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:کایرنکراسفرانسیس

دید مهمترین چیز درباره یک فناوری نوپ»

گونگی چگونگی کارکرد آن نیست، بلکه چ

که در استفاده مردم از آن و تغییراتی است

«زندگی بشر ایجاد می کند
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:سعیدرضاعاملی

مهم ترین پیامد ظهور جهاان مجاازی در کناار    »

دی، جهااان فیزیکاای، بااازتوریه توسااوه ا ت ااا 

مای تاوان  . اجتماعی، سیاسای و فرننگای اسات   

به جهان ماا اااافه هاده    « کره جدیدی»گفت 

«کره زمین مجاازی »است که از آن می توان به 

.توبیر نمود
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سواالت

کلیدی

رسانه ی اجتماعی چیست؟❶

هبکه ی اجتماعی مجازی چیست؟❷

ی  واع استفاده از اینترنت و هبکه نای اجتماع❸

مجازی در دنیا چگونه است؟

در آسیا و خاورمیانه چطور؟❹

واع ایران در این میان؟❺

هبکه نای اجتماعی مجازی در میان  جایگاه ❻

جوانان  و ت و سبک زندگی اولویت نای گذران 

کجاست؟ 

چه باید کرد؟❼
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ویجمرسانه نایازبودکهنستندرسانه ناازگونه ایاجتماعیرسانه نای•

راآندهدریافت کننوپیامتولیدکنندهمیانتواملامکانویافتهظهور

یام،پگیرندهیاومخاطبرسانه ناایندرکهمونابدینمی آورند،فرانم

وارسالندفرآیفرستنده،پیام،بافواالنهوپویاتواملبهونبودهمنفول

وارسالیامپیدرتغییراتایجادامکانومی پردازدپیامارائهبسترودریافت

و نااندیشهباترکیب هدهپیامیدیگرافرادبهکهداردراآنبازنشر

.دندبازنشرراخودفکریآموزه نای

رسانهیاجتماعیچیست؟①
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رسانهیاجتماعیچیست؟①
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وجهمشترکگونههایمتعدد

رسانههایاجتماعیمخاطبمحور

بودنآنهاوتولیدمحتواتوسط

افراداستفادهکنندهاست

:بنابراین
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؟شبکهیاجتماعیمجازیچیست②

کهنستنداجتماعیرسانه نایازگونه ایمجازیاجتماعیهبکه نای•

بر راریامکانفردبهوداهتهانسانیجاموهبهراهبانتبیشترین

ازفارغ،(1997اسپدن،وکاتز)دیگرافرادازفراوانیهمارباارتباط

وفرننگیسیاسی،جغرافیایی،ومکانیزمانی،محدودیت نای

(2001:2دیگران،وکراوت).می دنندراا ت ادی
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نردبانفناورهای

اجتماعی

نمااه افااراد در رسااانه نااای  •

اجتماااعی بااه یااک اناادازه   

ندارندفوالیت و مشارکت 

باااار اسااااای سااااناریوی •

، رسانه نای اجتماعی مختله

مشاااارکت افاااراد در آنهاااا  

متفاوت است
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نردبانفناورهای

اجتماعی

این گروه نا هامل افرادی•

است که حادا ل یکای از   

در این فوالیت نا را یک بار

ماه انجام دنناد، البتاه در   

گاااااروه گفتگاااااوگران 

مشارکت حدا ل نفتاه ای 

تیکبار در فوالیت نا اس
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است؟هوضعاستفادهازاینترنتوشبکههایاجتماعیمجازیدردنیاچگون③
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وضعاستفادهازاینترنتوشبکههایاجتماعیدرآسیاوخاورمیانهچطوراست؟⑤
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؟اینترنتوشبکههایاجتماعیدرایراناستفادهازوضع④
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؟اینترنتوشبکههایاجتماعیدرایراناستفادهازوضع④

                                       

              6         934        760 9.17     

      ADSL 3         515        980 4.65     

      GPRS 27         581        799 36.46     

      WIMAX 867       105 1.15     

           6         106      8.07     

       45         5        644 - 

             - 59.5     
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؟اینترنتوشبکههایاجتماعیدرایراناستفادهازوضع④

