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تلگرام  یدر شبکه اجتماع تیعوامل مؤثر بر عضو یفیک لیتحل

 سال شهر بروجرد( 51-04 نی: زوجی)مطالعه مورد

 .، ایرانرستانل، یاهلل بروجرد تیدانشگاه آ اریاستادالهجوانمردکرم

 

 .رانیلرستان، ا ،یاهلل بروجرد تیدانشگاه آ یارشد جامعه شناس یسکارشنانرگسخوشکالم

  چکیده
اجتماعی ايراناستکهحجمبااليیاز«تلگرام»شبکه اجتماعیدرکشور کاربرپسندترينشبکه ،

روابطومحتواهارادرخودجايدادهاست.پژوهشکیفیحاضرباهدفبررسیعواملمؤثربرعضويت

ساله51-04است.جامعهآماري،افرادمتأهللدراينشبکه،بهروشتحلیلمضمونانجامشدهافرادمتأه

15شهرستانبروجردبودندکهتجربهاستفادهازاينشبکهراحداقلبهمدتيکسالداشتند.تعدادنمونه

نمونه روش دادهنفر، روشگردآوري و هدفمند نتايگیري است. بوده عمیق مصاحبه کدگذاريها ج

مصاحبه اثر در فرد که داد نشان مکانیزم5ها سوق(  دهندههاي بیکاري،فناوري)فشار تنهايی، ،

(2و هايهنجاري،خستگیذهنیوجسمی،خألعاطفی،خودِحقیقینامقبول،جامعهمصرفی(محدوديت

جذبمکانیزم هاي آگاهیکننده سريع، و گسترده ارزان، آسان، امن، رونقب)ارتباط سرگرمی، خشی،

دراثرطورکلیبهفرددرنتیجه،بهعضويتاينشبکهدرآمدهاست.هايآزادانديشی(،کرسیوکارکسب

عاملمضاعفبهعضويتاينشبکهعنوانبههايتلگرامهايدنیايحقیقیوهمچنینجذابیتمحدوديت

.آيددرمی

 .یفیک لیتلگرام، افراد متأهل، تحل ،یشبکه اجتماع :ها واژهکلید
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 مقدمه 

گونهشبکه مجازي اجتماعی رسانههاي از کهاي اينترنتهستند بر مبتنی اجتماعی هاي

ترينشباهترابهجامعهانسانیدارندوبهفردامکانبرقراريارتباطباشمارزياديازبیش

دهند.تصاديرامیهايزمانی،مکانی،سیاسی،فرهنگیواقافرادديگر،فارغازمحدوديت

اطالعاتیاخیربسیارفراتراز-معتقداستانقالبارتباطی5(جانفیدر5135تبار،)اکبري

انسانالکترونیکی اينفناوريشدنرابطه پیدايشجامعهشبکههاست. با درها افرادرا اي،

هويتجديديمیقالب سبببیگانگیانسانهايتازه، میبخشدو يکديگر از گردد.ها

(Feather,2000مک)هايلوهاننیزبراينباوراستکهپیشرفتهرجامعهبارشدفناوري

قراردادهوهمچنینازتأثیرارتباطیهماهنگاستوجوامعانسانیهموارهرسانهراتحت

تانکارد،پذيرفتهتأثیرآن )سورينو همراه5130اند. جبرگرايانهکه ايننگاه به توجه با )

داند،پژوهشحاضرناپذيرمیهاينوينارتباطیرااجتنابهاوجوامعبافناوريدنانسانش

بهروش بهدنبالبررسیعواملمؤثربرعضويتافرادمتأهلدرشبکهاجتماعیتلگرام،

 کشفمعانیذهنیکنشگران با استتا بوده يکسنختحلیلمضمون اينبه شناسیاز

عواملدستيابد.

 مسئله بیان

اينوب از نوع هزاران اجتماعیمجازي، اولینشبکه ايجاد زمان سراسرسايتاز در ها

 شده ايجاد )جهان Boyd & Ellison,2007است از يکی اکنون که ابزارترينمهم(

)ارتباطیدرجامعهوجهانبهشمارمی برخیازBersin,2008: websiteروند. امروزه )

بروقايعمختلفايکهارائهمیهايکاربرديوخدماتیمههابابرنااينشبکه دهند،عمیقاً

 از که افرادي زندگی بر همچنین و واقعی دنیاي میهاآندر مؤثرند.استفاده کنند،

(Ellison et al.,2009) (Hampton & Wellman,2003بخصوص و افراد استفاده )

شبکه از رشدجوانان حال در مجازي اجتماعی )هاي  & Sylvesterاست

McGlynn,2010)هاحالتیروزمرهبرايبسیاريازمردم،استفادهازاينشبکهکهطوريبه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.John Feather 
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اندعبارتها(برخیازداليلاصلیاستفادهازاينشبکهBoyd & Ellison, 2010)دارد.

يادگیريقوانین ارتباطباديگران، تفريحوتبادلتجرBoyd,2007اجتماعی)از: بیات،(،

انتشارسريعوآزاداخبار،افزايشقدرتتحلیلیوتقويتروحانتقادي،توانايیعبوراز

شکل و جغرافیايی )اسالمی،مرزهاي جمعی. خرد تقويت و اين5135گیري از يکی )

تلگرامشبکه بستر پیامگرفتهشکل5هاياجتماعیبر يکبرنامه تماساستکه رسانیو

کارببرايمیلیون ها میويژهبهردرسراسرجهان، طبقآخرينايرانیانبهشمار زيرا رود؛

ايرانیبوده اکثرکاربرانتلگرام، (همچنین5130شیريورحمانی،)اند.گزارشاتالکسا،

15،حدود39طبقآخرينآمارمطالعاتمرکزافکارسنجیدانشجويانايراندراسفندماه

اندکهنسبتبهقبلازفیلترينگتنهاگراماستفادهنمودهدرصدايرانیانازشبکهاجتماعیتل

سهدرصدکاهشداشتهاست.همچنیناينمطالعهنشاندادهاستشبکهاجتماعیتلگرام

سايرشبکه نسبتبه اقتصادنیوز، نقلاز به )ايسپا است. محبوبیتبیشتريداشته :5133ها

سايت(

اجتماعیگستردهاستکهفردباعضويتباتوجهبهايننکتهکهتلگراميکشبکه

زندوحجمروابطخودراباتوجهبهمجازيبودنايرارقممیدرآنارتباطاتگسترده

بهايندلیل«افرادمتأهلشهربروجرد»يعنیموردمطالعهدهد،انتخابجامعهآنافزايشمی

فناوري که است شهري اگرچه شهر اين که است بوده و نوين هايپیشرفتهاي

وشدهمنتقلبهآنسرعتبههاياجتماعیهايجمعیوشبکهتکنولوژيکهمچونرسانه

کهاينبهدلیلحالدرعینشود؛اماگیرمیگیردوهمهشهروندانآنقرارمیمورداستفاده

 محسوبنمیشهرهاکالنجزو با مقايسه در و همچنانهاآنشود است، کوچکی شهر

هايآنحاکماستوخانوادهدراينشهرنتیبرروابطبیرونیخانوادهنوعیچارچوبس

دستخوشتغییراتمدرنیتهنشدهوقوانینوموازينشرعیوعرفیدرارتباطچنانآنهنوز

اند.برباروابطافرادمتأهلباافرادخارجازچارچوبخانوادهتاحدودزيادياستوارمانده

متأهلیناصلیتمسئلههمیناساس استکهچهعواملیازديدگاه حقیقحاضراينبوده

شهربروجردسببعضويتآناندراينشبکهشدهاست؟
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 پیشین مطالعات

 داخلی (الف

 5130رحمانی)شیريو ازدرنتیجه( استفاده بینمیزان دادندکه تحقیقیپیمايشینشان

فرقانیوشبکهتلگراموکاهشروابطصمیمیافرادخانوادهرابطه معناداريوجوددارد.

( اهلی5130بديعی زمینه در کیفی پژوهشی در رسانه( تکنولوژي تحلیلسازي از اي

استانداردبادانشجويانمقطعکارشناسیشهرتهران،ششمقولهاصلیدرهاينیمهمصاحبه

مصرفتلفن نحوه که دستآوردند به جوانان توسط هوشمند اندعبارتهمراه (5از:

مبتنیبرموقعیت(مصرف2اطالعاتیشاملدسترسیآنالينبهاخبارواطالعات.مصرف

ارتباطیدرکاربري(مصرف1شاملنمايشموقعیت،نظارتبرموقعیتواحساسامنیت.

اپلیکیشنشبکه اجتماعی، پیامهاي ها انطباق0رسان. همه( بودن،تکنولوژيکشامل جا

استقاللفرديبهمعناياستقاللاز(ابزار1يوسیالیتتکنولوژي.سهولتيادگیريکاربر

برمصرفتکنولوژيشاملکنترلشیوه(تسلط5دهیبهروابطگزينشی.خانوادهوشکل

(درپژوهشیپیمايشیدررابطه5131رعنايی)کاربريوتسلطبربازنمايیهويتمجازي.

