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قش ساز در دنیاي معاصر محسوب می شوند که نترین ابزارهاي فرهنگگروهی از مهم ،هاي اجتماعیشبکه

ها براي حفـظ روابـط   این شبکه. دارند ي افرادها و رفتارهاها، انگیزهنگرش ،و تاثیر مهمی در تشکیل باورها

مینه عضویت، فعالیت و مشارکت هدفمنـد کـاربران را فـراهم    اجتماعی موجود، پیدا کردن دوستان جدید، ز

هاي خـاص خـود   اي با ویژگیهاي اجتماعی زبان است که داراي سابقهیکی از گونه ،زبان پنهان. دنمی آور

دینی  و هیچ پیشینه طبقاتی، نژادي، هستنداز مجموعه لغاتی تشکیل شده که صرفاً ابداعی  ،زبان پنهان .است

پـژوهش حاضـر بـا هـدف بررسـی      . دنشوهاي اجتماعی تولید مید و به شدت تحت تاثیر شبکهندارن.... و 

. هاي اجتماعی مجـازي و تـرویج زبـان پنهـان در بـین جوانـان صـورت گرفتـه اسـت         رابطه مصرف شبکه

ـ نفـر از   16هایی را با اند که محقق مصاحبهحاضر بوده جامعه آماري مطالعه ،دانشجویان دانشکده رفاه  انآن

دانشجویان حاکی از ایـن اسـت کـه بیشـترین     این عمیق با  نتایج به دست آمده از مصاحبه. انجام داده است

 بـه دسـت  سـایر نتـایج    .اتفاق افتاده است...) سازي یا حذف و مانند کوتاه(تغییرات زبانی در سطح واژگان 

هـاي  مصـرف شـبکه   هـاي اجتمـاعی،  هاي آگاهی به زبان پنهان، کاربري استفاده از شـبکه آمده شامل حیطه

جدیـد، زبـان    هـاي اجتمـاعی، احسـاس مخاطـب نسـبت بـه واژه      اجتماعی، نوع ارتباط مخاطبان در شبکه

 .سازي می باشدنحوه واژه هاي اجتماعی، کاربرد واژه وي شبکهتصویري، نوع نوشتار، محل کاربر
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 مقدمه

هـاي  دنبال پیدایش و گسترش وسایل ارتباط جمعی که مرهون توسـعه سـریع فنـاوري اسـت، رسـانه     ه ب   

ها بخش قابل تـوجهی از اوقاتشـان را بـا    اي که انسانبه گونه ؛اندی به بطن جوامع انسانی نفوذ کردهاجتماع

مکانی را در روي زمین می توان یافت که وسایل در عصر ارتباطات، کمتر . کنندوسایل ارتباط جمعی پر می

همین امر سبب شده که نه تنها اهمیت وسایل ارتباط جمعی پررنگ  .جا راه نیفتاده باشدارتباط جمعی به آن

شکل گیري روابط جدید را در جوامع پدیـد آورد کـه تغییـرات اساسـی آن در زنـدگی      و بلکه ایجاد  ،شود

ن اسـت  یک رفتار اجتماعی تثبیت یافته و مـدو  ،زبان .می آورد به وجودانی را ها از جمله تغییرات زب انسان

ضوابطی که گویشـگران عضـو یـک جامعـه      ؛هاي موضوعه خاص خود را داردکه هنجارها، قواعد و نشانه

هاي اجتماعی هر جامعه نیز تابع آن جامعـه هسـتند، امـا    گروه. ندا زبانی، ملزم به رعایت و به کار بستن آن

ن هنجارهاي گروهی خاص خود را نیز دارند در زبان جامعه تغییراتی متناسـب بـا هنجارهـاي گروهـی     چو

  )63، 1390حسینی ،( .هاي زبانی می گردنداز این طریق موجب پدید آمدن گونهدهند و خود می

ید از آن سـر  ها نبااي است؛ زبانی پر رمز و راز که غیرخوديکنندهاصطالح وسوسه )Argot("پنهانزبان " 

 در گزینـی فرهنگسـتان  شناس و عضو گروه واژهاین اصطالح را نخستین بار مهدي سمایی، زبان. در بیاورند

اما زبـان   ،شدمنتشر مدت کوتاهی تنها این کتاب اگرچه . به کار برد "پنهانفرهنگ لغات زبان "چاپ کتاب 

صطالح آن میان پژوهشگران این عرصه به خـوبی  هاي گوناگون جامعه رواج دارد و اهمچنان در الیه پنهان

 اریـ مع زباني ها گونه و ها شکل ازی کی و ستین مستقل زبان کی اصل در ،پنهان زبان .پذیرفته شده است

 زبان هر دهیزا و ابداعی فعلي هاعبارت و اصطالحاتي حد تا و واژگان حوزه در عمدتا ،پنهان زبان. است

ـ  و کندی م دایپ راه بازار و کوچه مردم زبان به استعمال کثرت سبب به هاواژه نیا ازی بخش. شودی م ی جزئ

 مقولهی اجتماعي هايناهنجار ریتاث تحت جامعه، دری کالم ارتباط ط،یشرای برخ در .شودی م اریمع زبان از

 خصمشـ  را کـاربران یی معنـا ي ها حوزه لغات، نیای بررس .آوردی م وجود به را پنهان زبان نام بهي دیجد

  )24، 1384سمائی،( .سازدی م

نی نیز یافتـه  هاي پیچیده و مدرن امروزي افزوابتدایی به جامعه اي زبانی که با تبدیل جوامع سادههاین گونه

هاي جامعه زبانی از نظر مخاطب، موضـوع، رسـانه و   ها و الیههایی است که در بافتاست، ناشی از تفاوت

نوعی آسیب اجتماعی است کـه در  "یدگاه این مسئله که از یک د ربارهه دبا این هم. نیز موقعیت وجود دارد

، شیوع و پیامدهاي زبانی، فرهنگـی و اجتمـاعی آن کـار    و نیز علل و عوامل پیدایش "یافتهبستر زبان نمود 



 

 
 

برخی از نویسندگان رسانه بدون در نظر گـرفتن تبعـات    ،از سوي دیگر. علمی خاصی صورت نگرفته است

زبانی تبدیل شـده و   اه به مصرف کنندگان صرف این گونهزبانی، منفعالنه و نا آگیري این گونهگخاص بکار

  )65-64، 1389سارلی، ( .آن پرداخته اند به تبلیغ و اشاعه

هاي اجتمـاعی تـاثیرات   شبکه بی بی سی بیانگر این مطلب بود که شبکه 2004نتایج نظرسنجی ژانویه سال 

این شبکه در آن سال یک موضوع را براي بحث در تارنماي خود . اندافراد داشته وسیعی را در سبک زندگی

هاي جدید چگونه سبب تغییر سبک زنـدگی شـما شـده اسـت؟     عنوان بحث این بود که فناوري. انتشار داد

بیشتر شرکت کنندگان در بحث، داستان زندگی خود را با توجه به عصر دیجیتـال مطـرح کـرده و بـه ایـن      

مـرد بـه طـور     200زن و  200پرداختند که اینترنت چگونه موجب تغییر زندگی آنها شـده اسـت؟   موضوع 

. تصادفی از میان کسانی که به این پرسش پاسخ داده بودند، انتخاب شدند تا نظرات آنها تحلیل محتوا شـود 

لحاظ قش مهمی دارد و از ها نشانگر این بود که بیشتر افراد معتقد بودند اینترنت در مسیر زندگی آنها نیافته

همین امر سبب ایجاد تغییراتی در شیوه . یابی و مسائل استخدامی و شغلی می توانند به آن تکیه کننددوست

  )23، 2009هیلبرمن،. (و سبک زندگی آنها شده است

که توسط انجمـن ملـی جغرافیـا انجـام شـد و از       "2000نظرسنجی  "همچنین نتایج نظر سنجی مشهور به 

 براي اعضاي سایت اینترنتی این انجمن که خود نـوعی شـبکه اجتمـاعی را تشـکیل      1998مبر تا نوامبر سپتا

  هـاي اجتمـاعی عضـویت    تـري در شـبکه  د نشان داد افرادي کـه مـدت طـوالنی   می دادند، قابل دسترسی بو

ر ایشـان در فضـاي وب   هاي اینترنتی پرداخته و رفته رفته میزان حضـو اند، به انواع بیشتري از فعالیتداشته

هاي اجتمـاعی بـه   در حقیقت شبکه. گردیده استهاي آنها در اجتماع غیرمجازي کمتر بیشتر شده و فعالیت

ولمـن و کـوان   . (موضوعی محوري در ساخت و بازسازي سبک زندگی و اجتماع کاربران تبدیل مـی شـود  

  ).69، 1385هاس، 

هاي رسانه نیز بـه ایـن نـوع خـاص     بخش وسیعی از برنامه جوانی است، از آنجا که جامعه کنونی ما جامعه

، نیازها و مسائل خـاص زبـانی وي، جـدا از اینکـه     شناخت درست مخاطب. صاص یافته استمخاطب اخت

از سـوي   .، جذب و جلب مخاطبان بیشـتر را نیـز بـه همـراه دارد    ولید برنامه هاي موثر تر می گرددباعث ت

ل زبانی این گـروه از مخاطبـان بـه مـدیران و سیاسـتگذاران      ئیازها و مسادستیابی به شناخت واقعی ن ،دیگر

ریزي زبانی اقدام نظران به طور غیر مستقیم به برنامهرسانه این امکان را می دهد تا پس از رایزنی با صاحب

 هاي اجتمـاعی بررسی جایگاه مصرف شبکه مقالهمسئله اصلی در این  ،در واقع )47، 1390حسینی،. (ورزند

  .باشدمجازي در ترویج زبان پنهان در بین دانشجویان دانشکده رفاه می



 

 
 

  اهداف پژوهش

  هدف اصلی

هاي اجتماعی مجازي در ترویج زبان پنهان در بین دانشجویان دانشـکده رفـاه   بررسی جایگاه مصرف شبکه 

  .است

   اهداف فرعی

 ؛هاي اجتماعینحوه استفاده دانشجویان از شبکه میزان و .1

هاي اجتمـاعی مجـازي دانشـجویان    دختر شبکه دانشجویانزان رواج زبان پنهان در میان بررسی می .2

 ؛دانشکده رفاه

-در شبکه...) سازي یا حذف و مانند کوتاه(در سطح واژگان  شناسایی بیشترین تغییرات زبان پنهان .3

 .دختر دانشگاه رفاه دانشجویانهاي اجتماعی از نظر 

 سواالت پژوهش

 چه حد و چگونه از فضاي مجازي استفاده می کنند؟ دختران دانشجو تا .1

 هاي اجتماعی رواج دارد؟ دختر شبکه دانشجویانزبان پنهان تا چه میزانی در میان  .2

 هاي اجتماعی چیست؟مهمترین تغییرات انجام شده در سطح واژگان زبان در شبکه  .3

 تعریف مفاهیم 

  هاي اجتماعیشبکه

هایی هستند که از یک سایت ساده توان گفت، سایتتماعی مجازي میهاي اجبه طور کلی در تعریف شبکه

مانند موتور جستجوگر با اضافه شدن امکاناتی مانند چت، ایمیل و امکانات دیگر خاصیت اشتراك گـذاري  

