بیان سادهتر دادههای این پژوهش با ساختار عااملی و زیربناای نظاری تحقیاق بارازش
مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت با سازههای نظری است.
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یافتههای تحقیق
 .1جمعیتشناختی

تبیین و بررسی جمعیتشناختی جامعه نمونه تصویری روشن از جامعه را در اختیاار خواننادگان و
محققان قرار میدهد .ععوه بر این ،به ما کم میکند تا چنانچه بخواهیم نتایج این تحقیاق را باه
دیگر بخشهای جامعه آماری تعمیم دهیم و به شباهتهای جوام توجه داشته باشیم.
جدول  :2جمعیتشناختی نمونههای تحقیق
متغیرها
جنسیت
وضعیت تأهل

مقط تحصیلی

میانگین ساعات روزانه
استفاده از شبکههای
اجتماعی

دسته بندی

فراوانی

درصد معتبر

زن

881

%11

مرد

668

%91

متأهل

93

%68

مجرد

911

%88

دانشجوی کارشناسی

681

%18

دانشجوی کارشناسی ارشد

693

%16

دانشجوی دکتری

81

%7

کمتر از  6ساعت

13

%81

بین  6الی  8ساعت

37

%88

بین  8الی  9ساعت

83

%81

بیشتر از  1ساعت

83

%81

همچنین ،براساس تحلیل مؤلفههای جمعیتشناختی بر متغیرهای وابسته مقادیر حد کفایات
بیش از  1/11است .بنابراین ،فرض صفر (فرض برابری میانگین نظرات گروهها) تأیید میشود .بار
این اساس ،در نظرات گروههای جمعیتشناختی درباره تهدیادها و فرصاتهای شناساییشاده در
شبکههای اجتماعی تفاوت معناداری نبود.
 .2انگیزه استفاده دانشجویان از شبکههای اجتماعی

همان الور که در جدو زیر نشان داده شده است ،بیشترین عامل انگیزه پاسخدهندگان در اساتفاده
از شبکههای اجتماعی بهمیزان %86برقراری ارتبااط بیشاتر باا دوساتان اسات .همچناین درصاد
فراوانی سایر عوامل انگیزشی استفاده از شبکههای اجتماعی در جدو زیر بیان شده است.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

719
شناسایی و تحلیل
فرصتها و ...

جدول  :3درصد فراوانی انگیزههای استفاده دانشجویان از شبکههای اجتماعی
رتبه
6
8
9
1
1
1
7
8
3

درصد فراوانی
%86
%11
%19
%18
%91
%91
%98
%63
%67

عنوان شبکه اجتماعی
ارتباط بیشتر با دوستان
سرگرمی
یادگیری علمی
االعع از اخبار ایران و جهان
پیدا کردن دوستان قدیمی
ارتباط بیشتر با خویشاوندان
عضویت در گروههای مورد ععقه
کنجکاوی
پیدا کردن دوستان جدید

 .3آزمون نرمال بودن نمونههای آماری
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آزمون کولموگروفااسمیرنوف توزی یا صافت در یا نموناه را باا تاوزیعی کاه بارای جامعاه
مفروض است ،مقایسه میکند؛ یعنی فراوانی نموناه ای را باا فراوانای ماورد انتظاار از ناوع توزیا
مفروض برای جامعه مقایسه میکند .بنابراین ،این آزمون روشی برای تشخیص نرما بودن توزیا
فراوانی مشاهدات جم آوری شده است .در این آزمون دو ادعاا باه شاکل زیار مطارح میشاود و
درستی آن بررسی میشود:
 :توزی دادهها نرما است.
 :توزی دادهها نرما نیست.
نتیجه محاسبه این آزمون برای همه سؤاالت تحقیق به شرح زیر است:
جدول  :4آزمون کولموگروفـاسمیرنوف
N
میانگین
انحراف معیار
Absolute
مثبت
منفی
آزمون استاتی
)Asymp. Sig. (2-tailed
 .6توزی آزمون نرما است.
 .8محاسبهشده از دادهها.
 .9این مرز کماهمیت واقعی است.

