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 هچكيد

ها، امكانات و  هاي اجتماعي تلفن همراه ، بنا بر ويژگي حضور در فضاي مجازي، بويژه در شبكه 
هاي خاص اين فضا و با عنايت به وضعيت اجتماعي، سياسي و فرهنگي شهروندان در  كاركرد

هاي مختلف  هاي اجتماعي كاربران در شهر هاي مختلف ارزش جامعه ايران، تأثيرات عميقي بر جنبه
ميانسال، مورد  و دو نسل جوان گذارد. مقاله حاضر، چگونگي اين تأثير را در ميان شورمان ميك

اي انجام گرفته  گيري خوشه مطالعه قرار داده است. اين پژوهش به روش پيمايش و از طريق نمونه
 512دهند و  هاي اجتماعي تلفن همراه تشكيل مي است. جامعه آماري اين پژوهش را كاربران شبكه

 به هاي اند. يافته در پنج استان به عنوان نمونه انتخاب شده ساكن ميانسال و جوان نسل نفر از دو

 ارزشي هاي استفاده از شبكه اجتماعي موبايلي و ميزان تفاوت دهد كه بين مي نشان دست آمده
 گرايش هشكا منجر به و نيست مثبت همگرايي اين بيشتر موارد، در اما دارد وجود رابطه نسلي بين

 همچنين بين ميزان .است شده جامعه ايراني اجتماعي هاي ارزش به جوان و ميانسال هاي نسل
هاي ظاهري  گرايي، انتخاب پوشش مدرن و معيار هاي فرد ارزش شبكه اجتماعي، با از مندي بهره

ايي، گر دين گرايي، قانون هاي معنادار و مستقيم برقرار است اما در ارزش همسرگزيني، رابطه
 گزيني، رابطه معنادار و معكوس است.  هاي اخالقي همسر پذيري و معيار مسئوليت
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 مقدمه 

اجتماعي و  ـكاركرد انتقال ميراث فرهنگي   ،هاي اجتماعي ها به عنوان يكي از نهاد سانهر

در  كـه  يدر عصر كنوني با توجه بـه نقـش بـارز   و  عهده دارند مع را برهاي جوا ارزش

ايفـا   غيـره رسـاني پيرامـون موضـوعات اجتمـاعي، سياسـي، فرهنگـي و       جامعه و اطالع

 ،هـا  الگوهاي نويني را به جوامـع وارد كننـد تـا جـايگزين فرهنـگ     كنند، سعي دارند  مي

معاصر كه بـه عصـر اطالعـات و     در دوران ،به عبارتي ها و الگوهاي سنتي شوند. ارزش

هـا از   پـذيري نسـل   جامعه اطالعاتي و ارتباطي معروف است، بخش عظيمـي از جامعـه  

در اين ميـان،   گيرد، ميانجام  هاي مجازي موبايلي ي مختلف، بويژه رسانهها طريق رسانه

 و اجتمـاعي  فراينـدهاي  محصـول  تـوان  مـي  را اي جامعـه  هـر  اجتماعي هاي ارزش نظام

 ايـن  واقـع  در. دانسـت  اجتمـاعي  محـيط  بـا  افـراد  تعـامالت  نتيجه و جامعه آن تاريخي

. هسـتند  نظـايرآن  و فرهنگـي  اقتصـادي،  سياسـي،  اجتماعي، عوامل از منبعث ها، ارزش

 نظـام  تحـول  و تغيير تقويت، تثبيت، بازتوليد، توليد، بر زماني، دوره هر در مزبور عوامل

بـا  گذارند. مي اثر جامعه يك هاي نسل و سانيان افراد زندگي سبك و هنجاري و ارزشي

مــا نيــز، در    جوامــع، در جامعــه   توجـه بــه نقــش فضــاي مجــازي در توســعه     

ات و ارتباطات اهميت زيادي داده شـده است؛ بــا  العوري اطابـه فـن ،هاي اخيـر سـال

بررسـي و  جـدي وجــود دارد كــه     هـايي  و پيامـد  ها آسيب زمينه،ايـن حـال، در ايـن 

هاي  شبكهنقش تأثيرگذار به اين ترتيب، با توجه به . سازد ميضروري  را يابي آنهـا ريشه

 پـژوهش ، هـدف اصـلي   جـوان ايرانـي    بويژه نسـل كاربران،  بر تمامياجتماعي مجازي 

بـه عنـوان يكـي از     ي اجتمـاعي هـا  رسـانه  ي بوده است كـه بررسي و تبيين نقشحاضر، 

محتـواي  هاي اجتماعي،  تغيير ارزشدر  ،و در دسترس همگان گسترده ،فراگير هاي ابزار

يـا   گيـري  شـكل  كننـد و منجـر بـه    ايفا ميها و هنجارهاي نسلي  فرهنگي و انتقال ارزش

 مطـرح  اصـلي  پرسش مبنا، اين بر .شوند ميگسست نسلي   پديده گيري ممانعت از شكل

 بـر  تـأثيري  چـه  جتمـاعي هاي ا عبارت از اين است كه استفاده از رسانه پژوهش اين در

 است؟ اجتماعي كاربران داشته هاي ارزش
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 هاي پژوهش فرضيه

 انسـال يمو جـوان   دو نسل مياندر  نوع اسـتفاده،متناسب با  ي،اجتماع هاي ارزشدر  .1

 .شود ديده ميتفاوت معنادار  بوك، و فيس كننده از تلگرام استفاده

دو نسل جـوان   مياندر  ت،يوبـا توجـه به پنهان بودن ه ي،اجتماع هاي ارزشدر   .2

 تفاوت معنادار وجود دارد. بوك و فيس كننده از تلگرام استفاده انساليمو 

جـوان   دو نسل ميانبودن، در  رشيبـا توجه به مورد پذ ي،اجتماع هاي ارزشدر   .3

 تفاوت معنادار وجود دارد. بوك و فيس كننده از تلگرام استفاده انساليمو 

دو  ميـان احسـاس شـده، در    تيميصـم  يفضا تناسب بام ي،اجتماع هاي ارزشدر  .4

 تفاوت معنادار وجود دارد. بوك و فيس استفاده كننده از تلگرام انساليمو جوان  نسل 

 چارچوب نظري

 هاي اجتماعي  شبكه

امكـان تشـكيل    هكـ  هسـتند  هاي نوظهور در فضاي مجازي از پديده هاي اجتماعي شبكه
 رونــده در تغييــرات   از نيــروي پــيش   و نـد نك فـراهم مـي   هـاي مجــازي را  اجتمـاع

 شوند.   اجتماعي و سياسي جوامع محسوب مي

اسـت   از نظريات حـوزه ارتباطــات  يكي )1993( 1رينگولد »اجتماع مجازي« هنظري

 ، اجتماعات مجـازي در حـال رشــد هاين نظري ابقبا پژوهش حاضر ارتباط دارد، مط هك

هـا   تغيير ارزش همچنين دموكراسي و هابعاد از دست رفتتوانند در احياي  در اينترنت مي

