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در بین دانشجویان دانشگاه  شبکه هاي اجتماعیاستفاده از  پیامدهاي مطالعه کیفی

  هرمزگان

  

  ١یونس دانش

  ٢این يریظه یمصطف

  

 ١٨/٤/١٣٩٧: تاریخ دریافت مقالھ

  ١٨/٦/١٣٩٧:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

. ندمی ک ایفا جوانان به ویژه روزمره افراد زندگی در مهمی نقش اجتماعی، گسترش و فراگیري شبکه هاي   

 بـه  مطالعـه  ایـن  .است شده انجام شبکه هاي اجتماعی پیامدهاي استفاده از  مطالعه هدف با حاضر پژوهش

 انجـام  سازمان یافته نیمه مصاحبه از استفاده با و هدفمند گیري نمونه با روش پدیدارشناسی به و کیفی شیوه

 کاربران جهت استفاده از شبکه هاي اجتمـاعی،  مقوله هاي انگیزه پس از تحلیل مصاحبه ها،  .است پذیرفته

برنامـه   فقـدان . استفاده از شبکه هاي اجتماعی اسـتخراج گردیـد   و همچنین پیامدهاي مثبت منفی پیامدهاي

هاي جذاب فرهنگی در محل سکونت و کمبود امکانات رفاهی و تفریحـی از جملـه دالیـل ایجـاد انگیـزه      

امکان برقراري تعامالت اجتمـاعی آسـان    ،همچنین. جهت استفاده از شبکه هاي اجتماعی به شمار می روند

الف بـین اعضـاي خـانواده و    مثبت شبکه هاي اجتماعی و استفاده از ادبیات نامناسـب، اخـت   پیامدبه عنوان 

 نمایـانگر  تواننـد  می یافته ها این. منفی استفاده از شبکه هاي اجتماعی بود پیامدهايمصرف گرایی از جمله 

  .دنشبکه هاي اجتماعی باش استفاده از پیامدهاي

  

  مطالعه کیفی و پدیدارشناسی ،جوانان تجارب ،اجتماعی هاي شبکه  :واژگان کلیدي
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  مقدمه 

سیطره رسانه ها و تبدیل شدن آنها  و جوامعدر شبکه هاي اجتماعی  فراگیر ازاستفاده و  روزافزون گسترش 

اثر گذاري  زمینهدر را چالش هاي مهمی  )1390الیاسی و همکاران، ( به مهمترین ابزار گذران اوقات فراغت

  . ده استوتغییرات فرهنگی واجتماعی جوامع براي اندیشمندان اجتماعی ایجاد نمآنها و 

 کـه  شـد  مـی  تلقـی  مستقلی و طرفه یک ارتباطی مجراهاي عنوان به جمعی هاي رسانه اولیه، هاي نظریه در

 هاي نظریه در نگاه این .دهند می شکل را آنها عقاید طریق این از و می کنند منتقل مردم عامه به را اطالعات

 ایـن  -اسـت  کـرده  پیـدا  بـروز  اي رسانه جدید چرخش یک مثابه به آن تداوم و یافته غییرت تدریج به بعدي

 تغییر با تعاملی و اجتماعی هاي رسانه .است مخاطب و رسانه مفهوم در اساسی دگرگونی ،اي رسانه چرخش

 انبوه مخاطبان .اند ساخته فراهم محتوا مصرف و تولید براي را بدیلی بی هاي فرصت روزمره، زندگی محیط

 شـدند،  مـی  گرفته نظر در اي رسانه هاي پیام کنندة مصرف و کننده دریافت و ها رسانه از جدا که منفعلی و

 هویـت  شـاکله  بلکـه  هسـتند،  پیام تولیدکنندة و فعال تنها نه که اند داده شماري بی کاربران به را خود جاي

 اي شبکه افقی، ارتباطات به را خود جاي عمودي ارتباطات هاي الگو امروزه،  .شوند می محسوب ها رسانه

 رسـانه  بـه  نسبت بیشتري بسیار سرعت با اجتماعی هاي رسانه که دهد می نشان آمار .است داده الیه چند و

رشـد سـریع شـبکه هـاي      )1394 ،ذکـایی و حسـنی  ( .شـوند  می همگانی و اند یافته گسترش هاي قدیمی

بسـیاري از مـردم در   اجتماعی نشانگر ورود آن به جریانات اصلی فرهنگی و ادغام آن در زنـدگی روزمـره   

 نـوین  هـاي  فنـاوري  گسـترش  وارتباطـات   انقـالب در نتیجـه   امـروزه . )1394زاده،  مکی(سرتاسر دنیاست

 داشتن دلیل به جوانان .است گذار نوعی کردن تجربه حال در نیز ایران فرهنگ و جامعه ارتباطی، و اطالعاتی

اجتمـاعی و تجربـه روابـط اجتمـاعی متفـاوت بـا       نیاز به تعامالت  خالقیت، طلبی، تنوع روحیه کنجکاوي،

دسترسـی میلیـون هـا     ،هاي اخیر لادر س .دارند اجتماعی هاي شبکه در عضویت تمایل بیشتري به دیگران،

کاربر در سراسر جهان به رسانه ها و شبکه هاي اجتماعی باعث شده است تا این رسانه ها در کانون توجـه  

- 140: 1394مکـی زاده،  (قرار گیرند و از محبوبیت قابل توجهی بویژه در میان نسل جوان برخوردار شوند

تعـداد کـاربران اینترنـت در ایـران را      2016لدر نیمه دوم سـا  Internet live statsسایت آماري  .)123

نیمی از جمعیت کشـور حـدود یـک درصـد از سـه و نـیم        به بیان دیگر، . میلیون نفر تخمین زد 39حدود 

. کاربر اینترنت، یـک نفـر ایرانـی اسـت     از هر صد نفر یا به عبارتی، دهد میلیارد کاربر اینترنت را تشکیل می