916
9/1711
1/16671
1/111
1/181
-1/111
1/111
c,d811

با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون کولموگروف ااسمیرنوف بارای هماه ساؤاالت بایش از
 1/11است و با توجه به مقدار کولموگروفااسمیرنوف ،فرض تأیید میشود و بهعبارت دیگار،
یعنی توزی دادهها نرما است .همانالور که از نتایج این آزمون مشاهده میشود ،توزی متغیرهاا
از توزی آماری نرما پیروی میکند و برای تجزیاه و تحلیال آن از آزمونهاای توزیا پارامتریا
استفاده میشود .به همین دلیل ،در مرحله بعدی از آزمون استفاده شده است.
 .4آزمون فرضیههای تحقیق

با توجه به نرما بودن توزی برای تبیین و تفسیر متغیرهای تحقیق از آزمون ت نمونهای با مقدار
آزمون برابر عدد  9و فاصله االمینان ( %31خطای  )%1استفاده شده است .بنابراین ،برای همه
 66معیار شناساییشده دو فرضیه زیر الراحی و صحت آنها سنجیده میشود
 :معیار بر دانشجویان اثر مثبت و معناداری ندارد.
 :معیار بر دانشجویان اثر مثبت و معناداری دارد.
آماره بهصورت نسبی از اختعف میانگین تقسیم بر خطای استاندارد میانگین نمونه محاسابه
میشود .فاصله االمینان  %31ی تخمین از مرزهای بین تفاوت میانگین صحیحی است که در
 %31تمام نمونه تصادفی ممکن رخ میدهد .جدو زیر نتایج آزمون ت نمونهای برای هر یا

از معیارها را نشان میدهد.
همانالور که در جدو زیر مشااهده میشاود ،تنهاا مقادار حاد کفایات بارای معیاار انتقاا
ارزشهای اخعقی بیش از  1/11شده و فرض صفر آن تأیید میشود و باه ایان معناسات کاه ایان
معیار بر دانشجویان اثر مثبت و معناداری ندارد .اما مقدار حد کفایت برای  61معیار شناساییشده
دیگر کمتر از  1/11بوده و فرض صفر رد میشود ،بنابراین ،میتوان گفات کاه ایان  61معیاار بار
دانشجویان اثر مثبت و معناداری دارد.
جدول  :5نتایج آزمون تکنمونهای برای معیارها
ارزش آزمون = 9
متغیرها