نوجوانا استفاده بر مؤثر عوامل بررسی شبکهبا از نتیجهن اين به موبايلی اجتماعی هاي

کنند.درهاياجتماعیموبايلیاستفادهمیدرصدپاسخگويانازشبکه3220کهيافتدست

پراستقبال تلگرام شبکه کممیان وايبر و شبکه بیشترترين است. بوده شبکه طرفدارترين

دوستانوهمساپاسخگويانازشبکه درزمینهارتباطبا النوپرکردناوقاتفراغتوها

می استفاده اطالعات کسب و پژوهشسرگرمی کنند. پیمايشی )هاي (،5131محمدي

ويعقوبی)5135شکربیگی) ازشبکه5135( نیزنشاندادندمیزاناستفاده هاياجتماعی(

مجازيبررضايتزناشويیزوجیناثرمعناداريدارد.ازطرفديگر،بینتقاضايطالقو

شبکه در افراد يافتهعضويت دارد. وجود معناداري رابطه مجازي اجتماعی هايهاي

آموزان،(نیزنشاندادبینپايهتحصیلیدانش5135همکاران)پژوهشپیمايشیکريمیانو

عضويتدرزمانمدت،میزاناستفادهازاينترنت،هاآناجتماعیوالدين-پايگاهاقتصادي

اجتماعی،شبکه شبکههاي از استفاده سهولت و استفادهسادگی میزان اجتماعی، هاي
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دوستانوخانواده(،نیازبهپیشرفت،انزواياجتماعی،گرايشبهجنسمخالفبااطرافیان)

شبکه معنیگرايشبه و مستقیم رابطه مجازي اجتماعی پژوهشهاي دارد. داريوجود

هادررابطهباعواملمؤثربرعللگرايشخانواده(5135آرانی)زادهوفکريانکیفیاسالم

ازعواملبراينگرايشمؤثرهستندکههايمجازينشانمیبهرسانه دهدکهدودسته

عواملدروناندعبارت عواملدروناز عواملساختاري)عواملارتباطیمدرن، شخصی،

برون عوامل و مدرن( )زيرساختخانوادگی وساختاري علمی وهاي دولت تفريحی،

کرمانیرسانه،عواملفرهنگیمدرنیته،عواملاجتماعیمدرنیته،ملزوماتزندگیمدرن(.

(نیزدرپژوهشیپیمايشیدررابطهباتحلیلکاربرانشبکهاجتماعیتلگرامبهاين5139)

 کانال/گروهيافتدستنتیجه در بیشتر شبکه اين کاربران شغلیعضوکه و هايعلمی

هايخانوادگی،دوستیوخبريدرهافعالیتدارندوگروهندوبیشتردرهمینگروههست

هايبعديقراردارند.رتبه

 خارجی (ب

ايباهدفشناسايیعواملمؤثربرترغیبافرادبهماندندر(درمطالعه2443)5جوينسون

ختهوخصوصیات،بهمصاحبهباکاربراناينشبکهپردابوکفیسفضايشبکهاجتماعی

شخصی،باورها،ارزيابیرفتار،نیازهاوعواملانگیزشیافرادراشناسايیکردهاست.اين

است.هرتلینبوکفیسمطالعهنشاندادهاستکهحفظتماسدلیلاصلیاستفادهافراداز

هايارتباط،شیوهفناوريهايپژوهشخودنشاندادندپیشرفتدرنتیجه(2443)2ووبستر

توانديکرابطهدهد.برايبرخی،استفادهازتکنولوژيمیهابايکديگرراتغییرمیانسان

پیچیدهکند.تواندجنبهمیفناوريراتسهیلکند؛وبرايبرخیديگر، هاييکرابطهرا

هدفبررسیانگیزه2455)1فِرِل پژوهشیپیمايشیبا در اجتماعیهايروان( شناختیو

 در کاربران از نیازهايبوکفیساستفاده میان در که است يافته دست نتیجه اين به ،

همبستگیمثبتداشتهبوکفیسروانی،نیازبهرقابتواستقاللبامیزاناستفادهاز-روحی
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 همچنین کاربرانبوکفیساست. روانی و اجتماعی نیازهاي میان استتعادلی توانسته

بیوکبوم و يوتز کند. که2455)5ايجاد افرادي دادند نشان پیمايشی پژوهشی در )

کنندباساختيکتصويرآرمانیازخودپايینیدارندسعیمینفسعزتونفساعتمادبه

شبکه احساسدر همچنینمیزاننفسعزتهاياجتماعیمجازي، کنند. جبران را خود

تبیینرضايتازرابطهفرازناشويیمجازي،حسادتعاطفیهمسروپیامدهايع اطفیرا

آنچتامی هرتلینو فناوري2450)2کند. که رسیدند نتیجه اين کیفیبه مطالعه در هاي(

پیروزگردد.ارتباطیباعثتوسعهوافزايشسطحروابطوهمچنینمديريتارتباطاتمی

کهارتباطمعناداريبینتلگرامويافتدست(دريکپژوهشپیمايشیبهايننتیجه2451)

نفساعتمادبهرابطهبینتلگراموعدمکهدرحالیستگیاحساسیبهديگرانوجوددارد،واب

کیتسون نیست. معنادار استقالل عدم مقاله2453)1و در نیز استشبکه( معتقد هاياي

هايارتباطباافرادغريبهدردنیايواقعیمانندشرموحیاراکنارزدهاجتماعیمحدوديت

می سبب او شود خصوصیراحتیبهفراد درباره مسائل غريبهشانزندگیترين افراد با

صحبتکنند.

تحقیقاتداخلیوخارجیبسیاريدربارهبررسیپژوهش هايپیشیننشاندادکه

هاياجتماعیمجازيانجامگرفتهاستامابهداليلعضويتدرپیامدهاياستفادهازشبکه

طورکلیبهاختهنشدهاست.تنهادرچندپژوهشخارجیطورکهبايدپردها،آناينشبکه

شبکه اين در عضويت دلیل و اجتماعی نیازهاي رفع را اند.دانستهشناختیروانها

انديابهروشپیمايشیبودهوياهايداخلیاندکیهمکهبهاينموضوعپرداختهپژوهش

 کلیهاآنموردمطالعهجامعه کاربران-خیلی کلیه خاصديگر-همچون جوامع يا –و

دانش نوجوانانهمچون يا و گستردهبوده-آموزان دامنه اينکه يا و شبکهاند از هاياي

 اينقراردادهموردبررسیاجتماعیرا مطالعاتپیشیندر با تمايزتحقیقحاضر وجه اند.

«تلگرامشبکهاجتماعی»وهمچنین«افرادمتأهلشهربروجرد»استکهباتمرکزبرجامعه

 سعیبرآناستتاداليلعضويتاينافراددراينشبکه،بهروشکیفیتحلیلگردد.
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 تلگرام اجتماعی شبکه معرفی

بازچندسکويیمبتنیبررايانشرسانمتنبربستريکسرويسپیام5شبکهاجتماعیتلگرام

کاربرانآنمی استکه توانندپیامابريشکلگرفته تصاوير، هرها، با اسناد و ويدئوها

 را رمزنگاريصورتبهفرمتی و خودويرانگر حجم تا کنند.521شده تبادل گیگابايت

به2451هايپاولونیکاليدورفدرآگوستسالرسانتلگرامتوسطدوبرادربانامپیام

2450مارس20تلگرامروزانهصدهزارکاربرفعالداشتکهدر2451بازارآمد.دراکتبر

درسپتامبر51اينتعدادبه تلگرامبیشاز2451میلیونرسید. اعالمشدکه میلیون54،

کنندودرمجموعروزانهمیلیاردپیامبايکديگرتبادلمی52کاربرفعالداردکهروزانه

درسالمیلیاردپیامدربستراينپیام51بیشاز حدود2459رسانمنتقلشد. تلگرامبا ،

رسانپرکاربردجهانشناختهشد.میلیونکاربرهفتمینپیام534

 درديماه دهیبهدلیلجرايمیکهازطريقاينشبکهدرسازمان5135درايران،

هارخداد،دولتجمهورياسالمیايرانعملیاتفیلترينگشبکهتلگرامراآغازوشورش

نمود خارج ايرانی کاربران دسترس از را آن وجودام؛ با است آن از حاکی آمارها ا

 تبلیغاتگسترده پیاممنظوربهفیلترينگو در هايداخلیهمچنانرسانعضويتايرانیان

هاعضواينشبکههستند.)ايسپابهدرصدکاربرانايرانیبااستفادهازفیلترشکن34حدود

ايسنا، از قابلیت5139نقل از يکی سايت( اس: اين تلگرام مهم آنهاي کاربران که ت

شمارهتلفنمی راندارندارتباطبرقرارنمايندکهاينهاآنتوانندباافرادبسیاريکهلزوماً

هاصورتديوياازطريقورودبهصفحاتشخصیاعضايگروهارتباطياازطريقآي

بمی ناشناسرا افراد برقراريارتباطبا امکان ماندن عینناشناخته در و کاربرانپذيرد ه

وشکلمی ارتباطیگسترده يکبستر همینموضوعباعثايجاد گیرييکشبکهدهد.

گردد.رسانمیاجتماعیبربستراينپیام

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Telegram 
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 نظری مالحظات

هورتونکولی 5چالرز نظريه آينه»در سانخودِ » خودِ»معتقداستکه از« يکشخص،

يابدرهگذرتبادلاوباديگرانرشدمی بازتاببنابراي؛ نآگاهیيکشخصازخودش،

همچنان خودشاست. ديگراندرباره براندازافکار آينه در را لباسمان و اندام سیما، که

درذهنديگراننیزبهمی اهداف،کردار،گونهکنیم، رفتار، برداشتیازظاهر، ايتخیلی،

 دوستانمانشخصیتو به اينبرداشصورتداريمو از میهايگوناگون شويم.تمتأثر

فردي)وامروزهروابطمجازي(بهديديکتوانگفتافرادبهروابطبین(می5132کوزر،)

يابند.نگرندکهازبازتابآن،بهآگاهیدربارهخودشدستمیآينهمی

داندهارانوعیفراواقعیتمیمحتوايرسانه«جامعهمصرفی»درکتاب2ژانبودريار

هايهايجاريدراليهصرفینمودنجامعهوغافلنمودنآنانازحقیقتکهتنهابرايم

ترازخودواقعیتبهکنندکهواقعیواقعیجلوهمیقدرآنشوندوزيرينجامعه،تولیدمی

هاوجودداردهايیپشتمحتوايرسانهدستديگرعبارتبه(5132رسند.)بودريار،نظرمی

 را آن مخاطبان میصرفمنوعیبهکه تبديل محتوايرسانه شبکهکننده مورد در کند.

