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وزانیمشیمایپ؛یمجازیدرفضایفرهنگیهایریگجهت

یمجازیازفضاانینحوهاستفادهدانشجو

   یمحب یعل
 ،یئعلوم ارتباطات دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبا یدکتر یدانشجو

 .رانیا، تهران


 .رانیا ،تهران ،یاستاد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائ   ایک اصغر یعل

  چکیده
رایفرهنگراتییوتغیاجتماعيهااستفادهازشبکهزانیمنیبیاستتاهمبستگنيپژوهشایهدفاصل

مشخصکردهوجهت«تيهو»و«یفردشدگ»،«یاعتقاداتمذهب»،«یاجتماعهيسرما»درچهارحوزه
پژوهشني.دراديامشخصنمنگلهارتيايوفراماديماديهاراباتوجهبهمدلارزشیفرهنگراتییتغ

دهدیپژوهشنشانمنيحاصلازايهاافتهياستفادهشد.زینشيمایازروشپ،ياعالوهبرمطالعهکتابخانه
يشتریاستفادهبیاجتماعيهاکهازشبکهيدرحدمتوسطاستوافرادانيپاسخگویاجتماعهيسرمازانیم

سرما اسآنیاجتماعهيداشتند، حالکمشدن در موردتها در شدگ». به«یفرد را فرد کنشيسوکه
آرمانیجمع محیمشترکيهاو حفظ جهتميهااجتماعجادياايستيزطیچون دهد،یبشردوستانه

افزا با شبکهاشيمشخصشد از شدگزانیمیاجتماعيهاستفاده موردابديیمشيافزازینیفرد در .
درکاربرانتيهوتیبهشفافلیم،یاجتماعيهااستفادهازشبکهشيباافزادهدینشانمهاافتهيزین«تيهو»

افزا حال اساسنتاشيدر بر بنیهمچنقیتحقجياست. متغنیمشخصشد دریاعتقاداتمذهب»ریدو
پژوهشيهاافتهيوجودندارد.يرابطهمعنادار«یاجتماعيهااستفادهازشبکهزانیم»و«یاجتماعيهاشبکه

يفراماديهاکهکاربرانبهارزشدهدینشانمزین«یاجتماعيهاموردتوجهدرشبکهيهاارزش»درمورد
اشدهحيتصر مدل ايشتریبليتمانگلهارتيدر نتاافتهينيدارند. با درانجاميهاپژوهشجيهمسو شده
يمجازيهادرفضاکشورهادرتوجهبهارزشگريودیرانيکاربرانانیبيزيکشورهااستوتماگريد
.شودینمدهيد

، تیهو، یفردشدگ، یاجتماع هیسرما، یاجتماع یها شبکه، یفرهنگ راتییتغ :ها واژهکلید

.یاعتقادات مذهب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

:نويسندهمسئولasef1174@gmail.com 

mailto:asef1174@gmail.com
mailto:aliasgharkia@yahoo.com
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مقدمه 

 فضايمجازيباعثشدهشتابسريع به انسان ورود تجربه تحوالتفناوريارتباطیو

ازاينتنهادراستکهفرهنگ،سیاست،اقتصاد،دينوهمهامورمربوطبهانسانکهتاپیش

وعملکردشوند. معنا تغییراتبنیاديدرمفهوم، دچار نموداشتند، فضايواقعیرشدو

فضايمجازي تولد با رش1امروز زيرساختو تمامی که هستیم شاهد آن، سريع هايد

هیچ انگار استو تغییر حال در روبناهايفرهنگیجوامع وجوداقتصاديو ثابتی، چیز

چیزسیالشدهاست.نداردوهمه

شبکه فضايمجازيو که نیز ايران مختلفمردمدر اقشار میان هاياجتماعیدر

سیاسی،فرهنگی،اجتماعی،اقتصاديودينیگسترشچشمگیريداشتهاستتمامیامور

نويسندهکتابدرآمدي2اند.ديويدبلدچارتغییراتگستردهدرهستیومفهومخودشده

هاينوينارتباطینويسد:پیدايشتکنولوژيهايسايبردربارهتغییراتاخیرمیبرفرهنگ

درعرصه اينتغییراتتغییراتعمیقیرا هايمختلفزندگیروزمرهپديدآوردهاست.