هاي اجتماعی، محل گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت است که شبکه .دهندرا به کاربران خود ارائه می

  )53، 1389فر، سلطانی. (جه به مرز، زبان، جنس و فرهنگ، به تعامل و تبادل اطالعات می پردازندبدون تو

افـراد  . هر یـک از آنهاسـت  هاي اجتماعی به مثابه یک رسانه جدید، بستر مناسبی براي ظهور و تجلی شبکه

ت مـورد عالقـه خـود    عاتگو و تعامل پیرامون مسـائل و موضـو  هاي اجتماعی به گفتوانند از طریق شبکهمی

بپردازند و از این طریق افکار عمومی به عنوان صداي مردم شکل بگیرد و هر یک می توانند در مخالفت بـا  

  ).121، 1383مهدي زاده، (یک مسئله و موضوعی اجتماعی و سیاسی دست به کنش بزنند 

  زبان پنهان



 

 
 

. اسـت هـاي خـاص خـود    اي بـا ویژگـی  هاي اجتماعی زبان است که داراي سـابقه یکی از گونه پنهانزبان 

هـا بـوده و از زنـدان رواج    نخستین مدارکی که از این گونه زبان به دست آمده، مربوط به سارقان و راهـزن 

اند، براي ارتباط با یکدیگر، به زبانی نیاز داشتند کـه  کردهاین جماعت که خالف قانون رفتار می. یافته است

ین گونه زبان احتماالً همیشه در کنار زبان معیار بسـیاري از جوامـع، جهـت    ا. اسرارشان را پوشیده نگه دارد

عبارت وجود دارد  پنهانبرخی از تعاریفی که از زبان  .کردن اسرار و پوشاندن افکار وجود داشته است پنهان

  :از اند

زبــانی کــه فقــط طبقــه خاصــی، بــه خصــوص دزدان بــه آن تکلــم مــی کننــد و آن را مــی فهمنــد  ) الــف

)CF.Longman,1981.(  

لغات و عباراتی که گروهی خاص آن را به کـار مـی برنـد و فهمـش بـراي دیگـران مشـکل         مجموعه) ب

  )CF.oxford advanced learners dic�onary,1996(.است

  )CF.pe�t Larousse illustre,1986( .هاي اجتماعی یا صاحبان حرف واژگان خاص برخی گروه) ج

از مجموعـه   پنهـان در این معنـا، زبـان   . با تعریف دوم همخوانی دارد پنهانا از زبان ، مقصود ممقالهدر این 

که این حالت  -ندارند.... دینی و  و هیچ پیشینه طبقاتی، نژادي، هستندلغاتی تشکیل شده که یا صرفاً ابداعی 

ان مراودات فرهنگی با یا لغت مزبور، در جری -مبدع این لغات گمنام بوده و براي کاربران هیچ اهمیتی ندارد

هـاي مکـرر   از نظر کاربران و طـی اسـتفاده  ... افراد جوامع دیگر، طبقات مختلف اجتماعی در یک جامعه و 

نکتـه حـائز   . ه اسـت افراد و به مرور زمان از بار معنایی اولیه خود تهی گشته و معنا یا معانی جدیـدي یافتـ  

ت مزبور براي عموم، لزوماً ایـن لغـات داراي بـار معنـایی     بودن بار معنایی لغا پنهانرغم که علی اهمیت آن

بـه عنـوان    .منفی نمی باشند و حتی در مواقعی داراي مترادفات معمول یا ارزشمند در زبان معیار نیز هستند

     به معناي بسیار مذهبی بود و رعایت مستحبات اسـت کـه موجـب نـورانی شـدن فـرد        "نورباالزدن"مثال، 

در برخی مواقع نیز لغات ابداعی در زبان . استبه معناي اظهار ارادت مخلصانه  "ح دستتمتسبی" می شود یا

بـه عنـوان    .اسـت بیانگر تحوالت ایجاد شده در حوزه اقتصادي، سیاست، فرهنگ و مسائل اجتمـاعی   پنهان

مناسب  که به ماشین آردي گفته می شود، برخاسته از تحوالت صنعتی چندان "پژو حسرتی"مثال، نقل قول 

که تمایل دارند ماشـین پیکـانی را کـه ظـاهري      است... در حوزه خودرو سازي و گرایش مردم به تفاخر و 

  )303، 1384اکرامی، ( .بخرند ،شبیه پژو دارد



 

 
 

              ١زبان معیار

 و جنسـیت  و هر زبان به مقتضاي شرایطی چون تعلق اهل آن به منطقه جغرافیایی و طبقـه اجتمـاعی معـین   

 -چنـد  احیانًـا  و - یک آنها میان از که است متعدد هايگونه داراي گویانسخن تحصیالت و سن و قومیت

 هـاي گونـه  ایـن  کـه  کسـانی  .انـد  شده پذیرفته مشترك زبان عنوان به و برخوردارند بیشتري اعتبار از گونه

 هـا گونـه  سایر گویانسخن رو، این از. گردندمی برخوردار ممتازي مـنزلت از ،برند مـی کـار بـه را خـاص

 معیـار  زبـان  تعریف. می شود نامیده معیار زبان خاص گونه این. کنندمی پیدا آنـها گرایش زبـان از تقلید به

. اسـت  خـود  خـاص  هـاي دشـواري  و هاپـیچیدگی داراي زبـان شناسی جـامعه و زبـان تـعریف هـمچون

  )20، 1394والی رضایی،(

              ٢ايزبان محاوره

 تـر نمایـان  محـاوره  زبان و نوشتاري گونه میان مرز. دارد گفتاري و نوشتاري گونه دو فارسی در معیار نزبا

 عامیانـه،  زبــان  امـا . دارنـد  واحـد  مفهوم ،اصطالح دو این و است یکی محاوره زبان با گفتاري زبان. است

 قشـرهاي  میـان  در کـه  است ايگـونه عامیانه زبان. دارد متفاوتی مفهوم است، ايمحاوره و گفتاري هرچند

 بـه  "عکـس  و نسـخه  عـذْر، "هـاي  واژه مثالً تلفظ. دارد رواج اعتبار کم مشاغل داراي و سوادکم و سوادبی

 از کلیـت سـبت و  َ ، صورت گَـرت  به "کلید سبد، گَرد،"کلمات  تلفظ یا و "عسک و عرذ، نُخسه"صورت 

  ). 27، 1394والی رضایی،( .است عامیانه گونه هايویژگی

  پژوهش شناسی روش

 .شده است استفاده، با تکنیک مصاحبه عمیق و با تکیه بر روش تحلیل مضمونی، از روش کیفی مقالهدر این 

اي بین یک مصاحبه کننده آموزش یافته مجـرب و یـک مصـاحبه    گفتگوي هدفدار دو جانبه ،مصاحبه عمیق

ی است که بتوان از آنها در تجزیه و تحلیـل اسـتفاده   هدف استنباط عمیق جزئیات غنی و مواد مهم باشونده 

سـاده و روشـن باشـد تـا      ها صریح و شفاف بیان گردد وها سعی بر آن بود تا سوالدر انجام مصاحبه. کرد

نفر از  16جامعه آماري پژوهش را . مشارکت کننده در محیطی راحت و آزاد بتواند پاسخگوي سواالت باشد

و چـون  بـود  استفاده از مصاحبه عمیق  ،گیري پژوهشروش نمونه. اندپوشش داده دانشجویان دانشکده رفاه

دیگر نیاز به مصاحبه با تمامی دانشجویان نبـوده  سوي دانشجویان به حد اشباع رسیده، هاي دریافتی از داده

در طـول  . از طریق مصـاحبه و ابـزار آن ضـبط صـوت مـی باشـد       ،هاآوري دادهروش جمع ،همچنین واست

                                                           
1 Standard language 
2Informal language 



 

 
 

صـورت آسـوده   ه احبه هیچ دخل و تصرفی از سوي مصاحبه کننده انجام نشد تا مشارکت کننده بتواند بمص

سازي براي تعیین سنجش اعتبـار و روایـی پـژوهش    از روش مثلث ،همچنین. خط فکري خود را بازگو کند

مطرح شـده تـا    سازي با آنانپس از پیاده ،اطالعاتی که از مصاحبه شوندگان کسب شده. استفاده شده است

   در ایـن فرآینـد اعتبـار و روایـی     . ارائـه دهنـد  هـاي پژوهشـگر   نظرشان را نسبت به صحت و سقم برداشت

نفـر از   16هاي پژوهش از آنجایی که دسترسی به دانشـجویان راحـت بـود، مطـرح و مـورد موافقـت       یافته

  . شوندگان قرار گرفت و به تایید نهایی رسیدمصاحبه

  ي بررسی مباحث نظر

  هاي زبانیهاي فناوري اینترنتی در الیهآسیب

بـا  . هاي مختلف زبانی می تواند زبان فارسی را تهدیـد کنـد  هاي اینترنتی در الیههاي ناشی از فناوريآسیب

سرعت زیاد این فرآیندها در بستر اینترنت نگران  ،هاي زبانی تلقی می شونداینکه بعضی از این موارد فرآیند

  .ر زیر به مواردي از این آسیب ها در سطح واژگان می پردازیمد. کننده است

  امال. الف

 2a ،.mer30: مثال ؛فینگلیش و تغییر در خط پدیده -

  )آیا(، عایا ) آره(عاره: ؛ مثال )غلط نویسی تعمدي(تغییر امالي کلمات فارسی -

  ساخت واژه. ب

  .پلود، میس، مسیجالیک، دانلود، آ: مثال ؛استفاده مفرط از کلمات بیگانه -

  .خنگول، غرنومتر: ؛ مثالهاي جدید بدون قواعد ساخت واژي زبان فارسیهساخت واژ -

  کاردبرد شناسی. پ

هـاي اینترنتـی در نوشـتار از    در بیشتر فناوري ؛رسمی به فضاي رسمی زبان فارسیانتقال شیوه نگارش نیمه

هـاي غیراینترنتـی ماننـد    توانـد در نگـارش  شیوه مـی  کثرت استفاده از این. اي استفاده می شودزبان محاوره

این پدیده ذاتاً آسیب نمی باشد، اما گسترش آن موجب . ها نیز عمومیت پیدا کندها و کتابمجالت، روزنامه

  )192-190، 1392رضا قلی فامیان، علی. (هاي نگارش خواهد شدآسیب به تنوع شیوه

در بخش زبان پنهان و کاربرد آن در رسانه نوشته توضیح  "نهزبان و رسا"در کتاب 1388سید مهدي سمائی 

هـاي  گـروه . رفتاري اجتماعی است و افراد هر جامعه ملزم به رعایت قواعد این رفتارند ،داده است که زبان

اند، اما چون هنجارهاي گروهی خاص خود را دارند، اجتماعی هر جامعه نیز تابع قواعد کلی زبان آن جامعه



 

 
 

این یکی از علل به وجـود آمـدن گونـه    . اشان می دهندود تغییراتی متناسب با هنجارهاي گروهیدر زبان خ

  :انددر دوران معاصر، مبدعان و به کار برندگان زبان پنهان دو گروه. هاي اجتماعی زبان است

 .. قانون گریزان 

 .. کسانی که برخالف هنجارهاي جامعه رفتار می کنند . 

