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 جوانان فراغت اوقات و زندگی سبک بر مجازی اجتماعی هایشبکه تاثیرات باب در ایمطالعه

How Social Networks shape youth’s Lifestyle and Leisure time? 

 2، دکتر جعفر هزارجریبی1تباراکبر اکبریعلی

 

 چکیده

ی بشری داشته ونی را بر زندگی افراد جامعههای اجتماعی تاثیرات عمیق و گوناگبروز و ظهور انواع مختلف رسانه

های های اجتماعی مجازی است، با دارابودن شباهتهای اجتماعی که شبکهی رسانهگونه ترینیافتهاست. رواج

ی انسانی و ارتباطات و تعامالت شکل گرفته در آن، جوانان را تا حد زیادی و بیش از اقشار سنی فراوان به جامعه

ی اسنادی صورت گرفته بر تحقیقات در ی نتایج مطالعهی حاضر ارائهجذب کرده است. هدف مقاله دیگر، به خود

جوانان و نیز سبک زندگی آنان بوده  اوقات فراغتی گذران های اجتماعی مجازی بر شیوهخصوص تاثیرات شبکه

تالش  ،لیلی نظری قرار دادهاست. بنابراین مطالعات مختلفی که در این زمینه انجام شده است را مورد فراتح

این استخراج روندهای استفاده در  های آنها را با دیدگاهی نسبتا جامع مورد تلخیص قرار دهیم کهایم یافتهکرده

های اجتماعی مجازی بر اوقات میدانی گسترده در خصوص تاثیرات شبکهی ای باشد برای مطالعهمقدمه دنیا

ی هااز تاثیرات عدیده و چند وجهی این شبکهحاکی تحقیقات نتایج  ان.فراغت و سبک زندگی جوانان در ایر

 معتقداین تحقیقات ، است بودهتخصیص وقت آنها چگونگی گذران اوقات و بر زندگی جوانان و  اجتماعی مجازی

 ،مجازی فضای تحت تاثیر حضور درهایی نوین از زندگی هایی جدید از تعامل و ارتباط و شیوهگونه ند کههست

در انتهای متن پیشنهاداتی کاربردی متناسب با کمبودهای موجود در زمینه آمار و  است. ایجاد شده جوانانبرای 

در ایران به محققان آینده ارائه شده  های اجتماعی مجازیو شبکه فضای مجازی ،گیری از اینترنتاطالعات بهره

 است.
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 و بیان مسئله مقدمه

های جمعی ظهور یافته و امکان تعامل میان ها هستند که بعد از رسانهای از رسانههای اجتماعی گونهرسانه

یرنده پیام، ها مخاطب و یا گآورند، بدین معنا که در این رسانهکننده آن را فراهم میتولیدکننده پیام و دریافت

پردازد و می و بستر ارائه پیام منفعل نبوده و به تعامل پویا و فعاالنه با پیام، فرستنده، فرآیند ارسال و دریافت

ها و شده با اندیشهامکان ایجاد تغییرات در پیام ارسالی و بازنشر آن را دارد که به افراد دیگر پیامی ترکیب

های رسانه آید کهچنین برمیگردد از آمار و ارقامی که هر روزه ارائه می های فکری خود را بازنشر دهد.آموزه

های متعدد (، وجه مشترک گونه172: 2222اند )پوتنام، رشد و گسترش روزافزون و پرسرعتی داشته 1اجتماعی

رت که در های اجتماعی مخاطب محور بودن آنها و تولید محتوا توسط افراد استفاده کننده است، بدین صورسانه

از میان محتوای موجود در شبکه اجتماعی مجازی های اجتماعی هر فرد محتوایی که خود تولید و یا رسانه

هایی از بوک و یوتیوب که گونه، فیس2گذارد؛ بنابر آمارهای الکساانتخاب کرده را با دیگر افراد به اشتراک می

 اند. های جهان بودهپر بازدیدترین سایتل به همراه موتور جستجوی گوگهای اجتماعی هستند رسانه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Social Media 

 دهددر مقایسه با یکدیگر و... ارائه می و تعداد مخاطبان آنها در جهان هاسایت اینترنتی شرکت الکسا که اطالعاتی را در زمینه میزان مراجعه به سایت2 
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های اجتماعی هستند که بیشترین شباهت را به جامعه ای از رسانههای اجتماعی مجازی گونهشبکه

(، فارغ از 1997انسانی داشته و به فرد امکان برقراری ارتباط با شمار فراوانی از افراد دیگر )کاتز و اسپدن، 

( بر اساس 2: 2221دهند. )کراوت و دیگران، ی، مکانی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را میهای زمانمحدودیت

های دیگر بوده و با وجود در ایران نیز بیشتر از بسیاری سایت 1های اجتماعیآمار سایت الکسا، جذابیت شبکه

های های ایرانی شبکه؛ نمونهباشدها، آمار مراجعه به آنها همچنان قابل توجه میفیلتر بودن برخی از این شبکه

سایت پر بازدید در کشور ایران است(  و ششمین دهمین 2)که طبق آمار الکسا نماو فیس اجتماعی نظیر کلوب

باشد. مقاله حاضر به دنبال بررسی تاثیرات کننده از اینترنت مینیز در کشور ما مورد اقبال بسیارِ افراد استفاده

؛ بدین معنا که ی بر سبک زندگی و نحوه گذران اوقات فراغت جوانان بوده استهای اجتماعی مجازاین شبکه

های گذران وقت جوانان کجاست؟ و تا چه حد زمان و های اجتماعی مجازی در میان اولویتجایگاه این شبکه

این  . درکنندهای اجتماعی مجازی و تعامل با کنشگران فعال در آنها صرف میوقت و انرژی برای این شبکه

ای ای از جامعه در نظر گرفته شده که در آن افراد به زندگیهای اجتماعی به عنوان زیرمجموعهمقاله شبکه

کنند، نتایج مطالعات پردازند، و با افراد دیگر ارتباط برقرار میموازی با زندگی بیرونی خود در جامعه واقعی می

های های مختلف رسانهای اجتماعی و استفاده از گونههمحققان نشان داده است که افراد با حضور در شبکه

اجتماعی از مزایای حضور در این اجتماع مجازی نظیر حمایت اطرافیان، اطالعات، عواطف و احساسات برخوردار 

باشد را در این افراد در کنار یکدیگر نمی شده و اغلب جوانب زندگی واقعی خود را که نیازمند حضور فیزیکیِ

، گو و گیرکین، 1999، دینر، سول، لوکاس و اسمیت، 1991باشند. )کوهن و ویلیس، مجازی دارا میاجتماعات 

 (142: 1999، میروسکی و راس 1977

باشند و از طرفی دیگر کنندگان از اینترنت میهای سنی جامعه بیشترین استفادهجوانان در میان گروه

رده و چشمگیر است، در مقاله حاضر جهت بررسی وضعیت های اجتماعی نیز حضور جوانان بسیار گستدر شبکه

های اجتماعی مجازی در دنیا به آمار و ارقام و نتایج مطالعات صورت گرفته در این زمینه استفاده جوانان از شبکه

ای مروری از روندها و اطالعات موجود ای نظری و توصیفی و به گونهمراجعه شده است و تالش گردیده مطالعه

 های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی و نحوه گذران اوقات فراغت جوانان صورت پذیرد.ینه تاثیرات شبکهدر زم

 کارکرد چگونگی نوپدید فناوری یک درباره چیز مهمترین» گوید؛کایرنکراس می همانطور که فرانسیس

ترین مهم» .«کندمی دایجا بشر زندگی در که است تغییراتی و آن از مردم استفاده چگونگی بلکه نیست، آن

                                                           
 باشدهای اجتماعی مجازی میهای اجتماعی همان شبکهمنظور از شبکهدر ادامه این مقاله 1 

 22/20/92در تاریخ انجام این پژوهش 2 
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پیامد ظهور جهان مجازی در کنار جهان فیزیکی، بازتعریف توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. 