كـار   متفـاوت رويكـردي   در خصوص اجتماعـات مجـازي بــا  ه. رينگولد كمؤثر باشند

درست مانند زندگي  چيـز را هنويسد: در اجتماعات مجـازي، مـردم همـ كرده است، مي

 هاي خود هشبك ماعـات راروشـي تقريبـاً سـنتي، ايـن اجت هدهنـد. او بـ عي انجام ميقوا

 قيـ الع يــا  فراري ارتباطات پويـا، در حـوزه اهـد   قبراي بر هكند ك تعريفي توصيف مي

 حد كفايــت بــا   هتي در فضاي مجازي، افراد بقو«گويد:  ند. او ميا هاي سازمان يافت ويژه
                                                      

1. Rhengold 
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كننــد،   مــي  هايـن نـوع ارتباطـات تكيــ  هجا، براي مدت كافي بـه احساسي بسنده و ب

 ).1380گيلوري و رادباوه،  هنقل از اسلوين، ترجم هب» (نمايند جوامـع مجازي ظهور مي

 يدنز گ يابي ساختيه ظرن

دربـاره   تـوان  ياست كه م يمهم علوم ارتباطات اجتماع هاي يهازجمله نظر يابي، ساخت نظريه

 ،واقـع  در زيـدن گ. استفاده كرد آناز هاي اجتماعي  ارزشبر  ياجتماع هاي ير شبكهموضوع تأث

در  يكردار اجتمـاع  يت و ياعامل، از ساختار ن را به وجود آورد والو ك خرد يهاز نظر يقيتلف

ي كـنش و كردارهـا   از طريقچند ساختارها  هر يه،نظر ينبر اساس ا ؛خود استفاده كرد يهنظر

قـرار   يررا تحت تـأث  ها انسانرفتار و كنش  ،مواقع يبرخ در شوند، يساخته م يانآدم اجتماعي

و باعـث   گذارنـد  يمـ  يرثأساختارها تـ  يبر رو يان نيزو كردار آدم همچنان كه كنش دهند؛ يم

اسـتنباط   تـوان  يمـ  يدنزگ يابي ساخت يهبا استفاده از نظر .شوند يآنها م يدتول و باز يدتول يير،تغ

دازنـد،  بپر ياجتماع هاي در شبكه جويانه بازتابانه و مشاركت يتكرد كه هرچه كاربران به فعال

 يشتراسـت، ولـي  آنها ب يريپذ يراحتمال تأث از همين رو،و  شوند مي يممعنا سه يددر تول يشترب

در  يشـتر ب يابنـد، حضـور   يدر شـبكه اجتمـاع   يانـه جو مشاركت يركاربران منفعل و غ قدر هر

هـاي   هنظريـ در ايـن ميـان،    .اسـت  آنهـا كمتـر   يريپذ يرو احتمال تأث سهم دارندمعنا  يدبازتول

ـ  آنهـا  تــوان  مجموع مي هستند كه در حهاي اجتماعي مطـر هدر حوزه شبكنيز  ريديگ  هرا ب

 بسيار كلي تقسيم كرد: هدست دو

 )3استون  و 2توركل، 1شري  نظريه(  مثبت  رويكرد  با  اجتماعي  هاي نظريه ) الف

 گيــري خــود   حضور در فضاي مجـازي و شـكل  هتوركل در باب رابط هنظريس راساب

هــاي   كننــدگان در ميــدان   بـويژه شـركت   ،رن در بين كاربران فضاي مجـازي مد پست

فضايي مجازي براي گفتگو، بازي نقـش و تعامــل بــا ســايرين     همثاب هچنـدكاربردي ب

 بـه نسـبت   فضـايي  ،طـور مـداوم و مـنظم باشـد. فضـاي مجـازي از نظـر وي        هب بايـد
                                                      

1. Sherry       2. Turkle       3. Ston 
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، بازيگر، كارگردان، قآن واحد، خالدهد در  اجازه مي كـاربر هب هك بخش است چرا رهايي

خـود وي   هطـور كـ    نمايش مطلوب خود باشد. همـان  كاره هكننده و در مجموع، هم هتهي

ق قعيتي جديد براي تحقدر حقيقت، مو هنمايش رايانه دارد؛ از نظر وي، صـفح اظهار مي

نيـز  . اسـتون  )1996(كـاربران اسـت    نيازهاي غريـزي  ـي يـاالنت عقالها و تمـاي خيال

با تعامـل   هدر مقايس» پهناي باند پايين«اي با  هعنوان رسان هبزي فضاي مجـا ؛معتقد است

بيشتري را بـراي دخيـل كـردن فراينـدهاي تفسـير، تخيـل و        چهـره فرصت هچهـره بـ

 ).1379يردامادي، م (ترجمه آورد فراهم مي آرزوهاي طرفين تعامل در گفتگو،

هـايي چــون توركــل و اســتون      پسامدرنيسـت  اصلي ديدگاه هر مجموع، درونمايد

 هكـ  همجازي، حول اين محور شكل گرفت پيرامـون تـأثيرات هـويتي حضـور در فضـاي

رهايي از بدن و بسياري  امكانكاربر  ه برايبخش است كـ فضاي مجازي، فضايي رهايي

 ،ايـن پيش از  هك فيمختل هـاي شـكوفايي جنبـش را به همراههـاي ديگـر  از محدوديت

  آورد. فراهم ميبيان و نماياندن آنها نبود،  هدر بقا

 )4تاملينسونو  3دريفوس  ،2باومن ، 1كاتز  نظريه(منفي   رويكرد  با  اجتماعي  هاي نظريه )ب

تـأثيرات  ه بـ هنسـبت بدبينانـ هشامل تركيبـي از نظريات و رويكردهاي بـه ين دستا

پراكنـده و در انتقـاد    طور هبـ هستند كهيتي حضور در فضاي مجازي بويژه در ابعاد هـو

 هانـد. مسـئل   هگرفتـ  ها شكل پسامدرنيست هنسبت خوشبينان هاز نظريات و رويكردهاي ب

ـ  هپردازان بــ  هاز نظري هاين دست هنخست ك انـد،   كشـيده  چـالش  هو آن را بــ  هآن پرداخت

اي اجتمـاعي   هسـاز  بخش اسـت. كاتز گمنـامي را  عنوان امكاني رهايي هگمنامي ب همسئل

ه شـايد محاسـب   اسـت. دنيـاي مجـازي    هافـراد شـكل گرفتــ    قتواف سبر اسا هداند ك مي

ـ      راردادهـاي  ق واعـد و قهمـان   هناپذيرتر از دنياي روزمره باشـد امـا در مجمـوع، بـر پاي

منـابع  ق اي مجازي نيز از طريـ ضاست. در حقيقت، ف هعي شكل گرفتقاجتماعي دنياي وا

                                                      