کانال و تلگرام دارد وجود حالت اين نیز آن متعدد دلیلچراکههاي به محتواها اين

دارد.هاافرادجامعهرابهخودمشغولمیجذابیتبااليیکهدارندساعت

1بِريوِلمن نظريه در ايفردگرايیشبکه»نیز ظ« با فناوريمعتقداستکه هايهور

امروزيتعامالتانسان جامعه پارادايمیارتباطینويندر يکتغییر دچار يکديگر با ها

هاياجتماعیپراکندهوبهشبکه0«هاياجتماعیهمبستهگروه»اساسیشدهاست.گذاراز

ويبراينباوراستکهاينايکهاينوضعیتفردگرايیشبکهفرديشده اينامدارد.

تنهانهیراتتغی وحتیدرسطحبینسازمانیدرسطحبینفرديبلکهدرسطحسازمانی،

( (ويWellman,1994,1996, 2001, 2002 & 2003نظامجهانینیزاتفاقافتادهاست.

ايمعتقداستاينفردگرايیشبکه«عاملاجتماعیجديدايشدن؛سیستمشبکه»درکتاب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Charles Horton Cooley 

2.Jean Baudrillard 

3. Barry Wellman 
4. Solidary Social Groups 
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هايسهانقالبدرنتیجه اجتماعی»گانه «شبکه اينترنت»، » هايهمراهگوشی»و وجود« به

انقالبشبکه انقالبيعنی اولین است. باآمده مردم استتا باعثشده اجتماعی هاي

هايبستهومحدودخودتعاملداشتهباشند.انقالباينترنتبهمعنايقدرتفراسويگروه

ظرفیتجمع ارتباطاتو در سرعتبیشتر اطالعو آوري انقالبدرنهايتاتاستو ،

هايهمراهبرايارتباطوهمراهشدنهايهمراهبهمعنايگسترشاستفادهازگوشیگوشی

آوريهايشانوجمعهايهمراههوشمنداستکهارتباطاتافرادباشبکهاينترنتباگوشی

دسترس اطالعاترا استتا همچنینباعثشده و مکانکرده مستقلاز و افرادپذيرتر

(Rainie & Wellman,2012ايعملکنند.)فردهايشبکهعنوانبه

جايگزينتدريجبههامعتقداستکهدنیايمجازييادنیايشبکه5يورگنهابرماس

می واقعی کمکمیدنیاي مثبت تحوالت ايجاد به جايگزينی اين و شود چراکهکند

 افراد براي مالقات فضاي آوردن فراهم با براينترنت غلبه و مشترک عاليق داراي

موجبتجديدحیاتاجتماعیمیمحدوديت مکان، و وهايزمان گفتگويآزاد شود،

می رواج چشمدموکراتیکرا میدهد، ارائه چندجانبه رااندازهاي جمعی اقدام و دهد

يگرانراباهزينهپايین،فرصتتماسبادتنهانهسازد.دراينديدگاهاينترنتپذيرمیامکان

افزايد.آوردبلکهباآگاهیافرادازنیازهاييکديگربرارتباطاتتلفنیآنانمیفراهممی

کاستلز5134)وبستر، مانوئل )2 کتاب در ارتباطات»نیز «قدرت نظريه جمعیارتباط»،

بانفوذروزافزوناينترنت،شکلجديدياز»کندومعتقداست:رامطرحمی1«خودانگیز

ارتباط استو درظرفیتارسالپیامترتیباينبهاتتعاملیپديدآمده هايچندبهچند،

،پخشمحدوديانقطهبهنقطهوباامکاناستفادهازارتباطاتشدهانتخابزمانحاليازمانی

ويژگی اهدافو به توجه با گسترده، نظر کنشارتباطیدر ،شدهگرفتههايمعطوفبه

شکلتازهارتباطاترابهلحاظتاريخی،ارتباطاتجمعیخودانگیزشوند.اينمشخصمی

(5131:500)کاستلز،«نامم.می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Jurgen Habermas 

2. Manuel Castells 
3. Mass self-communication 
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معتقدندکهاستفادهازرسانهحتماًبراي2«استفادهورضامندي»درنظريه5کاتزوبالمر

آگاهانهوياناآگاهانهصورتپذيرد.آنچهصورتبهرفعنیازاستواينامرممکناست

 درکانگیزهدر اهمیتدارد رويکرد يااين موجبانتخابيکرسانه استکه هايی

رسانهبرايمردمکاربردديگرعبارتبه؛شودمحتوايخاصیازرسانهازسويمخاطبمی

اين مخاطبدر جستجوگري عنصر سازد. برآورده را آنان نیازهاي برخی بايد و دارد

ازفرديمنفعلبهمخا ويرا کند.طبیفعالدرجستجويرضامنديتبديلمیرويکرد،

ها،تجربهکردنمسائلیاستکهازعلتاستفادهازرسانهديگرعبارتبه(5130)استیفن،

می ناشی روانی و اجتماعی تماسشرايط اطالعات، جستجوي قبیل از مسائلی شود.

مش،سازگاري،اجتماعیورشد،کسبراهنمايی،آرافراگیرياجتماعی،انحرافتوجه،

رسانهشکل دامن به دست مخاطب که است و... شخصی هويت میگیري شود.ها

وانگیزه5131کوايل،مک) هايمخاطبدراستفادهاز(برطبقايننظريهمجموعنیازها

میرسانه را ها اصلیجايداد: مقوله آگاهی5تواندرچهار )1 مردم نظارت: منظوربهو

هاعاتازدنیايپیرامونونظارتبرمحیطاجتماعیخويش،ازرسانهکسباخبارواطال

استفادهمی مردمدرفرايندارتباط،رسانه0شخصی(روابط2کنند. همراهو: نشینهمهارا

کنند.ايبرايارتباطوگفتگوباديگراناستفادهمیکنندوازمحتوايرسانهخودتلقیمی

هويت1 ر1شخصی( از مردم يافتنالگوهايرفتاريوسانه: برايکسبخودآگاهی، ها

ارزش میتقويت استفاده شخصی هاي سرگرمی0کنند. از( مردم واقعیت: از گريز و

عاطفیاستفادهرسانه تخلیه و ازمشکالتزندگیروزمره گريز برايسرگرمشدنو ها

5133زاده،مهدي)کنند.می ) نظري رويکردهاي به توجه نظريهشدهمطرحبا پردازان،

(5اند:وتحلیلقراردادهموردبررسیهاياجتماعیراازسهجنبهمختلفارتباطاتوشبکه

شدهپرداختههايويازبرقراريارتباط؛درايننوعديدگاهبهخودفردوانگیزهفردي

بهارتباطات؛درايننوعديدگاه(اجتماعی2هايکولیوکاتزوبالمر،استمانندديدگاه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Katz & Blumler 

2.Uses and gratifications 

3.Consciousness 

4.Personal Relationships 

5.Personal Idetity 
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هايهايارتباطیبرساختارجوامعپرداختهشدهاستمانندديدگاهفناوريتأثیرجمعیو

بودرياروکاستلزو فناورانه1هابرماس، بهخود( درايننوعديدگاه ارتباطیوفناوري؛

هاينوينارتباطاتپرداختهشدهاستمانندديدگاهولمن.شیوه

 پژوهش روش

بتواندراينپژو هشازروشتحقیقکیفیوشیوهتحلیلمضموناستفادهشدهاستتا

روشبرخالف موضوع از درکیسطحی تنها که درموردمطالعههايآماريمعمول را

بیانمی ارقام و اينقالباعداد بهيکدرکعمیقاز اينيافتدستمسئلهنمايند، که

رغماينکهدرامعهموردمطالعهاستوعلیهايپنهانذهنیجدرکعمیقبرخاستهازاليه

سازدکهممکناينتحقیقتعمیمنتايجمدنظرنیستاماابعاديازاينموضوعراآشکارمی

استدرنظرياتموجودکهعموماًبرخاستهازجوامعیمتفاوتباجامعهايرانهستند،بیان

 مرحلهکدگذاريباز، درطیسه اينشیوه در باشند. انتخابیمفاهیمونشده محوريو

بنديمقوالتومفاهیماستخراجگشتهودرقالبدستهگرفتهانجامهايمقوالتازمصاحبه

شوندوگذاريمیهامفهوم.کدگذاريفرآينديتحلیلیاستکهطیآندادهاندشدهارائه

ازکدگذاري5135استراوسوکربین،)پیوندند.بههممی بنابرايناستفاده ايسهمرحله(

هايافرادموردمطالعهدستسببشدهاستبتوانیمبهمفاهیمومضامینمشابهدرمصاحبه

دادن قرار با دستههاآنيابیمو يکسنخبنديدر به ها فرآيندطورکلیبهشناسیبرسیم.

انجامشدهاست.پسزمانهمصورتبههايتحقیقدراينروشگردآوريوتفسیرداده

؛وکدگذاريشدهخواندههاچندينباربهمتن،مصاحبههاآنهاوتبديلتکمیلمصاحبهاز

باآمدهدستبهترينهدفکدگذاري،خُردکردنوفهممتنوپیونداجزاياند.مهمشده

)فلیک،يکديگروتدوينمقوله ومنظمکردنشاناست. درتحقیقحاضرمتن5139ها )

پسپیاده مصاحبه هر حذفبخششده مرحلهاز در تحقیق، موضوع با غیرمرتبط هاي

315درمجموعاندکهکدگذاريبازبهجمالتخُردشدهوکدهايخاماولیهتولیدشده

 اولیه آمدهدستبهکد اختصاصصورتبديناست. کد چند يکيا جمله هر به که

سپسازکدهاياولیه،کهمفهومجملهموردنظرراپوششدهد.ايگونهبهاستشدهداده
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اندتحتکهچندينکداولیهکهشباهتداشتهايگونهبهتولیدشدهکدثانويه192مجموعاً

انددراينیزکهباهممرتبطبودهکدهايثانويهازآنپساند.يکعنوانواحدقرارگرفته

درآمده قالبکدهايمفهومی)مفاهیم( جمعاً بوده541اندکه سپسکد آخريناند. در

اندايجادشدهبخشازکدگذاريباز،ازکنارهمقراردادنچندينمفهوممرتبط،مقوالت

بوده59کهدرکلشامل ازدستهمقوله بنديچنداندکهدرمرحلهکدگذاريمحوري،

کهاندگرفتهشکلمضامین(اصلی)مقولهمرتبطکهحوليکمحورقرارداشتند،طبقات

کننده(بودههايجذبدهندهومکانیزمهايسوقممکانیز)دوطبقه درمرحلهدرنهايتاند.