) Sig. (2-tailedتفاوت میانگین

Tمقدار

df

یادگیری الکترونی

4.480

344

0/000

انتقا ارزشهای اخعقی

1.114

341

0/011

پر کردن اوقات فراغت

10.010

345

0/000

0/99789

سازماندهی گروههای اجتماعی

15.253

343

0/000

0/15550

فاصله االمینان اختعف ٪31
کمتر

بیشتر

0/69181

0/6098

0/0180

0/05551

-.0425

0/6551

0/3600

0/5510

0/5760

0/7906
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متغیرها

Tمقدار

df

امکان گفتوگو

7.262

342

0/000

آشنایی با فرهنگها

7.720

337

0/000

0/55505

انتقا ارزشهای غیراخعقی

21.017

337

0/000

0/90071

) Sig. (2-tailedتفاوت میانگین

فاصله االمینان اختعف ٪31
کمتر

بیشتر

0/59189

0/0550

0/9908

0/0191

0/9955

0/7071

0/9778

سوء استفاده

27.821

337

0/000

1.00690

0/8557

1.0781

انتشار االععات نادرست

10.485

338

0/000

0/50556

0/0990

0/5101

اعتیاد اینترنتی

25.017

331

0/000

0/80115

0/9555

0/8778

ارتباالات مخرب

17.420

341

0/000

0/17056

0/5811

0/7995

همان الور که در جدو فوق نشان داده شاد ،در مجماوع پانج متغیار فرصاتهای شابکههای
اجتماعی که از ادبیات نظری و پیشینه تحقیق احصا شده بود (شامل یادگیری الکترونی  ،پر کردن
اوقات فراغت ،سازماندهی گروههای اجتماعی ،امکان گفتوگو و آشنایی با فرهنگها) و همچنین
پنج متغیر تهدیدات شبکههای اجتماعی (شامل انتقا ارزشهای غیراخعقی ،سوءاستفاده ،انتشار
االععات نادرست ،اعتیاد اینترنتی و ارتباالات مخرب) بر دانشجویان اثر مثبت و معناا داری دارد.
همچنین با توجه به رد شدن فرضیه معیار انتقاا ارزشهاای اخعقای میتاوان گفات کاه از نظار
پاسااخدهندگان اسااتفاده از شاابکههای اجتماااعی ب ارای بسترسااازی ارزشهااای اخعقاای در بااین
دانشااجویان توصاایه نمیشااود و ایاان شاابکهها توانمناادی انتقااا ارزشهااای اخعقاای از جملااه
جامعهپذیری و توجه به ارزشهاای انساانی و اخعقای را نخواهناد داشات .لاذا ایان ارزشهاای
اخعقی باید از راههای دیگری ،مثل خانوادهها یا برنامههای فرهنگی حضوری منتقل شود.
 .5رتبهبندی متغیرهای تحقیق

برای رتبهبندی معیارهای بهدستآمده برای هر کدام از دساتههای فرصاتها و تهدیادها از آزماون
فریدمن استفاده شده است.
ابتدا برای رتبهبندی فرصتهای شبکههای اجتماعی فرضیههای این قسمت از پژوهش به بیان
آماری بهگونه زیر الراحی شدهاند:
 :معیارهای فرصتهای شبکههای اجتماعی اهمیت یکسانی دارند.
 :معیارهای فرصتهای شبکههای اجتماعی اهمیت یکسانی ندارند.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .آزمون فریدمن قبع آمده است .

برای پذیرش و یا رد این ادعا از آزمون فریدمن استفاده شده اسات کاه نتاایج حاصال از آن در
جدو مشاهده میشود.
جدول  :1آزمون استاتیک
991
611/181
1
1/111

با توجه به اینکه مقدار حد کفایت برای معیارهاای فرصاتها کمتار از  %1شاده اسات ،لاذا
فرضیه صفر رد میشود و تفاوت معناداری میان این معیارها وجود دارد .بر همین اسااس رتباههای
بهدستآمده برای معیارهای فرصتهای شبکههای اجتماعی به شرح زیر است:
جدول  :7نتایج رتبهبندی فرصتهای شبکههای اجتماعی
اولویت

عنوان فرصت

رتبه میانگین

6

سازماندهی گروههای اجتماعی

1696

8

پر کردن اوقات فراغت

9678

9

امکان گفتوگو

9611

1

آشنایی با فرهنگها

9618

1

یادگیری الکترونی

9613

1

انتقا ارزشهای اخعقی

8671

همچنین ،برای رتبهبندی تهدیدهای شبکههای اجتماعی فرضیههای این قسمت از پژوهش به
بیان آماری بهگونه زیر الراحی شدهاند:
 :معیارهای تهدیدهای شبکههای اجتماعی اهمیت یکسانی دارند.
 :معیارهای تهدیدهای شبکههای اجتماعی اهمیت یکسانی ندارند.
برای پذیرش و یا رد این ادعا از آزمون فریدمن استفاده شده اسات کاه نتاایج حاصال از آن در
جدو مشاهده میشود.
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جدول  :8آزمون استاتیک

966
888/181
1
1/111
با توجه به اینکه مقدار حد کفایت برای معیارهای تهدیدها کمتر از  %1شده است ،لذا فرضیه
صفر رد میشود و تفاوت معنااداری میاان ایان معیارهاا وجاود دارد .بار هماین اسااس رتباههای
بهدستآمده برای معیارهای تهدیدات شبکههای اجتماعی به شرح زیر است:
جدول  :3نتایج رتبهبندی تهدیدهای شبکههای اجتماعی
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اولویت

