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بر گرايش  تريیبوک و تو سیف یاجتماع یها شبکهات ریثأتبررسی 

 ها اعضا به اين شبکه
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 چکيده 

هاي اجتماعي در اقصا نقاط جهان، تحولي کيفـي در نحـوه    هاي ارتباطي نوين بويژه شبکه فنّاوري
اند. پژوهش حاضر در پي آن است که عوامل مؤثر بر گرايش  ها با يکديگر ايجاد کرده ارتباط انسان

بوک و توييتر را بررسي کند. در اين پـژوهش، از روش   اعي فيسهاي اجتم و جذب مخاطبان شبکه
بـوک و تـوييتر( بـه روش     هـا )فـيس   نفر از کاربران اين شبکه 360پيمايشي استفاده شده است و 

ها بيانگر اين است که عواملي ماننـد تسـهيم    اند. يافته گيري غيراحتمالي هدفمند انتخاب شده نمونه
بوک و توييتر در گرايش به  هاي فيس و جريان آزاد اطالعات در شبکهاطالعات و آزادي در ارتباط 

هـاي   ها، نبود شبکه دهد که در فااي رقابتي رسانه ها تأثير دارد. همینين نتايج نشان مي اين شبکه
هاي اجتماعي مجازي بيگانه خواهد شد. بديهي است که با  اجتماعي بومي موجب گرايش به شبکه

هاي مختلفي همیون نوع و محتواي ارتباط  زمينه ها اي اجتماعي، اين رسانهه توجه به ظرفيت شبکه
 د.نده و نيز سبک زندگي و تجربه شخصي کاربران را تحت تأثير قرار مي
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 مقدمه

 را ما ،اخير هاي دهش در ياجتماع ياهشبکش ژهيبو و ارتباطي نينو هاي اوريفنّ از استفاده
 را آن 1بـل  دانيل چوني شمندانياند بش طوري کش ؛است کرده اي تازه جامعش و عصر وارد
 اطالعـاتي  جامعـش  3ساکو اومش تاداکو و اي شبکش جامعش ،2کاستل  مانوکل فراصنعتي، جامعش
 کـش  هستندي ارتباط ديدجي ها اوريفنّ نيترنفوذ با ازي کي ياجتماع يهاشبکش .اندناميده
   اند. داده ارارخود  نفوذو  ريثأت تحت را فردي و جمعي کاربراني زندگ ابعاد همش

ـ نام افتـش ين  توسـعش  وي رامـون يپ سـوم،  جهـان  کـش  يجـوامع  ژهيبو ،جوامع توسعش  دهي
 آن عيتسـر  ايـ  شدن کند در ياجتماع يهاشبکش کش استي مهم مقوالت ازي کي اند، شده
 (.26ص ، 1389، فريسلطان) دنداري ريناپذاجتناب ريثأت

، منجـر  ياجتماع هاي آن بويژه، شبکش هاي اطالعاتي ب رگراه و جديد هاي ارتباطي فنّاوري
 در کيفـي  تحـولي  و انـد  شده جهان نقاط اااص در ها انسان ارتباط مي ان و شدت در تحول بش

 هـاي  با استفاده از شـبکش  امروزه عنا کشبش اين م اند؛ يکديگر ايجاد کرده با ها انسان ارتباط نحوه
 کمتـرين  در اطالعـات  از انبـوهي  از گيـري  امکان بهره ب رگراه، اين در حضور با و ياجتماع
 فـراهم  کـم  نسـبت بـش   اي ه ينش با نوشتاري و ديداري ارتباط گفتاري براراري و ممکن زمان
 أمنشـ  از ظهـور،  پـح  ،بـوده  چنـد  تحـوالتي  معلـول  خـود  کـش  پديده اين ظهور. است آمده

   .است شده بش مفهوم خاص آن ارتباطات علوم عرصش در ژهيبو اي عديده تحوالت
هاي مختلـف نقـش    سازي اند در جريان گيري رايگان از کاربران، توانستش ها با عضو اين شبکش

اي ميـان دوسـتان و    هـا اـدرت براـراري نظـام شـبکش      اساسي ايفا کنند. ويژگي بارز اين شـبکش 
 (.  24، ص 1388عقيلي،  و پرور مند است )ضيايي کاربران بش صورت منظم و سامانهمفکران 

بر اسار آخـرين   .اسپيح ماي و بوک، توييتر اند از فيح ها عبارت ترين اين شبکش مهم
ترين سايت اسـت و بيشـترين حجـم     بوک بعد از گوگل، پربيننده اطالعات، سايت فيح
 . روزانش داردهاي  ترافيک را در بازديد

هاي اجتمـاعي مختلفـي    ( با وجود اينکش شبکش2011) 5و ويلکينسن 4درلطب  نظر گو
بـوک و   ، امـا فـيح  انـد  بش منظور براراري ارتباط ميان افراد در سراسر جهان تأسيح شده

 .اند ها مورد استقبال عامش مردم ارار گرفتش تر در بيشتر کشوريپح از آن توي
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 طرح مسئله 

هاي جديد ارتباطي هستند کش همش ابعـاد   اورياز با نفوذترين فنّ هاي اجتماعي يکيشبکش
تـوان گفـت؛ بـش نـوعي همـش ابعـاد        اند؛ چنان کش مي تأثير ارار داده زندگي بشر را تحت

اين شـبکش   هاست. اورياوري ارتباطي و ساير فنّحيات فردي و جمعي ما متأثر از اين فنّ
ت کش با يکـديگر تبـادل اطالعـات دارنـد     تر اس هاي کوچک اي از شبکش پيچيده شمجموع
هاي اجتمـاعي  ترين اين شبکش (. مهم21 ص ،1376 ،شيرازي زاده اهلل ترجمش آيت ،1)هالن
بـش   2بـوک اند مخاطبان زيادي را جذب کنند. فـيح بوک و توييتر هستند کش توانستش فيح

دادن آن، بـا  دهد کش با ايجـاد پروفايـل و در معـرض ديـد اـرار      کاربران خود اجازه مي
توانند ديگران را ني  اضافش کنند و براي دوستان خود ارتباط برارار کنند، عالوه بر آن مي

دانشـگاه، محـل    يافتـش  سازمانهاي بش شبکش توانند همچنين ميآنها پيام بفرستند، کاربران 
 کار يا مدرسش بپيوندند.
درک و ارتبـاط بيشـتر    تـر بـراي  تر و شفافها، ايجاد جهاني آزادهدف از اين شبکش

بوک، با ارتقاي آزادي و شفافيت براي رسيدن بش اين هدف بـش افـراد کمـک    است. فيح
هاي اانوني فنّاوري و هنجارهاي  د، دستيابي بش اين اهداف تنها از طري  محدوديتنک مي

 (.12 ص ،1388 ،ي)عاملتواند محدود شود  اجتماعي مي
کنـد   کش اين امکان را براي کاربران خود ايجاد ميشبکش اجتماعي اينترنتي است  3توييتر
هـايي  ، پسـت 4هـا   هايي را بش عنوان توييتر بش يکديگر ارسال و دريافت کنند. توييـت تا پيام