1. Katz       2. Bowman       3. Dreyfus 

4. Tomlinson 
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 همسـئل ). 1388زاده،  مهــدي (شــود   عي كنترل و اداره ميقاتصادي و سياسي وقاقدرت 

 هــاي خــاص   ويژگــي  ه، مربــوط بــ  انـد  هآن پرداخت هشناسان ب اكثر آسيب هديگري ك

ت مجــازي  التعــام  هت و ارتباطات در دنياي مجازي اسـت. آنـان معتقدنـد كــ التعام

عـي وي  قر دنيـاي وا ت كـاربر د الانزواي اجتمـاعي و كـاهش تعـام    هنهايت، منجر ب در

شود و عموماً استفاده بيشـتر از اينترنـت، بـا كــاهش   و كيفيت مي قلحاظ عم بـويژه از

ـ   ا ارتباطـات و صـميمي بـا اعضــاي خــانواده،     ك جتماعي بخصـوص ارتباطـات نزدي

 و غيره همراه است.   كاننزدي دوسـتان

   هاي اجتماعي مجازي موبايلي  شبكه  هاي كاركردها و كژكاركرد

هاي نوين منجـر بـه ايـن نـوع      ارتباطات اساس تغييرات اجتماعي است و ورود فناوري

شود. تلفن همراه نيز پس از آنكه روشي نوين در زنـدگي پديـد آورد، ايـن     تغييرات مي

گير كرد و بـروز پيامـدهايي را در درون نظـام موجـب شـد؛       ايده را در ميان جامعه همه

ي است و بـه همـين دليـل، بـا پيامـدهاي اجتمـاعي       چراكه پذيرش، يك تصميم اجتماع

گذارد،  همراه است. اين فرايند اجتماعي عالوه بر پيامدهاي مثبتي كه از خود به جاي مي

ها و نتايج منفي گوناگوني نيز هست كه در منابع مربوط به تغييرات اجتماعي  حاوي پيام

كاركردهاي تغيير اجتماعي يـاد   رهاي تغيير اجتماعي يا پيامدهاي غي از آن با عنوان هزينه

نـوآوري   تچـه قـدر   ها اثراتي جانبي به دنبال دارنـد و هـر   كنند. تقريباً همه نوآوري مي

دهـد   تر باشد احتمال بروز چنـين، پيامـدهايي را افـزايش مـي     تر و جديد تر، پيشرفته مهم

 ).30، ص 1388محمدي  حاج (

توان كاركردهـاي تلفـن    شمند، ميهاي همراه هو هاي اجتماعي تلفن در بررسي شبكه

تري را براي  هاي جزئي هاي اجتماعي مبتني بر وب را ادغام كرد و كاركرد همراه و شبكه

به برخي از اين مـوارد كـه    1هاي اجتماعي تلفن همراه، در نظر گرفت؛ در جدول  شبكه

 شود:   اند، اشاره مي از آثار پژوهشگران داخلي و خارجي استخراج شده
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 هاي اجتماعي در برخي از آثار پژوهشگران داخلي و خارجي ـ كاركردهاي شبكه1جدول 

 ها كاركرد كژ ها كاركرد رديف

1 
اعتماد به نفس بخشيدن 

 به كاربران
 )1393(كرمي، 

ساماندهي به هيجانات 

 اجتماعي
 )1391(سعد، 

 جويي اي براي هيجان عرصه 2
افضلي،  (ارباب

1391( 
 پراكني شايعه

ي، افضل(ارباب

1391( 

 هاي فردي بروز خالقيت 3
محمدي،  (حاج

1388( 

تهيه عكس و فيلم از 

 حوادث سياسي
 )1391(انصاري، 

 مذهبي و اعتقادي 4
افضلي، (ارباب

1391( 

تسهيل سازماندهي 

 هاي خرابكارانه فعاليت

افضلي،  (ارباب

1391( 

 )1391(سعد،  شكاف ديجيتال )2015، 1(اهم كنترل آسان از سوي محققان 5

 )2015(اهم،  مقرون به صرفه بودن 6
كاهش شرم و حياي 

 اجتماعي

افضلي،  (ارباب

1391( 

 )2015(اهم،  آوري ساده اطالعات جمع 7
ايجاد حاشيه امن براي 

 كجروان
 )1393(نخعي، 

8 
دسترسي دايم به اطالعات 

 و تبادل آن
لري(م

 )1391(سعد،  اتالف وقت )2012 ،2

 )3،2012يانگ( ذخيره اطالعات فردي 9
كاهش بازدهي 

 آموزشي و كاري
 )2014، 4(گرينولز

 )1386(منطقي،  نارسايي در ارتباطات )2012(يانگ،  نظر ها يا وجه ساخت پذيرش 10

11 
رساني در صورت  اطالع

 مترقبه وقوع حوادث غير

و همكاران،  5(نير

2012( 

دهي هيجانات  سامان

 اجتماعي
 )1386(منطقي، 

 )1389(الوندي،  ي شهروندينگار روزنامه 12

كم رنگ شدن مرز 

بين حوزه عمومي و 

 خصوصي

و  6(گولدر

، 7ويلكينسون

2011( 

13 
نگاري مبتني بر  روزنامه

 موقعيت

(نير و همكاران، 

2012( 

سيال شدن روابط 

 اجتماعي
 )1391سعد، (

                                                      

1. Ohme        2. Miller       3. Yang 

4. Grinols      5. Nyre        6. Golder 

7. Wilkinson 
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 هاي اجتماعي ارزش

كه مـورد اعتنـاي جامعـه      اجتماعي واقعه يا امري است  ارزش؛ كف معتقدند گبرن و نيمآ

انـد،   بـه طـور كلـي دو دسـته    هـا   ارزش). 193، ص 1388 ،پور انيآر ترجمه ( قرار گيرد

در از مفـاهيم اساسـي     ارزش اجتمـاعي يكـي   هاي اجتمـاعي.  هاي فردي و ارزش ارزش

در  .انـد  ابـراز كـرده   يگونـاگون  نظرهايآن  هشناسان دربار جامعهاست كه  شناسي جامعه

عبارت از چيزي است كه مورد پذيرش همگـان    اجتماعي  ارزش ،شناسي هاصطالح جامع

شـود و از   نهد، ارزش اجتماعي محسوب مـي  باشد. هر چيزي كه جامعه به آن ارزش مي

اشيا ). اما به واقع، 251 ، ص1374گيرد (محسني،  اين رو، در مقابل ارزش فردي قرارمي

 كلـي جامعـه ارزشـي ندارنـد،      سـطح  در نـد و ا طور فردي مورد توجـه   عقايدي كه به يا

هاي اجتماعي در زمـره واقعيـات    از نظر ريتزر، ارزش شوند. هاي فردي ناميده مي ارزش