کاربرد الفاظ و اصطالحات زبان پنهان در رسـانه باعـث   . را به زبان پنهان دارد زبان عامیانه بیشترین شباهت

شرط الزم براي کاربرد الفاظ زبان پنهان در رسانه آن است کـه ایـن الفـاظ    . شودقوت ارتباط با مخاطب می

  )42، 1388سمائی، . (جزو تابوها نباشد و به زبان عامیانه راه یافته باشد

  زبانی هاي گونه 

سـن،   :شود که افراد یک جامعه زبانی بر حسب عوامـل مختلفـی چـون   نه به آن شکل از زبان اطالق میگو 

مخاطبان هـدف و موضـوع   (هاي نژادي و قومی، بافت و طبقه اجتماعی، شغل و بافت موقعیت جنس،گروه

  .کننداز آن استفاده می) گفتگو و غیره

بـه   "هاي صداوسیماهاي مختلف زبان در برنامهي گونهنحوه به کارگیر"در کتاب ) 1389(ناصر قلی سارلی 

هـاي مختلـف   توان از دیدگاههاي زبانی پرداخته است که تنوعات زبانی درون جامعه زبانی را میانواع گونه

  :گروهی با تفکیک عامل اجتماعی و جغرافیایی، سه نوع تنوع و گونه زبانی را بر می شمارند. نگریست

 هاي اجتماعیگونه- 

  هاي منطقه اي یا گویش هاي محلیگونه -

 )16، 1389سارلی، (گونه هاي کارکردي یا کاربردي  -

بـا  . کاربرد، زبان را در صورت و ساخت و نیز نقش و کارکرد دستخوش تغییراتی کرده است افزایش گستره

اینترنـت، تغییـرات   هـا، تلفـن و اخیـراً    هاي جدیدي چون رادیو، تلویزیـون، روزنامـه  کاربرد زبان در رسانه

-رسانه. هایی شده که قبالً فاقد آن بوده استساختاري شگرفی در زبان پدید آمده است و زبان، واجد جنبه

زبان برخـی  . آوردندمی به وجودهایی دارند که تغییرات و تنوعاتی در زبان هاي جدید زبان، هر یک ویژگی

    د و ساختارهاي زبـانی جدیـدي کـه از ایـن رهگـذر     هاي دیداري و شنیداري، به سبب موقعیت کاربررسانه

هاي گفتـار و بعضـی خصوصـیت نوشـتار را     برخی ویژگی .گیردگفتار و نوشتار قرار می می یابند، در میانه

هاي خبري رادیو و تلویزیون براي مثال، بخش. شمارندخاصی از زبان می برخی آن را گونه ،از این رو. دارد



 

 
 

به  "گفتاري "شود و از این رو براي آنان است که براي مخاطبان خوانده می "وشتارين"شامل متون خبري، 

  )48-47، 1389سارلی، . (حساب می آید

 زبان پنهان

گیرند و جوانان نیز که قشر مهم جامعه را تشـکیل  ها و اصطالحات خاصی شکل میواژه ،زبانی در هر گونه

هاي خود استفاده می کنند تا افکار و مقاصد خود را ر درون گروهها و زبان گفتار خاصی دمی دهند، از واژه

 ،اند که در اصل یک زبان مستقل نیستنامیده "زبان پنهان"این زبان گفتار خاص را . از دیگران پنهان نمایند

 توان آن را نظام واژگانی دانست که همراه هـر زبـان  هاي زبان معیار است و میها و گونهبلکه یکی از شکل

هـاي آن بـه   بخشـی از واژه  ،جوامع پیشرفته است و به مـرور زمـان   این زبان، خاص همه. معیار وجود دارد

سبب کثرت استعمال به زبان کوچه و بازار راه پیدا می کنند و جزئی از زبان معیار می شوند و این می تواند 

  ) 14، 1391آل صاحب فصول،. (هاي افزایش واژگان هر زبان باشدیکی از راه

  پنهاناهمیت زبان 

هاي پنهـان و  قطعاً زبان پنهان حامل و محمل پیام ،انتقال معنا و پیام می باشد ،اصلی زبان از آنجا که وظیفه 

  : از این رو. کنندگان از آن زبان استسري استفاده

اسـتفاده کننـده از    هاي پنهان و مورد استفاده و مهم افرادشناسایی زبان پنهان به معناي شناسایی حوزه) الف

  .آن زبان است

چون بسیاري از این واژگان بیانگر تجربیات و حاصل و محصول زنـدگی جمعـی و مشـترك اعضـاي     ) ب

گروه استفاده کننده است، شناخت این زبان عمالً به معناي شناخت تجربیات تلخ و شیرین و پیـدا و پنهـان   

  .کاربران آن است

و احساسات مشترك گروه را منتقل می کند، اسـتفاده از آن باعـث تقویـت    ازآنجا که زبان پنهان مفاهیم ) ج

. انسجام گروهی می شود و بررسی و شناخت آن به معناي شناخت میزان و نوع همبسـتگی گروهـی اسـت   

اعتضـادي، علمـدار،   . (هایی احسـاس دارد ضمن این که بیانگر این نکته نیز می باشد که گروه در چه حوزه

1387 ،15 (  

  و جنسیت زبان

در برخـی از  . هاي زبان شناسی، گفتار زنان و مردان در بسیاري از جوامـع متفـاوت اسـت   بر مبناي پژوهش

ها کامالً مختصر و جزئی است و معموالً کسی متوجه آنها نمـی گـردد، نظیـر اشـارات و      موارد، این تفاوت



 

 
 

ک زبان سرخپوستی، زنان و مردان در ی ،به عنوان مثال. شودها نمیحرکات مختلف صورت که توجهی بدان

  )16، 1387اعتضادي،  علمدار ، ( .واژه نان را به دو گونه متفاوت بیان می کنند

تري مورد توجه قرار به طور کلی می توان این تفکیک جنسیتی در حوزه گفتار را در زمینه اجتماعی گسترده

هاي اجتماعی مـردان و زنـان   وابط و هویتها، ردر این راستا، جامعه شناسی جنسیت به بررسی نقش. دادر

در این معنا، جامعه شناسی جنسیت، . اي متفاوت استمی پردازد که با تاکید فمینیسم بر روي زنان، تا اندازه

. هاي موجود در روابط و ساختارهاي اجتماعی در نظر می گیردعامل جنسیت را تنها به عنوان یکی از متغیر

انـد، آثـاري از   شناسی جنسیت آغاز کردهشناسانی که کارشان را از دیدگاه جامعههبا این همه برخی از جامع

  ).469، 1382ریتزر، (اند که براي نظریه فمینیستی اهمیت بسیار داردخود به جا گذاشته

  زنان و زبان پنهان

ن پنهان معمـوالً  هاي اشاعه اصطالحات و واژگان زباهاي انجام شده، مراکز یا کانونبر مبناي نتایج پژوهش 

هـاي  مراکـزي عمـومی نظیـر زنـدان، پادگـان، خوابگـاه      . مراکز شبانه روزي و خانوارهاي جمعی می باشـد 

متفـاوت  .... دینـی و   هاي فرهنگی، اجتماعی، قومیتی،که محمل حضور مداوم افراد با زمینه... دانشجویی و 

از آنجایی کـه   ،از طرف دیگر. هان هستندگیري زبان پندر یک مکان خاص می باشند، عامل موثري در شکل

توان نتیجه گرفت کـه اغلـب، جـنس مـذکر     تر دارند، میزنان و دختران در چنین مراکزي حضوري کمرنگ

نتیجه دیگري که از مطلب فوق اخذ می شود . مبدع واژگان این زبان بوده و جنس مونث کاربر آن می باشد

به خودي خود به لغات مذبور بار معنایی مردانه مـی دهـد و در    این است که ابداع این مفاهیم توسط مردان

نتیجه استفاده از اغلب این لغات توسط زنان و دختران به لحاظ اجتمـاعی و فرهنگـی قابـل قبـول نبـوده و      

هاي تلویزیون یا سینما استفاده از چنین لغاتی توسط هر قشري در فیلم ،به عنوان مثال. صورت زیبایی ندارد

ن، به خصوص مردان جوان، اعم از افراد مذهبی یا غیر مذهبی و تحصیل کرده یا غیر تحصیل کرده و از مردا

ها زنان قشر پایین اجتمـاع کـه بـه جهـت     معمول بوده و حتی پسندیده است، در حالی که در اغلب فیلم... 

تـار متـین و مـوقر    هاي مردانه، شیوه گفدرگیري در انواع مشکالت و نامالیمات زندگی و حضور در عرصه

کـاربرد چنـین زبـانی      ،اند کاربران زبان پنهان معرفی می شوند و از سوي دیگـر زنانه خود را از دست داده

در هر حال بـدیهی اسـت   . توسط شخصیت زن طبقه باالي جامعه، مورد سوال، نهی و پرسش قرار می گیرد

اشد، هرچند شرایط ابداع و استعمال این لغات انکار مطلق وجود لغات پنهان زنانه نیز خالی از اشکال نمی ب

هاي مطرح شـده در  تر از مردان بوده و نوع لغات ابداعی و مورد استفاده آنها نیز با معیارتوسط آنها متفاوت



 

 
 

بیشتر از مفاهیم تابوي ناقص یـا تـابوي نـاقص     ،کاربران دختر زبان پنهان. رابطه با گفتار زنان متناسب است

. در استفاده از لغات تابوي ناقص خاص، معموالً حفظ ادب یـا احتـرام مـدنظر اسـت    . دخاص بهره می برن

دلیل آگاهی بیشتر به مقام و منزلت اجتمـاعی خـویش بـه نسـبت مـردان و      ه طور که گفته شد، زنان بهمان

گـی  اجتماعی خود، از کاربرد برخی مفاهیم یا لغاتی که تداعی کننده سطح پـایین فرهن  همچنین حفظ وجهه

نکته دیگر اینکه لغات ابداعی توسط دختـران و زنـان نسـبت بـه لغـات مردانـه از       . باشد اجتناب می ورزند

خشنی و سختی کمتري برخوردار بوده و اغلب در قالب طنز مطرح می شود، زیرا حفظ ارتباط بـراي زنـان   

  )20-19، 1387اعتضادي،  علمدار ، . (بسیار مهم می باشد

  شپژوه چهارچوب مفهومی

هـایی اسـت کـه    ترین نظریهمندي یا همان دیدگاه استفاده و خشنودي یکی از مهمدیدگاه استفاده و رضایت

گوید که مخاطبان از محتواي این نظریه می. اي منفعل را به چالش کشیده استتصور وجود مخاطبان رسانه

براي تـامین ایـن   . به دست بیاورند ،که به آن نیاز دارندمندي خاصی را اي استفاده می کنند تا رضایترسانه

بنابراین، بـه عنـوان مثـال، اگـر در زمـانی خـاص       . هاي مختلف به رقابت با یکدیگر می پردازندنیاز، رسانه

ممکـن   در حـالی کـه   -نندکهاي خبري را مشاهده می تر برنامهمخاطبان به اطالعات نیاز داشته باشند، بیش

را از نوعی انتخاب کند که خشن باشد زیرا با نیاز او بـه قدرتمنـد    است فرد دیگري سریال تلویزیونی خود

