فصلنامه پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستم /شماره ( 4پياپي  / )76زمستان 190 /1392ـ 171
Quarterly Journal of Communication Research, 2014, Vol. 20, No. 4 (76), 171-190


بررسی تأثیرات شبکههای اجتماعی فیسبوک و تويیتر بر گرايش
اعضا به اين شبکهها
ْ


دکتر محمد سلطانیفر* ،شیرزاد بخشی** ،سعید فرامرزيانی

چکيده
فنّاوري هاي ارتباطي نوين بويژه شبکه هاي اجتماعي در اقصا نقاط جهان ،تحولي کيفـي در نحـوه
ارتباط انسانها با يکديگر ايجاد کردهاند .پژوهش حاضر در پي آن است که عوامل مؤثر بر گرايش
و جذب مخاطبان شبکههاي اجتماعي فيسبوک و توييتر را بررسي کند .در اين پـژوهش ،از روش
پيمايشي استفاده شده است و  360نفر از کاربران اين شبکههـا (فـيسبـوک و تـوييتر) بـه روش
نمونه گيري غيراحتمالي هدفمند انتخاب شدهاند .يافتهها بيانگر اين است که عواملي ماننـد تسـهيم
اطالعات و آزادي در ارتباط و جريان آزاد اطالعات در شبکههاي فيسبوک و توييتر در گرايش به
اين شبکه ها تأثير دارد .همینين نتايج نشان مي دهد که در فااي رقابتي رسانهها ،نبود شبکههـاي
اجتماعي بومي موجب گرايش به شبکه هاي اجتماعي مجازي بيگانه خواهد شد .بديهي است که با
توجه به ظرفيت شبکههاي اجتماعي ،اين رسانهها زمينههاي مختلفي همیون نوع و محتواي ارتباط
و نيز سبک زندگي و تجربه شخصي کاربران را تحت تأثير قرار ميدهند.
کليد واژهها :شبکههاي اجتماعي ،فيسبوک ،توييتر ،اينترنت ،کاربر

* دکتراي علوم ارتباطات ،عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد ،واحد علوم تحقيقات تهران
** دانشجوي دکتراي علوم ارتباطات ،دانشگاه آزاد ،واحد علوم تحقيقات تهران
 نويسنده مسئول :دانشجوي دکتراي علوم ارتباطات ،دانشگاه آزاد ،واحد علوم تحقيقات تهران Email: ssffma@yahoo.com
تاريخ دريافت92/3/7 :

تجديد نظر92/7/3 :

پذيرش نهايي92/8/29 :

  172پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستم /شماره ( 4پياپي  / )76زمستان 1392

مقدمه

استفاده از فنّاوريهاي نوين ارتباطي و بويژه شبکشهاي اجتماعي در دهشهاي اخير ،ما را
وارد عصر و جامعش تازهاي کرده است؛ بش طوري کش انديشمنداني چون دانيل بـل 1آن را
جامعش فراصنعتي ،مانوکل کاستل  ،2جامعش شبکشاي و تاداکو اومشساکو 3جامعـش اطالعـاتي
ناميدهاند .شبکشهاي اجتماعي يکي از با نفوذترين فنّاوريهاي جديد ارتباطي هستند کـش
همش ابعاد زندگي فردي و جمعي کاربران را تحت تأثير و نفوذ خود ارار دادهاند.
توسعش جوامع ،بويژه جـوامعي کـش جهـان سـوم ،پيرامـوني و توسـعش نيافتـش ناميـده
شدهاند ،يکي از مقوالت مهمي است کش شبکشهاي اجتماعي در کند شدن يـا تسـريع آن
تأثير اجتنابناپذيري دارند (سلطانيفر ،1389 ،ص .)26
فنّاوريهاي ارتباطي جديد و ب رگراههاي اطالعاتي آن بويژه ،شبکشهاي اجتماعي ،منجـر
بش تحول در شدت و مي ان ارتباط انسانها در ااصا نقاط جهان شدهانـد و تحـولي کيفـي در
نحوه ارتباط انسانها با يکديگر ايجاد کردهاند؛ بش اين معنا کش امروزه با استفاده از شـبکشهـاي
اجتماعي و با حضور در اين ب رگراه ،امکان بهره گيـري از انبـوهي از اطالعـات در کمتـرين
زمان ممکن و براراري ارتباط گفتاري نوشتاري و ديداري با ه ينشاي بـش نسـبت کـم فـراهم
آمده است .ظهور اين پديده کـش خـود معلـول تحـوالتي چنـد بـوده ،پـح از ظهـور ،منشـأ
تحوالت عديدهاي بويژه در عرصش علوم ارتباطات بش مفهوم خاص آن شده است.
اين شبکشها با عضوگيري رايگان از کاربران ،توانستشاند در جريانسازيهاي مختلـف نقـش
اساسي ايفا کنند .ويژگي بارز اين شـبکشهـا اـدرت براـراري نظـام شـبکشاي ميـان دوسـتان و
همفکران کاربران بش صورت منظم و سامانمند است (ضياييپرور و عقيلي ،1388 ،ص .)24
مهمترين اين شبکشها عبارتاند از فيحبوک ،توييتر و ماياسپيح .بر اسار آخـرين
اطالعات ،سايت فيح بوک بعد از گوگل ،پربينندهترين سايت اسـت و بيشـترين حجـم
ترافيک را در بازديدهاي روزانش دارد.
طب نظر گولدر 4و ويلکينسن )2011( 5با وجود اينکش شبکشهاي اجتمـاعي مختلفـي
بش منظور براراري ارتباط ميان افراد در سراسر جهان تأسيح شدهانـد ،امـا فـيحبـوک و
پح از آن توييتر در بيشتر کشورها مورد استقبال عامش مردم ارار گرفتشاند.
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طرح مسئله

شبکشهاي اجتماعي يکي از با نفوذترين فنّاوريهاي جديد ارتباطي هستند کش همش ابعـاد
زندگي بشر را تحت تأثير ارار دادهاند؛ چنان کش ميتـوان گفـت؛ بـش نـوعي همـش ابعـاد
حيات فردي و جمعي ما متأثر از اين فنّاوري ارتباطي و ساير فنّاوريهاست .اين شـبکش
مجموعش پيچيدهاي از شبکشهاي کوچکتر است کش با يکـديگر تبـادل اطالعـات دارنـد
(هالن ،1ترجمش آيتاهللزاده شيرازي ،1376 ،ص  .)21مهمترين اين شبکشهاي اجتمـاعي