تعبیر نمود. « کره زمین مجازی»توان به به جهان ما اضافه شده است که از آن می« کره جدیدی»توان گفت می

، دیجیتالی، 2پیوستههم، به1های منعطف، متحرک، غیرمرکزیتکره زمین مجازی، جهان واقعی است که از ظرفی

برخوردار است. با تاکید بر کره « کره فیزیکی زمین»وری غیرقابل مقایسه با قابل دسترسی و از ظرفیت بهره

شویم که در درجه اول تقسیم کشوری و شهری این فضاست. زمین مجازی، ما با مفاهیم جدیدی مواجه می

، تهران مجازی و همچنین اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز و سایر شهرهای مجازی ایران از «مجازیایران »ظهور 

کار و »و بستر زندگی مجازی و « زمین مجازی»ای است. در واقع در اینجا ما با یک پیامدهای این تحول توسعه

ی، تجارت مجازی، حتی مواجه هستیم که زمان مجازی، کار مجازی، شغل مجازی، دولت مجاز« فعالیت مجازی

الف و ب، به نقل از ارزیابی  1092)عاملی، « دهند.های مجازی عناصر این فضا را تشکیل میها و دانشگاهخانه

ای قدیمی (در برخی موارد)های نوپدید و ( در تمامی این موارد از ابزارها و تکنولوژی1091فضای مجازی ایرانی، 

افراد و انتقال اطالعات را دچار تغییرات عدیده کرده و تسهیل و تسریع  شود که ارتباطات میاناستفاده می

 اند.نموده

 شهروندان نیازمند اطالعاتی شهر: نویسدمی اطالعات عصر مشهور کتاب در( 1092)کاستلز  امانوئل

 و اجتماعی تحولی به منجر نوین، هایفناوری همراه به داریسرمایه بازسازی است معتقد کاستلز. است اطالعاتی

 تحوالت مجموعه. کندمی سنتی شهرهای جایگزین را قطبی دو شهر تحول، این. است شده شهر تحول نتیجه در

 چنین در زیستن مهارت تا دهدمی سوق سمتی به را جامعه شهروند افتد،می اتفاق بشری جامعه در که بزرگی

که شهری  ؛آقازاده( و کند )نظریمی پیدا نمود نیکیالکترو شهروند مفهوم که جاستاین. باشد داشته را ایجامعه

گیرد. ( انجام میICTهای اطالعاتی ارتباطی )است که در آن ارتباطات میان شهروندان با استفاده از فناوری

 گفته ایجامعه به اطالعاتی جامعه. اندشده «0اطالعاتی جامعه» تولد باعث ارتباطی نوین هایتکنولوژیبنابراین 

 اطالعاتی، جامعه در کاال بهاترینگران. است 4اطالعاتی کارگزاران از مرکب کار نیروی اکثریت آن در که دشومی

 ارتباطات منسجم یشبکه آن در و است متکی تصورات و باورها و اطالعات تولید بر جامعه این. است «اطالعات»

معه اطالعاتی آن است که شهروندان بتوانند اساسی ترین بُعد جا .(1092دارد )محکی،  مهم بسیار نقشی جهانی،

آزاد باشند و توانایی مبادله الکترونیکی اطالعات را داشته  ،در توزیع، تولید و استفاده از اطالعات مفید و ارزشمند

را توسعه دهند. شهروند  کار گرفته و آنهای خود را به ها و مهارتواناییباشند و عالوه بر آن بتوانند ت

                                                           
1 Dispersal 
2 Hyperlink 
3 Information society 
4 Information brokers 
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باشد که به دنبال زندگی مدرن متناسب با هزارة سوم ی جزء شهروندان جامعه اطالعاتی جهانی میالکترونیک

خواهد زندگی جدیدی را با استفاده از کاربردهای فناوری اطالعات تجربه نماید و با سایر اقوام جهان با بوده و می

های دمات رفاه اجتماعی به تکنولوژیدهندگان خجامعه و ارائه. (1: 1091صلح و دوستی زندگی کند )جاللی، 

ی یک انقالب صنعتی اند که جامعه هم اکنون در میانهدهند. بسیاری ادعا کردههای مختلفی میجدید پاسخ

انقالب مهم جهت کاهش هزینه نقل  سهتوان به آن به عنوان یکی از برد که میدیگر )انقالب اطالعات( به سر می

ای در هزینه آهن بود کاهش گستردهی نیروی بخار و راهدر قرن نوزدهم که تحت سلطهو انتقال اشاره کرد: الف( 

های دارای موتور )خودرو( و سپس با هواپیما نقل و انتقال کاالها رخ داد. ب( در قرن بیستم ابتدا با اتومبیل

نقل و انتقال اطالعات و  ای در هزینه نقل و انتقال افراد ایجاد شد. ج( در قرن جدید انقالب درکاهش گسترده

 مجموعه اخیر، دهه پنج طول در .(2: 2221دانایی رخ داده است و هزینه آن کاهش یافته است )کایرنکراس، 

 جهانی نظام ساختار در اساسی هاییدگرگونی مخابراتی، و ارتباطی اطالعاتی، هایفناوری در شگرف تحوالت

 «اطالعاتی جامعه» پیدایش نوید که انقالبی. نهادند نام «ارتباطات و اطالعات انقالب» را تحول این. آوردند پدید

 آمد؛ پدید «ارتباطات» و «اطالعات» تحول حال در جریان دو همگرایی از ارتباطات، و اطالعات انقالب .دادمی را

 جریان دو ارتباطات است، این تکنولوژیک نماد تلویزیون، و اطالعات بوده و تلفن تکنولوژیک نماد کامپیوتر،

 ارتباطات، و اطالعات حوزه دو هایقابلیت همگرایی و ترکیب با .پیوستند هم به «شبکه» پیدایش با مستقل،

 آن از. است همگرایی این محصول ترینمهم اینترنت، .گرفت نام ICT انقالب که افتاد راه به تحولی عظیم جریان

 میان مرزی تواننمی دیگر که اندآمیخته هم در ایگونه به اتارتباط و اطالعات هایتکنولوژی و هاپدیده تر،مهم

توان به این موارد اشاره می ICT انقالب ارتباطی وجوه مهمتریناز جمله  (1092)محکی،  .کرد تعریف دو آن

 و رفت و چندسویه جریانی به تبدیل فرستنده، به گیرنده از پیام انتقال سویهیک ؛ جریان1شدنالف( تعاملیکرد: 

 بسیار هایرسانه از ویژه هایپیام مخاطبان، همه برای واحد پیام ؛ بجای2زداییب( جمع .است شده برگشتی

 ارتباطی، هایسیستم کنترل ترتیب بدین .شودمی منتشر خاص مخاطبان کوچک هایگروه برای متکثر، و متنوع

 که هستند کاربران این ؛ اکنون،0اهمزمانین ج( .است شده منتقل «پیام کنندهمصرف» به «پیام تولیدکننده» از

 صورت فرد دلخواه زمان در پیام، دریافت و ارسال که دارد وجود قابلیت کنند؛ اینمی تعیین را پیام مصرف زمان

 طور به را هاآن پستی بسته مثل توانمی و اندشده پذیرسفارش ارتباطی های؛ پیام4زدایید( تمرکز .گیرد

 نقطه به نقطه ارتباط یک که همراه تلفن با ارتباط: کرد؛ مثال دریافت( متمرکز و جمعی ورتص به نه) اختصاصی

                                                           
1 Interactivity 
2 Demassification 
3 Asynchronous 
4 Decentralization 
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 و هارایانه حافظه انگیزشگفت ؛ باالرفتن1ظرفیت است ه( افزایش شده ثابت تلفن با ساکن ارتباط جایگزین است،

و(  .اطالعاتی هایاهبزرگر پدیده پیدایش و نوری فیبرهای طریق از اطالعات سابقهبی انتقال قدرت

 آن متنوع امکانات انواع از برداریبهره و اطالعات سپهر به ورود امکان کجا، هر در و زمان ؛ هر2پذیریانعطاف

 ملی هایمحیط از هافعالیت جغرافیایی، و فیزیکی مرزهای اهمیت کاهش ؛ با0سازیز( جهانی .است شده فراهم

 قاعده از موفقیت، کسب برای ها،سازمان و افراد شد باعث سازیجهانی .است یافته انتقال جهانی هایمحیط به

؛ 4سازیی( مجازی .کنند طراحی نو از مبنا این بر را خود فرایندهای و کنند تبعیت جهانی هایمحیط در رفتار

 کداریبان. است یافته انتقال( اینترنت) سایبر فضای و مجازی هایمحیط به فیزیکی هایمحیط از هافعالیت

 مجازی، بازار الکترونیک، عمومی روابط الکترونیک، پول الکترونیک، آموزش الکترونیک، تجارت الکترونیک،

سو و در تمامی این موارد و تغییرات دیگری که هم (1092)محکی،  .اندجمله آن از مجازی شهر مجازی، سازمان

بر سبک زندگی و نحوه گذران اوقات اغلب اقشار سنی  اند،ی اطالعاتی رخ دادهاثر انقالب اطالعات و ظهور جامعه

های مشتاق های زیرمجموعه جامعه تاثیرات شگرف نهاده است، در این میان جوانان که جزء اولین گروهو گروه

در ادامه تالش  اند.جهت پذیرش چنین تحوالت و تغییراتی هستند، بیشترین میزان تاثیرپذیری را نیز داشته

های اجتماعی ار و اطالعاتی از روندهای استفاده از اینترنت و فضای مجازی و بخصوص شبکهگردیده است آم

مجازی توسط اقشار مختلف و با تاکید و تمرکز ویژه بر جوانان ارائه گردیده به آمار موجود از استفاده کاربران در 

 ایران نیز اشاراتی گردد.