)Internet Live Stats, 2016 (گروه سنی جوان  هاي سنی، در بین گروهمچنین، ه)بـا  ) سـال  29تـا   18
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چنـین   انجـام  بنـابراین . )1395ایسـپا،  (هـاي اجتمـاعی دارا هسـتند    درصد بیشترین عضویت را در شبکه 81

 اسـت کـه  ضـروري  اي  لهئتجارب جوانان از اثرات و پیامدهاي شبکه هاي اجتماعی مسـ  مورد در یپژوهش

گسترش میزان استفاده . مفید و اثرگذار باشد بسیار اجتماعی و فرهنگی هاي ریزي برنامه در تواند مینتایج آن 

جلب توجه کاربران  ،از عوامل بسیار اساسی ییک ، امااز شبکه هاي اجتماعی به عوامل متعددي بستگی دارد

به نقـش مسـتقیم کـاربران در    ) 1394(ذکایی و حسنی. و اقبال آنان در استفاده از شبکه هاي اجتماعی است

 رسـانه  از اسـتفاده  در کـاربران  دالیل شناخت رو این ازنموده اند و  اشاره اجتماعی هاي رسانه افول و رشد

 هاي رسانهانجام شده در حوزه  مطالعاتاغلب  حال، این با. را بسیار حائز اهمیت دانسته اند اجتماعی هاي

 پـژوهش  تنهـا  و به انجام رسیده اسـت ی هاي کم با روش کشور درویژه شبکه هاي اجتماعی ه ب  اجتماعی

 .اند پرداختهي کیفی روش ها هم با آن هاي اجتماعی در حوزه رسانهتجربیات کاربران هاي اندکی به بررسی 

 از جوانـان را  تجربیـات  روش پدیدارشناسـی،  بـا  و کیفـی  شیوه است بهمقاله حاضر در صدد  اساس این بر

  . قرار دهد بررسی  شبکه هاي اجتماعی مورد پیامدهاي

  پژوهش پیشینه

  تحقیقات داخلی

 جوانـان  فرهنگی هویت بر فیسبوك اجتماعی شبکه تأثیر« عنوان با تحقیقی در) 1393(و همکاران پور عدلی

 میـزان  عضـویت،  زمـان  مـدت  بـین  کـه ند یافت دست نتیجه این به پیمایش روش از استفاده با »اصفهان شهر

 و معکـوس  معنـادار  رابطه کاربران فرهنگی هویت و فیسبوك در کاربران فعالیت و مشارکت میزان و استفاده

 ؛دارد وجـود  مثبتـی  معنـادار  رابطه کاربران فرهنگی هویت و فیسبوك مطالب محتواي کردن تلقی واقعی بین

 سـوي  از فیسـبوك  در کـاربران  مشارکت و فعالیت میزان و استفاده میزان عضویت، زمان مدت چه هر یعنی

  .شود می تر ضعیف کاربران فرهنگی هویت ،کند می پیدا افزایش برانرکا

مجـازي  میزان و نـوع اسـتفاده از شـبکه هـاي اجتمـاعی      «در تحقیقی با عنوان) 1393(خدایاري و همکاران

به بررسی میزان و نوع اسـتفاده از شـبکه هـاي اجتمـاعی     » )دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد: مطالعه موردي(

نتایج این تحقیق نشان داد که بین متغییرهایی مانند تنـوع و گسـتردگی، میـزان اعتمـاد،     . مجازي پرداخته اند

فاده از شبکه هاي اجتماعی رابطه وجود اطالع رسانی و ارتباط آسان، جنسیت و رشته تحصیلی و میزان است

  ).167-192: 1393خدایاري و همکاران، (دارد
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استفاده از اینترنت صورت گرفت، نشان داد کـه دنیـاي    دربارهتحقیق پاشایی و همکاران که بر روي جوانان 

اینترنت به عنوان دنیاي مطلوب مجازي جوانـان مـی باشـد و باعـث تغییـر در سـبک زنـدگی آنـان شـده          

 ).333-337؛ 1387پاشایی و همکاران، (است

  تحقیقات خارجی

شبکه هاي اجتماعی مجازي؛ تأثیر علمـی و اجتمـاعی بـر    «در پژوهشی با عنوان  )(2014 1تایسر و همکاران

دریافتند که بین معدل تحصیلی و استفاده از شبکه هـاي مجـازي، همبسـتگی     »سالمت دانشجویان دانشگاه

هـاي اجتمـاعی بـراي اطالعـات مـرتبط بـا        همچنین دریافتند که بسیاري از مخاطبان از سایت. وجود دارد

 یافته  .هاي درسی آنالین رغیت دارند دانشگاه استفاده نمی کنند، در حالی که بسیاري از آنها به داشتن گروه

از شبکه هاي اجتماعی مجـازي داراي سـالمت اجتمـاعی     کننده هاي دیگر نشان داد که دانشجویان استفاده

  .پایین تري هستند

 »شبکه هاي اجتماعی مجازي در سالمت اجتمـاعی «عنوان  بادر پژوهشی ) 2013( 2چی ین یوئن و یوئن کا

می توانند بر مولفه هاي حمایت اجتماعی، دریافتند که شبکه هاي اجتماعی یک ابزار مهم آموزشی هستند و 

رسی پژوهشی دریافتند دانش آموزانی که از پس از بر. اجتماعی تأثیر بگذارندروابط شبکه اي و شبکه هاي 

همچنین، دانش . از شکوفایی اجتماعی و انسجام بیشتري برخوردارند ،شبکه هاي اجتماعی استفاده می کنند

چنـین،  هم. ی اجتماعی بیشتري برخوردارنـد از همبستگ ،ی استفاده می کنندآموزانی که از شبکه هاي اجتماع

از همبسـتگی اجتمـاعی و مشـارکت اجتمـاعی      ،دانش آموزانی که از شبکه هاي اجتماعی استفاده می کننـد 

  .بقیه هستنداین دسته دانش آموزان داراي پذیرش اجتماعی بیشتري نسبت به . بیشتري برخوردارند

 واسـطه  بـه  کـه  دهـد  می نشان »و جهانی شدن اجتماعی هاي شبکه« عنوان با) 2012(تیلر پژوهش هاي یافته