عنوان تهدید

رتبه میانگین

6

سوءاستفاده

9618

8

اعتیاد اینترنتی

9691

9

انتقا ارزشهای غیراخعقی

9688

1

ارتباالات مخرب

8676

1

انتشار االععات نادرست

8611

مدل نهایی تحقیق

همانالور که در یافتههای تحقیق بررسی شد ،همه متغیرهای تحقیق مورد آزمون فرض قرار گرفتاه
شدند و نتایج آزمون فرض نشاان داد کاه پانج متغیار فرصاتهای شابکههای اجتمااعی از منظار
دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی (شامل سازماندهی گروههای اجتماعی ،پر کردن اوقات فراغت،
امکان گفتوگو ،آشنایی با فرهنگها ،یادگیری الکترونی ) و همه پنج متغیر تهدیدهای شبکههای
اجتماعی (شامل سوءاستفاده ،اعتیاد اینترنتی ،انتقا ارزشهای غیراخعقای ،ارتباالاات مخارب،
انتشار االععات نادرست) از نظر پاسخدهندگان تأثیر مثبت و معناداری بر دانشجویان دارد و تنهاا
تأثیر متغیر انتقا ارزشهای اخعقی که در فرصتها لحاا شاده باود ،از جاناب دانشاجویان رد
شده است .لذا بر اساس نتایج بهدستآمده و یافتههای آماری مد نهایی تحقیق به شارح زیار باه
دست میآید که ابعاد مد در بخش نتیجه تشریح شده است.