 مروری بر تحقیقات پیشین

های اجتماعی مجازی و خطر استفاده از اینترنت، شبکه»( در تحقیقی با عنوان 2212رایس و همکارانش )

خانمان نفره از جوانان بی 221ی به بررسی پیمایشی یک زیرمجموعه« خانمانوی/ایدز برای جوانان بیآیاچ

های ز شبکهیابند، آیا اکنند و در کجا به شبکه دسترسی میاند که چگونه از اینترنت استفاده میپرداخته

های اجتماعی مجازی بر رفتارهای کنند؟ و تمامی این استفاده از اینترنت و شبکهاجتماعی مجازی استفاده می

وی/ایدز در این آیآیا ارتباطی با خطرات و امکان مواجهه با اچگذارد و آنها چه تاثیراتی می 1ایجنسی مبادله

شده از درصد از افراد مطالعه 9161بر اساس نتایج این مطالعه  نه؟ دهد یاجوانان دارد و امکان آن را افزایش می

های عمومی و مراکز ارائه خدمات به جوانان جهت دسترسی به خانهکنند که اغلب از کتاباینترنت استفاده می

                                                           
1 Higher capacity 
2 Flexibility 
3 globalization   
4 virtualization 
5 exchange sex (sex for money, drugs, or housing) 
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تی با انتخاب ی مثبای فزاینده، رابطهاند. استفاده روزافزون از اینترنت و روابط جنسی مبادلهشبکه استفاده کرده

شریک جنسی از طریق اینترنت داشته است. جوانانی که از طریق اینترنت با اعضای خانواده خود نیز ارتباط 

وی داده باشند آیای سوق یافته و احتمال اینکه اخیرا آزمایش اچاند، کمتر به سمت روابط جنسی مبادلهداشته

خانمان نیاز به استفاده بیشتری گردد که جوانان بییق اشاره میگیری این تحقدر آخر در نتیجه بسیار بیشتر بود.

از اینترنت دارند و این نیاز به طور روزافزون در حال افزایش است، البته این دسترسی باید به طور دقیق مورد 

ری پذیرد جلوگیای که از طریق اینترنت صورت میمانیتور و بررسی قرار گیرد که از رفتارهای جنسی مبادله

 گردد.

بوک ای به دنبال بررسی میزان مواجهه جوانان کانادایی حاضر در فیس( در مطالعه2210چو و اسنایدر )

های استفاده از شبکه»اند. این تحقیق که با عنوان های منتشر شده در این شبکه اجتماعی مجازی بودهبا آگهی

انجام پذیرفته نشان داده « در تحقیق پزشکیاجتماعی مجازی برای انتخاب جوانان کانادایی جهت مشارکت 

بوک برای جذب مخاطب و پاسخگو جهت شرکت در پیمایش آنالین های فیساست که گرچه استفاده از آگهی

در زمینه پزشکی امری معمول و رایج نیست، اما با این حال توجه نسبتا خوبی نسبت به این آگهی جلب شده و 

کلیک بر روی  0442ساله جوان کانادایی،  24تا  11این آگهی برای کاربران  میلیون دفعه نمایش 1761در طول 

نفر به طور کلی در  191و  دهددرصد را نشان می 26222گویی آگهی انجام شده است که از آن میان نرخ پاسخ

اری تحقیقی توصیفی و غیرمستقیم در مورد تاثیرگذاین پژوهش، توان گفت میاند. این پیمایش شرکت کرده

باشد. به عنوان یکی از نتایج این تحقیق ذکر شده است که انتشار آگهی از طریق بوک نیز میهای فیسآگهی

های مشابه جهت جذب پاسخگو برای مشارکت در تحقیق تر نسبت به روشهزینهبوک روشی بسیار کمفیس

های سازد و استفادهرا ممکن می ی وسیعی از جمعیتباشد که امکان انتخاب نمونه مورد تحقیق از گسترهمی

 توان داشت.های اجتماعی مجازی برای اهداف تحقیقی پزشکی میی فراوانی از شبکهبالقوه

بوک: سنجش متغیرهای خوداظهاری دانشجویان در فیس»ای با عنوان ( در مقاله2212چن و مارکوس )

توان نظریات موجود در خصوص گونه میاند که چه مطالعه این موضوع پرداختهب« شخصیتی و خود کنترلی

خوداظهاری را به فضای مجازی و آنالین در حیطه آموزش عالی و موسسات آموزشی تعمیم داده و استفاده 

بوک، را های اجتماعی مجازی، فیسترین شبکهشدههای دانشجویان از یکی از شناختهمحور و دیگر استفادهدانش

بوک را بررسی نفر از دانشجویان از فیس 410ی خود چگونگی استفاده در مطالعه مورد بررسی قرار دهد. بنابراین

های اجتماعی مجازی دارند را اند و نقشی که شخصیت و فرهنگ در ارائه و اظهار اطالعات در شبکهبررسی کرده

ضوری نتایج نشان داده است که اظهار اطالعات توسط افراد در فضای مجازی و در حالت ح اند.مطالعه کرده
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متفاوت است، و هر دوی متغیرهای شخصیت و فرهنگ مهم و تاثیرگذار هستند. نتایج همچنین نشان داد که 

کنند و از امکانات و تنظیمات شان استفاده میبوک برای حفظ روابط شخصی فعلیدانشجویان معموال از فیس

جتماعی مجازی به دقت و با انتخاب ی اشان در شبکهپرایوسی برای کنترل خوداظهاری و اطالعات منتشرشده

 کنند.خود استفاده می

بودن یا نبودن: به کارگیری نظریه مدیریت دوست»( در تحقیقی با عنوان 2210فرامپتون و چایلد )

بوک اند که با توجه به اینکه فیسذکر کرده« بوکحریم ارتباطات در مطالعه درخواست دوستی همکاران در فیس

گیر و دارای مخاطبان عدیده و از اقشار گوناگون است، این مطالعه به جتماعی مجازی همهی ادات کام شبکه

به عنوان چارچوب نظری در بررسی پذیرش یا عدم پذیرش  ارتباطات حریم مدیریتگیری از نظریه دنبال بهره

کارمند  012ا ای در این شبکه اجتماعی مجازی بوده است. بنابراین مجموعدرخواست دوستی همکاران حرفه

اند که نتایج اند را از طریق یک پیمایش آنالین مطالعه کردهبوک عضو بودهوقت که در فیسدارای شغل تمام

گیری در البته تصمیم پذیرند.ای خود را مینشان داد که اغلب کارمندان درخواست دوستی همکاران حرفه

گیری پذیرد که شامل این موارد هستند: جهتمی های دوستی و ارتباط از متغیرهایی تاثیرخصوص درخواست

مندی بوک در کنترل و مدیریت حریم شخصی، میزان رضایتهای جاری فیسحریم شخصی در سازمان، رویه

بوک ای عضو فیسنتایج همچنین نشان داده است که ارتباطات کارمندان حرفههمکاران از ارتباطات با یکدیگر. 

ای قرار داده شود که این شبکه زمانی بهتر قابل درک است که در چارچوب و زمینه با دیگر کارمندان حاضر در

در تحقیقات کارکردها و کاربردهای قوانین حریم شخصی و ارتباط این افراد در مقایسه با یکدیگر دیده شود. 

د مدیریت هایی که ممکن است میان هنجارهای حریم شخصی سازمان و هنجارها و قواعآینده باید به زمان

 حریم شخصی افراد تناقض وجود داشته باشد نیز توجه کنند.

استاد عزیزم، چه چیزی را باید روی دیوار »( در تحقیقی با عنوان2211گروسسک و همکاران )

اند که اشاره کرده« بوکهای دانشگاهی از فیسای موردی در خصوص استفادهبوکم بنویسم؟ مطالعهفیس

بوک به میزان زیادی مورد اقبال و توجه هم جوانان و هم غیرجوانان قرار گرفته فیس ی اجتماعی مجازیشبکه

و به نوعی قسمت مهمی از زندگی دانشجویان شده است.  دارد 1است و اعضایی گسترده از اغلب اقشار سنی

توان در کنار ه میهای مختلفی را در خصوص این کمتعاقبا عده زیادی از استادان و آموزگاران دانشگاهی نیز ایده

های گوناگون دانشگاهی و آموزش رسمی نیز از آن داشت را مطرح بوک استفادههای اجتماعی از فیساستفاده

های ممکن آموزشی اند. در این راستا این تحقیق به دنبال شناخت چگونگی فهم دانشجویان از استفادهکرده

                                                           
 .)محقق و نویسنده مقاله حاضر( شماردبوک عضویت افراد سیزده ساله به باال را مجاز میالبته در اینجا الزم به ذکر است که فیس1 
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های فوق برنامه آموزشی بوده است. در این مقاله فعالیتبوک و یکپارچه شدن آن با آموزش و یادگیری و فیس

