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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :با توجه به اينکه عضويت در شبکههاي اجتماعي مجازي بخصوص شبکه فيسبوک در
کشور ما رو به افزايش است و اين فراواني در بين دانشجويان نيز با توجه به آمارهاي اعالم شده از سوي منابع
مختلف خبري روند رو به رشدي را دارا ميباشد بررسي عوامل اين افزايش جمعيت و علل و عوامل آن ميتواند
مفيد واقع شود.
روش پژوهش :در اين تحقيق از روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي استفاده شده است و همچنين جهت انتخاب
حجم جمعيت نمونه در هر اليه از روش انتساب متناسب يا  PPSاستفاده شده است .روش اين پژوهش ،پيمايشي
و کتابخانهاي و ابزار اندازهگيري آن پرسشنامه بوده است جامعه آماري پژوهش ،تمام دانشجويان رشته علوم
ارتباطات اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکز و همچنين علوم و تحقيقات تهران بوده است .جهت
تجزيه و تحليل دادههاي آماري از بسته نرمافزاري  spssاستفاده شده است.
يافتهها :بررسي نتايج توصيفي به عمل آمده نشان ميدهد كه بيشتر پاسخگويان در گروه سني  01تا  07سال قرار
ميگيرند .همچنين بيشترين فراواني مربوط به خانمها با  55/7درصد است در پژوهش حاضر از بين فرضيههاي
مطرح شده که به بررسي تأثير مشارکت اجتماعي ،مشارکت سياسي ،مشارکت اقتصادي ،آموزش ،اطالعرساني و
سرگرمي شبکه اجتماعي فيسبوک در بين دانشجويان رشته علوم ارتباطات ميپردازد به جز مشارکت اقتصادي
فرضيههاي ديگر تأييد شده است.
نتيجهگيري :در پژوهش حاضر نتايج اميدوار کنندهاي به جز در مورد مشارکت اقتصادي به دست آمد که آن هم
ميتواند به دليل نداشتن سرعت کافي براي فعاليتهاي اقتصادي در اينترنت ،عدم اطمينان به فعاليت اقتصادي از
طريق اين شبکهها و يا آشنا نبودن کاربران با شيوههاي مختلف فعاليت اقتصادي باشد.
واژگان كليدي :شبکههاي اجتماعي مجازي ،فيسبوک ،مشارکت اجتماعي ،مشارکت سياسي ،مشارکت اقتصادي
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بيان مسئله و ضرورت تحقيق

مقدمه
با ورود به عصر ارتباطات و جامعه شبکهاي ،ما در

شبکههاي اجتماعي مجازي پس از پيشرفتهاي

بيشتر حوزهها شاهد تحوالت تکنولوژيکي گوناگوني

چشمگيري که در قرن حاضر در حوزه ارتباطات و

هستيم .اينترنت به مثابه «رسانه جديد» و يکي از

اطالعات به وقوع پيوسته است بيشک يکي از

از

مهمترين کانالهاي ارتباطي افراد مختلف در سراسر

محدوديتهاي الگوهاي چاپ و پخش در ارتباطات

جهان ميباشد .شبکههاي اجتماعي مجازي محصول

فراتر رفته است .از جمله پديدههاي جديدي که بر اثر

فناوريهاي وب دو هستند .وب دو به آن دسته از

ادغام فناوريهاي مختلف ارتباطي در سالهاي اخير

فناوريهايي اطالق ميشود که امکان مشارکت کاربر

شکل گرفته ،شبکههاي اجتماعي مجازي است .اين

در توليد محتوا و به اشتراکگذاري اطالعات شامل:

شبکهها با عضو گيريهاي رايگان از کاربران توانستهاند

متن ،عکس ،فيلم ،پيوند و فايل و هر گونه داده ديگر را

در جريان سازيهاي مختلف ،نقشي اساسي بر عهده

فراهم ميآورند .جوامع مختلف بر اساس تنوع

داشته باشند .مهمترين اين شبکهها بر اساس بيشترين

فرهنگي ،امکانات و محدويتهاي زيرساخت و

مخاطب عبارتند از :فيسبوک ،ماي اسپيس ،اورکات،

وضعيت سواد رايانهاي ،برداشتهاي متفاوتي از اين

توييتر ،فرند فيد .با توجه به پر مخاطب بودن فيسبوک

گونه پديدههاي نو ظهور دارند و به همين دليل از آن

در مقايسه با ساير شبکههاي اجتماعي مجازي مطالعه

پديده ،استفاده مناسب و يا احتماالً با آن مقابله ميکنند.

حاضر بر روي اين شبکه خواهد بود با توجه به اينکه

لذا پرداختن به زواياي پيدا و پنهان شبکههاي اجتماعي

عضويت در شبکههاي اجتماعي مجازي بخصوص

مجازي ذکر شده و تبيين چگونگي موفقيت و گسترش

شبکه فيسبوک در کشور ما رو به افزايش است و اين

اين شبکهها در ابعاد مختلف در بين مخاطبان خود

فراواني در بين دانشجويان نيز با توجه به آمارهاي

ميتواند افقهاي روشني را در جهت شناخت

اعالم شده از سوي منابع مختلف خبري روند رو به

فرصتها و تهديدهاي موجود در اختيار ما قرار دهد.

رشدي را دارا ميباشد بررسي عوامل اين افزايش

شبكههاي اجتماعي مجازي با توجه به تواناييهاي

جمعيت و علل و عوامل آن ميتواند مفيد واقع شود.

مختلفي كه در حوزههاي مختلف سياسي ،اقتصادي،

متأسفانه در ايران در عرصه سياستگذاري فضاي

فرهنگي و اجتماعي از قبيل اشتراکگذاري محتوا،

مجازي بهويژه رسانههاي جديد ،توجه چنداني به

ايجاد دوستي و ارتباط مجازي ،قدرت كندو سازي

نيازهاي ارتباطي مخاطبان ايراني در پيوستن به

لينك كردن و لينك شدن ،باز انتشار ،دنبال كردن و

شبکههاي مجازي بهخصوص فيسبوک نشده است .در

دنبال شدن ،سرگرمي ،بازيهاي گروهي ،جستجو شدن

حقيقت نگاه منفي به تحوالت فناوري در عرصه

و جستجو كردن ،اطالعرساني ،دسترسي توسط تلفن

رسانههاي جديد و بيتوجهي به نيازهاي ارتباطي

همراه ،ساختار دموكراتيك ،قدرت ايجاد تحرك

مخاطبان نهتنها ما را از شناخت علمي نيازهاي ارتباطي

اجتماعي و ادغام فناوريها و ...دارا ميباشند شايان

مخاطب ايراني دور ميکند ،بلکه زمينه را براي

توجه دو چندان بوده و اهميت بررسي و مطالعه آنها را

تأثيرگذاري اين شبکهها که در بسياري از مواقع همسو

آشكار ميسازد .در بين شبكههاي اجتماعي معرفي شده

با منافع ملي ما نيست فراهم ميآورد (کيا و نوري

شبكه فيسبوک از اهميت خاصي برخوردار است چرا

مرادآبادي .)0 ،1191

كه توانسته است به خانههاي مردم سراسر كشورها در

مهمترين

دستاوردهاي
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انقالب

ارتباطات،
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جهان با فرهنگهاي مختلف در هر پنج قاره رسوخ

اينترنت و ...جهان جديدي به موازات جهان واقعي به

كند .لذا در اين مقاله سعي ميشود به بررسي نقش

وجود ميآيد .رسانههاي الکترونيکي مخاطبان وسيع و

شبکه اجتماعي فيس در جذب دانشجويان رشته علوم

متکثري دارند که مجموعههايي از حيث محتواي

ارتباطات اجتماعي بيشتر پرداخته شود و در اين راه

نمادين را به اين مخاطبان عرضه ميکنند .در چنين

نقش فيسبوک در حوزههاي مهم اجتماعي ،سياسي،

شرايطي فضاي مجازي شکل ميگيرد و فرهنگها همه

اقتصادي ،آموزشي ،اطالعرساني و سرگرمي سنجيده

از طريق واسطـههاي الکتـرونيکي منتقـل ميشوند و

خواهد شد( .ضيايي پرور )01 ،1139

مفاهيـم زمان و مکـان معاني تازهاي پيدا ميکنند.
فواصل زماني و مکاني عمالً از ميان برداشته ميشوند و
انتقال اطالعات ،دادهها و سرمايهها و امکان ارتباط

تعاريف و مفاهيم
وب  :2اصطالح وب  0که بهوسيله شرکت

همزمان ميان افراد در نقاط مختلف به وجود ميآيد.

رسانهاي اوريلي در سال  0111ايجاد شد و در نخستين

اکنون نتايج پژوهشها بيانگر افزايش فعاالن مجازي

کنفرانس وب  0در سال  0112مورد قبول عموم قرار

نسبت به شبکههاي اجتماعي است که در عصر کنوني

گرفت .در محافل  ictعموماً از وب  0براي بيان نسل

به محبوبترين نوع وبسايتها بدل شده و کاربران،

دوم سرويسهايي از وب استفاده ميشود که امکان

بخش قابلتوجهي از وقت خود را به اين شبکهها

همکاري و مشارکت را براي مردم فراهم ساختهاند .در

اختصاص دادهاند (قاسمي و عدلي پور .)11 ،1190

اين فضا کاربر صرفاً مصرف کننده محتوا نيست بلکه
خود او هم در فرايندي جمعي و غير متمرکز به توليد

مشارکت اجتماعي

محتوا ميپردازد و بهطور کلي در چرخه حيات وب

مشارکت اجتماعي در معناي وسيع دربردارنده انواع

جديد ،نقشي مستقيم و مؤثر ايفا ميکند .وب  0داراي

کنشهاي فردي و گروهي بهمنظور دخالت در تعيين

دو ويژگي است -1:حجم قابل توجهي از محتوا توسط

سرنوشت خود و جامعه و تأثيرگذاردن در فرايندهاي

کاربر توليد ميشود  -0کاربران در قالب گروههاي دو

تصميمگيري مرتبط با امور عمومي است .مشارکت

نفره ،چند نفره يا پر تعداد با يکديگر ارتباط برقرار

اجتماعي داللت بر گسترش روابط بين گروهي در

ميکنند و اطالعات خود را به اشتراک ميگذارند.

قالب انجمنهاي داوطلبانه ،باشگاهها ،اتحاديهها و
گروههايي دارد که معموالً خصلتي محلي و غير دولتي

شبکههاي اجتماعي مجازي

دارند که در قالب سياستهاي اجتماعي و مشارکت و

شبکههاي اجتماعي مجازي ،خدمات برخطي

درگير ساختن مردم در فرايندهاي اجتماعي مختلف را

هستند که به افراد اجازه ميدهند در يک سيستم

هدف خود قرار ميدهند .در خصوص مشارکت آنالين

مشخص و معين پروفايل شخصي خود را داشته باشند،

بايد گفت ،بحث جديدي در زمينه مشارکت نيست،

خود را به ديگران معرفي کنند ،اطالعاتشان را به

فقط مکان مشارکت را تغيير داده است و از فضاي

اشتراک بگذارند و با ديگران ارتباط برقرار کنند.