فيحبوک و توييتر هستند کش توانستشاند مخاطبان زيادي را جذب کنند .فـيحبـوک 2بـش
کاربران خود اجازه ميدهد کش با ايجـاد پروفايـل و در معـرض ديـد اـرار دادن آن ،بـا
دوستان خود ارتباط برارار کنند ،عالوه بر آن ميتوانند ديگران را ني اضافش کنند و براي
آنها پيام بفرستند ،کاربران همچنين ميتوانند بش شبکشهاي سازمانيافتـش دانشـگاه ،محـل
کار يا مدرسش بپيوندند.
هدف از اين شبکشها ،ايجاد جهاني آزادتر و شفافتـر بـراي درک و ارتبـاط بيشـتر
است .فيحبوک ،با ارتقاي آزادي و شفافيت براي رسيدن بش اين هدف بـش افـراد کمـک
ميکند ،دستيابي بش اين اهداف تنها از طري محدوديتهاي اانوني فنّاوري و هنجارهاي
اجتماعي ميتواند محدود شود (عاملي ،1388 ،ص .)12

توييتر 3شبکش اجتماعي اينترنتي است کش اين امکان را براي کاربران خود ايجاد ميکنـد

تا پيامهايي را بش عنوان توييتر بش يکديگر ارسال و دريافت کنند .توييـتهـا ،4پسـتهـايي
متني هستند کش ميتوانند حداکرر داراي  140حرف باشند و در صـفحش پروفايـل نويسـنده
نمايش داده ميشوند .اين متنها بش مشترکان نويسنده ،يعني کساني کـش در صـفحش تـوييتر
فرد عضويت دارنـد و بـش آنهـا تعقيـبکننـدگان نيـ گفتـش مـيشـود ،ارسـال مـيشـوند.
ارسالکنندگان پيام ميتوانند ،پيام خود را ،تنها براي حلقش دوستانشان ارسال کننـد .يـا بـر
مبناي پيشفرض تعيين شده ،اجازه دسترسي بش پيام را بش همش اعضاي توييتر بدهند.
تمام کاربران ميتوانند توييت پيام خود را از طريـ وبگـاه تـوييتر خـدمات پيامـک
(ار.ام.ار) يا برنامشهاي خارجي (کش از طري تلفنهاي هوشـمند برنامـشريـ ي شـده
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است) ارسال و دريافـت کننـد .اسـتفاده از خـدمات ايـن وبگـاه رايگـان اسـت .وبگـاه
هماکنون در سراسر جهان ،بيش از صد ميليون کاربر دارد (عاملي ،1388 ،ص .)34
حال با توجش بش نقش اين شبکشها در تحق بخشيدن بش اهداف استعماري مـيتـوان
گفت کش استعمار دو دوره داشتش است؛ در دوره استعمار کهنش ،في يـک جهـان از طريـ
اکتشافات سرزميني ،جنگ و ادرت سخت بـوده اسـت .امـا در دوره دوم کـش از آن بـش
استعمار نو تعبير ميشود؛ با ظهور فضاي مجازي و شـبکشهـاي اجتمـاعي ،راه جديـدي
براي سلطش در جهان بشوجود آمـد کـش از اابليـتهـاي خيـرهکننـده و اعجـابانگيـ ي
برخوردار است .هدف استعمار در درجش اول ،مسخ فکري فرد و جامعش مستعمره اسـت
اما در استعمار مجازي کش از سازوکارهاي ادرت نرم استفاده ميشود ،هـدف اصـلي ،از
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
و کمتر توسعشيافتش ،ابرادرتهايي کش اصد دارند از طري جنگ نـرم و فضـاي مجـازي
آنها را زير سلطش خود بگيرند ،با راهانـدازي شـبکشهـاي اجتمـاعي افـراد جامعـش را بـش
عضويت ميپذيرند ،تا ديدگاه و افکارشان را تحت کنترل دربياورند.
شبکشهاي اجتماعي تغييرات بنياديني در سبک زندگي و فرهنگ جوامـع مختلـف ايجـاد
ميکنند ،اين شبکشها ميتوانند بر ادبيات افراد جامعش تأثير بگذارند و پوشش آنها و همچنـين
روابط با جنح مخالف را دگرگون کنند .کاربران شبکشهاي اجتماعي از اين شـبکشهـا بـراي
بيان رويدادهاي زندگي خود ،خاطرات ،مواعيتهاي اجتماعي و مانند اينها استفاده مـيکننـد
و يا از طري بش اشتراک گذاشتن افکار و عقايدشان با ديگران بش گفتگو ميپردازند و بـش ايـن
ترتيب ،احساسات گوناگون خود را بش نوعي تخليـش مـيکننـد .شـبکشهـاي اجتمـاعي رونـد
توسعش را ني در جوامع بش اصطال جهان سومي بش چالش ميکشند.
در ايران ،در عرصش سياستگذاري فضاي مجازي بويژه رسانشهاي جديد ،کمتر توجـش
بش نيازهاي ارتباطي مخاطبان ايراني در پيوستن بش شبکشهاي مجازي بويژه فـيحبـوک و
توييتر شده است .نگـاه خنرـي بـش تحـوالت فنّـاوري در عرصـش رسـانشهـاي جديـد و
بيتوجهي بش نيازهاي ارتباطي مخاطبان نش تنها ما را از شناخت علمي نيازهـاي ارتبـاطي
مخاطب ايراني دور ميکند ،بلکش زمينش را براي تأثيرگذاري اين شبکشها (کش در بسـياري
از موااع همسو با منافع ملي ما نيست) فراهم ميآورد.
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بنابراين ،با توجش بش ورود فنّاوريهاي جديد در عصر اطالعات و اهميت شبکشهـاي
اجتماعي و تأثير آنها بر مخاطبان ،هدف پژوهش حاضر ،بررسي تأثير فنّاوريهاي جديد
ارتباطي بويژه شبکشهاي اجتماعي (فيحبوک و توييتر) در گرايش بـش ايـن شـبکشهـا از
ديدگاه کاربران آنهاست.
سؤاالت پژوهش

 .1آيا بين مي ان کارايي رسانشهاي ديداري و مي ان گرايش افراد بـش سـمت شـبکشهـاي
اجتماعي (فيحبوک و توييتر) ارتباط وجود دارد؟
 .2آيا بين گرايش افراد بش سمت شبکشهاي اجتماعي و نگرش آنها بش فضاي مسـاکل
سياسي ،اجتماعي و ملي رابطش معکور برارار است؟
 .3آيا در جوامع تحت سلطش و وابستش ،1شبکشهـاي اجتمـاعي بـش من لـش تهديـد بـش
حساب ميآيند؟
 .4آيا بين نبود يک شبکش اجتماعي بومي و گرايش افـراد بـش شـبکشهـاي اجتمـاعي
(فيحبوک و توييتر) رابطش وجود دارد؟
چارچوب نظري پژوهش