گروهسنی درصدازکل

سال0-10 درصد3

سال10-19 درصد10

سال20-29 درصد40

سال30-44 درصد30

سال45-59 درصد15

سال60باالی درصد2
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فراتحلیلتحقیقاتانجامشده
عی استفاده از اینترنت، هبکه نای اجتما»؛ (2010)رایس و نمکارانش •

: «ایدز برای جوانان بی خانمان/مجازی و خطر اچ آی وی

از کتاب خانه نای عماومی و مراکاز ارائاه خادمات باه جواناان جهات        اغلب –

.دسترسی به هبکه استفاده کرده اند

طاه ی  روزافزون از اینترنات و رواباج جنسای مبادلاه ای فزایناده، راب     استفاده –

.مثبتی با انتخاب هریک جنسی از طریق اینترنت داهته است

ن نیاز به طاور  جوانان بی خانمان نیاز به استفاده بیشتری از اینترنت دارند و ای–

روزافزون در حال افزایش است
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فراتحلیلتحقیقاتانجامشده
استفاده از هبکه نای اجتماعی مجاازی بارای   »؛ (2013)چو و اسنایدر •

: «انتخاب جوانان کانادایی جهت مشارکت در تحقیق پزهکی

مطالوه مواجهه جوانان کانادایی حاار در فیس باو  باا آگهای ناای     : هدف–

منتشر هده در این هبکه اجتماعی مجازی

سااله جاوان   24تاا  15میلیون دفوه نمایش این آگهی برای کااربران  17.5–

کلیک بر روی آگهی انجام هده است3440کانادایی، 

نفر باه طاور کلای در    181درصد را نشان می دند و 0.020نرخ پاسخ گویی –

.این پیمایش هرکت کرده اند
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فراتحلیلتحقیقاتانجامشده
باه کاارگیری نیریاه    : دوست بودن یاا نباودن  »؛ (2013)فرامپتون و چایلد •

ماادیریت حااریم ارتباطااات در مطالوااه درخواساات دوسااتی نمکاااران در   

: «فیس بو 

ین بررسی پذیرش یا عدم پذیرش درخواست دوستی نمکاران حرفه ای در ا: هدف–

.هبکه اجتماعی مجازی بوده است

اغلب کارمندان درخواست دوستی نمکاران حرفه ای خود را می پذیرند–

جهت گیری حریم هخ ی در ساازمان، رویاه ناای جااری    : تاثیرپذیری پذیرش از–

ان از فیس بو  در کنترل و مدیریت حریم هخ ی، میزان رااایت منادی نمکاار   

ارتباطات با یکدیگر
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فراتحلیلتحقیقاتانجامشده
اسااتاد عزیاازم، چااه چیاازی را بایااد روی دیااوار »؛ (2011)گروسسااک و نمکاااران •

ز فیس بوکم بنویسام؟ مطالواه ای ماوردی در خ اوت اساتفاده ناای دانشاگانی ا       

: «فیس بو 

ناار  از فایس باو  در ک  گوناگون دانشگانی و آموزش رسمی استفاده نای بررسی : هدف–

وزهای  هناخت چگونگی فهم دانشجویان از استفاده نای ممکن آماجتماعی؛ استفاده نای 

فیس بو 

تر بافات  اغلب دانشجویان زمان  ابل توجهی را در فیس بو  سپری می کنناد ولای بیشا   –

اجتماعی استاستفاده ی آنها هامل استفاده نای 

ی و به میزان کمی دانشجویان در بحث نای صورت گرفته در خ اوت تکاالیه آموزها   –

دسخنرانی نا و مطالوات و اهترا  اطالعات در مورد منابع درسی خود هرکت کرده ان
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فراتحلیلتحقیقاتانجامشده
ز جهت گیری نای سبک زندگی و اتخاذ و بهره گیاری ا »؛ (2013)سارینا لی •