آفالين فضاي فيزيکي ،وارد فضاي آنالين شده و

انقالب ارتباطات ،نوع جديدي از ارتباطات

مشارکت آنالين در اين فضا موجوديت يافته است.

مجازي را که خالي از روح حاکم بر روابط واقعي

محققان تعداد زيادي از انگيزهها را براي مشارکت

اجتماعي است به وجود آورده است .از طريق ماهواره،

آنالين برشمردهاند که به سه انگيزه اصلي که براي
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مشارکت آنالين توسط پيتر کالک عنوان شده اشاره

هانتينگتون مشارکت سياسي را فعاليت اعضاي جامعه

ميکنيم-1:انتظار روابط متقابل -0افزايش شناخت -1

براي تأثيرگذاري بر سياستهاي عمومي دانستهاند .در

حس اثربخشي( .غفاري و نيازي )03 ،1131

بيشتر تعاريف صورت گرفته از مشارکت سياسي،
خصيصه حاکميت مردم در انتخابات و دخالت در

مشارکت اجتماعي و شبکههاي اجتماعي مجازي
رسانههاي اجتماعي رسانه شخصي هستند؛ زيرا
براي توسعه خود به مشارکت افراد نياز دارند .اين
مشارکت با توليد محتوا همراه است .رسانههاي آنالين
مشارکتي همراه با اشتراکگذاري اخبار ،عکسها،
ويدئوها و پادکستها و با فرايند نظر دهي ،يک عموم
مطيع سراسري بهوسيله وب سايتهاي خود ارائه
ميدهد .دو جنبه کليدي رسانههاي اجتماعي مفهوم
جامعه و همکاري است که پرداختن به اين دو باعث
رشد چشمگير آنها شده است .در مشارکت اجتماعي
نيز پايه مفاهيم بر اين دو اصل استوار است .به عبارتي
ديگر ،در پشت سايتهاي شبکههاي اجتماعي ،کاربران
هستند و مشارکت کاربران در اين سايتها باعث
توسعه و رشد آنها شده است و به بياني ديگر ،اعتبار
اين شبکهها در مشارکت کاربران است .براي مثال،
اعتراضهاي مردمي اخير در مصر ،از فضاي مجازي به
فضاي فيزيکي کشيده شد و نوعي اعتراض مشارکتي را
در آن جامعه بسط داد .مشارکت آنالين دولتها
ميتواند باعث گسترش مشارکت آنالين ملتها شود.
دولتها با مشارکت آنالين در شبکههاي اجتماعي
ميتوانند به توفيقات زيادي از قبيل اجراي کاملتر
برنامهها ،ارائه خدمات با هزينه کمتر ،ايجاد انگيزش
دروني ،توسعه مدني ،احساس مسئوليت آنالين،
استفاده از دانش بومي و ...دست پيدا کنند( .ساعي و

تصميمگيريها و اداره امور کشور و مشارکت آگاهانه
و قدرتمندانه مـردم در کليه نهادهاي اجتماعي وجـود
دارد( .غفاري و نيازي )1131،11
مشارکت سياسي و شبکههاي اجتماعي مجازي
در عرصههاي سياسي ،وسايل ارتباطجمعي و
بخصوص وسايل ارتباطي جديد از جمله شبکههاي
اجتماعي مجازي نقش غيرقابل انکار و مؤثري را دارا
هستند .از بسيج عمومي و جهتدهي افکار جمعي تا
کمک به شيوههاي حکومتداري ،نظارت بر عملکرد و
کارکردهاي آرمانهاي دولتي ،تقويت نهادهاي مدني،
ترغيب شهروندان به مشارکت گسترده ملي ،تحريک
احساسات ملي و سياسي جامعه ،برمال ساختن زد و
بندهاي پشت پرده در جريانات سياسي ،انتقال پيام و
مطالبات مردم به دولت و منعکس ساختن فعاليتها و
عملکرد دولت در جامعه و ...رسانهها و بخصوص
رسانههاي اجتماعي در نهادينه ساختن پلوراليسم
سياسي ،تبيين ديدگاههاي احزاب مختلف و ترويج
دموکراسي و ...جايگاه ممتازي دارد ،بهخصوص در
دوران گذار ،کمک شاياني در پشت سر گذاشتن بحران
ميکنند( .رحمان زاده )31،9،31
مشارکت اقتصادي
مشارکت اقتصادي به معناي حضور و همکاري
آگاهانه اقشار مختلف در جهت توليد ،پسانداز،

افتاده )119 ،1190

سرمايهگذاري بيشتر و مطلوبتر ،توزيع مناسب و
مشارکت سياسي

عادالنهتر و مصرف بهينه از منابع طبيعي و کاالهاي

مشارکت سياسي را فعاليت داوطلبانه اعضاي

مورد نياز زندگي و صرفهجويي در استفاده از منابع

جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقيم و غير

کمياب زندگي است .در مشارکت واقعي ،شرکت دادن

مستقيم در سياستگذاري تعريف کردهاند .نلسون و

ردههاي پايين جامعه در فرايند توسعه در سطوح اجرا،
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تصميمگيري ،نظارت و برخورداري از منابع مطرح

شرکتها در شبکههاي اجتماعي مجازي صفحات

است .از نمونههاي مشارکت اقتصادي ،سازمانهاي

مخصوص به خود ايجاد کردهاند .سازمانها اخيراً به

خودياري ميباشند ،تشکيالتي که در جهت تقويت

تبليغات شفاهي ايجاد شده در شبکههاي اجتماعي

توان اقتصادي اعضا با اتکاي به کوششها و ابزار خود

مجازي ،به عنوان يک رسانه ارتباطي نگاه ميکنند.

آنان عمل ميکند .در چنين سازمانهايي ،مشارکت در

شبکههاي اجتماعي مصرف کنندگان را قادر به استفاده

تأمين سرمايه ،نيروي کار ،تصميمگيري جمعي و

از فناوري فروشگاه اجتماعي آنالين ميکنند( .خيري و

استفاده از بازده و منافع حاصله مورد نظر است.

جرجرزاده )1190،111

(غفاري و نيازي )01 ،1131

آموزش :شبکههاي اجتماعي مجازي يکي از نوين
ترين و پرمخاطبترين سرويسهاي اينترنتي عصر

مشارکت اقتصادي در شبکههاي اجتماعي مجازي

حاضر هستند .اين شبکهها کاربردهاي متفاوتي دارند و

امروزه فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان يکي

از جنبههاي گوناگون قابل بررسي ميباشند .با کشيده

از بسترهاي نوين بهسرعت در حال تأثيرگذاري بر

شدن دامنه آموزش و يادگيري به عرصه مجازي

زندگي بشر است .اين تأثير در همه وجوه اجتماعي

بهرهگيري از شبکههاي اجتماعي مجازي در اين راستا

ديده ميشود .از آن جمله تأثير شديد فناوري اطالعات

امري حياتي به نظر ميرسد .تعامل و قدرت برقراري

بر اقتصاد است .در اقتصاد جديد که مبتني بر شبکههاي

ارتباط به عنوان ويژگي مهم اين شبکهها عنصري

رايانهاي است محيط کسب و کار در حال تبديل شدن

تأثيرگذار در يادگيري مادامالعمر ميباشد .بنابراين

به محيطي ديجيتالي رقمي است .چنين اقتصادي را با

اختصاص دادن بخشي از فضاي شبکههاي اجتماعي

عناويني همچون اقتصاد شبکهاي يا اقتصاد ديجيتال نيز

مجازي بهصورت کنترل شده براي يادگيري مادامالعمر

ناميدهاند .اقتصاد ديجيتال به اقتصادي گفته ميشود که

ميتواند زمينه پيشرفتي چشمگير و تحولي گسترده را

قسمت اعظم آن بر پايه فناوريهاي ديجيتال شامل

در نظام آموزشي ما فراهم کند .شبکههاي اجتماعي

شبکههاي ارتباطي ،رايانهها ،نرمافزارها و ساير

ابزاري بسيار سودمند هستند که اگر بهدرستي کنترل و

فناوريهاي اطالعاتي است .با افزايش محبوبيت

اداره شوند ميتوانند زمينههاي ايجاد انقالبي گسترده را

شبکههاي اجتماعي مجازي ،جهان در حال کوچکتر

در زمينه آموزش فراهم کنند .شبکههاي اجتماعي

شدن است و مردم بيش از پيش با يکديگر ارتباط

مجازي تمرکز ويژهاي بر روي ارتباطات آنالين دارند

برقرار ميکنند .شبکههاي اجتماعي به يک نيروي

که با عاليق و فعاليتهاي مشترک دسته بندي شدهاند.

قدرتمند در شکل دهي به ابعاد مختلف اقتصادي تبديل

امروزه دانشجويان باور دارند که وجود شبکههاي

شدهاند زيرا بازاريابي شفاهي را تقويت کرده و

اجتماعي مجازي در زندگيشان ضروري است.

بهسرعت در تصميمات خريد مشتريان اهميت پيدا

(دادگران )119 ،1130

ميکنند .با وجود اينکه تبليغات يک منبع اطالعاتي
مؤثق است ،شبکههاي اجتماعي ممکن است اهميت به

مزاياي استفاده شبکههاي اجتماعي مجازي در

مراتب بيشتري از تبليغات پيدا کنند .در مورد شبکههاي

آموزش

اجتماعي مثل فيسبوک و توئيتر و ميزان تأثير آنها بر

 -1انعطافپذيري  -0تکرارپذيري -1راحتي و

بازاريابي ،مطالب بسياري گفته شده است .بسياري از

در دسترس بودن -2انتشار سريع و آزادانه اطالعات،
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افزايش قدرت تحليل و تقويت روحيه انتقادي-5.امکان

به اصطالح شهروند خبرنگاران از توليدکنندگان و

بيان ايدهها بهصورت آزادانه و آشنايي با ايدهها ،افکار

بازيگران جدي اين ساختار شبکهاي هستند( .رحمان

و سليقههاي ديگران -1 .افزايش سرعت در فرآيند

زاده )9 ،1139

آموزش و ايجاد ارتباط شبانهروزي بين استاد و
شاگرد -7.عبور از مرزهاي جغرافيايي و آشنايي با
نظرات متفاوت از جوامع مختلف( .موميوند و
جمشيدي )1190،132

در دنياي امروز ،انسان زير سلطه تکنولوژي ،نيازي
روز افزون به استراحت و سرگرمي دارد تا بتواند
اضطرابها و نگرانيهاي ناشي از زندگي دشوار

اطالعرساني
يکي از کارکردهاي اساسي رسانهها ،از جمله
شبکههاي اجتماعي ،اطالعرساني از تحوالت و وقايعي
است که در محيط اجتمـاعي واقع ميشوند .پيشرفت
بهتانگيز وسايل ارتباط جمعـي در قـرن حاضـر،
جهان را به دهکده کوچکي تبديل کرده که انسانها
امکان اطـالعيـابي از همه وقـايع و حـوادث جهـان را
بهطـور سـريع و جـامع دارند .در عصر ارتباطات هيچ
حادثهاي هر چند در دورترين نقاط ،منحصر به يک
منطقه جغرافيايي خاص نيست و ازاينرو سـه
ويـژگـي :فـرازمـاني ،فـرامـکاني و سـرعت فـوق-
العـاده از خصيصههاي وسايل ارتباطجمعي است.