فنّاوريهاي نوين ارتباطي
پيشرفت روزاف ون در فنّاوريهاي جديد اطالعاتي و ارتباطي ،منجـر بـش فـراهم آوردن امکـان
ارسال و دريافت پيامها و محتواها از فواصل دوردست و ني کوچکتر و سادهتـر شـدن مـداوم
فنّاوريهاي دريافت و مصرف شده است .در اين زمينش ،تأثير ايـن فنّـاوريهـا بـر کشـورها در
مفهوم عام و اح اب سياسي در مفهوم خاص ،ميتواند از اهميت ويژهاي برخوردار باشـد .آمـار
کاربران اينترنت در جهان ،در ماه مارر  2008بش عدد  1/407/724/920و در فوريـش  2013بـش
 2/769/529/160رسيده است (کاشاني و زارع.)1391 ،
 .1جوامع تحت سلطش  ،در مقابل جوامع سلطشگر ارار دارند کش صاحبان اب ارهـا و وسـايل ارتبـاطي هسـتند و در بسـياري از
موارد شيوههاي ارتباطي را تعيين ميکنند و بر فرايند ارتباطي تسلط دارند؛ اين کشورها در سايش برتريهـاي فنّاورانـش ،اـدرت
نظامي و امکانات بيشتر ااتصادي و فني در پي سياستهاي نظاميافتش و سلطشطلبيهاي خود هستند.
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از نظر هانسن1؛ اشنايدرمن 2و اسـميت )2011( 3امـروزه شـناخت اب ارهـاي جديـد
ارتباطي و اهداف شبکشهـاي اجتمـاعي ازجملـش فـيحبـوک و تـوييتر ،بـراي براـراري
ارتباطات و توفي در حراست و پويايي ،امري بسيار ضـروري اسـت و آشـنا نبـودن بـا
اب ارها و چگونگي کاربرد و گستره فعاليت آنها ،موجـب نـاتواني در معرفـي و اجـراي
برنامشها و در نتيجش ،انفعال خواهد شد و فقط در چنـد دهـش اخيـر ،ميليـاردهـا نفـر بـا
استفاده خالاانش از رسانشهاي اجتماعي و با اتصال بش شبکشاي جهانگستر ،زندگي خـود
را تغيير دادهاند .ما از رسانشهاي اجتماعي استفاده ميکنيم تا دوستان و خانوادههايمان را
بش خود ن ديکتر کنيم؛ بش همسـايگان و هـم دانشـگاهيان دسترسـي يـابيم و بـش بـازار
محصوالت و خدمات نيرو ببخشيم.
شبکش هاي اجتماعي ازجملش رسانش جديد ارتباطي هسـتند ،رسـانشهـاي اجتمـاعي را
ميتوان در هفت گروه دستشبندي کـرد؛ شـبکشهـاي اجتمـاعي ،وبـالگهـا ،ويکـيهـا،
پادکستها ،فرومها ،کاميونيتيهاي محتوايي و ميکروبالگها هفـت نـوع از رسـانشهـاي
اجتماعي محسوب ميشوند .عالوه بر اينها ،برخي سايتهاي «دنيـاي مجـازي» از ابيـل
سکند اليف 4را هم گونش ديگري از رسانشهاي اجتماعي ميدانند کش در سالهـاي آينـده
گسترش بيشتري خواهند يافت.
شبکههاي اجتماعی

شبکش اجتماعي ،سايتي است کش در مرحلش اول بش افـراد و سـازمانهـا اجـازه مـيدهـد،
صفحات خودشان را روي آن ايجاد کنند و در مرحلش دوم ،اين امکان را فراهم مـيآورد
کش اين صفحات بر اسار مشترکات گوناگون بش هـم متصـل شـوند .واتـي صـحبت از
شبکش اجتماعي ميشود ،بايد بش کاميونيتي يا همان جامعش کـاربري هـم اشـاره کـرد .در
حقيقت ،شبکش اجتماعي ،سايت يـا مجموعـش سـايتي اسـت کـش از طريـ آن ،کـاربران
ميتوانند عالاشمنديها ،افکار و فعاليتهاي خودشان را با ديگر بش اشتراک بگذارند .هر
شبکش اجتماعي ،خدماتي را اراکش ميدهد کش ميتواند متناسب با امکانات سايت باشد.
4. Smith

3. Shneiderman

1. Hansen
4. second life
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در شبکشهاي اجتماعي ب رگ و معتبر کـاربر از بـين خـدمات ممکـن ،نيازهـايش را
انتخاب کند .اما از طري اپليکيشنها 1يا هر نام ديگري کش ميتوان روي آنهـا گذاشـت،
اين خدمات را اراکش ميدهيم .بش همين دليل اگر در جايي بش نصب اپليکيشن اشاره شـد،
منظور استفاده از خدمات سايت است .بش اين ترتيب ،دريافت محدوديتهـا و امکانـات
بالقوه شبکش هاي اجتماعي ،چش براي پژوهشگران شبکش و چش براي مؤسسـان آن ،امـري
الزم و حياتي است .مطالعش روابط اجتماعي بش آشکاري سازوکارهايي کمک ميکند کـش
تعيينکننده توسعشهاي اجتماعي اند و آنها ني بش نوبـش خـود ،شـرايط اسـتمرار ،وافـش و
براراري روابط و ني تجربشهاي شخصي را کش اين روابط موجبشان ميشـوند ،تنظـيم
ميکنند (بروگمان ،2ترجمش ميرزايي ،1389 ،ص .)14
قابليتهاي شبکههاي اجتماعی