پديدهاصلیيعنیهاآنکدگذاريانتخابیباگزينشطبقاتومشخصنمودنارتباط با

عضويتدرشبکهاجتماعیتلگرام،يکشبکهمضامینازعواملمؤثربرعضويتافراد

هايبعديمراحلفوقتکراررباانجاممصاحبهاست.هربامتأهلدراينشبکهترسیمشده

 مروربهتا و تکمیل طبقات و مقوالت مفاهیم، مراحلاندشدهبنديدستههمه شرح .

(نیز2(و)5است.درجداول)شدهداده(نمايش5شکل)کدگذاريدرتحقیقحاضردر

نمونهآوردهشدهاست.عنوانبهکدگذاريبخشیازيکمصاحبه


 ها و ترسیم شبکه مضامینمراحل کدگذاری مصاحبه .9شکل 
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 خُرد کردن متن و ساخت کدهای خام اولیه(باز )مرحله اول و دوم کدگذاری  .9جدول 

 دارساله، کارشناسی عمران، خانه 82اکرم، 

 استخراج کدهای اولیه )خام( متن مصاحبه

ندارمگفتممیاکثرزنايفامیلودوستامتلگرامداشتنمنکه

کردنمیممسخره



همهدارنتوچرانداريگفتنمی

تلگرامگفتمیگیرينمیچراسراغیازمگفتممیبههرکی

نصبکنتاچتکنیم

يهجورايیهمچونمنمهندسبودمواونابیسوادبهغرورم

برمیخورد

نگاهکناونادارنازتکنولوژيروزدنیااستفادهمیکننوگفتممی

...منعقبم

تلگراممنووارديهدنیايیکردکههیچکنترلیروشنیست.

مثلاساماسنیستنکهبشهازمخابراتپیگیريکرد.هاپیام

.کنیمیراحتآثارجرمتروپاک

قابلیتارسالعکسوفیلمدارهکهخوداينهاآدمرووسوسه

میکنه.

پسربازيدوستتلگرامواسهماهايیکهقبالًمحدودبوديمو

نکرديماالنشرايطیمهیاکردهکهاينوتجربهکنیم

کهازصبحتاشبتنهانتوهايیزنخوبآدموسوسهمیشهاونم

خونههستن.

چونتوتلگرامقوانینیکهتويدنیايواقعیهستننیستوانگار

آدمراحتمیتونهاوناروزيرپابزاره.





مذهبیداشتمتويدنیايواقعیمنآدممعتقديبودماعتقادات

کهنمیامسرمرولختکنمپیشنامحرمولیتوتلگرامعکساي

فرستممیسرلختمروبرايبقیه

کهاينفقطوفقطيهرابطهمجازيهکنممیچونخودمروتوجیه

وعکسمهخودواقعیمکهنیست

ايیاياونحرفتوخیابونبايهآقايغريبهآگهازنظرعرفجامعه

تمسخرشدنتوسطديگرانبهعلتاستفاده-

نکردنازتلگرام

تحريکشدنتوسطديگرانبهاستفادهاز-

تلگرام

گیرشدنتلگرامهمه-

طردفردازسويدارندگانتلگراموعدم-

برقراريارتباطبهشکلقديمیباوي

تحقیرازعضونبودندرتلگراماحساس-



ماندگیازتکنولوژيروزدنیااحساسعقب-



هايکنترلیدرتلگرامعدموجودمکانیزم-



اطمینانازعدمثبتمکالماتدرتلگرام-



انگیزتلگرامبرايارتباطهايوسوسهقابلیت-

تصويري(کالمی)فراتراز

فرصتتجربهعقدهناشیازمحدودبودندر-

ذشتهگ

وسوسهشدنبراياستفادهازتلگرامبهعلت-

تنهايی

محدودبودندردنیايواقعیبهعلت-

هنجارهايجامعه

زيرپاگذاشتنقوانینهنجاريجامعهدر-

دنیايمجازي(تلگرام)

محدودبودندردنیايواقعیبهعلت-

اعتقاداتمذهبی

آزاديازالزاماتاعتقاديدرتلگرام-

امجازيدانستنروابطتوجیهخودب-
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 دارساله، کارشناسی عمران، خانه 82اکرم، 

 استخراج کدهای اولیه )خام( متن مصاحبه

،بزنمخوبدرستنیستننگممیکننزنممیکهاالنتوتلگرام

يهمتأهلوزنیکهبهشوهرشتعهدعنوانبهتازهبیرونکهمیرم

دارههرگزهمچینحرکاتیازمسرنمیزنه



تازهجامعهوفرهنگجامعهماهمچینچیزيرونمیپذيره



صمیشیاماتويتلگرامراحتازهمهاينقیدوبندهاخال

بدوناينکهکسیبفهمهوبدوناينکهرديازتجابمونه.



ننگبودناشکالواقعیروابطموجوددر-

تلگرامدردنیايواقعیبهعلتعرفجامعه



ننگبودناشکالواقعیروابطموجوددر-

تلگرامدردنیايواقعیبهعلتتعهداخالقی

موردانتظارازمتأهلین

ننگبودناشکالواقعیروابطموجوددر-

عیبهعلتفرهنگجامعهتلگرامدردنیايواق

آزاديدرتلگرامازهمهقیدوبندها-

امنیتتلگراموعدمدسترسیمراجعقانونیبه-

ريزمکالماتپیامیوتصويري



 مرحله سوم کدگذاری باز )کشف مقوالت(. 4جدول 

 کدهای اولیه کدهای ثانویه کدهای مفهومی مقوالت

فناوريفشار

لزومپیوستنبه-

ازديدفردتلگرام

لزومپیوستنبه-

تلگرامازديدجامعه

ناتوانیدرمقابلهبافشار-

اجتماعی

ناتوانیدرمقابلهبا-

تکنولوژيروزدنیا

ماندگیازاحساسعقب-

عضونبودندرتلگرام

تمسخرشدنتوسطديگرانبهعلت-

استفادهنکردنازتلگرام

تحريکشدنتوسطديگرانبه-

گراماستفادهازتل

گیرشدنتلگرامهمه-

احساستحقیرازعضونبودندر-

تلگرام

ماندگیازتکنولوژياحساسعقب-

روز

طردفردازسويدارندگانتلگرامو-

عدمبرقراريارتباطبهشکلقديمیبا

وي

ارتباطامن
رازداريتلگرام-

نبودنپیگیريقابل-

هايعدموجودمکانیزم-

کنترلی

هايکنترلیدرعدموجودمکانیزم-

تلگرام



 829|نرگسخوشکالموالهجوانمردکرم

 کدهای اولیه کدهای ثانویه کدهای مفهومی مقوالت

تلگرامامنیتمکالمات

عدمدسترسیديگران-

بهريزمکالمات

اطمینانازعدمثبتمکالماتدر-

تلگرام

انگیزتلگرامبرايهايوسوسهقابلیت-

تصويري(کالمی)ارتباطفراتراز

امنیتتلگراموعدمدسترسیمراجع-

قانونیبهريزمکالماتپیامیو

تصويري

تنهايی-

هايمحدوديت-

هنجاري

تنهايی-

آزادياز-

هامحدوديت

.

.

.

تنهايی-

آزاديازهنجارهاي-

اجتماعی

فرصتظهورامیال-

شدهسرکوب

.

.

برقراريروابطبافردخارجاز-

چارچوبخانوادهبهعلتتنهايی

قیدوبندهاآزاديدرتلگرامازهمه-

فرصتتجربهعقدهناشیازمحدود-

دندرگذشتهبو

.

.

هاياند.نمونهسالشهربروجردبوده04تا51تحقیقحاضرافرادمتأهلموردمطالعهجامعه

صورتبهموردمطالعه افراديصورتبديناندشدهانتخابهدفمند سراغ به تعمداً که

تلگرامرفته اجتماعی شبکه در يکسال میزان به حداقل هم و متأهلبودند هم ايمکه

تجربهع و فرآيندضويتداشتند بودند. درکنموده را تلگرام عضويتدر پديده زيسته

داده تحلیل و نمونه انتخاب استکه يافته ادامه زمانی تا نظرياصطالحبهها اشباع به

بنابراينحجم؛هاحاصلنشدهاستايميعنیديگردادهجديديازتحلیلمصاحبهرسیده

مصاحبهانجامشدهاستکهازمصاحبه15صشدودرکلنمونهدرطولتحقیقمشخ

داده شاهد بعد به دادههجدهم روشگردآوري بوديم. تکراري تحقیقهاي اين در ها

 است. بوده عمیقبدونساختار اساتیدومنظوربهمصاحبه نظر از اعتبارسنجیتحقیقهم

صورتبدينفادهشدهاست،استموردمطالعهکارشناسانروشتحقیقکیفیوهمازافراد

نمونه نتايجنهايیحاصلازتحقیقبه موردمطالعههايکه شدوپساز تأيیدبازگردانده

چنیننتیجهگرفتهشدکهتحقیقازاعتبارمطلوببرخورداراست،اينشیوههاآنتوسط
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 به اعضا»اعتباريابی اعتبار است.« پايايی5133ايمان،)موسوم گس5( به که ترهنیز

يافته تکرارپذيري محاسبه طريق از حاضر تحقیق در دارد؛ اشاره پژوهش توافق»هاي

موضوعیدرون » است شده راصورتبدينحاصل مصاحبه سه ديگري کدگذار که

نظرمیزانتشابهمقايسهگشتهودرصدتوافق کدگذاريمحققاز با و کدگذارينموده

محاسبهشد.