(اطالعرساني ،علم مناسبسازي گردآوري ،ذخيره و
پردازش اطالعات) و دسترسپذير ساختن اطالعات
بازيابي و انتقال اطالعات است .شبکههاي اجتماعي
مجازي بهطور روز افزون مورد استفاده قرار ميگيرند
تا عقيدهها را منعکس کنند و نيز ابزاري براي تسهيم
اطالعات در ميان اين جوامع باشند .مفهوم شبکه در
اصطالح خبرنگاري شبکهاي يا خبرنگاري شبکهاي
شده ،بياختيار آراي مانوئل کاستلز در مورد جامعه
شبکهاي را به ذهن متبادر ميکند .او ميگويد به عنوان
روندي تاريخي ،کارکردها و فرايندهاي مسلط در عصر
اطالعات ،هر روز بيش از پيش ،پيرامون شبکهها
سازمان مييابند .در حقيقت ،ديگر رسانههاي سنتي،
ترک تازان بيرقيب محيط رسانهاي نيستند؛ بلکه در
اين ساختار ،بالگرها خبرنگاران مستقل و همه و همه
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سرگرمي

ماشيني را التيام بخشد و با روحيهاي بهتر و آمادهتر به
کار و تالشي سازنده و سودمند بپردازد در اين ميان
وسايل ارتباط جمعي به عنوان مهمترين ابزار تفريحي
و سرگرمي افراد به شمار ميروند که با پخش و انتشار
برنامههاي سرگرم کننده ،بر الگوي رفتاري اوقات
فراغت انسان اثراتي تعيين کننده دارند و از اين طريق
است که فرد از تنهايي و زندگي سخت روزمرهاش
رهايي مييابد و با محيط بيروني تماس برقرار ميکند.
بدون شک ،برنامههاي سرگرم کننده پاسخگويي به يک
نياز واقعي انسانها است
شبکههاي اجتماعي مجازي و سرگرميهاي ايجاد
شده توسط اين شبکهها براي کاربران ،يکي از مهمترين
بخشهايي است که کاربران مختلف را در هر جاي اين
کره خاکي که باشند به هم نزديک ميکند و احساس
نزديکي ايجاد شده در ضمن تفريحات موجود در اين
شبکهها تأثيرات فراواني بر هويت و بخصوص هويت
فرهنگي کاربران دارد( .دادگران )101 ،1130
پيشينه پژوهش
در اين بخش به بيان پژوهشهاي مشابه که در
خصوص فيسبوک و عوامل تأثيرگذار آن بر کاربران
است و توسط ساير پژوهشگران انجام شده اشاره
خواهد شد .در پاياننامه اکبريه در مقطع کارشناسي
ارشد با عنوان نقش شبکههاي اجتماعي مجازي در
جلب مشارکت اجتماعي با بررسي ديدگاههاي

مجله مديريت فرهنگي /سال هشتم /شماره بيست و پنجم /پاييز 9313

بررسی عوامل مؤثر در شبکه اجتماعی فیسبوک نسبت به جذب دانشجويان رشته علوم ارتباطات اجتماعی

دانشجويان کاربر فيسبوک در دانشگاههاي شهر تهران

شهابي و قدسي بيات با عنوان اهداف و انگيزههاي

انجام شده که يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد که

عضويت کاربران در شبکههاي اجتماعي مجازي

ميان نفوذ شبکههاي اجتماعي مجازي ،بهرهمندي افراد

مطالعهاي درباره جوانان شهر تهران يافتهها حاکي از آن

از اين شبکهها و همچنين جلب مشارکت اجتماعي

است که اکثر کاربران بهمنظور تسهيل روابط فعلي،

کاربران رابطه معناداري وجود دارد.

احياي ارتباطات قديمي ،ايجاد و حفظ ارتباطات

در پاياننامه رجبي در مقطع کارشناسي ارشد با

دوستانه بدان روي آوردهاند و فضاي شبکههاي

عنوان بازنمايي گرايشهاي سياسي کاربران ايراني در

اجتماعي مجازي را سياسي نميدانند .هر چند در کنار

شبکههاي اجتماعي مجازي با مطالعه موردي فيسبوک،

ديگر عوامل ،برخي پيامدها و داللتهاي سياسي در

کاربران از فيسبوک براي انجام فعاليتهاي سياسي

فرايند کنشگري شبکهاي آنان قابل درک است که مقاله

خود استفاده ميکردهاند اين يافته تحقيق با آنچه که در

در بخش نهايي به تبيين و تشريح آنها ميپردازد.

نظريه جامعه اطالعاتي از اهميت ويژهاي برخوردار
است مطابقت دارد.

در مقالهاي که توسط زندوانيان ،حيدري ،باقري و
عطار زاده با عنوان آسيبهاي فضاي مجازي بين دانش

مقاله موميوند با عنوان يادگيري مادامالعمر

آموزان دختر در شهر يزد هدف از اين مقاله را

کارکردي جديد براي شبکههاي اجتماعي و همچنين

شناسايي آسيبهاي فضاي مجازي بين دانش آموزان

مقاله خانم سميه کاظمي با عنوان طراحي ابزارهاي

دختر مقطع متوسطه شهر يزد است .نتايج نشان داد که

آموزشي در مدارس ايران بر اساس رويکرد شبکههاي

استفاده از فضاي مجازي تحصيلي ،سازگاري ،اعتقادي

اجتماعي بر نقش شبکههاي اجتماعي در امر آموزش

ـ عبادي و رواني دانش آموزان تأثير منفي دارد و بين

تأکيد شده است.

وسايل ،تلفن همراه بيشترين و بازيهاي رايانهاي

در مقاله جهانشاهي با عنوان تأثير رسانههاي

کمترين آسيب را بر دانش آموزان داشته است .دانش

اجتماعي مجازي بر خبرنگاري به اهميت شبکههاي

آموزان در اولويتبندي راهکارهاي مقابله با آسيبهاي

اجتماعي مجازي در تغيير روند اطالعرساني و اينکه

فضاي مجازي ،تقويت ارتباطات منطقي و عاطفي در

شهروندان نيز ميتوانند از طريق مشارکت در اين

خانواده و جايگزين کردن تفريحهاي سالم ،درگير

شبکهها ،خود به شهروند خبر نگاراني تبديل شوند که

کردن افراد در فعاليتها و برنامههاي مثبت را مهمترين

در عرصه اطالعرساني مؤثر ميباشند تأکيد شده است.

و افزايش نظارت حوزههاي سياسي ـ امنيتي و

اين يافته تحقيق با آنچه که در نظريه جامعه شبکهاي

فيلترينگ را کماهميتترين راهکار براي کاهش

نيز اهميت دارد مطابقت مينمايد.

آسيبهاي فضاي مجازي دانستهاند.

مقاله حکيمي کـارشناس ارشد علـوم ارتباطات

در مقاله حميدي کارشناس ارشد علوم ارتباطات

اجتماعي با عـنوان نقش شبکههاي اجتـماعي بر هويت

اجتماعي با عنوان نقش شبکههاي اجتماعي در انقالب

(مطالعهاي موردي روي فيسبوک و کاربران کرد) که

مصر در سال  1190سعي در بيان اهميت شبکههاي

در سال  1191به چاپ رسيده است به مطالعه تأثير

اجتماعي در بروز انقالب مصر دارد به گفته ايـشان اين

شبکه اجتماعي فيسبوک بر فرهنگ و هويت کردي

نوشتار پژوهشـي در راستاي بررسي نقش شبکههاي

ميپردازد و اينکه چگونه فيسبوک باعث حس هويت

اجتماعي در انقالب مصـر ميباشد .اعتراضاتي که از

مشترکي در ميان کردها ميشود .در مقاله محمود

 05ژانويه  0111در مصر با هدف سرنگوني دولت

مجله مديريت فرهنگي /سال هشتم /شماره بيست و پنجم /پاييز 9313

113

بهروز شهسواری و بیبی سادات میراسماعیلی

حسني مبارک صورت گرفت ،پرسشهاي مهمي را

ارتباطات مجازي بخش عمدهاي از داليل استفادهي

درباره نقش رسانهها بهويژه شبكههاي اجتماعي ،در

كاربران از اين فضاست دامنه اين ارتباطات مجازي از

تحوالت سياسي اين کشور مطرح کرد .آنچه در اين

ايميل ،چت و وبالگ نويسي فراتر رفته و شبکههايي

اعتراضات ،مشهود است نوعي اصالح گري ديني با

براي کاربرد همه اشکال ذکر شده بهمنظور داشتن

هدف پايه گذاري نظام اجتماعي بر مبناي دين اسالم و

تعامالت اجتماعي کاملتر و همه جانبه تر ميان افراد

به شيوه ديني است که از آن تعبير به بيداري اسالمي

ايجاد شده است؛ اين اشکال جديد ،شبكههاي اجتماعي

ميشود؛ اما اينکه ميزان تأثيرگذاري اين رسانهها در

نام دارند شبكه اجتماعي مجازي ،وب سايت يا

تحوالت اين کشور چقدر بوده و تحليلگران غربي که

مجموعهاي از وب سايتهايي است كه به كاربران اين

بر نقش مؤثر شبکههاي اجتماعي در تحوالت

امكان را ميدهد؛ که عالقهمنديها ،افکار و فعاليتهاي

دمکراتيک کشورهاي عربي تأکيد ميکنند چه هدفي

خود را با يكديگر به اشتراک بگذارند .به عبارت ديگر،

دارند و آيا اساساً اين تحليلها ،با ماهيت اسالمي اين

شبكههاي اجتماعي سايتهايي هستند که با استفاده از

انقالب يا وجهه مردمي بودن آن سازگار هست يا خير،

يک موتور جستجوگر و افزودن امکاناتي مانند چت پيام

سؤالهايي هستند که اين مقاله درصدد پاسخگويي به

رساني الکترونيک ،انتقال تصوير و صدا و غيره ،امکان

آنها ميباشد.

ارتباط بيشتر کاربران را در قالب شبكهاي از روابط

در مقاله رحمانزاده که با عنوان کارکرد شبکههاي

فردي و گروهي فراهم ميآورند.