استقبال از شبکشهاي اجتماعي از آنروست کش کاربران اينترنتي مـيتواننـد بـراي اغلـب
نيازهاي آنالين خود در اين وبسايتها پاسخ مناسب بيابند .در شـبکشهـاي اجتمـاعي
کاربران ميتوانند پروفايلهايي شخصي براي خودشان بسـازند کـش شـامل مشخصـات،
تصاوير ،عالاـشمنـديهـا و سـاير مـوارد ايـن چنينـي اسـت .امـا شـبکشاي شـدن ايـن
وبسايتها از جايي آغاز ميشود کش هر کاربر فهرستي از دوستان خود تهيش ميکنـد و
اين پروفايلهاي شخصي بش يکديگر متصل ميشـوند .هـر کـاربر مـيتوانـد دوسـتان و
آشناياني را کش در همان شبکش اجتماعي حضور دارند ،بش فهرست دوستان خود بيف ايـد.
همچنين کاربران ميتوانند با جستجو در پروفايلهاي کاربران و مشاهده مشخصات آنها
با افراد جديـدي آشـنا شـوند و فهرسـت دوسـتان خـود را گسـتردهتـر کننـد .اينهـا از
ابتداييترين امکانات شبکشهاي اجتماعي هستند؛ اين وبسايتهـا در سـالهـاي اخيـر
تالش کردهاند تا گ ينشهاي بيشتري در اختيار کاربران خود ارار دهند .امکاني شـبيش بـش
وبالگها و ميکروبالگها براي نوشتن مطالب کوتاه و يادداشتهـاي روزانـش و فضـايي
شبيش بش سايتهاي عکح براي ارار دادن تصاوير شخصي ،ايجاد فضايي شبيش بـش چـت
براي گفتگوهاي فوري ميـان کـاربران ،اابليـت سـاختن اتـاقهـاي گفتگـو و صـفحات
هواداري شبيش بش فرومهاي اينترنتي ،ازجملش سادهترين اين امکانات است.
2. Bruggeman

1. Application
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شبکشهاي اجتماعي متناسب با نوع يا موضوع فعاليتشان ،امکانات ديگـري از ابيـل
خبرخوانهاي اينترنتي ،بازيهاي آناليـن ،اابليـت آپلـود کـردن ويـدکوها و فايـلهـاي
رايانشاي و براراري ارتباط با ساير رسانشهاي شخصي را ني در گ ينشهايشان دارنـد .بـش
اين ترتيب ميبينيم کش کاربران اينترنتي ،اغلـب امکانـاتي را کـش پـيش از ايـن از طريـ
مراجعش بش چندين وبسايت کسب ميکردند ،يکجا از شـبکشهـاي اجتمـاعي دريافـت
ميکنند .پح بيدليل نيست کش کاربران ،بخش اابل توجهي از زماني را کـش در اينترنـت
بش سر ميبرند ،در شبکشهاي اجتماعي حضور دارند.1
اين شبکشها همچنين مي توانند نوعي فعاليت مـدني را بـراي شـهروندان بـش وجـود
بياورند .شهروندان سعي دارند خود را بش اين شبکشهاي مجازي متصل سازند و از آن بش
عنوان محملي براي اظهارنظر در مورد عرصشهاي مختلف زندگي استفاده کنند .بـش بيـان
ديگر ،شبکشهاي اجتماعي عرصشاي را بش وجود آوردهاند کش فضاي مناسـبي بـراي ابـراز
هويت گروه هاي محروم اجتماعي فراهم کرده است .اين عرصش عمومي نـوين از لحـاظ
توجش بش گروههايي کش بش داليل مختلف ،ازجملش بعد مکـاني و محروميـتهـاي ديگـر،
نميتوانند در عرصش عمومي مشارکت داشتش باشند ،حاي اهميت است.
گسترش اين شبکشهاي نوين اجتماعي فضاي مناسبي براي بيـان هويـت گـروههـاي
پراکنده فراهم آورده است .اکنون اين اجتماعات امکان يافتشاند کـش بـش مـدد ارتباطـات،
هويت جمعي خود را بش نوعي تقويت کنند .اين امر بخصوص در کشور مـا ،کـش داراي
وسعت سرزميني بسيار و تنوع اوميتي گوناگون است ميتواند مورد توجش ارار گيرد تـا
از طري اين شبکش هاي اجتماعي ،امکـان تبـادل فرهنگـي هـر چـش بيشـتر فـراهم شـود
(مواليي.)1383 ،
جداي از بحث مربوط بش حوزه عمومي کش شبکشهاي اجتمـاعي مجـازي در اختيـار
کاربران خود ارار ميدهند ،بحثهاي گوناگوني نيـ در مـورد کارکردهـاي شـبکشهـاي
مجازي اجتماعي در بين کارشناسان اين امر صورت پذيرفتش است .البتـش برخـي از ايـن
کارکردها ممکن است با کارکردهاي فضاي مجازي بش طور کل ،همپوشاني داشتش باشـند
اما برخي از کارکردها ني مختص بش خود شبکشهاي اجتماعي مجازي هستند.
1. http://www.medianews.ir/fa/2010/06/18/social-networks.html
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شبکههاي اجتماعی و تأثيرات آنها

رسانشهاي نوين تأثيرات بسيار مهمي بـر مخاطبـان دارنـد و مـيتواننـد ،زمينـش و بسـتر
مناسبي را براي استفادهها و سو استفادهها ايجاد کنند .بش اعتقـاد هانسـن؛ اشـنايدرمن و
اسميت ( )2011در زمينش آسيبهـاي روانـي وارد بـر مخاطبـان شـبکشهـاي اجتمـاعي،
ميتوان بش موارد زير اشاره کرد:
 .1کاهش احساسات .ارتباطات در اين فضا ،بش دليل اينکـش صـورت نوشـتاري دارد،
اغلب فااد احساسي است کش در فضاي وااعي ،از طري ادم زدن ،سخن گفتن و  ...بـش
دست ميآيد .افراد با وجود امکانات ارتباطي در فضاي مجازي ،ديگر اهميتي بش کيفيـت
روابط نميدهند و اين مسئلش ،بش کاهش بيشتر احساسات منجر ميشود.
 .2متنگرايي .با وجود امکانات چند رسانشاي در فضاي مجازي ،هنـوز هـم اسـمت
عمدهاي از ارتباطات اين فضا را ارتباطات متني در االب ايميل و چت تشکيل ميدهـد.
ارتباطات متني ميتواند شکل جديدي از هويت مجازي را شکل دهد.
 .3انععافپذيري هويتي .افراد در فضاي مجازي ،بش دليل نبـود راهنماهـاي چهـرهاي
ميتوانند بازنماييهاي متفاوتي از خود اراکش دهند.
 .4دريافتهاي جايگزين .در ارتباطات مجازي ،شما ميتوانيد ديوارها را بشکنيد ،بـش
حوزه خصوصي ديگران وارد شويد و حرفهايي را کش کسي حاضر نيسـت در ارتبـاط
چهره بش چهره بش شما بگويد ،بشنويد.
آسيب مهم ديگر رسانشهاي نوين ،تأثير بر افکار عمومي و بسيج آن است .بـش گونـشاي
کش بش واسطش اين رسانشها ،نوعي فضاي عمومي شکل ميگيرد و بسياري از افراد ،بي آنکـش
يکديگر را ببينند و تبادل نظر کنند ،مانند يکديگر فکر و در نتيجـش ،ماننـد يکـديگر عمـل
ميکنند .بر اين اسار ،از طري توليد پيام ،شعار و انديشش ،بش شـيوهاي هنـري و از طريـ
تصوير ،گرافيک ،صدا و موسيقي ،تصورات دسـتکاري و بسـيج مـيشـوند و در نهايـت،
فعاليت سياسي اين امکان را مييابد کش با زندگي روزمره آميختش شود.
پژوهش حاضر ،از ميان شبکش هاي اجتماعي مهـم ،بـش بررسـي دو شـبکش اجتمـاعي
فيحبوک و توييتر و تأثيرات آنها ميپردازد.
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فيسبوک