حرف باشند و در صـفحش پروفايـل نويسـنده     140توانند حداکرر داراي متني هستند کش مي
، يعني کساني کـش در صـفحش تـوييتر    ها بش مشترکان نويسنده شوند. اين متن نمايش داده مي

شـوند.  شـود، ارسـال مـي    کننـدگان نيـ  گفتـش مـي     فرد عضويت دارنـد و بـش آنهـا تعقيـب    
شان ارسال کننـد. يـا بـر     توانند، پيام خود را، تنها براي حلقش دوستانکنندگان پيام مي ارسال

 تر بدهند.فرض تعيين شده، اجازه دسترسي بش پيام را بش همش اعضاي توييمبناي پيش
توانند توييت پيام خود را از طريـ  وبگـاه تـوييتر خـدمات پيامـک      تمام کاربران مي
ريـ ي شـده   هاي هوشـمند برنامـش  )کش از طري  تلفن هاي خارجي)ار.ام.ار( يا برنامش
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است( ارسال و دريافـت کننـد. اسـتفاده از خـدمات ايـن وبگـاه رايگـان اسـت. وبگـاه          
 (.34 ص ،1388 ،ي)عاملش از صد ميليون کاربر دارد اکنون در سراسر جهان، بي هم

تـوان  اري مـي مها در تحق  بخشيدن بش اهداف استعحال با توجش بش نقش اين شبکش
گفت کش استعمار دو دوره داشتش است؛ در دوره استعمار کهنش، في يـک جهـان از طريـ     

از آن بـش  اکتشافات سرزميني، جنگ و ادرت سخت بـوده اسـت. امـا در دوره دوم کـش     
هـاي اجتمـاعي، راه جديـدي    شود؛ با ظهور فضاي مجازي و شـبکش استعمار نو تعبير مي

انگيـ ي   کننـده و اعجـاب   هـاي خيـره  وجود آمـد کـش از اابليـت   براي سلطش در جهان بش
مره اسـت  عبرخوردار است. هدف استعمار در درجش اول، مسخ فکري فرد و جامعش مست

شود، هـدف اصـلي، از   کارهاي ادرت نرم استفاده مي و ازاما در استعمار مجازي کش از س
  بين بردن استقالل ر ي کاربران است و عضويت آنها در جامعش فرهنگي کشورهاي مبـد 
است. گامي کش بايد بش آن توجش کرد، طبيعت ادرت و سلطش است. در کشورهاي ناتوان 

نگ نـرم و فضـاي مجـازي    هايي کش اصد دارند از طري  جادرت يافتش، ابرو کمتر توسعش
هـاي اجتمـاعي افـراد جامعـش را بـش      انـدازي شـبکش  آنها را زير سلطش خود بگيرند، با راه

  پذيرند، تا ديدگاه و افکارشان را تحت کنترل دربياورند.عضويت مي
هاي اجتماعي تغييرات بنياديني در سبک زندگي و فرهنگ جوامـع مختلـف ايجـاد     شبکش

توانند بر ادبيات افراد جامعش تأثير بگذارند و پوشش آنها و همچنـين   يها م کنند، اين شبکش مي
هـا بـراي    هاي اجتماعي از اين شـبکش  روابط با جنح مخالف را دگرگون کنند. کاربران شبکش

کننـد   هاي اجتماعي و مانند اينها استفاده مـي  بيان رويدادهاي زندگي خود، خاطرات، مواعيت
پردازند و بـش ايـن    تن افکار و عقايدشان با ديگران بش گفتگو ميو يا از طري  بش اشتراک گذاش

هـاي اجتمـاعي رونـد     کننـد. شـبکش   ترتيب، احساسات گوناگون خود را بش نوعي تخليـش مـي  
 کشند. توسعش را ني  در جوامع بش اصطال  جهان سومي بش چالش مي

توجـش  متر کهاي جديد،  در ايران، در عرصش سياستگذاري فضاي مجازي بويژه رسانش
بـوک و   هاي مجازي بويژه فـيح  مخاطبان ايراني در پيوستن بش شبکش ارتباطي  هاي  بش نياز
و   هـاي جديـد   رسـانش  بـش تحـوالت فنّـاوري در عرصـش      خنرـي تر شده است. نگـاه  يتوي
  هـاي ارتبـاطي   هاي ارتباطي مخاطبان نش تنها ما را از شناخت علمي نياز توجهي بش نياز بي

ها )کش در بسـياري   گذاري اين شبکش ، بلکش زمينش را براي تأثير کند دور مي  مخاطب ايراني
 آورد.  از موااع همسو با منافع ملي ما نيست( فراهم مي
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 يهـا  شبکش تيدر عصر اطالعات و اهم ديجد يها  فنّاوريبا توجش بش ورود  ،نيبنابرا
 ديجد يها  فنّاوري ريثأت يهدف پژوهش حاضر، بررس ،آنها بر مخاطبان ريو تأث ياجتماع
از هـا   در گرايش بـش ايـن شـبکش   ( ترييبوک و تو حي)ف ياجتماع يها شبکش ژهيبو يارتباط

 آنهاست. کاربران دگاهيد

 پژوهشسؤاالت 

هـاي  هاي ديداري و مي ان گرايش افراد بـش سـمت شـبکش   بين مي ان کارايي رسانشآيا . 1
 ؟بوک و توييتر( ارتباط وجود دارد اجتماعي )فيح

هاي اجتماعي و نگرش آنها بش فضاي مسـاکل  بين گرايش افراد بش سمت شبکشآيا . 2
 ؟ملي رابطش معکور برارار است و اجتماعي ،سياسي
هـاي اجتمـاعي بـش من لـش تهديـد بـش       ، شبکش1در جوامع تحت سلطش و وابستشآيا . 3

 ؟آيند حساب مي
ي اجتمـاعي  هـا بـش شـبکش  گرايش افـراد   بومي واجتماعي  بين نبود يک شبکشآيا . 4
 ؟رابطش وجود دارد بوک و توييتر( )فيح

 چارچوب نظري پژوهش 

 ارتباطي   نوين هاياوريفنّ

 امکـان  منجـر بـش فـراهم آوردن    ي،ارتباط و ياطالعات ديجد يهايورافنّ در پيشرفت روزاف ون
 مـداوم  شـدن  رتـ ساده و ترکوچک ني  و دوردست فواصل از محتواها و هااميپ افتيدر و ارسال
ـ ا ريثأت زمينش، نيا در. است شده مصرف و افتيدر يهايورافنّ ـ  ني  در کشـورها  بـر  هـا  ياورفنّ

آمـار   .باشـد  برخورداري اژهيو تياهم از توانديم ،خاص مفهوم در ياسيس اح اب و عام مفهوم
 بـش  2013و در فوريـش   920/724/407/1بش عدد  2008 در ماه مارر ،کاربران اينترنت در جهان