شبکه
های
اجتماعی

فرصت

1/96

سازمان
دهی
گروههای
اجتماعی

9/78

پر کردن
اوقات
فراغت

9/11

امکان
گفت و
گو

تهدید

9/18

آشنایی
با
فرهنگها

9/13

یادگیری

الکترونی

9/18

9/91

سوء
استفاده

9/88

اعتیاد
اینترنتی

انتقا
ارزشهای
غیر
اخعقی

8/76

8/11

ارتباالات
مخرب

انتشار
االععات
نادرست

شکل :6مدل نهایی تحقیق

نتیجه

تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناسایی فرصاتها و تهدیادهای شابکههای اجتمااعی از منظار
ً
دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته است .باید توجه داشت که این دو مقوله کاامع باه
یکدیگر وابساتهاند و میاان آنهاا ارتبااط تنگااتنگی برقارار اسات؛ اگار از فرصاتهای شابکههای
اجتماعی بهدرستی استفاده و بهرهبرداری نشود ،این فرصتها از بین خواهاد رفات و یاا باه مارور
ّ
زمان به تهدید تبدیل میشاوند .همچناین ،باا برناماهریزی صاحیح و پیگیاری مجداناه مایتاوان
ً
تهدیدهای شبکههای اجتماعی را به فرصت تبادیل کارد ،ماثع ساازماندهی گروههاای اجتمااعی
(فرصت) میتواند منجر به ارتباطهای مخارب و انتشاار ارزشهاای غیراخعقای (تهدیاد) شاود.
همچنین ،پر کردن اوقات فراغت (فرصت) میتواند منجر به اعتیاد اینترنتی (تهدید) شود.
مسووالن ذیربط باید فرصتها و تهدیدهای شبکههای اجتماعی را تحلیال و آناالیز کنناد تاا
بتوانند هم فرصتها و هم تهدیدهای شبکههای اجتماعی را با اهداف بلندمادت آموزشای کشاور
همسو کنند .از فرصتهایی همچاون ساازماندهی گروههاای اجتمااعی و یاادگیری الکترونیکای
میتوان نهایت استفاده را برای صرفهجویی در زمان و هزینهها اعم از ماادی و غیرماادی بارد و باا
فرهنگسازی و آموزش میتوان تهدیدات را به فرصاتها تبادیل کارد ،یعنای باا آماوزش باهموق
دانشجویان از تهدیدهای احتمالی بهنوعی پیشگیری کنیم.
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از نظر قلمرو موضوعی تااکنون تحقیقای باه جامعیات تحقیاق حاضار از نظار بررسای ابعااد
فرصتها و تهدیدهای شبکههای اجتماعی صورت نگرفته است و عمده تحقیقات قبلی بهصورت
بخشی بوده است .همچنین ،از نظر قلمرو مکانی تحقیق حاضر برای نخستینبار در دانشگاه شهید
بهشتی صورت گرفته است .هماان الور کاه در ماد نهاایی تحقیاق نشاان داده شاد ،بار اسااس نتاایج
بهدستآمده اهمیت فرصتهای موجود در استفاده از شبکههای اجتماعی برای دانشجویان دانشگاه شهید
بهشتی بهترتیب اولویت به شرح زیر است:
 .1سازماندهی گروههای اجتماعی
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همانگونه که فلسفه وجودی شبکههای اجتماعی واقعی تشاکیل و پیوناد گروههاای اجتمااعی بار
م حور مشترکات اعتقادی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی است ،بسیاری از شبکههای اجتماعی در
اینترنت نیز با انگیزه سازماندهی گروههای اجتماعی مجازی با تکیه بر اشاتراکات گونااگون شاکل
میگیرند .اعضای این اجتماعات مجازی با پیوندهایی که با یکادیگر دارناد ،در مجماوع باهدنبا
تح صیل هدفی مشترک در دنیای واقعی اعم از سیاسی ،اجتماعی یا فرهنگی هستند (سلیمانیپور،
 .)6983در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز میتوان با ایجااد گروههاای اجتمااعی میانرشاتهای و
دنبا کردن اهداف مشترک اعضا و همچنین نظاارت غیرمساتقیم دانشاگاه ،گاامی بارای بالنادگی
دانشگاه و همچنین رونق استارتاپها برداشات .از الریاق گروههاای اجتمااعی مجاازی میتاوان
محدودیتهای رشتهای را برداشت و برای ععقهمندان اهداف فرارشتهای ایجاد کرد.
 .2پر کردن اوقات فراغت

اینترنت مشخصترین نماد این عصر است که اساسیترین سهم را در اوقات فراغت مجاازی دارد.
رهااایی شااخص از تعهاادهای شااغلی ،اقتصااادی ،و وظااایف شخصاای ،خااانوادگی ،تحصاایلی و
اجتماعی با استفاده از فضای مجازی فراغت مجازی را میساازد .در وجاه فراغات و سارگرمی در
فضای مجازی محوریت یافتن ارتباط و سرگرمی ،از متن خار شادن مکانهاا و تجاارب اوقاات
فراغت ،روا شکلهای سرگرمی غیروابسته به زمان و مکان ،چندوظیفهای شدن رسانههای جدیاد
و لذتبردن جوانان از توانایی انجام دادن همزمان چند وظیفه و امکانپذیر کردن انواع جدیادی از
مشارکتهای عاالفی و زیباییشناختی و فرهنگی از جملاه ویژگیهاای اصالی رساانههای جدیاد
بهویژه فضای مجازی است (مقتدایی.)6939 ،
 .3امکان گفتوگو

شبکه های اجتماعی ارسا بازخورد مخاالب و همکاری و همگامی کاربران با همدیگر را تساهیل
کرده و آنها را به مشارکت در بحثها تشویق میکنند .این شبکهها مارز و خطکشای باین رساانه و