که  بـه تفسـیر   بل ،نیازها نه فقط به انتخاب انواع رسانه و محتوایی خاص منجر می شود. بودن سازگار است

نظریـه اسـتفاده و   ). 2، 1392نـوربخش، موالیی،طالبیـان،  . (اي نیز شکل و رنگ مـی بخشـند  محتواي رسانه

 2گرایـی که پیوند نزدیکی با روانشناسی  تاکید می کند 1اسی بر پایه فردگراییي از نظر روش شنمندرضایت

انسان جامعه را به منزلـه یـک موجـود    "ست از اینکه ا شناسی علم عبارتگرایی در روششناسیروان. دارد

منتها انسانی که غرایز  ؛یک انسان تصور می کند بزرگ یا فردي بزرگ تلقی می کند، یعنی جامعه را به منزله

یعنی در مقام شناخت جامعه چنین تصور شود که  -او بزرگ و فربه شده و به صورت جامعه در آمده است

شناسی البته این به معناي تحلیل از بین برنده جامعه. "قواعد روانشناسی براي جامعه شناسی تحلیل می شود

در نـوع آرمـانی    ،بـه عبـارت دیگـر   . شناسی می شـود  شناسی نزدیک به نوعنیست، بلکه این نگاه در روش

نیز یک نظام اجتماعی را به منزله فرد فربه گرفته است و احتماالً به همین معنا نظریه اسـتفاده و   ٣ماکس وبر

                                                           
1 Methodlogical individual 
2 Methodlogica Psychologism 
3
.Max Weber 



 

 
 

، 1390سپاسگرشـهري،  . (هاسـت مندي در تالش براي ناشناسی دالیل مخاطبان در استفاده از رسانهرضایت

شناسی دالیل استفاده از تلویزیـون توسـط   به تنوع سنخ ،حوزه ارتباطات ند برجستهدانشم ١مک کوئیل)  28

فاده مخاطبـان از  تر باید نظریه فهم دالیـل اسـت  از این رو، نظریه مزبور را به عبارت دقیق. کندمردم اشاره می

مخاطبان از رسـانه  چنین این نظریه بر این فرض بنیادین استوار است که هر گونه استفاده هم. رسانه دانست

در همـین رابطـه   . رسانه اسـت  -اي سود انگارانه براي طرفین مخاطبموید جلب رضایت و برقراري رابطه

افراد مخاطب کم و ": اندمندي را این گونه تعریف کردهفرض اصلی الگوي استفاده و رضایت ،یندال سون و

درجـه ایـن    .ودي را برایشـان فـراهم کنـد   بیش به صورت فعال به دنبال محتوایی هستند که بیشترین خشـن 

افراد هر قدر بیشتر احساس کننـد کـه محتـوایی نیـاز آنـان را      . خشنودي به نیازها و عالیق فرد بستگی دارد

مطلـب یـاد   ) 1974(همچنین بالمر و کاتز » احتمال اینکه آن محتوا را انتخاب کنند بیشتر است ،برآورده کند

 ) 32، 1390سپاسگرشهري، ( :ئه کرده اندشده را به صورت نمودار زیر ارا

  

  

 

  

  

هـر   ها به شکلی سـاده مصـرف کننـده   آن. مخاطبان را فعال فرض می کند ،منديرویکرد استفاده و رضایت

ها از میان محتوایی دست به انتخاب می زنند کـه از سـوي   آن. گیرداختیارشان قرار میچیزي نیستند که در 

هـا، چیزهـایی را   هـا و موسـیقی  هـا، روزنامـه  برنامه آنها از میان همه. اي پیشنهاد می شودهاي رسانهسازمان

به همین دلیل است که نقش فعالی در ساختن معناي متون . انتخاب می کنند که متناسب با نیازهاي آنها باشد

تر به دنبـال  نظریه بیشاین . نیز دارند و تصمیم می گیرند که کدام پیام ممکن است چه تفسیري داشته باشد

هاي رسانه به دنبـال  هاي قبل تر نظریهدر حالی که نسل ،ها چه می کننداین موضوع است که مردم با رسانه

ها با مردم چه می کنند؟ عالوه بر تصـور مخاطـب فعـال، یکـی دیگـر از      پاسخ به این پرسش بود که رسانه

ها به منظور تـامین نیازهـا و اهـداف    ابت میان رسانهمندي، فرض رقاستفاده و رضایت رئوس کلیدي نظریه

 ). 2، 1392نوربخش، موالیی،طالبیان،. (مخاطبان است

 :هاي اساسی رویکرد استفاده و رضایتمندي را چنین جمع بندي کرده استفرضیه) 1387( کوئیلمک 
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اي خـاص  هـ منـدي انتخاب رسانه و محتوا عمدتاً فعالیتی عقالنی و معطوف به اهـداف و رضـایت   .1

  ها را می توان منطقاً تبیین کرد؛گیري آنپس مخاطبان فعال هستند و شکل .است

آگاهی  ،اي که از شرایط فردي و اجتماعی ریشه می گیرندیکایک مخاطبان نسبت به نیازهاي رسانه .2

 هاي مختلف بیان کنند؛دارند و می توانند این نیازها را در قالب انگیزش

گیـري  تر از اصول زیبایی شناختی یا فرهنگی در شـکل به بیان کلی، بیش ها،کاربري شخصی رسانه .3

 مخاطبان نقش و اهمیت دارد؛

ها، رضایت مورد انتظـار و بـه دسـت    انگیزه(گیري مخاطبان تمام یا اغلب عوامل تاثیرگذار بر شکل .4

. کـرد تـوان بـه لحـاظ نظـري تعیـین      را مـی ) اياي متغیرهاي پـس زمینـه  هاي رسانهآمده، گزینش

 )227، 1392نوربخش، موالیی،طالبیان،(

براساس این رویکرد نظري، فعال بودن ِمخاطب قبل از هر چیز، به انگیزه روشـن و مصـرانه او در انتخـاب    

چون  يهرچند این انتخاب می تواند تحت تاثیر موضوعات دیگر. هاي مورد نظر بستگی داردمحتوا و برنامه

ها حاصل می کند و هم چنین فوایدي باشد کـه  ی باشد که در مورد رسانهبازتاب آگاهانه شخص از تجربیات

فرضیه کلیدي . ها به دست می آورد و براي اهداف دیگري در زندگی مورد استفاده قرار می دهداو از رسانه

ها و محتواهاي مختلـف بـه عمـل مـی آورد،     این رویکرد آن است که مخاطب، انتخابی را که از میان رسانه

     در واقع، دیدگاه اسـتفاده و خشـنودي، فعالیـت مخاطـب را مسـلم فـرض       . انه و براساس انگیزه استآگاه

از آن چه که انجام می دهند و این که چرا انجام می دهند، آگاه هستند و لذا  مخاطبانمی کند و معتقد است 

  .اي خود ارائه کندهاي رسانههاي قابل اعتباري از خشنوديمی توانند گزارش

  هاي پژوهشیافته

اقـدام   ،بعد در مرحله. پرداخته شد آنهاهاي حاصل از به تجزیه و تحلیل دادهها، پس از پیاده کردن مصاحبه 

هـا و نمودارهـاي   ، جـدول ارائه تعریفی از مضـامین ابتدا به . گردیدها ها، مضامین و مقولهبه استخراج حیطه

در پایـان  کنندگان بـه عنـوان مصـداق    هاي مشارکتاز صحبتو سپس بخشی  پرداختهها کیفی منتج از داده

هـاي  هاي منـتج شـده از مصـاحبه   این روش فرایندي است که ورودي آن مقوله .جداول به تفکیک بیان شد

 فهرست زیردر جدول . رسیماز جزء به کل می ،در واقع -ها می باشدکنندگان و خروجی آن حیطهمشارکت

  .مشخصات بیان شده است ها باکنندهتمامی مشارکت



 

 
 

 هاکنندهمشخصات مشارکت :1 جدول

  سن  تحصیلی رشته  مقطع تحصیلی  هامشارکت کننده

  21  روانشناسی  کارشناسی  1مشارکت کننده

  21  روانشناسی  کارشناسی  2مشارکت کننده

  18  روانشناسی  کارشناسی  3مشارکت کننده

  25  روانشناسی  کارشناسی  4مشارکت کننده

  18  مهندسی کامپیوتر  کارشناسی  5ندهمشارکت کن

  20  فقه و حقوق  کارشناسی  6مشارکت کننده

  22  مشاوره خانواده  کارشناسی ارشد  7مشارکت کننده

  18  مهندسی کامپیوتر  کارشناسی  8مشارکت کننده

  22  فقه و حقوق  کارشناسی  9مشارکت کننده

  21  فقه و حقوق  کارشناسی  10مشارکت کننده

  27  روانشناسی  رشناسیکا  11مشارکت کننده

  32  مدیریت فرهنگی  کارشناسی  12مشارکت کننده

  30  روانشناسی  کارشناسی  13مشارکت کننده

  27  فقه و حقوق  کارشناسی  14مشارکت کننده

  32  مطالعات فرهنگی  کارشناسی ارشد  15مشارکت کننده

  19  فقه و حقوق  کارشناسی  16مشارکت کننده

  

  هامنتج از مصاحبههاي ها، مضامین و مقولهحیطه

کنندگان پرداخته شده که نام آنها در باالي جداول در ابتدا به شرح جداول و نمودارها و توضیحات مشارکت

  :مشخص گردیده است

  آگاهی به زبان پنهان حیطه

کنندگان حیطه تعریف، شناخت و آگـاهی  هاي استخراج شده از مصاحبه با مشارکتترین حیطهیکی از مهم

-لمـی یـا آگـاهی مشـارکت    تعریف ع :ها از زبان پنهان بوده است که داراي دو مضمون استکنندهمشارکت

-که هر کدام از این مضـامین داراي مقولـه   تعریف عامیانه یا نا آگاهی از زبان پنهانو  ها از زبان پنهانکننده

  .هاي متفاوتی هستند

  



 

 
 

 جدول آگاهی به زبان پنهان: 2 جدول

  مقوله  مضمون  حیطه

  ايتغییرات کلمه  تعریف علمی  

  زبان کالمی  یا  

  زبان بدن  آگاهی  

  ايزبان محاوره    

  زبان ثانویه    

  سازي جدیدواژه    

  زبان رمزگان    آگاهی به زبان پنهان

  کلمات روزمره  تعریف عامیانه  

  کلمات نامشخص  یا  

  انگلیسی در فارسی  ناآگاهی  

  زبان عامیانه    

  هاي خاصزبان گروه    

  زبان ایما و اشاره    

  زبان پر رمز و راز    

  دارزبان شاد و خنده    

  آگاهی داشتن )1

کنندگان نسبت به زبان پنهان کامالً آشنایی داشـتند و توانسـتند حـداقل یـک تعریـف      این دسته از مشارکت

ن کالمی، زبان بدن، اي، زباتوان به تغییرات کلمههاي منتج شده از آن میعلمی از آن ارائه بدهند که از مقوله

  . سازي جدید و زبان رمزگان اشاره کرداي، زبان ثانویه، واژهزبان محاوره

 گـن کـنم مـی  اي که االن زیاد استفاده میزبان پنهان به مجموعه از تغییرات کلمه": مشارکت کننده. 

