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های اجتماعي و اثرات آنها بر روابط  های شبکه شناخت ويژگي

 فردی نوجوانان بين

 *خليلي آذر هايده

 چکيده
هـاي اجتمـاعي بـه     روابط و پيوندهاي اخير، بويژه با هدف گسترش  از اينترنت در سال نوجوان استفاده
شـده   آنان تبديلجدانشدني از فرهنگ و زندگي اجتماعي  يبخش بهروابط آنالين و  ت افزايش يافتهشد

هاي اجتماعي بر  اثرات شبکه سيبررهاي اجتماعي،  هاي ساختاري شبکه است. شناخت ماهيت و ويژگي
هاي خانوادگي و شناخت اثرات  هاي اجتماعي بر تنش اثرات شبکه آشنايي باروابط بين فردي نوجوانان، 

هاي تحصيلي نوجوانان از جمله اهداف مهم اين مطالعه بوده اسـت. روش   هاي اجتماعي بر مهارت شبکه
 دهد: ها نشان مي وده است. يافتههاي مختلف ب اسنادي و مراجعه به پژوهش پژوهشاين 
هاي ارتباطي جديدي  گسترش داده و راه شانبا همساالن آنان را . اينترنت، دنياي نوجوانان و روابط1

فراتر از مکان، سن، جـنس، نـژاد، قـوم، زبـان و ...      ،را با افرادي که بيرون از اجتماع نزدي  آنها هستند
 ،هـاي داراي نوجـوان   ري اطالعـات و ارتباطـات بـر خـانواده    اوازجمله اثرات فنّ. 2فراهم کرده است؛ 

هاي اجتماعي، به چالش کشـيدن سلسـله مراتـب در خـانواده، بـه چـالش کشـيدن         سازي شبکه متنوع
هـاي   هـاي سـاختاري شـبکه    براي شناخت ويژگي. 3 خودمختاري نوجوانان و شکاف انتظارات است و

هـا، مرکزيـت، تـراکم، قـدرت      رسـانه  منابع، تعدد عدداندازه شبکه، شباهت، ت :ت عاملشاز هاجتماعي 
 توان استفاده کرد.   ها و عمل متقابل مي پيوند

ها باشـد تـا    هاي اجتماعي و رسانه نتيجه آنکه، تمرکز مطالعات آينده بايد به طور همزمان بر ويژگي
 برند. هاي اجتماعي از پيوندهاي آنالين بهره بيشتري مي مشخص شود کدام گروه
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 مقدمه 

دانشمندان علوم اجتماعي از عبارات مختلفي براي توصيف عصـر اطالعـات اسـتفاده    
اي، جامعـش سـايبري و ... .   اند: جامعش پساصنعتي، جامعش اطالعاتي، جامعش شبکشکرده

اي از عصـر  هاي مفهومي مختلف را تأييـد کـرد، جامعـش شـبکش    دگاهتوان دي گرچش مي
اجتماعي اشـاره   يبش سازمان 1اياطالعات متمايز است. شبکش اجتماعي يا جامعش شبکش

 پذيري بيشتري را در گذر از مرزهـا ها انعطافها و سازمانافراد، گروه ،دارد کش در آن
 شــان دارنــد  اي روابــطشــبکش دهنــد و افــراد آگــاهي بيشــتري از آرايــش شــان مــين

 (. 2005، 2)ون ديک
هـا،   نگهـداري داده امـر  در  رايانشجامعش اطالعاتي بيانگر تمايل فزاينده بش وارد کردن 

جامعـش   بديهي است کـش هاي ارتباطي است. هاي دانش و کانالجريان اطالعات، سيستم
کننـده   آنهـا توصـيف   دارند. هـر دو  يکديگراي و عصر ارتباطات رابطش نزديکي با شبکش

تغييرات ااتصادي، سياسي و فرهنگي و سازمان اجتماعي ناشي از آن در جامعـش هسـتند   
محـور   جايي از مشاغل توليـد  شجاب نوعيشود. اين بش معناي مي منتجکش از توليد اطالعات 
کش در توليد يک است محور، تغيير نمادها و کاهش درصد نيروي کار  بش مشاغل خدمات

تر از همش اينکش ساختار جامعش بـا ظهـور فردگرايـي    مهم .لمور مشارکت دارندکاالي م
وراي گروه محلـي بـش    احتمال براراري ارتباط در ،اي شکل گرفتش است کش در آنشبکش
 يابد.ت افزايش ميشد

از طريـ   بر مبناي تغييرات اجتماعي بسـياري اـرار دارد کـش     شبکش اجتماعيمفهوم 
ايجاد شرايط جديد فنّاورانش است کش  ،ت. يک بعد اصلي اين تغييراوري ايجاد شده اسفنّ
گيـري اشـکال   هاي همراه( شکلهاي اطالعاتي )ازجملش اينترنت و تلفناوري، فنّآن طي

اي الکترونيکـي  هـ هاي اجتماعي و تعامالت اجتماعي را بر پايش شبکشجديدي از سازمان
دليـل تغييـرات اجتمـاعي نيسـتند امـا       ،اطيهاي اطالعاتي و ارتبـ اوريکنند. فنّر ميميس

آورند زيـرا ارتباطـات الزم   پذير ساختن تغيير بش وجود ميهايي را براي امکانزيرساخت
ت، مــديريت ســازمان و جهــاني شــدن گيــري اشــکال جديــد محصــوالرا بــراي شــکل

گ ، انتقال فرهنشبکش اجتماعيسازند. يک بعد مهم ديگر هاي ااتصادي فراهم مي تفعالي
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بش ارتباطات نمادين و بـش سـازمان اطـراف سيسـتم الکترونيکـي يکپارچـش ارتباطـات و        
هاي بيشـتري  مخاطبان انتخاب و يابندها تنوع بيشتر و بيشتري ميسرگرمي است. رسانش

هـاي خبـري بـراي    شوند. سايتکنند و باعث تکش تکش شدن ابزارهاي ارتباط جمعي مي پيدا مي
 شود. ميتبديل بش محور فضاي نمادين  رفتش رفتشتند و اينترنت حياتي هس ،فرهنگ انساني

هـا اـرار   نتيجش اين تغييرات متنوع آن است کش کارکردهاي اصـلي جامعـش در شـبکش   
هـا  شـبکش  الزم استمقالش بررسي خواهد شد. در اينجا  دامشدر ا نيزها دارد. مفهوم شبکش

هـا  . شـبکش در نظـر بگيـريم  ي خاص هابش عنوان شکلي از سازمان اجتماعي با ويژگيرا 
پذير و سـازگار هسـتند و ارتباطـات الکترونيکـي ظرفيـت غيرمتمرکـز کـردن و        انعطاف

 دهند.مي بش آنهاگيري با تعديل هدف و تصميمرا سازگار کردن انجام امور همزمان 
 ،وينظـر   بـش . اسـت (، بنيـان نهـاده   2001) 1بري ولمن رااي مفهوم فردگرايي شبکش

هـاي  ايـم و در آن بـا گـروه   ز شکلي از سازمان اجتماعي کش ما بش آن تعل  داشتشجامعش ا
بش  شکلي کـش مـا در آن بـش صـورت      ايم، بودهتعامل در کوچک، بهم پيوستش و متجانح 

تغييـر   ،هاي اجتماعي، تعامـل داريـم  با افراد مجزا، مستقل از تعل  آنان بش گروهو فردي 
بـش  ها کنند و در شرکتآيند، در محلش زندگي ميدنيا مي کرده است. افراد در خانواده بش

هاي اجتماعي محـدود بـود   در گذشتش تعامالت اجتماعي آنها بش اين اليش .پردازند ميکار 
هـاي  شـدند و وابسـتگي  کردنـد، آشـنا مـي   با هم ارتباط برارار مـي  ها بايد در اين اليشو 

 .  کردند پيدا مينزديک يا دور اجتماعي 
و تعـامالت اسـت بـش     ها جامعش اطالعاتي در حال تغيير دادن اين نوع سازمانامروزه 

هـا  گيرنـد، مرزهـاي گـروه   ها در وراي فواصل جغرافيـايي شـکل مـي   اي کش شبکشگونش
هـا  شود و سلسلش مراتبجا مي شاي بش شبکش ديگر جابنفوذپذير است، ارتباطات از شبکش

( و IM) 2هـاي فـوري  کـش اسـتفاده از پيـام   طـور  همـان  .اسـت تـر  تر و پيچيدهيکنواخت
دهد، افراد در جامعش امروز بش جاي تعل  بش يک نشان مي هاي اجتماعيهاي شبکش سايت

هاي پيچيده اجتماعي همـواره وجـود   هاي شخصي خودشان را دارند. شبکشگروه، شبکش
لي شـبکش  ظهـور آنهـا را بـش عنـوان شـکل اصـ       ،اورانش اخيرهاي فنّاما پيشرفت اندداشتش

ها را بـش هـم متصـل    ماشين اي رايانشهاي طور کش شبکش اجتماعي اراکش کرده است. همان
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 دهنـد. بـش طـور معمـول،     ارتبـاط مـي  هاي اجتماعي نيز افـراد را بـش هـم    کنند، شبکشمي
کنند، بش طوري کش کار مي يکديگرهاي اجتماعي در ارتباط با و شبکشاي  رايانشهاي  شبکش
کننـد )ولمـن و   هاي اجتماعي بش هـم وصـل مـي    يوتري افراد را در شبکشهاي کامپشبکش

 (.1996همکاران، 
هـر چـش بيشـتر بـر اسـار       ،اي اين است کش روابط بين فـردي معناي فردگرايي شبکش

هاي ويژه افراد ارار دارد. ايـن روابـط تخصصـي حـول عاليـ  مشـترک، مشـکالت        نقش
 هاي تخصصـي  شبکشگيرد. طالعات شکل ميهاي کوتاه مدت و نياز بش امشترک، همکاري

ها و روابط اجتمـاعي بـر    گيري گروهجتماعي شامل افراد همفکر است و اينترنت از شکلا
کند. عالوه بر ايـن، افـراد از نظـر    حمايت مي مشابشاسار عالي  مشترک و سبک زندگي 

ـ      ميزان درگير بودن در شبکش هـا  کشد. در برخـي از شـب  هـاي مختلـف بـا هـم تفـاوت دارن
و در برخي ديگـر تنهـا عضـوي     کندت ميال دارند، در برخي گاه بش گاه فعاليمشارکت فع