فيحبوک از فضاي مجازي موجود در اينترنت است کش بش عنوان يک شـبکش اجتمـاعي،
از فوريش  2004بش طور جدي کارش را آغاز کرده است .فيحبوک امـروزه بـش شـبکش اي
نام آشنا و تأثيرگذار در عرصش هاي اجتماعي ،فرهنگي و سياسي تبديل شده اسـت .ايـن
شبکش اجتماعي را مارک زاکربرگ 1در فوريش  2004راه اندازي کرده اسـت .وجـش تمـاي
فيحبوک با ديگر سايت ها ،در اپليکيشن هايي است کش کاربران مي توانند از آنها اسـتفاده
کنند؛ يعني برنامشهاي کوچکي کش ديگران ساختشاند و همش ميتوانند روي صفحش خـود،
نصب کنند و يا آنها را پاک يا مديريت کنند.
فيحبوک يک شبکش اجتماعي رايگان در اينترنت است .کاربران در آن مـيتواننـد بـا
يکديگر بش طور کامالً چندرسانشاي در ارتباط باشند ،دوستان را بش فهرست خـود اضـافش
کنند ،با ديگران آشنا شوند و براي خود يک صفحش شخصي درست کنند تا ديگـران بـش
آن مراجعش و اطالعات آن را مشاهده کنند و در صورت عالاش نظر خود را اعالم کنند.
ازجملش نکات اوي و مربت در فيح بوک طراحي ساده و در عين حـال ادرتمنـد آن
است کش توانستش نظر بسياري از کاربران را بش خود جلب کند .امکانات و سرگرميهـاي
زياد و متنوعي کش در فيح بوک ارار داده شده است همش باعث شده تا فيحبوک در بين
ديگر شبکشهاي اجتماعي ادرتمندتر ظاهر شود.
خالصش اينکش کاربران مي توانند از فيح بوک مانند رايانش شخصـي خودشـان اسـتفاده
کنند ،اين سايت اجتماعي تعداد  150ميليون کاربر را از طريـ مشـترکاني کـش بـا تلفـن
همراه از فيحبوک استفاده ميکنند ،بش دست آورده است .ايـن راـم نسـبت بـش رکـورد
 100ميليوني اين شبکش کش در ماه آوريـل  2010اعـالم شـده بـود بـش مقـدار  50درصـد
اف ايش داشتش است.
3
سيبونا 2و وال اک ( )2011معتقدند تعداد کاربران فيحبوک در اوايـل سـال  2010بـش
 400ميليون نفر رسيده است در حالي کش اين رام در ماه جوالي  2009تنهـا  200ميليـون
نفر و  8ماه پيش از آن ،تنها  100ميليون نفر بـوده اسـت .در ژوکيـش  2010تعـداد اعضـاي
سايت اجتماعي فيحبوک بش مرز  500ميليون نفر رسيد و در اين مرحلش ،شـبکش اجتمـاعي
فيحبوک بش طور رسمي ،عنوان «ب رگترين شبکش اجتماعي» جهان را دريافت کرد.
3. Walczak

2. Sibona

1. Mark zuckerberg
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با عبور کاربران جهاني فيحبوک از مرز  500ميليون نفر در ژوکـن  ،2010ايـن شـبکش
اجتماعي اينترنتي را ميتوان پح از چين و هند ،سومين کشور پرجمعيت دنيـا دانسـت.
فيحبوک هم اکنون بش طور رايگان بش  40زبان از جملش فارسي ،اابـل دسـترر اسـت و
 70درصد از کاربران آن در خارج از اياالت متحده سـکونت دارنـد .شـايان ذکـر اسـت کـش
برخي از شبکشهاي اجتماعي اينترنتي همچون فيحبوک ،گـاهي بـراي اهـداف سياسـي
عليش کشورهاي مخالف غرب ني مورد استفاده ارار مـيگيرنـد .بنـابر آمـار منتشـر شـده در
ابتداي سال  ،2013شبکش اجتماعي فـيحبـوک همچنـان بـا اخـتالف زيـادي ،در صـدر
ب رگترين شبکشهاي اجتماعي ارار دارد و داراي اريب بش  700ميليون کاربر فعال است.
کاتان  )2010( 1در مقالشاي با عنوان «تحليلگراف دوستي فيحبوک» با هـدف اسـتخراج
اطالعات مناسب درباره توزيع روابط ميان کاربران و استفاده از اب ارها و الگوريتمهاي ايجـاد
شده از طري تحليل شبکش اجتماعي براي کشف و درک شباهتهاي احتمالي ضـمني ميـان
توسعش شبکشهاي اجتماعي آنالين و توسعش شبکشهاي اجتمـاعي دنيـاي وااعـي ،بـش تحليـل
شبکش اجتماعي آنالين فيحبوک پرداختند .آنها نرماف اري نوشتند کـش بـش صـورت خودکـار
روابط را از ميان اکانتهاي عمومي استخراج ميکرد .بش اين ترتيـب ،بـا حـذف پيونـدهـاي
تکراري و اطالعات نامربوط و همچنين ناديده گرفتن صفحشهـاي طرفـداران ،شـرکتهـا و
توليدکنندگان ،بش گرافي غير جهتدار متشکل از  547ه ار و  302گـره و  836هـ ار و 468
لبش دست يافتند .نرماف ار توليدي آنها تا عمـ سـش درجـش از گـرههـاي کـانوني را بـا روش
جستجوي نخست ـ پهنا 2ديـدهبـاني و اسـتخراج مـيکـرد .آنـان بـا اسـتفاده از فيلتـرهـا و
روشهاي خوششبندي 3سنجشهـايي ماننـد درجـش ،4پـيج رنـک ،5ضـريب خوشـشبنـدي 6و
مرک يت ويژهبردار 7را محاسبش و گرافهاي شبکش خود را عرضش کردند.
تأثير فيسبوک بر خودافشاگري

