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 های سنتی های اجتماعی بر استفاده از رسانه ثیر شبکه بررسی تأ

 احمد کوهی ، ساداتیسیدنصراهلل

 

 چکيده

هـاي   گيـري از رسـانه   هاي اجتماعي و بهره ميزان استفاده از شبکهبين به بررسي رابعه اله حاضر مق
پـردازد. از طريـق پيونـدي کـه بـر       گردي و ايميل مي نويسي، وب چاپي، تلويزيون، سينما، وبالگ

ه نفر در تکميل پرسشـنام  181قرار داده شده بود، « رسان پيام»صفحات کاربران در شبکه اجتماعي 
ي ديگر نيـز بـه   ها هاي اجتماعي از رسانه دهد که کاربران شبکه ها نشان مي د. پاسخکردنمشارکت 
هاي اجتماعي نتوانسته اسـت از ميـزان    استفاده از شبکه آنانکنند و به نظر بيشتر  استفاده مي نسبت
 تـا حـدي   ،ماعيهاي اجت ميزان استفاده از شبکه دهد، ها نشان مي يافتهبکاهد.  ها اين رسانهمصرف 
نويسي،  هاي چاپي، سينما، وبالگ با رسانه را کاهش داده اما نتوانسته استتماشاي تلويزيون  زمان

ييد نظريه جـايگزيني در  أد. نتايج اين معالعه قادر به تکنگردي رابعه معناداري برقرار  ايميل و وب
که نظريه همگرايـي   گونه همانرسد  و به نظر مي نيستها  هاي اجتماعي با ديگر رسانه رابعه شبکه
هاي جديد را در نـوع تعامـل آنهـا بـا يکـديگر و       تأثير رسانه بهتر است ،کند اي پيشنهاد مي رسانه

 نه تأثير در ميزان مصرف.کرد، ها جستجو  فرهنگ کاربران در نحوه مصرف اين رسانه
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 مقدمه

 در سـطح  نويني است کش اابليـت و امکـان ارتبـاط جديـدي را     فنّاورياينترنت اب ار و 
ـ هـاي چـاپي، سـينما، راديـو و      کش رسانش گونش جوامع بش وجود آورده است. همان ويژه ب

در سـطح  مـيالدي تحـوالتي را در ارتباطـات انسـاني      60و  50هـاي   در دهش ،تلوي يون
انـد   توانسـتش  2هاي اجتماعي ني  با فعاليـت در فضـاي وب    جب شدند، شبکشموجوامع 

اين شبکش جهاني در سپهر ارتباطي دنيـا فـراهم    آفريني توان بالقوه مناسبي را براي تحول
هاي بشر بـش اينترنـت در مقياسـي بسـيار عظـيم و در       وابستش شدن تمامي فعّاليت آورند.

 هـاي گونـاگون   ک دوران تاريخيِ نوين در عرصـش زماني چنين کوتاه، حکايت از آغاز ي
گيـري   بسـتر شـکل   ،وري و بخصوص نحوه تفکّر انسان دارد. با ظهور اينترنتاعلوم، فنّ
موضـوعي   هاي اخير بـش  هاي اجتماعي مجازي، کش در سال هاي شخصي ازجملش شبکش  رسانش
بـا  ي اجتمـاعي   هـا  ، فراهم و گسترده شد. شبکشاست ها تبديل شده حوزه رسانش مهم در

مختلـف   هدر وجـو متقابـل   تأثيرگـذاري با  ،هاي شخصي پرطرفدار  بش رسانش تبديل شدن
اخيـر   هـاي  سـال  هـاي  موضـوع برانگي ترين  زندگي مجازي و وااعي افراد، يکي از بحث

هاي  سازي اند در جريان هاي رايگان از کاربران توانستش ها با عضوگيري اند. اين شبکش  بوده
آورد کـش   امکان را فراهم مياين اجتماعي  ش. رسانبگيرنداساسي بر عهده  ينقش ،مختلف

پردازند. اين نوع رسانش از بو ارتباطات بش تبادل نظر، محتوا، فکر  ،افراد بش صورت برخط
اثـر خلـ  کنـد،     از طري  آنتواند  رايج تفاوت دارد کش هر کسي مي هاي شبا رسان روآن 

تواند بش شکل متن، صدا، تصـوير   اجتماعي مي ش ايد. رساننظر بدهد و بش محتواي آن بيف
هاي اجتماعي نش تنها بش دليل جايگاهي است کش   و اجتماعات باشد. اهميت مطالعش شبکش

 يي اسـت کـش  آمارهـا دليل  بلکش بشاند،   ها امروزه در ميان کاربران اينترنت يافتش  اين شبکش
حجـم بسـيار    ،اسـپيح  بوک و ماي انند فيحهاي اجتماعي م  دهد برخي از شبکش  نشان مي

زنـدگي روزمـره    بـش گسـترش   و اين نفوذ واند   بااليي از کاربران را بش خود جذب کرده
 است. کاربران تبديل شدهبش بخشي از زندگي  در عمل،وارد شده و  آنان

هـاي اجتمـاعي، تحـوالتي را در زنـدگي کـاربران ايـن        استفاده روزافـ ون از شـبکش  
ش وجود آورده است. ازجملش مباحري کش توجش پژوهشگران عرصش ارتباطات و ها ب سايت
هاي اجتماعي از  هاي شبکش ها را بش خود جلب کرده، الگوي استفاده کاربران سايت رسانش
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و  1هـاي جمعـي   ها ـ چش بش شکل رسانش  هاست. مي ان و نوع استفاده از رسانش ساير رسانش
هـاي   کننده در فرهنگ جوامع است کش در سده تعيين اي هاي غيرجمعي ـ مقولش  چش رسانش

هـاي فرهنـگ    هاي جديد پايـش  اي را رام زده است. رسانش اخير، تحوالت اجتماعي عمده
نهند کش در آن الگوي ارتباطي اعضاي جوامع، تحت تأثير روابط جديد  جديدي را بنا مي

گيـرد. فرهنـگ    هاي جديد، شکل جديدي بش خود مـي  ناشي از مصرف و کاربري رسانش
هـاي   هاي نوين و رسانش ها و از آن جملش، رسانش نوين، الگوي نويني از ارتباط ميان رسانش

هـا،   هاي اجتماعي با سـاير اشـکال رسـانش    سنتي را تعريف خواهد کرد. رابطش ميان شبکش
 موضوع مقالش پيش روست.

 اي ظهور اينترنت و نقش آن در تحوالت رسانه

انقالب ارتباطات و  ،هاي الکترونيکي اب ارهاي فني ارتباطي و رسانشبا اختراع  بيستمارن 
تلگـراف، تلفـن، راديـو،     هاي مولود اين ارن همچـون؛  م زد. رسانشاعصر اطالعات را ر

 فرهنگـي و ابعاد گوناگوني از زندگي اجتمـاعي، ااتصـادي،    ،تلوي يون، سينما و اينترنت
آنهـا در   هننـد ک نقش و عملکـرد تعيـين   دليلبش اند و   سياسي بشر را تحت تأثير ارار داده

انقـالب  عصـر  »، «عصـر الکترونيـک  »، «عصـر اطالعـات  »جوامع ارن بيستم، ايـن اـرن   
 ،. بش ديگر سخن، جهان در ارن بيسـتم ه استناميده شد« انقالب اطالعات»يا « ارتباطات

 .ستها، روبرواب ارهاي انتقال اطالعات، تبادل اخبار، افکار و انديشش هبا رشد ف ايند
... از  اي وهـاي مـاهواره   سامانشدروااع، مطبوعات، راديو، تلوي يون، رايانش، اينترنت، 

از  ،2رونـد. مـارک پاسـتر   عناصر اصلي براراري ارتباطات در جهان امروز بش شـمار مـي  
 پيدايش نظـام بشر در ارن بيستم ناظر » ؛ها، معتقد استپردازان در خصوص رسانش نظريش
 نقطـش بـش نقطـش   ها از يـک  پيام هآن، توزيع و انتقال گسترد شاي بود کش بش واسطيارتباطات

هاي ارتباطي کش در اين ارن ابداع شـد، ابتـدا از طريـ     پذير شد. در سيستمديگر، امکان
 فضـا و زمـان  الکترونيکي کردن اطالعات و سپح با ديجيتال نمودن آنها، امکان غلبش بر 