: «تکنولوژی نای اینترنت محور در تایوان

رابطاه باین   راجارز در بررسای   به کارگیری مادل اهااعه ناوآوری    : هدف•

ه از جهت گیری نا و ندف گذاری نا در زمینه سبک زندگی و اتخاذ و اساتفاد 

گونه ی مختله تکنولوژی اینترنت محور 9

ای اساتفاده از  جهت گیری نای سبک زندگی متغیر پیش بینی کننده ی  درتمندی بر–

استتکنولوژی نای اطالعات محور و یا سرگرمی محور بوده 

بین هخ ای  پیش بینی کننده ی خوبی برای استفاده از تکنولوژی نای ارتباطاتاما –

.نیست
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خالصهنتیجهفراتحلیل
د، و باه  بر خالف تحقیقات ایران که مواوعاتی کلی و نامنسجم را مطالوه کارده انا  •

ماورد  مانند اغلب دیگر حوزه نای علوم اجتماعی، مواوعاتی بسیار جزئای و د یاق  

مطالوه  رار گرفته است

خوداظهاری و اظهار هفاف اطالعات در هبکه نای اجتماعی مجاازی و در اینترنات   •

بیشتر هده است

افراد با فراغ بال بیشتری اطالعات خود را به اهترا  می گذارند•

تآگانی از حریم خ وصی و حقوق کاربران در فضای مجازی بیشتر هده اس•

ده بهره گیری از ابزارنای تنییم حریم خ وصی در میان کااربران نادف منادتر ها    •

است
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نگاههایمختلفبهشبکههایاجتماعیمجازیومثالهایتبعاتنوعنگاهخاص

...و 

فقج محلی برای گذران و ت یا اینکه محلی برای نوعی زندگی
افرادی بیکار که و ت زیاد دارند ندافرادی هاغل که توهد کاری کم دار

...و یا جنبش و اعتراض مدنی و ( نابرمای)محمل بروز و ظهور فضای عمومی 
توجه به فوالیتهای مجازی افراد  

(رسانه ههروندی: مثل)یک رسانه خات برای ارتباط و یا انتقال محتوا 
توجه بیشتر به محتوای منتشر هده توسج افراد

ادامه ارتباطات دنیای وا وی
با افرادی که می هناسند ارتباط بر رار می کنند
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یقتقسیمبندیازنظرانجامدهندهتحق

ده تحقیقات کاربردی که با ندف خات سنجش یک مواوع انجام ه•

(موموال هبکه فقج بستر مطالوه است)

تحقیقات هبه سرهماری و جمع آوری اطالعات توسج موسسه نا و•

(کمگستره زیاد و موموال عمق... )مراکز بوضا تجاری و یا خ وصی و

گستره )تحقیقات و پژونش نای محققان روی یک مواوع خات •

(محدود، عمق خیلی زیاد
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رویکردتحقیقتقسیمبندیازنظر

یتحقیقویژگیها

رویکرد

کلی

تحقیق

ماتریس  

رابطه ای

ل  تحلی:مثال

هبکه  

اجتماعی

داده نای 

رابطه ای

Relational

واحد 

مشانده 

حدا ل دو 

فرد و 

انارتباطاتش

رکل نگرت
ساختاری

اچگونگی ارتباط اجز

ماتریس

متغیر بر  

حسب فرد

: مثال

پیمایش

داده نای

فردی 

(صفات)

Attribute

واحد 

مشانده 

یک فرد و 

صفاتش

رجزء نگرت فردی
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(فیکمییاکی/فردی)مطالعهیکموضوعخاصدرشبکه

پیمایش•

مشاهده•

مصاحبه•

تحلیلمحتوا•

(بهعنوانیکصفت)شبکهاجتماعیفرد•

(ساختاری)تحلیلشبکهاجتماعی

تغیربهعنوانیکعاملیام)مطالعهشبکهبهطورکلی•

(as a whole()تاثیرگذار

تقسیمبندیازنظرموضوعوشیوهانجامتحقیق
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پیمایش
د  و با واحگستردهو کمیموموال مطالواتی با رویکرد •