هاياول،سوموهفتمانجامگرفته(برايمصاحبه1جدول)طبقنتیجهحاصلازاينفرمول

استکه٪95موضوعیکلدهددرصدتوافقدرونکهمقاديرجدولنشانمیطورهمانو

قبولیستودرنتیجهتحقیقازپايايیمطلوبیبرخورداربودهاست.مقدارقابل

 محاسبه پایایی .9جدول 

شماره 

 مصاحبه
 پایایی تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها

٪3210390اول

٪31155491سوم

٪5221135هفتم

٪219342195کل

شوندگانرعايتاخالقپژوهشیواعتمادسازيمصاحبهمنظوربههمچنیندرتحقیقحاضر

طالعاتوهايیهمچونعدمثبتاطالعاتهويتیپاسخگويانوازبینبردناازتکنیک

(5139من،والی)شدهدرپايانپژوهشاستفادهشدهاست.هايضبطمصاحبه

 تحقیق هاییافته

شوندگانبرايمتغیرهايجنسیت،تحصیالتو(اطالعاتتوصیفیمصاحبه0جدول)در

شغلارائهشدهاست.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Reliability 
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 شوندگاناطالعات توصیفی مصاحبه .2 جدول

 درصد فراوانی فراوانی متغیر

جنسیت
٪2450زن

٪5515مرد

تحصیالت

٪5102زيرديپلمديپلمو

٪5001کاردانیوکارشناسی

٪051کارشناسیارشدودکترا

شغل

٪5911دارخانه

٪325دولتی

٪553آزاد

 نتايج به توجه کدگذاريآمدهدستبهبا دادهاز تحلیل و برها مؤثر عوامل هايکیفی،

هاي(مکانیزم5اصلی:دوطبقهازاندعبارتفرددرشبکهاجتماعیتلگرامپديدهعضويت

سوق دهنده محدوديتفناوري)فشار بیکاري، تنهايی، و، ذهنی خستگی هنجاري، هاي

حقیقینامقبول،جامعهمصرفی( کنندههايجذب(مکانیزم2وجسمی،خألعاطفی،خودِ

وسر گسترده ارزان، آسان، آگاهی)ارتباطامن، رونقيع، سرگرمی، ،وکارکسببخشی،

هايآزادانديشی(.کرسی

تلگرام،هايسوقمکانیزمکهآنتوضیح اجتماعی شبکه عضويتدر به فرد دهنده

شوندکند،مربوطمیايکهدرآنزندگیمیهستندکهبهخودِفردوجامعهسازوکارهايی

مکانیزم شبکهايجذبو بهعضويتدر فرد ويژگیکننده به که اجتماعیتلگرام هايه

گويانشبکهاجتماعیتلگراممرتبطهستند،درحقیقتمزاياياينشبکههستندکهپاسخ

دانستند.هاياينشبکهمیراجذابیتهاآنهااشارهنمودهوبدان

می گمان افراد فناوريامروزه اين با اگر که بیکنند نباشند، همراه فرهنگوها

میمانعقب تلقی میده تصور خود با شبکهشوند. در اگر که مانندکنند اجتماعی هاي

هاراندهنديامطالبجذابنفرستند،گروهیتلگرامحضورنداشتهباشندواگرجوابهم

امروزههاياجتماعیکهگیردوچهچیزيبدترازبايکوتدرشبکهکسیتحويلشاننمی

مفهومجديدياست«فناوريفشار»ترشدهاست.فرادمهمهايجامعههمبراياازواقعیت
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استوبدينمعناستکهفردخودراملزمبههمراهیباکاررفتهبهکهبرايبیاناينحقیقت

داندکهاينالزامناشیازتحريکفردتوسطدرزمینهارتباطاتمیفناوريپیشرفتجهانی

گیرشدناينشبکهوکارايیآنتلگرام،همهديگرانبرايورودبهشبکهاجتماعیمجازي

عرصه بردر مختلفزندگی احساسمیمیهاي فرد اينگردد. از عضوي اگر که کند

عقب نوعی نباشد، اينشبکه رفع جهت در بنابراين دارد؛ جامعه به نسبت ماندگی

عقب عضويتاينشبکه سعیمیآيددرمیماندگیبه عملکردهايو همه با تا آنکند

برايمثالاکرم گردد. اينرابطهمی23آشنا سالهدر اکثرزنايفامیلودوستام»گويد:

همهدارنتوچرانداري،گفتنمیکردنمیمندارممسخرهگفتممیتلگرامداشتنمنکه

تلگرامنصبکنتاچتکنیم،يهگفتمیگیرينمیچراسراغیازمگفتممیبههرکی

نگاهکنگفتممیخوردبرمیبهغرورمسوادبینمهندسبودمواوناجورايیهمچونم

«اونادارنازتکنولوژيروزدنیااستفادهمیکننومنعقبم.

مطرحنمودندکهازبرخیپاسخ تنهايی»گوياناينموضوعرا بیکاري»و« سويبه«

اينافرادبهشدهاستفادهازشبکهاجتماعیتلگرامسوقداده دلیلنداشتنسرگرمیبهاند.

اندکهباعضويتدراينشبکهواستفادهازآن،اينخألراپرنمودهوبرايدنبالآنبوده

ساعت افسانه نمايند. سرگرم شبکه اين در فعالیت با را خود می23هايی گويد:ساله

هتاچهاربعضیوقتاحتیسدوساعت.يکتاکردممیاستفادهخريدممیهايشبانهبسته»

خیلیخوبکردممی.بعضیوقتاتادووسهشباستفادهکردممیساعتازشبانهاستفاده

12همچنینبتول«کرد.برايموقعیکهتنهابودمخیلیچیزخوبیبود.بودمنوسرگرممی

«دارمخوبسرگرمیديگهکهندارمتلگرامخیلیسرگرمممیکنهخونه»کند:سالهبیانمی

استفادهازشبکهاجتماعیتلگرامسويبهدلیلیکهافرادراترينمهمبتوانگفتشايد

هايیاستکهدردنیايواقعیبرايبرقراريارتباطوجوددارد،دهد،محدوديتسوقمی

اينمحدوديت دنبالآناستکه به اينشبکه عضويتدر کناربنابراينشخصبا را ها

کوروش معتقدا23بزند. ساله خیابون»ست: تو يهآگهتوفضايواقعینمیتونیيهو از

اصالًخانمیخوشتبیادمستقیمبريجلوشوبهشپیشنهادرابطهبِديبراتدردسرمیشه،
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محلیکنهتوجامعهننگهولیتوتلگرامنه،فوقشاونخانمنخوادياعصبانیبشهوبهتبی

ديگه يکی میريسراغ نمیشه طوري » بتول 12و است: باور اين بر بدون»ساله میتونی

بی واسهخودتساکتو خانواده، افراد آدمجوابپسدادنبه بقیه با هايیکهدردسر

هزينه. بدون خودتو تويخونه کنیاز دوستداريارتباطبرقرار ازطورهمان« که

هنجارهايها،قوانینیاستکهگردد،منظورازمحدوديتمشاهدهمیشدهمطرحهايمثال

اجتماعی،فرهنگی،اخالقیومذهبیبرايارتباطفردباديگراندردنیايحقیقیتعريف

 از که است؛ هاآننموده مفهوم با مفهومی مدل هايهنجاريمحدوديت»در شده« ياد

است.فرددردنیايحقیقیبهدلیلنظارتاجتماعیکهازسويديگرانوجوددارد،ملزم

رعايتاين فضايبه در استاما جامعه افراد ساير برقراريارتباطبا زمینه در هنجارها

هويت امکان به توجه با است، مجازي ارتباط يکفضاي که تلگرام اجتماعی شبکه

تواندباآزاديوبدونمحدوديتهنجاريموضوعیتنداشتهوفردمیگونههیچناشناس،

شناسدارتباطبرقرارنمايد.رانمیهاآنمحدوديت،باديگرانیکهحتی

دغدغهعده از فرار براي نیز ديگر يااي زندگی مشکالت نمودن فراموش و ها

«خستگیذهنیوجسمی»کهدراينجابامفهوممشاجراتزناشويیويارفعخستگیکاري

 جبران يا استو شده خألعاطفی»بیان شبکه« وارد دارند زندگیحقیقیخود در که

میاجتماعی میتلگرام استفاده آن از و بهشوند معطوفنمودنتوجهشان که کنندچرا

سببمی اجتماعیتلگرام مشکالتآسودهشبکه برايساعاتیاز ياشود و گردند خاطر

04ايراکهدرزندگیحقیقیدارند،درزندگیمجازيجبرانکنند.بهروزکمبودعاطفه

 هروقتازجايیتلگراممثلسیگار»سالهمعتقداست: میکنه. پیدا بهشاعتیاد کهآدم ه

مثلآدمايسیگاريکه يادشبره اونجاخودشومشغولکنهتا اعصابشخوردمیشهبره

وياکامبیز«وقتیاعصابشونخوردهسیگارمیکشنکهآرومبشنوهمهچیيادشونبره

04 وقتیعصبیمیشمياخوشحالمی»سالهمعتقداست: مثلناخودآگاه شممیرمطرفش.