   .(1377 ،ترجمش صالحيار) «فراهم شد
با ظهور اينترنت، اين روند سرعت بيشتري يافت و تحوالت چشـمگيري آغـاز شـد    

. اينترنت عالوه بر توليـد و توزيـع   انجاميدهاي سنتي  ساختار رسانشدر تغيير  کش بش ايجاد
                                                      

1. mass media       2. Mark Poster 
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 اي پــردازد. اينترنــت، شــبکشســازي اطالعــات مــيپيــام، بــش پــردازش، مبادلــش و ذخيــره
 ديگـر وسـايل  و  رايانـش ت کـش افـراد و اطالعـات را از طريـ      هاس الکترونيکي از شبکش

انتقـال اطالعـات را    يکديگر و ني کند و امکان ارتباط افراد با   هم متصل مي ديجيتالي بش 
فـيلم و تلوي يـون را يـک     راديو، ،اينترنت(. 308 ، ص2001، 1)ديماگيو «آورد فراهم مي
اابليـت دريافـت    .2 ؛يت مکالمش چند نفرهاابل .1هايي همچون؛  و با ويژگي کند ميکاسش 

فراتـر بـردن ارتبـاط از سـطح      .3 ؛باره موضوعات فرهنگي هم مان، تغيير و پخش چند
وارد ساختن  .5 و فراهم ساختن ارتباط جهاني .4 ؛ملي و از ارتباطات محدود بش مدرنيتش

هـاي   مدل وهاي چاپ  از محدوديت اي، مفاهيم مدرن و بعد از مدرن در يک اب ار شبکش
 (.2010، 2مک کوکيل) گذرد هاي صوتي و تصويري مي توليد برنامش

اي  اينترنـت شـبکش  »اينترنت چنين تعريـف شـده اسـت:     2003در فرهنگ آکسفورد 
 بش هم وصلمشتمل بر تعدادي شبکش جهاني مختلف است کش با استفاده از يک پروتکل 

عبـارت اسـت از    ،جهـاني  هتردگسـ  شاي از اينترنت شـامل شـبک   اند. بخش عمده گرديده
   «.اند شده 4متصلهم   بش  3وسيلش فرا اتصال  مجموعش اسنادي کش بش

 امريکـا از توان محصول جنگ سـرد حاصـل از هـرار وزارت دفـاع      اينترنت را مي
 بش بعد، در حـالي  1990بويژه از دهش  بش تدريج؛اي دانست. اينترنت  خطرات جنگ هستش

ور داشت، بش جهان سوم ني  وارد شد؛ يعني کشورهايي کش کشور حض 50کش در بيش از  
 اصـلي اسـت  بنـاي اابـل اعتمـاد تلفنـي، يکـي از مسـاکل        در اغلب آنها فقدان يک زيـر 

 (.  75 ، ص1380)محسني، 
منـافع بسـياري را    ،فرهنگي، اجتماعي، ااتصادي و سياسي شبر توسعبا تأثير اينترنت 

در  يتحـوالت عميقـ   ش اسـت توانسـت  نحوي کش  بش هبراي حيات کشورها بش ارمغان آورد
هـاي مهمـي همچـون     گيري پديده وضعيت آنها ايجاد کند. با ظهور اينترنت، بستر شکل

هـاي اجتمـاعي يکـي از     هـاي شـبکش   . سـايت شـده اسـت  هـاي اجتمـاعي فـراهم     رسانش
يـن،  ، پديدار شد. تا پيش از ا2 هاي ارتباطي بود کش با پديد آمدن وب ترين کانال گسترده

 هـاي شـبکش   سايت پيدايشساختار اوّليش اينترنت بر زندگي تنها در وب مطر  بود، اما با 
 ميان افـراد بـا  اجتماعي، شکل جديدي از زندگي در فضاي مجازي شکل گرفت و روابط 

                                                      

1. Dimaggio        2. Mc Quail        3. hyper links 

4. interliner 
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اجتماعي، کـاربران اينترنتـي پيرامـون     شهاي شبک کرد. در سايتپيدا شکل سنتي آن تفاوت 
را تشـکيل  هـاي آناليـن     و جماعت ندمجازي با هم جمع شد موضوع مشترکي بش صورت

اجتماعي در اينترنت فعال شد کـش هـر کـدام بـر مبنـاي       شسپح ه اران سايت شبک ؛دادند
هـاي   سايت کرد. ميها کاربر اينترنتي را جذب   ميليون بود و اندازي شده موضوع خاصي راه

 در اينترنت پيدا کرده است.  هاي اخير، جايگاه اابل توجهي  اجتماعي در سال ششبک

 هاي اجتماعی شبکه

 را بيشـترين شـباهت  هاي اجتماعي هسـتند کـش    اي از رسانش هاي اجتماعي مجازي گونش شبکش
فـارز   راامکان براراري ارتباط با شمار فراواني از افراد ديگر  ،و بش فرد رندبش جامعش انساني دا

اجتمـاعي    هاي دهند. شبکش و ااتصادي ميهاي زماني، مکاني، سياسي، فرهنگي  از محدوديت
 بـا تأثيرگـذاري متقابـل در   و هاي شخصي بسيار پرنفوذ و پرطرفـدار   با تبديل شدن بش رسانش

و هـاي جنجـالي    سـوژه  يکـي از وجوه مختلف زندگي مجـازي و وااعـي افـراد، همـواره     
 مـار و اراـامي کـش   آاسار  (. بر5، ص 1390 تبار، اکبري)اند  هاي اخير بوده برانگي  سال بحث

انـد.   داشـتش  هاي اجتماعي رشد و گسترش روزاف ون و پرسـرعتي  ، رسانششود ميهر روزه اراکش 
شرايطي را براي د نتوان ها را شايد بتوان بش اين دليل دانست کش مي پر بازديد بودن اين شبکش

 (.1390 رجبي،) دنايجاد کن فضاي مجازيها در  بازسازي و خل  مجدد هويت
 کـش خـدمات  ي مبتنـي بـر وب هسـتند    يهـا  هاي اجتماعي مجازي اغلب سرويح شبکش

خـود  هاي  مندي عالاشو  هاشوند کش افراد نظر هايي را شامل مي ها يا سايت آنالين، پلت فرم
سـرعت،   ،هـاي اجتمـاعي   گذارند. شـبکش  و با ديگران بش اشتراک مي کنند ميرا در آنها بيان 
و عرصـش   انـد  و افـ ايش داده کـرده  دايي را متحـول  و چندصـ امکانـات  اي  بازخورد لحظش
، تـا جامعـش   انـد  ايجـاد کـرده  « کننده محتوا کاربران توليد»بش عنوان « ها رسانش»جديدي براي 
ها، بش دليل اينکش تبديل بـش مخـازن    صدايي را بسط دهند. امروزه اين شبکش گفتماني و چند

هـاي   ها و ديگر داده ها، فيلم تارها، عکحاز ابيل نوش 1هاي فرهنگي وردهآب رگي از انواع فر
هـاي پژوهشـي مهمـي در     انـد، عرصـش   شان شده تصويري و غيرتصويري متعل  بش کاربران

هـاي مطالعـاتي    شـوند؛ ازجملـش حـوزه    هاي مختلـف دانـش بشـري محسـوب مـي      حوزه
                                                      

1. cultural artifacts 
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هنرهـاي تصـويري و     کش از ارتباط دوسويش 1شناسي تصويري اي، همچون جامعش رشتش ميان
بش تبيين رابطش عناصر تصـويري بـا زنـدگي اجتمـاعي      و ت گرفتشئشناختي نش وم جامعشعل
هاي تصـويري توليـد شـده     مطالعش انواع مواد تصويري، ازجملش گونش ،اين حوزه پردازد. مي

 (.1390، کيليوزندشود ) شامل مي بش عنوان بخشي از فرهنگ آنهارا در جوامع 

 هاي اجتماعی هاي اساسی شبکه ويژگی

 لينـک،  گـذاري  اشـتراک  بش هاي سايت ها، ميکروبالگ ها، وبالگ ،شامل اجتماعي هاي شبکش
 جملـش  از هـا  خبرخـوان  و هـا  فـروم  اجتمـاعي،  هـاي  سـايت  هـا،  ويکي خبر، و فيلم عکح،