ت اينترنت براي حمايت از توليد و مصرف اطالعات غيراابـل انکـار   ظرفي ال هستند.غيرفع
براـراري   ،ها، در بسياري از کشورها کاربرد اصـلي آن است. از زمان ورود اينترنت بش خانش

هـا( و  اينترنت ابزارهايي براي ارتباط با تأخير )ازجملـش ايميـل و فـروم    ست.ارتباط بوده ا
کنـد. از  هاي اجتماعي( فـراهم مـي  هاي شبکشهمچنين ارتباط همزمان )ازجملش وب سايت

ارتباطات اينترنتي براي تمار با آشنايان، برارار نگش داشتن ارتباط با همکـاران، خـانواده و   
اي بـزرگ  در محيطـي چندرسـانش   آنـان  و شـود بط استفاده ميروا بش دوستان و شکل دادن

شوند. براي بسياري از نوجوانان اينترنت منبع اصلي اطالعات و سـرگرمي و همچنـين    مي
ـ ابزار مهمي براي ارتباط است. از آنجا کش ن اوري اسـتفاده  وجوانان در سنين پايين از اين فنّ

   يار متفاوت است.شان بس کنند، تجربش آنها با تجربش گذشتگانمي
 (ICT) 1فنّاوري اطالعـات و ارتباطـات   مساکل تحصيلي درباره ارتباط بين جوانان و

ـ  دو جنبش دارد. بسياري از افراد بر اين باورند کش اينترنت فرصت دي را بـراي  هـاي جدي
(. عـالوه بـر ايـن    2001، 2آورد )پرنسـکي ال کودکان فـراهم مـي  خالاي ت و يادگيري فع

زيرا ايـن   ،تأکيد دارد رايانش تسلط برهايي چون ماعي بر پرورش مهارتهاي اجتسياست
ها براي ورود بش بسياري از مشاغل ضروري هستند. در اين رويکـرد، کـش ظهـور    مهارت

هـاي  کنـد، بـش رسـانش   هاي اجتماعي را تجليـل مـي   عصر اطالعات و سر برآوردن شبکش
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هـاي  شـود کـش کودکـان را از نـابرابري    الکترونيکي بش مرابش ابزارهاي ادرت نگريستش مي
بش جـا  تواند اثراتي منفي بر نوجوانان سازد. اما در عين حال اينترنت مياجتماعي رها مي

تواند بش طور مؤثر تعديل و تنظيم شود و خطر اـرار   . زيرا دسترسي بش ندرت ميبگذارد
 1)ليوينگسـتون  ندکرفتن در معرض اطالعات غيرداي  و فريبکارانش جوانان را تهديد مي

تواند براي زندگي خانوادگي و اجتماعي نيز (. عالوه بر اين اينترنت مي2007، 2و هلسپر
 ،دهنـد  اختصـاص مـي   اي رايانـش هـاي  تکش افراد بش فعاليـ  واتي راهمش مضر باشد، زيرا 

ي اجتمـاعي، تفـريح و سـرگرمي يـا     نظر کردن از خانواده، زندگ صرف بش ايمتدروااع 
 شان است. ورزشي هايتفعالي

در مطالعش زندگي بويژه  ICTبحث بر سر اثرات اجتماعي  ،ش بش آنچش گفتش شدبا توج
دارد، زيرا نوجواني دوراني است کـش  تغييـرات سـريع زيسـتي،     بسيار ت نوجوانان اهمي

، در ارتبـاط  خـود  هاي دوستيدهد. نوجوانان در گروهر  مي آنانرواني و اجتماعي در 
مطـر    اشتياق بش تحصـيل  و شان را از زندگي ان و همکالسان، انتظاراتنزديک با دوست

 دهند.نسبت بش زندگي و رفتارهايشان شکل ميرا هايشان ديدگاه وکنند  مي

 اوري و اجتماعیهاي فنّديدگاه

CMC) رايانـش ارتباط با واسطش  ،گيردارتباطي کش با استفاده از اينترنت شکل مي
( ناميـده  3

واسطش تفـاوت   واژهکند. اوالً،  ت تأکيد مييز اهميصطال  بر دو ويژگي حاشود. اين امي
طـي آن، افـراد بـش طـور     شـود کـش   ل مييواضحي بين اين ارتباط و ارتباط بين فردي اا

ثانيـاً،   ، درگيـر تعـامالت نمـادين هسـتند.    اوري استفاده کنندمستقيم و بدون اينکش از فنّ
افـزوده و   ،گيـرد، بـش ايـن مفهـوم    واسطش ارار مـي  ابزار فرهنگي کش و رايانشهاي ويژگي

شـکل   سـازد و  مـي پـذير  فردي را اين ابزار امکـان ها و روابط بينپيامکش شود فرض مي
ـ دهد. بنابراين مي اوري، امکانـات و معـاني تعـامالت نمـادين     ، فرض بر اين است کش فنّ
ـ فردي را محدود مي بين ت و اجتمـاعي شـدن،   کند. در همان ابتداي بررسي مقولش اينترن

گيـري اجتمـاعي   اورانش و شکل: جبرگرايي فنّبين دو ديدگاه عمده اختالف بش وجود آمد
ها. اين تنش تا حدودي با تنش بين رويکردهـاي وااعـي و مجـازي و همچنـين     اوريفنّ

 رويکردهاي توليدي و انعکاسي، همپوشاني داشت.
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گيرنـد   مي بش عنوان يک فرهنگ در نظربايد بين مطالعاتي کش اينترنت را بش اين ترتيب، 
ـ تمـايز اا  ،داننـد ابزار فرهنگي مـي  نوعيو مطالعاتي کش آن را  (. 2005، 1ل شـد )هـاين  ي

بش معناي در نظر گرفتن آن بش صورت يک فضاي  ،مطالعش اينترنت بش عنوان يک فرهنگ
هاي ارتباط، اجتماعي شدن و هوي تي است کـش در ايـن فضـاي    و کشف روش اجتماعي

منـابع موجـود در فضـاي آناليـن      از طري گيرد و اينکش اينها چگونش اجتماعي شکل مي
يک کانال ارتباطي، بش عنوان مکاني براي بش جاي  شوند. از اين ديدگاه، اينترنتايجاد مي

توانـد فضـاهاي پيچيـده اجتمـاعي را     شود کش ميبودن يا ااامت کردن در نظر گرفتش مي
مستقل و متفاوت با هوي ـت آفاليـن او    فرد،عي شدن آنالين يک برارار نگش دارد. اجتما

شود. دروااع اين زندگي بش طور مجزا از زنـدگي وااعـي، بـش صـورت     در نظر گرفتش مي
 شود.  يک وااعيت موازي از ارتباطات بين افراد، بررسي مي

 بش طـور کامـل  در اين ديدگاه، فضاي مجازي يک فضاي اجتماعي متجانح است کش 
هاي جديدي بـراي بـودن   ارار دارد، جايي کش در آن اوانين و راه رايانشرون فضاي در د
ممکـن اسـت از    ،کننـد ت ميافرادي کش در يک شبکش آنالين فعالي تواند شکل بگيرد.مي

هاي مختلفي از روز را تجربش کننـد، امـا   نظر جغرافيايي بسيار از هم دور باشند و ساعت
سـازند.  نين را دارند و تاريخچـش مشـترکي بـا هـم مـي     همان فضاي مجازي و همان اوا

آن را کـش گـويي   برخـورد کننـد   اي توانند با ارتباطات آنالين خود بـش گونـش  بنابراين مي
 بش طور کامـل، توانند بش خودي خود، . در اين ديدگاه ارتباطات آنالين ميدانند ميوااعي 

هـا بـا   تواننـد از وراي فاصـلش   يمـ نيـز  افـراد   .مجزا از زندگي وااعي وجود داشتش باشند
. آينـد و بر ويژگي پاره پـاره بـودن ارتباطـات آفاليـن فـاي        کنندارتباط برارار  يکديگر
هـاي  از محـدوديت  کـش هـاي مکـاني   نـش تنهـا از محـدوديت   اند،  شدهآنالين کش  يافراد

هاي اجتماعي آفاليـن خـود نيـز آزادنـد. در ارتباطـات آناليـن افـراد        شخصيتي و نقش
شان را نشان دهند و از گمنام بـودن در اينترنـت اسـتفاده    توانند خود وااعي يا دروني مي

کسـي باشـند کـش بـراي ديگـران توصـيف        .خواهنـد شخصي باشند کش ميهمان کنند تا 
 (.2002 ،2ت و شخصيت خود را آزمايش کنند )بارقو هوي کنند مي

يـن امکـان را بـراي افـراد     نمايش رايانش، ادر اين ديدگاه، گمنامي زندگي در صفحش 
مجـازي   يپنهـان شخصـيت خـود را نشـان دهنـد و شخصـيت       کش زواياي کند فراهم مي
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بسازند. فضاي مجازي مکـاني بـراي ابـراز و تخليـش تعارضـات حـل نشـده، رهـايي از         
 مشکالت، و کار بر روي مساکل مختلف شخصيتي است.  