های بوک، به مطالعه تحقیقات و ادبیات پیشین در خصوص استفادههای فیسبرخی ویژگی معرفیبعد از 

این شبکه اجتماعی مجازی پرداخته شده است و برای سنجش میزان استفاده دانشجویان از این از آموزشی 

و از دانشجویان سال اول در ای اینترنتی تهیه شده است های آموزشی، پرسشنامهیتشبکه برای اهداف و فعال

بوک تکمیل شده است که مشخص گردید اغلب دانشجویان زمان قابل توجهی را در فیس 2212سال تحصیلی 

انواده، های اجتماعی )نظیر: در تماس بودن با خی آنها شامل استفادهکنند ولی بیشتر بافت استفادهسپری می

های اجتماعی و ها و مشارکت در فعالیتگذاری( عکسکردن )نامگذاری و تگدوستان و آشنایان، به اشتراک

گذرد و کمتر برای اهداف آموزشی از این شبکه بهره گرفته شده است، و به میزان کمی داوطلبانه و...( می

ها و مطالعات و اشتراک اطالعات سخنرانیهای صورت گرفته در خصوص تکالیف آموزشی و دانشجویان در بحث

 اند.در مورد منابع درسی خود شرکت کرده

گیری از های سبک زندگی و اتخاذ و بهرهگیریجهت»( در تحقیقی با عنوان 2210سارینا لی )

 با به کارگیری مدل اشاعه نوآوری راجرز به عنوان چارچوب نظری به« محور در تایوانهای اینترنتتکنولوژی

ی گونه 9ها در زمینه سبک زندگی و اتخاذ و استفاده از گذاریها و هدفگیریدنبال بررسی رابطه بین جهت

های کوتاه اینترنتی )چت(، وی، کابل دیجیتال، ایمیل، پیامتیپیمحور شامل: آیمختلف تکنولوژی اینترنت

به این منظور پیمایشی ر تایوان بوده است. ها و پرینترها و کامپیوترهای شخصی دتاپبوک، اسکنرها، لبفیس

درصد داشته و نتایج نشان داده است که  1961نفر صورت پذیرفته که نرخ پاسخگویی  121تلفنی از 

محور های اطالعاتی قدرتمندی برای استفاده از تکنولوژیکنندهبینیهای سبک زندگی متغیر پیشگیریجهت

های ارتباطات بین شخصی ی خوبی برای استفاده از تکنولوژیکنندهبینیشمحور بوده است اما پیو یا سرگرمی

شناختی ها و متغیرهای جمعیتنیست. به عالوه بر اساس نتایج مشخص شده است که گرچه ویژگی

کنند ها استفاده نمیکنندگان و کسانی که از این تکنولوژیقدرتمندترین متغیر برای تمایزگذاری بین استفاده

 بینی کننده خوبی برای این موضوع نبوده است.های جمعی متغیر پیشاما استفاده از رسانهبود، 

 

 سبک زندگی

دارند، گذارند و اظهار میهای زندگی اغلب روشی است که مردم فهم و درک از خودشان را به نمایش میسبک

رد در نظر گرفته شده است زیرا ترین متغیرهای نشانگر هویت فبنابراین سبک زندگی به عنوان یکی از اصلی
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شان مرتبط است به همراه دارند و استفاده هایی ویژه از سبک زندگیمردم نمادها و تصاویر خاصی را که بخش

های تر بازاریابی که فقط ویژگیهای قدیمیی هویت خاص آنان است. در مقایسه با شیوهکنند که نمایندهمی

دادند، در بررسی سبک کردند و مورد استفاده قرار میریان را مشخص میکنندگان و مشتشناختی مصرفجمعیت

آید که با الگوهای مصرف و رفتار خرید آنها کننده به دست میهای مصرفزندگی فهمی از نیازها و خواست

های وشای بسیار نزدیک دارد. بر این اساس محققان بازاریابی، سبک زندگی را به عنوان یکی از موثرترین ررابطه

گیری و سنجش سبک زندگی تا (. اندازه2221، لورنزو دوس، 2229کنند. )لکاکوس، معرفی می 1بازاریابی خرد

کنندگان اتکا دارد، و رویکردهای های مصرفها و نگرشحد زیادی به مطالعات روانشناختی از رفتارها و ارزش

ها و رویکردها تا کنون مقیاس ترین مقیاسفادهگوناگونی برای سنجش آن ابداع شده است، اما یکی از پر است

کنندگان و سپس و نظرات مصرف 4هاو دیدگاه 0، عالئق2ها( بوده است که به سنجش فعالیتA.I.Oای.آی.او )

کنندگان ها به رفتارهای واقعی مصرفنماید. فعالیتهای زندگی مختلف میبندی این افراد در قالب سبکدسته

نظر فرد نسبت به برخی موضوعات تمرکز داشته و نظرات و ی توجه و دقتبه میزان و درجه اشاره دارد، عالئق

، هاوکینز، بست و 2221ها، رویکردها و انتظارات افراد در قبال موضوعی مشخص هستند. )چان و لئونگ، دیدگاه

ای.آی.او محققان و (. با استفاده از مقیاس 1992الف، شوآرتز،  2224، لی، 2229، لکاکوس، 1999کاونی، 

های زندگی گوناگون است. ی سبکاند که اساس و زمینهمخترعان الگوهای رفتاری گوناگونی را شناسایی کرده

( متوجه شدند که سه نوع سبک زندگی با سه نوع انگیزش جهت 2227به عنوان مثال مازونی و همکاران )

دیک دارند؛ مطالعه آنها نشان داد که افراد دارای سبک های همراه در ایتالیا رابطه قوی و نزاستفاده از تلفن

کنند، افراد دارای سبک زندگی های همراه بیشتر برای سرگرمی استفاده میاز تلفن« ارتباطی یا مرتبط»زندگی 

از تلفن همراه برای افزایش کارآیی ارتباطات و سازماندهی زمان بهره گرفته و افراد دارای سبک زندگی « متعهد»

 (2210 لی، سارینااند. )ها، روابط و ارتباطات خود بهره بردهاز تلفن همراه بیشتر برای حفظ تماس« تیسن»

 

 مجازی های اجتماعیاستفاده از شبکه اطالعاتآمار و 

 اینترنت از استفاده میزان خصوص در موجود ارقام و آمار بر گرفته صورت مرور اساس بر ایمکرده تالش ادامه در

 تغییرات و تکنولوژی این از استفاده فعلی وضع ،یمجاز اجتماعی هایشبکه بر خاص تمرکز با و لیک طور به

                                                           
1 niche marketing 
2 activities 
3 interests 
4 opinions 
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یکی از موسسات  .کنیم مشاهده اطالعات و آمار قالب در را تفراغ اوقات گذران و زندگی سبک در آن از حاصل

ی زندگی تحقیقات اینترنت و پروژهبسیار فعال در زمینه مطالعه اینترنت و چگونگی استفاده افراد از آن، موسسه 

 آمریکایی پیو است که در ادامه برخی از آمارهای جدید این موسسه ارائه گردیده است.

که با تمرکز بر نحوه استفاده از  2212فوریه  9بر اساس آمار موسسه تحقیقات اینترنت پیو در 

های د از بزرگساالنی که از رسانهدرص 91های اجتماعی مجازی منتشر شده است، اعالم گردیده که شبکه

های اجتماعی مجازی رفتاری مهربان دارند، در عین اند مردم در این شبکهکنند بیان کردهاجتماعی استفاده می

اند که ها دیدهآمیز و زننده را در این شبکهاند که رفتارهای خشونتدرصد بیان کرده 49حال و به طور همزمان 

درصد بزرگساالن  14بر اساس آمار کلی ارائه شده در این گزارش،  شوند.ز کنار آن رد میتوجهی امعموال با بی

کنند اما در این های اجتماعی مجازی استفاده میاز شبکه که به اینترنت دسترسی دارند (1سال 19 ی)افراد باال

کل تعداد نمونه  دهند.میکنندگان را تشکیل ساله بیشترین درصد استفاده 02میان افراد بزرگسال کمتر از 

 اند.نفر بوده 1711مطالعه شده در این گزارش 

 2229تا فوریه  2227در بازه زمانی نوامبر ی دیگری که توسط موسسه تحقیقات اینترنت پیو در مطالعه

د ساله را بررسی کرده است مشخص گردی 17تا  12نفری از نوجوانان و جوانان  1122ای انجام پذیرفته و نمونه

درصد از نوجوانان و جوانان بررسی شده دستگاه تلفن همراه  41و در بررسی اولیه این تحقیق  2224که در سال 

درصد رسیده  71به  2229درصد و در سال  10این رقم به  2221دارند، سپس در تکرار این بررسی در سال 

با استفاده از دستگاه تلفن همراه خود  به طور روزانه 2229درصد این نوجوانان بررسی شده در سال  21است که 