در محـيط سـايبر بـش وجـود      را هـا  گاه ديد و اطالعات تعامل امکان کش هستند هايي اوريفنّ
 بـراي  را مسـاعدي  محـيط  ،مجازي هاي شبکش اين (.13، ص 1388 ور،رپ ضياييد )ان آورده

 بـازتعريف  و خود مجدد کشف نمادين، روابط براراري مجازي، جامعش در افراد مشارکت
 از کننـده  سـرکوب  و عوامل ها محدوديت از فارز ... و سياسي اجتماعي، ديني، هاي هويت
 اجتمـاعي  هـاي  شـبکش  صـلي ا  ويژگـي  کننـد.  مـي  فراهم نمادين و مجازي تعامالت طري 
 بـا  کش آنهاست پويايي ،ندنک مي تأمين اطالعات تبادل و دوستيابي بش را افراد نيازکش  مجازي
 بتواننـد  بهتـر  افراد تا شوند مي سبب ،دهند مي ارار کاربران اختيار در کش اب ارهايي بش توجش
ـ  نشان را خود هاي گرايش ي، آرمـان  هـاي مجـاز   ظهـور شـبکش   (. بـا 1390 ،رجبـي د )دهن
هاي اجتماعي اين امکان را فراهم کردند تـا   احيا شد، چرا کش شبکش بار ديگرنگاري  روزنامش

نيـ    آندر توليـد و توزيـع   هسـتند،  کننـده اطالعـات    مصـرف  عالوه بـر اينکـش  شهروندان 
براراري ارتباط ميان شـهروندان اسـت کـش     ،هاي اجتماعي مشارکت کنند. وجش ديگر شبکش

هاي اجتمـاعي نقـش مهمـي     نگاري سبب شده است تا شبکش آرمان روزنامش در کنار احياي
يافتـش و   هاي اجتماعي در کشـورهاي توسـعش   در جهان امروز بازي کنند. البتش کارکرد شبکش
يافتـش در امتـداد سـاير     هـا در کشـورهاي توسـعش    در حال توسعش متفاوت است. اين شـبکش 

وجش  ،اهميت بيشتري دارد آنچش ؛کنند اتيو عمل نميگيرند و بش عنوان آلترن ها ارار مي رسانش
نقـش   ،هاي اجتمـاعي در کشـورهاي در حـال توسـعش     کش شبکش ارتباطي آنهاست در حالي

 .(1389کنند )دهقان،  آلترناتيو را بازي مي
کننـد  زندگي افراد در جامعش جديد  دهند اجازه ميمجازي فضايي هستند کش  هاي شبکش

                                                      

1. visual sociology 
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بش   جايي کش روابط چهره مند شوند؛ ني  بهرهي کاميونيتي )جماعت( و در عين حال از م ايا
شناسـان اخيـر    گيرد. اغلـب جامعـش   چهره، همدالنش و عاطفي در کنار روابط ااناعي ارار مي

را بـا هـم    (کـاميونيتي جماعت )و  (سوسايتيجامعش )هاي اابل دفاع  اند ويژگي سعي کرده
المرو عمومي کش او آن را سپهر عمومي يـا   ،است معتقد 1مرال هابرمار برايترکيب کنند. 

هـا،   خانـش  هايي ماننـد اهـوه   در عصر مدرن احيا شده و در مکان خواند،  مي 2عمومي  عرصش
هـاي   شـبکش  ،و تجلـي کـرده اسـت، بـش ايـن معنـي      گـ ها و محافل بحث و گفت خانش اراکت

ـ   اي ميان واسطشهايي در وضعيت مدرن و  اجتماعي، جماعت هـاي مـدرن    تجامعـش و دول
 (.  1390)پوري،  شوند مي ل مربوط بش امر عمومي کهستند کش وارد مسا
و اسـتفاده   ها با حضور در شبکشنشان داده است کش افراد  پژوهشگراننتايج مطالعات 

نظيـر   در ايـن اجتمـاع مجـازي   از م اياي حضور  جمعيهاي  هاي مختلف رسانش از گونش
و اغلـب جوانـب    شوند مياحساسات برخوردار حمايت اطرافيان، اطالعات، عواطف و 

در ايـن   يکديگر نيسـت، زندگي وااعي خود را کش نيازمند حضور في يکي افراد در کنار 
 . آورند بش دست مياجتماعات مجازي 

ها و  کاربران بش جبران محدوديت است تاهاي اجتماعي فضايي ايجاد شده  در شبکش 
 فرصـت  ،هاي مجازي . در اين شبکشبپردازند خودفضاي وااعي زندگي موجود در موانع 
کـش نسـل   فـراهم آمـده   براي تعامالت، ارتباطات و انتقال پيام و ساير کارکردهـا   اي تازه

هايي وجود دارد  محدوديتهم کنند. البتش در اين حوزه  خوبي از آن استفاده مي  جوان بش
اين است کش ايـن فضـاي     اهميت ديگر ي. نکتش حاشود ميها  خالايت ساز بروز کش زمينش

. برهش خاص زماني، شرايط تاريخي و است دانشگاهي شده هاي پژوهشجديد، موضوع 
بـش  دوره زمـاني   طيکش  است فراهم کرده را بستراين سياسي ، فرهنگي ،فضاي اجتماعي
 علـوم اجتمـاعي  از آنجا کش  رات اابل توجش باشيم.يشاهد تحوالت و تغي ،نسبت کوتاهي
 حـوزه جديـد  بـش سـراز ايـن     ،پردازند اطي بش موضوعات روز جامعش ميو مطالعات ارتب
 ديگـر،  عبـارت   . بـش انـد  دادهجالـب تـوجهي صـورت     هـاي  پژوهشاند و  اجتماعي رفتش

 گسترش آنهازمينش  هر گاههستند کش  يطر  شده موج جديدي از تحقيقاتمهاي  پژوهش
 .(1390)احمدنيا، خواهد شد هاي موجود برطرف  محدوديت از برخي آيد،فراهم 
 ه ار 250 تنها اينترنت، دنياي از ميليوني هفتاد ايران سهم هنگامي کش 2000 سال در

                                                      

1. Habermas       2. public sphere 
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 ايجـاد يـک شـبکش    سـال،  چنـد  گذشـت  بـا  تنهـا  کش کرد مي تصور کسي کمتر بود، نفر
 اي از دوسـتان،  شـبکش  ايجاد با و بنا گذارد را اينترنتي يانقالب هاي پايش مجازي، اجتماعي
   .کند ترغيب اينترنتي مجامع در حضور بش را ها ايراني اه ميليون

 ها رسانه همگرايي يا جايگزيني

ه آمـد  هـا  رسـانش  صـحنش  بش ب ند، رام را جديدي عصر تواند مي کش جديدي  رسانش اينترنت،
 غلبـش  و تسـلط  سنتي، هاي رسانش محبوبيت بر تواند مي کش تأثيري و اينترنت مورد . دراست
ـ  يـک  ورود بـا  معتقدنـد؛  برخيمطر  است.  نقيضي و ضد ظرياتن بگذارد، هاآن  وري،افنّ
 ايـن  شـوند. بـر   مـي  گذاشـتش  کنـار  آن ياجـ ا  همش ندرت بش رود اما مي کنار ديگر وريافنّ

 را تلوي يـون  اابليـت جـايگ يني   کـش  اـالبي اسـت   اينترنت معتقدند مفسران برخي ،اسار
 کـش  گونـش  همـان  کاسـت؛  خواهد ها خانش در آن غلبش مي ان از کم دست يا و داشت خواهد
کاهش  چشمگيري نحو بش را آن غلبش و محبوبيت ساختش و برارار راديو با را رابطش اين تلوي يون
 اسـت  تلوي يون تماشاي جايگ يني حال در اينترنت کنند کش مي کيدأت گروه . اينداده است

 پـژوهش  در نيـ   هـان  دي و رابينسون( 2000، 4يلسماو  3کينايو  2،2002هيليگورو  1)ناي
 در غيرکـاربر افـراد   از کمتر ساعت 4 حدوددر  اينترنت، مريکاييا کاربران کش ندا هداد نشان خود
 (.2006 ،8 اشکلوفسکيو  7بونوا؛ 6سلر؛ ک5رواتک) کنند مي تماشا تلوي يون هفتش