تـوانيم از فضـاي   مـي  مـا »کنـد:  ( اين مواعيت را چنين خالصـش مـي  1996) 1تورکل
مجازي براي انعکار سازنده بر روي وااعيت استفاده کنيم. فضاي مجازي امکان بـازي  

بـش  اشـاراتي   ،اين رويکـرد «. کند، اما اين يک بازي بسيار جدي استهوي ت را ايجاد مي
شناسي دارد. در نظر گرفتن اينترنت بش عنوان موضـوع مطالعـش بـش معنـي بررسـي       روش

جازي، ارتباطات آنالين و هنجارهاي اجتماعي آناليـن، اـوانين و آداب   هاي مشخصيت
هـاي  جهـت ديگـر، يعنـي اينکـش چگونـش هنجارهـا و ارزش      در است بدون اينکش حتي 

اينترنـت   ،در نظر بگيريم. در اين صورترا شوند، اجتماعي در دنياي آنالين منعکح مي
کند و آنها بش کاربرانش عرضش ميهاي مادي امکاناتي کش براي کاهش محدوديت دليلبش 

 شـود.  تحسـين مـي   ،با آنهـا بـازي کننـد   آنالين، هاي شخصيتبا ايجاد سازد را اادر مي
حتـي تـا حـدودي و يـا کـامالً      اي کش بش گونش ؛بدن انسان در جهان آنالين نامرکي است

تمـاعي  هـاي اج ي براي گريز از نـابرابري رّ، فضاي مجازي مفشود. بنابراينت مياهمي بي
 (. همانهمچون تبعيض جنسيتي است )

ارتباطات اينترنتي شکل جديدي از روابط اجتماعي  ،در اين ديدگاه ،بش همين ترتيب
نياز بش ديدار چهـره بـش چهـره بـا ديگـران      بش دليل کند کش در آن افراد ديگر را ايجاد مي
بـا ديگـران ، کـش    توانند عرصش اجتماعي خود را با مالاات ذهني مي و شوندمحدود نمي

ممکن است در هر جايي از جهان آنالين ارار داشتش باشند، گسـترش دهنـد. ارتباطـات    
  شـکل هاي مشترک اصـيل  مندي شتر هستند زيرا بر اسار عالاتر و اويدوستانش ،مجازي

و نش نزديکي فيزيکي. دنياي مجازي محدوده آزادي، سيال بودن و تجربش است  گيرند مي
 (.2002اي مادي دنياي فيزيکي جداست )بارق، هو از وااعيت

اوري سي کنيم، با در نظر گرفتن نقش فنّاگر اينترنت را بش عنوان ابزاري فرهنگي برر
در زندگي روزمره افراد و کاربرد آن بش عنوان ابزاري براي ارتبـاط در دنيـاي اجتمـاعي    

ايـن رويکـرد را    کـش  پژوهشـگراني آفالين، ديدگاه کامالً متفاوتي حاصل خواهـد شـد.   
از فضاي مجازي را غيراصيل، بازتابي از دنياي وااعي، و شـکل گرفتـش    ،کنندانتخاب مي

ـ تماعي زندگي وااعي ميشرايط اج طري  هـاي جـدا شـده دنيـاي مجـازي      تدانند. هوي
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شوند و اشکال آنالين ارتباط، برعکح روابط پايدار و پيچيـده  سطحي در نظر گرفتش مي
شـود  مـي  تصور شوند.آفالين، زودگذر، انفرادي، و يک بعدي تلقي ميانساني در دنياي 
هستند کش از ور اوري اطالعات و ارتباطات چنان در تعامالت مجازي غوطشکش کاربران فنّ

دنيـاي وااعـي    هـاي از مسـئوليت  چنـين شـان و هم  زندگي اجتماعي و محيط فيزيکي اطـراف 
 (.  2007، 1گيرند )نيلفاصلش مي

جـذب دنيـاي    بش طور کاملکنند کش  تصويري از کودکاني اراکش مي ،رانبرخي از مفس
کننـد و از روابـط اجتمـاعي و خـانوادگي     از زندگي وااعي اجتناب مـي  ؛اندمجازي شده
کننـد. ايـن   مـي  خـودداري رفتن بش فضاهاي عمومي خارج از خانش از گيرند و فاصلش مي

اينترنتـي بـش    هـاي  تاربري و فعاليـ جر بش بررسي الگوهاي کـ من ،رويکرد بش طور طبيعي
شـناختي آن  هـاي آسـيب   عنوان يک شکل انحرافي رفتار اجتماعي و جستجو براي جنبش

مفـاهيمي همچـون اسـتفاده فراگيـر از اينترنـت و اســتفاده       هـا  پـژوهش شـود. ايـن    مـي 
 صـرف براي توصيف درصد کمـي از افـراد کـش واـت زيـادي را       آن راگونش از  وسوار

  گيرد. در بر مي کنند، ت و براراري روابط آنالين ميجستجوي اطالعا
، اينترنت را بش عنوان نيرويي ابتکاري کش اثرات عميقي بـر  فنّاوريديدگاه جبرگرايانش 

اوري الگوهـاي جديـدي از ابـراز    کند. فنّگذارد، معرفي مي نوجوانان بش جا مي کودکان و
متنوعي براي توصيف اين ديـدگاه   آورد. عباراتبش وجود ميرا خود، ارتباط و انگيزش 

اهـالي  »، و «نسـل هـزاره  »، «نسـل شـبکش  »تـوان بـش   بش کار رفتش است کش از آن جملش مي
ها گروه بزرگي از نوجوانـان را کـش   (. اين برچسب2001اشاره کرد )پرنسکي، « ديجيتال

اي غنـي اـرار   اند و از کودکي در معرض يک محـيط رسـانش  در عصر اينترنت رشد کرده
ها بـش راحتـي از   اوريور شدن در اين فنّجوانان با غوطشاين نو کند. اند توصيف مياشتشد

شـان از طريـ     با دوستان پردازند و پيوستش ميهاي آنالين بازيبش کنند، استفاده مي رايانش
 ابزارهاي الکترونيکي در ارتباط هستند. 

ل بزرگ شدن با اينترنـت و  نوجواناني هستند کش بش دلي ،نسل شبکش يا اهالي ديجيتال
و رفتارهاي متفاوتي نسبت بش پيشـينيان خـود دارنـد     ها ها، گرايشکاربردهاي آن، ارزش

مند بش فعاليت گروهي  عالاشبين و (. نسل شبکش بش عنوان افرادي خوش2001)پرنسکي، 
ور شـدن در ايـن فرهنـگ     د. غوطـش نشوشناختش مي ،اوري دارندکش استعداد زيادي در فنّ
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اين  طب دهد.  ت تحت تأثير ارار ميعالي  نوجوانان را بش شد ها ومهارت ،اوريني فنّغ
اـرار  پـردازش  مـورد  کننـد و اطالعـات را    ديدگاه، نوجوانان بش گونش متفاوتي فکـر مـي  

کننـد. آنهـا   و با ديگران ارتباط برارار مـي  زنند مي تجربش دست بش ال دهند؛ بش طور فع مي
خواهنـد  ند و مـي ا اي مشتاقهاي چندرسانش توليد نمايش برايزم هاي الکسب مهارت در

اينترنـت   ،(. بش اين ترتيـب همانباشند، نش صرفاً مصرف کننده آن ) توليدکننده چندرسانش
اي در زمينـش  هـاي پيچيـده  مهـارت است کش دانـش و   پرورش دادهنسلي از نوجوانان را 

کنـد کـش يـادگيري از     هايي را عرضش ميشارزنيز ها اين مهارت ،اوري اطالعات دارندفنّ
کنـد و ترجيحـات   در فضاي ديجيتال را حمايت مـي  نوعي فرهنگايجاد  و طري  تجربش

 اجتماعي خاص خود را دارد.
تغييـرات  بـا  بينـد کـش   ي مسـتقل مـي  يـ اوري را بش صـورت نيرو اورانش، فنّجبرگرايي فنّ
هـاي  خود يک اثر علّي بر فعاليت ي بش خودياور(. فن2000ّ، 1)بيمبر استاجتماعي همراه 
هاي اجتماعي و فرهنگ آنها، اورانش، تغييراتي را بش سازمانگذارد و تغييرات فنّاجتماعي مي

 کند.مستقل از مطلوب يا نامطلوب بودن اين تغيير از نظر اجتماعي، تحميل مي
رنت در ندارند. درک جايگاه اينت ياورانش يک فرايند هستند و جهت خاصتغييرات فنّ

انـش صـرف و درک جايگـاه    اورزم اجتناب از داشتن يک ديدگاه فنّزندگي نوجوانان مستل
 (.2002، 2اوري است )ساسناجتماعي فنّ

هاي فرهنگي جديـد زنـدگي اجتمـاعي جوانـان      ويژگيبش تواند شکل دهنده اينترنت مي
کنند. يک رويکرد صـرفاً   تر را بازتوليد توانند شرايط اديميباشد، اما اين رفتارها همچنين مي

گيـرد.  ناديـده مـي   ،کنندها در آن عمل مياوريرايط مادي و فرهنگي را کش اين فنّاورانش، شفنّ
گـذاري   فضاهاي ديجيتال مانند وب سايت يک شبکش اجتماعي، وبالگ يا سايت بـش اشـتراک  

و  انـد هاي تجاري هستند کـش نوجوانـان را هـدف گرفتـش    کليپ و عکح، در مالکيت شرکت
سعي دارند الگوهاي مصرف آنها را شکل دهند. در همين زمان، نوجوانان با اسـتفاده از ايـن   

 محتويـات اينترنـت را در دسـت    توليد يا تـأمين شوند و نقشي مهم، مانند فضاها توانمند مي
 کنند. پيدا مي گستردهمخاطبان جهاني و  ،گيرند و با خالاي ت خودمي

دنياي جديدي خلـ    آنچشکش با اينترنت نش بش صورت تر اين است يک رويکرد داي 
رو شويم. اينترنـت فضـايي    شاست، بلکش بش صورت بازتابي از شرايط اجتماعي روب  کرده
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ت است، اما کارکرد آن محدود بش افزودن ابزارهاي موجود )چهره بـش چهـره،   براي فعالي
ـ  جايگزين آنهاسـت  ،تلفن( و در برخي موارد و تلفن همراه (. 2004، 2يدو مـو  1رمن)ب

در الب تصميمات بـش کـار بـردن     ،هاي منطقي، مانند تعامل زمان، مکان و هزينشارزيابي
هاي موجود روابط در تعيين اينکـش از  هاي ديگر ارار دارد. ويژگياينترنت بش جاي کانال

هـاي  مفيد و اساسي است. پيوندهاي  از ويژگي ،کدام کانال و در چش زماني استفاده شود
شـود و پيونـدهاي ضـعيف تنهـا اسـتفاده از      ها مـي اوي منجر بش استفاده از تمامي کانال

گر است: انضمام اينترنت در روابـط   تأکيد بر کنش ،. در اين ديدگاهدر پي داردبرخي را 
 گر در برارارسازي پيوندهاي اجتماعي است. هاي منطقي کنشبازتابنده انتخاب ،موجود

 کش آيا توسعش جهـان آناليـن رخـدادي مربـت     بش اين مسئلشدر پاسخ اين دو ديدگاه 
اما در اين موضـوع مشـترک هسـتند کـش دنيـاي       تفاوت دارند، با يکديگر يا منفي است

دانند. اين درک از رابطش بين دنياي وااعي و دنياي مجازي را نش تنها متفاوت کش مجزا مي
توانـايي دسترسـي بـش     ،مرـال  بـراي مورد نقد روزافـزون بـوده اسـت.     ،آنالين و آفالين