 (.1391زارع،  و رسيده است )کاشاني 160/529/769/2
                                                      

هـا و وسـايل ارتبـاطي هسـتند و در بسـياري از       گر ارار دارند کش صاحبان اب ار جوامع سلطش جوامع تحت سلطش ، در مقابل. 1
، اـدرت  هـاي فنّاورانـش   در سايش برتريکنند و بر فرايند ارتباطي تسلط دارند؛ اين کشورها  هاي ارتباطي را تعيين مي موارد شيوه

 هاي خود هستند. طلبي سلطشو يافتش  هاي نظام سياستدر پي  امکانات بيشتر ااتصادي و فني و نظامي
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 جديـد  هـاي اب ار شـناخت  امـروزه ( 2011) 3و اسـميت  2مناشنايدر ؛1از نظر هانسن
 براـراري  بـراي  ،بـوک و تـوييتر  لـش فـيح  مج اعي ازمـ هـاي اجت و اهداف شبکش ارتباطي
 نبـودن بـا   آشـنا  و اسـت  ضـروري  بسيار امري پويايي، و حراست در توفي  و ارتباطات
 اجـراي  و معرفـي  در نـاتواني  موجـب  آنها، فعاليت گستره و کاربرد چگونگي و اب ارها
هـا نفـر بـا     و فقط در چنـد دهـش اخيـر، ميليـارد     دش خواهد انفعال ،نتيجش در و هابرنامش

، زندگي خـود   گستر اي جهان هاي اجتماعي و با اتصال بش شبکش استفاده خالاانش از رسانش
هايمان را  کنيم تا دوستان و خانواده هاي اجتماعي استفاده مي اند. ما از رسانش دهرا تغيير دا

بش همسـايگان و هـم دانشـگاهيان دسترسـي يـابيم و بـش بـازار         تر کنيم؛ بش خود ن ديک
 محصوالت و خدمات نيرو ببخشيم.

هـاي اجتمـاعي را    ، رسـانش  هاي اجتماعي ازجملش رسانش جديد ارتباطي هسـتند  شبکش
هـا،   هـا، ويکـي   هـاي اجتمـاعي، وبـالگ    بندي کـرد؛ شـبکش   توان در هفت گروه دستش مي

هـاي   ها هفـت نـوع از رسـانش    هاي محتوايي و ميکروبالگ ها، کاميونيتي ها، فروم پادکست
از ابيـل  « دنيـاي مجـازي  »هاي  شوند. عالوه بر اينها، برخي سايت اجتماعي محسوب مي

هـاي آينـده    دانند کش در سال هاي اجتماعي مي انشرا هم گونش ديگري از رس 4اليف  سکند
 گسترش بيشتري خواهند يافت.

 هاي اجتماعی  شبکه

 ،دهـد هـا اجـازه مـي   شبکش اجتماعي، سايتي است کش در مرحلش اول بش افـراد و سـازمان  
آورد  اين امکان را فراهم مـي  ،صفحات خودشان را روي آن ايجاد کنند و در مرحلش دوم

واتـي صـحبت از    اسار مشترکات گوناگون بش هـم متصـل شـوند.    اين صفحات بر کش
بايد بش کاميونيتي يا همان جامعش کـاربري هـم اشـاره کـرد. در      ،شودشبکش اجتماعي مي

از طريـ  آن، کـاربران   سايت يـا مجموعـش سـايتي اسـت کـش       ،شبکش اجتماعي ،حقيقت
هر  .يگر بش اشتراک بگذارندهاي خودشان را با د فعاليت ر وها، افکامنديعالاش توانند مي

 امکانات سايت باشد.   اتواند متناسب بمي کش دهدخدماتي را اراکش مي ،شبکش اجتماعي

                                                      

1  . Hansen       3. Shneiderman       4. Smith 

4. second life 
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نيازهـايش را   ،ب رگ و معتبر کـاربر از بـين خـدمات ممکـن    اجتماعي هاي شبکشدر 
 ،گذاشـت  هـا روي آن توان ميديگري کش  ناميا هر  1هاما از طري  اپليکيشناانتخاب کند. 

 ،اشاره شـد  اگر در جايي بش نصب اپليکيشندليل همين  شدهيم. بين خدمات را اراکش ميا
هـا و امکانـات    بش اين ترتيب، دريافت محدوديت منظور استفاده از خدمات سايت است.

هاي اجتماعي، چش براي پژوهشگران شبکش و چش براي مؤسسـان آن، امـري    بالقوه شبکش
کند کـش   هايي کمک مي کار و ط اجتماعي بش آشکاري سازالزم و حياتي است. مطالعش رواب

اند و آنها ني  بش نوبـش خـود، شـرايط اسـتمرار، وافـش و       هاي اجتماعي کننده توسعش تعيين
شـوند، تنظـيم    شان مي هاي شخصي را کش اين روابط موجب براراري روابط و ني  تجربش

 (.14، ص 1389يي، رزايم ترجمش ،2کنند )بروگمان مي

 ی اجتماع يهاشبکه يهاتيقابل

اغلـب   يتواننـد بـرا  يمـ  ينترنتيروست کش کاربران ااز آن ياجتماع يهااستقبال از شبکش
 ياجتمـاع  يهـا ابند. در شـبکش يها پاسخ مناسب بتيسان وبين خود در ايآنال يازهاين

خودشان بسـازند کـش شـامل مشخصـات،      يبراي شخص ييها ليتوانند پروفايکاربران م
ن يـ شـدن ا ي ااسـت. امـا شـبکش    ينـ يچن نيـ ر مـوارد ا يهـا و سـا  يمنـد ر، عالاـش يتصاو
کنـد و  يش ميتهخود از دوستان  فهرستيشود کش هر کاربر يآغاز م ييها از جا تيسا وب
توانـد دوسـتان و   يهـر کـاربر مـ    شـوند. يگر متصل ميکديبش  يشخص يهالين پروفايا

د. يـ ف ايدوستان خود ب فهرستبش  ،ور دارندحض ياجتماع کش در همان شبکشرا  يانيآشنا
کاربران و مشاهده مشخصات آنها  يهاليتوانند با جستجو در پروفاين کاربران ميهمچن

ـ با افراد جد  از نهـا يتـر کننـد. ا  دوسـتان خـود را گسـترده    فهرسـت آشـنا شـوند و    يدي
ر يـ اخ يهـا هـا در سـال  تيسا ن وبيا هستند؛ ياجتماع يهان امکانات شبکشيتر ييابتدا

ش بـش  يشـب  يار کاربران خود ارار دهند. امکانيدر اخت يشتريب يهانشياند تا گ تالش کرده
 ييروزانـش و فضـا   يهـا ادداشتينوشتن مطالب کوتاه و  يها براکروبالگيها و موبالگ