 دافـرا  اجتمـاعي  زنـدگي  بررا  اينترنت ثيراتأت پژوهشي، در (2000) 9ابرينگ و ناي
 کـش هـر چـش    نـد ا شگرفت نتيجش گونش اين خود وسيع پيمايش از و داده ارار شسنج مورد
 اجتمـاعي  فضـاهاي  در ارتباط. مي ان است شده اينترنت استفاده از صرف بيشتري زمان
 مشهود ني  هفتش در استفاده ساعت2ـ  5 تنها با حتي ثيرأت است. اين يافتش بيشتري کاهش
 سنتي بيشتر هاي رسانش از رويگرداني رود، مي باالتر مي ان ناي چش هر کش نحوي بش است،
 بـش  کنـد؛  مي پيدا اف ايش اينترنت از استفاده ساعات نسبت بش ثيرأت اينهمچنين . شود مي

بـويژه در   اضـيش  ايـن  کنند، مي  راابت ساعت سر بر اينترنت با ها رسانش ،تر واضح عبارت
 است.   صادق تلوي يون خصوص
 ابتـدا توانسـت   از کش راديو برخالف معتقدند؛ ديگر برخي ،نخست اهديدگ مقابل در

                                                      

1. Nie         2. Hillygus        3. Kaynay 

4. Yelsma      5. Kraut          6. Kiesler 

7. Boneva      8. Shklovski        9. Erbring 
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 اوليـش ورود  هـاي  سال در همان کش تلوي يون برخالف و کند آغاز ها روزنامش با را راابت
 و راديـو  بـا  را خاصـي  اينترنـت راـابتي   کـرد،  آغاز ها روزنامش و راديو با را راابت خود

 تنهـا  ؛1کـارکردي  جـايگ يني  فرضـيش  اسـار  ن د. بر رام نخست هاي سال در تلوي يون
 مشـابش  بتواند جديد وريافنّ کش ديگر شود وريافنّ جايگ ين تواند مي وريافنّ يک زماني
 بيافريند را جديدي هاي فرصت ،اين بر عالوه اجرا کند. را تر اديمي وريافنّ هاي کارکرد

 بنيـادي  اي مطالعش ،زمان همان در تقريباً(. 1985، 3رماو  2کئري) دهد کاهش را ها ه ينش يا و
 کـش  ( دريافتنـد 1999) 5رابينسـون و  4ادبيگـ  مريکـا، ا در وات صرف در خصوص چگونگي

 اسـتدالل  همـين بـا  نـدارد.   رايانـش  از اسـتفاده  بـا  معينـي  جـايگ يني  هـي   تلوي يون تماشاي
 د؛کـر  تلقـي  ارتبـاطي  وسـيلش  يـا  رسـانش  يک نبايد را اينترنت است؛ گفتش( 2003) 6فاگرجورد
 .دارد خود در را ها رسانش انواع دادن جاي اابليت کش است )پلتفرم( مستعد االبياينترنت 
 بـر  (2006) 7شـود. جنکينـ    مي مطر  اي رسانش همگرايي نظريش زمان از برهش اين در
 را کاوش موردي چند است. وي 8آزادسازي نوعي همگرايي کش دارد کيدأت استدالل اين
 بـا  ،گذشـتش  از تـر  پيچيده حتي در اشکال کهنش و نو هاي رسانش دهد نشان تا کند مي اراکش

  نظريـش  کشـيدن  چـالش  بـش  بـا  را خـود  هـاي  تحليـل  داشـت. او  خواهند تعامل يکديگر
 در مشـتريان  و هـا  رسـانش  کـنش  نـوع  از کـش را  هراسـي  کنـد. وي  مـي  بيـان  9سياه جعبش
 آن مـديريت  بـش  اـادر  جامعي نيروي هي  کش)اين هرار  داشت وجود آينده انداز چشم

 هي  کش چرا بترسيم سلطش از نبايد ما کش است اين وي ساخت. ادعاي آرام نخواهد بود(
 و برگيرد در را اي شبکش جوامع دايمي تسلسل بتواند کش نيست اي يکپارچش اي رسانش نهاد
 (.  2007، 10کاربونلي) دهد شکل بار ديگر را محتوا از مييدا حمايت نوعي

 يشينپ هاي پژوهش

در مطالعـات   کـاربران  اجتمـاعي  زنـدگي  مختلـف  هـاي  جنبـش  بر اينترنت از استفاده اثرات
 :بـر  اينترنـت  از اسـتفاده  اثـرات  مطالعش مرال؛ براي است؛ گرفتش ارار بررسي موردمتعددي 

                                                      

1. functional displacement hypothesis      2. Carey         3. Moss 

4. Godbey                        5. Robinson       6. Fagerjord  

7. Jenkins                        8. emancipating    9. black box  

10. Carbonell    
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 کـاربران  اجتمـاعي  انـ واي  ؛(1382 اسـدي،  و )حري هيئت علمي اعضاي پژوهشي رفتار
 پـور،  موسـي  و )گدازگر نگري جهاني و هنجاري نگري نسبي ؛(1385 ،همکاران و )محسني
 هـاي  سـايت  کـش  تأثيري خصوص در اما .(1388 )سردارنيا، سياسي مشارکت و ني  (1383
 بـش  توان مي گذاشت، دنخواه جاي بش خود از ها ديگر رسانش مصرف بر اجتماعي هاي شبکش

ميـ ان   مقايسـش  ي، بـا پيمايشـ  در( 1388) جواديکرد:  اشاره زير هايي مانند موارد پژوهش
 نتيجـش  ايـن  بـش  اينترنـت، غيرکـاربران   و کـاربران  ميان در جمعي ارتباط وسايل از استفاده
 جمعـي  ارتبـاط  وسايل ديگر ازاز غيرکاربران  کمتر تنها نش اينترنتي کاربران کش است رسيده

 در اسـتفاده از  ،اريدامعنـ  طور بش بلکش کنند؛ نمي دي( استفاده سي وي ماهواره، )تلوي يون،
 هستند.   جلوتر غيرکاربران از دي، سي وي و ماهواره مجلش، روزنامش،
 بـر  اينترنـت  فراغتـي  کـاربرد تـأثير   بررسـي  در نيـ   (1386) نيا نوري و سرشت پاک
و چگـونگي مصـرف    فراغـت  هـاي  مقولـش  از يکـي  تهرانـي،  جوانـان  فراغتي رفتارهاي
 بـا  آنـان  اند. گذاشتش بحث بش اينترنت بش توجش اب را مخاطبان از سوي مختلف هاي رسانش
 جوانـان  اي رسـانش  فراغت بر اينترنت کش کنند اظهار مي ها رسانش کاربردي نظريش بش توجش
 الگـوي  از ،تلوي يـون  تماشـاي  مـورد  در تـأثير  ايـن  کش معنا بش اين ندارد، واحدي تأثير

 کتـاب،  مطالعـش  مـورد  در و الگوي دوگانـش  از ،راديو بش دادن در مورد گوش ،جايگ يني
 پايـش  بـر  پـژوهش يـاد شـده   کنـد.   مـي  پيروي ترغيب و ارتقا الگوي از ،مجلش و روزنامش
 است. استوار 1385 سال در ي صورت گرفتشها پيمايش ديگر هاي داده بر ثانويش تحليل

 پژوهش روش

بـا وجـود    اسـت.  شـده  انجـام  اينترنـت  مجازي فضاي در يپيمايش روش بش مطالعش اين
تعـداد   پرداختن بشآشکار آنها در  يبرخط و ارزشمند يها يمايشپ يريو فراگ يتمحبوب

کـش  شـود   مـي مطـر    روش يـن درباره ا ياديمساکل بنبرخي ها، هنوز  از پژوهش ياديز
 کـش  آنجا از .(2008، 1)کوپر معرف بودن نمونش است يمربوط بش خطاهاآنها  ترين يديکل

 در کـاربران  ايـن  کـردن  پيدا و اجتماعي بوده است هاي شبکش هاي سايت کاربران ،هدف
 بررسـي،  مـورد  جامعـش  تمـامي  ،ديگـر  طرف از و کار دشواري است غيرمجازي فضاي

                                                      

1. Couper   
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 پـح از فـراهم آمـدن    دارنـد،  فضـا  آن در يفعـال  کاربري اينترنت، بش دسترسي عالوه بر
ــور ا ــاي محــدوديت زامکــان عب ــايش ه ــي پيم ــ  از ســؤاالت ،اينترنت ــت طري  از اينترن
 .  ه استشد پرسيده پاسخگويان

 از «1رسـان  پيـام » سـايت  اصلي صفحش در متني دادن ارار با ،پژوهش اين انجام براي
 کـش  اسـت  سايتي« رسان پيام»کنند.  شرکت پيمايش اين در کش شده است دعوت کاربران
 و جديـد  همچنين ايجـاد محتـواي   ،محتوا گذاري اشتراک بش و يابي دوست ،ارتباط امکان
 200 حـدود  در اجتمـاعي  شـبکش  کند. ايـن  ميفراهم  را ديگران محتواي درباره دهي نظر
 هـ ار   50 حـدود  در تعداد اين از البتش کنند. فعاليت توانند در آن مي کش دارد کاربر ه ار
ـ ـ  را کاربر کـاربر   .دانست فعال کاربري حساب داراي توان مي بنابر اعالم مديران سايت 

طي يک ماه گذشتش از حساب کـاربري خـود بـيش از يـک بـار      فعال، کاربري است کش 
 در 1391 ارديبهشـت  17 تـاريخ  از هفتش يک مدت بش نامش دعوت اين استفاده کرده باشد.