فردیمشانده و تحلیل 

استپرسشنامهابزار جمع آوری داده نا موموال –

:مثال

/کارکردنای هبکه نای اجتماعی مجازی برای دانشجویان•

و نمایش هبکه نای اجتماعی مجازی/ م طفی  وانلو  اجار

زندگی روزمره

احسان  / هبکه نای اجتماعی مجازی؛ مقوم سپهر عمومی•

نمایش هبکه نای اجتماعی مجازی و زندگی روزمره/ پوری

راه مطالوه ای مبتنی بر تحقیق اسنادی و کتابخانه ای به نم–

نیرسنجی از کاربران هبکه اجتماعی مجازی
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:مثال مشانده

اعی  تحلیل محتوای عکس نای پروفایل زنان در هبکه نای اجتم•

مجازی

ه نای  مقایسه میزان استفاده از عکس هخص در پروفایل در هبک•

موموال)و خارجی ( کمتر عکس خود فرد)اجتماعی مجازی ایرانی 

(عکسهای خود فرد

تحلیل کارکردنای عکس نای هخ ی کاربران در هبکه نای•

نمایش هبکه نای اجتماعی/ سارا زند وکیلی/ اجتماعی مجازی

مجازی و زندگی روزمره

احبه آنالینمطالوه ای ترکیبی با استفاده از تحلیل محتوای کیفی و م –

مشاهده
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:مثال م احبه

ی  بررسی واویت هبکه نای اجتماعی تخ  ی وب•

امیرمهدی  /فارسی و نقش آنها در اهترا  دانش

هراندانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ت/عنبری

:مثال م احبه آنالین

بازنمایی گرایش نای سیاسی کاربران ایرانی در •

نمایش  / زنره رجبی/ هبکه نای اجتماعی مجازی

هبکه نای اجتماعی مجازی و زندگی روزمره

یفی و مطالوه ای ترکیبی با استفاده از تحلیل محتوای ک–

م احبه آنالین

مصاحبه
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شتگ یا تحلیل محتوای توییت نای توییتر با جستجوی یک ن•

با  ( بود از بازی استقالل پیروزی: مثال)مواوع یا وا وه خات 

نفر را می بینیمNنفر، توییت نای 2000فالو کردن 

ماعی  تحلیل محتوای عکس نای پروفایل زنان در هبکه نای اجت•

مجازی

:مثال تحلیل محتوای کیفی

 نای  بازنمایی گرایش نای سیاسی کاربران ایرانی در هبکه•

نمایش هبکه نای اجتماعی  / زنره رجبی/ اجتماعی مجازی

مجازی و زندگی روزمره

م احبه  مطالوه ای ترکیبی با استفاده از تحلیل محتوای کیفی و–

آنالین

تحلیلمحتوا
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سبکزندگی
روهی است که مردم فهم و در  از خودهاان را باه نماایش مای گذارناد و اظهاار       •

می دارند

ی از فارد؛ باه نماراه داهاتن نمادناای     یکی از اصلی ترین متغیرنای نشانگر نویات  •

سبک زندگی به نمراه فرد که نشانگر نویت خات فرد است

ت در بررسی سبک زندگی فهمی از نیازنا و خواسات ناای م ارف کنناده باه دسا      •

.می آید که با الگونای م رف و رفتار خرید آنها رابطه ای بسیار نزدیک دارد

ساانجش فوالیاات نااا   : در مطالوااه ساابک زناادگی  ( A.I.O)او .آی.رویکاارد ای•

(activities) ، دیاادگاه نااا عالئااق و(interests ) م اارف کنناادگان و نیاارات

(opinions ) لهمختسپس دسته بندی این افراد در  الب سبک نای زندگی و
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سبکزندگی
(:  2007)و نمکاران مازونی •