ش بـش چـت   يشب ييجاد فضاي، اير شخصيارار دادن تصاو يعکح برا يهاتيش بش سايشب
گفتگـو و صـفحات    يهـا  ت سـاختن اتـاق  يـ ان کـاربران، اابل يـ م يفور يگفتگوها يبرا

 ن امکانات است.ين ايتر جملش ساده از ي،نترنتيا يهاش بش فروميشب يهوادار
                                                      

1. Application        2. Bruggeman  
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ـ از اب يگـر يامکانات د ،شانتيموضوع فعاليا متناسب با نوع  ياجتماع يهاشبکش ل ي
ـ آنال يهاي، بازينترنتيا يهاخبرخوان ـ کوها و فاديـ ت آپلـود کـردن و  يـ ن، اابلي  يهـا لي

بـش  ان دارنـد.  يشهانشي  در گ يرا ن يشخص يهار رسانشيارتباط با سا يو برارار اي رايانش
ـ  ي، اغلـب امکانـاتي را کـش   نترنتيم کش کاربران اينيبيب ميترتاين    يـ ن از طريـ ش از ايپ

افـت  يدر ياجتمـاع  يهـا شـبکش  ازجا  کيکردند، يت کسب ميسان وبيمراجعش بش چند
نترنـت  يرا کـش در ا  ياز زمان يتوجه بخش اابل ،ست کش کاربرانيل نيدليد. پح بکنن يم
 .1حضور دارند ياجتماع يهادر شبکش ،برنديسر م بش

توانند نوعي فعاليت مـدني را بـراي شـهروندان بـش وجـود       ها همچنين مي اين شبکش
زند و از آن بش هاي مجازي متصل سا بياورند. شهروندان سعي دارند خود را بش اين شبکش

هاي مختلف زندگي استفاده کنند. بـش بيـان    عنوان محملي براي اظهارنظر در مورد عرصش
اند کش فضاي مناسـبي بـراي ابـراز     اي را بش وجود آورده هاي اجتماعي عرصش ديگر، شبکش
هاي محروم اجتماعي فراهم کرده است. اين عرصش عمومي نـوين از لحـاظ    هويت گروه
هـاي ديگـر،    ايي کش بش داليل مختلف، ازجملش بعد مکـاني و محروميـت  ه توجش بش گروه

 باشند، حاي  اهميت است.  توانند در عرصش عمومي مشارکت داشتش نمي
هـاي   هاي نوين اجتماعي فضاي مناسبي براي بيـان هويـت گـروه    گسترش اين شبکش

مـدد ارتباطـات،   اند کـش بـش    پراکنده فراهم آورده است. اکنون اين اجتماعات امکان يافتش
هويت جمعي خود را بش نوعي تقويت کنند. اين امر بخصوص در کشور مـا، کـش داراي   

تواند مورد توجش ارار گيرد تـا   وسعت سرزميني بسيار و تنوع اوميتي گوناگون است مي
هاي اجتماعي، امکـان تبـادل فرهنگـي هـر چـش بيشـتر فـراهم شـود          از طري  اين شبکش

 (.1383)مواليي، 
هاي اجتمـاعي مجـازي در اختيـار     ز بحث مربوط بش حوزه عمومي کش شبکشجداي ا

هـاي   هاي گوناگوني نيـ  در مـورد کارکردهـاي شـبکش     دهند، بحث کاربران خود ارار مي
مجازي اجتماعي در بين کارشناسان اين امر صورت پذيرفتش است. البتـش برخـي از ايـن    

طور کل، همپوشاني داشتش باشـند  کارکردها ممکن است با کارکردهاي فضاي مجازي بش 
 هاي اجتماعي مجازي هستند. اما برخي از کارکردها ني  مختص بش خود شبکش

                                                      

1. http://www.medianews.ir/fa/2010/06/18/social-networks.html 
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 ثيرات آنها أهاي اجتماعی و ت شبکه

و بسـتر   نـش يتواننـد، زم  يمـ  ي بـر مخاطبـان دارنـد و   مهم اريبس تأثيرات نينو يها رسانش
و  مناشـنايدر  ؛بش اعتقـاد هانسـن   ند.کن جادها اي استفاده ها و سو استفاده يرا برا يمناسب

ـ  يهـا  بيآس ( در زمينش2011اسميت )  ،ياجتمـاع  يهـا  شـبکش ي وارد بـر مخاطبـان   روان
 :اشاره کرد زيرتوان بش موارد  يم

، دارد يصـورت نوشـتار  دليل اينکـش  فضا، بش  نيارتباطات در ا .کاهش احساسات .1
... بـش   م زدن، سخن گفتن واد  ياز طر ،يوااع ياست کش در فضا ياغلب فااد احساس

ـ فيبش ک يتياهم گريد ،يمجاز يدر فضا ي. افراد با وجود امکانات ارتباطديآ يدست م  تي
 شود. ياحساسات منجر م شتريمسئلش، بش کاهش ب نيدهند و ا يروابط نم
هنـوز هـم اسـمت     ،يمجاز يدر فضا يا امکانات چند رسانش با وجود يي.گرا متن .2
دهـد.   يم ليو چت تشک ليميدر االب ا يفضا را ارتباطات متن اين از ارتباطات يا عمده

 را شکل دهد. يمجاز تياز هو يديتواند شکل جد يم يارتباطات متن
 يا چهـره  ينبـود راهنماهـا   ليبش دل ،يمجاز يافراد در فضا ي.تيهو يريپذ انععاف .3

 از خود اراکش دهند. يمتفاوت يها ييتوانند بازنما يم
بـش   د،يرا بشکن وارهايد ديتوان يشما م ،يدر ارتباطات مجاز .نيگزيجا يها افتيدر .4

در ارتبـاط   سـت يحاضر نکسي را کش  ييها و حرف ديوارد شو گرانيد يحوزه خصوص
 .ديبشنو د،يچهره بش چهره بش شما بگو

 يا آن است. بـش گونـش   جيو بس يبر افکار عموم ريتأث ن،ينو يها رسانش گريمهم د بيآس
آنکـش   يافراد، باز  ياريو بس رديگ يشکل م يعموم يفضا يها، نوع رسانش نيش اکش بش واسط

عمـل   گريکـد يماننـد   ،جـش يفکر و در نت گريکديو تبادل نظر کنند، مانند  ننديرا بب گريکدي
  يـ و از طر يهنـر  يا وهيبش شـ  شش،يشعار و اند ام،يپ ديتول  ياز طر اسار، نيکنند. بر ا يم

 ،تيـ شـوند و در نها  يمـ  جيو بسـ  يتصورات دسـتکار  ،يقيموسصدا و  ک،يگراف ر،يتصو
 شود. ختشيروزمره آم يکش با زندگ ابدي يامکان را م نيا ياسيس تيفعال

هاي اجتماعي مهـم، بـش بررسـي دو شـبکش اجتمـاعي       پژوهش حاضر، از ميان شبکش
 .پردازد ميبوک و توييتر و تأثيرات آنها  فيح
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 بوک فيس