 خـود  کـاربري  حسـاب  با کش يکاربران از کش بش اين ترتيب، هر يک شد داده ارار سايت
 صـفحش  بـاالي  در  ارمـ  رنـگ  بـش  شدند، پيوند بش صـفحش پرسشـنامش را   وارد سايت مي

 دادند.  پاسخ االتؤس بش نفر 181 تعداد مدت اين در .کردند مي مشاهده
 هـاي  شـبکش  بين مي ان فعاليـت در  است؛ شده مطر  گونش اين پژوهش اصلي فرضيش
 دارد. وجود معناداري رابطش ها رسانش از استفاده و اجتماعي

 هـاي  شـبکش  در فعاليـت در خصوص رابطـش   زير فرعي هاي فرضيش در بش اين ترتيب،
   :شد مطر  ها رسانش يک هر از استفاده مي ان و اجتماعي

 هـا  روزنامش از استفاده و اجتماعي هاي شبکش در فعاليت مي ان ميان معناداري رابطش .1
 دارد. وجود چاپي مجالت و

 رد.دا وجود تلوي يون تماشاي و هاي اجتماعي در شبکش فعاليت مي ان ميان معناداري رابطش. 2

 دارد. وجود سينما بش رفتنو  اجتماعي هاي شبکش در فعاليت مي ان ميان معناداري رابطش. 3

 وبالگ نويسي وجود دارد. وهاي اجتماعي  رابطش معناداري ميان مي ان فعاليت در شبکش .4

 ايميـل  از اسـتفاده  و هـاي اجتمـاعي   در شـبکش  فعاليت مي ان ميان معناداري رابطش .5
 دارد. وجود

                                                      

1. parsiblog.com/friends   
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 هـا  سايت در جستجو و اجتماعي هاي شبکش در فعاليت مي ان ميان معناداري رابطش .6
ها، از آزمون همبستگي اسپيرمن کش آزموني  دارد. براي آزمون فرضيش گردي( وجود  )وب

 ، استفاده شده است.استناپارامتريک 

 پژوهشهاي  يافته

 ين. بيشتراند زن بوده درصد 45 و مرد ،درصد 55 پژوهش اين در کنندگان شرکت جمع از
سـن   سال 48 تا سال 12 بين کش دهند تشکيل مي يجوانان را اجتماعي هاي شبکش کاربران
 هستند.و کمتر  شسال 30 جوانانآنان  درصد 80دارند.
 در سـطح  درصـد  30 راهنمـايي،  سـطح  در پاسـخگويان  درصـد 4،تحصـيالت  نظر از

 دهنـد،  مـي  تشـکيل  را اسـخگويان پ نيمـي از  حـدود  کـش  درصد، 48 و ديپلم يا دبيرستان
 کارشناسي دانشجوي درصد 13 ،اند بوده مقطع اين التحصيل فارز يا کارشناسي دانشجوي

 تحصيل بش اشتغال ادکتر مقطع در ني  درصد 5 واند  بوده مقطع اين التحصيل فارز يا ارشد
 اند. بوده ادکتر مدرک داراي يا داشتش
 کمتـر  کـش  اند کرده اعالم پاسخگويان از درصد 7/2 مي ان استفاده از اينترنت زمينشدر 

 درصـد  28 ،ساعت 5 تا 2 بين درصد، 20 .کنند اينترنت استفاده مي از هفتش در ساعت 2 از
 در سـاعت  25 از بـيش  درصد 25 و ساعت 25 تا 16 بين درصد 23، ساعت 15 تا 6 بين
 کنند.   مي استفاده اينترنت از هفتش

 را هفتـش  از اواـات  واـت کمـي  بش طور متوسط،  افراد از درصد 9دهد  نتايج نشان مي
درصـد   21 دو ساعت در هفتـش،  از کمتر درصد 24 ؛(1)کنند مي اجتماعي هاي شبکش صرف
 25 از بيش درصد 8 و ساعت در هفتش 15تا  6 ينبدرصد  24 ،ساعت در هفتش 5تا  2بين 

 .  گذرانند ميهاي اجتماعي وات  هاي شبکش سايت در ،هفتش در ساعت
در خـود را  وات از بيش از يک ساعت  روزانش تعداد کساني کش بر اين اسار هرگاه

 تـوان اذعـان داشـت کـش     مي ،شودجمع  ، با اين مي انکنند هاي اجتماعي صرف مي شبکش
 ديگر، گذرانند. بش عبارت    ها وات مي روزانش بيش از يک ساعت در اين سايت ،درصد 46

هاي اجتمـاعي را بـش عنـوان يـک      ها، فعاليت در شبکش يتحدود نيمي از کاربران اين سا
 .اند فعاليت روزانش انتخاب کرده

 2 تـا  1 بين اجتماعي هاي شبکش کاربراناز  درصد 38 هاي اين پژوهش، همچنين بنابر يافتش
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کنند. نگاهي بش جمع کساني کش بـيش از يـک سـاعت در     مي تماشا تلوي يون روز در ساعت
روزانـش   ،نمايانگر اين است کش حدود نيمـي از کـل ايـن افـراد     ،کنند ميروز تلوي يون تماشا 

اسـتفاده از   پـژوهش، هـاي   نشينند. همچنين يافتش بيش از يک ساعت بش تماشاي تلوي يون مي
، ميـ ان  ايـن  . بنـابر دهـد  نشان ميروزانش بيش از يک ساعت  ،نيمي از افرادميان اينترنت را در 

 بش حد استفاده از تلوي يون برسد.توانستش است افراد اينترنت در اين  کارگيري  بش
تماشاي تلوي يون، داراي ماهيتي مشکوک و چندگانـش اسـت. رفتارهـاي مختلفـي را     

توان تماشاي تلوي يون بش حساب آورد کش با يکديگر تفاوت بسياري دارند. شخصـي   مي
ها را زير نظـر دارد   مشکند و تنها برنا کش در من ل يا محل کار خود تلوي يون را روشن مي

کند امـا در طـرف ديگـر     کند، نوعي از تماشا را تجربش مي و توجهي بش ج کيات آنها نمي
طيف تماشا، شخصي است کش جلوي تلوي يون نشستش و بش طور کامل توجش خود را بـر  

هـاي ايـن پـژوهش، تماشـاي      برنامش در حال پخش متمرک  کـرده اسـت. در پرسشـنامش   
مطل  مورد سؤال وااع شده و فهم مردمي از اين عبارت، مـالک اـرار    تلوي يون بش طور

هـاي اجتمـاعي در حـالي کـش مشـغول اسـتفاده از        گرفتش است. ممکن است کاربر شبکش
کند، از تماشاي تلوي يون نيـ    اينترنت است و مطالب دوستان خود را در شبکش مرور مي
هاست. فرضيش  رسانش 1اي بودن غافل نباشد. اين وضعيت انعکار خصوصيت چند وظيفش

هاي جديد در اين پژوهش بش خـوبي از ايـن ويژگـي     هاي نوين و رسانش همگرايي رسانش
 کند.   پشتيباني مي

کـش  دهـد   مـي  و مجـالت نشـان   هـا  ميـ ان مطالعـش روزنامـش    هاي پـژوهش  بنابر يافتش
ـ  مي ان پاييني از وات کاربران را بش خود اختصاص داده ،هاي چاپي رسانش بـش نحـوي   د. ان