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

2. breath-first-search

1. Catanese

6. clustering coefficient

5. page rank

4. degree

8. Mazer

7. eigenvector centrality

11. self-disclosure

9. Murphy

10. Simonds
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مي توان اين گونش تعريف کرد :عمل خودآگاه يا ناخودآگاهي کش طي آن ،فـرد اطالعـات
مربوط بش خود را براي فرد ديگري آشکار ميکند.
والن کــوال 1و همکــاران ( )2009هــم معتقــد هســتند کــش محتــواي خودافشــاگري و
اطالعات موجود در آن مـيتوانـد دربرگيرنـده افکـار و آمـال ،آرزوهـا و خواسـتشهـا،
حسرتها ،احساسات عقايد ،اهداف ،شکستها و ناکـاميهـا ،موفقيـتهـا ،هـرارهـا،
روياها ،عالاشمندي ها و تجارب زندگي و ني نقاط ضعف و اـوت باشـد .امـر پذيرفتـش
شده در خصوص داليل خودافشاگري اين است کش افراد همـواره بـش منظـور گسـترش،
تحکيم و تعمي دوستي ها و روابط اادام ،بش خودافشاگري ميکنند .خودافشـاگري تنهـا
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
اساسي در روند خودافشاگري عبارتاند از :ديدگاههاي مذهبي ،عقايد سياسـي ،مسـاکل
اخالاي ،ارزشها و ايدکولوژيها.

کريستو فايدز 2و همکاران ( )2009مينويسند :نتايج پژوهشهاي گوناگون نشـاندهنـده آن

است کش بيشترين اطالعاتي کش کاربران در فيحبوک منتشر ميکنند ،درباره خودشان است.
استرن 3و تيلور )2007( 4معتقدند کش کاربران در بيشتر موارد سعي دارنـد اطالعـات
خود را با ديگران در ميان بگذارند چرا کش معتقدنـد ايـن امـر موجـب افـ ايش روابـط
صميمانش و باال رفتن اعتماد ميان دوستان ميشود.
توييتر

توييتر نوعي ميکروبالگ است .ميکروبالگها ،نسل جديدي از انواع وبالگها هستند کش
طي يکي دو سال اخير ،بـا گسـترش فضـاي وب  2در شـبکش جهـاني اينترنـت متولـد
شدهاند .ميکروبالگها را گونشاي از وبالگها مـيداننـد ،امـا بـين ايـن دو ابـ ار انتشـار
تفاوتهاي عمدهاي وجود دارد .ميکروبالگ ها ،همان طور کش از عنوانشـان برمـيآيـد،
ميتوانند وبالگهاي کوچـک ناميـده شـوند .تمـاي اصـلي ميکـروبالگ هـا نسـبت بـش
3. Stern

2. Christofids

1. Valenzuela
4. Taylor
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وبالگ ها ،اندازه پستها يا مطالبي است کش کاربران منتشر مي کنند .تعـداد حـروف هـر
پست از ميکروبالگها ،بش طـور معمـول بـش کمتـر از  200کـاراکتر محـدود مـي شـود.
مهم ترين سرويح و نماد اين ميکروبالگينگ ،توييتر است .اين سرويح کـش در جـوالي
 2006برپا شده ،توانستش است جايگاه خود را در برابر  120سـايت مشـابش حفـظ کنـد.
برادلي )2009( 1معتقد است توييتر اراکش دهنده خدمات عمومي (رايگان) است و بش ايـن
ترتيب ،ميکروبالگها نقش برجستشاي در روزنامشنگـاري شـهروندي پيـدا کـردهانـد .از
طرف ديگر ،رسانشهاي رسمي هم از اب ار توييتر براي انتشار اخبار مهـم و فـوري خـود
استفاده ميکنند.
اهداف راهاندازي توييتر

توييتر يک سرويح بش اصطال ميکروبالگينگ است کش با شـعار «چـش کـار مـيکنيـد؟»
پا بش عرصش وجود گذاشتش است .توييتر يـک سـايت شـبکش اجتمـاعي اسـت کـش افـراد
مي توانند درون آن اکانت داشتش باشند و با نوشتن پيامهـايي کوتـاه ماننـد پيامـک تلفـن
همراه ،ديگران را از اوضاع و احوال خود باخبر سازند.
برخي از اهداف توييتر عبارتاند از:
 .1ايجاد روشي ارزانتر و آسانتر براي فرستادن پيامک بش تعداد زيـادي از افـراد بـش
منظور استفاده در تبليغات و ارتباطات اجتماعي .همچنين تشـوي بـش اسـتفاده بيشـتر از
خدمات پيامکي و در نتيجش ،درآمدزايي براي شرکتهاي ارتباطات؛
 .2استفاده از فرهنگ دنبال کردن ديوانشوار افراد معروف کش در کشورهاي غربـي بـش
صورت هدفمند و بش منظور جلب توجش تبليغاتچيهاي هاليوود تبليغ ميشود.
 .3گسترش فرهنـگ عريـانگري غربـي کـش در چنـد سـال اخيـر مـوج جديـد آن در
ساختمانسازيهاي با پنجـرههـاي بلنـد و بـدون پـرده و مـدهاي لبـار غربـي بـش طـور
روزاف ون تدريج ميشود و ني عادت دادن مردم بش اينکش کارهاي خود را لحظش بـش لحظـش
گ ارش دهند و بش اين ترتيب آنچش از طري ساير سايتهاي ارتباطات اجتماعي غيـراابـل
اکتشاف است ،با اين وسيلش از مردم استخراج شـود و در اختيـار سـازمان هـاي اطالعـاتي
1. Bradley
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غربي ارار گيرد .توييتر امکان گفتگو در زمان وااعي و دنياي وااعي را فراهم ميکند .يکـي
از ويژگيهاي اصلي توييتر اين است کش بيشتر کـاربران آن از طريـ نـرماف ارهـاي ايجـاد
شده از سوي مشارکتکنندگان ،ارتباطات خود را گسترش ميدهند (برادلي.)2009 ،
روش پژوهش

با توجش بش اينکش هدف از پژوهشهاي کاربردي ،توسعش دانش کـاربردي در يـک زمينـش
خاص است و بش عبارت ديگر ،پژوهشهاي کاربردي بـش سـمت کـاربرد عملـي دانـش
هدايت مي شود ،پژوهش حاضر از نظر هدف ،در زمره پژوهشهاي کاربردي محسـوب
مي شود .در پژوهش پيمايشي ،پژوهشگر شر مفصلي از وضعيت موجود را جمعآوري
مي کند ،با اين نيت کش از اين داده ها براي اصال يا تعديل شرايط موجود استفاده کند و
يا اينکش براي بهسازي آنها طر هاي مستدلي اراکش دهد.
جامعه آماري و نمونه