مخاالب را از بین بردهاند .اغلب شبکههای اجتماعی برای مشارکت اعضا و دریافت باازخورد بااز
هستند؛ آنها رأی دادن ،کامنت گذاشتن و به اشتراکگذاری االععات را تشویق میکنناد .بهنادرت
مانعی برای تولید و دسترسی به محتوا در ایان وبساایتها وجاود دارد .رساانههای سانتی عمال
انتشار را انجام میدادند و محتوا را برای مخاالب ارسا میکردند ،ولای در رساانههای اجتمااعی
فضایی برای گفتوگو و محااوره دوالارف وجاود دارد و جریاان ارتبااالی از حالات ی ساویه باه
دوسویه تغییر پیدا کرده است .باا اساتفاده از ایان ویژگای شابکههای اجتمااعی میتاوان بحاث و
آموزش های دانشگاهی و علمی را فقط معطاوف باه زماان در نظار گرفتاه شاده بارای آماوزش در
دانشگاه قرار نداد و آموزش را فرازمانی و بر حسب نیاز دانشجویان و اساتید ادامه داد.
 .4آشنایی با فرهنگهای گوناگون

امروزه شبکههای اجتماعی مهد تمدنها و فرهنگهاای گونااگون بشاری اسات .وجاود زبانهاای
گوناگون در رسانههای اجتماعی امکان حضور تمام افراد جامعه را فراهم میکند تا فرهناگ حااکم
بر جامعه خود را به معرض دید عموم بگذارند .اینکه جوانی بتواند با امثا خود در کشورهای دیگر
جهان ارتباط برقرار کند ،باعث میشود تا این رسانهها به مکانی تبدیل شوند که او بتواند فرهنگها
و آداب و رسوم کشور خود را به دیگران معرفی کند و به اشتراک بگذارد .همچنین در ایان شابکهها
ایدههای جدید برای گسترش جامعه معرفی میشود و مورد بحث قارار میگیرناد .ساازمانها نیاز
میتوانند فرهنگ و دیدگاه خود را در معرض دید تمام جوام قرار دهند.
 .5یادگیری الکترونیک

بیش شبکههای اجتمااعی اینترنتای نقاش بسایار ماؤثری در توساعه آموزشهاای تخصصای و
عمومی دارند .گرچه به علت نبود امکان نظارت علمای بسایاری از محتواهاای اینترنتای هناوز باه
مرتبه قابل قبولی از اعتبار علمای نرسایدهاند ،شابکههای اجتمااعی یکای از عرصاههای اینترنتای
هستند که کاربران بیشامار آنهاا باه صاورت خودجاوش اقادام باه آماوزش و انتقاا دانساتههای
آموزشی مجازی
تخصصی و عمومی خویش به دیگران میکنند .با استفاده از شبکههای اجتماعی
ِ
دانشآموزان و دانشجویان میتوانند دامنه فرایند یادگیری خود را در هر لحظه کاه نیازمناد ساؤا و
برقراری رابطه با استاد یا سایر دانشجویان همرشاتهای باشاند ،باه خاار از محادودههای کاعس
گسترش دهناد .باهعبارتی بزرگتارین خادمت شابکههای اجتمااعی در حاوزه آماوزش یاادگیری
الکترونی است.
در ادامه راهکار عملیاتی به تفکی پنج فرصت بهدست آمده مشخص شده است:

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

717
شناسایی و تحلیل
فرصتها و ...

جدول  :61راهکارهای عملیاتی استفاده از فرصتهای شبکههای اجتماعی
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1