بر اسـاس تعريـف    ).73، ص 1388روند (ترجمه ثالثي،  اجتماعي غيرمادي به شمار مي

هاي اجتماعي از نوع اسـتانداردهاي فرهنگـي هسـتند كـه اهـداف كلـي        اسملسر، ارزش

هاي اجتمـاعي را   كنند. ارزش يافته مشخص مي وب را براي زندگي اجتماعي سازمانمطل

 گر مفهوم نهـايي و مشـروعيت انتظامـات اجتمـاعي و رفتارهـا دانسـت       توان تدارك مي

هـاي اجتمـاعي    برخالف ريتزر و اسملسر، ارزش وثوقي ). اما597، ص 1379(محسني، 

شامل همه   ارزش اجتماعيوي معتقد است؛  كند. را به امور مادي و غير مادي اطالق مي

امـر مـادي يـا     هـر  كه مورد عالقـه انسـان اسـت.    شود مي يچيزهاي مطلوب يا نامطلوب

انسـان را    معنوي كه در جامعه داراي قـدر و قيمـت باشـد و نيازهـاي مـادي و معنـوي      

و  ثوقي(و است  هاي اجتماعي ارزش در زمره و سودمند، بهايا هر چيز گران برآورده كند،

بـا   ،هاي اجتماعي در معنايي محدودتر ارزش  بيرو،اعتقاد   به ).192 ، ص1381 ،خلق نيك

  شـوند كـه كـار يكپـارچگي     فرهنگـي يـا دينـي شـناخته مـي      هاي اخالقي، عنوان ارزش

 شـوند.  پيوندهاي مبتني بر همبستگي منجر مي  بخشند و به گسترش اجتماعي را قوام مي

 انـد  جملـه   ايـن خـواهي و مهربـاني از    ديگـر  دالت، انسان دوسـتي، ع بيرو،  به اعتقاد آلن

  .  )386 ، ص1375 ،ترجمه ساروخاني(



 v 121...  هاي اجتماعي هاي اجتماعي تلفن همراه بر ارزش نقش استفاده از شبكه

 پژوهش شناسي روش

 پيمايشي پژوهش آن، دارد و روشقرار  يكاربرد هاي پژوهشحاضر در دسته  پژوهش

هاي مركـزي   شهر ساكن در جامعه آماري پژوهش از دو نسل جوانان و ميانساالن .است

جنـوب،   شـمال،  ازاسـتان   5 يمركـز  يشـهرها  ،در ابتـدا . استستان تشكيل شده پنج ا

 آن، عبـارت از  بيـ كـه ترت  شدندانتخاب  يشرق و مركز كشور به صورت تصادف ،غرب

سپس با توجه به توازن عواملي مانند  .بودمشهد و تهران  ،هياروم اهواز، رشت، يشهرها

، دقت و تضمين برخـورداري از تعـداد   زمان، هزينه مادي، نيروي انساني، سطح پژوهش

نفر، به عنوان حجـم نمونـه برگزيـده     100كافي براي تحليل، براي شهر مركز هر استان 

اي  مرحلـه  اي چنـد  گيـري تصـادفي خوشـه    نمونه با روش نمونه 512شدند و در نهايت، 

بـه دسـت   جـامع   يارزش اجتماع 35، قيو تلف بيپس از تركمورد مطالعه قرار گرفتند. 

صـاحبنظران   تن از  20به و تنظيم  اي پرسشنامه در قالب ها، ارزشآمد و در نهايت، اين 

هـاي   تـا آنهـا ميـزان همخـواني ارزش     علوم اجتماعي كشـور ارائـه شـد    پژوهشگرانو 

جامعـه ايرانـي تطبيـق دهنـد و     ي و بـوم  ياجتماعي را با شرايط و اوضاع و احوال كنون

ارزش اجتماعي متناسب بـا   10كه در نهايت  نندهاي داراي اولويت را مشخص ك ارزش

. براي تعيين روايي پرسشنامه نيـز از آلفـاي كرونبـاخ اسـتفاده     جامعه ايراني انتخاب شد

كليـه متغيرهـاي   كـه  دهند  نشان مي هـاي حاصـل از آزمـون كرونبـاخ يافتـه شده است.

گرفتـه شـده بـراي    نظـر   هــاي در  درصد دارنـد، يعنـي گويـه   70تحقيق، آلفاي باالتر از 

و بـراي سـنجش    سنجش هر يك از متغيرها از همبستگي درونـي بـااليي برخوردارنــد   

 هستند. متغيرهاي مورد نظر مناسب

 ها  تعاريف مفهومي و عملياتي متغير

 هينـي هسـتند كـ   الهاي اجتماعي مجازي، خدمات آن هشبك مجازي:  اجتماعي  هاي شبكه

ه مي مشخص و معين، پروفايل شخصي خود را داشتسيست دهند در افـراد اجازه مـي هبـ

اشتراك بگذارند و بـا ديگـران    هشان را ب عاتالمعرفي كنند، اط ديگران هباشند، خود را ب
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با ديگران را حفظ كننـد   خود توانند هم ارتباط افراد مي قطري ار كنند. از اينقرارتباط بر

. )212، ص2008، 2و اليسـون  1(بويد جديدي را شكل دهند يهـاي اجتماع و هم ارتباط

ت اجتماعي در فضاي مجازي البراي افزايش و تقويت تعام هاي اجتماعي كهع، شبقدروا

هـاي اجتمـاعي    كـه منظـور از شـبكه    كـرد طور مشخص، بايد اشاره  اند. به طراحي شده

كه بـر وب اسـتوارند و بـه     است عبارت از خدماتي پژوهشمجازي مورد بحث در اين 

 : دهند تا يافراد اجازه م

 .عمومي درون سيستمي محدود تشكيل دهند پروفايلي عمومي يا نيمه. 1

 .اند د كه با فرد در ارتباطنفهرستي از كاربراني ارائه ده .2

هايي را فراهم  همچنين فهرست و امكان مرور و ديدن فهرستي از ارتباطات افراد. 3

 هاي رسانه انبوه ، از ميانحاضر در پژوهش. سازند آورند كه افراد درون سيستم مي

 بوك و تلگرام فيس شبكه اجتماعي تلفن همراه فراگير دو اثرات بررسي به ،اجتماعي

  . پرداخت خواهيم

 پاسـخگويان  كه است و دقايقي ساعات تعداد هاي اجتماعي: شبكه از استفاده ميزان

ك و بـو  اجتمـاعي فـيس   هـاي  از رسـانه  اسـتفاده  صرف )ساعت 24( روز شبانه يك طي

در پژوهش حاضر، ميـزان   .است اي فاصله متغير، اين گيري اندازه مقياس. كنند تلگرام مي

دقيقـه، بـين    15هاي اجتماعي موبايلي در شش طبقه كمتـر از   دسترسي كاربران به شبكه

از دو سـاعت    از يك ساعت تا كمتـر از دو سـاعت،   ،دقيقه 30دقيقه، بيشتر از  30تا  15