درصد از آنها به طور روزانه از طریق اینترنت و بر روی تلفن  24گردند، های اجتماعی مجازی متصل میبه شبکه

 کنند.درصد از آنها به طور روزانه و از طریق تلفن همراه خود ایمیل ارسال می 11کنند، همراه خود چت می

از سوی موسسه پیو منتشر شده است بیان گردیده  2212نوامبر  14گری که در ی دیدر گزارش مطالعه

های مختلفی در خصوص چگونگی استفاده فرزندانشان از اینترنت دارند، و تا حد والدین نگرانی»گردیده که 

آنها سازد، برخی از اندیشند که استفاده از اینترنت چگونه حریم شخصی فرزندانشان را متاثر میزیادی به این می

اند. این اقداماتی را جهت مانیتورکردن و بررسی این تاثیرات و نیز تشویق امنیت در فضای اینترنت برداشته

درصد از والدین نگران  91انجام شده است نشان داده که  2والد و فرزندان نوجوان آنها 922مطالعه که بر روی 

                                                           
1 adults internet users ages 18 and older 
2 N=802 parents of 12-17 year olds 
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حد رفتارهای آنالین فرزند آنها را ثبت و ضبط و بررسی های اینترنتی و فروشندگان تا چه اند که آگهیاین بوده

اند که فرزندشان درصد از والدین نگران آن بوده 72 اند.بوده« بسیار نگران»درصد از این والدین  41کنند و می

درصد از والدین نگران آن  19شناسند چگونه تعامل دارند؟ در فضای اینترنت با افرادی که والدین آنها را نمی

اند که رفتارهای آنالین فرزند آنها چگونه ممکن است بر آینده تحصیلی و شغلی فرزندشان تاثیر گذارد؟ و بوده

اند که فرزندشان چگونه شهرت خود در فضای مجازی و اینترنت را درصد از والدین نیز نگران آن بوده 19

که شامل  کننداجتماعی مجازی استفاده می هایدرصد از والدینی که فرزندان آنها از شبکه 19 کند؟مدیریت می

، در خصوص مطالبی که فرزندشان در پروفایل خود منتشر درصد از کل والدین مطالعه شده است 41شامل 

درصد از این والدین، به فرزند خود در تغییر تنظیمات حریم  09اند. کرده است حداقل یک بار با او صحبت کرده

درصد از کل والدین مطالعه شده در این  01اند که شامل رساندهشخصی در شبکه اجتماعی مجازی کمک 

های فرزندشان در فضای اینترنت بوده موارد گفته شده شامل نظارت مستقیم والدین بر فعالیت تحقیق است.

های های فرزند خود در اینترنت و شبکهاست اما اغلب والدین اقدام به نظارت غیرمستقیم و از راه دور فعالیت

کند، از تنظیمات کنترلی درصد از والدینی که فرزند آنها از اینترنت استفاده می 12اند، تماعی مجازی نمودهاج

اند که امکان والدین بر روی کامپیوتر برای ممانعت و فیلتر کردن استفاده فرزندشان از اینترنت استفاده کرده

از والدین نام فرزند خود را در اینترنت جستجو  درصد 42کند. های فرزند را نیز ممکن مینظارت بر فعالیت

درصد از والدین ذکر  44اند که ببینند چه اطالعاتی در مورد فرزندشان در فضای اینترنت موجود است. کرده

های اجتماعی مجازی ها و شبکهسایتی متون حریم شخصی و پرایوسی پولیسی وباند که اقدام به مطالعهکرده

 اند.کند نمودهاده میکه فرزندشان استف
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ن این مطالعه نشان داده است که تعداد روزافزونی از والدینی که فرزندانشان به استفاده از اینترنت و یهمچن

اند که فضای کلی آن را شناخته و نظارتی ها عضو شدهپردازند، خود در این شبکههای اجتماعی مجازی میشبکه

های اجتماعی های شبکهالبته در این خصوص باید به ویژگی -د خود داشته باشند، نسبتا مناسب بر فعالیت فرزن

ها وجود ها در آنها توجه داشت که امکان نظارت و مشاهده برخی از فعالیتمجازی و نیز میزان آشکاری فعالیت

های به استفاده از شبکه ساله دارند، 17تا  12درصد از کل والدینی که نوجوان  11ها، بر اساس این یافته -ندارد.

درصد از والدین  92 درصد بوده است. 19به میزان  2211پردازند، که این عدد در سال اجتماعی مجازی می

سال  42اند که این رقم در والدین باالی های اجتماعی مجازی اقدام کردهسال به استفاده از شبکه 42تر از پایین

این زمینه تفاوت چندانی ایجاد نکرده است ولی والدینی که تحصیالت  یابد. جنسیت دردرصد کاهش می 11به 

 اند.های اجتماعی مجازی مبادرت ورزیدهاند، بیشتر به استفاده از شبکهدانشگاهی داشته

های منتشر شد میزان استفاده از رسانه 2212در گزارش دیگری از این موسسه که در سوم فوریه  

، 2227ی مجازی مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج این گزارش در دسامبر سال های اجتماعاجتماعی و شبکه

 02اند، که در افراد کردند، یک وبالگ داشتهساله که از اینترنت استفاده می 29تا  19درصد از افراد  24میزان 

 29تا  19ینترنت درصد استفاده کنندگان ا 11فقط  2229درصد بوده است. در سال  7ساله و باالتر این میزان 

های اجتماعی مجازی متمایل شده است، که البته اند و روند به سمت استفاده بیشتر از شبکهساله وبالگ داشته

های دیگر مشخص گردیده است که درصد رسیده است و طبق بررسی 11ساله و باالتر به  02این میزان در افراد 

های اجتماعی تر به سوی شبکهترش یافته و افراد دارای سنین پایینتر گسها به افراد مسنروند استفاده از وبالگ

( که به اینترنت دسترسی دارند از 2212درصد از نوجوانان آمریکایی )در سال  70اند. مجازی متمایل شده

 2229درصد و در سال   11به اندازه  2221کنند که این میزان در سال های اجتماعی مجازی استفاده میشبکه

درصد از بزرگساالنی که به اینترنت دسترسی دارند از  47، میزان 2212درصد بوده است. در سال  11میزان  به

بوک فیسدرصد بوده است.  07به میزان  2229کنند این میزان در سال های اجتماعی مجازی استفاده میشبکه

درصد از  70در میان بزرگساالن است، ی اجتماعی مجازی ترین شبکهترین و مورد اقبالشدهاکنون شناختههم

بوک دارند، در کنند، یک پروفایل در فیسهای اجتماعی مجازی در اینترنت استفاده میبزرگساالنی که از شبکه

 درصد پروفایل در لینکداین دارند. 14اسپیس و یا درصد از آنها پروفایلی در مای 49حالی که 
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منتشر شده است، بیان گردیده که یک  2210ژوئن  12در  در گزارش دیگری از این موسسه که اخیرا

درصد از آنها  49؛ که حدود سال( یک تبلت برای خود دارند 19گسال )باالی رهای بزدرصد( آمریکایی 04سوم )

کنند. این میزان های با درآمد باال زندگی میدرصد در خانواده 11سالگی و باالتر قرار داشته و آنها در سنین سی

اند. این گزارش دانشگاه بوده التحصیالندرصد فارغ 49سال گذشته دو برابر شده است. و از این میزان  نسبت به

های تبلت امکان گیری از دستگاهنفر از بزرگساالن آمریکایی را مطالعه کرده است. با توجه به اینکه با بهره 2212

گردد، باید دید در آینده نتایج های اجتماعی مجازی بسیار تسهیل میاتصال به اینترنت و استفاده از شبکه

 استفاده از این تکنولوژی برای اتصال به اینترنت چگونه خواهد بود. مطالعات در خصوص چگونگی
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منتشر شده است، استفاده روزافزون نوجوانان و  2210گزارش دیگری از همین موسسه که در مارس  سبر اسا

نیز افزایش داده های همراه هوشمند روند استفاده آنها از این تکنولوژی جهت اتصال به اینترنت را جوانان از تلفن

است که اغلب از تلفن همراه هوشمند خود برای اتصال به اینترنت است که از هر چهار نوجوان، یک نفر گفته

اند که نشان داده ساله آمریکایی و والدین آنها مطالعه شده 17تا  12نوجوان  922گیرد. در این مطالعه بهره می

درصد آنها تلفن همراه هوشمند است. از  47تلفن همراه دارند که  اکنوندرصد از این نوجوانان هم 79است که 

درصد( که با میزان کل بزرگساالنی که تبلت دارند قابل مقایسه  20نوجوان یک نفر تبلت کامپیوتری دارد ) 4هر

دارند. درصد از نوجوانان یک کامپیوتر در خانه دارند و یا به کامپیوتر یکی از اعضای خانواده دسترسی  90است، 