بـراي  کـم يـک رايانـش و براـي      )دست فضاهاي آنالين مستلزم وجود منابع آفالين است
اي  رايانـش عالوه بر اين، دسترسي فيزيکي يا مادي بش دانش ديجيتـال و   (روشن کردن آن

 (.  2006، 3هاي اطالعاتي و انگيزشي نياز دارد )دروريمهارت بش
بـا يکـديگر، بـا    دو دنياي آنالين و آفالين  ست چگونگي ارتباطسعي شده ادر اين مقالش 

ـ با اينترنت سـروکار دار  ديگرانگروهي کش بيشتر از بش عنوان تمرکز بر نوجوانان،  بررسـي   د،ن
در زنـدگي روزمـره نوجوانـان اسـتفاده و     چگونش فضاهاي آنالين  شود تا نشان داده شود کش

 تـا چـش حـد   ن محيطي بـراي ارتباطـات اجتمـاعي    همچنين اينترنت بش عنوا ؛دنشوتفسير مي
 رکند دهد يا دچار تغيير مي ميدرگيري اجتماعي افراد را در روابط شخصي تحت تأثير ارار 

 نوجوانی و پيوندهاي اجتماعی

ش بسياري از روان شناسـان  ، توجگيري و کيفيت آنجذب شدن نوجوانان بش دوستي، شکل
ده است. نوجواني دورانـي اسـت کـش بـا تغييـرات      و جامعش شناسان را بش خود معطوف کر

شوند، ارتبـاط   هاي نوجواني ميکش کودکان وارد سال گيرد. همچنانرشدي سريع شکل مي
                                                      

1. Beraman       2. Moody       3. Drori 
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ـ  با دوستانشـان   شکنند، در حالي کش روابطکمتري با والدينشان برارار مي ت افـزايش و اهمي
يگر را راهنمـايي  يابد. دوستان محرم مسـاکل عـاطفي همـديگر هسـتند، همـد     بيشتري مي

صـورت گرفتـش، رابطـش    . مطالعـات  شوند محسوب ميهاي رفتاري همديگر کنند و مدل مي
دهـد.  يـک شـخص و بهزيسـتي او نشـان مـي      روابـط دوسـتانش  ت معناداري را بـين کيفيـ  

بـا احتمـال بيشـتري دچـار مشـکالت       ،نوجواناني کش ارتباطات کمي با همساالنشان دارند
در (. 2004افتنـد )بـرمن و مـودي،    بيشتر بش فکـر خودکشـي مـي   شوند و شناختي مي روان

گذارند، زمـاني  والدين همچنان بر رفتارها و تصميمات فرزندانشان تأثير مي همان حال کش
تـرين  همسـاالن مهـم   يابد و بش تدريج، ، افزايش ميگذرانند کش نوجوانان با همساالنشان مي

 (.1389پور،  )برگر، ترجمش سعدي شوند ميگروه مرجع آنها 
اطالعات و ارتباطات مـا   هاي اوريي و گسترش استفاده از فنّترکيب تغييرات اجتماع

و  1کند کش آيا طبيعت نوجواني تغيير کرده است يا نش. الرسـن ميبش اين بررسي را وادار 
رو هستند کش در  شاند نوجوانان با دنيايي روببيان کرده هاي خود ( در بررسي1999) 2ورما
اشکال روزمره زندگي اجتماعي در حال تغيير است و اثرات مسـتقيمي بـر زنـدگي     ،آن
پايدار، کوچک مقيار، از نظر فرهنگـي متجـانح و در    ،. تعامالت روزمرهگذارد ميآنها 
شـود و تعـامالت زودگـذر، از نظـر فرهنگـي      هاي بش هم پيوستش کمتر و کمتر مـي گروه

شود. داليـل اجتمـاعي مختلفـي    غيرشخصي ميبيشتر   نامتجانح و گاهي اواات بيشتر و
براي اين فرايند وجود دارد. بش دليل اينکش تعداد فرزندان نسبت بش تعداد زنان در بيشـتر  

هاي کوتاه مدت، بچش اند. درتر شده ها کوچکخانواده ،کشورهاي غربي کمتر شده است
 ،در بلندمـدت  امـا  نـد خواهران و برادران کمتري دار ،کمتر بش اين معناست کش نوجوانان

پسـرعموها و   ،هـا هـا و دخترخالـش  کمتـر و تعـداد پسـرخالش   نيـز  ها و عموها تعداد خالش
خواهـد   بش اين ترتيب، فاميل هر چش بيشتر کوچـک دخترعموها بسيار کمتر خواهد شد؛ 

در  گرفـت. خواهـد   اراراين تغيير  تحت تأثيرفردي نيز هاي ديگر زندگي بينشد. زمينش
ها نوجوانان را از بزرگساالن جدا خواهد کـرد. نوجوانـان تمايـل    ر و دوستيمدارر، کا

هاي تبگذرانند و نسبت بش گذشتش در فعالي هاي بيشتري را در مدرسشدارند زمان و سال
شـوند،  تـر مـي   ها کوچـک برنامش مشارکت بيشتري داشتش باشند. همچنان کش خانوادهفوق
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کننـد.   مايت اجتماعي بش همساالنشان مراجعش مينوجوانان بيش از پيش براي دريافت ح
کش روابط با همساالن اهميت بيشتري در آماده شدن براي  بش معناي آن استاين روندها 

کنـد. اينترنـت دنيـاي نوجوانـان و روابطشـان بـا        گذار از نوجواني بش بزرگسالي پيدا مي
افـرادي کـش بيـرون از     با جديدي را براي ارتباط هايدهد و راههمساالن را گسترش مي

، نـژاد، سـن و جنسـيت، بـا ظهـور      فاصـلش اجتماع نزديک آنها هسـتند، فراتـر از موانـع    
 گشايد.حتي زباني برايشان مي اي يا رايانشهاي ترجمش  برنامش

( معناي دوستي را در بين نوجوانان بـش طـور وسـيع مـورد     1996) 2و اسموالر 1يونيح
در  بـش طـور معمـول   روابط آنها با همساالن و والدينشـان  مطالعش ارار دادند و دريافتند کش 

 در اغلـب مـوارد  بلکش کارکردهاي کامالً متفاوتي دارد. همسـاالن   يکديگر نيست؛راابت با 
پذيراتر از والدين هستند و والدين بيشتر نگران آينده نوجوانان و پيامدهاي منفي احتمـالي  

 رفتارهاي فرزندانشان هستند.  
يرش در ميان همساالن و تمرکز بيشتر بر زمان حال بش نوجوانان کمـک  ميزان بيشتر پذ

بـش عنـوان يـک     بـش طـور معمـول   کـش   کند خودافشاگري و اعتماد بيشتري داشتش باشندمي
شود. دوستي بين نوجوانـان همچنـين   ويژگي بنيادي پيوندهاي بين نوجوانان محسوب مي

اين نتيجش بش دست  پژوهشي رود. در شمار ميکننده تحصيلي بش  بش عنوان يک مرجع کمک
منـد بودنـد خودشـان نيـز در      شنوجواناني کش دوستانشان بش مدرسش و تحصيل عالاکش آمد 

مدرسش عملکرد خوبي داشتند و نسبت بش کساني کش دوستانشان عالاش کمتري بش تحصـيل  
 .رو بودند روبشمشکالت تحصيلي کمتري با داشتند 

مطالعـات   .ت افـزايش يافتـش اسـت   هاي اخير بش شددر سال از اينترنتنوجوانان استفاده 
 کننـد.  دهد کش نوجوانان از اين رسانش بيشتر بش منظور اهداف اجتمـاعي اسـتفاده مـي   نشان مي

 کنند، اطالعاتشان را درباره تکاليف خانـش رد و ارتباط برارار مي يکديگرآنها بعد از مدرسش با 
از جدانشـدني   يآورنـد. روابـط آناليـن بخشـ    مي کنند و حمايت اجتماعي بش دستبدل مي

 گيري روابـط و (. شکل2003و همکاران،  3فرهنگ و زندگي اجتماعي نوجوانان است )والک
هاي کاربرد اينترنت بـراي نوجوانـان اسـت، زيـرا شـکل      ترين جنبش حفظ آنها يکي از جذاب

ـ   ان نوجـواني اسـت و نوجو  روابط يکي از ضروريات رشـد در دور بش دادن  اوري انـان بـا فنّ
 سروکار زيادي دارند.

                                                      

1. Youniss       2. Smollar       3. Wolak 
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فرضـيش  هـاي نوجوانـان بـيش از همـش بـر      شناختي بر روي دوسـتي مطالعات جامعش
شباهت خانوادگي در روابط  ،تکيش داشتش است. بر اسار اين ديدگاه مشابهت ـ مجاورت

بـراي در معـرض بـودن    را هـايي  کـش فرصـت   است اجتماعي ناشي از ترکيب مجاورت
بـين   هـايي را  کشـش  نيـز  مواعيت اجتماعي مشـترک  ؛کندوطرفش  فراهم ميمتناوب و د

ـ  ، ايجـاد مـي  زمينش اجتماعي مشترک دارنـد افرادي کش تجارب و پيش هـاي  تکنـد. فعالي
در ارتباط  آنان را بش طور متناوبآورد کش ميفراهم ها اي از فرصتروزانش افراد مجموعش

مي کـش افـرادي بـا مواعيـت اجتمـاعي مشـابش       هنگابش طور معمول، دهد. با هم ارار مي
زيـرا   دهـد  مـي گيري روابـط ر   کنند، جذابيت اجتماعي و شکلمالاات مييکديگر را 

منجر بش اشتراک گذاشتن تجارب زنـدگي و نيازهـاي مشـابش     ،مواعيت اجتماعي يکسان
در ها و حمايت خواهـد شـد. مطالعـات انجـام شـده      تفعالي براي اطالعات، ارتباطات،

هـاي  هاي بش دست آمده از نمونـش هاي نوجوانان بش طور معمول بر دادهدوستيصوص خ
گيرد. ايـن  گيري روابط دوستانش را در نظر نميهاي شکلدارر تکيش دارد و ساير زمينشم

از پرسـش از مخاطـب دربـاره نـام بـردن       ،چندين محـدوديت مهـم دارد. اوالً   ،رويکرد
 ،وستاني است کـش در مجـاورت آنهـا و در نتيجـش    دوستانش در مدرسش تنها پرسش از د