 بندي شده است. از سه ساعت بيشتر دستهتا كمتر سه ساعت و 

 ازانگيـزه و هـدف كـاربران در اسـتفاده     هـاي اجتمـاعي (   شـبكه نوع استفاده از 

ـ   هشـود كـ   ق مـي ال، نياز و شرايطي اطـ القهميزان عه بـهاي اجتماعي):  شبكه  هكـاربران را ب

اجتمـاعي   هاي شبكهدهد. در پژوهش حاضر، نوع استفاده از  مي سـوق هاستفاده از اين شـبك

عـات،  الاط كسـب اخبـار و   با چهار معرف سرگرمي و تفــريح،  بوك و تلگرام موبايلي فيس

 سنجيده شده است. ـديمي و دوران كـودكيقبي، پيـدا كـردن دوسـتان  يـا دوسـت

                                                      

1. Boyd       2. Ellison 



 v 123...  هاي اجتماعي هاي اجتماعي تلفن همراه بر ارزش نقش استفاده از شبكه

 قايل احترام شبكه اجتماعي، كاربر به گذاشتن به احترام مورد پذيرش قرار گرفتن:

 ، تبريك دريافت كردن پيام واقعي، محيط به نسبت تماعيشبكه اج كاربران براي شدن

 براي شدن قايل اهميت شبكه اجتماعي و كاربر هاي صحبت براي شدن قايل اهميت

 شود. واقعي گفته مي محيط به نسبت شبكه اجتماعي كاربر هاي حرف

با هدف در آمدن  هاي اجتماعي شبكه به به مراجعهفضاي صميميت احساس شده: 

غيرهمجنس؛  با ارتباط با كاربران همجنس و دوستي دوستان، با ارتباط ي،از تنهاي

 شود. ها اطالق مي در اين شبكه غيرهمجنس دوست كردن همچنين پيدا

بوك و  به ميزان استفاده و درگيري كاربران در فيسمشاركت و فعال بودن كاربران: 

ركت و فعال بودن شود. در پژوهش حاضر، براي سنجش ميزان مشا تلگرام اطالق مي

 و مطالب هاي زير استفاده شده است: ديدن بوك از شاخص كاربران در استفاده از فيس

دوستان؛ فقط  يشخص يها ها و آلبوم عكس ها، ليپروفا دنيدمحتواهاي ارسال شده؛ 

 جديد در محتواهاي و مطالب توليد و انتشار شده؛ موضوعات به بحث گذاشته خواندن

 .عضو يها گروه نيبحث تازه در ب كيشروع  قه؛هاي مورد عال حوزه

شود. ورن هيچ  هويت مجازي با مفهوم گمنامي تعريف مي: تيپنهان بودن هو

هويتي فضاي مجازي است. ماركس اين مفهوم  معتقد است كه مفهوم گمنامي همان بي

ش كند: گمنامي به اين معناست كه افراد مطابق با هفت بعد دان گونه تعريف مي را اين

اند از: نام قانوني، موقعيت دقيق  شناخت، شناخته نشوند. اين ابعاد هفتگانه عبارت

قابل اتصال، داشتن  هاي مستعار غير هاي مستعار قابل اتصال (لينك)، نام جغرافيايي، نام

دانش نسبت به خصوصيات فردي آن شخص، رده گروه اجتماعي، عالمت شايستگي يا 

هاي غير قابل رديابي، به اين معناست كه شخصي  ا ويژگيشايسته نبودن فرد. گمنامي ي

دانيم اين فرد  كه مي  غير قابل شناخت است و هويت او مشخص نيست، به طوري

هايي از شخص وجود دارد،  دانيم چه كسي است. اعمال و ويژگي وجود دارد ولي نمي

ودن هويت، استفاده از توانيم از طريق آنها او را رديابي كنيم. منظور از پنهان ب اما نمي

شبكه اجتماعي است؛ همچنين  كاربر اسامي ديگر يا پنهان كردن اسم و جنسيت
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 به خود هاي اجتماعي و امكان معرفي در شبكه قيافه نداشتن اهميت بابت از خوشحالي

 ).1999، 1ديگر(ماركس هاي عنوان شخصيت

 هگويــ  74 هـاي اجتمـاعي   ارزشبـراي عمليـاتي كـردن مفهـوم      :2يارزش اجتماع

ـ  هآزمون و محاسب پيش بعـد از هطراحـي شـد كـ كـاهش يافـت. ايـن     هگويـ  72 هآلفا ب

 ازدواج نـد از: ا بعـد عبـارت   دهشـود. ايـن    ميهاي اجتماعي  ده بعد ارزششامل  ها گويه

، حجاب پوشش و، (ارتباط با جنس مخالف)ي نگرش به روابط اجتماع ، )يني(همسرگز

يـي،  گرا مصـرف يـي و  گرا تجمـل ي، دوسـت  نوع ي،ريپذ تيمسئول يي،گرا نيد يي،گرا قانون

در  ياساسـ  مياز مفـاه   يكـ ي ي،ارزش اجتمـاع  ي.اعتمـاد اجتمـاع  ي و شخص نياعتماد ب

ابـراز   يگونـاگون  هـاي آن نظر هشناسـان دربـار   و جامعـه  شود يم  محسوب يشناس جامعه

اسـت كـه مـورد     يزيـ عبارت از چ  ياجتماع  ارزش ي،شناس در اصطالح جامعه اند. كرده

اسـت و از   يكه جامعه به آن ارزش نهد، ارزش اجتماع يزياست. هر چ همگان رشيپذ

   ).251 ص ،1379 ،ي(محسن رديگ يم قرار يدر مقابل ارزش فرد ،رو نيا

 هاي پژوهش  يافته

 مـرد  درصـد،  6/51 و زن پاسـخگويان،  درصد 4/48 هاي پژوهش حاضر بر اساس يافته

تـا   21درصد بـين  5/30سال،  20تا  16از پاسخگويان بين  درصد9/10اند همچنين  بوده

درصد بين 4/16سال،  35تا  31درصد بين  24سال،  30تا  26درصد بين 7/11سال،  25

 اند. سال سن داشته 45تا  41درصد بين  4/6سال و  40تا  36

اسـتفاده  هـاي اجتمـاعي    درصد از كاربران در تمـام روز، از شـبكه   8/9دهد،  نتايج نشان مي

 اند. درصد از كاربران بيشترين استفاده را يك يا چند بار در روز داشته 7/46كنند. همچنين  مي

 هاي پژوهشبررسي فرضيه

در بوك،  و فيس كننده از تلگرام استفاده انساليمجوان و دو نسل  مياندر  فرضيه اول:

 وجود دارد.بـا توجـه بـه نوع اسـتفاده، تفاوت معنادار  ياجتماع هاي ارزش
                                                      

1. Marx       2. social value 
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) و متغير نوع اسـتفاده  524/2گوياي اين است كه متغير سن با آماره ( 2نتايج جدول 