اه در نوع سبک زندگی با سه نوع انگیزش جهت استفاده از تلفن نای نمرسه –

ایتالیا رابطه  وی و نزدیک دارند؛ 

رمی از تلفن نای نمراه بیشتر برای سرگ« ارتباطی یا مرتبج»زندگی سبک –

،استفاده می کنند

ازماندنی از تلفن نمراه برای افزایش کارآیی ارتباطات و س« متوهد»زندگی سبک –

گرفتهزمان بهره 

و ارتباطات از تلفن نمراه بیشتر برای حفظ تمای نا، روابج« سنتی»زندگی سبک –

(2013سارینا لی، ). خود بهره برده اند
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است؟هوضعاستفادهازاینترنتوشبکههایاجتماعیمجازیدردنیاچگون③

(:2012فوریه 9)پیو موسسه تحقیقات اینترنت و پروژه ی زندگی آمریکایی •

کرده اند درصد از بزرگساالنی که از رسانه نای اجتماعی استفاده می کنند بیان85–

دارندمردم در این هبکه نای اجتماعی مجازی رفتاری مهربان 

 نا درصد بیان کرده اند که رفتارنای خشونت آمیز و زننده را در این هبکه49–

دیده اند

که به اینترنت دسترسی دارند از ( سال18افراد باالی )درصد بزرگساالن 64–

می کنندهبکه نای اجتماعی مجازی استفاده 

ان را ساله بیشترین درصد استفاده کنندگ30در این میان افراد بزرگسال کمتر از اما –

می دنندتشکیل 
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است؟هوضعاستفادهازاینترنتوشبکههایاجتماعیمجازیدردنیاچگون③

بازه زمانی )پیوموسسه تحقیقات اینترنت و پروژه ی زندگی آمریکایی •

نفری از نوجوانان و 1102؛ نمونه ای 2008تا فوریه 2007نوامبر 

(:ساله17تا 12جوانان 

مراه  درصد از نوجوانان و جوانان بررسی هده دستگاه تلفن ن45: 2004سال –

دارند

درصد63: 2006سال •

درصد به طور روزانه با استفاده از دستگاه  26درصد؛ 71: 2008سال •

می گردندتلفن نمراه خود به هبکه نای اجتماعی مجازی مت ل 
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است؟هوضعاستفادهازاینترنتوشبکههایاجتماعیمجازیدردنیاچگون③

موسسه تحقیقات اینترنت و•

14)و پیپروژه ی زندگی آمریکایی 

(:2012نوامبر 

خ وت والدین در نگرانی نای –

از چگونگی استفاده فرزندانشان

اینترنت

یم از اینترنت چگونه حراستفاده –

هخ ی فرزندانشان را متاثر 

می سازد
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:جهنگرانیوالدین؛درنتی

ه استفاده توداد روزافزونی از والدینی که فرزندانشان ب

ازند، از اینترنت و هبکه نای اجتماعی مجازی می پرد

لی آن خود در این هبکه نا عضو هده اند که فضای ک

ت فرزناد  را هناخته و نیارتی نسبتا مناسب بار فوالیا  

خود داهته باهند

س له    ن ،  ه  س ف  ه     بکه   ی  ج ما یی  17   12           و ل ینی  ه نوجو   66؛   2012   س ل 
      و ه  ست58 ه  یز   2011 ج  ی  ی      ن ،  ه  ین ی      س ل 
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است؟هوضعاستفادهازاینترنتوشبکههایاجتماعیمجازیدردنیاچگون③

(:2010ه سوم فوری)موسسه تحقیقات اینترنت و پروژه ی زندگی آمریکایی پیو •

ساله که از اینترنت استفاده 29تا 18درصد از افراد 24، میزان 2007در دسامبر سال –

داهته اندمی کردند، یک وبالگ 

ساله وبالگ داهته اند  29تا 18درصد استفاده کنندگان اینترنت 15فقج ، 2009در سال –

استمتمایل هده روند به سمت استفاده بیشتر از هبکه نای اجتماعی مجازیو 

که به اینترنت دسترسی دارند از  ( 2010در سال )درصد از نوجوانان آمریکایی 73–

55به اندازه 2006هبکه نای اجتماعی مجازی استفاده می کنند که این میزان در سال 

استدرصد بوده 65به میزان 2008درصد و در سال 

ی کنند،  درصد از بزرگساالنی که از هبکه نای اجتماعی مجازی در اینترنت استفاده م73–

یک پروفایل در فیس بو  دارند



www.                              .com

است؟هوضعاستفادهازاینترنتوشبکههایاجتماعیمجازیدردنیاچگون③

(:2013ژوئن 10)موسسه تحقیقات اینترنت و پروژه ی زندگی آمریکایی پیو •

دارندیک تبلت برای خود ( سال18باالی )آمریکایی نای بزرگسال ( درصد34)یک سوم –
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:اظهاراطالعاتشخصی