بـش يـک مدرسـش     و دوستاني را کش در نزديکي هم نيستند ،شبيش آنها هستند. اين رويکرد
کند. از مطالعش حذف مي ،اندکش بش صورت آنالين مالاات کردهرا کساني  نيز روند ونمي
تي بـين دوسـتان   شباهت اين است کش کيفيت دوسـ  -بحث اصلي فرضيش مجاورت ،ثانياً

باالتر از کيفيت دوستاني است کش کمتر شبيش هم هسـتند. مطالعـاتي کـش بـر پايـش       ،مشابش
توانند اين فرضيش را تأييد کنند زيرا کيفيت دوسـتي را  نمي ،هاي مدارر ارار دارندنمونش

 کند.گيري دوستي با هم مقايسش نميهاي مختلف شکلدر زمينش
انـد کـش نوجوانـان تنهـا در همسـايگي و در      ر نشـان داده مطالعات اخي ،عالوه بر اين

دهنـد.  کنند، بلکش در فضاي آنالين هم تشکيل روابط دوستي ميمدرسش دوست پيدا نمي
هاي چهره بش چهره هستند. شواهدي هاي آنالين برانگيزنده مالااتگاهي اواات دوستي

جتماعي فراهم کننـد. امـا   توانند صميمي باشند و حمايت اوجود دارد کش اين روابط مي
انـد کـش   هاي کاربران اينترنت بش دسـت آورده هايشان را از نمونشبيشتر اين مطالعات داده

 شود.مانع از مقايسش بين کيفي ت روابط آنالين و چهره بش چهره مي
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 هاي خانوادگیاينترنت و تنش

هاي نوجوانان خانواده هايشان اثرات زيادي دارد.نوجوانان و خانواده براوري فنّ پيشرفت
شان همراه شـوند. ايـن    بايد روابطشان را تعديل کنند تا بتوانند با نوجوانان در حال بلوغ

صـحت   ،آوردهاي جديدي از تنش را بش بـار مـي   شينامر بويژه در عصر ارتباطات، کش زم
ن بـش  تحت تأثير تمايل روزافـزون نوجوانـا   ،. تغيير در روابط بين والدين و فرزنداندارد

 تـر  گيرد. همچنـان کـش نوجوانـان بـزرگ    ارار مي فردگراييافزايش حح خودمختاري و 
کننـد و  شان پيدا ميرضايت کمتري نسبت بش تسلط والدين بر زندگي شخصي ،شوند مي

 هـاي  تمايل دارند آشکارا با آنها مخالفت کنند، اين امر ممکن اسـت منجـر بـش تعـارض    
جويانـش بـش دليـل    (. بسياري از مبادالت سـتيزه 1996)يونيح و اسموالر،  بشودشديدي 

سـاعت خاموشـي،   اوانين والدين براي زندگي روزمره نوجوانـان اسـت، ماننـد اـوانين     
همچون استفاده از اينترنت، تلفن و تلويزيون. در  ؛هاي شخصي تروابط دوستانش و فعالي

 يعنـي اشـتند  برخـورد د  شـان  نوجوانان در مدرسش و در همسـايگي بـا دوسـتان    ،گذشتش
ايـن فضـا    بـش والدين کنترل و تأثير زيادي دارند. اينترنت عنصـر تـنش را    يي کشها مکان

هـاي  کشهـا در شـب  تواننـد فراتـر از مدرسـش و همسـايش    کند، زيرا نوجوانـان مـي  وارد مي
ت کنند و توانايي والدينشان را براي کنترل رفتارهايشـان محـدود   اجتماعي متنوعي فعالي

سلسـلش مراتـب اـدرت شـکل      از طري ي اجتماعي هستند کش يهانهادها دهخانوا سازند.
تواند اين سلسـلش مراتـب را تغييـر دهـد، زيـرا نوجـوان کـش کـاربر         مي رايانش. گيرند مي

اينترنت است، نسبت بش ساير اعضاي خانواده در ايـن امـر تخصـص بيشـتري     هميشگي 
نوجوانان هـم   ،خواهند. در مقابل مي دارد و اعضاي خانواده در اين زمينش از او راهنمايي

افزاينـد.  دهند و بـش ادرتشـان در خـانواده مـي    را در برابر والدين افزايش مي خود منابع
عالوه بر اين، از آنجا کش نوجوانان بـش دنبـال خودمختـاري هسـتند، کنتـرل والـدين بـر        

اند رش کردهيابد. مطالعات نشان داده است کش گرچش والدين گزارفتارهايشان کاهش مي
بـش طـور   نظارت دارنـد، فرزنـدان    ،کنندشان از آنها بازديد مي هايي کش فرزندان بر سايت
ـ    اظهـار مـي   معمول کننـد  آنهـا را کنتـرل نمـي    اي رايانـش هـاي  تکننـد کـش والـدين فعالي

 (.2001، 1)ليوينگستون و بوويل
کنـد و شـکاف   در دوران نوجواني انتظارات والدين و فرزندان از همديگر تغيير مـي 

شود. فرزندان ممکن است انتظـار   ميمنجر بش تعارضات خانوادگي گاه بين اين انتظارات 
                                                      

1. Bovill 
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داشتش باشند کش دوران نوجواني آزادي بيشـتري برايشـان بـش ارمغـان بيـاورد و والـدين       
هـاي  تکش فعاليتنظيم کنند  اي بش گونشرفتارهايشان را  خواهندبممکن است از نوجوانان 

 شان نداشتش باشد. شان تداخلي با کارهاي درسي فراغتاجتماعي و 
. بخشـد توانـد عملکـرد تحصـيلي فرزنـدان را بهبـود      مـي  رايانـش دانند کش والدين مي

را کش اينترنت براي فرزندان جديدي مطالعات نشان داده است کش والدين منابع تحصيلي 
نداردها )خواندن مقـاالت  کنند، اما نگران پايين آمدن استاتحسين مي ،فراهم آورده است

و  1کوتاه بش جاي کتاب( و ميزان اعتبار منـابع اطالعـاتي آناليـن هسـتند )سـوبراهمانيام     
شـان را از ديگـر    اينترنت ممکـن اسـت فرزنـدان   کش کنند ( و فکر مي2008، 2گرين فيلد

مسـاکل   وتعامالت خـانوادگي   مطالعات صورت گرفتش در خصوص ها دور کند.تفعالي
ميـزان   خود آنـان ها نشان داده است کش والدين از نوجوانان انتظار دارند  رسانش مربوط بش

 اي رايانـش هـاي  اليتو تا حد ممکن زماني را کش بش فعشان را تنظيم کنند  کاربري اينترنت
شان بـش وجـود   هاي اجتماعيکاهش دهند تا مشکلي براي تحصيل و فع الي ت ،پردازند مي

(. والدين ممکـن اسـت اسـتفاده زيـاد از اينترنـت را      2001يل، نيايد )ليوينگستون و بوو
شان تفسير کنند و اين ممکن است منشـأ تعارضـات بـين نسـلي      تخطي از اوانين نوعي

توانـد فراينـد اجتمـاعي    هاي جديـد مـي  اورياين ما بر اين باوريم کش نفوذ فنّباشد. بنابر
 .(1)جدول  شدن نوجوانان و روابط بين نسلي را تغيير دهد

 های دارای نوجوانهای اطالعات و ارتباطات بر خانوادهاوریـ اثرات بالقوه فن1ّجدول 

 های اجتمتاعي نوجوانتان، فراتتر از مدرسته و همستایگان و در      سازی شبکهمتنوع
 های آناننتیجه، ک  شدن توانایي والدی، در کنتر  فعالیت

 ل اینکه نوجوان تبدیل بته  به چالش کشیده شدن سلسله مراتب در خانواده، به دلی
شود و سایر اعضتا در مستائل فنتي بته او تکیته      ی  فرد متخصص در خانواده مي

 خواهند داشت.

 کشد.ها، خودمختاری نوجوانان را به چالش ميسایت نظارت والدی، بر وب 

   شکاف میان انتظارات؛ به ای، صورت که والدی، انتظار دارند از رایانه برای بیبتود
انتد کته ایت، وستیله، زنتدگي       تحصتیلي استتتاده شتود و نوجوانتان مایتل     عملکرد 
 شان را بیبود ببخشد. اجتماعي

                                                      

1. Subrahmanyam       2. Greenfield 
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 هاي اجتماعیشبکه

کنشـگران   ميـان براي مطالعش الگوهاي روابـط و تعامـل در    اي نظريشهاي اجتماعي شبکش
هـاي اجتمـاعي کنشـگران،    هاي ديگـر بـر ويژگـي   . در حالي کش ديدگاههستنداجتماعي 

ـ ااتصادي و شخصـيت تمرکـز دار   ـ ملش سن، جنسيت، مواعيت اجتماعيازج د، تمرکـز  ن
هاي تعامالت بين آنها، از جملش طبيعت، محتـوا، شـد ت و   هاي اجتماعي بر ويژگيشبکش

هاي اجتماعي براي مطالعـش رفتارهـاي سـازماني، روابـط     هاي شبکشفراواني است. روش
   هاي ديگر است.جازي و حوزهسازماني، الگوهاي ارجاع، جوامع مـ  درون

جفت تمرکـز   هرمبادلش( بين دو کنشگر از  فقدان)يا  شديدگاه شبکش اجتماعي بر مبادل
يـک سيسـتم    ازدارد. يک رابطش شبکش اجتماعي نوع مبادلش يا تعاملي را کش در هر جفت 

تعـاملي   پردازنـد،  مـي  مبادلـش بش جفت کش هر کند. مشخص مي ،دهداز کنشگران ر  مي
کند. در يک مجموعش از کنشگران، دارند پيوند مشترکي دارند کش آنها را بش هم متصل مي

هـايي آشـکار کننـده جريـان      کنند. چنين شـبکش هاي اجتماعي را ايجاد ميپيوندها شبکش
منابع )اطالعات، جامعش پذيري، ارتباطات، کاالها و غيـره( بـين کنشـگران و چگـونگي     

اي و سـاير  هم هسـتند. تمـايز اصـلي بـين رويکـرد شـبکش       اارتباط مجموعش کنشگران ب
هـاي فـردي   تمرکز بر مبادالت و تعامالت بين کنشـگران اسـت، نـش ويژگـي     ،رويکردها

بـش دنبـال توصـيف     ،کنشگراني کش درگير تبادل منابع هستند. تحليلگران شبکش اجتماعي
نـابع درون آنهـا   هاي روابط اجتماعي، الگوهاي مهم آنها و جريـان اطالعـات يـا م   شبکش