جامعش آماري اين پژوهش ،از کاربران فارسي زبان شـبکشهـاي اجتمـاعي فـيحبـوک و
توييتر تشکيل شده است .اما بش دليل ناشنار بودن اعضاي اين شبکشهاي اجتمـاعي بـش
ناچار از شيوه نمونشگيري غيراحتمالي استفاده مـيشـود .در پـژوهش حاضـر ،بـا روش
نمونشگيري غيراحتمالي هدفمند  360نفر از اعضاي فيحبوک و توييتر انتخاب شـدهانـد
کش با اب ار پرسشنامش الکترونيکي پاسخگوي سؤاالت پژوهشگر بودهاند.
تجزيه و تحليل دادهها

در اين بخش از پژوهش ،براي مشخص شدن نتايج ،يافتشهاي حاصل از پيمايش تحليل
شده و عوامل مؤثر در جذب کاربران بش شبکشهاي اجتماعي فيحبـوک و تـوييتر مـورد
مطالعش ارار گرفتش است .شيوه کار بش اين صورت بوده اسـت کـش يافتـشهـاي حاصـل از
پاسخ کاربران اين شبکشها بش پرسشنامش اينترنتي ،بش عنوان داده بش نرمافـ ار  SPSSاراکـش
شده و تحليل آماري آن بش صورت جداول مورد تحليل ارار گرفتش است.
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يافتههاي پژوهش

از مجموع  360نفر کاربر کش پاسخگوي سؤاالت پرسشنامش بودهاند ،مهمترين موارد زيـر
بش دست آمده است .در مورد تفکيک جنسي ،يافتشهـا نشـان مـيدهـد کـش 60درصـد از
پاســخگويان مــرد و 40درصــد بقيــش زن بــودهانــد .در پــژوهش حاضــر 216 ،نفــر از
پاســخگويان را مــردان و  144نفــر را زنــان تشــکيل مــيدهنــد .همچنــين 85درصــد از
پاسخگويان در رده سني  16تـا  29سـال و 15درصـد بقيـش بـين  30تـا  45سـال اـرار
داشتشاند .يافتشهاي پژوهش همچنين نشان دهنده آن است کش بيشـتر پاسـخدهنـدگان بـا
فراوانــي46/6درصــد داراي تحصــيالت ليســانح25/8 ،درصــد داراي فــوق ليســانح،
18/8درصد داراي ديپلم و 8/8درصد داراي مـدرک تحصـيلي فـوقديـپلم بـودهانـد .در
خصوص مدت عضويت در شبکشهاي اجتماعي فيحبوک و توييتر 52/4درصد کـاربران
کمتر از يک سال 34/1 ،درصد بين يک تا دو سال و 10/5درصد ،بيش از  2سـال عضـو
اين شبکشها بودهاند.
نتايج جدول  1مي ان استفاده کاربران از شبکشهاي اجتماعي فـيحبـوک و تـوييتر در
طول يک هفتش را نشان ميدهد .يافتشها نشان ميدهد کش 27/6درصد کاربران «هفت بـار
در هفتش»24/7 ،درصد «شش بار در هفتش»12/6 ،درصد «پنج بار در هفتش» از شـبکشهـاي
اجتماعي فيحبوک و توييتر استفاده مي کنند .همان طـور کـش مشـاهده مـيشـود بيشـتر
کاربران در تمام روزهاي هفتش از اين شبکشهاي اجتماعي استفاده ميکنند.
جدول 1ـ میزان استفاده هفتگی کاربران از شبکههای اجتماعی فیسبوک و تويیتر

ميزان استفاده
یک بار در هفته
دو بار در هفته
سه بار در هفته
چهار بار در هفته
پنج بار در هفته
شش بار در هفته
هفت بار در هفته
میموع

فراوانی
32
31
25
39
45
89
99
360

درصد
8/8
8/6
6/9
10/8
12/6
24/7
27/6
100

  186پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستم /شماره ( 4پياپي  / )76زمستان 1392

همچنين با توجش بش اهميت فيحبوک و توييتر و امکانات متنـوع ايـن شـبکش ،سـعي
شده است تا داليل گـرايش کـاربران بـش ايـن شـبکشهـاي اجتمـاعي بررسـي شـود .در
خصوص داليل گرايش کاربران بش شبکشهـا ،چنـد گويـش کلـي کـش از درون چـارچوب
نظري و متون مربوط استخراج شده بود ،طراحي شد .اين گويشها عبارتانـد از :جريـان
آزاد اطالعات در شبکش ،برابـري اصـولي ،آزادي در ارتبـاط ،تسـهيم اطالعـات ،کنتـرل
اطالعات و ساير موارد ميباشد .در ادامش ،از کاربران خواستش شد درباره داليـل گـرايش
بش شبکش اجتماعي فيحبوک ،موارد اراکش شده را اولويتبندي کنند.
نتايج جدول  2نشان مي دهد ،در ميان مقولشهاي گـرايش بـش شـبکشهـاي اجتمـاعي
فيح بوک و توييتر ،تسهيم اطالعات و اخبار با  38/6درصـد ،بيشـترين فراوانـي را دارد.
کاربران همچنين بش ترتيب ،آزادي در ارتباط 35درصد ،جريان آزاد اطالعـات در شـبکش
13 /1درصد ،کنترل اطالعات 5/5درصد و برابري اصولي 4/5درصد انتخاب کردهاند.
جدول 2ـ علل گرايش کاربران به شبکههای اجتماعی فیسبوک و تويیتر

علل گرايش

فراوانی

درصد

جریان زاد اطالعات در شبکه
زادی در ارتباط
برابری اصولی
تسهیم اطالعات و اخبار
کنترل اطالعات
سایر موارد
میموع

47
126
16
139
20
12
360

13/1
35
4/5
38/6
5/5
3/3
100

با توجش بش نتايج جدول  ،3کاربران بيشتر با انگي ه سرگرمي از شبکشهـاي اجتمـاعي
فيح بوک و توييتر استفاده مي کنند .چنان کـش مؤلفـش سـرگرمي بـا فراوانـي  102نفـر و
28/3درصد بيشتر انگي ه کاربران در استفاده از اين شـبکشهـا بـوده اسـت .همچنـين بـش
ترتيب ايجاد و براـراري ارتبـاط ،دوسـتيابي ،گـذران واـت و آمـوزش و يـادگيري در
اولويتهاي بعدي کاربران در انگي ه استفاده از اين شبکشها بوده است.
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جدول 3ـ انگیزههای استفاده کاربران از شبکههای اجتماعی فیسبوک و تويیتر

انگيزههاي استفاده
دوستیابی
سرگرمی
موزش و یادگیری
اییاد و برشراری ارتباط
گشران وشت
میموع