به اون میگیم ها که از این جور کلمه .زنگیدم میگم ،مزنگ بزن ،میگم حلیدم ،مثل به جاي حل کردن

 ".هاي قبلی براشون این حرفها عجیبهو نسل پنهانزبان 

  حالت اول اگه بخواهیم از لحـاظ  :به نظرم زبان پنهان دو حالت داره .بستگی داره": مشارکت کننده

تونیم منظورمون به طـرف  که با حرکات بدن و چشم می یجمیشه بادي لنگو) غیرکالمی(بگیم  بدنی

ت دوم اگه بخواهیم از لحاظ کالمی بگیم مثل رمزي صـحبت کـردن کـه همـه     حال ؛مقابل برسونیم

 ".این به نظر من میشه زبان پنهان. افراد متوجه اون حرف ما نشوند



 

 
 

 ناآگاهی  )2

از زبـان   علمـی عریـف  هستند و نتوانسـتند ت آگاه ان نسبت به زبان پنهان کامالً ناکنندگاین دسته از مشارکت

توان به کلمات روزمره، کلمات نامشخص، بودن زبان هاي منتج شده از آن میقولهپنهان داشته باشند که از م

هاي خاص ، زبان ایما و اشاره، زبان پر رمز و راز و زبـان  انگلیسی در زبان فارسی، زبان عامیانه، زبان گروه

  . دار اشاره کردشاد و خنده

  ه مـا هـم تـو زبـان فارسـی ازش      زبان پنهان همون کلماتی هست کـ  ،نظر من به": مشارکت کننده

 ،کنیمدر واقع همون زبان انگلیسی که توي فارسی ازشون استفاده می .استفاده می کنیم هم انگلیسی

  ".چت، حس ، شوت: مثل

  زبانی پنهان یعنی زبان ایما و اشاره": مشارکت کننده." 

  هاي اجتماعیاستفاده از شبکه حیطه کارکرد

-اسـتفاده مشـارکت   کنندگان حیطه کارکردخراج شده از مصاحبه با مشارکتهاي استیکی از مهمترین حیطه

و  اطـالع رسـانی   ،آموزشی اقتصادي، :مضمون استچهار باشد که داراي هاي اجتماعی میها از شبکهکننده

 آمدههاي متفاوتی هستند که شرح آن در جدول زیر هر کدام از این مضامین داراي مقوله .اجتماعی -رفاهی

 .است

 هاي اجتماعیاز شبکه استفاده کارکرد :3 جدول

  مقوله  مضمون  حیطه

  مالی هايجایی پول و تراکنشجابه    

  ارائه گزارش    

  کاهش هزینه ها  اقتصادي  

  برنامه ریزي    

  علمی    

  هنري  آموزشی  کارکرد

  فرهنگی    

  پیگیري اخبار    

  تبادل اطالعات و ارتباطات  اطالع رسانی  

  دسترسی آسان و سرعت باال    

  تفریح و بازي    

  اشتراك گذاري عکس و فیلم    



 

 
 

  مدگرایی  رفاهی اجتماعی  

  دانلود فیلم و عکس    

  درد و دل کردن    

  اقتصادي )1

کننـدگان در  باشد که مشـارکت هاي اجتماعی میاستفاده از شبکه کارکردیکی از مضامین  ،مضمون اقتصادي

هاي مالی و ارائه گزارش، تراکنش هایی از قبیلاند و داراي مقولهن اشاره کردهد به این مضمووهاي خگفتگو

  . ریزي می باشدها و برنامهجایی پول، کاهش هزینهجابه

 کننها فقط از این طریق خرید میکاربرد داره، االن خیلی": مشارکت کننده." 

 حل کار بـه جـاي گـرفتن داخلـی از     بله خیلی زیاده، تقریباً همه چی، مثال توي م": مشارکت کننده

ها، استفاده از ایمیل، خرید گذاري عکسکنیم، براي اشتراكهاي تلگرام استفاده میو گروه کانال ها

 ".....اینترنتی، جابه جایی پول و 

  آموزشی )2

کننـدگان در  هاي اجتماعی می باشد که مشـارکت استفاده از شبکه کارکردیکی از مضامین  ،مضمون آموزشی

  . باشدعلمی، هنري و فرهنگی می هایی از قبیلد به این مضمون اشاره کردند و داراي مقولهوتگوهاي خگف

 بـراي   مثالً براي یادگیري خیلی خوبه، مثل جمالت آموزنـده . کاربرد که زیاد داره": مشارکت کننده

 ".ها و تجارب کسب مهارت

 ربرد داشته باشه، چـون مـا واقعـاً تفـریح     هاي اجتماعی میتونه کابه نظر من شبکه": مشارکت کننده

 ،من خودم وقتـی تـو تلگـرام هسـتم     .خیلی زیاد کاربرد داره وهاي مجازیاي نداریم جز شبکهدیگه

 ".کنمش استفاده اي مفید و آموزندهکانال هاکنم از سعی می

  اطالع رسانی )3

کنندگان اعی می باشد که مشارکتهاي اجتماستفاده از شبکه کارکردیکی از مضامین  ،مضمون اطالع رسانی

پیگیري اخبار، تبادل ارتباطات و  هایی از قبیلد به این مضمون اشاره کردند و داراي مقولهوهاي خدر گفتگو

   .باشدت و  دسترسی آسان و سرعت باال میاطالعا

 خیلی کم برام کاربرد داره، اخبارش شاید": مشارکت کننده." 

 تـر  سرعت ارتباطات با شـبکه هـاي اجتمـاعی خیلـی سـریع      .یاد دارهکاربرد که ز": مشارکت کننده

 ".است



 

 
 

  اجتماعی -رفاهی )4

-هاي اجتماعی می باشـد کـه مشـارکت   استفاده از شبکه کارکردیکی از مضامین  ،اجتماعی -مضمون رفاهی

ك گـذاري  تفریح و بازي، اشـترا  هایی از قبیلاشاره کردند و داراي مقوله آند به وهاي خکنندگان در گفتگو

   .عکس و فیلم، درد و دل کردن، مدگرایی و دانلود فیلم و عکس می باشد

 هاي اجتماعی میتونه کاربرد داشته باشه، چون مـا واقعـاً تفـریح    شبکه ،به نظر من": مشارکت کننده

 ".اي نداریم جز شبکه هاي مجازيدیگه

 استا انجام میشه و خیلی، تمامی ارتباطات کاري و فامیلیم در این ر": مشارکت کننده....."  

  هاي اجتماعیمصرف شبکه حیطه

 هاي اجتماعیکنندگان حیطه مصرف شبکههاي استخراج شده از مصاحبه با مشارکتیکی از مهمترین حیطه

هاي اجتماعی به دو مضمون کم مصرف و پر مصـرف تقسـیم   ها از شبکهکنندهباشد که استفاده مشارکتمی

، اینستاگرام، وایبر، )موبوگرام، پالس(توان به تلگرام هاي اجتماعی موجود میاع شبکهاز انو. بندي شده است

گوگـل پـالس، یوتیـوب، اسـنپ      پینترسـت،  لینکداین، ساپ، تانگو، توئیتر، الین، فیس بوك،چت، واتوي

  .اشاره کرد... کلوب و  چت،

 هاي اجتماعیجدول مصرف شبکه :4 جدول

  مقوله  مضمون  حیطه

  اگراماینست    

  تلگرام  پر مصرف  

      هاي اجتماعیمصرف شبکه

    وایبر                  
  

  وات ساپ  کم مصرف  

  پرمصرف )1

هاي ترین شبکههاي اجتماعی موجود  به ترتیب پرطرفدارترین و محبوباز بین انواع شبکهها کنندهمشارکت

   .اجتماعی را اینستاگرام و تلگرام معرفی کردند

 کنمهاي اجتماعی بیشتر از تلگرام استفاده میمن تو شبکه": مشارکت کننده." 

 اجتماعی محبوبم  کنم و شبکههاي مجازي بیشتر با اینستاگرام کار میمن تو شبکه": مشارکت کننده

 ".اینستاگرام هست



 

 
 

  مضمون کم مصرف )2

هاي اجتمـاعی را  هترین شبکهاي اجتماعی موجود  به ترتیب کم مصرفاز بین انواع شبکهها کنندهمشارکت

 ،هـاي اجتمـاعی  تر استفاده شدن از این نوع شـبکه دلیل عدم استفاده و کم. وایبر و وات ساپ معرفی کردند

  . قدیمی شدن آنها می باشد

 هـاي اجتمـاعی بیشـتر از تلگـرام اسـتفاده      ولی االن از بین شبکه ،پیشتر وایبر بود" :مشارکت کننده

 ".میکنم

 ولی تلگرام و اینستاگرام هم دارم ،کنمر از وات ساپ استفاده میمن بیشت": مشارکت کننده."  

  ي زبان تصویريحیطه

کـاربرد  (حیطـه زبـان تصـویري     ،کنندگانهاي استخراج شده از مصاحبه با مشارکتیکی از مهمترین حیطه

برد بـه  کـار  :به جاي متن بیان شده است که حیطه کاربرد استیکر و زبان تصویري به سـه مضـمون  ) استیکر

هایی را در ایم که هر کدام از این مضامین مقولهبندي کردهتقسیم عدم کاربرد استیکرتنهایی، کاربرد با واژه و 

  .بردارند

 جدول زبان تصویري :5 جدول

  مقوله  مضمون  حیطه

  حس بهتر    

  

  کاربرد به تنهایی

  عدم نوشتن

  راحت تره

  خنده دارتره

  بیان حالت چهره

  با صفات شخصی  رد با واژهکارب  زبان تصویري

  با بیان حس    

  با کلمه مخفف

  ابهام    

  سوء برداشت  عدم کاربرد  

  سیمبل به جاي استیکر    

  نا مطمئن



 

 
 

  کاربرد به تنهایی )1

بود که خـود را در چنـد مقولـه     "کاربرد به تنهایی" ،زبان تصویري بروز کرد یکی از مضامینی که در حیطه

دار تـره  تره، خندهحس بهتر، عدم نوشتن، راحت شده در این مضمون از قبیل ستخراجهاي امقوله .نشان داد

اي به جاي نوشـتن و  عده .متفاوت استاشخاص نوع استفاده از استیکر براي . می باشد بیان حالت چهره و

 ند و این نوع اسـتفاده را دهند فقط از استیکر براي بیان حرف و احساسشان استفاده کنن ترجیح میچت کرد

  . تر می باشد، آسودهراحت تر

 نویسـم و منظـورم و بـا    خیلی من عاشق استیکرها هستم و معمـوالً هیچـی نمـی   ": مشارکت کننده

 ".استیکر به طرفم میرسونم

 و راحتتر با اسـتیکر بیـان   ربیشتر اوقات از استیکر استفاده می کنم، چون احساسم ": مشارکت کننده

  ".کنم تا متنمی

  کاربرد با واژه )2

بود که خود را در چند مقوله نشـان   "کاربرد با واژه" ،زبان تصویري بروز کرد کی از مضامینی که در حیطهی

    مخفـف   بـا کلمـه   ستخراج شده در این مضمون از قبیل با صفات شخصی، با بیـان حـس و  هاي امقوله .داد

دهند فقط از استیکر آنهم جیح میاي ترعده .اشخاص نوع استفاده از استیکر برایشان متفاوت است. باشدمی

توانـد   با داشتن متن براي بیان حرف و احساسشان استفاده کنند و این به دلیل تنوع زیاد دنیاي استیکرها می

سازد و یا استفاده از هاي مجازي که استیکر با نام اشخاص میتوان از شبکهاز انواع استیکر با واژه می .باشد

  ..... . هاي امروزي اشاره کرد و هاي محبوب و کارتنا و فیلمهبازیگرهاي انواع سریال

  چون آدم احساسـش   ،کاربرد استیکر خیلی میتونه الزم و حیاتی باشه ،به نظر من": مشارکت کننده

 ".البته با متن که سوءتفاهم پیش نیاد رو هم توي لحظه می تونه بیان کنه

 کنماستفاده می با متنجاه پنجاه از استیکر صد در صد نه، ولی پن به صورت": مشارکت کننده."  