آشنایی با فرهنگها

1

یادگیری الکترونی

راهکارهای عملیاتی
 استفاده از شبکههای اجتماعی برای فعالیتهای دانشجویان بهصورت کاارگروهی
و تیمی.
 اسااتفاده از شاابکههای اجتماااعی ب ارای آگاهیبخشاای و ترغیااب دانشااجویان بااه
مشااارکت در فعالیتهااای اجتمااعی گوناااگون ،همچااون راهپیمااایی ،انتخابااات،
محیط زیست ،جشنها ،سوگواریها.
 استفاده از بستر شبکههای اجتماعی برای تشکیل گروههای تحقیقاتی و پژوهشی.
 استفاده از شبکههای اجتمااعی بارای کساب مطالاب مفیاد و افازایش االععاات
عمومی مناسب دانشجویان (پس از نیازسنجی از دانشجویان).
 اسااتفاده از شاابکههای اجتماااعی باارای آشناسااازی دانشااجویان بااا مکانهااای
گردشگری در داخل و خار از ایران (پس از نیازسنجی از دانشجویان).
 آشنایی دانشجویان با گروهها و رباتهای مفید تفریحی و علمی.
 اساتفاده از شاابکههاای اجتماااعی بارای تبااد نظاار علمای و غیرعلماای مناسااب
دانشجویان با افراد گوناگون داخلی و خارجی.
 استفاده از شبکههای اجتماعی برای گسترش ارتباط علمی دانشجویان با اساتید.
 استفاده از شبکههای اجتماعی برای تقویت فرهنگ و ارزشهاای ملای و دینای در
میان دانشجویان.
 استفاده از شبکههای اجتماعی برای آشناسازی دانشجویان با فرهنگهای گوناگون
مردم ایران و سایر نقاط دنیا.
 استفاده از شبکههای اجتماعی برای نفوذ فرهنگی در میان فرهنگهای منحط غربی.
 استفاده از شابکههای اجتمااعی بارای افازایش یاادگیری و توانمنادیهای علمای
دانشجویان (پس از نیازسنجی از دانشجویان).
 استفاده از شبکههای اجتماعی برای به اشتراکگذاری ایادههای نوآوراناه و جدیاد
دانشجویان در گروههای اجتماعی.

همچنین بر اساس نتایج بهدستآمده در تحقیق حاضر ،مهمترین تهدیدهای فعلی در اساتفاده
از شبکههای اجتماعی برای دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به ترتیب اولویت به شرح زیر است:
 .6سوءاستفاده :کاربران در شبکههای اجتماعی همواره االععاتی از خود منتشار میکنناد کاه
احتما خطر سوءاستفاده را برای خود ایجاد میکنناد .همچناین ،برخای افاراد ساودجو باهدنباا
موقعیتهایی برای افزایش مناف خود از الریق شبکههای اجتماعی هستند؛ نقش آموزش و از باین
بردن این تهدید بزرگ در این عامل بهخوبی حس میشود.