 بـا  و انـد  گرفتـه  قـرار  یکـدیگر  بـا  تعامل در دنیا سراسر در توجهی قابل افراد ،مجازي اجتماعی هاي شبکه

 احساس شان دینی و ملی هاي هویت دادن دست از صوصخ در و اند شده رو روبه بیگانه عقاید و فرهنگ

  .اند کرده خطر

بر ماهیت اعتیادآور اینترنت بـه ویـژه    )2010(و همکاران 3لی پژوهشگران متخصص در حوزه اینترنت مانند

  . در قشر دانشجو تأکید کرده اند

  

                                                           
١ Tyser et al. 
٢ Chien Yuen & Yoen Ka 
٣ Li 
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  پژوهش مبانی نظري

 جوانان و اجتماعی هاي شبکه

اجتماعی و رسانه قرار گرفته اندیشمندان حوزه هاي  جدي توجه ي اخیر موردسال هادر  که مسائلی از یکی

 شبکه هاي اجتماعی پاسخگویی به این سوال است که است، مطالعات بوده و ها پژوهش از بسیاري محور و

  می کنند؟  شبکه هاي اجتماعی از اي استفاده چه جوانان و دارند جوانان بر تأثیري چه

رابطـه   که است معتقد درانتر .شده استمتعددي مطرح  منفی و مثبت هاي دیدگاه ،در پاسخ به سواالت فوق

گفتمـان   دیگـري  و بدبینی فرهنگی گفتمان یکی :است گرفته خود به کلی شکل دوT ها رسانه و جوانان میان

 هاي که فرصت ترین مهم از برخی به اکنون). 1387درانتر به نقل از کالنتري و حسنی، (فرهنگی بینی خوش

 :کنیم می آورند، اشاره دست به اجتماعی هاي شبکه طریق از توانند می جوانان

 انتقادي؛ روحیه تقویت و تحلیل قدرت افزایش اطالعات، و اخبار آزادانه و سریع انتشار .1

 مختلف؛ هاي فرهنگ و جوامع افراد، با آشنایی و جغرافیایی مرزهاي از عبور امکان .2

 جمعی؛ خرد تقویت و گیري شکل .3

 دیگران؛ هاي سلیقه و فکرها ها، ایده با آشنایی و آزادانه صورت به عقاید بیان امکان .4

 محتوا؛ تبلیغ کارکرد .5

 آشنایان؛ و دوستان با سالم و مستمر مجازي ارتباط .6

 جهانی؛ عرصۀ در اخالقی و انسانی هاي ارزش توسعه و تبلیغ .7

  وبی؛ و اینترنتی امکانات از بسیاري سازي یکپارچه .8

 اجتماعی؛ مفید هاي مشارکت توسعه .9

 شاگرد؛ و استاد میان روزي شبانه ارتباط ایجاد و فرایندآموزش در سرعت افزایش .10

  ) 14-19: 1379پور، سلیمانی(سایبر فضاي در صداقت و صمیمیت اعتماد، افزایش .11

  نظریه استفاده و خشنودي

 کنند می استفاده ها رسانه از مردم چرا که است پرسش این به پاسخگویی صدد در خشنودي و استفاده نظریه

 بـا  را خـاص  اي رسانه از مردم استفاده اصلی علت نظریه این برند؟ می کار به منظوري چه براي را ها آن و

 رسانه به هاآن رفع براي افراد که شود می متصور را نیازهایی مخاطبان براي و دهد می توضیح کارکردي دالیل
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 رسـانه  محتـواي  بـین  و کند رفع خوبی به را فرد نیاز بتواند نظر مورد رسانه چنانچه حال  .آورند می روي ها

 ارضا وي نیاز ،صورت این غیر در و شود می خشنود و ارضا فرد باشد، داشته وجود همخوانی فرد نیاز و اي

 و مخاطـب  پویـایی  عامل دو بر نظریه این .شود می رویگردان نظر مورد رسانه از وي و ماند می باقی نشده

 افـراد  کـه  اسـت  ایـن  رضـامندي  و اسـتفاده  نظریه اصلی فرض . است متکی ارتباط فرایند بودن متغیر چند

 به بستگی رضایت این درجه .کند فراهم را رضایت بیشترین که هستند محتوایی دنبال به بیش و کم مخاطب،

  ). 121: 1392بهرامیان، و امیرپور(دارد فرد عالئق و نیازها

 و هـا  انگیـزه  اجتمـاعی،  هاي شبکه در جوان کاربران حضور گفت توان می نظریه این اصول از گیري بهره با

 فعال و کنند می استفاده ها شبکه این از خود منافع و ها انگیزه اساس بر آنها.  کند می دنبالرا  متفاوتی اهداف

 اجتمـاعی  شـبکه  و شـوند  مـی  رویگـردان  شبکه از ،نباشد متناسب ها آن هاي انگیزه و منافع با اگر و هستند

ـ  خـود  اجتمـاعی  بافت اساس بر کاربران .داشت نخواهد ها آن زندگی سبک بر تاثیري  پایگـاه  ه خصـوص ب

 از اسـتفاده  در مشخص و هدفمند صورت به را اهدافی و ها انگیزه تحصیالت، میزان و اجتماعی -اقتصادي

 گیرند می اجتماعی هاي شبکه از را متفاوتی بازخوردهاي اساس این بر و کنند می دنبال اجتماعی هاي شبکه

   .برند می بهره ها آن از خود هاي شناخت و ها ارزش عواطف، در و

 نظریه ساخت یابی

 شـبکه  تـأثیر در زمینه بررسی  که است اجتماعی ارتباطات علوم مهم هاي نظریه ازجمله ،یابی ساخت نظریۀ

 از استفاده چگونگی و نظریه بهتر درك منظور به .کرد استفاده می توان نظریه این از جوانان بر اجتماعی هاي

 .پردازیم می نظري رویکرد این به اختصار به تحقیق در آن

 و سـاختار  از و آورد وجـود  بـه  را کـالن  و خـرد  نظریـه  از تلفیقی واقع در یابی ساخت نظریه ارائه با گیدنز