شتش و گذان تقريباً هي  واتي براي مطالعش روزنامش و مجلشکش درصد افراد  34کش در مقابل 
يـک   ،درصد 41اند، دادهها اختصاص  روزانش بيش از يک ساعت بش اين رسانش کشدرصد  9

کسـاني کـش    ،مجموعدر . اند کردهصرف مطالعش روزنامش و مجلش در هفتش را تا دو ساعت 
هـاي   نيم ساعت يا روزانش بيش از يـک سـاعت رسـانش    کم دستوسط هر روز بش طور مت
 تقريبـاً  ،بش طور مـنظم  افراددرصد  25کش  کنند، مؤيد اين مطلب است را مطالعش ميچاپي 

 .کنند هاي چاپي استفاده مي هر روز از رسانش

                                                      

1. multi-tasking 



78  1392 زمستان/  (76)پياپي  4هاي ارتباطي/ سال بيستم/ شماره  پژوهش 

 اي نـش گو بش است؛ برخوردار اندکي رون  ازني   سينماها،  بر اسار اين يافتش همچنين
 سـالي  ، سينما رفتن خود رادرصد 24 و روند نمي سينما اصالً اند کرده اعالم درصد 36 کش
 بـراي  بار يک ماه هر ،درصد 7 تنها اند. ذکر کرده بار سش تا دو سالي ،درصد 31 و بار يک
 مشـتريان  از هفتش هرهم  درصد يک در اين ميان، و روند مي سينما بش سينمايي فيلم ديدن
 هستند. سينما ارص پا و پر

موضوع مورد پرسش ديگر اين پژوهش در خصـوص دارا بـودن وبـالگ و ... بـود.     
 وبـالگ  در آنها مـدتي اسـت   درصد 24 کش هستند وبالگ داراي ،پرسش مورد افراد همش
 روز هـر  داشـتند  انعذا پاسخگويان درصد 14. در اين خصوص نويسند نمي مطلب خود

 و هفتـش  هـر  ،درصـد  40نويسـند،  مـي  مطلبـي  آن در و کننـد  مـي  روز بـش  را خود وبالگ
 هـاي  شـبکش  کـاربران  ،ايـن  بنابر کنند. مي نگاري وبالگ ميانگين طور بش ماه هر ،درصد 30

 کـم  دست بار يک هفتش سش هر گفت توان مي هستند کش متوسطي نويسان وبالگ اجتماعي
  نويسند.   مي خود وبالگ در مطلب يک

تـوان   مـي ايميل هاي اين پژوهش در مورد استفاده از  شبر اسار بخش ديگري از يافت
را بـش خـود اختصـاص    بـااليي  از ايميل، مي ان در ميان پاسخگويان مي ان استفاده گفت؛ 

 10 تـا  3 درصـد 20و  ،کمتـر  يـا  ايميـل  سـش  تا دو ،پاسخگويان از درصد 43 نداده است.
 درصـد  9ايميـل در روز و   10تا  3 ني  درصد 7کنند.  دريافت يا ارسال مي هفتش در ايميل

شـبکش  مي ان باالي استفاده کـاربران   کنند. ايميل در روز دريافت يا ارسال مي 20بيش از 
 دهنـده  نشـان  ،اطالعـات  تبـادل  و گذاري اشتراک بش، محتوا توليد براي از ايميل اجتماعي
 است. هدف اين براي اجتماعي هاي شبکش بهتر اابليت
ايـن  پرسش ديگـر   ،آن امکانات و ها سايت وب در ذارگ و گشت معناي بش ،گردي وب

 هـي   هفتـش  در انـد  کـرده  اعـالم  انپاسخگوي درصد 8در خصوص آن،  پژوهش است کش
 دو بـين  درصـد  28 هفتش، در ساعت 2 از کمتر درصد 31 ،پردازند نمي گردي وب بش وات
  بـين  ددرصـ  8 سـاعت(،  دو تـا  يک )روزانش ساعت 15 تا 6 درصد بين20، ساعت پنج تا
 در ساعت 25 از بيش درصد 4ساعت( و ونيم سش تا دو )روزانش هفتش در ساعت 25 تا 16
 هستند. گردي وبمشغول  هفتش

 واـت  آوردن دسـت  بـش آنهـا در  جـدي   راابت ها، رسانش کليدي موضوعات از يکي
ها را در دو شکل کلـي مـورد    استفاده از رسانش ،مطالعات مختلف .است مخاطبان روزانش
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انـد و   دهکـر دو دستش کـاربر و غيرکـاربر تقسـيم     بشاند؛ برخي، افراد را  ارار داده سنجش
اند. در اين مطالعش اسـتفاده   برخي، مي ان استفاده را بش شکل کمي مورد سنجش ارار داده

ولـي بـراي مقايسـش ميـ ان      ه اسـت؛ ها بش شکل ترتيبي مورد سنجش وااع شـد  از رسانش
بـش دو دسـتش    ،هـا  پاسخگويان در مورد هر کدام از رسـانش  هاي مختلف، استفاده از رسانش

درصـد افـراد بـش طـور      62 ،مرـال  براياند؛  تقسيم شدهآن کاربران هر روزه رسانش و غير 
مجمـوع کسـاني کـش اعـالم      دهـد،  نشـان مـي  کنند و اين  روزانش از تلوي يون استفاده مي

« پـنج سـاعت و بيشـتر   » و«سش تـا چهـار سـاعت   »، «يک تا دو ساعت»هر روز  ؛اند کرده
 دهند.   درصد افراد را تشکيل مي 62،کنند تلوي يون تماشا مي

مـدت زمـاني     هاي مختلف بيانگر اين وااعيت است کـش  نتايج مي ان استفاده از رسانش
 کـش  اسـت  مدت زمـاني  از کمتر همچنان گذرانند، مي اجتماعي هاي شبکش در کاربران کش

 هـاي  شـبکش  کـاربران  کنـد. همچنـين   مـي  اشـغال  ا، وات آنـان ر تلوي يون رنگي صفحش
 تعطيـل  ميـان آنهـا   در گردي وب و اند بش مي ان متوسطي استفاده کرده ايميل از اجتماعي
 صـفحات  و هـا  سـايت  در گـردش  صـرف  را مـدتي  همچنـان بش نحوي کـش   است نشده

 کـش  هسـتند  افرادي اجتماعي هاي شبکش اربران؛ کگفت توان مي ،اين بنابر. کنند مي اينترنتي
 روند. شمار مي بش مصرف پر نسبتبش  و فعال اي رسانش مصرف نظر از

 ها آزمون فرضيه

 ،اسـت  ناپارامتريـک  يآزمـون  کـش  اسـپيرمن  همبسـتگي  آزمون از ها، فرضيش آزمون براي
 .  است شده استفاده
 سـطح  در تلوي يـون،  تماشـاي  ميـ ان  بـا  هاي اجتماعي شبکش از استفاده مي ان رابطش
 رابطـش  ايـن  شـدت است.  ها فرضيش تأييد آزمونبيانگر ( sig= 037/0) درصد5 يمعنادار
 ازاي بـش  تلوي يـون  از اسـتفاده  کـاهش  وبودن رابطش  معکور است کش منفي درصد155

دهد. اما بـا توجـش بـش عـدد بـش       است را نشان مي اجتماعي هاي شبکش از استفاده اف ايش
 اابليـت  درصـد  15 تنهـا  کـش  اسـت  عيفيضـ  رابطـش  رابطش،توان گفت اين  دست آمده مي

 .در خود دارد حدر
 از اسـتفاده  ميـ ان  بينرا  اي رابطشهي  گونش  اسپيرمن آزمون ها، فرضيش ديگر مورد در
 سـينما،  بـش  رفـتن  چـاپي،  هـاي  رسـانش  خوانـدن موارد؛ يک از  هر با اجتماعي هاي شبکش
 .دهد نمي نشان ،گردي وب و ايميل، از استفاده نويسي، وبالگ
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 ها  هاي اجتماعی بر ديگر رسانه ثير کاربري شبکهأت

هاي اجتماعي توانستش  آيا استفاده از شبکشبيان کنند کش  است شده خواستش پاسخگويانااز
 . يا خير ها بکاهد است از مي ان استفاده از ساير رسانش