تسکینروحی تلگرام تسکینجسمیداره، مواد هیچفرقینداره. مخدره مواد به اعتیاد

صورتبدينبنابراينشبکهاجتماعیتلگرامنقشیمانندموادمخدربرايافراددارد«داره.
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کهازلحظهورودبهاينشبکهديگرتوجهیبهمشکالتیکهدردنیايواقعیدرزندگی

همسرخوددارند،نکردهوبرايلحظاتیخ با فراموشمیهاآنودويا همچنینرا کنند.

می19فرنگیس عاطفی خأل جبران زمینه يکروانشناساستدر خود که گويد:ساله

هادارنتحملمیکننعشقیهايیکهزندگیوشوهرشونروفقطوفقطبخاطربچهزن»

دربیننیستفقطبخاطربچه مردها، وقتیشرايطیفراهممیشهمثلتلگرامکهراحتبا

آمیزوقتیبهدلشونمیشینهاونايارتباطداشتهباشنبايهفداتشوموجملهمحبتديگه

«خیانتصورتمیگیرهجذبمیشنوبهصورتپنهانیادامهمیدن.

مودنخودِهايکیفی،شبکهاجتماعیتلگرام،فضايیبرايپنهاننبرطبقتحلیلداده

ديگرپسندفراهممی بیرونیوواقعی؛کندبیرونیونمايشخودِ يعنیشخصیکهازخودِ

«خودِحقیقینامقبول»خودگريزاناستوآنراقبولندارد؛مفهومجديديکهباعنوان

سازد،آلودروغینیکهازخوددرتلگراممیدرمدلمفهومیآمدهاست،باتصويرايده

ورضايتافراديباشدکهدرتلگرامموردتوجهساختنشخصیتیازخودداردکهسعیدر

احساسهاآنآنانقرارگیرد،فردازبازخوردموردپسندگرددواگربتواندآشنامیهاآنبا

رضايتمی مهرداد می15کند. ساله »گويد: شدکه تجربه برام تويتلگرامهايآدماما

آدمنکهترينبدذاترويزمیننبهنظرمن.هايآدمتريناينازشتنقابدارهستندورنگن

قشنگتومجازينشونمیدن. و زيبا يهجلوه با خودشونرو » ساله04همچنینبهروز

تويتلگرامنمیتونیتشخیصبديکهطرفدارهواقعیترودارهمیگهيانه،»معتقداست:

حتمیتونهدکتربشه،مهندسبشه،نقشيهطرفخیلیراحتمیتونهدروغبگه،خیلیرا

عاشقروداشتهباشه،نقشيهمتأهليامجردروداشتهباشهواسههمیناونطرفمقابلرو

درکشکنیيا لمسشکنی، نمیتونیببینی، اونطرفخطدنیايمجازيهسترو که

داند..تحقیقکنی،فقطيهداده .مادنیايايهستکهمیادطرفتهرچیکههستخدا

ايبهخاطرفرهنگمونوعقايدمذهبیمونداريم.واسههمینافرادنقابیبهنامتلگرامبسته

کننوراهیرومیرنکهاز رواغوا میزننصورتشونبرنتودنیايمجازيدخترخانمها

ازين آدمواقعاً رونمیزنن. اينحرفها پشتاونبتوننحرفاشونوبزننوگرنهرودرروکه
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وغايتلگرامخستهمیشهزدهمیشهازبسکهمتوجهمیشههرچیتوذهنشازونطرفدر

مقابلساختهدروغبوده.همهديگهاينوفهمیدنکههرکیمیادتلگرامبهنوعیدارهدروغ

خودمرو»گويد:سالهمی23همچنیناکرم«میگهکهفقطخودشروتودلبقیهجاکنه

تويذهنمدوس فرازناشويیاونطوريکه ويرابطه با باشمبراياون]فرديکه تدارم

اونطوريبشمازلحاظهیکلوتیپوکنممیودارمسعیکنممیمجازيدارد[تعريف

«...رفتارو

بهمصرفعاملسوق«جامعهمصرفی» کنندهمحتوايدهندهديگرياستکهفردرا

مصرفدرزندگیحقیقیفردنمودکنندونمايشاينشبکهاجتماعیتلگرامتبديلمی

شمارچراکهيابدمی به نوعیکااليمصرفیبرايافراد ساختگیو تنها محتوايتلگرام

رود.افرادبرخیازنیازهايخودرادرآنجابرآوردهساخته،بهمصرفمحتوايتلگراممی

سالهدراينرابطه04مانند.پرويزپردازندوازجرياننیازهايحقیقیزندگیغافلمیمی

کنندهچیزايیهايیپشتاينتلگرامهستکهماروبهمصرفبهنظرميهسیاست»گويد:می

 تلگرام توي ردوبدلکه اينکه کنه تبديل اونهاساعتمیشن به رو خودمون وقت

هايمجازيبااختصاصبديموازجريانزندگیواقعیعقببمونیمتبديلبشیمبهآدم

يوزندگیمجازيواينجوريازاونچیزيکهدرواقعیتودرپشتپردهروابطمجاز

بی میفته اتفاق جامعه در فقطداره ما و میگیره ما از رو کردن فکر قدرت باشیم خبر

هايمجازيمیشهکهواقعیتیندارنوهمشونساختگیهستنوعمداًخوراکموناونداده

«برايسرگرمکردنماساختهشدن.

یزممکان نیزهمانسويبههايجذبفرد اجتماعیتلگرام شبکه از کهاستفاده گونه

ارتباط»اينشبکهنوعیکهطوريبههايارتباطتلگرامیهستندگفتهشدمزاياوجذابیت

وسريع گسترده ارزان، آسان، امن، برايکاربرانخودفراهممی« هزينهرا وسازدکه ها

هايآموزشیتلگرامرتباطیراندارد.بسیاريازافراددرکانالهايادردسرهايسايرروش

روزدسترسیايوبهکنندوهمچنینبهاخبارلحظهاستفادهمیهاآنعضوشدهوازمطالب

 جنبه که بخشیآگاهی»دارند کانال« همچنین است. شبکه گروهاين و وها فراوان هاي



 9911زمستان| 82شمارة|سالششم|هاينوينمطالعاترسانهفصلنامه | 822

 منظوربهمختلفی و میخريدوفروشتبلیغات ايجاد تلگرام در باعث که رونق»شوند

هايسرگرمیگردند.کانالباهمکارانخودمیهاآنافرادوياارتباطکاري«وکارکسب

طرفدارانخاصخودهرکدامنیزباعناوينومحتوايگوناگونوجوددارندکهشماريبی

پوششمی را گوناگون ساليق و عاليق و داشته دنبرا براي که خودالدهد کنندگان

هرکدامهايگوناگونتلگرامهستندکهرابهدنبالدارند.اينمزاياهمانقابلیت«سرگرمی»

اشارهنمودند.هاآنبهنوعیبهازپاسخگويان

ناشی امنبودنمحیطارتباطیآنورازداريتلگرام از يکیازمزايايتلگرامکه

کرسیمی برگزاري شود، همدرآزادانديشیهاي افراد که است درتلگرام عقیده

بحث-موضوعاتمختلف عموماً هستندکه گروه-هايسیاسی اين ودر شده عضو ها

انديشه بیان به دغدغهآزادانه و میها خود هاي و ايجادگونهاينپردازند امکان تلگرام

کهاينوهبرسازد.اينامکانعالرابرايکاربرانخودفراهممی«هايآزادانديشیکرسی»

میمحدوديت کنار را عقايد بیان اجتماعی وهاي )فیزيکی مکانی و زمانی موانع زند،

سالهودکترايزبانانگلیسی،15سازد.امیرجغرافیايی(گردهمايیافرادرانیزبرطرفمی

 است: عقايد»معتقد بیان براي ترسرو بدون و آزادانه يکفضاي تلگرام من نظر به

عقايد،مختلف اين بیان از ترسی و دغدغه بدون افراد تا کرده فراهم متضاد گاهی و

جمعبشنوبهبحثوگفتگويآزادانهدرموردموضوعاتمختلفکهدورهمخودشون

سیاسیهستنبپردازن.اينيهفرصتهکهتلگرامدراختیارافرادقرارمیدهکهعمالًدرگاهی

مبهلحاظگردهماومدنافرادمختلفکهدرجاهايدورپذيرنیستهفضايواقعیامکان

و عقايد با مخالفت و واقعی محیط بودن بسته لحاظ از هم و میکنن زندگی هم از

ازداليلاصلیجذبيکیاينهايحاکمهرجامعه.بهنظرمهايخالفايدئولوژيانديشه

مخ افراد با تلگرام در مجازي روابط برقراري سمت به يکموردافراد توي که تلفیه

«مشترکهستنواونهمهمونموضوعموردبحثشونِ.
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 مفهومی مدل


 گیرینتیجه و بحث

اجتماعی شبکه متأهلدر عضويتافراد بر هدفبررسیعواملمؤثر با پژوهشحاضر

جامعه بهروشکیفیتحلیلمضمونانجامگرفتهاست. افرادمتأهلیموردمطالعهتلگرام،

بینبودندک اجتماعی51-04ه شبکه میزانيکسالعضو حداقلبه و سالسنداشته

گیرياست.نمونهگرفتهانجامودرشهربروجرد5139اند.اينتحقیقدرسالتلگرامبوده

 صورتبهکه تعداد و نظري اشباع زمان تا بوده روش15هدفمند و انجام مصاحبه

ازیهاحاکختاربودهاست.نتايجتحلیلمصاحبههامصاحبهعمیقبدونساگردآوريداده

 پديده بر عواملمؤثر که بود اجتماعیتلگرام»آن شبکه عضويتدر اندعبارت« (5از:

هايهنجاري،خستگی،تنهايی،بیکاري،محدوديتفناوري)فشاردهندههايسوقمکانیزم

مصرفی جامعه نامقبول، حقیقی خودِ عاطفی، خأل جسمی، و (ذهنی مکانیزم2و هاي(
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چندرسانهکنندهجذب ارزان، آسان، امن، آگاهی)ارتباط سريع، و گسترده بخشی،اي،

 هايآزادانديشی(.،کرسیوکارکسبسرگرمی،رونق

سوقمکانیزم هاي میسازوکارهايیدهنده، مربوط فرد خودِ به که وهستند شوند

بهويژگیهايجذبمکانیزم درحقیقتهايشبکهاجتمکننده اعیتلگراممرتبطهستند،

(نیز2450آنچتا)(وهرتلینو2443هاياينشبکههستند.هرتلینووبستر)مزاياوجذابیت

درپژوهشخوددريافتندکهافرادبهدلیلتسهیلارتباطاتوهمراهیباپیشرفتجهانیدر

تحقیقحاضرهمراهیباشوندکهدرهاياجتماعیمیحوزهرسانهوارتباطاتجذبشبکه

يکمفهومجديدمطرحشدهاست.درعنوانبه«فناوريفشار»پیشرفتجهانیتحتعنوان

خودانگیزکاستلزاشارهنمودکهمعتقداستجمعیارتباطتوانبهنظريهاينمفهوممیتأيید

فناوري به توجه با جمعی ارتباطات ارتباطی نوين شکلصورتبههاي خودانگیزشی

(نیزدرتحقیقخودبهمفهومی5135آرانی)زادهوفکريان(اسالم5131کاستلز،)گیرند.می

اند.اشارهنموده«ملزوماتزندگیمدرن»تحتعنوان

هابرماسمعتقداستکهفضايمجازييکفضايآزاداستکهفرصتگفتگوي

فراهممی بخشیافرادطوآگاهیسازدوباهزينهپايینسببارتباآزادودموکراتیکرا

ارتباط»(کهشبکهاجتماعیتلگرامبافراهمنمودنبستريک5134گردد)وبستر،جامعهمی

سريع و گسترده ارزان، آسان، امن، محدوديت« از گذر شکلبا موجب گیريها،

هايآزادانديشیکرسی» بهرهمی« با افراد ولمن، اساسنظريه همچنینبر گیريازگردد.

ايهايبستهفراترنهادهوارتباطاتشبکههاياجتماعی،پاراازگروهبارتباطیشبکهانقال

محدوديت از فارغ میرا برقرار نظريهRainie & Wellman,2012)سازند.ها طبق بر )

می نیز بالمر و کاتز رضامندي و انتخاباستفاده را يکرسانه زمانی گفتافراد توان

برآوردهکنندکهآنرسانهمی (کهدراينپژوهش5130استیفن،سازد)نیازيازآنانرا

پاسخ نیازهاي به روحی»گويان و جسمی خستگی «رفع تنهايی»، به«رفع يافتن دست ،

نمودند اشاره و... بیکاري علت به سرگرمی وديگرعبارتبه؛ اجتماعی نیازهاي با فرد

يکعنوانبهرسانتلگرامستفادهازپیامکندبااشناختیخودمواجهاستوسعیمیروان
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(2455فِرل)(و2443جوينسون)هايرسانهجمعیايننیازهارابرآوردهسازدکهپژوهش

شناختیروانبرآوردهساختننیازهاياجتماعیومنظوربهکنندهايناستکهافرادتأيیدنیز

(وکريمیانو5131رعنايی)هايپیوندند.پژوهشهاياجتماعیمجازيمیخودبهشبکه

(نیزپرکردناوقاتفراغتوسرگرمیوسهولتدسترسیبهارتباطاتو5135همکاران)

دانند.همچنینمطالعهکیفیهاياجتماعیمیاطالعاتراازداليلعضويتافراددرشبکه

 و )فرقانی اهلی5130بديعی عوامل رسانه( تکنولوژي شبکهسازي بستر که را هاياي

هاينوينمانندامکانايجادارتباطآسان،سريعهايرسانهاجتماعیاستراهمانجذابیت

آورد.برانوساختهويتمجازيرافراهممیرداندکهامکاناستقاللفرديکاوامنمی

مبتنیبرمصرفمی ايننوعارتباطرا شاملهمچنینيکیازعواملگرايشبه داندکه

ا محتواي رسانهمصرف سیاستين که است معتقد نیز بودريار پشتهاست. پردههاي

کنندهمحتوايرسانهاستبهمصرفهاآندهیافکارعمومیوتبديلهابرايشکلرسانه

بی حقیقیجامعه جريان از افراد انديشهتا و افکار و بمانند هدايتخبر گرددهايآنان

تحلیلمصاحبه5132بودريار،) طبق که ها( تحتعنوان مصرفی»اينمفهوم جامعه بیان«

شد ديگرعبارتبه؛ ازمصرفعنوانبهافراد تلگرام، ارتباطاتمجازيدر محتواي کننده

مانند.جريانحقیقیزندگیوجامعهخودغافلمی

هايپیشینموردتحلیلقرارامادرپژوهشيافتیمدستدراينپژوهشبهآنآنچه

ا اين بود، نقابینگرفته زدن همچنین خألعاطفیو دلیلجبران به افراد برخی ستکه

لیآشوندتاتصويرايدهواردشبکهاجتماعیتلگراممی«خودِحقیقینامقبول»ديگرپسندبر

 بگذارند. نمايش به تلگرام گمنام و آزاد فضاي در را خود کولی،طورهماناز که

خودما درباره مردم از ما که میبازخوردهايی ن تحتعنوان را آينه»گیريم «سانخودِ

شودتافردسببمی«خودِحقیقینامقبول»توانیمبگويیم(می5132کوزر،)کند،مطرحمی

يک تلگرام فضاي از استفاده ديگرپسند»با مجازي خودِ بازخوردهايی« از تا بیافريند

ايده به مجازي، يآلديگران دست خودش با رابطه ذهنشدر وهاي يوتز مطالعه ابد.

کنندباساختپايینیدارندسعیمینفسعزت(نیزنشاندادندافراديکه2455بیوکبوم)
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شبکه در خود آرمانیاز احساسيکتصوير رانفسعزتهاياجتماعیمجازي، خود

مکانیزم همچنین کنند. جذابیتهايجذبجبران همان که قابلیتکننده و هايشبکهها

کنندکهتلگرامهستندافرادرابهعضويتدراينشبکهواستفادهازآنجذبمیاجتماعی

(مؤيدآناست.5135همکاران)پژوهشکريمیانو

عواملسببعضويتدودستهدهدکههايتحلیلیتحقیقنشانمیيافتهطورکلیبه

می تلگرام اجتماعی شبکه متأهلدر عواملسوقافراد از گروهی ودهندشوند. هستند ه

ايجادمی برايفرد را بهويژگینوعیالزام وشناختیروانهايکنندکه واجتماعیفرد

ملزمبههاآنعبورازمنظوربهگردندکهفردزندگیويدردنیايحقیقیبازمی خودرا

هاياينشبکههستندکهفردهايوجاذبهگروهدومويژگی؛وداندپیوستنبهاينشبکهمی

کنندودرحقیقتداليلیهستندکهبهزندگیفرددردنیاياترغیببهپیوستنبهآنمیر

بازمی گردندمجازي مکانیزم؛ سوقبنابراين محدوديتهاي نمايش با دنیايدهنده هاي

هايدنیايمجازيوايجادودسترسیهاآزاديکنندهبانمايشهايجذبواقعیومکانیزم

سببعضو میيکتقابل، اينشبکه در گردنديتفرد نتايجتحقیق؛ به توجه بنابراينبا

گردد:حاضرپیشنهادهايذيلارائهمی

 معضلبیکاريونبودفرصتاشتغالبراينسلجوان،يکیازداليلاصلیپناه

 شبکههاآنبردن سیاستبه در بايد بنابراين است، شده مجازي بحثگذاريهاي به ها

تاشتغال سرگرمیزايی همچنین گردد. ويژه برنامهوجه و خانمها براي ويژه هايهاي

 پرکنند.هاآنداردرنظرگرفتهشودتااوقاتفراغتخودراباخانه

 جايخالیبرنامهدرحالحاضرشبکه نمودنافراد، سرگرم هايهايمجازيبا

 را اندپرکردهتلويزيونی خالقان؛ بايد ملی رسانه برنامهبنابراين با وه جذاب سالم، هاي

 هاشود.کننده،جايگزينفضايمجازيدرمیانخانوادهسرگرم

 پژوهش نتايج به توجه با و شیري همچون )هايی 5130رحمانی محمدي(،

هاي(کهنشاندادندافزايشاستفادهازشبکه5135(ويعقوبی)5135شکربیگی)(،5131)

گرددافرادورضايتزوجینمؤثراستپیشنهادمیاجتماعیمجازيبرکاهشصمیمت
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چهرهمیانخودوهمسرشان،نیازخودبهمتأهلسعینمايندباتقويتروابطحقیقیوچهره

 هايمجازيکاهشدهند.رابهبرقراريروابطمجازيوسرگرمی

 هايکیفیتحقیقهايپیمايشیآيندهيافتهگردددرپژوهشدرپايانپیشنهادمی

هايساختگويهشاخصعنوانبهحاضر وباسنجشیپیمايشیقرارگرفتهمورداستفادهها

 ناپذيربودننتايجاينتحقیقکیفیبرطرفگردد.سنجیدهشودتاتعمیمهاآنمیزانپايايی
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 منابع
( جولیت. کربین، اَنسِلم؛ 5135استراوس، .) پژوهش )مبانی نظريهکیفی تولید مراحل و فنون

ترجمه:ابراهیمافشار.تهران:نی..اي(نهزمی

ترجمه:مرتضینوربخشوسیداکبرمیرحسینی..هايارتباطاتنظريه(.5130استیفن،لیتلجان.)