ت و باار اسااای تحقیقااات موسسااهتحقیقات اینترناا 

انی که نوجوانان و جوانپیو؛ پروژه ی زندگی آمریکایی 

از هبکه نای اجتمااعی مجاازی اساتفاده مای کنناد،     

ار سانی  اطالعاتی بسیار بیشتر از سایر گروه نا و ا ش

در این هبکه نا به اهترا  می گذارند
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نمونههاییازانتشاراطالعاتتوسطنوجواناندرمقایسهباگذشته

1

درصددر79درصداقدامبهانتشارعکسهاییازخودکردهانددرمقایسهبا91•

2006سال

2

49هبادرصداقدامبهانتشارناممدرسهودبیرستانخودکردهانددرمقایس71•

درصدگذشته

3

درصد61درصدشهرویامکانزندگیخودراذکرکردهانددرمقایسهبا71•

گذشته

4
درصددرگذشته29درصدآدرسایمیلخودراذکرکردهانددرمقایسهبا53•

5

درصددر2درصدشمارهتلفنهمراهخودراذکرکردهانددرمقایسهبا20•

(کهافزایشبسیارزیادیداشتهاست)گذشته
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آماروارقامیازاطالعاتمنتشرشدهتوسطنوجوانان

1
درصدنامواقعیخودرادرپروفایلخودذکرکردهاند92•

2
راذکرکردهاند...درصدعالئقخودمثلفیلم،موسیقی،کتابو84•

3
درصدتاریختولدخودراذکرکردهاند82•

4
انددرصدوضعیتارتباطیخودشاملارتباطباجنسمخالفراذکرکرده62•

5
تهانددرصدویدئوهاییازخودرادرشبکهاجتماعیمجازیبهاشتراکگذاش24•
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نمونههاییازانتشاراطالعاتتوسطنوجواناندرمقایسهباگذشته
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(2011نوامبر14)مجازیانگیزههاومشوقهایاصلیاستفادهازشبکههایاجتماعی



www.                              .com

بوکفیساستفادههایآموزشیازشبکهاجتماعیمجازی

در بخشی از تحقیق خاود باه دنباال ارائاه     ( 2011)گروسسک و نمکاران •

، آنهاا  فهرستی نمونه از استفاده نای ممکن آموزهی از فیس بو  باوده اناد  

اناات و  بیان کرده اند که گرچه مای تاوان فهرساتی نسابتا بلناد بااال از امک      

، ویژگی نای فیس بو  بارای اناداف مختلاه اجتمااعی، فنای، ا ت اادی      

کاناات  تهیه کرد، اما در اینجا با توجه به ندف این تحقیاق، ام ... فرننگی و

ی باا  این هبکه اجتماعی مجازی برای استفاده در  الب یک برنامه آموزها 

کاارده ایاامکیفیاات را از دیاادگاه دانشااجویان و اساااتید فهرساات وار ذکاار  

(مشاهدهدرمقاله)
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جمعبندی
زان لزوم توجه ویژه و طراحی تحقیقات مختله جهت سنجش و مطالوه میا •