اجتماعي مجازي در عصر جهانيشدن به انجام رسيده
است جهانيشدن فرايندي است اجتنابناپذير که از قرن

اهداف آشکار شبکههاي اجتماعي مجازي

نوزدهم و بيستم شروع شده و همراه با فراز و

 -3سازماندهي انواع گروههاي اجتماعي مجازي

نشيبهايي که هيچگاه به جز دوران جنگهاي جهاني

همان گونه که فلسفه وجودي شبکههاي اجتماعي

اول و دوم متوقف نشده ،به تکامل خود ادامه داده است.

واقعي ،تشکيل و پيوند گروههاي اجتماعي بر محور

اين فرايند در طول مسير خود ابتدا در بعد اقتصادي

مشارکت اعتقادي ،اقتصادي ،سياسي و اجتماعي است،

موفق بوده ولي کم کم به ساير ابعاد نيز گسترش يافته

بسياري از شبکههاي اجتماعي در اينترنت نيز با انگيزه

است .اين مقاله در راستاي تبيين نقش شبکههاي

سازماندهي کردن گروههاي اجتماعي مجازي با تکيه بر

اجتماعي مجازي در عصر جهانيشدن نخست به طرح

اشتراکات مختلف شکل ميگيرند .پيداست که اعضاي

موضوع پرداخته و سپس مفاهيم جهانيشدن ،کنش

اين اجتماعات مجازي با پيوندهايي که با يکديگر

ارتباطي ،مشارکت ارتباط مؤثر ،شبکههاي اطالعاتي و

دارند ،در مجموع به دنبال تحصيل يک هدف مشترک

ارتباطي ،شبکههاي اجتماعي مجازي را توصيف و در

در دنياي واقعي که غالباً هدفي سياسي ،اجتماعي يا

ادامه ارتباط شبکههاي اجتماعي مجازي با جهانيشدن

فرهنگي است ،هستند.

را تشريح نموده است.

 -2انتشار سريع و آزادانه اخبار و اطالعات ،افزايش

در مقاله پژوهشي رسولي و مرادي که با عنوان
عوامل مؤثر بر توليد محتوا در شبکههاي اجتماعي به

قدرت تحليل و تقويت روحيه انتقادي
اخبار شبکههاي اجتماعي بدون سانسور منتشر

چاپ رسيده است نشان ميدهد که امروزه ،تعامل

ميشوند و اين ميتواند يک مزيت تلقي شود؛ هر چند

اجتماعي افراد به فضـاي مجازي کشيده شده است و

امکان تکثير اطالعات مخدوش و نادرست نيز در اين
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شبکهها بيش از نسل قبلي رسانههاست .البته امکان

خود درباره عاليق خود صحبت ميکنند و اين به

مقايسه و تحليل اطالعات براي مخاطبان وجود دارد و

شرکتهاي تبليغاتي اجازه ميدهد که بر اساس همين

نبايد بنا را بر اعتماد به هر آنچه در اين شبکهها توليد و

عاليق ،براي آنها آگهي بفرستند .عالوه بر اين ،بسياري

باز نشر ميشود ،گذاشت .تحليل اخبار متناقضي که در

از شرکتها با ايجاد حساب کاربري و صفحات

اين نوع پايگاهها منتشر ميشوند ،قدرت نقد و نگاه

شخصي در شبکهها ،با ساير کاربران و مشتريان خود و

عميقتر به مسائل اجتماعي را فراهم ميکند .اين نوع

نيز ساير شرکتها ارتباط برقرار نموده و امور تجاري

پايگاهها به مخاطبان خود فرصت ميدهند تا از تبعيت

خود را پيش ميبرند.

کورکورانه فاصله گرفته و در دراز مدت به خرد نقادانه
خود روي آورند.

 -2مجازي و جهانيسازي
امروزه روند مجازي شدن مردم ،دولت و خدمات

 -1توسعه مشارکتهاي اجتماعي

انکارناپذير است و جبر تکنولوژي آن حاکميت مطلق

در شبکههاي اجتماعي ،همواره اعضاي شبکه

دارد .برخي از کارشناسان معتقدند ،روند مجازيسازي

بهصورت مستقيم و غير مستقيم به شرکت در

تمام دنيا ،ادامه مسير جهانيسازي است و کشورهاي

فعاليتهاي واقعي در زندگي اجتماعي تحريک و

پيشرفته به اسم اهداف بينالمللي به دنبال جهانيسازي

تشويق ميشوند .تأثيرگذاري قابل توجه شبکههاي

از کانال مجازيسازي هستند .آنها ميخواهند با

اجتماعي مجازي بر ميزان و کيفيت مشارکتهاي

جذابيت فضاي مجازي روند جهانيسازي را به

اجتماعي در جوامع مختلف به حدي بوده است که

کشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه تحميل کنند.

اخيراً تعداد قابل توجهي از شبکههاي اجتماعي ،دقيقاً با
هدف توسعه مشارکت اجتماعي در زمينههاي خاص

 -1شبکههاي اجتماعي مجازي جايگزين سازمان ملل
يکي ديگر از ديدگاهها درباره توسعه شبکههاي

ايجاد شدهاند.
 -4به اشتراک گذاشتن عالقهمنديها توسط اعضا

اجتماعي جايگزين کردن آنها به جاي سازمانهاي

يکي از رويکردهاي اصلي شبکههاي اجتماعي

بينالمللي است و در آينده شبکههاي اجتماعي نقش

مجازي ،به اشتراک گذاشتن عالقهمنديهاي کاربران

رابط بين دولت ـ ملتها با ساير دولت ـ ملتها باشند

شبکه با يکديگر است .موضوع به اشتراک گذاشتن

و تمامي مراودات و فعاليتهاي بينالمللي از طريق

عالقهمنديها در شبکههاي اجتماعي از چنان اهميتي

آنها پيگيري شود.

برخوردار است که ميتوان گفت بدون آن ،شبکه

 -4مديريت زمان واقعي جهان فقط با چند کليک

اجتماعي معنا نخواهد داشت( .عقيلي )115 ،1190

امروز پايش مانيتورينگ زمان واقعي اطالعات در
شبکههاي اجتماعي اگر بزرگترين کاربرد اين شبکهها

اهداف پنهان شبکههاي اجتماعي مجازي
 -3تبليغات هدفمند اينترنتي
شبکههاي اجتماعي در اينترنت ،يکي از منابع مهم
براي کسب درآمد از راه تبليغات به شمار ميرود؛ چرا
که اعضاي شبکههاي اجتماعي در صفحات مربوط به

نباشد ،جزء يکي از بزرگترين خدمات آنهاست.
پايشي که مبناي تصميمگيري و مديريت مسئوالن
ميشود و نکته مهم آن اين است که به دست آوري
يک تصوير مناسب از يک منطقه ،کشور يا شهر فقط با
چند کليک قابل دسترسي است .تصويري که ميتواند
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بهروز شهسواری و بیبی سادات میراسماعیلی

شامل عالقهمندي ،نارضايتي ،بازار و بسيار اطالعات

ميدهند تمرکززدايي از قدرت از طريق گسترش تعامل

ديگر باشد.

آگاهانه شهروندان با هم و با سازمانهاي دولتي و مردم
نهاد از جمله پيامدهاي رسانههاي جديد است .با

 -5کنترل دولتها

گسترش امکانات جديد رسانهاي ،سياستمداران مجبور

دادن اطالعات حريم خصوصي به دولتها و

هستند صادق باشند( .عقيلي )115 ،1190

شرکتهاي تجاري هميشه يکي از مباحث بحثبرانگيز
حوزه اينترنت و بهخصوص شبکههاي اجتماعي

تهديدهاي شبکههاي اجتماعي مجازي

مجازي بوده است .برخي معتقدند که اين شبکهها عمالً

-3شکلگيري و ترويج سريع شايعات و اخبار کذب

مراکز جاسوسي با زرق و برق آمريکا از کل جهان

به علت عدم امکان شناسايي هويت واقعي اعضاء

هستند .در واقع با کمترين هزينه آمريکا ميتواند هم

و نيز عدم امکان کنترل محتواي توليد شده توسط

نظرسنجي خيلي خوبي از جوامع داشته باشد و هم

کاربران شبکههاي اجتماعي ،يکي از مهمترين پيامدهاي

اينکه جهت جريان افکار عمومي را رصد کند .جوليان

منفي اين شبکهها ،شکلگيري و ترويج سريع شايعات

آسانژ مؤسس وب سايت ويکي ليکس ميگويد:

و اخبار کذب خواهد بود که توسط برخي از اعضاي

«فيسبوک تنفرآميزترين ابزار جاسوسي است که

اين شبکهها و با اهداف خاص و غالباً سياسي منتشر

تاکنون خلق شده است .هر کس که نام و مشخصات

ميشود.

دوستان خود را به شبکه اجتماعي فيسبوک اضافه
ميکند بايد بداند که به شکل رايگان در خدمت

-2تبليغات ضد ديني و القاي شبهات

دستگاههاي اطالعاتي آمريکا است و اين گنجينه

در شبکههاي اجتماعي مجازي افراد و گروههاي

اطالعاتي را براي آنها تکميل ميکند ».فيسبوک نقش

مغرض با اهداف پيش بيني شده و با شيوههاي

بسيار مهمي در جمعآوري کمک و حمايت براي

مخصوص اقدام به تبليغات ضد ديني نموده و به

معترضين در جنبشهاي اخير داشته است .در سال

اعتقادات مذهبي مردم حمله ميکنند .اين افراد با

 0113ميالدي فيسبوک و توييتر به عنوان يک بخش

روشهايي نامناسب و در بسياري موارد از طريق

مهم در تبليغات انتخاباتي اوباما قرار گرفت و نقش

اطالعات نادرست القاي شبهات را باعث ميشوند و

اساسي در استفاده از رأي خاموش در به قدرت

فضاي دينگريزي را فراهم ميکند.

رساندن اوباما داشت.
-1نقض اعتماد و صداقت و اخالقيات
 -6گسترش فرهنگ دموکراتيک

از زماني که چت پديد آمد افراد عادت کردند با

ديدگاه تکامل دموکراسي توسط شبکههاي

چهرههايي متفاوت از چهره واقعي خود ،وارد

اجتماعي مجازي کامالً مورد پذيرش است ،زيرا

حريمهاي افراد ديگر شوند .بعضي افراد معتقد هستند

جنبشهاي علمي جنبش متن باز و ساير جنبشهاي

که اعتماد به شبکههاي اجتماعي مجازي نسبت به

علمي مبناي توسعه همه جانبه علم و فرهنگ است.

سالنهاي چت بيشتر است ،اما اين فقط يک ادعا است

رسانههاي سنّتي مانند تلويزيون ،راديو و مطبوعات به

و بهصورت علمي اثبات نشده است .هنوز هم اين

تقويت پوپوليسم و عوامگرايي کمک کردهاند ولي

امکان وجود دارد يک نفر با چندين چهره در يک يا

رسانههاي جديد فرهنگ دموکراتيک را گسترش

چند شبکه مجازي حضور پيدا کند .در نتيجه افراد
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عادت ميکنند که نوعي نفاق عملي را در خود پديدار

خانواده ،همکاران و ...در دنياي واقعي دچار بحران

کنند که اين خود ميتواند منشأ فجايعي عظيم براي

خواهند شد.