فراوانی

درصد

86
102
23
96
53
360

23/9
28/3
6/4
26/7
14/7
100

بحث و نتيجهگيري

پژوهش حاضر با هدف پر کردن خألهاي علمي درباره تأثيرات شبکشهاي اجتماعي مجـازي
فيحبوک و توييتر صورت گرفتش است؛ در اين پژوهش تـالش شـده اسـت تـا گـرايش بـش
شبکشهاي اجتماعي فيحبوک و توييتر از نگاه کاربران آنها مورد مطالعش ارار گيرد.
يافتشهاي توصيفي نشـان مـيدهـد کـش در خصـوص ميـ ان اسـتفاده از شـبکشهـاي
اجتماعي ،بيشترين فراواني براي کاربراني است کـش هـر روز از ايـن رسـانشهـا اسـتفاده
مي کنند؛ همچنين بيش از نيمي از کاربران کمتر از يک سال است کش عضو اين شبکشهـا
شدهاند و با گذشت زمان ،گرايش بش سمت فيحبوک و توييتر در حـال افـ ايش اسـت.
رشد تصاعدي کاربران فيحبوک و توييتر ،اتفااي است کش در سراسر دنيا ،مؤسسان ايـن
شبکشها تجربش کردهاند اما دليل استقبال بيسابقش از آنها در کشور ما ،بـيترديـد ،داليلـي
جدا از تجربش ساير کشورها دارد کش پرداختن بـش آن مـيتوانـد در تبيـين سياسـتهـاي
مرتبط با شبکشهاي اجتماعي و اراکش راهکارهايي براي مصونيت از تهديدهـاي احتمـالي
مفيد باشد.
بررسي عوامل و داليل گرايش کاربران بش شبکشهاي اجتماعي ني نشان ميدهد کـش،
بيشترين عامل گرايش بش اين شبکشها ،تسهيم اطالعات و در ميـان اـرار دادن عاليـ و
اطالعات خود با ديگران است .وجود ظرفيت در اين شـبکشهـا و ايجـاد فضـايي بـراي
خود گشودگي و خودافشاگري بنا بش اذعان کاربران ،مهمترين دليل حضور آنـان در ايـن
فضا و استفاده از شبکشهاي اجتماعي است .ويژگي گمنامي و هويـت حفاظـتشـده در
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شبکشهاي اجتماعي سبب شده است ،کاربران بدون ترر از عوااـب اجتمـاعي ،مسـاکل
مهم عقيدتي ،عاطفي ،شخصي و حتي پ شکي خود را با ديگران در ميان بگذارنـد و يـا
بش راحتي ،بش برخي از پرسشهاي کامالً شخصي پاسخ دهند .شبکشهاي اجتماعي بـويژه
فيح بوک ،زمينشها و بسترهاي جذب همـش گونـش اطالعـات ،ازجملـش باورهـاي دينـي،
سياسي و حتي زندگي شخصي را در خود دارند و اين اابليتي است کش اگر کاربر نسبت
بش آن حساسيت نداشتش باشد ،ميتواند با اثرات زيانباري همراه باشـد .همچنـين عوامـل
ديگري نظير ،آزادي در ارتبـاط ،جريـان آزاد اطالعـات در شـبکش ،کنتـرل اطالعـات و
برابري اصولي ني در گرايش بش شبکش اجتماعي فـيح بـوک و تـوييتر اهميـت دارد کـش
باعث ميشود افراد بش راحتي و با عالاش وارد فضاي ارتباطي مجازي شوند.
يافتشها همچنين نشان دهنده آن است کش نگرش منفي کاربران بش رخدادهاي سياسي،
اجتماعي موجب گرايش بش بهرهمندي از اين شبکشها ميشـود .واضـح اسـت کـش افـراد
بر اسار نگرشها و گرايشهايي کش دارند ،بش برخي از منابع رسانشاي رجوع ميکنند و
از برخي ديگر روي برمي گرداننـد .در ايـن حالـت اسـت کـش کـاربران و مخاطبـان ،بـش
رسانشهاي جديدتر ازجملش شبکشهاي اجتماعي مجازي بش واسطش کارکردهـايي همچـون
تسهيم اطالعات ،اطالعرساني و اشتراکپذيري روي ميآورند.
بنا بر يافتش ها ،در فضاي راابتي رسانشها ،نبود شـبکشهـاي اجتمـاعي بـومي موجـب
گرايش بش شبکشهاي اجتماعي مجازي بيگانش خواهد شد .بديهي است کـش بـا توجـش بـش
ظرفيت شبکشهاي اجتماعي ،اين رسانش زمينشهاي مختلفي را از نـوع و محتـواي ارتبـاط
تا سبک زندگي و تجربش شخصي کاربران تحت تأثير ارار مي دهد .از ايـن رو ،حمايـت
دولتمردان و سياستگذاران رسانشاي از ايجاد و توسعش شبکشهاي اجتماعي مجازي بـومي
با گرايشهاي ارزشي و در عين حال جذابيتهاي الزم ،ميتواند ،امر مهمي در گرايش کاربران
بش اين شبکشها باشد چرا کش در صورت ايجاد شبکشهاي اجتماعي بـومي ايرانـي ـ اسـالمي،
دغدغشهاي جامعش در خصوص نحوه ارتباطهايي کش در فضاي مجازي شکل مـيگيـرد،
برطرف خواهد شد .در همين خصـوص الزم اسـت شـبکشهـاي اجتمـاعي اينترنتـي بـا
محوريت دانشاف ايي  ،تسهيم تجارب و اطالعـات ،اطـالعرسـاني و اطـالعيـابي مـورد
حمايت ارار گيرند.
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با توجش بش نتايج بش دست آمده از پژوهش ،در پايان بش منظور بهرهگيـري مناسـب از
تأثيرات فنّاوريهاي جديد ارتباطي پيشنهادهايي اراکش ميشود:
ـ شناخت کارکردها و آثار فنّاوريهاي نوين ارتباطي بويژه شبکشهـاي اجتمـاعي در
دستور کار ارار گيرد.
ـ راهکار برونرفت از اين معضل فرهنگي ،توجش ويژه بش نهادينـش کـردن ايـدههـاي
ناب اسالمي و تأمين منابع مالي براي ايجاد شبکشهايي است کش بتوانند جوانان را تغذيـش
فکري کنند و مانع از گرايش آنان بش شبکشهاي اجتماعي با مضامين غربي شوند.
ـ اراکش آموزش هاي الزم براي حفظ و مراابـت از حـريم خصوصـي در شـبکشهـاي
اجتماعي و شناخت کارکردها و آثار فضاهاي مجازي اينترنتي.
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