 و کنش توسط ساختارها چند هر ،نظریه این اساس بر .کرد استفاده خود نظریه در اجتماعی کردار یا عاملیت

     قـرار  تأثیر تحت را ها آدم کنش و رفتار مواقع برخی در  ولی شود، می ساخته آدمیان اجتماعی کردارهاي

 بـاز  و تولیـد  تغییـر،  باعث و گذارند می تاثیر ساختارها روي بر آدمیان کردار و کنش طور، همین و دهد می

 ارتباط همدیگر به مکان و زمان در اجتماعی نظام ساخت و فرد، یابی ساخت نظریه در .شوند می آنها تولید

 پیدا نظم مکان و زمان پهنه در که است اجتماعی اعمال بررسی ،اجتماعی علوم مطالعات قلمرو -دنکن می پیدا

  ). 243: 1379استونز،(اند کرده
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 افـراد،  رفتارهـاي  تکـرار  گیرند؛ می قرار یگدیگر با ارتباط در ساخت و انسانی عامل یابی، ساخت نظریه طبق

 بـراي  سـاختارها  انسـانی،  کـنش  سوي از ساختارها بازتولید همین واسطه به و کند می بازتولید را ساختارها

 و افـراد  روزمـرة  هـاي  فعالیـت  از ناشـی  عمدتاً اجتماعی ساختار .کنند می ایجاد محدودیت ها انسان کنش

: 1381کرایـب،  (اسـت  نهفتـه  کنشـی  چنـین  در که گردد برمی قواعدي آن به ساختار و است قاعده از تبعیت

 شان انتخابی شرایط تحت را کار این ولی سازند، می را ساختارها که هستند ها انسان این دیگر، بیان به) 144

 روبـرو  آن با مستقیماً که هایی موقعیت و شرایط تحت را ساختار تولید باز و تولید این بلکه دهند، نمی انجام

 دیالکتیکی فراگردي بر گیدنز ،ترتیب این به .دهند می انجام است، شده منتقل ها آن به گذشته از و شوند می

 و عاملیـت  رابطـۀ  وي کـه  اسـت  دلیـل  همین به .شوند می ساخته آگاهی و ساختار آن طی که کند می تأکید

  ) 702: 1383ریتزر، (. گیرد می نظر در تاریخی و پویا فراگردي، صورت به را ساختار

 بـه  نیـاز  یعنـی  خودآگاهانـه،  نا قدرت پر انگیزه یک معرض در همیشه انسان رفتار، ساخت نظریه اساس بر

 بـه  فـرد  آن در کـه  دارد اشاره مناسبی و راحت ذهنی وضعیت به وجودي امنیت .است وجودي امنیت تأمین

 آورنـد،  نمـی  وجـود  بـه  او بـراي  تهدیـدي  که دیگري افراد همراه به و آشنا محیطی در بدیهی، يفعالیت ها

 و وقفـه  آنکـه  بـدون  دهـد  ادامـه  خـود  کـار  به چگونه داند می فرد که زمانی ،خالصه طور به .است مشغول

 وجودي امنیت همان حالت این که کند می بروز وي بر روانی و ذهنی حالت آید، وجود به او براي مزاحمتی

 کـه  وضـعیتی  -بدهـد  دسـت  از را فعالیـت  ادامه توانایی کلی طور به عامل، و بازیگر فرد این چنانچه .است

 را فـرد  که باشد جراحتی از ناشی یا کرده فلج را همه اجتماعی لحاظ به که باشد اي زلزله پیامد است ممکن

 کند می کامل ثباتی بی و نگرانی درماندگی، احساس فرد وضعیتی چنین در -است کرده فلج جسمی لحاظ به

 وجـودي  امنیـت  افتـادن  خطـر  بـه  و تهدید زندگی شیوه گرفتار دوباره فرد تا کندمی  پیدا ادامه حالت این و

  ) 430 -431: 1382استونز، (.شود

 بـه  عامـل  و فـرد  و نباشد وجودي امنیت جامعه در اگر رسد می نظر به ،گیدنز یابی ساخت نظریه به توجه با

 در نتوانـد  اجتمـاعی  و فرهنگـی  اقتصـادي،  مشـکالت  دلیل به یا باشد نداشته فعالیت ادامه توانایی کلی طور

 اشـد، ب نداشته وجودي امنیت کلی طور به و بپردازد خود احساسات و رفتار ها، اندیشه عقاید، بیان به جامعه

 بـر  حلی راه کردن پیدا صدد در و کند می کامل ثباتی بی و نگرانی درماندگی، احساس فرد شرایطی چنین در

 کـه  هایی جذابیت و ها قابلیت به باتوجه -برند می پناه آن به جوانان که هایی حل راه این از یکی که آید می

 هرچـه  کـه  کرد استنباط توان می گیدنز یابی ساخت نظریه از استفاده با .هستند اجتماعی هاي شبکه -دارند

 و هستند سهیم معنا تولید در بیشتر بپردازند، اجتماعی شبکه در جویانه مشارکت و بازتابانه فعالیت به کاربران
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 شـبکه  در جویانـه  مشـارکت  غیـر  و منفعـل  کـاربران  هرچـه  ولی بیشتراست، ها آن پذیري تأثیر احتمال لذا

 .بود خواهد کمتر نها آ پذیري تأثیر احتمال و هستند سهیم معنا بازتولید در بیشتر یابند، حضور اجتماعی

  امر اجتماعی نوینظهور شبکه هاي اجتماعی به مثابه بستر 

تجربه هایی از فرهنگ غیر خودي را به دم دست ترین نقطـه زیسـت هـر     ،امروزه شبکه هاي نوین مجازي

و  داده اسـت انسان آورده و از درون، چشم اندازها و منظرهاي آنان را تحت تأثیر فرآورده هاي خـود قـرار   

 1هااجتماعی، پس از رسانه اي شدن چت روم در نظام نوین. دکننظام دانایی و صدقی آنان را خدشه دار می