جوامع بشري باشد.

-6تأثيرات منفي رفتاري

-4نقض حريم خصوصي افراد

هر شبکه اجتماعي ،فرهنگ ارتباطاتي خاص خود

نظريه وستين در زمينه حريم خصوصي به

را دارد .البته شبکههايي هم وجود دارند که فرهنگ

چگونگي حفاظت افراد از طريق محدود کردن موقتي

ارتباطاتي تقليدي را تبعيت ميکنند .فرد با عضويت در

دسترسي ديگران به خود ميپردازد .بر اساس نظريه

هر شبکه اجتماعي درگير نوع خاصي از فرهنگ

وي چهار ويژگي حريم خصوصي عبارتند از خلوت

ارتباطي ويژه آن شبکه اجتماعي ميشود .اين فرهنگ

فارغ بودن از مشاهده ديگران ،صميميت تعيين گروه

در برگيرنده مواردي همچون يک تکيه کالم ،استفاده از

کوچکي از اعضاء براي داشتن روابط نزديک و راحت،

واژههاي خاص ،رفتار ،تيپ ظاهري و شخصيتي،

گمنامي فارغ از شناسايي و تجسس در مکانهاي

نگرش خاص به بعضي مسائل اجتماعي ،خرد پنداشتن

عمومي ،تخصيص محدود کردن افشاي اطالعات

برخي وقايع و بزرگ پنداشتن برخي وقايع ديگر و...

خصوصي به ديگران بر اساس ميل خود .در شبکههاي

است .بديهي است افراد تأثيرپذيري متفاوتي از اين

اجتماعي مجازي اين ويژگيها تحت تأثير قرار

محيطها دارند( .قاضي مغربي )517 ،1190

ميگيرد .وجود اطالعات خصوصي ميتواند زمينه سو
استفاده برخي افراد را فراهم آورد .البته در بسياري از

فيسبوک

شبکههاي اجتماعي ،براي حفظ حريم خصوصي افراد

مارک زاکر برگ در چهارم فوريه  0112فيسبوک

راهکارهايي ارائه شده است ،اما اين راهکارها کافي

را به عنوان شبکه اجتماعي مجازي در دانشگاه هاروارد

نيستند.

تأسيس کرد ،اما زماني که با استقبال گستردهاي رو به
رو شد ،شرايط عضو شدن در آن را براي همه مردم در

-5انزوا و دور ماندن از محيطهاي واقعي اجتماع

سال  0111فراهم نمود .عضو شدن در اين وبگاه ابتدا

جامعه مجازي هيچ وقت جايگزين جامعه واقعي

محدود به دانشجويان هاروارد بود؛ اما در مارس ،0112

نخواهد شد ،بلکه وسيلهاي است براي تسهيل ارتباطات

فيسبوک به دانشگاههاي آکسفورد ،کلمبيا و ييل و

اجتماعي و اطالعرساني .با استفاده از اين تسهيالت

درنهايت به بسياري از دانشگاههاي برجسته

ارتباطي ميتوان در سطح جهاني با شيوههاي جديد با

اياالتمتحده و کانادا راه يافت .نام وبگاه برگرفته از

اجتماعاتي که با آنها منافع مشترک وجود دارد ،ارتباط

کتابچهاي است که در آمريکا در ابتداي هر سال

برقرار شود .به واسطه جذابيت امکاناتي که اين شبکهها

دانشگاهي از سوي دانشکده به دانشجويان داده ميشود

در اختيار کاربران اين شبکهها قرار ميدهند ،کاربر

تا دانشجويان يکديگر را بهتر بشناسند .در دسامبر

مدت زمان قابلي را صرف حضور در اين فضا ميکند

 0111فيسبوک بيش از  10ميليون کاربر داشت ،در

و با ويژگيهاي اين فضا انس ميگيرد .از آنجا که اين

حالي که کاربران اين شبکه در دسامبر  0119به 151

فضا تفاوتهاي اساسي با دنياي واقعي دارد بدين

ميليون و در اوايل  0110به مرز  911ميليون رسيد و در

ترتيب اين نوع کاربران در تعامالت واقعي با دوستان،

سال  0111از مرز يک ميليارد نفر هم گذشت .طراحي
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و جستجوي آسان در فيسبوک ،امکان دسترسي آسان

فيسبوک اين قابليت را دارد که کاربران از هر کجا

به برنامهها و فعاليتهاي اصلي وبگاه را براي کاربران

هر نوع از اطالعات مورد نظر خود را به صفحه

فراهم ميآورد.

فيسبوک خود منتقل کنند و در آنجا نمايش دهند.

علل موفقيت شبکه اجتماعي فيسبوک
-3راهبرد فناوري محور
فيسبوک به جاي اينکه براي بازارهاي جديد
نسخههاي محلي بسازد ،ابزارهايي منتشر کرده که
ترجمه محتواي فيسبوک به هر زباني را ممکن
ميسازد .به اين ترتيب نياز به دفتر محلي در هر کشور
از بين ميرود و در هزينهها هم صرفهجويي ميشود.
در ضمن کاربران ميتوانند به دلخواه خود اين ابزارها
را ويرايش کنند تا ترجمهها دقيقتر شود.

-7دسترسي به فيسبوک از طريق تلفن همراه
با ارائه نسخه موبايل براي دسترسي به فيسبوک
دسترسي به سايت براي مخاطبان راحت تر شده است.
(اسالمي )11 ،1190
اعتياد و اثر رواني فيسبوک بر مردم
تأثير فيسبوک را بر زندگي ماشيني و کامپيوتري
مردم بهخصوص نسل جوان نميتوان انکار کرد.
جوانان با فيسبوک ميخوابند و بيدار ميشوند .اين
وب سايت اولين جايي است که معموالً توسط اکثر
جوانان مورد بازديد قرار ميگيرد .امکانات اين وب

-2سادگي
يکي از عوامل مهم موفقيت فيسبوک ،سادگي

سايت نظير امکان گفتگوي آنالين با دوستان ،به
اشتراکگذاري عکس و آلبوم و اعالن کنسرتها و

استفاده از قابليتهاي آن است.

برنامههاي اجتماعي و همچنين سرويس مکانيابي و...
-1حريم خصوصي

زندگي مردم را طوري تحت تأثير قرار داده است که

اين اختيار براي کاربر قرار داده شده است که
بتواند اطالعات شخصي خود را مديريت کند و آنها را
طوري تنظيم کند که اشخاص معيني بتوانند به
اطالعات شخصي کاربر دسترسي داشته باشند.
-4ايجاد فضا براي توسعه نرمافزاري
فيسبوک شرايطي ايجاد کرده که کاربران بتوانند
نرمافزار در سايت اراده و استفاده نمايند.

حتي برخي بر آورده شدن نياز ارتباطات روزمره خود
را بر روي آن جستجو ميکنند.
يکي ديگر از داليل اعتياد به فيسبوک و يا به
عبارت ديگر موفقيت فيسبوک در جلب مردم را
ميتوان گسترش زندگي ماشيني ،افزايش فاصله و
محدوديتهاي اجتماعي ناميد .با وجود فيسبوک ديگر
نگران دوري از دوستان خود نيستيد .با آنها در تماس
هستيد و از رويدادهاي مختلف آگاه ميشويد.
محدوديت بين جوانان که توسط خانوادهها و اجتماع

-5ايجاد آلبوم و آپلود عکس
فيسبوک يک فضاي تقريباً نامحدود براي ايجاد
آلبوم عکس و آپلود عکس ايجاد کرده است.

ايجاد ميشوند رنگ باخته و ديگر در فيسبوک معنا
ندارد .زيرا کنترلي بر آن نيست .شايد بتوان بزرگترين
مزيت و نقطه قوت فيسبوک را ارائه سرويسهاي

-6بستر آسان براي ارسال نظرات از وبالگها و

مختلف مردمپسند مبتني بر روانشناسي جوامع و

سايتها به فيسبوک

همچنين سيستمهاي يکپارچه آن ناميد( .پوري
)21،1139
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چارچوب نظري تحقيق

ارتباطي ،امکانات و قابليتهايي نو و دموکراتيک براي
ارتباط و مشارکت ميبيند .به نظر او اين امکانات و

نظريهها و مفاهيم تئوريك اركان اساسي علوم را

قابليتها ،توان و ظرفيت بالقوه ايدئولوژي غالب را

تشكيل ميدهند و تمام تفسيرها و تحليلهاي ما از

براي اعمال سلطه محدود ميسازد .در عوض ،افراد

پديدههاي طبيعي و اجتماعي ،در قالب تئوريها

قادر خواهند بود که جهانهاي مجازي خود را بسازند

صورت ميگيرد .بدون ذهن مسلح به تئوري ،قادر به

که پايه بناي دموکراتيک شدن تصورها و باورها را

نگاهي علمي به جهان پيراموني خود نيستيم ،تئوري به

ميسازد.

دادهها و مشاهدات هر فرد نظم و ترتيب و ميدان

دانيل بل در نظريه جامعه اطالعاتي تبديل جامعه

ميدهد و در واقع نظريه حكم فانوس در شبي تاريک

مبتني بر توليد كاالها به يك جامعه مبتني بر توليد و

دارد .تئوريهاي مطروحه در قبال جامعه اطالعاتي از

عرضه خدمات را مورد تأکيد قرار داده است .اين

نوع تئوريهاي كالن هستند ،كه بهمنظور شناخت و

«جامعه خدماتي» ،در مفهوم سازيهاي بعدي وي ،به

درك عناصر اساسي تشكيل دهنده جهاني كه در آن

عنوان «جامعه اطالعاتي» معرفي شده است .وي در اين

زندگي ميكنيم ،تنظيم و ارائه شدهاند .بررسي اين

كتاب ،پنج ويژگي مهم براي جامعه اطالعاتي بر شمرده

تئوريها نشان ميدهد كه منازعه بر سر يك تئوري

است

فراگير درباره تحوالت اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و

 -1بخش اقتصادي .در جامعه پساصنعتي ،اقتصاد

فرهنگي عصر رسانههاي الكترونيك با شدت ادامه

مبتني بر توليد كاالها به اقتصاد خدماتي تبديل ميشود؛

دارد .در اين پژوهش از سه رويکرد نظري جامعه

 -0توزيع اشتغال .در چنين جامعهاي ،طبقه شاغل

اطالعاتي ،جامعه شبکهاي و استفاده و رضامندي

در فعاليتهاي حرفهاي و تكنيكي ،از لحاظ چگونگي

استفاده شده است که البته نظريه اصلي جامعه شبکهاي

اشتغال افراد ،بر طبقات ديگر برتري مييابد؛  - 1اصل

ميباشد( .مير اسماعيلي )113 ،1131

محوري .در جامعه پسا صنعتي ،معرفت دانش نظري به

کاستلز اين فرضيه را پيش مينهد که جامعه

منزله منبع نوآوري و سياستسازي جامعه ،نقش

شبکهاي ،يعني ساختار اجتماعي غالب و مسلط در

كانوني و محوري پيدا ميكند؛  -2روند آينده .در

عصر ارتباطات ،حول شکلهاي نوين زمان و فضا

جامعه يادشده ،گرايش به كنترل تكنولوژي و ارزيابي

سازمان مييابد :زمان بيزمان و فضاي جريانها و

تكنولوژيك براي آينده بهتر ،رو به افزايش است؛ - 5

گردش اطالعات .منظور کاستلز از زمان بيزمان،

تصميـمگيري .در جامعه پسـاصنعتي ،يـك «تكنولوژي

استفاده و به کار گرفتن بيوقفه و مداوم فناوري

فكري» نوين ،در جهت كمك به تصميمگيري ايجـاد

اطالعاتي  /ارتباطي نوين براي از ميان برداشتن زمان،

ميشود.