  عدم کاربرد )3

بود که خود را در چند مقولـه   "عدم کاربرد استیکر" ،زبان تصویري بروز کرد یکی از مضامینی که در حیطه

برداشت، سـیمبل بـه جـاي اسـتیکر و     ایهام، سوء ستخراج شده در این مضمون از قبیلهاي امقوله .نشان داد

  . باشدنامطمئن می



 

 
 

  در ایـن فضـاها از اسـتیکر اسـتفاده      ،معموالً چـون روابطـم دوسـتانه نیسـت     ،نه": مشارکت کننده    

 ".کنم طرف مقابلم دچار ایهام یا سوء برداشت می شودچون فکر می ؛کنمنمی

 اون ،استیکر میـاد  هبینم سریع تا یها رو میولی بعضی ،کنم از استیکراستفاده نمی": مشارکت کننده 

  ".کنمها استفاده میهایم را می نویسیم و به ندرت از استیکراکثر مفهوم حرف .کننو دانلود می

  مکان کاربري حیطه

مکـان اسـتفاده کـابران از     حیطـه  ،کنندگانهاي استخراج شده از مصاحبه با مشارکتیکی از مهمترین حیطه

هاي مختلفی ی می باشد که هر کدام مقولههاي اجتماعی است که داراي دو مضمون رسمی و غیر رسمشبکه

، BRTمترو،(منزل، منزل آشنایان و یا دوستان، کافی شاپ، وسایل نقلیه عمومی  توان بهرا در بر دارند که می

  .کار اشاره کردو محل ، اماکن تفریحی، اماکن عمومی، دانشگاه)مینی بوس، تاکسی

 هاي اجتماعیمحل کاربري شبکه :6جدول

  مقوله  نمضمو  حیطه

  محل کار  رسمی  

    مکان کاربري
  دانشگاه

  اماکن عمومی

  منزل    

  منزل آشنایان یا دوستان    

  رستوران و کافی شاپ  غیررسمی  

  وسیله نقلیه    

  اماکن تفریحی    

 رسمی )1

کـه بـه دو    آمـده هـاي اجتمـاعی   ها از شـبکه کنندهنوع حیطه مکان کاربري استفاده مشارکت ،در این جدول

منظـور از فضـاهاي مکـان کـاربري      ،در مضمون رسمی .بندي شده استسمی و غیر رسمی طبقهمضمون ر

 برخـی  .رسمی مثل دانشگاه، محل کار و اماکن عمومی می باشـد  به صورتدانشجویان، فضاهایی است که 

ت تماعی محیط خاصی مد نظر نیسهاي اجبنا به ضرورت، براي استفاده از شبکه ه اند کهاشخاص اشاره کرد

  . هاي اجتماعی استفاده کنندتوانند از شبکهجا میهمه در همه  و

 هفضاي استفاده غیر رسمی، محل کارم" :مشارکت کننده." 



 

 
 

 تـونم بگـم   من همه جا هست و نمـی  فضاي استفاده .هم رسمی و هم غیر رسمی": مشارکت کننده

  ".خونه و بیرون، کار، دانشگاه  ؛جاي ثابتی استفاده میکنم

  سمیغیر ر )2

          بـه صـورت  در مضمون غیر رسمی منظـور از فضـاهاي مکـان کـاربري دانشـجویان، فضـاهایی اسـت کـه         

  . مثل منزل، منزل آشنایان و دوستان، اماکن تفریحی، کافی شاپ و رستوران ؛باشدمی غیر رسمی

  هم رسمی و هم غیر رسمی، در همه جا، ولی بیشتر در خونه": مشارکت کننده." 

  کـنم  دیگه جـرات نمـی   .دزد زد ،بار بیرون گوشیم دستم بود هی( فقط داخل خونه": کنندهمشارکت

 ".)بیرون از خونه در بیارم گوشیمو

 توي مسیر  ،نترنت همه جا در در دسترسه هم تو خونه و توي تاکسییاالن چون ا": مشارکت کننده

  ".کنماستفاده می

  سازيي نحوه واژهحیطه

اشد کـه بـه   بسازي میحیطه واژه ،کنندگاناي استخراج شده از مصاحبه با مشارکتهیکی از مهمترین حیطه

شود که هـر کـدام داراي   تقسیم می نو واژهو  تغییر واژه، شکست واژه، ترکیب واژه مضامین مختلفی از قبیل

  . استکنندگان هاي متفاوتی منتج از مصاحبه مشارکتمقوله

 سازيواژه :7جدول

  همقول  مضمون  حیطه

  هاي معنا دارواژه  ترکیب واژه  

  امعنهاي بیواژه    

  ي کاملواژه  شکت واژه  

  ي ناقصواژه    واژه سازي

  ي معنا دارواژه  تغییر واژه  

  امعنبی واژه    

  ابا معنواژه   نوواژه  

  امعنواژه بی    

  ترکیب واژه )1

د به وهاي خکنندگان در گفتگوشارکتسازي می باشد که مواژه یکی از مضامین نحوه ،مضمون ترکیب واژه

معنـی  هـاي بـی  هاي معنادار و ترکیب واژهه ترکیب واژ هایی از قبیلاین مضمون اشاره کردند و داراي مقوله



 

 
 

هـاي اجتمـاعی بـه چـه     سازي در شـبکه واژه کنندگان پرسیده شده که نحوهاز هر یک از مشارکت. باشدمی

ترکیب واژه را با چسباندن دو کلمه جدا از هم که هرکدام معنی  وهکنندگان نحمشارکت ؟صورت بوده است

ی دیگري، یا حتی ترکیب معنبی دار با یک حرف اضافه یا حتی واژهمعنی خاصی دارد و یا ترکیب یک واژه

کننـدگان در  هاي مشارکتدر زیر بخشی از صحبت .اندمعنی را بیان کردهبی حرف اضافه و دو واژه دو واژه

  .است آمدهاین مضمون بیان شده و در انتهاي توضیح تک تک مضامین به صورت جدول کلی 

 کنم، مثالً میگم نازنین من، سنبل مـن  از کلمات طنز مهران مدیري زیاد استفاده می": مشارکت کننده

در واقع همون گل من مشهور هست که با دوستام زیـاد ازش   .خاصه منه کلمه ،و یا کلمه گلم... و 

 ".کنماستفاده می

 از کلماتی مثل بزنگم، بچت، خ خخخخخخ": مشارکت کننده."  

  شکست واژه )2

د بـه  وهاي خکنندگان در گفتگوباشد که مشارکتسازي میواژه مضمون شکست واژه یکی از مضامین نحوه

   قص هـاي نـا  هـاي کامـل و شکسـت واژه   شکست واژ هایی از قبیلاین مضمون اشاره کردند و داراي مقوله

هـاي اجتمـاعی بـه چـه     واژه سازي در شبکه کنندگان پرسیده شده که نحوهاز هر یک از مشارکت. باشدمی

شکست واژه را با شکستن یک کلمه به صورت جدا از هـم کـه    کنندگان نحوهمشارکت ؟صورت بوده است

خالصـه کـردن کلمـات     اند و یا از شکسـت واژه مخفـف و  هرکدام معنی خاصی دارد و یا ندارد بیان کرده

بجاي نوشتن سالم فقط سین نوشته می شود که هـم در کلمـات فارسـی     ،مثال به عنوان .استفاده شده است

  .می شود  2aمشاهده می شود و هم انگلیسی مثل دعا کردن

 مـثال بـه    .ولی همیشگی نیسـت  ،ها رو تغییر بدمموقع صحبت کردنم ممکنه واژه": مشارکت کننده

 ".ي کامل روس می نویسم تا واژهجاي سالم فقط 

 ها میتونم بگم زبان شکسته، چـون وقـت کمتـر    من تو قسمت شکسته شدن واژه":  مشارکت کننده

نویسم س خ چ یا ب سالم میشه س، خوبی میشه خ، چطوري میشه چ در کل می مثل کلمه .برهمی

 ".فهمنب که میشه بریم بیرون، دیگه االن همه می

  تغییر واژه )3

د بـه  وهـاي خـ  کنندگان در گفتگوباشد که مشارکتسازي میواژه یکی از مضامین نحوه ،ن تغییر واژهمضمو

     معنـی  هـاي بـی  دار و تغییـر واژه هـاي معنـی  تغییـر واژ  هایی از قبیلاین مضمون اشاره کردند و داراي مقوله



 

 
 

هـاي اجتمـاعی بـه چـه     ي در شبکهواژه ساز کنندگان پرسیده شده که نحوهاز هر یک از مشارکت. باشدمی

تغییر واژه را با تغییر دادن یک کلمه یا جمله به صورت جـدا و   کنندگان نحوهمشارکت ؟صورت بوده است

بـه   .اسـت  اند و از تغییر واژه به تغییر ساختاري کلمات و جمـالت  اشـاره شـده   یا ترکیبی از هم بیان کرده

  .شوده عجیجم گفته میعامیان به صورتعزیزم امروز  ،مثال عنوان

 تونم  بگم که به جاي اینکه تـو احوالپرسـی بگـم چطـوري؟     از کلمات جدید می": مشارکت کننده

 ".کنمو از کلماتی مثل عایا استفاده می میگم چطورمطوري؟

 عادتی هم کـه دارم   هتو چت هامم به جاي خنده، خ خ خخخخخ می نویسم، و ی": مشارکت کننده

 ".بار میزنم مثالً کلمه بالااااااااا به دور 10زنم داشته باشه رو یکی نمیاي الف تو هر کلمه

  نو واژه )4

د بـه ایـن   وهاي خکنندگان در گفتگوباشد که مشارکتسازي میواژه یکی از مضامین نحوه ،مضمون نو واژه

از هـر  . باشـد معنی میهاي بیدار و نوواژههاي معنینوواژ  هایی از قبیلمضمون اشاره کردند و داراي مقوله

 ؟هاي اجتماعی به چه صورت بوده استواژه سازي در شبکه کنندگان پرسیده شده که نحوهیک از مشارکت

ابداع و استفاده نو واژه را با تغییر دادن یک کلمه یـا جملـه بـه صـورت جـدا و یـا        کنندگان نحوهمشارکت

بـه   .انـد هاي اساساً بی معنی  بیان کردهیرفارسی و یا واژهاند و یا اختراع واژه هاي غترکیبی از هم بیان کرده

  .می گویند "آنتن" ،ضولبه آدم فمثال  عنوان

 براي من این (  "هانا" کلمه .کنم از کلمات جدید استفاده کنممن معموالً سعی می": مشارکت کننده

 "ت بمورم"کلمه  ،)یعنی چی شده(  "ت شده" کلمه ،)کلمه به معنی چیزیه که خیلی دوستش دارم

تـی  مـن ح    .)یعنـی خوشـگل  ( جینگول  کلمه و )یعنی گنده(  "دونده" کلمه ،)یعنی چی بخورم( 

ها کنم به حدي که خیلیدائم از دایره واژگان خودم استفاده می توي اختراع کلمه هم فعال هستم و

  ".؟ازم میپرسن یعنی چی

 کـه زیـاد   اي یـا کلمـه دیگـه      "خرخونـه "ییر کرده واژه تغ "زدن خر" مثالً کلمه": مشارکت کننده

 "آنـتن "خـواییم بـریم تفـریح،    گیم وقتی مـی بیا بپیچونیم و یا هال و هول زیاد می ،کنماستفاده می

اومـدن،   "فـیس "یا همـون   "افه اومدن"معموال کسی فوضولی کنه تو کارمون و چیزي رو لو بده، 

و  "آس"ي طرف خیلـی درس بخونـه و یـا کلمـه     "خر زدن"، "تعطیله"میگیم  "گیج بزنه"طرف 

....." 