یا میدان هاي چند کاربردي مجازي به مثابه شبکه هاي اجتماعی پر طرفدار، مرزهاي تازه اي در شکل گیري 

  .ده استشارزش و هویت هاي شخصی ایجاد  و هاخرده فرهنگ

منامی، سرعت ارتباطات مانند گهمی توان گفت شبکه هاي اجتماعی نوین به علت دارا بودن خصلت هایی 

و سیال بودن، پیامدهاي گسترده اي بر روابط جنسیتی، الگوهـاي ارتبـاطی، دوسـت یـابی و تقویـت نـوعی       

  .روابط و نظام کنش اجتماعی غیر وابسته به زمان و مکان داشته اند

نـد، زیـرا   اشکال نوین و بدیعی را از تعبیر صورت بندیها و مناسبات اجتماعی خلق مـی ک  ،جامعه شبکه اي

هاي اجتماعی، جامعه شبکه اي بر مبناي جدایی نظـام منـد از هنجارهـاي رسـوخ      براي بیشتر افراد و گروه

بـه مثابـه بسـتر امـر     ) پسا رسـانه اي (بنابراین می توان گفت شبکه هاي اجتماعی نوین. یافته اجتماعی است

است و کنشگران اجتماعی را در نظـام  هستند؛ آکنده از آنومی اجتماعی »فرصت و تهدید«اجتماعی آکنده از 

  . رو کرده استکنش اجتماعی با نوعی نظم در بی نظمی مزمن و تیرگی و خاکستري سازي نقش ها روبه

به تعبیر بودریار، در این دنیاي نوین به جاي تجربه مستقیم و شناخت مصداق عینی یا متداول یک رویـداد،  

بازتـاب دهنـده صـفحه و شـبکه     ، نشیند و به جاي صفحه و آینـه نگاه ها یا معنی دهنده ها به جاي آن می 

 )222: 1382ساراپ، (وانموده و فراواقعیتی به نام وانمایی جایگزین شده است

 پژوهش شناسی روش

ذهنـی   ماهیـت  درك پدیدارشناسی، تحقیق هدف .است پدیدارشناسی نوع از و کیفی شیوه به حاضر پژوهش

و  ذهنـی  معـانی  کشـف  طریـق  از امـر  ایـن  .انـد  تجربـه کـرده   را آن کـه  است کسانی دیدگاه از زنده تجربه

 )1393صـادقی،    و پردنجانی مرادي(گیرد  می دهند، صورت می هایشان تجربه مورد در افراد که توضیحاتی

 یـا  جهـان  نه می نگرد شود، میو تجربه  زیسته یک فرد وسیله به که آنچنان جهان، به اساساً شناسی، پدیدار
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 را انسـان  تجربیـات  و معـانی تـا   کوشـد  می پدیدارشناسیبنابراین . باشد انسان جداي از چیزي که واقعیتی

  .کند توصیف شوند، می تجربه زندگی روزمره در که آنچنان

تجربه عضویت و فعالیت  ،ماه گذشته سهدر  حداقل که هستند دانشجویانی، تحقیق این مشارکت کنندگان در

در ایـن تحقیـق از روش نمونـه     ،به عبارت دیگـر . اجتماعی پیام رسان را داشته باشند هاي شبکه یکی ازدر 

در  حاضر، پژوهش در کنندگان مشارکت. گیري هدفمند جهت انتخاب مشارکت کنندگان استفاده شده است

 هـاي  پـژوهش  دراز آنجا کـه   .اند بوده تحصیل به مشغول دانشگاه هرمزگان در 1395 – 96سال تحصیلی 

 از ،)نفـر 16(نمونـه  حجـم  تعیین براي پژوهشاین  در لذا ،تعیین نمود را نمونه حجم توان نمی ابتدا از کیفی

 کـه  یافـت  ادامه جایی تا انتخاب افراد نمونه فرایند که معنی این به Yاست شده استفاده ها داده نظري اشباع

 استفاده یافته سازمان نیمه هاي مصاحبه از هاداده  گردآوري براي. وجود نیامده ب یا مفهوم تازه اي داده دیگر

 پیاده کردن هر مصاحبه و حصول اطمینان از دقت داده ها، مـتن مصـاحبه هـا   از صورت که پس  بدین ؛شد

  .می شد تعیین تحقیق ه هايمقول ومورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفت 

 پژوهش هاي یافته

اسـتخراج   زیـر اصـلی   هاي مقوله حاصل از مصاحبه ها،ي ها داده تحلیل و تجزیه از پس حاضر، پژوهش در

  :گردید

 شبکه هاي اجتماعی جهت فعالیت در کاربران هانگیز) الف

امکانات رفاهی  کمبودفرهنگی جذاب،  برنامه هايقوله هایی مانند عدم وجود م پژوهش در گانشرکت کنند

بیان  شبکه هاي اجتماعی به آوردن روي دالیل از را سردرگمی و بی برنامگی در اوقات فراغتتفریحی و  و

 :کرده اند

  فرهنگی جذاب  برنامه هايعدم وجود  -

و برنامه  عدم وجود فضاها ،تمایل خود را به استفاده از شبکه هاي اجتماعی دلیل کنندگان شرکت از تعدادي

 بیـان  دانشـگاه فرهنگی در سطح  برنامه هاي نداشتن جذابیتو همچنین  جوانان برايفرهنگی مناسب هاي 

  : کرد می اظهار نندگانکشرکت  از یکی .کردند

 اگر. اي جز پناه بردن به موبایل و تبلت ندارد چاره ،نمی کند پیدادر شهر  را مورد نظرش برنامه جوان وقتی«

      مـا کمتـر بـه موبایـل وابسـته       ،هاي روز و جدید وجود داشـته باشـد   فرهنگی مانند پخش فیلم برنامه هاي

  )ساله 21، شاهین( .»چک می کنیم را مختلف هاي کانالمی شویم و 



١٠ 
 

ـ  جـذابیت کارهاي فرهنگی ما چه در شهر و چه در دانشگاه اصال « :می گفت دیگري کننده شرکت  و داردن