براي فشردن سالها و تبديل آنها به دقيقهها و فشردن

نظريه استفاده و رضامندي ،ضمن فعال انگاشتن

دقيقهها به آن و لحظه است .شبکه اينترنت و ارتباط به

مخاطب ،بر نيازها و انگيزههاي وي در استفاده از

واسطه رايانه ،امکان تغيير شکل تار و پود فرهنگ را

رسانهها تأکيد دارد و بر آن است که ارزشها ،عاليق و

فراهم ميکند .کاستلز ،بر خالف بدبينان که به توسعه

نقش اجتماعي مخاطبان مهم است و مردم بر اساس

پيش رونده و بازدارنده سرمايهداري ،کااليي شدن روز

اين عوامل آنچه را ميخواهند ببينند و بشنوند ،انتخاب

افزون فرهنگ و نظارت و مراقبت دخل و تصرف

ميکنند .پرسش اساسي نظريه استفاده و رضامندي ،اين

فزاينده اشاره ميکنند ،در وسايط و رسانههاي جديد
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است که چرا مردم از رسانهها استفاده ميکنند و آنها را
براي چه منظوري به کار ميبرند؟ پاسخي که داده
ميشود اين است که مردم براي کسب راهنمايي،
آرامش ،سازگاري ،اطالعات و شکلگيري هويت
شخصي ،از رسانهها استفاده ميکنند.

فرضيههاي پژوهش
به نظر ميرسد مشارکتهاي اجتماعي در شبکه
اجتماعي فيسبوک در جذب دانشجويان مؤثر است.
به نظر ميرسد مشارکتهاي سياسي در شبكه
اجتماعي فيسبوک در جذب دانشجويان مؤثر است.
به نظر ميرسد فعاليتهاي اقتصادي در شبكه

جامعه آماري و روش نمونهگيري
در اين مقاله ،تمام دانشجويان رشته علوم
ارتباطات اجتماعي دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي و
علوم و تحقيقات در مقاطع کارشناسي ،کارشناسي
ارشد و دکتري ،جمعيت آماري محسوب ميشوند.
تعداد دانشجويان رشته علوم ارتباطات اجتماعي در
دانشگاههاي مزبور 1111 ،نفر ميباشد که بر اساس

اجتماعي فيسبوک در جذب دانشجويان مؤثر است.
به نظر ميرسد آموزش در شبكه اجتماعي
فيسبوک در جذب دانشجويان مؤثر است.
به نظر ميرسد اطالعرساني در شبكه اجتماعي
فيسبوک در جذب دانشجويان مؤثر است.
به نظر ميرسد برنامههاي سرگرمي در شبكه
اجتماعي فيسبوک در جذب دانشجويان مؤثر است.

فرمول کوکران  031نفر حجم نمونه را تشکيل
ميدهند .در اين تحقيق ،از نمونهگيري طبقهاي استفاده
شده است.

تجزيه و تحليل دادهها
در فرضيه پژوهشي اول مطرح ميشود که به نظـر
ميرسد مشـارکتهـاي اجتمـاعي در شـبکه اجتمـاعي

ابزار گردآوري دادهها

فيس بوک در جذب دانشجويان مؤثر است .اچ صفر :به

در مورد اين مقاله با توجه به اهداف و فرضيهها از

نظر ميرسد مشارکت هاي اجتماعي در شبکه اجتماعي

ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که شامل

فيسبوک در جذب دانشجويان مـؤثر نيسـت .اچ يـک:

چند بخش بوده است  -1سؤاالت جمعيت شناختي

به نظـر مـيرسـد مشـارکتهـاي اجتمـاعي در شـبکه

مثل سن ،تأهل و ميزان تحصيالت  -0سؤاالت مربوط

اجتماعي فيسبوک در جذب دانشجويان مؤثر است.

به عوامل مؤثر در شبکه اجتماعي فيسبوک که داراي

جهت بررسي اين فرضيه از آزمون آماري تي تـک

چندين سؤال بوده است که با طيف ليکرت  5گزينهاي

نمونهاي استفاده گرديد که نتايج آن در جدول شماره 1

بررسي کرده ايم .مدارک و اسناد کتابخانهاي هم در اين

ارائه شده است.

بخش استفاده شده است .در اين تحقيق نيز با توجه به

با توجه به نتايج جدول شماره  ،1ميانگين ،ميانه و

سطح سنجش متغيرها ،اهداف و فرضيهها از آزمون t

نما تقريباً نزديک به هم بوده است ازاينرو ميتوان

تک نمونهاي بهره گرفته شده است و همچنين جهت

گفت توزيع دادههاي مورد بررسي نرمال بوده است.

تجزيه و تحليل دادهها از بسته نرمافزاري  spssاستفاده
شده است.
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جدول  :1آمارههاي توصيفي متغير مشارکتهاي اجتماعي در شبکه اجتماعي فيسبوک
آماره

ميانگين

ميانه

نما

انحراف معيار

حداقل

حداکثر

مشارکت اجتماعي

087139

085

0851

729

1

2875

جدول  :0نتايج آزمون  tتک نمونهاي در مورد تأثير مشارکت اجتماعي
در شبکه اجتماعي فيسبوک در جذب دانشجويان
آمارهها

آماره

مشارکت اجتماعي

-18511

t

درجه آزادي

سطح معناداري

اختالف ميانگينها

079

.111

-.09117

بـا توجه به نـتايج جـدول شماره  ،0از آنجا کـه آماره
 tمعادل  -1/511با درجه آزادي  df = 079و سـطح

سطح معناداري 1895
سطح پايين

سطح باال

-.1790

-.0109

 :H1به نظر ميرسد مشارکتهاي سياسي در شبکه
اجتماعي فيسبوک در جذب دانشجويان مؤثر است.

معناداري  sig =0/000است ،بنابراين  H0رد و  H1تأييد

جهت بررسي اين فرضيه از آزمون آماري تي تک

گرديده است و ميتوان بيان نمود ،تفاوت معناداري از

نمونهاي استفاده گرديد که نتايج آن در جدول  2تنظيم

لحاظ آماري بين ميانگين محاسبه شده ( 0/713با

شده است.

ميانگين آزمون  )1مشاهده شده است .البته ميانگين

با توجه به نتايج جدول شماره  ،1ميانگين ،ميانه و

محاسبه شده کمي پايينتر از سطح متوسط بوده است.

نما تقريباً نزديک به هم بوده است ازاينرو ميتوان

فرضيه پژوهشي دوم :به نظر ميرسد مشارکتهاي

گفت توزيع دادههاي مورد بررسي نرمال بوده است.

سياسي در شبكه اجتماعي فيسبوک در جذب

بـا توجه به نـتايج جـدول شماره  ،2از آنجا کـه
آماره  tمعادل  -11/159با درجه آزادي  df = 079و

دانشجويان مؤثر است.
 :H0به نظر مـيرسـد مشـارکتهـاي سياسـي در

سـطح معناداري  sig =0/000است ،بنابراين  H0رد و

شبکه اجتماعي فيس بوک در جـذب دانشـجويان مـؤثر
نيست.
جدول  :1آمارههاي توصيفي متغير مشارکتهاي سياسي در شبکه اجتماعي فيسبوک
آماره
متغير

ميانگين

ميانه

نما

انحراف معيار

حداقل

حداکثر

0851

0811

0817

18792

1

5

مشارکت سياسي

جدول  :2نتايج آزمون  tتک نمونهاي در مورد مشارکتهاي سياسي
در شبکه اجتماعي فيسبوک در جذب دانشجويان
آمارهها
متغير
مشارکت سياسي

سطح معناداري 1895
آماره

t

-118159

درجه آزادي سطح معناداري اختالف ميانگينها
079

.111

-.29117
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سطح پايين

سطح باال

-.5351

-.1930
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جدول  :5آمارههاي توصيفي متغير مشارکتهاي اقتصادي در شبکه اجتماعي فيسبوک
آماره

متغير

مشارکت اقتصادي

ميانگين

ميانه

نما

انحراف معيار

حداقل

حداکثر

1813

1

1811

18311

1

5

جدول  :1نتايج آزمون  tتک نمونهاي در مورد تأثير مشارکت اقتصادي
در شبکه اجتماعي فيسبوک در جذب دانشجويان
آمارهها
متغير

سطح معناداري 1895
آماره

مشارکت اقتصادي

t

18711

درجه آزادي

سطح معناداري اختالف ميانگينها

079

 H1تأييد گرديده است و ميتوان بيان نمود،

.13111

.132

سطح پايين

سطح باال

-.1110

.1779

معناداري از لحاظ آماري بين ميانگين محاسبه شده

تفاوت معناداري از لحاظ آماري بين ميانگين محاسبه

( 1/13با ميانگين آزمون  )1مشاهده نشده است.

شده ( 0/51با ميانگين آزمون  )1مشاهده شده است.

 -4-1-4فرضيه پژوهشي چهارم :به نظر ميرسد

البته ميانگين محاسبه شده کمي پايينتر از سطح

آموزش در شبكه اجتماعي فيسبوک در جذب

متوسط بوده است

دانشجويان مؤثر است.

فرضيه پژوهشي سوم :به نظر ميرسد
فعاليتهاي اقتصادي در شبكه اجتماعي فيسبوک در

 :H0به نظر ميرسد آمـوزش در شـبکه اجتمـاعي
فيسبوک در جذب دانشجويان مؤثر نيست.
 :H1به نظر ميرسد آمـوزش در شـبکه اجتمـاعي

جذب دانشجويان مؤثر است.
 :H0به نظر ميرسد فعاليتهاي اقتصادي در شبکه
اجتماعي فيسبوک در جذب دانشجويان مؤثر نيست.
 :H1به نظر ميرسد فعاليتهاي اقتصادي در شبکه
اجتماعي فيسبوک در جذب دانشجويان مؤثر است.