 اجتمـاعي،  شـبکش  يک بش عنوان کشاست  اينترنت در وجودم مجازي بوک از فضايفيح
 اي شـبکش  بـش  امـروزه  بوکفيح .کرده است آغاز را کارش جدي طور بش 2004فوريش  از
 ايـن . اسـت  شده تبديل سياسي فرهنگي و اجتماعي، هاي عرصش در تأثيرگذار و آشنا نام

 تمـاي   وجـش . ده اسـت کر اندازي راه 2004 فوريش در 1زاکربرگ مارک را اجتماعي شبکش
اسـتفاده   آنها از توانند کاربران مي کش است هايي اپليکيشن در ها، سايت ديگر با بوکفيح
 خـود،  صفحش توانند روي اند و همش مي ساختش ديگران کش کوچکي هاي برنامش يعني کنند؛
   .کنند مديريت يا پاک را آنها يا و کنند نصب

تواننـد بـا    اينترنت است. کاربران در آن مـي بوک يک شبکش اجتماعي رايگان در  فيح
اي در ارتباط باشند، دوستان را بش فهرست خـود اضـافش    يکديگر بش طور کامالً چندرسانش

کنند، با ديگران آشنا شوند و براي خود يک صفحش شخصي درست کنند تا ديگـران بـش   
 اعالم کنند. آن مراجعش و اطالعات آن را مشاهده کنند و در صورت عالاش نظر خود را

بوک طراحي ساده و در عين حـال ادرتمنـد آن    ازجملش نکات اوي و مربت در فيح
هـاي   است کش توانستش نظر بسياري از کاربران را بش خود جلب کند. امکانات و سرگرمي

بوک در بين  بوک ارار داده شده است همش باعث شده تا فيح زياد و متنوعي کش در فيح
 تر ظاهر شود. مند ي ادرتهاي اجتماع ديگر شبکش
 اسـتفاده  خودشـان  شخصـي  رايانش مانند بوک فيح از توانند کاربران مي اينکش خالصش
ـ  کـش  مشـترکاني  طريـ   از کاربر را ميليون 150 تعداد اجتماعي سايت کنند، اين  تلفـن  اب
 بـش رکـورد   نسـبت  راـم  ايـن  .است آورده دست بش کنند،مي استفاده بوکفيح از همراه
 درصـد  50 مقـدار  بـش  بـود  شـده  اعـالم  2010 آوريـل  ماه در کش شبکش اين يونيميل 100

  .است داشتش اف ايش
3و وال اک 2سيبونا

 بـش  2010در اوايـل سـال    بوکتعداد کاربران فيح ( معتقدند2011) 
 ميليـون  200 تنهـا  2009 جوالي ماه اين رام در کش در حالي نفر رسيده است ميليون 400
 اعضـاي  تعـداد  2010در ژوکيـش   .اسـت  نفر بـوده  ميليون 100 تنها آن، زا پيش ماه 8 و نفر

 اجتمـاعي  شـبکش  مرحلش، اين و در رسيد نفر ميليون 500 مرز بوک بشفيح اجتماعي سايت
   .را دريافت کرد جهان «اجتماعي شبکش ترين ب رگ»عنوان  بش طور رسمي، بوکفيح
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 شـبکش  ايـن  ،2010در ژوکـن   نفر يونميل 500 مرز از بوکجهاني فيح با عبور کاربران
. دانسـت  دنيـا  جمعيتپر کشور سومين هند، و چين از پح توانمي را اينترنتي اجتماعي
 و اابـل دسـترر اسـت    فارسي، جملش از زبان 40 بش رايگان طور بش هم اکنون بوکفيح
 شکـ  اسـت  سـکونت دارنـد. شـايان ذکـر     متحده اياالت از خارج در آن کاربران از درصد 70

 سياسـي  اهـداف  بـراي  گـاهي  بوک،فيح همچون اينترنتي اجتماعي هايبرخي از شبکش
 در بنـابر آمـار منتشـر شـده     .گيرنـد  مـي  ارار استفاده مورد ني  غرب مخالف کشورهاي عليش

صـدر   بـوک همچنـان بـا اخـتالف زيـادي، در      فـيح ، شبکش اجتماعي 2013ابتداي سال 
 .است ميليون کاربر فعال 700اريب بش  دارايد و هاي اجتماعي ارار دار ترين شبکش ب رگ

با هـدف اسـتخراج   « بوک گراف دوستي فيح تحليل»اي با عنوان  ر مقالش( د2010) 1کاتان 
هاي ايجـاد   ها و الگوريتم اطالعات مناسب درباره توزيع روابط ميان کاربران و استفاده از اب ار

هاي احتمالي ضـمني ميـان    ک شباهتشده از طري  تحليل شبکش اجتماعي براي کشف و در
هاي اجتمـاعي دنيـاي وااعـي، بـش تحليـل       هاي اجتماعي آنالين و توسعش شبکش توسعش شبکش

اف اري نوشتند کـش بـش صـورت خودکـار      بوک پرداختند. آنها نرم شبکش اجتماعي آنالين فيح
هـاي   پيونـد کرد. بش اين ترتيـب، بـا حـذف     هاي عمومي استخراج مي روابط را از ميان اکانت

هـا و   هـاي طرفـداران، شـرکت    تکراري و اطالعات نامربوط و همچنين ناديده گرفتن صفحش
 468هـ ار و   836گـره و   302ه ار و  547دار متشکل از  کنندگان، بش گرافي غير جهت توليد

هـاي کـانوني را بـا روش     اف ار توليدي آنها تا عمـ  سـش درجـش از گـره     لبش دست يافتند. نرم
هـا و   کـرد. آنـان بـا اسـتفاده از فيلتـر      بـاني و اسـتخراج مـي    ديـده  2پهنا ـخست جستجوي ن

و  6بنـدي  ، ضـريب خوشـش  5، پـيج رنـک  4هـايي ماننـد درجـش    سنجش 3بندي هاي خوشش روش
 .هاي شبکش خود را عرضش کردند را محاسبش و گراف 7بردار مرک يت ويژه

 بوک بر خودافشاگري تأثير فيس

سـازي را   يـا خودفـاش   11( خودافشـاگري 2000) 10سايموندز و 9مورفي 8بش عقيده مازر
                                                      

1  . Catanese       2. breath-first-search       3. clustering methods 

4. degree         5. page rank             6. clustering coefficient 

7. eigenvector centrality                   8. Mazer 

9. Murphy        10. Simonds            11. self-disclosure 
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توان اين گونش تعريف کرد: عمل خودآگاه يا ناخودآگاهي کش طي آن، فـرد اطالعـات    مي
 کند.   مربوط بش خود را براي فرد ديگري آشکار مي

کــش محتــواي خودافشــاگري و  هســتند( هــم معتقــد 2009) و همکــاران 1والن کــوال
،  هـا  هـا و خواسـتش   توانـد دربرگيرنـده افکـار و آمـال، آرزو     مـي  اطالعات موجود در آن