) معنادار نيستند. اما مقـدار آمـاره آزمـون تحليـل     023/0هاي اجتماعي با آماره ( از شبكه

) براي تعامل سن و نوع استفاده از تلگرام كه سطح معنـاداري  344/4واريانس دو راهه (

هاي اجتمـاعي بـر مبنـاي تعامـل      دهد كه در ارزش ) دارد، نشان مي05/0فاي (كمتر از آل

چنـد كـه ضـريب اتـا      سن و نوع استفاده از تلگرام، تفاوت معنـاداري وجـود دارد. هـر   

 30هاي دو گـروه زيـر    دهد. بنابراين، با مقايسه ميانگين ) مقدار كمي را نشان مي008/0(

سال پايبنـدي بيشـتري بـه     31ود كه گروه باالي ش سال نتيجه گرفته مي 31سال و باالي 

ــا  دهنــد. همچنــين، مقايســه اســتفاده هــاي اجتمــاعي نشــان مــي ارزش كننــدگان كــم ب

هاي اجتماعي را بيشـتر   كنندگان كم، ارزش دهد كه استفاده كنندگان زياد نشان مي استفاده

 گذارند. ارج مي

هاي اجتماعي بر اساس  رزشـ نتايج آزمون تحليل واريانس دو راهه متغير ا2جدول 

 تعامل سن و نوع استفاده

 منابع
مجموع 

 نمرات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
F معناداري 

ضريب 

 اتا

 005/0 113/0 524/2 978/629 1 978/629 سن

 000/0 879/0 023/0 793/5 1 793/5 نوع استفاده

تعامل سن و 

 نوع استفاده
215/1084 1 215/1084 344/4 038/0 008/0 

    607/249 508 161/126800 خطا

     512 00/15274318 كل

 

 بوك، و فيس كننده از تلگرام استفاده انساليمو جوان  دو نسل مياندر فرضيه دوم: 

 تفاوت معنادار وجود دارد. ت،يبـا توجـه به پنهان بودن هو ياجتماع هاي در ارزش
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) معنـادار نيسـت و   020/0ره (گوياي اين است كه متغير سن بـا آمـا   3نتايج جدول 

) معنادارست؛ يعنـي پنهـان بـودن هويـت در     258/11متغير پنهان بودن هويت با آماره (

هاي اجتماعي و كسب آنها تأثير معنـاداري داشـته    تواند بر ارزش هاي اجتماعي مي شبكه

ان ) براي تعامل سن و پنهـ 534/0باشد. اما مقدار آماره آزمون تحليل واريانس دو راهه (

دهـد كـه در    ) دارد، نشـان مـي  05/0بودن هويت كه سطح معنـاداري بيشـتر از آلفـاي (   

كننـدگان از   هاي اجتماعي بر مبناي تعامل سن و پنهان بودن هويت در بين استفاده ارزش

 31شود كه گـروه بـاالي    تلگرام، تفاوت معناداري وجود ندارد. بنابراين، نتيجه گرفته مي

 دهند. هاي اجتماعي نشان نمي ايبندي بيشتري به ارزشسال به طور معنادار، پ

هاي اجتماعي بر اساس  ـ نتايج آزمون تحليل واريانس دو راهه متغير ارزش3جدول 

 تعامل سن و پنهان بودن هويت

 منابع
مجموع 

 نمرات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
F معناداري 

ضريب 

 اتا

 000/0 886/0 020/0 036/5 1 036/5 سن

بودن  پنهان

 هويت
044/2773 1 044/2773 258/11 001/0 022/0 

تعامل سن و 

پنهان بودن 

 هويت

446/131 1 446/131 534/0 465/0 001/0 

    307/246 508 860/125123 خطا

     512 00/15274318 كل

بـوك   و فـيس كننده از تلگرام  استفاده انساليمو دو نسل جوان  مياندر فرضيه سوم: 

 بودن، تفاوت معنادار وجود دارد. رشيبـا توجه به مورد پذ ياجتماع هاي در ارزش

) و متغيـر مـورد   424/0گوياي اين است كـه متغيـر سـن بـا آمـاره (      4نتايج جدول 

) معنادار نيسـتند. همچنـين، مقـدار آمـاره آزمـون تحليـل       848/0پذيرش بودن با آماره (

كـه سـطح معنـاداري بيشـتر از     واريانس دو راهه براي تعامل سن و مورد پذيرش بودن 
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هاي اجتمـاعي بـر مبنـاي تعامـل سـن و       دهد كه در ارزش ) دارد، نشان مي05/0آلفاي (

 مورد پذيرش بودن، تفاوت معناداري وجود ندارد.

هاي اجتماعي بر اساس  ـ نتايج آزمون تحليل واريانس دو راهه متغير ارزش4جدول 

 تعامل سن و مورد پذيرش بودن

 منابع
مجموع 

 مراتن

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
F معناداري 

ضريب 

 اتا

 001/0 515/0 424/0 638/106 1 638/106 سن

مورد پذيرش 

 بودن
139/213 1 139/213 848/0 358/0 002/0 

تعامل سن و 

مورد پذيرش 

 بودن

742/1 1 742/1 007/0 934/0 000/0 

    334/251 508 717/127677 خطا

     512 00/15274318 كل

در بـوك   و فيس استفاده كننده از تلگرام انساليمو دو نسل جوان  مياندر  فرضيه چهارم:

 .احساس شده، تفاوت معنادار وجود دارد تيميصم يفضا متناسب با ياجتماع هاي ارزش

) معنادار نيست. متغير 071/1گوياي اين است كه متغير سن با آماره ( 5نتايج جدول 

) معنادار است. اما مقدار آماره آزمون تحليل واريانس 154/25( فضاي صميميت با آماره

) 05/0دو راهه براي تعامل سن و فضاي صميميت كه سطح معناداري كمتـر از آلفـاي (  

هاي اجتماعي بر مبناي تعامل سن و فضـاي صـميميت،    دهد كه در ارزش دارد، نشان مي

چنـد كـه ضـريب اتـا      دارد. هـر كنندگان از تلگرام تفاوت معنـاداري وجـود    بين استفاده

 30هاي دو گـروه زيـر    دهد. بنابراين، با مقايسه ميانگين ) مقدار كمي را نشان مي020/0(

هاي اجتمـاعي   سال، ارزش 31شود كه گروه باالي  سال نتيجه گرفته مي 31سال و باالي 

 اند.  را بيشتر مورد توجه قرار داده
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هاي اجتماعي بر اساس تعامل سن و  زشـ تحليل واريانس دو راهه متغير ار5 جدول