رهنگتنهابرفبیشازهرچیزديگرازرهگذرتغییردرساختارهاوالگوهايارتباطی،نه

جوامعمعاصرتأثیرگذاشته،بلکهخوديکعرصهفرهنگینوينپديدآوردهکهباتعابیر

نامفرهنگالکترونیکی فرهنگديجیتال3مختلفازآنبه فرهنگمجازي4، فرهنگ5، ،

(.1331:11يادشدهاست)بل،6سايبروفرهنگنوين

شبکه اثرگذاري تغییشناخت بر مجازي فضاي اجتماعی درهاي ما پیرامونی رات

ضروريحوزه و امريالزم دينی و اجتماعی اقتصادي، فرهنگی، هايمختلفسیاسی،

گسست از تا زمینهاست و جلوگیري اجتماعی راهاي اجتماعی تقويتهمبستگی هاي

بر تأثیراتفضايمجازي از جديد شناختی تا بود آن پی پژوهشدر اين کرد. فراهم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Cyberspace 

2. David Bell 

3. Electronic Culture 

4. Digital Culture 

5. Virtual Culture 

6. Modern culture 



 631 |  ایک اصغر یعلو  یمحب یعل

تغییراتفرهنگیپیدا مادييا»کردهوباتوجهبهنظريهاينگلهارت،جهتتغییراتآنرا

مشخصنمايد.«فرامادي

 گذشته مطالعات بر مروری و نظری مبانی

فضايمجازييکدنیايجديدوموازياستکهباخطوطارتباطیوکامپیوترهايجهان

نگهداريمی و سنجشخلق رموز، جهانی، تردد آن در دنیايیکه شاخصهشود. ها،ا،

(.23-1331:22گیرد)بل،هاوکنشانسانیشکلمیسرگرمی

برنامه و فضايمجازيهمانندفضايواقعیابزارها هايگوناگونیبرايارتباطدر

دهدخودرابهديگرانمعرفیکردهواطالعاتشانراافرادوجوددارندکهبهافراداجازهمی

 (.Boyd&Ellison,2007:212ارتباطبرقرارکنند)بهاشتراکبگذارندوباديگران

می قرار رويپروفايلخود بر کاربر طريقاطالعاتیکه از اينفضا ماننددر دهد

اين همه عاليق)که اطالعاتشخصیو درخصوصهويتفردعکس، اطالعاتیرا ها

شود.آورد(برقراريارتباطتسهیلمیفراهممی

 1ای شبکه  جامعه

هاياجتماعیباعثبهوجودآمدنجامعهترشفضايمجازي،اينترنتوشبکهرشدوگس

دهندوگسترشهاريختاجتماعیجديدجوامعماراتشکیلمیايشدهاست.شبکهشبکه

هايتولید،تجربه،قدرتوگیريدرعملیاتونتايجفرايندايتغییراتچشممنطقشبکه

کند.فرهنگايجادمی

کاستل کالیفرنیا2زمانوئل برکلی دانشگاه در ارتباطات االصل اسپانیايی استاد

اي،هايشبکهايراشاملاقتصاداطالعاتی،اقتصادجهانی،فعالیتهايجامعهشبکهويژگی

،سیاستبربال3هايمتقابل،فرهنگواقعیتمجازيتحولدرساختاراشتغال،ظهورقطب

داندومعتقداست:دراينجامعهقلمروفرهنگیامیهزمانوفضايجريانرسانه،زمانبی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Networked community 

2. Manuel Castells 

3. Virtual Reality Culture 
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می مشابهدستخوشتحوالتشگرفی الگوهاي فرهنگی، قلمرو اين در وي ازنظر شود.