هـا،   هـا، هـرار   هـا، موفقيـت   ها و ناکـامي  ها، احساسات عقايد، اهداف، شکست حسرت
باشـد. امـر پذيرفتـش      ها و تجارب زندگي و ني  نقاط ضعف و اـوت  مندي ها، عالاش رويا

اره بـش منظـور گسـترش،    افشاگري اين است کش افراد همـو  شده در خصوص داليل خود
تنهـا  کنند. خودافشـاگري   ها و روابط اادام، بش خودافشاگري مي تحکيم و تعمي  دوستي

فراهم کردن اطالعات براي افراد ديگر نيست؛ بلکش تسهيم اطالعات بـا ديگـران اسـت؛    
اطالعاتي کش شناخت و پي بردن بش آنها براي ديگـران ميسـر نيسـت. اطالعـات مهـم و      

هاي مذهبي، عقايد سياسـي، مسـاکل    اند از: ديدگاه شاگري عبارتفند خودااساسي در رو
 ها.   ها و ايدکولوژي اخالاي، ارزش

دهنـده آن   هاي گوناگون نشـان  نويسند: نتايج پژوهش ( مي2009و همکاران ) 2فايدز توکريس
 .کنند، درباره خودشان است بوک منتشر مي است کش بيشترين اطالعاتي کش کاربران در فيح

( معتقدند کش کاربران در بيشتر موارد سعي دارنـد اطالعـات   2007) 4و تيلور 3استرن
خود را با ديگران در ميان بگذارند چرا کش معتقدنـد ايـن امـر موجـب افـ ايش روابـط       

 شود.   صميمانش و باال رفتن اعتماد ميان دوستان مي

 توييتر

 کش هستند هاوبالگ انواع از جديدي نسل ها،توييتر نوعي ميکروبالگ است. ميکروبالگ
اينترنـت متولـد    جهـاني  شـبکش  در 2 وب فضـاي  گسـترش  بـا  اخير، سال دو يکي طي
 انتشـار  ابـ ار  دو ايـن  بـين  امـا  داننـد، مـي  هاوبالگ از ايگونش را هاميکروبالگ .اند شده

 آيـد، برمـي  شـان عنوان از کش همان طور ها، ميکروبالگ. دارد وجود ايعمده هاي تفاوت
 بـش  نسـبت  هـا  ميکـروبالگ  اصـلي  تمـاي  . شـوند  ناميـده  کوچـک  هايوبالگ توانندمي

                                                      

1  . Valenzuela        2. Christofids       3. Stern 

4. Taylor 
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 هـر  حـروف  تعـداد . کنند مي منتشر کاربران کش است مطالبي يا هاپست اندازه ها، وبالگ
 .شـود  مـي  محـدود  کـاراکتر  200 از کمتـر  بـش  ها، بش طـور معمـول  از ميکروبالگ پست
 جـوالي  کـش در  سرويح اين. است توييتر ،گميکروبالگين اين نماد و سرويح ترين مهم
کنـد.   حفـظ  مشـابش  سـايت  120 برابر در را خود است جايگاه توانستش شده، برپا 2006
دهنده خدمات عمومي )رايگان( است و بش ايـن   ( معتقد است توييتر اراکش2009) 1برادلي
 از .انـد هکـرد  پيـدا  شـهروندي  نگـاري روزنامش در ايبرجستش نقش ها ميکروبالگ ترتيب،
 فـوري خـود   و مهـم  اخبار انتشار توييتر براي اب ار از هم رسمي هايرسانش ديگر، طرف
 . کنندمي استفاده

 اندازي توييتر  راه اهداف

  «کنيـد؟  مـي  کـار  چـش » شـعار  با کش است ميکروبالگينگ بش اصطال  سرويح يک توييتر
عي اسـت کـش افـراد    توييتر يـک سـايت شـبکش اجتمـا    . گذاشتش است وجود عرصش بش پا
هـايي کوتـاه ماننـد پيامـک تلفـن      توانند درون آن اکانت داشتش باشند و با نوشتن پيام مي

 همراه، ديگران را از اوضاع و احوال خود باخبر سازند.
 اند از: برخي از اهداف توييتر عبارت

 بـش  دافـرا  از زيـادي  تعداد بش پيامک فرستادن براي ترآسان و ترارزان روشي . ايجاد1
از  بيشـتر  اسـتفاده  بـش  تشـوي   همچنين اجتماعي. و ارتباطات تبليغات در استفاده منظور

   ارتباطات؛ هاي شرکت براي درآمدزايي نتيجش، در خدمات پيامکي و
 بـش  غربـي  کشورهاي در کش معروف افراد وارديوانش کردن دنبال فرهنگ از استفاده .2

 شود. هاي هاليوود تبليغ مي اتچيتبليغ توجش جلب منظور بش و هدفمند صورت

 در آن جديـد  مـوج  اخيـر  سـال  چنـد  در کـش  غربـي  عريـانگري  فرهنـگ  . گسترش3
طـور   بـش  غربـي  لبـار  مـدهاي  و پـرده  بـدون  و بلنـد  هـاي  پنجـره  با هايسازي ساختمان
 لحظـش  بـش  لحظش را خود کارهاي اينکش بش مردم دادن عادت شود و ني  تدريج مي روزاف ون
 اابـل غيـر  اجتماعي ارتباطات هاي سايت ساير و بش اين ترتيب آنچش از طري دهند  گ ارش
 اطالعـاتي  هـاي  سـازمان  اختيـار  در و شـود  استخراج مردم از وسيلش است، با اين اکتشاف

                                                      

1  . Bradley 
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 يکـي . کند فراهم مي را وااعي دنياي و وااعي زمان در گفتگو امکان يتريگيرد. تو ارار غربي
 ايجـاد  اف ارهـاي  نـرم  طريـ   از آن کـاربران  بيشتر کش است ناي توييتر اصلي هاي ويژگي از

 .(2009)برادلي،  دهند مي گسترش را خود ارتباطات کنندگان، مشارکت از سوي شده

 وش پژوهش ر

کاربردي، توسعش دانش کـاربردي در يـک زمينـش     هاي پژوهشبا توجش بش اينکش هدف از 
سـمت کـاربرد عملـي دانـش      کاربردي بـش  هاي پژوهش ،بش عبارت ديگر و خاص است
هاي کاربردي محسـوب   شود، پژوهش حاضر از نظر هدف، در زمره پژوهش هدايت مي

آوري  شود. در پژوهش پيمايشي، پژوهشگر شر  مفصلي از وضعيت موجود را جمع مي
فاده کند و ها براي اصال  يا تعديل شرايط موجود است کند، با اين نيت کش از اين داده مي

 هاي مستدلي اراکش دهد. اي بهسازي آنها طر يا اينکش بر

 نمونه و يآمار جامعه

و  بـوک  حيفـ  ياجتمـاع  يهـا  زبان شـبکش  يفارس کاربران پژوهش، از نيا يآمار جامعش
بـش   ياجتمـاع  يها شبکش نيا يناشنار بودن اعضا لي. اما بش دلتشکيل شده است ترييتو