دهـد  هاي اجتماعي را تحت تأثير ارار مـي هاي شبکشويژگي هستند تا بدانند چش عواملي
هـا و جوامـع دارنـد. تحليـل شـبکش      هاي اجتماعي چش تأثيري بر افراد، سـازمان و شبکش
توصيف اينکش چگونش اطالعات و ساير منابع از طري  پيونـدهاي مسـتقيم و    بااجتماعي 

آورند و چگونـش بـا سـاير    يابند، چگونش افراد منابع را بش دست مييان ميغيرمستقيم جر
 بسيار مفيد است. ،ها در ارتباط هستنداعضاي شبکش

بش دنبال دريـافتن چنـدين ويژگـي مهـم      ،هاي اجتماعيمطالعش درباره شبکش گونش هر
عي کـش  هاي اجتماعي از نظر اندازه شبکش، يعني تعـداد کنشـگران اجتمـا   آنهاست. شبکش

هـاي اجتمـاعي بـزرگ منـابع     ند. شـبکش هسـت   با هـم متفـاوت   ،دهندشبکش را تشکيل مي
تواند بر افراد بيشتري براي دسترسي بـش حمايـت   کنند، زيرا فرد ميبيشتري را تأمين مي

نـاهمگوني بيشـتري در    ،تـر هاي اجتماعي بزرگاجتماعي تکيش کند. عالوه بر اين، شبکش
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دشـوار اسـت زيـرا     بش طور معمولع دارند. تخمين اندازه شبکش هاي اعضا و منابويژگي
بش تناسـب   ،تواند بش طور پويا کش مي داردهاي افراد شبکش پيرامونتعريف مرزهاي  بش نياز

محدوديت شناختي دربـاره   نوعيزندگي روزمره فرد تغيير کند. مطالعات اخير بر وجود 
ليل آن شايد اين باشد کـش تعـداد يـا حجـم     اند. دهاي اجتماعي گواهي داده اندازه شبکش

و  کنـد  محـدود مـي   توانايي پردازش اطالعات را در يک ارگانيسـم  ،هاي اشر مخورونن
تواند بش طور همزمان بر آنها نظـارت کنـد   بنابراين تعداد روابط اجتماعي کش يک فرد مي

 (.  2003، 2و دانبار 1)هيل شود ميمحدود نيز 
تواننـد در  هـا مـي  بينـي ايـن امـر کـش انسـان     براي پيش ،د( از اين رويکر2003هيل )

رسد همـين محـدوديت   . بش نظر ميه استاستفاده کرد ،عضو باشند ه،نفر 150هاي  گروه
هاي هيـل عالاـش   هاي اجتماعي آنالين هم وجود داشتش باشد. يافتشدر مورد اندازه شبکش

تماعي ممکن اسـت انـدازه   هاي اجهاي شبکشسايت اين امر کشرا نسبت بش  پژوهشگران
کـش  برانگيختش است. شـواهدي وجـود دارد    ،ها را افزايش دهدهاي اجتماعي انسانگروه

نفـر اسـت و زنـان     120 فـراد ا بـوک  تعداد متوسط دوستان در شبکش فيح دهد نشان مي
حتي ممکن اسـت  دوستان بيشتري نسبت بش مردان دارند. اما دامنش تغييرات زياد است و 

ال افـراد بـر روي     داشتش باشنددوست  500فراد بيش از برخي از ا . تعداد پيونـدهاي فعـ 
هاي هفت نفر از هر مرد تنها بش کامنت ،يک شخص کمتر است. بش طور متوسط فهرست

تـر  دهد. زنان بش طور متوسط کمي معاشرتيپاسخ مي ،اندکساني کش برايش پيغام گذاشتش
(. يک مطالعـش جديـد بـر روي    2009، 3ونوميستدهند )اکهستند و بش ده پيغام پاسخ مي

 بـش طـور  دهـد  نشان مياست، ماي اسپيح نوجوانان  از صفحش 6000 کش شامل اينمونش
نفر اسـت. دختـران پيونـدهاي     60تعداد پيوندهاي يک نوجوان در ماي اسپيح  ،متوسط
رد مـو  103شده بيشتري نسبت بش پسران دارند و ميانـش تعـداد پيونـدهاي آنـان      فهرست

هاي آناليـن و آفاليـن   اندازه شبکش ،اين نتايجبر اسار (. 2009و همکاران،  4است )فيل
کند، اما بـش آن نزديـک اسـت. در مراحـل     تايي هستند کش هيل پيشنهاد مي 150کمتر از 
اندازه  ،بر استش شد کش استفاده از اينترنت زماناربرد اينترنت بش اين موضوع توجاوليش ک
جـايي اجتمـاعي بـش     شاثر جاب نوعيدهد و عي آفالين افراد را کاهش ميهاي اجتماشبکش

                                                      

1. Hill       2. Dunbar       3. Economist 

4. Pfeil  



  173 فردي نوجوانان ابط بينروهاي اجتماعي و اثرات آنها بر  هاي شبکه ويژگيشناخت 

 کـش مهـم و ثابـت اسـت     يمفهوم ،شباهتهاي اجتماعي آورد. در تحليل شبکشوجود مي
دارد کـش  کنـد. ايـن مفهـوم بيـان مـي     هاي اعضاي شبکش اجتماعي را توصيف ميويژگي

يـن معنـا کـش    بش اگيرد.  هم شکل ميدر بين افراد مشابش  ،تمار و ارتباط بش احتمال زياد
ند بيشتر با کساني کـش  هست ها باعث ايجاد جذابيت شود: افراد مايلرود شباهتانتظار مي
 تعامل داشتش باشند. ،ها، عالي  و تجاربي شبيش بش خودشان دارندويژگي

 امل باشـد کـش از سـاختار   هاي تعشباهت نتيجش ساختاري از فرصت ،رسدبش نظر مي
شود. افراد مشابش تمايل دارند در همسايگي هم ها در جامعش حاصل ميتفعالي اجتماعي

هـاي مشـابش شـرکت کننـد. ايـن      تشاغل باشند و در فعاليزندگي کنند، در يک سازمان 
ـ  تواند بش حوزه از شباهت مي هـاي اطالعـات و   اوريچالش کشيده شود زيرا افـراد از فنّ

بش دنبال روابط جديد، بر  ،کنند، اما در عين حاليارتباطات براي حفظ پيوندها استفاده م
عاليـ    ؛هسـتند  نيـز  جستجوي حمايت اجتمـاعي  دراسار عالي  و عادات مشترک و 

ارتبـاط   بش هـم  يکديگر تفاوت دارند،تواند افرادي را کش از نظر زمينش اجتماعي با  مشترک مي
ـ  مـورد يک مفهوم مهم ديگـر در   (.2007، 2و تالمود 1دهد )مش دازه و نـوع تبـادالت   ان

تعدد است. هرچش تعداد تبادالت در يک پيوند بيشـتر باشـد، تعـدد آن بيشـتر      ،ايشبکش
شود، اما تبادل انواع است. پيوندهاي متعدد بش يک نوع خاص از تبادل منابع محدود نمي
بـش  شود. اين پيونـدها  مختلفي از حمايت اجتماعي، اطالعات و مردم آميزي را شامل مي

گـر و بـا دوام تـر از پيونـدهاي تـک بعـدي       تر، اختياري، حمايتصميمانش معمول،طور 
هـاي اجتمـاعي   گيرنـد. شـبکش   هاي ارتباطي بيشتري صورت مـي و از طري  کانال هستند

پيونـدهاي   هاي اجتماعي آفالين دارند. هنگامي کـش آنالين آشکارا تعدد کمتري نسبت بش شبکش
 ،گيرنـد، ارتباطـات آناليـن   ضـوع خـاص شـکل مـي    يک عالاش يـا مو  پيراموناجتماعي 

 کند.دهد و اين تخصص تنوع منابع مبادلش شده را ايجاب مي تخصص را پرورش مي
ت، مفهومي کش بش واسطش درک ايـن مطلـب کـش    هاسرسانش تعدد ،يک موضوع مرتبط
 شکل گرفت. از رويکـرد شـبکش   ،کنندهاي مختلفي ارتباط برارار ميافراد از طري  کانال

هـا را اطـع   توان براي بررسي اينکش روابط و پيونـدها در کجـا خـط شـبکش    اجتماعي مي
هـاي متعـدد پيوندهايشـان را حفـظ      ها از طري  رسـانش کدام گروه ؛استفاده کرد ،کنند مي

                                                      

1. Mesch       2. Talmud 
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 بـراي کننـد.  ها تنها با استفاده از يک رسانش با هم ارتباط برارار مـي کنند و کدام گروه مي
ايميـل هماهنـگ   نگار يـا   پيامرا از طري   اي الين ممکن است جلسشيک اجتماع آن ،مرال
سپح مالاات چهـره بـش چهـره داشـتش      ؛اطالعات را بش صورت آنالين منتقل کند وکند 

بـا اسـتفاده از جلسـات حضـوري،      ،باشد. افرادي کش بش يک شبکش اجتماعي تعل  دارند
بـاط براـرار   ارت يکـديگر نتـي بـا   گفتگو از طري  تلفن يا موبايل، پيامـک و ارتبـاط اينتر  

هاي جديد ارتباطي، براـراري ارتبـاط بـا آشـنايان، همکـاران،      اوريکنند. با معرفي فنّ مي
هـاي  خانواده و دوستان بدون ترديد تنوع زيادي يافتش اسـت و ايـن امـر مطالعـش شـبکش     

معـش  هاي اجتماعي در جااجتماعي را پيچيده و دشوار ساختش است. امروزه مطالعش شبکش
ما مستلزم اين است کش از خود سؤال کنيم چش کساني با هم درباره چـش موضـوعي و از   

تـر باشـند، از ابزارهـاي    کنند. هرچش افراد بش هـم نزديـک  اي صحبت ميطري  چش رسانش
ها بش صـورت  کش مطالعش شبکشبش معناي آن است کنند و اين ارتباطي بيشتري استفاده مي
 ده شبکش وااعي يک شخص نيست.آنالين همواره نشان دهن

 مرکزيت

 ؛ت )شناسايي( کاربران يا افراد در مرکـز يـک شـبکش اسـت    بش معناي تعيين هوي 1مرکزيت
يعني آن دستش از اعضاي شبکش کش بيشترين ارتباطات را با ديگران دارند. مفهـوم مرکزيـت   