،برمحوريکنظاممنسجم3وارتباطاتنمادينزودگذر2پذيري،انعطاف1ايشدنشبکه

وسیلهاينايبهطورفزايندهآيدوتجلیاتتنوعفرهنگیبهايالکترونیکیبهوجودمیرسانه

(.1331:544گیرد)کاستلز،فضايالکترونیکیشکلمی

درجوامع4هاياجتماعیکاستلزمعتقداستکهشبکه وفضايمجازيتغییراتیرا

جوامعقرار6،دگرگونیفرهنگی5زمینهاينفرآيندتغییراجتماعیکنندکهدرپسايجادمی

(.1314:115دارد)کاستلز،

فن است معتقد کاستلز مانوئل مجموعهآوريدرمجموع ارتباطی، نوين ازهاي اي

بهوجودمی وفرآيندهايماديوآورندکهدرنتیجهآنجوامعمجازيرا همهساختارها

(.1331:43شوند)کاستلز،معنويبشريدگرگونمی

تکنولوژي درنتیجه تغییراتفرهنگی نظر به ارتباطی نوين امريهاي محققان اکثر

،بانگاهیامیدوارانهتحولدرفرهنگرا7رسد.رونالداينگلهارتناپذيربهنظرمیاجتناب

)رسانه اجتماعی و اقتصادي تکنولوژيکی تحوالت میپیامد آموزشی( و کهاي داند

میبه حرکت خاموش چراغ و تدريجی تحکیمصورت باعث نهايت در که کند

(.1373:43)اينگلهارتشودمی3دموکراسی

 دو بر را خود نظري چارچوب کمیابی1وي فرضیه دگرگونی1( به هايکه

کهبرآثاربلندمدتنسلیاشارهدارند،بنانهادو11(فرضیهاجتماعیشدن2مدتوکوتاه

مجموعه درهايمربوطبهدگرگونیارزشبینیايازپیشبراساسايندوفرضیه، را ها

دهد.همیجوامعارائ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Networking 

2. flexibility 

3. Sympathetic ephemeral communication 

4. Social Networks 

5. Social change 

6. Cultural Transformation 

7. Ronald Inglehart 

8. Democracy 

9. The scarcity hypothesis 

10. The Socialization Hypothesis 
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هاينوينبرتغییراتويدرمطالعاتپیمايشیخودبهدنبالسنجشتأثیرتکنولوژي

وتالشمی وپیامدهايشانراهايفرهنگیوعلتکندماهیتدگرگونیفرهنگیبوده ها

شناسايیکند.

تکنولوژي تغییراتفرهنگیچرايیوچگونگیتأثیر فضايمجازيبر هاينوينو

هاينوينواقعیتمجازيراکهبرآمدهازتأثیرتکنولوژي1هايممهماست.مايکلايمسئله

داندکهبرايمدتیکوتاهدرفناوريوبرايمدتیطوالنیدراست،تکاملفرآينديمی

گیردکهچگونههرتغییريانديشهغرببهحرکتدرآمدهاست.اواينموضوعراپیمی

(26-1311:25شود)هايم،هامیردرروابطانساندرفناوريدانشمنجربهتغیی

جورج2برايدرکتغییردرروابطانسانیدرفضايمجازيبراساسنظريهمبادله

و کاربر براي پاداش نوعی مجازي فضاي در جديد فضاهاي و کشفمفاهیم هومنز،

راينفضاسپريمخاطببههمراهداردوبههمیندلیلويزمانبیشتريرانسبتبهقبلد

هاياجتماعیصرفکند،کندومتعاقبآنهرچقدرکاربرزمانبیشتريرابرايشبکهمی

شود.انزوايويبیشترمی

فردداردکهباعثتغییراتیعمدههاوخصوصیاتیمنحصربهفضايمجازي،ويژگی

اددارندکهاعتق5وپوستر4،رايت3درفرهنگشدهاستدرمقايسهبافضايواقعی،فیشر

آزادي جهانی، ارتباطی وسايل و بستر اينترنت، و مجازي انحصارطلب،فضاي و خواه

( هستند تحول حال در همواره که هستند سريع و شکننده  Macfadyenقدرتمند،

&Roche,2004:18.)

الیسون و بويد مبادله، نظريه راستاي شبکه6در که مجازيمعتقدند اجتماعی هاي

هايمحسوسوعینیوتغییرلیلسرمايهاجتماعی،انزواوبريدگیازمشارکتعموماًبهتق

(.Boyd & Ellison, 2007:212انجامد)روابطاجتماعاتمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Michael Heim 

2. Exchange theory 

3. Fisher 

4. wright 

5. poster 

6. Boyd & Ellison 
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برخاستهازفرهنگبرترعلمیوتکنولوژيکیمی داندکهکاستلزفضايمجازيرا