 انـد  داده پاسـخ هـاي مطـر  شـده     پرسش تعداد کمتري بش پاسخگو، نفر 181 ميان از
کـاربران   هـاي  پاسـخ  خالصـش  1 جـدول  است(. در بوده متفاوت سؤال هفت بش نسبت)

 .است آورده شده

 )درصد( ها از نظر کاربران های اجتماعی بر ديگر رسانه ثیر کاربری شبکهأت ـ1جدول 

 تأثيرات

 

 ها رسانه 

بسيار کمتر 

 شده است

تا حدي 

 کمتر 

 است  شده

تغييري 

 نکرده است

حدي  تا

 بيشتر 

 است  شده

بسيار بيشتر 

 شده است

 3 6 38 25 27 روزنامه و میله
 1 3 59 9 27 رادیو

 0 7 72 6 13 سینما
 0 5/1 34 41 23 تلویزیون
 12 16 38 5/23 11 وبالگ

 8 18 49 5/13 11 ایمیل
 8 16 39 30 7 گردی وب

ـ  تلوي يون تماشاي نيافتن تغيير کش درصد34 مقابل در  هـاي  شـبکش  از اسـتفاده  اثـر  رب
 تلوي يون تماشاي اند کش تصدي  کردهدرصد(  64) افراد بيشتر اند، دهکر اذعان را اجتماعي

 در فرضـيش  آزمـون  نتيجش با مطلب . ايناست اجتماعي هاي شبکش از استفادهکاهش  دليل
آزمون فرضيش ني   .مطابقت دارد اجتماعي هاي شبکش و تلوي يون تماشاي مي ان خصوص
يابـد، ميـ ان تماشـاي     هاي اجتماعي اف ايش مي چش استفاده از شبکش دهد کش هر نشان مي

 بـش  اند، گرفتش ارار چاپي هاي رسانش ،تلوي يون از پح شود. تلوي يون با کاهش مواجش مي
 ايجاد نشدن تغييـر  کش درصد38 مقابل درـ   درصد( 52) افراد از نيمي از بيش کش اي گونش
ـ  معتقدند اند ـ  کرده اعالم را  مطالعـش  ميـ ان  از ،اجتمـاعي  هـاي  شـبکش  از اسـتفاده  اثـر  رب

 از اسـتفاده  افـ ايش  بـش  نيـ   درصـد  3 البتـش  و کاستش شده اسـت  آنها در مجلش و روزنامش
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منظـر کـاربران    انـد. از  کـرده  اشـاره  اجتمـاعي  هـاي  شبکش از استفاده با چاپي هاي رسانش
 توان مي کش ؛اند عنوان شده ها شرسان پذيرترين تأثير  کم سينما و راديو ،اجتماعي هاي شبکش
 دانست. در جوانان بخصوص و مردم ميان در رسانش دو اين ناچي  استفاده در را آن دليل
 دسـتش  سـش  بـش  تـوان  مي چنان کش آنها را است تماي م کامالً ها ديدگاه نويسي وبالگ مورد
 سوم کي حدود و کاهش ديگر سوم يک حدود ؛تفاوتنبود  ،سوم يک د: حدودکر تقسيم

 انـد.  دهکـر  اعـالم  اجتمـاعي  هـاي  شـبکش  از استفاده با را نويسي وبالگ اف ايشباايمانده، 
 خـود  اجتمـاعي  شبکش صفحش از غير )بشني   اينترنتي هاي سايت در جستجو و گردي بو
 در را افـراد  تـوان  مـي بش اين ترتيب کش  ؛دارد نويسي وبالگ بش شبيش دوستان( وضعيتي و
 مسـاوي  نسـبت بش  شکل اف ايش( بش و کاهش تغيير، )بدون متفاوت نظر سش با دستش سش

 د.کر مشاهده
 وارد مقايسـش  حيطش در ني  را درون اينترنت ارتباطي هاي االب پژوهش، اين همچنين

 بـش  انـد،  کـرده  کوچ وبالگ از اجتماعي هاي شبکش کاربران ها، يافتش اسار است. بر کرده
 مطـالبي  آن در ديگر کش است مدتي ،وبالگ د داشتنآنان با وجو از درصد 24 کش اي گونش
 کنند.  مي ثبت خود وبالگ در را مطلبي بار يک ماهي ني  درصد 30 و نويسند نمي

 گيري بحث و نتيجه

نتـايج ايـن   اسـت.  ه رابطش اينترنـت بـا سـاير رسـانش    پژوهشي در خصوص  ،حاضر قالشم
هـا انـدک ارزيـابي     بر سـاير رسـانش   رامطالعش، با نتايج مطالعات ديگري کش تأثير اينترنت 

و بـر   کـرد توان از نظريش جايگ يني دفـاع   نمي است؛ از اين رو اند، همخواني داشتش کرده
صـنعت رسـانش نبايـد هراسـان از ورود اينترنـت، بـش        کـش  رسد بش نظر مي ،همين اسار

بـش  مـر  ا. البتـش ايـن   ببينـد شکل يک رايب  اينترنت را بشجايگ يني و افول فکر کند و يا 
گونش کـش در نظريـش همگرايـي نيـ       . همانديگر نيست يها معناي آسودگي خيال رسانش

ش تعامل با يکـديگر  ب تر هاي نوين بش شکلي پيچيده هاي سنتي و رسانش رسانش ،مطر  شده
هـا و اتخـاذ   راهبردهـاي سـنتي بـا تغييـر در      رسـانش بـش ايـن ترتيـب،    خواهند پرداخت. 

تـر از گذشـتش بـش فعاليـت در      رونـ    توانند حتي پـر  يي ميهاي متناسب با همگراراهبرد
بش جاي تمرک   ،پح از اينکش شود  پيشنهاد مي از اين رو، فضاي اين صنعت ادامش دهند.
بـش تغييـر در نحـوه مصـرف و      هـاي سـنتي و نـوين    رسـانش بر تأثير راابتي و جايگ يني 
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هـاي   شبکش و بخصوص هاي نوين گسترش رسانشر اثر باي  هاي توليد و توزيع رسانش فرايند
هاي  هاي اجتماعي بر فرايند توليد پيام در رسانش شبکش بش طور اطع،اجتماعي توجش شود. 

. خواهد بـود همگرا شده از نتايج اين تحول  هاي خبر اتاق ود گذاشت نسنتي تأثير خواه
جـاد  هاي نوين در شکل توزيع پيـام تحـول اي   رسانش ،هاي اجتماعي و بش طور کلي شبکش

توانـد پيـام خـود را بـش سـمت       کـش مـي   کننده پيام نيست توليداين  ديگرخواهند کرد و 
مخاطب هدايت کند و مالحظات آن را در نظر بگيرد؛ بلکش مخاطبان هستند کـش چرخـش   

مصـرف  بـش ايـن ترتيـب،    گيرنـد.   گذاري و نحوه توزيع پيام را در دست مـي  بش اشتراک
 و مشارکتي حرکت خواهد کرد.  بش سمت فعال اي از شکل ايستا و غيرفعال رسانش

رابطـش اينترنـت بـا    در خصـوص   ، پژوهشيمطالعش حاضرهمان گونش کش اشاره شد، 
خود را از ديگر مطالعات اين حوزه متماي  سـاختش   ،کش با چند ويژگي ستها ساير رسانش

بـا   ،هـا  رسـانش بر سـاير  را تأثير اينترنت  ،با توجش بش دو نکتش اين پژوهش در ابتدا،است. 
 ؛نکتـش اول اينکـش   ؛کنـد  ها جستجو مـي  هاي اجتماعي بر ساير رسانش تمرک  بر تأثير شبکش

اي جديـد از   هستند و شبکش 2ترين نماد تحق  وب  هاي اجتماعي در اينترنت مهم شبکش
پـژوهش  در طـور کـش    همـان  آنکـش، نکتـش دوم  و  اند اي نو را رام زده ارتباطات و رسانش

 ،هـا  در درک تأثير اينترنت بر ساير رسانش شده است،( تصريح 2006ران )ت و همکااکرو
اينترنـت را نـش   کش  استالزم زيادي دارد و بش اين ترتيب نوع استفاده از اينترنت اهميت 