 فضاي صميميت احساس شده

فضاي صميميت 

 احساس شده

مجموع 

 نمرات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مجذورات
F معناداري 

ضريب 

 اتا

 002/0 301/0 071/1 944/253 1 944/253 سن

فضاي صميميت 

 احساس شده
063/5965 1 063/5965 154/25 000/0 047/0 

تعامل سن و فضاي 

 صميميت احساس شده
721/2467 1 721/2467 406/10 001/0 020/0 

    144/237 508 305/120469 خطا

     512 000/15274318 كل

 يدمنــ  بهـره  ميـزان  كه دده مي نشان همبستگي آزمون نتايج 6هاي جدول  بر اساس يافته

 معيارهـاي  ميـت اه جمله از همسـرگزيني اجتمـاعي هاي ارزش با اجتماعي موبايلي شبكه از

 هـم  پوشش، پسر، انتخاب و دختر بين ، رابطهگرايي اخالقي و ميزان فرد معيارهاي و ظاهري

 در سـنتي،  معيارهـاي  ندشـ  اهميـت  كـم  دبع در هم و رندم معيارهاي يافتن اهميت دبع در

 نشـان  همبسـتگي  آزمـون  تـايج همچنين ن .معنادارست ناالميانس و جوانـان گروه دو هر ميان

ـ  بهـره  ميـزان  كـه  دده مي  اجتمـاعي  هـاي  ارزش بـا شـبكه اجتمـاعي تلفـن همـراه      از يدمن

 و جوانـان  گـروه  دو ميـان  در اعتمـاد اجتمـاعي،   و پذيري مسئوليت گرايي، دين گرايي، انونق

 نخسـت  اسـت؛  توجـه  ابـل ق هـا  رابطـه  اين در هدعم تفاوت دچن البته. معنادارست ناالميانس

ـ  بهـره  ردهــر قـ   يعني. است معكوس يـرمتغ چهار هر در رابطه جهت اينكه، شـبكه   از يدمن

 و پـذيري  مسـئوليت  گرايي، دين گرايي، انونق ميزان ،دكن مي داپي افزايشاجتماعي تلفن همراه 

 و گرايـي  انونقـ  ندش اهميت كـم در رابطه تدش اينكه، دوم. دياب مي كاهشاعتماد اجتماعي 

 ميـان  دراعتمـاد اجتمـاعي    و پـذيري  ليتمسئو ندش اهميت كم و جوانان ميان در گرايي ندي

 متغيـر  با تلفن همراه ياجتماعهاي  شبكه از مندي بهره ميزان همچنين. است تر ويق نالميانسا

   است. غيرمعنادار ن،الميانسا در و معنادار جوانان، در دوستي نوع و گرايي تجمل
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 ياجتماع يها استفاده از شبكه زانيبا م ياجتماع يها ارزش يهمبستگ ـ6جدول 

 در دو نسل يليموبا

 گيري   بحث و نتيجه

 هــاي فرهنگــي و   ونيگيكي از عوامـل مهم در دگرمجازي هاي  در عصر حاضر، رسانه

شوند و از منظر فرهنگـي، محيطـي بـراي     محسوب ميهاي اجتماعي  تغييرات در ارزش

تواننـد بـه    و يادگيري آن دسته از عناصر فرهنگي جهـان هسـتند كـه مـي     امكان آشنايي

 هــاي  شــبكه   مختلف ديگر منتقل شـوند. بـا گسـترش اسـتفاده از     هاي فرهنگاعضاي 

يـابي،   گرايـي، دوسـت   پوشـش، قـانون   گزينـي،  همسـر  مفاهيمي چون، اجتماعي مجازي

 شبكه اجتماعي تلفن همراه 

 ارزش

 اجتماعي

 ميانسال جوان

 ضريب

 پيرسون

ضريب 

 معناداري

 تعداد

 نمونه

 ضريب

 پيرسون

ضريب 

 معناداري

 تعداد

 نمونه

 گزيني همسر
 256 017/0 124/0 256 000/0 361/0 معيار ظاهري

 256 000/0 -299/0 256 000/0 -294/0 معيار اخالقي

 256 069/0 103/0 256 010/0 208/0 فردگرايي

روابط با 

 غيرهمجنس

 256 000/0 234/0 256 000/0 275/0 معاشرت اجتماعي

 256 000/0 402/0 256 000/0 256/0 روابط عاطفي

 پوشش
 256 003/0 -223/0 256 017/0 -211/0 سنتي

 256 000/0 355/0 256 000/0 362/0 مدرن

 256 001/0 -231/0 256 000/0 -401/0 گرايي قانون

 256 000/0 -278/0 256 000/0 -354/0 گرايي دين

 256 001/0 -286/0 256 001/0 -112/0 پذيري مسئوليت

 256 032/0 -241/0 256 013/0 -136/0 اعتماد اجتماعي

 256 326/0 -098/0 256 000/0 -120/0 دوستي نوع

 256 215/0 356/0 256 028/0 368/0 گرايي تجمل
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جزئي ماننـد نحـوه    برخي مسائل حتـيي و دوست ي، نوعاجتماع يري، اعتمادپذ يتمسئول

، هـا  بـه ايـن ارزش   دهي د خـود در شكلالبتـه افـرا اند. شده احوالپرسي كـردن بـازتعريف

در  اجتمـاعي  هـاي  رسـانه  كنند اما قوانين و گفتمان حاكم بر ايـن  نقش چشمگيري ايفا مي

 وظيفه مهمي بر عهده دارند. اعضاي خود،هاي  و ارزش دهي به هويت تأثيرگذاري و شكل

 ايهـ  ارزش به گرايش بين رابطه هم تغييري، تا است حاضر، تالش شده پژوهش در

 ميانسـال مـورد   و جـوان  نسل هاي اجتماعي تلفن همراه در شبكه از استفاده و اجتماعي

هـاي اجتمـاعي،    شـبكه  از منـدي  بهره كه گفت توان مي اساس نتايج قرار گيرد. بر تحليل

 است شده ميانساالن و جوانان ميان در اجتماعي هاي ارزش از برخي واگرايي در موجب

 مثبـت  همگرايـي  ايـن  دارد، وجود آنها ميان در همگرايي كه هايي مورد ارزش در اگر و

 ارزش آن بـه  گـرايش  كـاهش  و تعـديل  بـا  همگرايـي  اين بودن آن همراه نيست، دليل

 است. بوده اجتماعي

 گرايـي  افزايش مدرن به ميانسال و جوان هاي نسل هاي اجتماعي بر گرايش شبكه اثر

هـاي تحقيـق    طوري كـه طبـق يافتـه     هاست؛ ب بوده مؤثر پوشش نحوه در زدايي، سنت و

 اهميـت  ميـزان  شـود،  مـي  بيشتر تلفن همراه يشبكه اجتماع به گرايش پژوهش، هر قدر

 هـاي  ارزش اهميـت  ميزان از و دكن مي ادپي افـزايش همسر انتخاب در ظاهري معيارهاي

 هـاي  شـبكه از  استفاده ميزان چه هر همچنين، شود. مي كاسته همسـر انتخاب در القياخ

 بيشـتر  پسـر  و دختـر  روابـط  بـا  ها نسل موافقت ميزان ،دابي مي افزايشتلفن همراه  ياجتماع