 

 
 

 یعنـی خیلـی خیلـی دوسـت     "ي دمن و فسن د مرسـی فـول    "یا اصطالح  کلمه" :مشارکت کننده

  ".دارم

  بحث و تفسیر

 یاجتمـاع  يهارسانه است، يفناور عیسر توسعه مرهون که یجمع ارتباط لیوسا گسترش و شیدایپ بدنبال

 لیوسـا  بـا  را اوقاتشـان  از یتـوجه  قابـل  بخش هاانسان که ياگونه به ؛اندکرده نفوذ یانسان جوامع بطن به

 ارتبـاط  لیوسا که افتی توانیم نیزم يرو در را یمکان کمتر ارتباطات، عصر در. کنندیم پر یجمع ارتباط

 ،شـود  پررنـگ  یجمعـ  ارتباط لیوسا تیاهم تنها نه که شده سبب امر نیهم. باشد فتادهین راه بدانجا یجمع

 در شـده  ارائـه  يهـا سیسـرو  نیگذارترریتاث از یکی .آورد دیپد جوامع در را دیجد روابط يریگشکل بلکه

 از یگروهـ  ،یاجتمـاع  يهـا شـبکه  گفـت  تـوان یم. است يمجاز یاجتماع يهاشبکه ،امروز فناوري يایدن

 باورهـا  لیتشک در یمهم ریتاث و نقش که شوندیم محسوب معاصر يایدن در سازفرهنگ يابزارها نیمهمتر

 حـات، یتفر ،یاجتمـاع  يهـا شـبکه  در موضـوعات  نیمهمتـر . دارنـد  ي افرادرفتارها و هازهیانگ ها، ،نگرش

 کلمـات  انتشـار  به يادیز لیتما کاربران هاشبکه نیا در. است دوستانه يهاغامیپ و روز مسائل ها،یسرگرم

 اسـت  الزم نیبنابرا. است ادیز زین ها آن تعداد و ستنده یفارس ریغ کامالً کلمات نیا از یبرخ. دارند دیجد

  . شود يشتریب استفاده يساز واژه در یفارس زبان يهاتیظرف از کاربران از دسته نیا ذائقه به توجه با

  .شود یم يبند جمع با توجه به سواالت پژوهش دختر انیدانشجو با مصاحبه از حاصل جینتا در این جا،

 کنند؟ یم استفاده يمجاز يفضا از چگونه و حد چه تا دانشجو دختران 

 يهـا يفنـاور  نیدتریـ جد از یکـ ی عنـوان  بـه  يمجاز یاجتماع يهاشبکهپاسخ به این سوال، باید گفت  در

 و یفرهنگـ  ،یاجتمـاع  ،ياقتصـاد  متعـدد  يهـا حـوزه  در یجهان يفضا دهندگان ارائه ،یارتباط و یاطالعات

ـ تغ د،یجد دوستان کردن دایپ موجود، یاجتماع روابط حفظ يبرا کاربران به که هستند یاسیس  تکامـل  و ریی

 را کـاربران  هدفمنـد  مشارکت و تیفعال ت،یعضو نهیزم و دنکنیم کمک هاتجربه در شدن میسه و هاتیسا

ـ تلف و خـدمات  یسـازمانده  مختلـف،  يکارکردهـا  بـا  يمجاز یاجتماع يهاشبکه نیا.  دنآوریم فراهم  قی

 را وب يمحتـوا  و کاربردهـا  ،می دهند جیترو را یخط ریغ يهاانفعال و فعل یارتباط و یاطالعات يابزارها

 را يمجـاز  جامعـه  ،متنوع يهازهیانگ با ایدن سراسر از نفر هاونیلیم جذب با و می نمایند ساده کاربران يبرا

از وقتشـان را در  نتایج حاکی از این است که مشارکت کنندگان اغلب نیمی  .سازند یم متصور شیپ از شیپ

در مـورد   .ها تعیین شـده اسـت  آنها شب برند و معموالً بیشترین زمان استفادههاي اجتماعی به سر میشبکه



 

 
 

در فضاهاي مختلف اجتماعی، چگونگی استفاده آنها از فضاي مجازي مشخص گردید که مشارکت کنندگان 

  .اقتصادي نیازهایشان را برآورده می کنند فرهنگی و

 دارد؟ رواج یاجتماع يهاشبکه دختر کاربران انیم در یزانیم چه تا هانپن زبان   

از زبان پنهان استفاده می کنند و  مشارکت کنندگاناغلب  کهاست  آننتایج حاکی از در پاسخ به این سوال، 

بـان  بدین صـورت کـه زبـان پنهـان بخشـی از ز      ؛آنها می تواند هم آگاهانه باشد هم ناآگاهانه استفاده نحوه

     کننـدگان کـه از زبـان پنهـان اسـتفاده مـی کننـد        نندگان شده و حتی بخشی از مشارکتمشارکت ک محاوره

 ،هاي اجتماعیدر دنیاي چت شبکه .زبان پنهان می باشد ونمی دانند که این نوع صحبت کردن و ادبیات جز

کنند و جنسـیت تـاثیري بـر    ستفاده مین اآبلکه پسران هم از  ،رواج این نوع زبان فقط در بین دختران نبوده

  .رواج زبان پنهان نداشته است

 ست؟یچ یاجتماع يهاشبکه در زبان واژگان سطح در شده انجام راتییتغ نیمهمتر  

ژگان خود به چنـد بخـش مختلـف    است که تغییرات حاصل از وا آننتایج حاکی از ، در پاسخ به این سوال

  : دکنعبارت میا که تولید واژه و ید وشمی بندي تقسیم

بی معنی با واژه با معنی باشـد و یـا    هاین تغییرات است که هم می تواند ترکیب واژیکی از  ،ترکیب واژه -

 ؛عکسرب

د، خـواه  یکی دیگر از تغییرات است که با شکسته شدن واژه شروع می شـو ) فرآیند حذف(شکست واژه  -

 ؛، خواه ناقص باشد یا کاملبا معنی باشد یا بی معنی

    ها دچار تغییـر کامـل واژه و یـا تغییـر بخشـی از واژه     معموالً واژه .یگر از تغییرات استتغییر واژه یکی د -

 ؛می شوند

  .یکی دیگر از تغییرات است که معموالً خلق و ابداع می شود خواه با معنی باشد یا بی معنی ،نو واژه -

  نتیجه گیري

  هاي اصلی پژوهشدادهنتایج 

اصـلی   هايداده میاناز  .رسیم هاي فرعی میهاي اصلی و دادههاي پژوهش به دو بخش دادهفتهدر تحلیل یا

  :به دست آمدمختلف  حیطه 10 ها بیرون آمد و بررسی شد،که از دل مصاحبه

ها نسبت به شناخت این حیطه آگاهی داشـتند و  نتایج حاکی از آن این است که نیمی از مشارکت کننده .1

ف علمی از آن ارائه دهند و نیمی دیگر نسبت به شناخت این حیطـه ناآگـاهی داشـتند و    توانستند تعری



 

 
 

نتوانستند تعریف علمی ارائه بدهند و تعاریفشان چیزي جز آن نبود که از ذهنشان می گذشـت و زبـان   

  .پنهان را براي خودشان آنگونه که نیست تعریف کرده بودند

هـاي اجتمـاعی صـرفاً    شـبکه  درهـا  بخشی از مشارکت کننده عمده کاربرينتایج حاکی از آن است که  .2

ها صـرفاً آموزشـی   بخشی دیگر از مشارکت کننده عمده کاربري، ...اقتصادي بوده مثل جابجایی پول و 

 ها صرفاًبخشی دیگر از مشارکت کننده عمده کاربري ،... هاي مختلف هنري، درسی وبوده مثل آموزش

بخشی دیگر از مشـارکت   عمده کاربري و.... ل اطالعات و پیگیري اخبار و داطالع رسانی بوده مثل تبا

  . ...اجتماعی بوده مثل انواع اشتراك گذاري عکس و فیلم و دانلودها و بازي و  -رفاهیها صرفاً کننده

هاي اجتماعی کـم مصـرف اسـتفاده    ها از شبکهنتایج حاکی از آن است بخشی اندك از مشارکت کننده .3

هـا از  کند و بخش بیشتري از مشـارکت کننـده  ها استفاده میکه امروزه کمتر کسی از این برنامه کنندمی

  .در گوشی تلفن همراه خود دارند آنها راکنند که اغلب استفاده می هاي اجتماعی پرمصرفشبکه

فـرادي کـه   با توجه به میزان صمیمیتشان با ا هاحاکی از آن است که مشارکت کنندهآمده  به دستنتایج  .4

این تغییـر ارتبـاط    .نوع ارتباطشان متفاوت خواهد بود ،نها در اراتباط هستندآهاي اجتماعی با در شبکه

  .می تواند رسمی باشد یا غیر رسمی 

حاکی از آن است که مشارکت کنندگان بنابر احساسشان نسبت به کلمه جدید حس آمده  به دستنتایج  .5

  .دوشان ایجاد میخوب یا بد یا هیچ احساسی در درونش

ها به هیچ عنـوان از اسـتیکر و زبـان    حاکی از آن است که بخشی از مشارکت کنندهآمده  به دستنتایج  .6

منـد و  خیلی هـم عالقـه   هاند و بخشی دیگر از مشارکت کنندهه اتصویري در ارتباطاتشان استفاده نکرد

طاتشان از استیکر و زبان تصویري استفاده اند و همیشه در ارتبااستفاده کننده زبان تصویري بوده ،مشتاق

هایی که فقط از سیمبل و اسـتیکرهاي  مشارکت کننده) 1 :شامل دو دسته می شدند  افراد اخیر. اندکرده

استفاده  ي با نوشته و متنهایی که از استیکرهاکنندهمشارکت  )2 ؛کردنداستفاده میتصویري بدون متن 