اند که از طریق تلفن، تبلت و یا دیگر درصد( گفته 74نفر )شامل  0ساله آمریکایی،  17تا  12نوجوان  4از هر 

 های قابل حمل به اینترنت دسترسی دارند.دستگاه

کنند، های اجتماعی مجازی استفاده میبر اساس تحقیقات این موسسه نوجوانان و جوانانی که از شبکه 

گذارند. بر اساس نتیجه یکی از ها به اشتراک میها و اقشار سنی در این شبکهیار بیشتر از سایر گروهاطالعاتی بس

منتشر شده است، نوجوانان اطالعات بسیار بیشتری را نسبت به  2210می  21گزارشات این موسسه که در 

بوک از آنها در فیس کنند، گرچههای اجتماعی مجازی منتشر میهای خود در شبکهگذشته در پروفایل

کنند، اما با کنند و اطالعات را به صورت عمومی منتشر نمیتنظیمات شخصی و حریم خصوصی خود استفاده می

اند که نگرانی در و اغلب آنها اظهار داشته گذارندتعداد زیادی از دوستان خود این اطالعات را به اشتراک می

ی اجتماعی مجازی ندارند. استفاده این نوجوانان از شبکهخصوص دسترسی اشخاص ثالث به اطالعات خود 

درصد بوده است، و از این شبکه  11به میزان  2211درصد رسیده است که در سال  24میکروبالگینگ توییتر به 

های زمانی کوتاه استفاده شبکه معموال برای ارائه شرح حال مختصر و کوتاه از وضع فعلی و حال خود در بازه

های خود را در کنند پروفایلبوک استفاده میدرصد از نوجوانانی که از شبکه اجتماعی مجازی فیس 12 کنند.می
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و اغلب آنها احساس اطمینان خاطر مناسبی از توانایی کنترل تنظیمات پروفایل  اندحفظ کرده 1حالت شخصی

ازی و نیز کنترل اطالعاتی که به اند. در راستای مدیریت ارتباطات خود در این شبکه اجتماعی مجخود ابراز کرده

کردن و حذف ارتباط با برخی افراد اند که اقدام به پاکدرصد از این نوجوانان ذکر کرده 74گذارند، اشتراک می

درصد از این نوجوانان ابراز نگرانی  9فقط  اند که بتوانند ارتباطات خود را مدیریت کنند.در طول زمان نموده

لث به اطالعات آنها در شبکه دسترسی یابند. و اغلب آنها تجارب مثبتی از فعالیت در اند که اشخاص ثاکرده

اند که اتفاقاتی در شبکه اجتماعی مجازی رخ داده درصد از آنها ذکر کرده 12اند، شبکه اجتماعی مجازی داشته

هایی از انتشار مونهن است که به آنها احساس خوبی داده و حس اطمینان به نفس آنها را افزایش داده است.

 اطالعات توسط نوجوانان در مقایسه با گذشته در زیر درج شده است:

 91 2221درصد در سال  79اند در مقایسه با هایی از خود کردهدرصد اقدام به انتشار عکس 

 71  درصد گذشته 49درصد اقدام به انتشار نام مدرسه و دبیرستان خود کرده اند در مقایسه با 

 71  درصد گذشته 11اند در مقایسه با شهر و یا مکان زندگی خود را ذکر کردهدرصد 

 10 درصد در گذشته 29اند در مقایسه با درصد آدرس ایمیل خود را ذکر کرده 

 22 درصد در گذشته )که افزایش بسیار  2اند در مقایسه با درصد شماره تلفن همراه خود را ذکر کرده

 زیادی داشته است(

و ارقامی از اطالعات منتشر شده توسط نوجوانان در این گزارش ذکر شده است که شامل موارد همچنین آمار 

 زیر است:

 92 انددرصد نام واقعی خود را در پروفایل خود ذکر کرده 

 94 انددرصد عالئق خود مثل فیلم، موسیقی، کتاب و... را ذکر کرده 

 92 انددرصد تاریخ تولد خود را ذکر کرده 

 12 اندعیت ارتباطی خود شامل ارتباط با جنس مخالف را ذکر کردهدرصد وض 

 24 انددرصد ویدئوهایی از خود را در شبکه اجتماعی مجازی به اشتراک گذاشته 

                                                           
1 Private 
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 های اجتماعی مجازیهای اصلی استفاده از شبکهها و مشوقانگیزه

های ها و دالیل اصلی استفاده از شبکهدر یکی از گزارشات موسسه مطالعات اینترنت پیو در خصوص انگیزش

نفر از  2277منتشر گردیده و در آن  2211نوامبر  14اجتماعی مجازی سوال پرسیده شده است. این گزارش در 

ها در قالب مواردی تقسیم شده است اند. انگیزشساله و باالتر آمریکایی مورد پرسش قرار گرفته 19بزرگساالن 

و ارتباط با دوستان فعلی، حفظ تماس و ارتباط با خانواده، برقراری ارتباط با دوستانی  که عبارتند از: حفظ تماس

ها و عاداتی مشابه ما که در دنیای واقعی دیگر با آنها ارتباطی نداریم، ارتباط با کسانی که عالئق و سرگرمی

مداران شده و سیاستد شناختههای افراها و کامنتهای جدید پیدا کردن، اطالع از مطالب و پستدارند، دوست

و ورزشکاران و هنرمندان و...، پیدا کردن افرادی که بالقوه ممکن است برای ارتباطات عاشقانه و دوستی نزدیک 

 بندی نتایج حاصل در نمودار زیر ارائه شده است.مناسب باشند. بر اساس این دسته
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 آمارهای موجود از کاربران اینترنت در ایران

آید و در عکس زیر نیز بسیار مشهود است روند همانطور که از آمار و ارقام ارائه شده در صفحات قبل چنین برمی

 افزایش استفاده از اینترنت در دنیا بسیار سریع بوده است.
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ابل اتکا و های مسائل اجتماعی اطالعات و آمار قدر خصوص آمار کاربران ایرانی اینترنت به مانند اغلب حوزهاما 

از سوی خبرگزاری مهر و به  1092فروردین  01دقیق کمتر در دسترس است، اما با این حال طبق آماری که در 

یکی از مراکز فعال در زمینه ارائه آمار و اطالعات و بررسی  - اینترنت ملی توسعه مدیریت مرکزبه نقل از 

درصد مردم از  12مشخص گردیده که  ،ر شده استذک ،-گیری از اینترنت و فضای مجازی در ایرانچگونگی بهره

سال قرار دارند و اینترنت  29تا  22ر گروه سنی درصد کاربران اینترنت د 42کنند، از اینترنت استفاده می

 1مار کاربران اینترنت در ایران را تا پایان این مرکز ش موبایل بیشترین میزان اتصال به اینترنت در ایران را دارد.

نفر اعالم کرده است که به وسیله پارامترهایی چون  144هزار و  1میلیون و  41بالغ بر  91سال ماهه نخست 

براساس د. شون، وایمکس و فیبر به شبکه متصل می GPRS ، اینترنت موبایل ADSL اینترنت دایل آپ، اینترنت

 GPRS بران اینترنت موبایلدرصد آن را کار 01641درصد است که  1961این آمار ضریب نفوذ اینترنت در کشور 

د. شونکاربر با موبایل به اینترنت متصل می 799هزار و  191میلیون و  27دهند؛ به این ترتیب حدود تشکیل می

درصد از کل اتصاالت  9617کاربر حدود  712هزار و  904میلیون و  1در همین حال کاربران اینترنت دایل آپ با 

هزار  111میلیون و  0نیز برمبنای این آمار،  ADSL و شمار مشترکان اینترنتاینترنت را به خود اختصاص داده 

بندی، سهم اینترنت وایمکس از مجموع اتصاالت به اینترنت در این ردهت. درصد اس 4611با ضریب نفوذ  992و 

 1صد با در 9627نفر و سهم اتصال از طریق فیبرنوری به اینترنت  121هزار و  917درصد با  1611در ایران 

 .هزار نفر کاربر اعالم شده است 121میلیون و 

 درصد از کل تعداد کاربران شرح پارامترها

 درصد 9617 712هزار و  904میلیون و  1 اتصال دایل آپ

 درصد 4611 992هزار و  111میلیون و  ADSL 0 اتصال

 درصد 01641 799هزار و  191میلیون و  GPRS 27 اتصال

 درصد 1611 121هزار و  WIMAX 917 اتصال

 درصد 9627 هزار 121میلیون و  1 اتصال فیبر

 - 144هزار و  1میلیون و  41 جمع کل

 درصد 1961 - ضریب نفوذ کل

استان تهران، اصفهان، تبریز، یزد و شیراز از حیث  1همچنین براساس آخرین آمار به دست آمده در مرکز متما، 

درصد کاربران اینترنت در ایران را نیز گروه  42اند و را به خود اختصاص داده ضریب نفوذ اینترنت بیشترین کاربر