  )ساله 22حسین، (.»همیشه منتظر پست هاي جدیدیم توي تلگرامولی . همش تکراري است

 مناسب امکانات تفریحی نبودن فراهم -

 فراغـت  اوقـات  کردن پر براي مناسب تفریحی امکانات و شرایط نبودن فراهم به ،گانشرکت کنند از برخی

 :شرکت کننده دختري که در خوابگاه سکونت داشت اظهار می کرد .داشتند اشاره

تلویزیون تماشا کنیم کـه   تلویزیون، فقط می توانیم برویم سالن .وسیله تفریحی یا رفاهی وجود ندارد هیچ«

فضـاي   يمی توانستیم انتظار داشته باشـیم دختـران کمتـر تـو     ،امکانات دیگري بود اگر .آن هم شلوغ است

   )ساله 21زهرا، (.»مجازي باشند

ا ورزش و ب را انمخود اگر .م را یک جایی تخلیه کنمانرژی مبتوان منِ جوان باید« : داش می اظهار دیگري فرد

نه باشـگاهی، نـه وسـیله ورزشـی،     . دیگر سرگرم کنیم، کمتر فرصت کار با موبایل و تلگرام داریمتفریحات 

  )ساله 22سمیرا، (».هیچ هیچ

 شبکه هاي اجتماعی مثبت کارکردهاي) ب

خصـوص بـراي جوانـان    ه و کارآمدي شبکه هاي اجتماعی ب مثبت اثرات به اظهاراتشان در گانشرکت کنند

بسـتري را بـراي برقـراري     ،بر این باور بودند کـه شـبکه هـاي اجتمـاعی     کنندگانشرکت . اشاره می کردند

و همچنین امکـانی بـراي    رقراري تعامالت علمی براي جوانانب ه ویژهتعامالت اجتماعی آسان و کم هزینه ب

به زعم شرکت کنندگان در این تحقیـق در جامعـه   . فراهم می کندافراد  و تخصصی باال بردن دانش عمومی

فرصت تعاملی  باامروزي که امکان برقراري تعامالت چهره به چهره کاهش یافته است، شبکه هاي اجتماعی 

هـاي   اسـتفاده از شـبکه  . د جایگزین مناسبی براي تعامالت رو در رو باشدنچند رسانه اي که دارند، می توان

 .شـود  می آنان آگاهی و افزایش رشد باعث چون ،ضرورت بیشتري دارد جوانان یژهبه و افراد اجتماعی براي

اغلب شـرکت کننـدگان در ایـن پـژوهش بـه سـهولت        .نمی توان اثرات مثبت آن را نادیده گرفت در واقع،

یکـی از شـرکت کننـدگان در ایـن     . برقراري ارتباطات اجتماعی از طریق شبکه هاي اجتماعی اشاره داشتند

  :اظهار می کرد ،زمان مورد استفاده قرار می داد همبه طور گوشی هوشمند را دستگاه که دو پژوهش 

هر چیزي که بخـواهم  ! دیگه چی از این بهتر .به راحتی آب خوردن با دوستانم و با خانواده ام ارتباط دارم«

هـم کـه نمـی     یچیزهایاز خیلی تازه  .همیشه هم آنالینم. از طریق همین گوشی و برنامه هاش پیدا می کنم

  )ساله 21،سمیه(.»گیریم دانیم، یاد می
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جزوه، عکس، فیلم و هر چیـزي   ؛این شبکه هاي اجتماعی واقعا کار را راحت کرده«: دیگري اظهار می کرد

  )ساله 22سجاد، (.»همیشه هم از همه جا با خبریم .فرستیم، خیلی راحت را می

یـک   ،بـود  شیرازاز طریق همین شبکه هاي اجتماعی با دوستم که در شهر « :می گفت ها خانم ازیکی دیگر 

بستگی بـه خـود آدم داره کـه چـه جـوري اسـتفاده        .ها تهیه کردیم پاورپوینت براي ارائه در یکی از کالس

  )ساله 21زهرا، (».کنه

  شبکه هاي اجتماعی منفی کارکردهاي) ج

مـی کردنـد، بـه     استفاده از شبکه هاي اجتماعی اشـاره  مورددر به موازات اثرات مثبتی که شرکت کنندگان 

مانند بکار بردن الفاظ و ادبیـات نامناسـب، ایجـاد اخـتالف بـین اعضـاي       اثرات منفی شبکه هاي اجتماعی 

 بـه گونـه اي کـه    ؛نیز توجه داشتندخانواده، وقت گیر بودن، اعتیاد آور بودن و ایجاد روحیه مصرف گرایی 

 در .می دانستند آن مثبت اثرات از بیشتر رااستفاده از شبکه هاي اجتماعی  منفی تاثرا اغلب شرکت کنندگان

  :شود میاشاره  ،که در بر گیرنده اثرات منفی استفاده از شبکه هاي اجتماعی می باشد هایی مضمون به زیر

 استفاده از ادبیات نامناسب

حتی  -توان به راحتی هر گونه پستی رادر شبکه هاي اجتماعی می  که می کردند بیان اغلب شرکت کنندگان

شرکت کننده اي . گذاشت –است  رکیک و زشت الفاظها، تصاویر و  جوك از برخی که حاوي یهای پست

  :اظهار می داشت

 حتی به همین دلیل از یکی از گروه. آید نمی خوشم منهاي بد می فرستند که  م جوكیها برا وقت گاهی«

 )ساله 22محدثه، (».همینه دیگه ،ولی چه کار کنم ،ها لفت دادم

بعضی هر پیام زشتی را توي گروه می گذارنـد کـه از نظـر مـن خـوب      « :گفت می نیز دیگري کننده شرکت

 این از که می گویم ي گروهها بچه به من .را زیر سوال می برد ما فرهنگ این کارها. ستانیست و بی ادبی 