بـا روش  . در پـژوهش حاضـر،   شـود  ياستفاده مـ  ياحتمالريغ يريگ نمونش وهياز ش ناچار
نـد  ا هانتخاب شـد  تريو توي بوک حيف ينفر از اعضا 360 هدفمند ياحتمالريغ يريگ نمونش
  اند. االت پژوهشگر بودهؤس يپاسخگو يکيبا اب ار پرسشنامش الکترون کش

 ها تجزيه و تحليل داده

ايش تحليل هاي حاصل از پيم در اين بخش از پژوهش، براي مشخص شدن نتايج، يافتش
بـوک و تـوييتر مـورد     هاي اجتماعي فيح شده و عوامل مؤثر در جذب کاربران بش شبکش

هـاي حاصـل از    مطالعش ارار گرفتش است. شيوه کار بش اين صورت بوده اسـت کـش يافتـش   
اراکـش   SPSSافـ ار   ها بش پرسشنامش اينترنتي، بش عنوان داده بش نرم پاسخ کاربران اين شبکش

 ماري آن بش صورت جداول مورد تحليل ارار گرفتش است.  شده و تحليل آ
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 هاي پژوهش يافته

ترين موارد زيـر   اند، مهم کش پاسخگوي سؤاالت پرسشنامش بوده کاربرنفر  360از مجموع 
درصـد از   60دهـد کـش    هـا نشـان مـي    بش دست آمده است. در مورد تفکيک جنسي، يافتش

ــرد و  ــوده40پاســخگويان م ــش زن ب ــد درصــد بقي ــژوهش حاضــر، ان ــر از  216. در پ نف
درصــد از 85دهنــد. همچنــين  نفــر را زنــان تشــکيل مــي 144پاســخگويان را مــردان و 
سـال اـرار    45تـا   30درصـد بقيـش بـين     15سـال و   29تـا   16پاسخگويان در رده سني 

دهنـدگان بـا    دهنده آن است کش بيشـتر پاسـخ   هاي پژوهش همچنين نشان اند. يافتش داشتش
ــي ــوق ليســانح،  8/25درصــد داراي تحصــيالت ليســانح، 6/46فراوان درصــد داراي ف

انـد. در   ديـپلم بـوده   درصد داراي مـدرک تحصـيلي فـوق    8/8درصد داراي ديپلم و  8/18
درصد کـاربران  4/52بوک و توييتر  هاي اجتماعي فيح خصوص مدت عضويت در شبکش

سـال عضـو    2ش از درصد، بي 5/10درصد بين يک تا دو سال و  1/34کمتر از يک سال، 
 اند.  ها بوده اين شبکش

بـوک و تـوييتر در    هاي اجتماعي فـيح  مي ان استفاده کاربران از شبکش 1نتايج جدول 
هفت بـار  »درصد کاربران 6/27دهد کش  ها نشان مي يافتش دهد. طول يک هفتش را نشان مي

هـاي   شـبکش ز ا« پنج بار در هفتش»درصد 6/12، «شش بار در هفتش»درصد 7/24، «در هفتش
شـود بيشـتر    کنند. همان طـور کـش مشـاهده مـي     بوک و توييتر استفاده مي فيحاجتماعي 

 کنند. هاي اجتماعي استفاده مي کاربران در تمام روزهاي هفتش از اين شبکش

 بوک و تويیتر  فیسهای اجتماعی  شبکه ـ میزان استفاده هفتگی کاربران از1جدول 

 درصد  فراوانی ميزان استفاده
 8/8 32 بار در هفته یک

 6/8 31 دو بار در هفته
 9/6 25 سه بار در هفته
 8/10 39 چهار بار در هفته
 6/12 45 پنج بار در هفته
 7/24 89 شش بار در هفته
 6/27 99 هفت بار در هفته

 100 360 میموع
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بوک و توييتر و امکانات متنـوع ايـن شـبکش، سـعي      همچنين با توجش بش اهميت فيح
هـاي اجتمـاعي بررسـي شـود. در      شده است تا داليل گـرايش کـاربران بـش ايـن شـبکش     

هـا، چنـد گويـش کلـي کـش از درون چـارچوب        خصوص داليل گرايش کاربران بش شبکش
انـد از: جريـان    ها عبارت نظري و متون مربوط استخراج شده بود، طراحي شد. اين گويش

در ارتبـاط، تسـهيم اطالعـات، کنتـرل     آزاد اطالعات در شبکش، برابـري اصـولي، آزادي   
در ادامش، از کاربران خواستش شد درباره داليـل گـرايش    باشد. اطالعات و ساير موارد مي
 بندي کنند.  بوک، موارد اراکش شده را اولويت بش شبکش اجتماعي فيح

اجتمـاعي   هـاي  هاي گـرايش بـش شـبکش    در ميان مقولشدهد،  نشان مي 2جدول نتايج 
درصـد، بيشـترين فراوانـي را دارد.     6/38وييتر، تسهيم اطالعات و اخبار با بوک و ت فيح

 اطالعـات در شـبکش   جريان آزاددرصد،  35آزادي در ارتباط کاربران همچنين بش ترتيب، 
 اند. انتخاب کرده  درصد 5/4 برابري اصولي و  درصد 5 /5 کنترل اطالعاتدرصد،  13/ 1

 بوک و تويیتر  فیس های اجتماعی هشبک ـ علل گرايش کاربران به2جدول 

 درصد فراوانی علل گرايش

 1/13 47 اطالعات در شبکه جریان  زاد

 35 126  زادی در ارتباط

 5/4 16 برابری اصولی

 6/38 139 و اخبار تسهیم اطالعات

 5/5 20 کنترل اطالعات

 3/3 12 سایر موارد

 100 360 میموع

هـاي اجتمـاعي    ن بيشتر با انگي ه سرگرمي از شبکش، کاربرا3با توجش بش نتايج جدول 
نفـر و   102کنند. چنان کـش مؤلفـش سـرگرمي بـا فراوانـي       بوک و توييتر استفاده مي فيح
هـا بـوده اسـت. همچنـين بـش       درصد بيشتر انگي ه کاربران در استفاده از اين شـبکش 3/28

يـادگيري در   ترتيب ايجاد و براـراري ارتبـاط، دوسـتيابي، گـذران واـت و آمـوزش و      
 ها بوده است. هاي بعدي کاربران در انگي ه استفاده از اين شبکش اولويت
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 بوک و تويیتر  فیس های اجتماعی شبکه های استفاده کاربران از انگیزهـ 3جدول 