 .2اعتیاد اینترنتی :اعتیاد از الریق اینترنات باا وجهاۀ جدیادی روباهرو شاده اسات .گساترش
رایانههای شخصی و افزایش اتصا به اینترنت در خانه و محل کار سبب ظهور اعتیاد آنعین شاده
است .اعتیاد به اینترنت شاامل اعتیااد باه اتاقهاای گا  ،هرزهنگااری ،قماارآنعین و خریادهای
اینترنتی میشود .اعتیاد به اینترنت ،همچون دیگر اعتیادهاا فارد معتااد را از خاانواده و االرافیاانش
منزوی میکند .اعتیادهای رفتاری ،همچون اعتیاد به شابکه اینترنات موجاب تخریاب ساعمت،
روابط ،احساسات و در پایان روح و روان فرد میشود .اعتیاد اینترنتی در میاان برخای از جواناان و
دانشجویان به قدری زیاد است که حتی در محیط کاعس و در زماان آماوزش نیاز تماام تمرکاز و
حواسشان درگیر شبکههای اجتماعی است.
 .3انتقال ارزشهای غیراخالقی :شبکههای اجتماعی با توجه به هماه امکانااتی کاه در اختیاار
کاربران قرار میدهند ،به دلیل ساهولت دسترسای هماواره کااربران را در خطار انتقاا ارزشهاای
غیراخعقی قرار میدهد .این انتقاا ارزش گااه غیرمساتقیم و بادون آنکاه کااربر در جریاان ایان
فرهنگسازی باشد ،صورت میگیرد که به ارزشها و هنجارهای فارد بهصاورت تادریجی حملاه
میکند .این حمله به قدری آرام بر روی ارزشها و اعتقادات فرد تأثیر میگذارد که شاید فرد خاود
هم متوجه این موضوع نشود.
 .4ارتباطات مخرب :با توجه به اینکه افراد با عضویت در شبکههای اجتمااعی امکاان مخفای
نگه داشتن شخصیت اصلی خود را دارند و میتوانند با شخصیت مجازی خود باا دیگاران ارتبااط
برقرار کنند ،امکان ایجاد ارتباالات مخرب و ناسالم میان کاربران بهویژه قشر جاوان جامعاه بسایار
افزایش مییابد .گاهی قشر جوان بهقدری غرق در شخصیت مجازی خود میشاوند کاه باه مارور
زمان از شخصیت واقعی خود فاصله میگیرند و شیفته شخصیت مجازی خود میشوند.
 .5انتشار اطالعات نادرست :امروزه با توجه به همهگیر شدن شبکههای اجتمااعی میاان ماردم
بهویژه قشر جوان جامعه االععات به سرعت و بسیار راحت در میان کاربران به گردش در میآیاد و
عموم کاربران قدرت تشخیص صحت االععات را ندارند .با توجه به اینکه در فضاای مجاازی بار
اخبار و االععات کنتر و نظارتی نیست ،کاربران بدون آنکاه صاعحیت و تخصاص الزم را در آن
زمینه داشته باشند ،میتوانند با دخالت و تغییر محتوای االععات بهسرعت آن را منتشر کنناد .بار
این اساس راهکار عملیاتی مواجهه با آنها مشخص شده است:
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راهکارهای عملیاتی
 پیشگیری از جاسوسی دستگاههای االععاتی دولتای و غیردولتای (تجااری و امنیتای) از
دانشجویان با استفاده از شبکههای اجتماعی (از الریق االععرسانی به دانشجویان)
 پیشگیری از فریب دادن و کعهبارداری اقتصاادی باه شایوههای ناوین از دانشاجویان باا
استفاده از شبکههای اجتماعی (از الریق االععرسانی به دانشجویان)
 پیشگیری از نقض حقوق مالکیت فکری دانشجویان در شابکههای اجتمااعی (از الریاق
االععرسانی به دانشجویان)
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 پیشگیری از کمتحرکی و کم شدن ارتباالات چهرهبهچهره دانشاجویان در اثار فعالیات در
شبکههای اجتماعی (در قالب اجرای برنامههای گروهای در فضاای دانشاگاه ،اردوهاای
علمیاگردشی)
 پیشگیری از تلف شدن وقت دانشجویان با استفادههای بیهدف از شبکههای اجتماعی

 پیشگیری از بروز مشکعت جسمی (کمر درد ،مشکل بینایی ،اضافه وزن) در اثر فعالیات
در شبکههای اجتماعی
 پیشگیری از تضعیف هویت ملی و انسجام ملی دانشجویان در اثر محتوای تباد شاده در
شبکههای اجتماعی
 پیشگیری از اشاعه حرفهای غیراخعقی و جنسی در اثر گمنامی در شبکههای اجتماعی

 پیشاگیری از اساتفاده نقااض حاریم خصوصای دانشااجویان (مانناد انتشاار االععااات و
تصاویر خصوصی ،ه شدن) در اثر فعالیت در شبکههای اجتماعی
 پیشااگیری از امکااان شااکلگیری گروههااای مخاارب (قاچاااق ،اعتیاااد ،خرابکاااری) در
شبکههای اجتماعی
 پیشگیری از اشاعه ارتباط نامناسب با غیرهمجنس در شبکههای اجتماعی

 فرهنگسازی درباره چگونگی اعتماد به االععات منتشرشده در شبکههای اجتماعی

 االععرسااانی درباااره چگااونگی تاارویج سااری شااایعات و اخبااار کااذب در شاابکههای
اجتماعی

سپاسگزاری

در پایان ،از حمایتهای آقای دکتر واعظی و سایر همکاران گروه مطالعاات و ارزیاابی فرهنگای و
اجتماعی معاونت فرهنگی ،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه شاهید بهشاتی و ساایر پژوهشاگران و
دانشجویانی که ما را در پیشبرد این تحقیق یاری رساندند ،قدردانی و تشکر میشود.
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