سال،  19تا  41درصد کاربران را گروه سنی  11سال،  44تا  02درصد را گروه سنی  02سال،  29تا  22سنی 
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وه سنی درصد را گر 2سال و  12تا  1درصد را گروه سنی  0سال ،  19تا  12درصد کاربران را گروه سنی  12

 .دهنددرصد تشکیل می 12باالی 

 درصد از کل گروه سنی

 درصد 0 سال 2-12

 درصد 12 سال  12-19

 درصد 42 سال22-29

 درصد 02 سال02-44

 درصد 11 سال 41-19

 درصد 2 سال  12باالی 

شمار  92ان سال اعالم شده بود تا پای 92مهر، براساس آمارهایی که پیش از این برای سال خبرگزاری به گزارش 

درصد از  1969درصد بود که  40620هزار نفر و ضریب نفوذ اینترنت در ایران  191میلیون و  02کاربران اینترنت 

به عنوان بیشترین کاربران اینترنت در ایران  GPRS هزار نفر را کاربران 219میلیون و  14کاربران با تعداد 

کنندگان اینترنت در ایران را افراد درصد از استفاده 10مشخص است که از آمار ارائه شده نیز  د.تشکیل داده بودن

دهند و با توجه به روند در حال افزایش اتصال به اینترنت با استفاده از تلفن همراه و سال تشکیل می 29کمتر از 

ی مجازی و های اجتماعهای همراه هوشمند در ایران، استفاده از شبکهنیز ضریب نفوذ در حال افزایش تلفن

های سنی بسیار افزایش خواهد یافت که تمامی این موارد لزوم انجام مطالعات دقیق و اینترنت در این رده

های نوجوانان و جوانان جهت صرف وقت فزایند در اینترنت را اثبات ها و مشوقگسترده در خصوص انگیزه

های اجتماعی مجازی دهی نوع استفاده از شبکههتالبته در این میان باید اشاره داشت که با هدایت و ج کند.می

توان از این شور و اشتیاق و صرف وقت فراوان آنها برای این نوع تکنولوژی نوپدید در میان جوانان و نوجوانان می

های آموزشی از شبکه اجتماعی مجازی جهت اهداف متعالی بهره گرفت به عنوان مثال در ادامه استفاده

گیری از این شبکه برای ارتقاء ایم که امکان بهرهاند را بیان کردهحقیقات مختلف ذکر شدهبوک که در تفیس

 دهد.های سنی مختلف را نشان میکیفیت و کمیت آموزش به رده

از جمله معدود تحقیقات انجام شده توسط موسسات خصوصی در خصوص چگونگی استفاده کاربران  

ای شامل العاتی و ارتباطی تحقیقی است که موسسه کونوی بر روی نمونههای اطایرانی از اینترنت و فناوری

درصد از پاسخگویان در خانه به اینترنت متصل  71نفر از ایرانیان انجام داده است و بر اساس نتایج آن  712

مار و های استفاده از اینترنت نیز آدرصد با موبایل. در خصوص زمینه 0درصد در محل کار و  21اند، شدهمی

 ارقام نمودار زیر به دست آمده است.
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 14دهند و درصد رایانه خانگی خود را جهت استفاده از اینترنت ترجیح می 92از میان پاسخگویان این پیمایش، 

ها تلفن همراه درصد از گوشی 12برند. درصد از موبایل هوشمند و یا تبلت جهت اتصال به اینترنت بهره می 14

های سنی های تلفن همراه هوشمند. در خصوص ویژگیدرصد از گوشی 41کنند و اده میعادی و معمولی استف

اند و بعد از آن رده سال سن داشته 04تا  21این افراد باید اشاره کرد که مطابق شکل زیر اغلب پاسخگویان بین 

 سال بیشترین تعداد افراد را داشته است. 24تا  19سنی 
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درصد از پاسخگویان از طریق اینترنت پر  99ل به اینترنت نیز مشخص گردید که و در خصوص چگونگی اتصا

  گردند.سیم به این شبکه جهانی متصل میدرصد از طریق اینترنت بی 12سرعت و 

های اجتماعی مجازی در دنیا با این حال باید اشاره داشت که استفاده از فضای مجازی و بخصوص شبکه

گیری از این ابزارها اوقات فراغت نبوده و تحقیقات مختلف و آمارهای موجود بهرهفقط شامل بحث سرگرمی و 

های آموزشی از شبکه اند، به عنوان نمونه در ادامه به استفادهبرای اهداف و مقاصد گوناگون را نشان داده

استفاده و  بوک اشاره شده است. اما باید تذکر داد که در خصوص مصارف و نیز نحوهاجتماعی مجازی فیس

ها توسط کاربران در ایران اطالعات جامع و قابل اتکای کمی موجود است که گیری از این تکنولوژیاهداف بهره

 ریزی متمرکز گردند.آوری این اطالعات مفید و مثمر ثمر در برنامهتوانند بر جمعمحققان آتی می

 

 بوکفیسشبکه اجتماعی مجازی های آموزشی از استفاده

های ممکن به دنبال ارائه فهرستی نمونه از استفاده در بخشی از تحقیق خود( 2211) همکاران و کگروسس

توان فهرستی نسبتا بلند باال از امکانات و یگرچه ماند که بیان کرده آنها ،اندبوک بودهآموزشی از فیس

تهیه کرد، اما در اینجا با توجه  بوک برای اهداف مختلف اجتماعی، فنی، اقتصادی، فرهنگی و...های فیسویژگی

به هدف این تحقیق، امکانات این شبکه اجتماعی مجازی برای استفاده در قالب یک برنامه آموزشی با کیفیت را 

 ایم: وار ذکر کردهاز دیدگاه دانشجویان و اساتید فهرست

 :از دیدگاه دانشجویان

  های غلب همساالن دارای منافع و عالقمندیدانشجویان که ابرقراری و افزایش ارتباطات مثبت میان

، کابیالن و 2229شود. )وست و همکاران، مشترک هستند باعث افزایش شوق و انگیزه یادگیری می

 (2212همکاران، 

 تیمی شود زیرا دانشجو در تعامالت اجتماعی اینجا هم فاعل است و هم همباعث مشارکت فعاالنه می

 (2227همکاران دیگران دانشجویان. )الیسون و 

 تواند ابزار های آموزشی و یادگیری که میآمیز تکالیف و برنامهمشارکت و مداخله در حل موفقیت

 (2229مفیدی برای انتقال دانش بین دانشجویان باشد. )مادگ و همکاران 
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 2229رگیتای، اایجاد رویکرد مثبت نسبت به یادگیری و بهبود کیفیت یادگیری و آموزش. )پاسک و ه، 

 (2212و کارپینسکی،  کرشنر

 ی، شناختی و ارتباطات هایسازی چند تعامل اجتماعی به طور همزمان و بهبود و توسعه مهارتفعال

 (2229، راس و همکاران 2229اجتماعی. )کریستوفایدس و همکاران 

 ( و افزایش پاسخگویی و 2229)المپ و همکاران  و تفکر انتقادی. 1شخصیتوسعه هوش بین

 (2229اری فرد )جوینسون خودمخت

  فراهم آوردن امکان خلق مسیر یادگیری و آموزش خاص برای هر دانشجو، با توجه به اینکه تقریبا

بوک را دارند که بعد از اقدام به الیک آن مطلب و موضوع را به پروفایل ها دکمه الیک فیستمامی سایت

وان در عین حال که استاد نظام آموزشی و ارائه تکند، بنابراین با این روش میی فرد اضافه میو صفحه

ها و ارتباطات و مطالب مورد عالقه دانشجو را بررسی کرد و به نحوی کند اما لینکدانش را طراحی می

 (2211گردد. )هیو مسیری خاص برای یادگیری هر فرد خلق می

 ها و احترام به تفاوت سازی تحملهای مختلف درون شبکه که به فرهنگامکان اتخاذ و تفسیر نقش

 (2229، اوفوس و آبیت 2229رساند. )یانگ و کوآن هسه، کمک می

  ،(2229، ار و همکاران، 2229افزایش و ارتقاء اعتماد به نفس و عزت نفس. )بوش 

 (2229ها. )سلوین، امکان برقراری ارتباط با استاد خارج از فضای فیزیکی کالس 

 ...و 

 :از دیدگاه استادان

 اند و اکنون در فرهنگ معاصر دانشجویان غرق شدهبه شهرت و نزدیکی استادانی که هم یستیابامکان د

 (2212کسب شناخت و فهم به این فرهنگ. )کابیالن، 

 (2229های مختلف. )پامپک، کسب نتایج و دستآوردهای آموزشی سازنده در زمینه 

 های دانشجویان تناسب ع و عالقمندیامکان اعمال شیوه تدریس و آموزشی متمایز که کامال با مناف

 (2211دارد. )هیو، 

 تر و سازی و دقیقسازی ارزشیابی و آزمون با فرآیند یادگیری و آموزش و بهینهامکان یکپارچه