ز استفاده، دالیل و مشوق نای جذابیت ایان هابکه ناا بارای جواناان و نیا      

. نناد علت نای ممکن برای صرف و ت فزاینده در این فضا را اثباات مای ک  

ات جوانان و نوجوانان ما به طور فزاینده ای مدت زمان نسبتا زیاادی از او ا  

فراغت خود را صرف این هبکه نای اجتماعی مجاازی مای کنناد و سابک    

اثیر زندگی آنها هامل رفتارنا، نگرش نا و نیرات و دیدگاه نای آنها تحت ت

ه تمامی این هبکه نای اجتماعی مجازی تاحد زیادی تغییر پذیرفته است ک

ور این موارد، لزوم د ت نیر و انجام مطالوات گسترده در این حاوزه را یاادآ  

می گردند
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جمعبندی
ی در  ابل ذکر است که تحقیق حاار، تالهای نیاری و کتااب خاناه ا    •

ا و جهت اثبات ارورت و انمیت مطالوه در این فضا و نیز ارائه آمارنا 

ه ار ام و یافته نای تحقیقات گذهته در ایان خ اوت باوده اسات کا     

شاای  بتواند مقدمه ای باهد برای تحقیقات مف ال در آیناده کاه رانگ   

برنامه ریزی و ندف گاذاری جهات اساتفاده مثمار ثمار و بهیناه تار از        

جازی امکانات و کاربردنای گوناگون این فضا و هبکه نای اجتماعی م

.به طور خات است
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سبک3هاملایراندرزندگیمختلهسبک نایخ وتدر1.

زاکدامنراستفادهنحوهوسنتیومتوهدمرتبج،یاارتباطی

اطالعاتارتباطیواطالعاتیتکنولوژی نایازافرادگروه نای

درکهدگردیمشاندهکهصورتیدرنیستدستریدرد یقیچندان

انجاموعموااینهناساییجهتگستردهتحقیقاتیکشورازخارج

مواوعاینبررسیبرمی توانندآیندهمحققانبنابرایناست،هده

.هوندمتمرکز

چهبایدکرد؟⑥
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ایروند نهناساییجهتجمویت هناختیگستردهپیمایش نای2.

وارتباطیتکنولوژی نایومجازیفضایواینترنتازاستفاده

رده نایوسنیننشانگرکهاستهدهانجامکمترایراندراطالعاتی

نرتفاوت نایوباهد...وا ت ادودرآمدتح یالت،جنس، سنی،

اییهناس.دندنشانراابزارنااینازاستفادهدر شرنااینازکدام

استنیتبییوعلت یابانهتحقیقاتانجامبرایمقدمه ایروندنااین

.نمایدمشخصراروندنااینرخداددالیلکه

چهبایدکرد؟⑥
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درهد، هگفتگوناگونپیمایش نایگزارهاتوتحقیقاتنتایجدرکهنمانطور3.

یتکنولوژی ناازاستفادهمیزانخ وتدرتحقیقبرعالوهکشورازخارج

نیزواستفادهنحوهبه...وتبلتولپ تاپنمراه،تلفنوارتباطیواطالعاتی

مثالکهاستهدهپرداختهد یقوجزئیکامالطوربهنیزم رفموارد

نمراهلفنتوموبایلطریقازبیشتربزرگساالنبامقایسهدرجوانانونوجوانان

درکهصورتیدرنموده اند،مجازیاجتماعیهبکه نایازاستفادهبها دامخود

یاونداردوجودزیادیمشخصود یقآمارواطالعاتایراندرخ وتاین

.ندارندتحقیقاتیاتکای ابلیتموجودآمار

چهبایدکرد؟⑥
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عیاجتماهبکه نایواجتماعیرسانه نایازاستفادهاصلیعرصه نایازیکی4.

اندافوسازمان نادرمثالیاوآموزهیاموردرآنهاازبهره گیریمجازی

دربکه ناهاینازویژهیاوتخ  یاستفادههیوه نایاینبهکهاستسازمانی

ایرسانه نروزنمایشدومینبرگزاریالبتهاست،هدهپرداختهکمترایران

ن ناسازمادراجتماعیرسانه نایازاستفادهبرتاکیدبا1392ماهتیردراجتماعی

ابزارنایناازویژهاستفادهبرتاکیدباعلمیرخدادنایبرگزاریبرایخوبینوید

وزهیآمیاوتجاریاستفادهخ وتدرکمیتحقیقاتحالاینبااست،بوده

.استپذیرفتهانجامابزارناایناز...و

چهبایدکرد؟⑥
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هبکه نایومجازیفضایزمینهدراطالعاتوآمارجمع آوریلزوم5.