ند کـه بـا   شـت داهایشان مطرح کردنـد کـه تمایـل    ها در مصاحبهکنندهحتی خیلی از مشارکت  .کردندمی

  .ن استفاده کنندهایشان از آعکس و اسم خودشان استیکر بسازند و در چت

هایشان به ابداع ها در نوع نوشتن خود در چتآمده حاکی از آن است که مشارکت کننده به دستنتایج  .7

کـه   انـد  هر متنی را دیده کپـی کـرده   ،و یا بدون فکر اند دست زدهها و خلق ایده و خالقیت براي واژه

  .آمده است به دستن مقوله هاي متفاوتی از آ

محل یا مکان استفاده کاربران می تواند فضـاهاي مختلفـی را   که  آمده حاکی از آن است به دستنتایج  .8

هاي مختلفـی  مقوله هر کدام. به دو فضاي رسمی و غیر رسمی تقسیم بندي کردیم ادر برگیرد که آنها ر



 

 
 

منزل، منزل آشـنایان و یـا دوسـتان، کـافی شـاپ، وسـایل نقلیـه عمـومی          توان بهرا در بر دارند که می

  .کار اشاره کرد، اماکن تفریحی، اماکن عمومی، دانشگاه و محل)، مینی بوس، تاکسیBRTمترو،(

براي . هاي متفاوتی هستندولهاز این مضامین داراي مق یکن است که هر آمده حاکی از آ به دستنتایج  .9

نحـوه   ،برخـی دیگـر   بـراي و  استمتفاوت  ها با اشخاصنحوه کاربرد واژه ،کنندگانبرخی از مشارکت

ها در مواردي هم که نوع کاربرد واژهشایان ذکر است که  -متفاوت نمی باشدبا اشخاص  هاکاربرد واژه

  .ندان درجه یک و همسر بوده استبیشتر در بین دوستان نزدیک و خویشاو ،تفاوتی ندارد

کیب واژه، تر ی از قبیلسازي مضامین مختلفواژه ن است که در حیطهنتایج به دست آمده حاکی از آ .10

ها را با هم ادغام و واژه ،هابخشی از مشارکت کننده. می باشدمطرح نو واژه  شکست واژه، تغییر واژه و

یـا   هها را شکسـت ها واژهکنندهبرخی دیگر از مشارکت .نداي جدیدي رسیدهو به خلق واژه هترکیب کرد

هـا را تغییـر   ها واژهکنندهدیگر از مشارکت عضیب. امتناع می ورزند ند و از گفتن کل واژهه امخفف کرد

جدیـد زیـاد    نـد و از واژه ه ارا خلق و یا ابداع کـرد  ییهاها واژهکنندهبرخی دیگر از مشارکت .نده اداد

  .کنند تا دهان به دهان بچرخد و از تکرار آن واژه عامی شود و در اذهان جا بیفتد استفاده می

  پژوهش فرعیهاي نتایج داده

  :ها بیرون آمد مطرح و بررسی می گرددهاي فرعی را که از دل مصاحبهدر اینجا داده

  تلگرام يها کانال تعداد .1

 چـه  و ریـ خ ای دارند یارتباط يکانال ها جادیا به لیتما ایآ کهپرسیده شد  کنندگانمشارکت تک تک از

کانـال   تعـداد  طهیح يبرا د؟نباشیم یرسم کانال ها نیا از تعداد چه و یررسمیغ کانال ها نیا از تعداد

در جـدول  نتـایج  که  میکرد انتخاب یرسم ریغ يکانال ها و یرسم يکانال ها مضمون دو تلگرام يها

  :زیر بیان شده است

  کانال ها مجموع  یررسمیغ يکانال ها تعداد  یرسم يکانال ها دادتع  کنندگان مشارکت

  9  7  2  1کننده مشارکت

  2  1  1  2کننده مشارکت

  5  5  0  3کننده مشارکت

  10  10  0  4کننده مشارکت

  14  7  7  5کننده مشارکت

  50  50  0  6کننده مشارکت

  25  13  12  7کننده مشارکت

  30      8کننده مشارکت



 

 
 

  15  10  5  9کننده مشارکت

  5  5  0  10کننده مشارکت

  8  4  4  11کننده مشارکت

  0  0  0  12کننده مشارکت

  4  4  0  14کننده مشارکت

  18  12  6  15کننده مشارکت

  12  9  3  16کننده مشارکت

   هاي جدید براساس جنسیتاستفاده از واژه .2

هـاي اجتمـاعی   کههاي جدید در شبپاسخ به این سوال که آیا پسرها و یا دخترها بیشتر از کلمات و واژه در

ـ تاک یکمـ  تعـداد  و کننـد یمـ  استفاده دخترها اغلب که اندداده پاسخ هااستفاده می کنند؟ مشارکت کننده  دی

استفاده می  جنس دو هر يسو از که داشتند دهیعق هم يمحدود تعداد و کنندیم استفاده پسرها فقط داشتند

  .جنسیت خاصی نیستبه و مختص شود 

  کننندگانمشارکت شده استفاده واژگان .3

در  ؟اندکرده استفاده يامحاوره يهاصحبت در هاواژه نیا از هاکنندهمشارکتپاسخ به این سوال که آیا  در 

از ایـن کلمـات در    هـا  هاي جدیدي که وارد ادبیات فارسی شده و مشارکت کننـده واژه زیر خالصهجدول 

  :، آمده استندااشان از آن استفاده کردهها و گفتگوهاي کالمیچت

  یمعن  واژه  یمعن  واژه

  یالک مشروبات  یآبک  یالک مشروبات  یشنگول آب

  یعال اریبس  آس  مزاحم  آدامس

  گذاشتن سرکار  کردن اسکول  کودن نفهم،  اسب

  دادن پز  اومدن افه  اشتباه  اشتب

  عیسر ،يفور  هیثان یکیا  ...ا وایا  ولیا

  مشخصه  تابلو  اسب گوسفند،  بزغاله

  مساعد نا  خفن پیریت  کردن يکار خراب  زدن تر

  شدن ناخوانده مهمان  شدن تلپ  مرخص  لیتعط

  زرنگ آدم  تخس  خوب ،یعال  توپ

  دنیدزد یپول یکس از  زدن غیت  ماندن يخمار تو  ماندن کف تو

  پال و پرت پرت، و چرت  جفتک  زدن غیت  دنیغیت

  رمتمدنیغ ساده،  جواد  عیسر یلیخ  هیثان کیج

  ساده اریسب کار  پیچ  جواد  دیجمش

  شدن حل  دنیحل  کردن حال  هول و حال



 

 
 

  بیبدترک و زشت  خز  فضول  انداز خاك

  خواندن درس ادیز  خرزدن  کنه یم مطالعه ادیز که یکس  خرخون

  دادن حال  دادن تاب یت خر به  بردن فراوان لذت  شدن فیک خر

  نقص یب ،یعال  خفن  مزاحم  خرمگس

  کردن ياخاذ  کردن خفت  دنینرس  کردن خف

  بدشکل  زاغارت  هالو ساده،  بشدون

  يبالفاصله،فور  هیثان میس  شدن عیضا  شدن سه

  کودن،خنگ  شوت  پرت و چرت  ور شرو

  ارزش یب زنه،یم ش که یکس  مبلیش  هالو  شلغم

  شوت  عبداله  گرفتن حال  زدن ضدحال

  مخالف جنس جذب يبرا یحرکات  دادن فاز  کامل پر،  فول

  نکرد یپرحرف  زدن فک  دادن نخ  دادن فاز

  ختیر یب  کتلت  ستیکارب  کاردرس

  یدهات  کلنگ  لهیپ  دیلیک

  دیشد  کوالك  داشتن يریدرگ  داشتن کنتاك

  بودن یکس مراقب  دادن نخ  زدن مخ  گرفتن کار رابه یکس مخ

  دیشد  لندریس هفت  بایز دختر  هلو

  ریگ گوشه و کس یب و تنها  القوزی  ادیز یلیخ  هواردتا

  ستیب  کی  خشک يخو و خلق يدارار  بسی

   کننندگان مشارکت استفاده انگیزه .4

هاي ابداعی جدیـد کـه   ها از استفاده از کلمات و واژهاصلی مشارکت کننده پاسخ به این سوال که انگیزه در

 یاصل يزهیانگها کنندهاي شده است چیست؟ نتایج حاکی از این است که اغلب مشارکتوارد زبان محاوره

 يهـا شـبکه  و هـا گـروه  در کـه  انددانسته يافراد با شدن طبقه هم و سطح هم را دیجد يهاواژه از استفاده

  .هستند ارتباط و تعامل در آنها با یاجتماع

   روز شبانه طول درها کنندهمشارکت استفاده زمان نیشتریب .5

ـ  پاسخ به این سوال که در چه ساعتی از شبانه روز بیشتر از شبکه در ایج هاي اجتماعی استفاده می کننـد؟ نت

 قبـل  هـا شب در یاجتماع يهاشبکه از هااغلب مشارکت کننده استفاده زمان نیشتریبحاکی از این است که 

ـ ب از بعد صبح اول به يمحدود تعداد و) 24 -22 ساعات نیب یزمان نیانگیم( باشد یم خواب از  شـدن  داری

 .اندکرده اشاره هم



 

 
 

ایـن  بررسـی  گرچـه  . آمد به دستهاي پژوهش یافتهو  هامصاحبه متن در  مداقهاز  یاد شدههاي فرعی داده

براي شناسایی هرچه بهتـر مسـئله راهگشـا خواهـد     ولی  ست،نبوده ا اصلی این پژوهشاهداف  وها جزداده

  .بود

  هاي پژوهشپیشنهاد

 يکارکردهـا شناسـایی  ی و اجتمـاع  طبقـه  الت،یتحصـ  سن، ت،یجنس کیتفک به پنهان زبان یبررس .1

 ؛پنهان زبان راتییتغ از حاصل یاجتماع

 .یاجتماع يهاشبکه از حاصل یاجتماع يهابیآس یبرررس .2
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"Virtual Social Networks" are one of the many services currently provided in 
the world of information technology. Social networks are one of the most 
significant culture creation tools in the contemporary world and have an 
important role in shaping of beliefs, attitudes, motivations and behaviours. 
These networks aid the users in maintenance of social relationships and finding 
new friends, and bring about the groundworks for membership, activity, and 
targeted participation. Secret language is a type of social language which has a 
record with particular characteristics. Secret language is made up of a set of 
words which do not have a background in social class, race, religion, etc. and 
their advent is heavily influenced by the social media.  

The research presented here has been conducted with the aim of assessing the 
place of virtual social networks in promoting secret language in the Refah 
University students. The population comprised of Refah University students, 16 
of whom were interviewed by the researcher. The main questions of the study 
including: how and how often students utilise social networks, and the 
prevalence of secret language within the female social network users, were 
addressed by conducting in-depth interviews with these students. The primary 
findings suggest the most significant lingual changes have occurred on the word 
level (e.g. shortening, removal, etc.). Other results include: usage of social 
network, types of interaction between the users in social networks, the user’s 
feeling towards new words, visual language, style of writing, the locations 
where social networks are accessed, application of words, and methods of 
creating words.  

Key words: Virtual Social Networks, Youth, Secret Language and Refah 
University 