  مورد سنجش ارار دهيم.ها  ها نسبت بش ديگر رسانش بلکش در انواع کاربري ،بش شکل کلي
يـابي آن از مقولـش کـاربري اينترنـت و همچنـين      نـوع ارز  ،ويژگي ديگر اين مطالعـش 

 هـاي اجتمـاعي   شـبکش مي ان اسـتفاده   ،در اين مطالعش هاي اجتماعي است. کاربري شبکش
تعـداد کسـاني کـش     زيـرا بش کاربر بودن يا نبودن اکتفـا نشـده اسـت     تنهاسنجيده شده و 

اني کـش اسـتفاده   بسيار زياد است و ايـن بـا کسـ    ،اند بار کاربر اينترنت بوده يک کم دست
 کند.   ها تفاوت ايجاد مي ها و همچنين انواع کاربري ر رسانشبمستمر روزانش از آن دارند، در تأثير 

کـش  اسـت  هـاي درون اينترنتـي و تـأثيري     ويژگي ديگر اين مطالعش، توجش بـش االـب  
  ايميـل  ازها و استفاده  نويسي، جستجو در سايت بر وبالگتوانند  ميهاي اجتماعي  شبکش

هاي وبالگ و همچنـين   است کش مديران سرويح موضوع، مدتي د، است. ايننداشتش باش
 خود مشغول کرده است.بش ها را  مديران سايت
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کننـدگان ديگـر    از مصـرف  ،هـاي اجتمـاعي   شـبکش  نشان داد کش کاربران حاضر قالشم
نش تنها  و مي ان مصرف آنها هستند هاي اينترنتي االبهاي جمعي و همچنين ديگر  رسانش

 ،از بسـياري از کـاربران  بيشـتر باشـد. ايـن نکتـش      ممکن است ، بلکش نيستکم و ناچي  
در  هـا  روزافـ ون رسـانش  کند و بـر اهميـت    ها با يکديگر را تضعيف مي جايگ يني رسانش

. صـنعت  ورزد مـي زندگي بشر و صنعت رسانش در زندگي سرگرمي و جدي مردم تأکيد 
مفروضات خـود  حال افول و نابودي نيست؛ هر چند بايد  هاي سنتي در رسانش در رسانش

اي مخاطبان تغيير دهد تـا بتوانـد در فضـاي جديـد      با تغييرات فرهنگ مصرف رسانش را
 صنعت بش راابت بپردازد.
و  هـاي اجتمـاعي   ارتبـاط معکـور ميـان شـبکش     نبـود حـاکي از   ،نتايج ايـن پـژوهش  

. اين گونش نيست کش هر چش مي ان ستينمامجلش و س ،روزنامش ،هاي جمعي تلوي يون رسانش
افـراد افـ ايش پيـدا کنـد، از ميـ ان مصـرف ديگـر        ميان هاي اجتماعي در  استفاده از شبکش

هـا،   ر اثر استفاده از اين شبکشبشود. البتش تنها در مورد تماشاي تلوي يون  ميها کاستش  رسانش
( را 2000ش نـاي و ابرينـگ )  توان جمل کش در بيان آن مي ،مشاهده شده استاندکي کاهش 

بـا  البتـش  «. توانيد هم تلوي يون تماشا کنيد و هم در اينترنـت بگرديـد   شما نمي» :تکرار کرد
ـ   صـنعت و   بـا ورود ايـن  هـاي جديـد دريافـت تصـاوير تلوي يـوني و       ورياتوجش بـش فنّ

ب کش با استقبال خـو  ،گذاري تصاوير هاي اجتماعي فعال در اشتراک يکپارچگي آن با شبکش
 .براي اين امر در نظر گرفتتوان  رونقي را مي کاربران ني  مواجش شده، آينده پر
رسد کش صنعت رسانش پح از اين، بش جاي تمرک  بر تـأثير   بر همين اسار بش نظر مي
هاي سنتي و نوين، بايد کمتر توجش خود را بش تغيير در نحـوه   راابتي و جايگ يني رسانش

هـاي نـوين و    اي بـر اثـر گسـترش رسـانش     توزيـع رسـانش  مصرف و فرايندهاي توليـد و  
هاي اجتماعي معطوف کند. همچنين بش جاي راهبردهاي راابتي بايد بـش   بخصوص شبکش

شود از مطالعـات   اي پرداختش شود. بنابراين پيشنهاد مي تعيين راهبردهاي همگرايي رسانش
ا، بـش سـمت   شناسـي در پـارادايم سـنت پـژوهش سـاختارگر      کمّي و پيمايشي مخاطـب 

هاي پژوهش رفتارگرا و فرهنگي، در شناخت رفتارها و محتواي دريافـت شـده و    سنت
 زمينش استفاده حرکت کنيم. پح
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 نوشت پی

هاي شانسـي باشـد. در    ال و يا پاسخؤاين تعداد مي تواند بش علت توجش نداشتن بش س (1
پاسخگويان بدون  باشد کش برخي هاي اينترنتي اين مشکل، از مشکالت شايع مي پيمايش

کنند. در عين حال برخـي از   هاي اتفااي مي ها، اادام بش درج پاسخ خواندن سؤال و گ ينش
رسان شده باشـند و بـا    اين افراد ممکن است کساني باشند کش بش تازگي عضو سايت پيام

اينکش کاربر يک شبکش اجتماعي هستند ولي بش طور متوسط در هفتش واتي را صرف ايـن  
 اند.   کرده تا بش حال نمي ها شبکش

  منابع

 هـاي  شـبکه  مـوردي  معالعـه  اجتمـاعي،  هاي شبکه معالعه (.1390. )اکبر علي تبار، اکبري
تهـران:   .شناسـي  کارشناسي ارشد جامعـش مقطع  نامش پايان .24 يو و دوره اجتماعي

 .دانشگاه تربيت مدرر
ـ  همايش شبکههاي اجتمـاعي.   (. شبکش1390احمدنيا، شيرين. ) اي اجتمـاعي مجـازي و   ه

 تهران: دانشگاه تهران. زندگي روزمره.
همـايش   مقـوم سـپهر عمـومي.    ؛مجـازي  اجتمـاعي  هـاي  شبکش .(1390)پوري، احسان. 
 تهران: دانشگاه تهران. .هاي اجتماعي مجازي و زندگي روزمره شبکه

 فراغتـي  کـاربرد  پيامـدهاي  (. بررسـي 1386). حسـين  ،نيـا  نوري و سرشت، سليمان پاک
معالعـات فرهنگـي و   فصـلنامه  تهرانـي.   جوانـان  فراغتـي  رفتارهـاي  بـر  اينترنت
 (.10)3  ،ارتباطات

 ايران. شتهران: مؤسس (.صالحيار  غالمحسين  شترجم) ها رسانه  عصر دوم(. 1377). مارک پاستر،
 ارتباط وسايل از استفاده بين رابطش چگونگي و مي ان (. بررسي1388). محمد علي جوادي،

  پيـک نـور  جنسـيت.   تفکيـک  بـش  اينترنتـي  غيرکـاربران  و کـاربران  بين در جمعي
 .12ـ 26(، صص 3) 7 (،علوم انساني)
 پژوهشـي  رفتار بر اينترنت از استفاده تأثير (. مطالعش1382). مريم ،اسدى و عبار حري،

 علـوم  انسـاني،  علـوم  ششـاخ  سش بر تأکيد )با تهران دانشگاه علمي تئهي اعضاي
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 ،دانشـگاهي   تحقيقات کتابداري و اطالع رسـاني  فصلنامهمهندسي(.  و فني و پايش
 .123ـ 171(، صص 40) 37

بـوک.   (. مقايسش سيماي جمهوري اسالمي ايران و شبکش اجتماعي فـيح 1389دهقان، عليرضا. )
 تهران: دانشگاه تهران. .روزمره يو زندگ يمجاز ياجتماع يها شبکههمايش 

هاي اجتماعي مجازي  هاي سياسي کاربران ايراني در شبکه يي گرايشبازنما (.1390ه. )زهر رجبي،
 .طباطبايي عالمش دانشگاه تهران: .ارشد کارشناسي نامش پايان .بوک موردي فيس  با معالعه

 هـاي  عکـح  کـارکردي  و صـوري  تغييـرات  تحليلـي  بررسي. (1390. )سارا وکيلي، زند
ـ  همايش شبکه .مجازي اجتماعي هاي شبکش در شخصي اي اجتمـاعي مجـازي و   ه
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