 تهران:جنگل.

فکرياناسالم بابک؛ )زاده، سمیه. ت5135آرانی، خانواده(. گرايش علل کیفی بهحلیل ها
.1-55.11دورهشانزدهم.شماره.هايمشاورهپژوهشهايمجازي.رسانه

«.برابعادمختلفزندگیهاآناتتأثیرهاياجتماعیوبررسیشبکه»(.5135اسالمی،مرواريد.)
.تهران:هاياجتماعینوپديدنخستینکنگرهملیفضايمجازيوآسیبمجموعهمقاالت

 وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی.

( 5133اقتصادنیوز. آ»(. محبوبآخرين از شبکهمار بازگشتترين ايران؛ در اجتماعی هاي
تلگرامبی به جمهوري رياست کانال اقتصادنیوز«.سروصداي در شده بازنشانی .24

 به5133فروردين -https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/newsنشانی:

276704. 

هايدورهمطالعهموردي:شبکهزي)مجاهاياجتماعیمطالعهشبکه(.5135اکبر.)تبار،علیاکبري
مدرس.دانشگاهتربیت،شناسیجامعهنامهکارشناسیارشدپايان.(20ويو

کنند/آمارحضوردرصدکاربرانبعدازفیلترينگهنوزازتلگراماستفادهمی93»(.5139ايسنا.)
بازنشانیشده.جويانايرانايسنا،خبرگزاريدانش.«هايداخلیرسانکاربرانايرانیدرپیام

 .https://www.isna.ir/news/97040200907بهنشانی:5139تیر1در

( محمدتقی. 5133ايمان، قم:.هايتحقیقکّمیوکیفیدرعلومانسانیمبنايپارادايمیروش(.

 حوزهودانشگاه.

.ترجمه:پیروزايزدي.تهران:ثالث.جامعهمصرفی(.5132بودريار،ژان.)

( .هاياجتماعیموبايلیبررسیعواملمؤثربراستفادهنوجوانانازشبکه(.5131رعنايی،محدثه.
شناسی.دانشگاهالزهرا.نامهکارشناسیارشدجامعهپايان

ترجمه:علیرضادهقان.تهران:دانشگاه.هايارتباطاتنظريه(.5130سورين،ورنر؛تانکارد،جیمز.)

 تهران.
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عال )شکربیگی، 5135یه. جامعه»(. مصرفشبکهبررسی رابطه وشناختی مجازي اجتماعی هاي
.دورهشناسیايرانجامعه«.شهرتهران5ظهورتحوالتدرزندگیزناشويیزوجینمنطقه

 31-2.529هجدهم.شماره

ام(الينوتلگرارتباطی)استفادهازوسايلنوينتأثیر»(.5130شیري،طهمورث؛رحمانی،الناز.)
 سال در خانواده وضعیتانسجام موردمطالعه)5130بر : تهران(5منطقه شهر مطالعات«.

 .33-5.555شماره.سالهشتم.توسعهاجتماعیايران

( بهار. بديعی، محمدمهدي؛ 5130فرقانی، تجربهسازيتکنولوژيرسانهفرآينداهلی»(. زيستهاي:
.دورهاول.شمارههاينوينمطالعاترسانه«.جانانايرانیدرپذيرشتلفنهمراههوشمند

0.593-511. 

 .ترجمه:هاديجلیلی.تهران:نی.درآمديبرتحقیقکیفی(.5139فلیک،اووه.)

( مانوئل. 5131کاستلز، ارتباطات(. پژوهشگاه.قدرت تهران: جهرمی. بصیريان حسین ترجمه:

 فرهنگوهنروارتباطات.

ايکاربرانايرانیباتمرکزسنجشبینايیدرتلگرام،تحلیلسوادرسانه»(.5139کرمانی،حسین.)
 .23-554.11.شمارهرسانه«.برپیامرسانتلگراموعواملمؤثربرآن

( سیدعلیرضا. افشانی، مهربان؛ پارسامهر، کبري؛ 5135کريمیان، شناختیعواملبررسیجامعه»(.
شبکه گرايشبه با مجامرتبط اجتماعی )هاي دانشموردمطالعهزي شهر: دختر آموزان

.592-54.255شماره.دورهسوم.هاينوينمطالعاترسانه«.شهرکرد(

( لوئیس. 5132کوزر، جامعه(. بزرگان انديشه و تهران:.شناسیزندگی ثالثی. محسن ترجمه:

علمی.

( حمید. 5131محمدي، .)« شبکهتأثیربررسی بر مجازي دنیاي و اجتماعی وهاي طالق میزان
 زوجین 24رضايتزناشويی غربیسال01تا آذربايجان استان کنفرانس«.در سومین

 .گرجستان:باتومی.المللیپژوهشدرمهندسی،علوموتکنولوژيبین

ترجمه:پرويزجاللی.تهران:دفتر.درآمديبرنظريهارتباطاتجمعی(.5131کوايل،دنیس.)مک

ها.مطالعاتوتوسعهرسانه

)مهدي سیدمحمد. 5133زاده، انديشهنظريه(. تهران:.هايانتقاديهايرايجوديدگاههايرسانه:

 همشهري.
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)والی نیکوالس. 5139من، فريدون.هايتحقیقدرعلوماجتماعیروش(. محسننیازي، ترجمه:

 بهادرانیومصطفیصالبت.تهران:پندارپارس.

سرا.ترجمه:اسماعیلقديمی.تهران:قصیده.هايجامعهاطالعاتینظريه(.5134وبستر،فرانک.)

( الهام. 5135يعقوبی، حقوق(. و فقه ديدگاه طالقعاطفیاز نامهپايان.نقشفضايمجازيدر

 .دانشگاهآزادسبزوار.کارشناسیارشد

Bersin, Josh. (2008). Social networking and corporate learning. Oktober 

2008. Online at: http://www.cedma-europe.org/ 

newsletter%20articles/Clomedia/Social%20Networking%20and%20C

orporate%20Learning%20(Oct%2008).pdf. 

Boyd, Danah. (2007). “Why Youth (Heart) Social Network Sites: The Role of 

Networked Publics in Teenage Social Life.” MacArthur Foundation 

Series on Digital Learning – Youth, Identity, and Digital Media 

Volume (ed. David Buckingham). Cambridge: MIT. 

Boyd, Danah; Ellison, Nicole. (2010). “Social network sites: definition, 

history, and scholarship”. IEEE Engineering Management Review. 

3(38):16-31. 

Ellison, Nicole; Lampe, Charles; Steinfield, Cliff. (2009). “Feature Social 

network sites and society: current trends and future possibilities”. 

Interactions. 16(1): 6-9. 

Feather, John. (2000). The Information Society: A Study of Continuity and 

Change. Chicago: Library Association Pub. 

Ferrell, Jason D. (2011). A Functional Role of Facebook: Psychological and 

Social Needs. thesis for the degree of master of arts in psychology. 

university of central Oklahoma. 

Hampton, Keith; Wellman, Barry. (2003). “Neighboring in Neville: How the 

Internet supports community and social capital in a wired suburb”. 

City and Community. 2(4): 277-311. 

Hertlein, Katherine; Ancheta, Katrina. (2014). “Advantages and 

Disadvantages of Technology in Relationships: Findings from an 

Open-Ended Survey”. The Qualitative Report. 19(11): 1-11. 

Hertlein, Katherine; Webster, Megan. (2008). “Technology, relationships, 

and problems: a research synthesis”. Marital and Family Therapy. 

34(4): 445-460. 

Joinson, Adam N. (2008). “Looking at, looking up or keeping up whith 

people? motives and use of Facebook”. proceedings of ACM CHI 

2008. Conference on Human Factors in Computing Systems. New 

York: University of Bath. 



 822|نرگسخوشکالموالهجوانمردکرم

Kitson, Rachel. (2019). “Positive and Negative Impact of Social Media on 

Relationships”. May10,2019. Online at: 

https://www.psychbytes.com/impact-of-social-media-on-relationships. 

Pirouz, Farahnaz. (2015). “The Relationship between Using Telegram and 

Interpersonal communication of Islamic Azad University Students of 

Karaj”. Humanities and cultural studies. 1(1): 590-601. 

Rainie, Lee; Wellman, Barry. (2012). Networked: The New Social Operating 

System. Cambridge: MIT. 

Sylvester, Dari; McGlynn, Adam. (2010). “The Digital Divide, Political 

Participation, and Place”. SocSci Comput Rev. 28(1): 64-74. 

Utz, Sonja; Beukeboom, Camiel. (2011). “The Role of Social Network Sites 

in Romantic Relationships: Effects on Jealousy and Relationship 

Happiness”. Journal of Computer-Mediated Communication. 16(4): 

511–527. 

Wellman, Barry. (1994). “I Was a Teenage Network Analyst: The Route 

from the Bronx to the Information Highway”. Connections. 17(2): 28-

45. 

Wellman, Barry. (1996). “An Electronic Group is Virtually a Social 

Network”, In: Culture of the Internet. Kiesler, S. ed. Lawrence 

Erlbaum Associates. 179-205. 

Wellman, Barry. (2001). “Physical Place and Cyberplace: The Rise of 

Personalized Networking”. Urban and Regional Research. 25(2): 227-

252. 

Wellman, Barry. (2002). “Little Boxes, Glocalization, and Networked 

Individualism”, In: Digital Cities II: Computational and Sociological 

Approaches. Tanabe M., Besselaar, P. V. D. & Ishida, T, Eds. Kyoto: 

Springer, Vol. 2362 of the SeriesLecture Notes in Computer Science. 

10-25. 

Wellman, Barry. (2003). “The Social Affordances of the Internet for 

Networked Individualism”. Computer Mediated Communication. 8(3). 


  



 9911زمستان| 82شمارة|سالششم|هاينوينمطالعاترسانهفصلنامه | 822

 