اهتهدتخ  یرویکردکهنهادیوموسسهتوسجمجازیاجتماعی

 آوریجمععملیاتیرویکردباوجزئیاطالعاتوآماربتواندوباهد

.نماید

کهخارجیموسسات.باهددولتودولتیموسسهایننبایدلزوما6.

.تندنستجاریرویکردباحتیوخ وصیاغلبهدهارائهآنهاآمار

چهبایدکرد؟⑥
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ونگیچگواینترنتازاستفادهزمینهدرروندپژونیوروندنامطالوهلزوم6.

بکسدرهبکه نااینجایگاهمجازی؛اجتماعیهبکه نایازبهره گیری

کجاست؟ایرانیجوانانو تگذرانوزندگی

باواننمی تفقجاینترنتازاستفادهچگونگیاطالعاتجمع آوریبرای7.

وم رفیبررسرویکردنایبابایدبلکهکردا دامپرسشنامهازاستفاده

یکدیگراباطالعاتدستهدواینتلفیقبهنیزوا ویاطالعاتازاستفاده

وافراددرآمدآمارتلفیقمانندبه).پرداختآنهانوا صاصالحو

(آنهانزینه نای

چهبایدکرد؟⑥
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رنبرتوسجمجازیفضایعالیهورایتشکیلفرمانصدوردلیل7.

درانسجامعدمویکپارچگیعدمنیزایراناسالمیجمهوریمویم

هبحتیکهاستبودهمجازیفضایحوزهدرفوالیت ناواطالعات

وافراداطارتبچگونگیتویینوتشکیالتیساختارارائهوطراحی

دستورنایمودودازیکیکهاستبودهحوزهایندرفوالنهادنای

 وایونهادناتمامیازواستبودهجزئیاتسطحاینباچنینیاین

ویینتهوراایندرعضویتبرایاعضاییمرتبجوت میم گیر

هده اند

چهبایدکرد؟⑥
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یمالحظاتمطالعهشبکهاجتماعیمجاز

(نیمهحرفهایکاربرانحرفهایو)قابلیتتعمیمفقطبهافراداستفادهکنندهاینترنت•

افرادموردمطالعه(Privacy)بحثحریمشخصی•

:مثال)تفاوتهایعدیدهرفتارافرادوشرایطمطالعهازشبکهاییبهشبکهدیگر•
(،گوگلباز،گوگلریدر،فلیکر،فیسبوک،توییتر24دوره،یو

مالحظاتکلی

لواینکهکدامبخشهاقاب)عدمآگاهیکافیازتنظیماتپروفایلوپرایوسی•
تنظیماتمشاهدهمطالبدرگروهدوستان(+See Your Profile Asمشاهدهاست

هایداخلیاعتمادنسبتامتفاوتبهشبکههایاجتماعیخارجیدرمقایسهباشبکه•
(هویتواقعیتردرفیسبوک)

و(یمعموالداخل)رفتارمحتاطانهوگهگاهخودسانسوریافراددرشبکههایمجازی•
مالحظاتتعمیمنتایج

شرایطوویژگیهایخاصایران
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تحقیق و پژونش گسترده و انتشار نتایج با •

پژونش نای عدیده انجام هده در خارجاز الگوگیری 

فوالیت نای اجرایی در زمینه فرننگ سازی و آهناسازی مردم و •

یمسئولین با کارکردنای مفید و مضر هبکه نای اجتماعی مجاز

(خالصه)؟چهبایدکرد⑥
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باتشکرازتوجهشما
علیاکبراکبریتبار

“Do not go 
where the path 

may lead,
go instead 

where there is 
no path and 
leave a trail.” 

Ralph Waldo Emerson

رفتنراهینرفته

وبرجایگذاشتن

سرنخیبرای

آیندگان،

بِهازپیمودنمسیری

طیشده

وتکراریاست