 درصد فراوانی هاي استفاده انگيزه

 9/23 86 دوستیابی

 3/28 102 سرگرمی

 4/6 23  موزش و یادگیری

 7/26 96 اری ارتباطاییاد و برشر

 7/14 53 گشران وشت

 100 360 میموع

 گيري نتيجهبحث و 

هاي اجتماعي مجـازي   باره تأثيرات شبکش پژوهش حاضر با هدف پر کردن خألهاي علمي در
بوک و توييتر صورت گرفتش است؛ در اين پژوهش تـالش شـده اسـت تـا گـرايش بـش        فيح
 نگاه کاربران آنها مورد مطالعش ارار گيرد.بوک و توييتر از  هاي اجتماعي فيح شبکش

هـاي   دهـد کـش در خصـوص ميـ ان اسـتفاده از شـبکش       هاي توصيفي نشـان مـي   يافتش
هـا اسـتفاده    اجتماعي، بيشترين فراواني براي کاربراني است کـش هـر روز از ايـن رسـانش    

هـا   شکنند؛ همچنين بيش از نيمي از کاربران کمتر از يک سال است کش عضو اين شبک مي
بوک و توييتر در حـال افـ ايش اسـت.     اند و با گذشت زمان، گرايش بش سمت فيح شده

 نيـ مؤسسان ا ،ايکش در سراسر دن است ياتفاا ،و توييتر بوک حيکاربران ف يرشد تصاعد
 يلـ يدال ترديـد،  بـي ما،  در کشورآنها از  سابقش ياستقبال ب لياما دل اند تجربش کرده ها شبکش

 يهـا  اسـت يس نييـ در تب توانـد  يکش پرداختن بـش آن مـ   داردکشورها  ريجدا از تجربش سا
 ياحتمـال  يهـا  دياز تهد تيمصون يبرا ييو اراکش راهکارها ياجتماع يها با شبکش مرتبط
 باشد. ديمف

دهد کـش،   هاي اجتماعي ني  نشان مي ررسي عوامل و داليل گرايش کاربران بش شبکشب
، تسهيم اطالعات و در ميـان اـرار دادن عاليـ  و    ها بيشترين عامل گرايش بش اين شبکش

هـا و ايجـاد فضـايي بـراي      اطالعات خود با ديگران است. وجود ظرفيت در اين شـبکش 
ترين دليل حضور آنـان در ايـن    افشاگري بنا بش اذعان کاربران، مهم گشودگي و خود خود

شـده در   ظـت حفا تيـ و هو يگمنام يژگيو هاي اجتماعي است. فضا و استفاده از شبکش
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مسـاکل   ،يبدون ترر از عوااـب اجتمـاع   کاربرانسبب شده است،  هاي اجتماعي شبکش
ـ بگذارنـد و   انيدر م گرانيخود را با د يپ شک يو حت يشخص ،يعاطف ،يدتيمهم عق  اي
هاي اجتماعي بـويژه   شبکشدهند.  پاسخ يکامالً شخص هاي از پرسش يبش برخ ي،بش راحت

ـ يد يباورهـا جملـش   ، ازاطالعـات گونـش   همـش  جذب ياو بستره ها نشيزم ،بوک حيف  ،ين
است کش اگر کاربر نسبت  اابليتي نيد و انرا در خود داري شخص يزندگ يو حت ياسيس

همچنـين عوامـل    باشـد. همراه  يانباريبا اثرات ز تواند ينداشتش باشد، م تيبش آن حساس
کنتـرل اطالعـات و    ديگري نظير، آزادي در ارتبـاط، جريـان آزاد اطالعـات در شـبکش،    

بـوک و تـوييتر اهميـت دارد کـش      برابري اصولي ني  در گرايش بش شبکش اجتماعي فـيح 
 شود افراد بش راحتي و با عالاش وارد فضاي ارتباطي مجازي شوند. باعث مي

،  هاي سياسي دهنده آن است کش نگرش منفي کاربران بش رخداد ها همچنين نشان يافتش 
 شـود. واضـح اسـت کـش افـراد       ها مي مندي از اين شبکش بهره اجتماعي موجب گرايش بش

کنند و  اي رجوع مي هايي کش دارند، بش برخي از منابع رسانش ها و گرايش بر اسار نگرش
گرداننـد. در ايـن حالـت اسـت کـش کـاربران و مخاطبـان، بـش          از برخي ديگر روي برمي

هـايي همچـون    واسطش کارکردهاي اجتماعي مجازي بش  جملش شبکش هاي جديدتر از رسانش
 آورند. پذيري روي مي رساني و اشتراک تسهيم اطالعات، اطالع

هـاي اجتمـاعي بـومي موجـب      ها، نبود شـبکش  ها، در فضاي راابتي رسانش بر يافتش بنا
هاي اجتماعي مجازي بيگانش خواهد شد. بديهي است کـش بـا توجـش بـش      گرايش بش شبکش

هاي مختلفي را از نـوع و محتـواي ارتبـاط     رسانش زمينشهاي اجتماعي، اين  شبکش  ظرفيت
دهد. از ايـن رو، حمايـت    تا سبک زندگي و تجربش شخصي کاربران تحت تأثير ارار مي

هاي اجتماعي مجازي بـومي   اي از ايجاد و توسعش شبکش دولتمردان و سياستگذاران رسانش
کاربران  ند، امر مهمي در گرايشتوا هاي الزم، مي هاي ارزشي و در عين حال جذابيت با گرايش

ـ اسـالمي،    هاي اجتماعي بـومي ايرانـي   ها باشد چرا کش در صورت ايجاد شبکش بش اين شبکش
گيـرد،   هايي کش در فضاي مجازي شکل مـي  هاي جامعش در خصوص نحوه ارتباط دغدغش

هـاي اجتمـاعي اينترنتـي بـا      طرف خواهد شد. در همين خصـوص الزم اسـت شـبکش    بر
يـابي مـورد    رسـاني و اطـالع   ، اطـالع  ، تسهيم تجارب و اطالعـات  اف ايي دانشمحوريت 

 حمايت ارار گيرند. 



  189 ها بوک و توييتر بر گرايش اعضا به اين شبکه هاي اجتماعي فيس بررسي تأثيرات شبکه

گيـري مناسـب از    با توجش بش نتايج بش دست آمده از پژوهش، در پايان بش منظور بهره
 شود: هاي جديد ارتباطي پيشنهادهايي اراکش مي  تأثيرات فنّاوري

هـاي اجتمـاعي در   اي نوين ارتباطي بويژه شبکشهشناخت کارکردها و آثار فنّاوريـ 
 دستور کار ارار گيرد.

هـاي  رفت از اين معضل فرهنگي، توجش ويژه بش نهادينـش کـردن ايـده   راهکار برون ـ
هايي است کش بتوانند جوانان را تغذيـش  ناب اسالمي و تأمين منابع مالي براي ايجاد شبکش

 هاي اجتماعي با مضامين غربي شوند.فکري کنند و مانع از گرايش آنان بش شبکش

ي هـا هاي الزم براي حفظ و مراابـت از حـريم خصوصـي در شـبکش     اراکش آموزش ـ
 . هاي مجازي اينترنتي اجتماعي و شناخت کارکردها و آثار فضا

 منابع 
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