ـ    براي بسياري از کاربري ش اعضـايي از  هاي اينترنت کش پذيرش و اسـتعمال آنهـا وابسـتش ب
ـ کننـد شبکش است کش براي پيوستن بش اين کاربري ثبت نام مـي   ،مرـال  بـراي ت دارد. ، اهمي

پيام کوتاه مستلزم اين است کش افراد شروع بـش اسـتفاده از ايـن کـاربري کننـد و از       سامانش
 يدعوت کنند بش آنها بپيوندند. اگـر عضـو   ،ديگر کساني هم کش با آنان ارتباط مستمر دارند

مرکز ارار داشتش باشد و تصميم بگيرد از کاربري ديگري بش جاي اين کـاربري اسـتفاده    در
بسـيار زيـاد اسـت. اثـر      ،نـد نکند، احتمال اينکش کل شبکش ديگر از اين کاربري اسـتفاده نک 

گرفتـش  اين است کش يک کاربري کش زماني بسيار مورد اسـتفاده اـرار مـي    موضوعتجمعي 
شـبکش افـراد را بـش     (،زيرا اعضايش را از دست داده است)ندارد ولي ديگر در بازار وجود 

 کنند.ها را بش هم متصل ميافراد شبکش بش طور معمول،کند، اما هم متصل مي
                                                      

1. centrality 
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 تراکم

هـاي اجتمـاعي اسـت کـش ميـزان شـناخت       ساختاري شـبکش و يکي از ابعاد مهم  1تراکم
 تـا چـش انـدازه   شـان   امالتتعـ را کـش  ش تکن هاي اجتماعي از يکديگر و ايناعضاي شبکش
کند. بش طور خاص، اين مفهوم نسبت پيوندهاي وااعـي را  گيري مياندازه ،دوسويش است

پذيري در روابـط اجتمـاعي   گيرد. تراکم شبکش با انتقالبش کل پيوندهاي ممکن اندازه مي
شناسد و عضـو ب عضـو پ   يابد. با دانستن اينکش عضو الف عضو ب را ميافزايش مي

)يا بـرعکح، بـا فـرض     اگر احتمال شرطي اينکش عضو الف هم عضو پ را بشناسد ،را
 بش طور معمولتقارن شبکش( باال باشد، انتقال پذيري در اين شبکش شايع است. تراکم باال 

 است. دهد و احتمال واوع آن در جوامع کوچک بيشترهاي بش هم پيوستش ر  ميدر گروه

 قدرت پيوندها

بش طـور معمـول   ت است. ادرت يک پيوند يز اهمييک مفهوم حا 2وندهادر نهايت، ادرت پي
شـود.  ترکيبي از عواملي چون نزديکي ادراک شده، صميمت و اعتمـاد ارزيـابي مـي    از طري 

شوند؛ اين پيونـدها  تر و تبادالت کمتر مشخص ميتر از طري  روابط عاديپيوندهاي ضعيف
کنـد. پيونـدهاي    مشـخص مـي   ،برنديت لذت ميروابط کساني را کش از انواع کمتري از حما

ضعيف در دريافت اطالعات کلي، دسترسي بش افراد دور و غيـر مشـابش و بـش دسـت آوردن     
ت هسـتند.  يز اهميـ حـا  ،کنـد اطالعاتي کش پيونـدهاي نزديـک شـخص آنهـا را فـراهم نمـي      

سـازي   اشف شامل خود همراهند وصميمت و اعتماد بااليي با پيوندهاي اوي در روابطي کش 
، وجـود  شـوند  مـي هاي مشترک، تبادالت عاطفي و ابزاري، و تعامل بلندمـدت  تبيشتر، فعالي

تـوان گفـت پيونـدهاي اـوي آنهـايي      (. با اين تعريف مي1984 ،4بلو کمپ 3دارد )مارسدن
هستند کش در بين اعضاي خانواده، دوستان نزديک و همکاران، يعني افـرادي در يـک حـوزه    

و منـابعي   گيرند. تبادالت در آنها متوالي است يف اجتماعي يکسان شکل مياجتماعي و از ط
سـطح بـااليي از   از انواع گوناگوني دارند )عاطفي و ابزاري(، اين پيوندها  ،شوندکش مبادلش مي

ند. افراد با پيوندهاي اـوي انگيـزه   برخوردارسازي و تقابل در تعامالت  فاش صميميت، خود
 گذاشتن منابع خود دارند.زيادي براي بش اشتراک 

                                                      

1. density       2. tie strength        3. Marsden 

4. Campbell 
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 .پيوندهاي ضعيف ويژگي عمده ارتباطات آشنايان و دوسـتان يـا ااـوام دور هسـتند    
 متفـاوت  گيرد کش از نظر اجتماعيبين افرادي شکل مياين پيوندها فرض بر اين است کش 

نـامکرر و عمومـاً   نيز شان  هاي اجتماعي متفاوتي تعل  دارند؛ تعامالتند و بش حوزههست
گيرنـد. يـک جنبـش    شـکل مـي   اري است. اين پيوندها حول يک عالاش يا نياز مشترکابز

افـرادي کـش در ايـن پيونـدها اـرار       چونش از پيوندهاي ضعيف اين است کش جالب توج
تواننـد بـش منبعـي از اطالعـات     هاي اجتماعي متفاوتي تعل  دارند، ميبش حوزه اند، گرفتش

 (.2جتماعي نزديک او شناختش شده نيست )جدول تبديل شوند کش براي کنشگر و شبکش ا

 های اجتماعیهای ساختاری شبکهویژگی ـ2جدول 

 دهند.تعداد کنشگران اجتماعي که ی  شبکه را تشکیل مي اندازه شبکه
 درجه شباهت اجتماعي در درون شبکه شباهت

 شوند.تنوع منابعي که در درون شبکه مبادله مي تعدد منابع

 اهتعدد رسانه
ها که برای حتظ پیونتدهای اجتمتاعي در   تنوع کمیت رسانه
 رود.شبکه به کار مي

 تعیی، هویّت افراد در مرکز شبکه مرکزیت

 میزان شناخت اعضای شبکه اجتماعي از همدیگر تراک 

 قدرت پیوندها
ی  پیوند بته طتور معمتو ، بتا ترکیبتي از عتواملي چتون        

مشارکت و اعتمتاد  نزدیکي ادرا  شده، صمیمیت، استمرار، 
 شود.گیری مياندازه

 عمل متقابل
میزاني که ارتباطات ی  عضو شبکه با عضتو دیگتر پاست     

 شود.داده مي

 گيري  بحث و نتيجه

ـ ش در بيشتر کشورها ب ( در خانـش و  ICTهـاي اطالعـات و ارتباطـات )   اوريکارگيري فنّ
جزکـي از زنـدگي   عنـوان   بـش ها اوريتبديل بش امري عادي شده است. اين فنّمحيط کار 

ت جديـد يـا غيرعـادي، بلکـش بـراي      صورت يک فعاليـ روزمره بسياري از افراد ، نش بش 
. بسـياري از  شـوند  بش کار گرفتش ميهاي عادي، تو انجام فعاليهاي جديد در راه بردپيش
هستند، با يکديگر بش صورت آنالين ارتبـاط   بش دنبال اخبار، اطالعات يا شغل ي کشافراد
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بخشـند.  شان را تنـوع مـي  منابع اطالعاتي، ارتباطي و خدمات اجتماعي و کنندرارار ميب
ضـرورت عصـر اطالعـات     ،ها در زندگي روزمرهاوريکش اجتماع اين فنّرسد بش نظر مي
ي توليـد و بازتوليـد   اي تاريخي کش در آن دانش و اطالعات با سـرعت زيـاد  باشد، دوره

ها،  ي و ارتباطي ابزارهايي براي تسهيل دسترسي بش فرصتهاي اطالعاتاوريشوند. فنّمي
کـار   ،هاي اجتماعي هستند کش دستيابي بش آنها در غير اين صورتدانش، منابع و سرمايش

کند و صل ميمتها را بش هم  رايانشاي جهاني است کش بود. اينترنت شبکشخواهد دشواري 
ي ااتصادي، اجتمـاعي و اطالعـاتي را در   هات، فعاليها و افرادها، سازماناز طري  دولت

 ،. اينترنت با پل زدن بر مرزهـاي جغرافيـايي  دهد ارار ميحمايت تحت المللي سطح بين
و آنچش را برخـي از  دهد  انتقال مياطالعات را در حجم بسيار وسيع و در زمان کوتاهي 

 .  کند ميايجاد  ،اندآن بش عنوان جامعش سيال نام برده
بش معناي در نظر گـرفتن آن بـش صـورت يـک      ،ت بش عنوان يک فرهنگمطالعش اينترن
تي اسـت کـش در ايـن    هاي ارتباط، اجتماعي شدن و هويشو کشف رو فضاي اجتماعي

در حالي کش در نظر گرفتن اينترنـت بـش عنـوان ابـزار      .گيردفضاي اجتماعي شکل مي
دنيـاي وااعـي و    فرهنگي بش اين معناست کش فضاي مجـازي را غيراصـيل، بازتـابي از   

کـاربران   ،شرايط اجتمـاعي زنـدگي وااعـي بـدانيم. در ايـن معنـا       از طري گرفتش  شکل
ور هسـتند کـش از زنـدگي    اوري اطالعات و ارتباطات چنان در تعامالت مجازي غوطشفنّ

شـان  هـاي دنيـاي وااعـي   از مسـئوليت  همچنينشان و  اجتماعي و محيط فيزيکي اطراف
از زنـدگي   انـد،  جذب دنياي مجازي شده بش طور کاملن امروزي گيرند. کودکا فاصلش مي

رفـتن بـش   از و  گيرنـد  مياز روابط اجتماعي و خانوادگي فاصلش  کنند، ميوااعي اجتناب 
 کنند.  مي خودداريفضاهاي عمومي خارج از خانش 

مطالعات  .هاي اخير بش شد ت افزايش يافتش استاز اينترنت در سالنوجوانان استفاده 
دهد کش نوجوانان از ايـن رسـانش بيشـتر بـش منظـور اهـداف اجتمـاعي اسـتفاده         شان مين

شـان را دربـاره    کننـد، اطالعـات  ارتباط برارار مي يکديگرکنند. آنها بعد از مدرسش با  مي
آورنـد. روابـط آناليـن    کنند و حمايت اجتماعي بش دست ميرد و بدل مي تکاليف خانش