فيسبوک در جذب دانشجويان مؤثر است.
جهت بررسي اين فرضيه از آزمون آماري تي تک
نمونهاي استفاده گرديد که نتايج آن در جدول شماره
 11-2تهيه و تنظيم شده است.

جهت بررسي اين فرضيه از آزمون آماري تي تک

با توجه به نتايج جدول  ،7ميانگين ،ميانه و نما

نمونهاي استفاده گرديد که نتايج آن در جدول شماره 5

تقريباً نزديک به هم بوده است ازاينرو ميتوان گفت

تنظيم شده است.

توزيع دادههاي مورد بررسي نرمال بوده است

با توجه به نتايج جدول شماره  ،5ميانگين ،ميانه و

بـا توجه به نـتايج جـدول شماره  ،3از آنجا کـه

نما تقريباً نزديک به هم بوده است ازاينرو ميتوان

آماره  tمعادل  -3/210با درجه آزادي  df = 079و

گفت توزيع دادههاي مورد بررسي نرمال بوده است.

سـطح معناداري  sig =0/000است ،بنابراين  H0رد و

بـا توجه به نـتايج جـدول شماره  ،1از آنجا کـه

 H1تأييد گرديده است و ميتوان بيان نمود ،تفاوت

آماره  tمعادل  1/711با درجه آزادي  df = 079و

معناداري از لحاظ آماري بين ميانگين محاسبه شده

سـطح معناداري  sig =0/084است ،بنابراين  H0تأييد

( 0/11با ميانگين آزمون  )1مشاهده شده است .البته

و  H1رد گرديده است و ميتوان گفت ،تفاوت

ميانگين محاسبه شده کمي پايينتر از سطح متوسط
بوده است.
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جدول  :7آمارههاي توصيفي متغير آموزش در شبکه اجتماعي فيسبوک
آماره

متغير

ميانگين

ميانه

نما

انحراف معيار

حداقل

حداکثر

0811

085

1

18711

1

2875

آموزشي

جدول  :3نتايج آزمون  tتک نمونهاي در مورد تأثير آموزش در شبکه اجتماعي فيسبوک در جذب دانشجويان
سطح معناداري 1895

آمارهها
متغير

آماره
آموزش

درجه آزادي

t

-38210

سطح معناداري اختالف ميانگينها

079

-.13112

.111

سطح پايين

سطح باال

-.2707

-.0912

 -5-1-4فرضيه پژوهشي پنجم :به نظر ميرسد

با توجه به نتايج جدول شماره  ،9ميانگين ،ميانه و

اطالعرساني در شبكه اجتماعي فيسبوک در جذب

نما تقريباً نزديک به هم بوده است ازاينرو ميتوان

دانشجويان مؤثر است.

گفت توزيع دادههاي مورد بررسي نرمال بوده است.
بـا توجه به نـتايج جـدول شماره  ،11از آنجا کـه

 :H0بــه نظــر مــيرســد اطــالعرســاني در شــبکه

آماره  tمعادل  -11/311با درجه آزادي  df = 079و

اجتماعي فيسبوک در جذب دانشجويان مؤثر نيست.
 :H1بــه نظــر مــيرســد اطــالعرســاني در شــبکه

سـطح معناداري  sig =0/000است ،بنابراين  H0رد و
 H1تأييد گرديده است و ميتوان بيان نمود ،تفاوت

اجتماعي فيسبوک در جذب دانشجويان مؤثر است.
جهت بررسي اين فرضيه از آزمون آماري تي تک

معناداري از لحاظ آماري بين ميانگين محاسبه شده

نمونهاي استفاده گرديد که نتايج آن در جدول شماره

( 0/07با ميانگين آزمون  )1مشاهده شده است .البته

 10-2تهيه و تنظيم شده است.

ميانگين محاسبه شده کمي پايينتر از سطح متوسط
بوده است.

جدول  :9آمارههاي توصيفي متغير اطالعرساني در شبکه اجتماعي فيسبوک
آماره
متغير
اطالعرساني

ميانگين

ميانه

نما

انحراف معيار

حداقل

حداکثر

0807

0

0

18705

1

2811

جدول  :11نتايج آزمون  tتک نمونهاي در مورد تأثير اطالعرساني
در شبکه اجتماعي فيسبوک در جذب دانشجويان
آمارهها
متغير

سطح معناداري 1895
آماره

اطالعرساني

t

-118311

درجه آزادي سطح معناداري
079

.111

اختالف ميانگينها

سطح پايين

سطح باال

-.70971

-.3151

-.1222
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جدول  :11آمارههاي توصيفي متغير برنامههاي سرگرمي در شبکه اجتماعي فيسبوک
آماره
متغير

ميانگين

ميانه

نما

انحراف معيار

حداقل

حداکثر

1801

1801

1801

18313

1

5

برنامههاي سرگرمي

جدول  :10نتايج آزمون  tتک نمونهاي در مورد تأثير برنامههاي سرگرمي
در شبکه اجتماعي فيسبوک در جذب دانشجويان
آمارهها
متغير

سطح معناداري 1895
آماره

برنامههاي سرگرمي

t

28129

درجه آزادي

سطح معناداري

اختالف ميانگينها

سطح پايين

سطح باال

079

.111

.01523

.1111

.1177

 -6-1-4فرضيه پژوهشي ششم :به نظر ميرسد
برنامههاي سرگرمي در شبكه اجتماعي فيسبوک در
جذب دانشجويان مؤثر است.

يافتهها
يافتههاي توصيفي
در پژوهش حاضر بررسي نتايج توصيفي به عمل

 :H0به نظر ميرسد سرگرمي در شـبکه اجتمـاعي
فيسبوک در جذب دانشجويان مؤثر نيست.
 :H1به نظر ميرسد سرگرمي در شـبکه اجتمـاعي
فيسبوک در جذب دانشجويان مؤثر است.

آمده نشان ميدهد که از ميان  031دانشجويي که حجم
نمونه اين پژوهش را تشکيل ميدهند  25درصد
پاسخگويان بين  01تا  07سال 11/7 ،درصد
پاسخگويان سنشان بين  03تا  15سال 15 ،درصد

جهت بررسي اين فرضيه از آزمون آماري  tتک

پاسخگويان سنشان بين  11تا  21سال و  9/1درصد از

نمونهاي استفاده گرديد که نتايج آن در جدول شماره

پاسخگويان سنشان از  22سال بيشتر است .بنابراين

 11تهيه و تنظيم شده است.

بيشتر پاسخگويان در گروه سني  01تا  07سال قرار

با توجه به نتايج جدول شماره  ،11ميانگين ،ميانه

ميگيرند .بررسي نتايج توصيفي همچنين نشان ميدهد

و نما تقريباً نزديک به هم بوده است ازاينرو ميتوان

که از ميان پاسخگويان  55/7درصد آنها داراي جنسيت

گفت توزيع دادههاي مورد بررسي نرمال بوده است.

زن و  22/1درصد نيز مرد هستند بنابراين بيشترين

بـا توجه به نـتايج جـدول شماره  ،10از آنجا کـه

فراواني مربوط به خانمها با  55/7درصد است .در

آماره  tمعادل  2/129با درجه آزادي  df = 079و

خصوص ترکيب تأهل پاسخگويان در اين پژوهش بايد

سـطح معناداري  sig =0/000است ،بنابراين  H0رد و

گفت که  55درصد آنها مجرد و  25درصدشان متأهل

 H1تأييد گرديده است و ميتوان بيان نمود ،تفاوت

ميباشند .در اين تحقيق در خصوص سطح تحصيالت

معناداري از لحاظ آماري بين ميانگين محاسبه شده

پاسخگويان با توجه به نتايج جداول آماري 53/9

 1/01با ميانگين آزمون  )1مشاهده شده است .البته

درصد از دانشجويان در مقطع کارشناسي و 17/1

ميانگين محاسبه شده کمي بيشتر از سطح متوسط بوده

درصد از آنها در مقطع کارشناسي ارشد و همچنين 1/9

است.

درصد از دانشجويان در مقطع دکتري مشغول به
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تحصيل هستند .بنابراين بيشترين فراواني مربوط به

فرضيه چهارم اين تحقيق مبني بر اينکه به نظر ميرسد

مقطع کارشناسي با  53/9درصد ميباشد.

آموزش در شبكه اجتماعي فيسبوک در جذب
دانشجويان مؤثر است ،مورد آزمون و بررسي قرار

يافتههاي استنباطي

گرفت و تأييد گرديد .اين يافته با نتايج تحقيق آقاي

فرضيه اول :اين تحقيق مبني بر اينکه به نظر ميرسد

رحيم موميوند با عنوان يادگيري مادامالعمر کارکردي

مشارکتهاي اجتماعي در شبکه اجتماعي فيسبوک در

جديد براي شبکههاي اجتماعي و همچنين با تحقيق

جذب دانشجويان مؤثر است ،مورد آزمون و بررسي

خانم سميه کاظمي با عنوان طراحي ابزارهاي آموزشي

قرار گرفت و تأييد گرديد .اين يافته با نتايج پاياننامه

در مدارس ايران بر اساس رويکرد شبکههاي اجتماعي

اکبريه در مقطع کارشناسي ارشد با عنوان نقش

مطابقت دارد زيرا در هر دو تحقيق بر نقش شبکههاي

شبکههاي اجتماعي مجازي در جلب مشارکت

اجتماعي در امر آموزش تأکيد شده است.

اجتماعي با بررسي ديدگاههاي دانشجويان کاربر

فرضيه پنجم اين تحقيق مبني بر اينکه به نظر ميرسد

فيسبوک در دانشگاههاي شهر تهران مطابقت دارد.

اطالعرساني در شبكه اجتماعي فيسبوک در جذب

يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد که ميان نفوذ

دانشجويان مؤثر است ،مورد آزمون و بررسي قرار

شبکههاي اجتماعي مجازي ،بهرهمندي افراد از اين

گرفت و تأييد گرديد .اين يافته با نتايج تحقيق آقاي

شبکهها و همچنين جلب مشارکت اجتماعي کاربران

اميد جهانشاهي با عنوان تأثير رسانههاي اجتماعي

رابطه معناداري وجود دارد.

مجازي بر خبرنگاري مطابقت دارد زيرا ايشان نيز در

فرضيه دوم :اين تحقيق مبني بر اينکه به نظر ميرسد

تحقيق خود به اهميت شبکههاي اجتماعي مجازي در

مشارکتهاي سياسي در شبكه اجتماعي فيسبوک در

تغيير روند اطالعرساني و اينکه شهروندان نيز ميتوانند

جذب دانشجويان مؤثر است ،مورد آزمون و بررسي

از طريق مشارکت در اين شبکهها ،خود به شهروند

قرار گرفت و تأييد گرديد .اين يافته با نتايج پاياننامه

خبر نگاراني تبديل شوند که در عرصه اطالعرساني

خانم ليال رجبي در پاياننامه کارشناسي ارشد مطابقت

مؤثر ميباشند .اين يافته تحقيق با آنچه که در نظريه

دارد چون در پاياننامه ايشان با عنوان بازنمايي

جامعه شبکهاي اهميت دارد مطابقت مينمايد.