 )ساله 20مریم،(».ها نفرستند پیام

 اعضاي خانواده بیناختالف 

هـاي   یکی از مواردي که مشارکت کنندگان در اظهاراتشان به آن اشاره داشتند، توجـه نکـردن بـه صـحبت    

به زعم برخی از شرکت کننـدگان ایـن    .شبکه هاي اجتماعی بود از موبایل وافراد استفاده در هنگام  دیگران

   . اعضاي خانواده می شودافراد و بویژه اختالف بین لفظی و  درگیريموجب بروز موضوع 



١٢ 
 

مادرم چندبار من را صدا زد و من هی . یک بار داشتم با دوستم پی ام می دادیم« :شرکت کننده اي می گفت

بهش می گفتم، االن می آیم و باز نمی رفتم تا اینکه مادرم عصبانی شد و گوشی را از دستم گرفت و پرتش 

  )ساله 21 سمیه،( ».تا دو روز از دستم ناراحت بود. کرد

چـون   ،من همیشه سر انجام کارهاي خونه با خواهرم حرفمون می شه«: دیگري اظهار می کردشرکت کننده 

  )ساله 20مریم، ( ».توي خونه هیچ کاري نمی کنه و فقط با تبلتش ور می ره

  وقت گیر و اعتیاد آور بودن

افراد وقت کمتـري بـراي انجـام امـور     با استفاده نامتعارف و بیش از حد از شبکه هاي اجتماعی، به تدریج 

به گونه اي که حتی اگر به صورت فیزیکی در کنـار هـم و    ؛روزمره و ارتباط با دیگران اختصاص می دهند

بنا بر . حضور داشته باشند، فعالیت ممتد آنها در فضاي مجازي آنها را از همدیگر دور می کند در یک مکان

از طریـق فضـاي مجـازي بـا هـم       ،نی که در کنار همدیگر هسـتند اظهار برخی از شرکت کننده ها حتی زما

  : شرکت کننده اي اظهار می کرد. ارتباط برقرار می کنند

دوسـت دارم همیشـه تـو    . به این کار عادت کردم. از درس هم می اُفتم .وقتی تو نتم، متوجه ساعت نیستم«

  )ساله 23، سوده(».نت باشم

چند برنامه نصب کرده بـودم   .روزهاي اول خیلی برایم سرگرم کننده بود«: مشارکت کننده دیگري می گفت

مـن همـش چـک مـی کـنم و منتظـر پیـام         .پیام می دهند اما حاال بقیه کمتر. و از همشون استفاده می کردم

 ».آدم کالفـه مـی شـه، دپـرِس مـی شـه       ،ها که بقیه پیام نمی دهنـد  بعضی وقت .معتاد شدم. هایشان هستم

 )الهس 22حسین، (

 مصرف گرایی

 بسـترهاي  از یکـی  عنـوان  بـه  خـود برقراري تعامالت مجـازي،  استفاده از شبکه هاي اجتماعی به موازات 

  :ه اي اظهار می کردکنند مشارکت .سوق می دهد ي خاصکاالها خرید و مصرف به را کاربران تبلیغاتی،

 .تعریـف مـی کردنـد    ...ضد آفتاب خوب بودن کرم تقربیا همه اعضاي گروه از  ،در گروهی که عضو بودم«

  )ساله 23، سوده (» .بعد از چند روز من هم رفتم آن را خریدم

و دوستانم، همه رفتیم کفـش اسـپورتی کـه تـو گـروه گذاشـته بودنـد        من «: شرکت کننده دیگري می گفت

  )ساله 22حسین، (» .خریدیم
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  گیري نتیجه و بحث

این شبکه هـا جـزء جـدایی     اینک، .مجازي هم آغاز گردید با توسعه اینترنت، پیدایش شبکه هاي اجتماعی

اسـتفاده از  . ناپذیري از زندگی بسیاري از دانشجویان شده و بر همه جوانب زندگی آنها تأثیر گذاشته اسـت 

عـاملی   ،د فـراوان ئـ سبک زندگی دانشجویان را دچار تغییراتی کرده که با وجود فوا ،این شبکه هاي مجازي

  .ه حساب می آیدتهدید کننده نیز ب

تمایل خود را به استفاده از شبکه هاي اجتماعی، عـدم وجـود فضـاها و     دانشجویان دلیل ،در مطالعه حاضر

 فرهنگی در سطح دانشگاه برنامه هاي نداشتن و همچنین جذابیت راي جوانانبرنامه هاي فرهنگی مناسب ب

 پـر  بـراي  مناسـب  امکانات تفریحی و ناسبم شرایط نبودن فراهم به شرکت کنندگان، از برخی. کردند بیان

  .داشتند اشاره فراغت اوقات کردن

خصـوص بـراي جوانـان    ه و کارآمدي شبکه هاي اجتماعی ب مثبت اثرات به اظهاراتشان در شرکت کنندگان

اشاره می کردند و  بر این باور بودند که شبکه هاي اجتماعی، بستري را براي برقراري تعـامالت اجتمـاعی   

و همچنین امکـانی بـراي بـاال بـردن دانـش       رقراري تعامالت علمی براي جوانانب ه ویژهکم هزینه ب آسان و

در جامعه امروزي که امکان برقـراري تعـامالت چهـره بـه چهـره      . عمومی و تخصصی افراد فراهم می کند

جـایگزین  د نـ کاهش یافته است، شبکه هاي اجتماعی با فرصت تعاملی چند رسانه اي کـه دارنـد، مـی توان   

ضـرورت   جوانـان  به ویـژه  افراد هاي اجتماعی براي استفاده از شبکه. دنمناسبی براي تعامالت رو در رو باش

 .شود و نمی توان اثرات مثبت آن را نادیده گرفـت  می آنان آگاهی و افزایش رشد باعث چون ،بیشتري دارد

ارتباطـات اجتمـاعی از طریـق شـبکه هـاي      این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت کـه سـهولت برقـراري    

  .اجتماعی غیر قابل انکار است

اثرات منفی شبکه هاي اجتماعی ماننـد بکـار بـردن     ،به موازات اثرات مثبت استفاده از شبکه هاي اجتماعی