 ندگي اجتماعي نوجوانان است.فرهنگ و زاز جدانشدني  يبخش
کنـد و شـکاف   در دوران نوجواني انتظارات والدين و فرزندان از همديگر تغيير مـي 

شود. فرزندان ممکن است انتظـار   ميمنجر بش تعارضات خانوادگي  گاهبين اين انتظارات 
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بيشـتري را برايشـان بـش ارمغـان بيـاورد و       هـاي  داشتش باشند کش دوران نوجـواني آزادي 
کـش  تنظـيم کننـد    اي بـش گونـش  رفتارهايشان را  بخواهندلدين ممکن است از نوجوانان وا

 شان نداشتش باشد. شان تداخلي با کارهاي درسي هاي اجتماعي و فراغتتفعالي
هاي اجتماعي از نظر اندازه شبکش، يعني تعداد کنشـگران اجتمـاعي کـش شـبکش را     شبکش
هاي اجتماعي بزرگ منابع بيشـتري را تـأمين   کشند. شبهست با هم متفاوت ،دهندتشکيل مي

تواند بر افراد بيشتري براي دسترسي بش حمايت اجتماعي تکيـش کنـد.   کنند، زيرا فرد ميمي
هـا، عاليـ  و تجـاربي    هاي اجتماعي افراد تمايل دارند بيشتر با کساني کش ويژگي در شبکش

تبـادالت در يـک پيونـد بيشـتر      تعامل داشتش باشند. هرچـش تعـداد   ،شبيش بش خودشان دارند
آشکارا تعدد کمتري نسبت بـش   ،هاي اجتماعي آنالينبيشتر است. شبکشنيز باشد، تعدد آن 

تر باشند، از ابزارهاي ارتبـاطي  هاي اجتماعي آفالين دارند. هرچش افراد بش هم نزديکشبکش
ت آنالين همـواره  ها بش صورکنند و اين بدان معناست کش مطالعش شبکشبيشتري استفاده مي

ترکيبـي از   بش طور معمول بادهنده شبکش وااعي يک شخص نيست. ادرت يک پيوند  نشان
 شود.عواملي چون نزديکي ادراک شده، صميمت و اعتماد ارزيابي مي

هايي هستند کش در بين اعضاي خانواده، دوستان نزديک و همکاران، پيوندهاي اوي آن
گيرنـد. ايـن    ي و از طيف اجتماعي يکسـان شـکل مـي   يعني افرادي در يک حوزه اجتماع

. برخوردارنـد سازي و تقابـل در تعـامالت    فاش سطح بااليي از صميميت، خوداز پيوندها 
 افراد با پيوندهاي اوي انگيزه زيادي براي بش اشتراک گذاشتن منابع خود دارند.

رونـد زيـرا   مـي  عوامل تغيير در جامعش بش شمار ازهاي اطالعات و ارتباطات اوريفنّ
هـاي اجتمـاعي و تجمـع    گيري شبکشتوليد، انتشار و دسترسي سريع بش اطالعات، شکل

ها براي مقاصد ارتباطي اوريسازند. کاربرد گسترده اين فنّمي سرمايش اجتماعي را مقدور
افـراد را در ارتبـاط بـا     ،هاي اجتماعي منجر شـود ممکن است بش تغيير در ساختار شبکش

هـاي مجـاورت، سـن و    بـر محـدوديت   ،شابش ارار دهد و بش ايـن ترتيـب  اشخاص غيرم
 ،  آيد. چنين ارتباطي با افراد با عالي  يکسـان و زمينـش اجتمـاعي متفـاوت    يجنسيت فا

شود و دسترسي بش منابع، اطالعات و دانش را منجر بش ايجاد تنوع در شبکش اجتماعي مي
 هاي اجتماعي خواهد بود.هش نابرابريابزاري بالقوه براي کا ؛ همچنينکندتسهيل مي

بسـياري   بش طور حـتم اينترنت تنها براي براراري ارتباط با پيوندهاي موجود نيست. 
براي ارتباط بـا پيونـدهاي موجودشـان     مجراييها از اينترنت بش عنوان از افراد و سازمان



  179 فردي نوجوانان ابط بينروهاي اجتماعي و اثرات آنها بر  هاي شبکه ويژگيشناخت 

ـ ابررا هايي کنند، اما نوآوري اينترنت در اين است کش فرصتاستفاده مي هـايي  تي فعالي
آورد کـش  کند و فضايي بش وجـود مـي  فراهم مي ،شوندکش تعامالت اجتماعي را سبب مي

رو شوند. در اينجا کاربرد اجتماعي چيـزي بـيش    شافراد با پيوندهاي اجتماعي جديد روب
ـ ارتباطي است و  مجراياز يک  ت اجتمـاعي  بش طور معمول بش عنوان فضايي براي فعالي

دروااع کاري  پردازند، ميهاي آنالين اينترنتي بازيبش شود. افرادي کش ميبش آن نگريستش 
دهند، تعامل دوسويش دهند: در هر بازي، کنشگران تشکيل گروه ميبيشتر از آن انجام مي

دهند. تاالرهاي گفتگو براي شان را در اختيار هم ارار مي است و افراد نام و شماره تلفن
گيرنـد و  يت اجتماعي و جستجو براي اطالعـات شـکل مـي   ها، حمادسترسي بش توصيش

آورنـد. معرفـي کـردن افـراد بـش يـک شـبکش        فرصتي براي تعامالت اجتماعي فراهم مي
 .استاجتماعي نيز امري معمول 

وع بخشيدن بش شبکش اجتمـاعي  ، تنروابط آنالينبش يک انگيزه اوي براي شکل دادن 
ها يـا مشـکالت مشـترک دارنـد امـا جـزء       و تشخيص ديگراني است کش عالي ، نگراني

گيري روابـط آناليـن يـک نيـاز     شوند. بنابراين شکلحوزه اجتماعي آنان محسوب نمي
کننـد؛ همچنـين ايـن روابـط     عمومي نيست زيرا همش مردم در اين فع الي ت مشارکت نمي

ديگـري  نتيجش روابط ناکافي با خانواده يا دوستان هم نيست بلکش تنها براي يافتن افـراد  
است کش عالي  مشترک دارند. متنوع سازي پيوندهاي اجتماعي و نش نيـاز بـش مصـاحبت    

 گيري روابط آنالين است .هاي اجتماعي، انگيزه شکليا کمبود مهارت
ها ممکن است بـا سـرمايش اجتمـاعي رابطـش داشـتش باشـد؛ در ميـان        سازي شبکش متنوع

 ،ايعمومـاً بـش صـورت پيونـدهاي شـبکش     تعاريف متعدد پذيرفتش شده، سرمايش اجتمـاعي  
حمايت متقابـل، زبـان و هنجارهـاي مشـترک، اعتمـاد اجتمـاعي، دسترسـي گسـترده بـش          

کش فرد بـا توسـل بـش آن احسـار     شود  را موجب ميپيوندهاي اجتماعي و حسي از تعهد 
شود کـش بـش    کند. سرمايش اجتماعي محصول فرعي روابط اجتماعي تلقي ميارزشمندي مي

رساند. سرمايش اجتماعي بـا پيامـدهاي مربـت اجتمـاعي همچـون      گروه منفعت مي اعضاي
 کاهش نر  جرم و جنايت، بهبود سالمت، بهبود آموزش و درآمد بيشتر در ارتباط است.
هـاي  سرمايش اجتماعي بر نقش مهم اندازه، ساختار، سـازماندهي و اعتمـاد در شـبکش   

دسترسي متنوعي بش منابع امکان ها ها، شبکشکند. بر اسار اين ويژگياجتماعي تأکيد مي
کننـد.   آميزي فراهم ميها، اطالعات، حمايت اجتماعي و مردمها، مهارتاز جملش فرصت
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ـ با سرمايش اجتمـاعي آنچـش حـا    مورددر  هـا،   ت اسـت ايـن اسـت کـش از شـبکش     يز اهمي
 نحـوي بـش   سـازد است کش افراد را اادر مي ساختش شده هنجارهاي عمل متقابل و اعتماد

ت داشـتش باشـند. مفهـوم اعتمـاد بـش      ي رسيدن بش اهداف مشترک با هم فعاليـ مؤثرتر برا
ي اعتمـاد يکـ   ،ين ناآشناست. بنابراينچنمعناي توانايي تکيش کردن بر اشخاص آشنا و هم

بش اعتمـاد عمـومي در بـين سـاير      در عين حال،روابط صميمي است، اما  هاي ويژگي از
 اعضا نيز اشاره دارد.

ستش هاي داوطلبانش در جامعش رو بش کاهش است و منجر بش کاال در گروهعضويت فع
ـ     ميسرمايش اجتماعي  شدن از  ،هـاي داوطلبانـش  تشـود. عضـويت در اجتماعـات و فعالي
هـا و هنجارهـا بـش    سازي اجتماعي، توسعش شـبکش هايي را براي گرد آمدن، شبکشفرصت

هـا  کند. نفوذ فزاينده تلويزيون در خانشتر ميمي آورد کش اعتماد را در جامعش عوجود مي
 کاهش سرمايش اجتماعي است.    تبييندر يکي از عوامل مهم 

 ،چگونـش روابـط آناليـن و آفاليـن يـک فـرد       توجش بش اين امر است کـش نکتش پاياني 
 تبادل اطالعات و روابـط  را منبعي براياينترنت  هرگاهکند. سرمايش اجتماعي را متأثر مي

 کند، از روابـط بش هم وصل ميرا در يک حوزه اجتماعي  بدانيم کش افراد وااعن فردي بي
 حمايـت  ،ال هسـتند بش دليل فواصل جغرافيـايي کمتـر فعـ   دوستي و خانوادگي اديمي کش 

کند و بنـابراين حـوزه اجتمـاعي را بـا پـل زدن بـر       هاي جديد ايجاد ميکند، آشنايي مي
يابـد.  دهد، ايـن موضـوع اهمي ـت بيشـتري مـي     ميهاي اجتماعي مختلف گسترش  گروه

هـا باشـد تـا    هاي اجتماعي و رسانشتمرکز مطالعات آينده بايد بش طور همزمان بر ويژگي
 هـا برنـد و کـدام گـروه   هاي اجتماعي از پيوندهاي آنالين سود مـي مشخص شود کدام گروه

 دهند.   خود را نشان مي و اين منافع يا کمبودها چگونش در زندگي اجتماعي برندسودي نمي

 منابع 
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