گرايشهاي سياسي کاربران ايراني در شبکههاي

فرضيه ششم اين تحقيق مبني بر اينکه به نظر ميرسد

اجتماعي مجازي با مطالعه موردي فيسبوک ،کاربران

برنامههاي سرگرمي در شبكه اجتماعي فيسبوک در

از فيسبوک براي انجام فعاليتهاي سياسي خود

جذب دانشجويان مؤثر است ،مورد آزمون و بررسي

استفاده ميکردهاند .اين يافته تحقيق با آنچه که در

قرار گرفت و تأييد گرديد .اين يافته با آنچه در نظريه

نظريه جامعه اطالعاتي از اهميت ويژهاي برخوردار

استفاده و رضامندي داراي اهميت است مطابقت دارد.

است مطابقت دارد.

چون کاربران در مراجعه به شبکههاي اجتماعي مجازي

فرضيه سوم اين تحقيق مبني بر اينکه به نظر ميرسد

بخصوص فيسبوک براي تأمين نيازهاي مورد نظر

فعاليتهاي اقتصادي در شبكه اجتماعي فيسبوک در

خود به آنها مراجعه ميکنند و شبکههاي اجتماعي نيز

جذب دانشجويان مؤثر است ،مورد آزمون و بررسي

براي رضايتمندي کاربران تمام تالش خود را به کار

قرار گرفت و مورد تأييد قرار نگرديد و رد شد.

بستهاند.
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آموزش از راه دور و آموزش مادامالعمر مردم از طريق

بحث و نتيجهگيري
شبکههاي اجتماعي مجازي در جوامع پيشرفته که

شبکههاي اجتماعي که به دانشجويان و دانش آموزان

از زيرساختهاي مناسبي در حوزه ارتباطات و

نويد يادگيري بهتر و آسانتر را ميدهد و همچنين به

اطالعات برخوردار هستند نقشهاي بسيار مهمي را در

خانوادهها کمک ميکند تا بتوانند در هر مرحلهاي از

روابط بين دولت – ملتها بازي ميکنند .نقشهايي از

زندگي خود به يادگيري و آموزش بپردازند؛ و در

قبيل ارائه خدمات شهري به شهروندان ،شيوههاي نوين

نهايت جايگزيني ابزار سرگرمي در بين تمام اقشار

اطالعرساني از طريق شبکههاي اجتماعي که باعث

جامعه از کودک گرفته تا بزرگ سال .بازيهاي فردي و

شده است بدون در نظر گرفتن بعد زماني و مکاني در

گروهي آنالين امروزه بخش مهمي از اوقات فراغت

کمترين زمان اخبار مهم به سراسر جهان مخابره شده و

کاربران را به خود اختصاص داده است .در بين

از کاربران اين شبکهها خبرنگاراني با ويژگيهاي جديد

شبکههاي اجتماعي معروف ،شبکه اجتماعي فيسبوک

بسازد که امروزه خود نقش به سزايي در امر

بهخوبي توانسته است در تمامي حوزههاي يادآوري

اطالعرساني در بعد جهاني دارا هستند ،انواع

شده به فعاليت بپردازد؛ اما در کشورهاي در حال

مشارکتهاي اجتماعي در بين شهروندان از قبيل تجمع

توسعه مثل ايران و يا توسعه نيافته به داليل مختلفي از

شهروندان براي يک هدف مشخص مثل اعتراضات

قبيل نبود زيرساختهاي الزم براي توسعه شبکه

مصريها به دولت وقت خود و يا مشارکت اعضاي

اينترنت و يا محدوديتهايي که توسط دولتها در

يک شبکه اجتماعي براي دستيابي يک هدف مشخص

بعضي از کشورها اعمال ميشود کاربردهاي اينترنت و

مثل شرکت در امور خيريه و غيره ،انجام فعاليتهاي

شبکههاي اجتماعي مجازي که امروزه از پيشرفتهترين

حزبي و سياسي در شهر و يا کشور جهت رسيدن به

تکنولوژيها براي جلب رضايت کاربران خود استفاده

اهداف از قبل پيشبيني شده مثل تبليغات انتخاباتي

ميکنند بهدرستي مورد استفاده قرار نميگيرد .در

رياست جمهوري اوباما استفاده بسيار خوبي از

پژوهش حاضر که شبکه اجتماعي فيسبوک را مورد

شبکههاي اجتماعي مجازي بخصوص فيسبوک در

بررسي قرار داده تا عوامل تأثيرگذارش را بر جامعه

دوران انتخاباتي خود براي رياست جمهوري داشت،

دانشجويي در مقياس اندک بسنجد نتايج اميدوار

کنشهاي مردم کشورهاي عربي در زمان بيداري

کنندهاي به دست آمد .بر اساس نتايج به دست آمده از

اسالمي در اين کشورها يمن ،تونس ،مصر و بحرين

بررسيهاي آماري و تحليل نتايج به دست آمده در بين

خود نمونههاي بسيار خوبي در حوزه مشارکت

دانشجويان رشته علوم ارتباطات اجتماعي ،مشارکت

اجتماعي و سياسي ميباشد ،شيوههاي نوين مشارکت

اجتماعي ،مشارکت سياسي ،اطالعرساني ،آموزش و

اقتصادي براي کسب سود بيشتر در عرصه جهاني

سرگرمي که در فرضيات پيشنهادي به عنوان عوامل

توسط شرکتهاي بزرگ در دنيا از قبيل غولهاي نفتي

تأثيرگذار اين شبکه پر مخاطب معرفي شده بود بر

و شرکتهاي بزرگ چند مليتي که با حضور گسترده

اساس نتايج به دست آمده در جذب دانشجويان رشته

در شبکههاي اجتماعي مهم مثل فيسبوک ،توييتر و

علوم ارتباطات اجتماعي مؤثر بوده است .نتيجه به

يوتيوب و ...با تبليغات گسترده هر کدام در صدد به

دست آمده اين نويد را به همراه دارد که دانشجويان

دست آوردن مشتريان جديد و يافتن بازارهاي جديد

رشته علوم ارتباطات اجتماعي که آشنايي بيشتري به

براي سودآوري بيشتر خود هستند ،شيوههاي نوين

ابزارهاي نوين ارتباطي و همچنين علم ارتباطات و
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بررسی عوامل مؤثر در شبکه اجتماعی فیسبوک نسبت به جذب دانشجويان رشته علوم ارتباطات اجتماعی

اطالعات دارند بهدرستي از کارکردهاي مثبت و منفي

مقاالت همايش تخصصي بررسي ابعاد شبکههاي

شبکههاي اجتماعي مجازي آگاه هستند و از آنها

اجتماعي.

استفاده ميکنند .البته در خصوص مشارکتهاي

قاضي مغربي ،سعيد .)1190( .شبکههاي اجتماعي و

اقتصادي در اين شبکه که در اين پژوهش مورد تأييد

محرمانگي اطالعات .مجموعه مقاالت همايش

قرار نگرفت ميتوان گفت داليل مختلفي از قبيل

تخصصي بررسي ابعاد شبکههاي اجتماعي.

نداشتن سرعت کافي براي فعاليتهاي اقتصادي در

اسالمي ،مرواريد .)1190( .بررسي شبکههاي اجتماعي

اينترنت ،عدم اطمينان به فعاليت اقتصادي از طريق اين

و تأثير آنها بر ابعاد مختلف زندگي .مجموعه مقاالت

شبکهها و يا آشنا نبودن کاربران با شيوههاي مختلف

همايش تخصصي بررسي ابعاد شبکههاي اجتماعي.

فعاليت اقتصادي ميتواند وجود داشته باشد.

پوري ،احسان .)1139( .بررسي نقش و تأثير فيسبوک
بر شکلگيري شبکههاي اجتماعي از ديدگاه

منابع و مآخذ

متخصصان و کارشناسان امور رسانه .پاياننامه

کيا ،علياصغر .نوري مرادآبادي ،يونس.)1191( .

کارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي .دانشگاه

عوامل مرتبط با گرايش دانشجويان به شبکه اجتماعي

آزاد اسالمي .واحد علوم و تحقيقات دماوند.

فيسبوک بررسي تطبيقي دانشجويان ايران و امريکا.

ساعي ،منصور .افتاده ،جواد .)1190( .رسانههاي

ضيايي پرور ،حميد .1133 .جنگ نرم سايبري در

اجتماعي و مشارکت اجتماعي .دفتر مطالعات و

فضاي شبکههاي اجتماعي .فصلنامه رسانه ،سال
بيستم ،شماره .0

برنامهريزي رسانهها.
موميوند ،رحيم .جمشيدي ،سجاد .)1190( .يادگيري

ضيايي پرور ،حميد .)1190( .پيشينه ،پيدايش و

مادامالعمر کارکردي جديد براي شبکههاي اجتماعي.

چشمانداز رسانههاي اجتماعي .دفتر مطالعات و

مجموعه مقاالت همايش تخصصي بررسي ابعاد

برنامهريزي رسانهها.

شبکههاي اجتماعي.

ضيايي پرور ،حميد .عقيلي ،سيد وحيد.)1133( .
بررسي نفوذ شبکههاي اجتماعي مجازي در ميان

دادگران ،سيد محمد .)1130( .مباني ارتباط جمعي.
تهران :فيروزه.

کاربران ايراني .فصلنامه رسانه ،سال بيستم ،شماره .2

رسولي ،محمدرضا .مرادي ،مريم .)1191( .عوامل مؤثر

قاسمي ،وحيد .عدلي پور ،صمد .1191.تعامل در

بر توليد محتوا در شبکههاي اجتماعي .ماهنامه علوم

فضاي مجازي شبکههاي اجتماعي اينترنتي و تأثير آن
بر هويت ديني جوانان؛ مطالعه موردي فيسبوک و
جوانان شهر اصفهان .دو فصلنامه علمي ـ پژوهشي
دين و ارتباطات ،سال نوزدهم.

اجتماعي .شماره .51
غفاري،

غالمرضا.

نيازي،

محسن.

(.)1131

جامعهشناسي مشارکت .تهران :نشر نزديک.
خيري ،بهرام .جرجرزاده ،مريم .)1190( .ارائه مدلي

رحمان زاده ،سيد علي .)1139( .کارکرد شبکههاي

مفهومي براي بررسي نظري تأثير شبکههاي اجتماعي

اجتماعي مجازي در عصر جهانيشدن .سايت

بر تصميم خريد مصرف کنندگان .مجموعه مقاالت

WWW.SID.IR

عقيلي ،سيد وحيد .جعفري ،علي .)1190( .بررسي
اهداف آشکار و پنهان شبکههاي اجتماعي .مجموعه

همايش تخصصي بررسي ابعاد شبکههاي اجتماعي،
تهران.
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