 (2229ی، ا)پاسک و هارگیت مرتبط. 2های آموزش اخالقیترشدن فعالیتاثربخش

                                                           
1 Interpersonal intelligence 
2 Didactic 
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 بوک به عنوان مثال انتقال با استفاده از فیس دستیابی به تغییر در استراتژی، ذهنیت، نگرش و رفتار

ماند اما اولویت آن نسبت به ساماندهی و مدیریت دانش همچنان یکی از کارکردهای آموزش می

 (2212موقعیت آموزشی جایگاه بعدی دارد. )رابلیر، 

 شبکه اجتماعی و ارتباطات و استقرار روابط مفید آموزشی در یک -های تعاملی روحیافزایش مهارت

 (2229اجتماعی مجازی )سلوین، 

 (2229)شوآرتز،  1تیمیپذیرش دانشجو به عنوان یک طرف تعامل و هم 

 شده توسط دانشجویان. های یادگیری و نیز میزان دانش کسبها و روشامکان تحلیل و مقایسه راه

 (2212)رابلیر، 

 بوک زمینه و موزشی و اخالقی )فیسهای مفید آهایی برای اجرای فعالیتایجاد و توسعه دانش و مهارت

 (2211سازد(. )هیو، امکانات مناسب اجتماعی، سازمانی و فکری را مهیا می

  ،(2229امکان ارائه خدمات مشاوره. )شوآرتز 

 ها و موضوعات آموزشی. )اوفوس و آبیت، گسترش تجارب ارتباطی با دانشجویان در خصوص فعالیت

2229) 

 هر دوی دانشجو و استاد تجربه و مهارت مالقات در  –تگی تجارب آموزشی پیوسهمروابط دوطرفه و به

کند. )مازر و همکاران، الش میکنند که در آن هر دو برای تعالی یکدیگر تموقعیت و فضایی را کسب می

2229) 

  ،(2229، سلوین، 2229ترک عادات و الگوهای رفتاری قدیمی. )یانگ 

 های رسمی، غیررسمی و... راهنرژی بین اطالعات دریافتی از شاهامکان ایجاد و تقویت هماهنگی و سی

 (2229)بوش، 

 

 گیرینتیجهبندی و جمع

گیری الزم به ذکر است که طبق مطالب ارائه شده در این مقاله، بر اثر تغییر و و نتیجه یبنددر قالب جمع

یا و ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات، روند داده در تکنولوژی و روند استفاده از آن در دنتحوالت و انقالبات رخ

گذران وقت اقشار سنی مختلف نیز تغییر پذیرفته است، در این میان جوانان و نوجوانان جزء اولین اقشاری 

                                                           
1 Interaction partner 
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گردند، بر اساس آمار و ارقام های جدید اقبال و اشتیاق نشان داده و جذب آنها میهستند که نسبت به تکنولوژی

پیشین مرور شده نیز مشخص است که روند استفاده از اینترنت و به خصوص  ه شده از تحقیقاتِهای ارائو یافته

های اجتماعی که شباهت ای خاص از رسانههای اجتماعی اخیرا به شدت افزایش یافته است و گونهرسانه

سازی زیادی شبیه ای به زندگی اجتماعی واقعی بشر داشته و در آن روابط و تعامالت اجتماعی تا حدفزاینده

باشد، مورد اقبال فزاینده مخاطبان قرار گرفته است. تمامی های اجتماعی مجازی میشده است که همان شبکه

های اجتماعی مجازی که شواهدی از آنها در طول این موارد و نیز نیل و توجه فراوان جوانان و نوجوانان به شبکه

راحی تحقیقات مختلف جهت سنجش و مطالعه میزان استفاده، سطور گذشته ارائه شد، لزوم توجه ویژه و ط

های ممکن برای صرف وقت فزاینده در این فضا ها برای جوانان و نیز علتهای جذابیت این شبکهدالیل و مشوق

ای مدت زمان نسبتا زیادی از اوقات فراغت خود را صرف کنند. جوانان و نوجوانان ما به طور فزایندهرا اثبات می

های آنها ها و نظرات و دیدگاهکنند و سبک زندگی آنها شامل رفتارها، نگرشهای اجتماعی مجازی میین شبکها

های اجتماعی مجازی تاحد زیادی تغییر پذیرفته است که تمامی این موارد، لزوم دقت نظر تحت تاثیر این شبکه

ل ذکر است که تحقیق حاضر، تالشی نظری و گردند. قابو انجام مطالعات گسترده در این حوزه را یادآور می

های تحقیقات ای در جهت اثبات ضرورت و اهمیت مطالعه در این فضا و نیز ارائه آمارها و ارقام و یافتهخانهکتاب

ای باشد برای تحقیقات مفصل در آینده که راهگشای مقدمهگذشته در این خصوص بوده است که بتواند 

تر از امکانات و کاربردهای گوناگون این فضا و جهت استفاده مثمر ثمر و بهینهگذاری ریزی و هدفبرنامه

های استادان و دانشجویان که در قالب های اجتماعی مجازی به طور خاص است. به عنوان نمونه به دیدگاهشبکه

ای ک اشارهبوی اجتماعی مجازی فیستحقیقات مرور شده بررسی گردیده است برای استفاده آموزشی از شبکه

ها و کارکردهای فراوان این شبکه است که در کنار تهدیدات و خطرها و کوتاه گردید که نشان از قابلیت

گیری کرده و نحوه استفاده های آنها بهرهتوان از کارکردها و قابلیتهایی که ممکن است ایجاد نماید، مینگرانی

در ادامه پیشنهادات برای  دهی و هدایت کرد.ی جدید را جهتهاجوانان و نوجوانان از این ابزارها و تکنولوژی

هایی کاربردی و خاص جامعه ایران ارائه گردیده است که بر تحقیقات آینده و محققان آتی به صورت گزینه

 اند.ها و موضوعات مطرح شدهاساس کمبود اطالعات در برخی از حوزه

 پیشنهادات

 توان موارد زیر را ذکر کرد:آینده میدر قالب پیشنهادات تحقیق به محققان 
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 و نحوه  سنتی و مرتبط، متعهد یا سبک ارتباطی 0های مختلف زندگی در ایران شامل در خصوص سبک

های اطالعاتی و ارتباطی اطالعات چندان دقیقی در های افراد از تکنولوژیتفاده هر کدام از گروهسا

خارج از کشور تحقیقاتی گسترده جهت شناسایی دسترس نیست در صورتی که مشاهده گردید که در 

 توانند بر بررسی این موضوع متمرکز شوند.این موضوع انجام شده است، بنابراین محققان آینده می

 های استفاده از اینترنت و فضای مجازی و شناختی جهت شناسایی روندهای گسترده جمعیتپیمایش

های سنی، کمتر انجام شده است که نشانگر سنین و رده های ارتباطی و اطالعاتی در ایرانتکنولوژی

های هر کدام از این قشرها در استفاده از این ابزارها تحصیالت، درآمد و اقتصاد و... باشد و تفاوت جنس،

یابانه و تبیینی است که دالیل ای برای انجام تحقیقات علترا نشان دهد. شناسایی این روندها مقدمه

 ها را مشخص نماید.رخداد این روند

 در خارج از کشور عالوه بر  های گوناگون گفته شد،همانطور که در نتایج تحقیقات و گزارشات پیمایش

تاپ و تبلت های اطالعاتی و ارتباطی و تلفن همراه، لپتحقیق در خصوص میزان استفاده از تکنولوژی

جزئی و دقیق پرداخته شده است که مثال و... به نحوه استفاده و نیز موارد مصرف نیز به طور کامال 

نوجوانان و جوانان در مقایسه با بزرگساالن بیشتر از طریق موبایل و تلفن همراه خود اقدام به استفاده از 

اند، در صورتی که در این خصوص در ایران اطالعات و آمار دقیق و های اجتماعی مجازی نمودهشبکه

 موجود قابلیت اتکای تحقیقاتی ندارند.مشخص زیادی وجود ندارد و یا آمار 

 گیری از آنها های اجتماعی مجازی بهرههای اجتماعی و شبکههای اصلی استفاده از رسانهیکی از عرصه

های استفاده تخصصی و ها و اهداف سازمانی است که به این شیوهدر امور آموزشی و یا مثال در سازمان

های تر پرداخته شده است، البته برگزاری دومین همایش روز رسانهها در ایران کمیا ویژه از این شبکه

ها نوید خوبی برای های اجتماعی در سازمانبا تاکید بر استفاده از رسانه 1092اجتماعی در تیر ماه 

برگزاری رخدادهای علمی با تاکید بر استفاده ویژه از این ابزارها بوده است، با این حال تحقیقات کمی 

 استفاده تجاری و یا آموزشی و... از این ابزارها انجام پذیرفته است.در خصوص 
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