 هـاي  معاشـرت  دحـ  در پسـر  و دختـر  رابطـه  با موافقت خصوص در رابطه تدش. شود مي

 خصوصـي،  دوسـتي  دح در و سيهمكال و همكار عنوان بـه عادي روابط دح در اجتماعي،

   .است تر ويق ناالبزرگس بين در عشقي و فيعاط روابط دح در و جوانان بين در

ديـدگاه   بـا  نسـلي،  بين اجتماعي هاي ارزش هاي اجتماعي تلفن همراه بر شبكه تأثير

 كـه  كـرد  اسـتنباط  چنـين  توان مي وي، نظر مبناي بر. است تحليل قابل نيز آنتوني گيدنز

تنها  كند، يم تعيين را آن نظاير و زندگي هاي سبك فردي، هويت در تحول آنچه سرعت

 منزلـه  بـه  اساسي را نقشي نيز، ها رسانه و ها فناوري بلكه انواع نيست؛ اجتماعي تغييرات
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ها از طريق  رسانه بر عهده دارند. زندگي مختلف هاي سبك اشاعه و ايجاد موتور محرك

هاي كـاربرد   همراه با زمينه ها روش و هايي عيني شده از انواع كاالها، اشيا عرضه صورت

هاي تبليغاتي، مـردم را بـه پـذيرش     تفاده از آنها و همچنين پيچاندن مفاهيم در بستهو اس

جهـاني شـدن و بسـط     دهيكنند. امروزه در دوران فرامدرن، پد هاي تازه ترغيب مي سبك

  .گيرد هاي فراملي صورت مي هاي جهاني نيز از طريق رسانه ارزش

در عصـر   از عوامل تحول و تغييـر امروزه،  مجازي هاي اجتماعي شبكهدر اين ميان،  

ي هـا  رسـانه  رسد قرار است جا پاي هايي كه به نظر مي شوند؛ رسانه محسوب مي حاضر

جـنس  از  مخاطـب منفعـل نيسـت، بلكـه     از جـنس  آنهـا جمعي بگذارند؛ زيرا مخاطب 

بيشـتر و   حضــور  ،هــاي اجتمــاعي   كاربران توليدي محتواست. امروزه مخاطب شبكه

 ياهـ  هاي جمعي دارد و با توجه به ويژگـي  رسانه مخاطب ي نسبت بهتر تعامالت سريع

هـاي   ل جايگزيني با رسـانهادر ح توان گفت كه آنها مياي،  در عرصه رسانهها  اين شبكه

هـاي جمعـي ايـن واقعيـت را در مرحلـه اول درك نكننـد،        هستند. اگـر رسـانه  ي جمع

هاي فرهنگي، اجتمـاعي،   برنامههاي مسئول  شوند. سازمان حذف ميخيلي زود ترديد  بي

توانند با استفاده از نتايج اين پـژوهش و   نظير سازمان صداوسيما مي تيااقتصادي و تبليغ

 هاي اجتماعي در ايجاد تغيير در ارزش هاي اجتماعي شبكه نقشاز ، هاي مشـابه پژوهش

. همچنـين،  مقاصد خود استفاده كننـد ه ها بـراي رسيدن ب آگاه شوند و از توان اين شبكه

بـرداري از ايـن    بهـره  ،هايي ژوهشپتوانند با استفاده از نتايج چنين  هاي جمعي مي رسانه

هاي اجتماعي همگام شـوند و   شبكه تر با چه سريع فضاي مجازي را هدفمند سازند و هر

بـه   تواننـد  مـي  اجتماعي هاي رسانه در غير اين صورت آنها را به خدمت بگيرند، چراكه

 .جايگزين كنند راحتي خود را

گيـري مناسـب از    دست آمده از پژوهش ياد شده، به منظور بهره  با توجه به نتايج به

هاي اجتماعي موبـايلي، پيشـنهادهايي در    هاي جديد ارتباطي بويژه شبكه تأثيرات فناوري

 زير ارائه شده است:

مـاعي  هـاي اجت  هاي نوين ارتبـاطي، بـويژه شـبكه    ـ شناخت كاركردها و آثار فناوري

 موبايلي در دستور كار قرار گيرد.
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هـاي اجتمـاعي    برداري آگاهانه و فعاالنـه از شـبكه   ـ براي اينكه بتوانيم در كنار بهره

را » اي سـواد رسـانه  «ي مخرب آن حفظ كنيم، بايـد   ها ها و پيامد خود را در مقابل چالش

 ارتقا دهيم.

تأمين منابع مـالي بـراي ايجـاد     هاي ناب اسالمي و ـ توجه ويژه به نهادينه كردن ايده

هـاي اجتمـاعي    هايي است كه بتوانند جوانان را تغذيه فكري كنند، تا آنان به شبكه شبكه

 با مضامين غربي گرايش پيدا نكنند.

ي  هـا  هاي الزم به منظور حفظ و مراقبت از حريم خصوصي در شبكه ـ ادامه آموزش

 زي اينترنتي.اجتماعي و شناخت كاركردها و آثار فضاهاي مجا

 با هدف عملي؛ به صورت جوانان مدني نهادهاي روابط ايجاد و گسترش به ـ كمك

 ها. و به منظور كاهش فاصله نسل واقعي دنياي در جوانان هاي اجتماعي كنش تقويت

 منابع
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 ،نامه كارشناسـي ارشـد   پايان ها و مقابله با تهديدات. راهكارهاي ارتقاي قابليت

 ، تهران.دانشگاه عالمه طباطبايي

ـ  مبتكران بزرگ جامعـه  ).1379. (اسـتون، راب  ). ادييردامـ م مهـرداد  ( ترجمـه ي شناس

  .مركز: تهران

 ).ترجمـه عبـاس گيلـوري و علـي رادبـاوه     ( ينترنت و جامعه). ا1380. (اسلوين، جيمز

 .تهران: كتابدار

 ).1( 5 ،ماهنامه گزارش گفتگو. يو دموكراس نترنتي. ا)1391. (منصور انصاري،



 v 133...  هاي اجتماعي هاي اجتماعي تلفن همراه بر ارزش نقش استفاده از شبكه

 يريگ شكل يالگوها و روندها رانيدر ا يشهروند يها رسانه .)1389( پدرام. ،يالوند

ـ پا. يمجـاز  يدر فضـا  يشـهروند  ينگار روزنامه  ،ارشـد  ينامـه كارشناسـ   اني

 ، تهران.ييدانشگاه عالمه طباطبا

 (ترجمه باقر ساروخاني). تهران: كيهان.  فرهنگ علوم اجتماعي . )1375( بيرو، آلن.

تلفن همراه و نوجوانان؛ عوامـل مـؤثر بـر گـرايش بـه      ). 1388محمدي، مريم. ( حاج
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