الفاظ و ادبیات نامناسب، ایجاد اختالف بین اعضاي خانواده، وقـت گیـر بـودن، اعتیـاد آور بـودن و ایجـاد       

اسـتفاده از   منفـی  به گونه اي که اغلب دانشـجویان اثـرات   ؛مصرف گرایی نیز مورد توجه بوده استروحیه 

در شبکه هـاي   که همچنین می توان اضافه کرد. آن می دانستند مثبت اثرات از بیشتر شبکه هاي اجتماعی را

 تصاویر و الفاظ ها، جوك از برخی هایی حاوي حتی پست -هر گونه پستیاز اجتماعی می توان به راحتی 

  .استفاده نمود  -رکیک و زشت
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در هنگام استفاده افراد از موبایل و شبکه هاي اجتماعی، به زعم افـراد   هاي دیگران توجه نکردن به صحبت

  .مورد بررسی موجب بروز درگیري لفظی و اختالف بین افراد و بویژه اعضاي خانواده می شود

شبکه هاي اجتماعی، به تدریج افراد وقت کمتـري بـراي انجـام امـور     با استفاده نامتعارف و بیش از حد از 

به گونه اي که حتی اگر به صورت فیزیکی در کنـار هـم و    ؛روزمره و ارتباط با دیگران اختصاص می دهند

بنا بر . در یک مکان حضور داشته باشند، فعالیت ممتد آنها در فضاي مجازي آنها را از همدیگر دور می کند

از طریـق فضـاي مجـازي بـا هـم       ،خی از شرکت کننده ها حتی زمانی که در کنار همدیگر هسـتند اظهار بر

  . ارتباط برقرار می کنند

 بسـترهاي  از یکـی  عنـوان  بـه  استفاده از شبکه هاي اجتماعی به موازات برقراري تعامالت مجـازي، خـود  

  .سوق می دهد کاالهاي خاص خرید مصرف و به را کاربران تبلیغاتی،

ر کاربران آن ورود بـه دنیـاي ایـده آل مجـازي و     ظمفهوم زندگی وابسته به فضاي مجازي از ن ،طور کلیبه 

غرق شدن در سراب وابستگی، تغییر در عادات زندگی، زندانی شدن در تنهایی و لطمات جسـمی و روانـی   

ولت دسترسی فضاي مجازي به علت داشتن ویژگی منحصر به فرد از قبیل محتواي تحریک آمیز، سه. است

و سادگی کارکرد ممکن است اعضاي خانواده به خصوص جوانان را به بیراهه و وابستگی به فضاي کـاذب  

این صدمات و پیامدهاي جبران ناپذیر، کاهش روابط خانوادگی، تنهایی و آسـیب هـاي جسـمی و    . بکشاند

  .ر معرض خطر قرار دهدهر نوع خدشه بر پیکره خانواده ممکن است سالمت جامعه را د. روانی هستند

ماهیت منحصر به فرد شبکه هاي اجتماعی، نوع استفاده در خلوت و همچنین فقدان نظارت والدین و بعضا 

 می دهداستفاده زیاد خود والدین از این ابزار، دانشجویان را به سمت استغراق در شبکه عظیم مجازي سوق 

دنیاي مجازي به حـدي اسـت کـه تمـامی افـراد      امکانات وسیع . و موجب ایجاد عوارض بسیاري می شود

  .خانواده به خصوص جوانان در هر سن و هر نوع تفکر و سلیقه مجذوب و معطوف خود می کند

لزوم اتخاذ راهکارهاي عملی جهت استفاده هدفمند از این شبکه ها و نیز آشنا سازي دانشجویان با بنابراین 

 هاي مناسب برنامه ریزي ،همچنین. ضروري به نظر می رسدال معواقب وابستگی به شبکه هاي اجتماعی کا

آموزشی، پژوهشی و بهداشتی و فرهنگ سازي استفاده صـحیح از ایـن تکنولـوژي در     رن امووالئتوسط مس

و  نـد موفقیت در حل این مشکل می تواند به کاهش عوارض ناشی از آن کمـک ک . جامعه پیشنهاد می شود

 .موجب استفاده صحیح از این تکنولوژي با ارزش شود

، عـاطفی و  انواع حمایت ها اعم از حمایت اطالعاتی، حمایت مالی، مشورتی کنار ارائهپیشنهاد می گردد در 

هاي زندگی جهت باال بردن سطح توانـایی تصـمیم گیـري، حـل      از قبیل آموزش مهارت یآموزش اقدامات
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 هـا  دانشـگاه ر و همچنین توانایی خود آگاهی و مقابله با هیجانـات و اسـترس در   له، برقراري رابطه موثئمس

  .انجام شود

فضاي دانشگاه را به گونه اي طراحی کنند که دانشجویان  ،اجتماعیهمچنین پیشنهاد می گردد برنامه ریزان 

و حضور خود را فعال تر نمایند، چرا که  وندبه صورت داوطلبانه و خودجوش وارد برنامه هاي مشارکتی ش

، گستردگی این فعالیت ها باعث می شود که دانشـجویان روابـط خـود را در حـوزه هـاي مختلـف فـردي       

به صورت را  ، فرآیند اجتماعی شدن آنانعالوه بر این که این مشارکت. خانوادگی و اجتماعی بهبود بخشند

  .بخشدتکاملی بهبود می 
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The expansion and widespread use of social net works plays an important role 
in the daily lives of young people in particular. The study is to study the 
consequences of the use of social networks. This qualitative study, using the 
phenomenological approach with purposive sampling and semi-structured 
interviews was conducted. After analyzing the interviews, users' motivation 
categories were extracted to use social networks, negative consequences, as well 
as positive consequences of using social networks. Lack of cultural programs, 
attractive location and lack of recreational facilities are motivating reasons to 
use social networks. The possibility of easy social interaction as a positive 
consequence of social networks and the use of inappropriate language, 
differences between family members and consumerism of the consequences of 
social networks were negative. These findings can reflect the consequences of 
using social networks. 
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