.(Castells,2001:80)مأموريتآنغلبهبرجهاناست

هايفضايمجازيدررتبیینبخشیازنظرياتخوددرزمینهويژگینیزد1هاراوي

هايقديمیگويد:دراينفضا،فرهنگفناوريدوگانهانگاريکتابمانیفستسايبرگمی

انديشهغربیمانندذهن/بدن،من/ديگري،فیزيکی/غیرفیزيکی،انسان/حیوان،انسان/

شوندوماديگرقادرقیقت/خیالبهچالشکشیدهمیماشین،مرد/زن،واقعیت/ظاهر،ح

(.1337:3هاوياحتیهويتیبیولوژيکیتفکرکنیم)هاراوي،نیستیمدرقالبايندوتايی

چپمن اينزمینه اشاعه2در پخشو اينترنتوفضايمجازيبا داردکه اعتقاد نیز

پست قطعه3مدرنشرايط و وحدت عدم ، و دانش شدگی نوعیقطعه فرهنگ،

(.1336:1کند)کوثري،تشديدشدهراتسهیلمی4پروتستانتیسم

 مجازی اجتماعی های شبکه در 5هویت

پسازفراگیرياينترنت،ديدگاه هايمختلفودرهرچنددرموضوعهويت،خصوصاً

می متناقضارائه همگرايیزياديرابرخیموارد اينزمینه در پژوهشکاستلز اما شود،

میا زمینه اين در کاستلز کرد. يجاد اجتماعیدرصورتی»نويسد: کنشگران از سخن که

مجموعه هويتعبارتاستازفرايندمعناسازيبراساسيکويژگیفرهنگیيا باشد،

ويژگیپیوستههمبه از میاي داده اولويت ديگر معنايی منابع بر که فرهنگی شودهاي

 1331)کاستلز، ويپساز22: منشأبحث(. صورتو بینسه اينزمینه هايفراواندر

تمايز3داروهويتبرنامه7،هويتمقاومت6بخشبرساختنهويتيعنیهويتمشروعیت

شود.قائلمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. haraway 

2. Chapman 

3. post modern 

4. Protestantism 

5. Identity 

6. Legitimate identity 

7. Identity of Resistance 

8. Developer identity 
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توانبهدوايراازلحاظهويتکاربران،میتعاملدرفضايمجازيوجامعهشبکه

واقع هويت با که کاربرانی اول کرد. تقسیم میگونه تعامل به خود دومی و پردازند

پنهانمی انديشندکهشناختهويتآنانکنندوچنینمیکاربرانیکههويتخويشرا

دست کیفیتتأثیريدر تعاملو شیوه سطحو استکه آشکار ندارد. اهدافشان يابیبه

خانیکیاستفادهازسازوکارهايارتباطیدرهريکازدوگروهبايکديگرمتفاوتاست)

(.1311:31وبابايی،

 مجازی اجتماعی های شبکه در 1اجتماعی سرمایه

2(فرديدرتحلیلشبکه1هيدگا،دوداعیـجتمارمايهـسبراساسمنابعموجوددرموضوع

گفتانتومیبنديينتقسیماست.طبقحامطرها(گروهیدرارتباطبینروابطگروه2و

حهیمطروسطحگردر6اـفوکويامو5ماـپاتن،4کلمن،3يوردونظربازجتماعیاکهسرمايه

می شود که آن رتصودر اسرمايه دارايککاالصورتبهجتماعی نموو ديیجمعی

درسطحروابطگروهاکهبرآيندنهايیکترمشا،هارهنجاد،عتما،ابطرواشامليابدومی

سطحدرجتماعیتنهااسرمايه،بکهتحلیلشهيدگاازدماشود.اآنجامعهاست،نمايانمی

هـبوستدياجتماعیکااليیفراسرمايهشودکهبراساسآنحمیمطرديفر-ايبطهرا

گـس اذـرمايه روارـفاري در ـباد ـجتماط ااعی در ختیاو موجواگذر منابع اشتن در يند

حمايتیاريوبزاابعـرمنـبددوگرمیقطالرانتظارداموزدهبادوکسبسوايبطبرروا

هـتیابیبـسوداعیـجتماطـباددرروارـفارياکهباسرمايهگذ،شبکهددرموجوعومتنو

(.Imam,2009: 38باشد)زمیيدمتمرکآستمیدبه،جتماعیمختلفيادهاـپیون

مهم دتريننظريهاز بريويدگاپردازان و اجتماعیشبکه سرمايه شناسجامعهلمنه

ا7ايیواستاددانشگاهتورنتوکاناد-آمريکايی پیوندهاوروابطکهتـسامعتقدويست.
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اجتماعیمحسوبمی استسرمايه شبکه روابطبحثاصلیديدگاه ساختار تنها و شود

می قرار موردتوجه میکنشگران همچنین ولمن گیرد. امسگويد ـصـئله دلی هدگاـيدر

روابکهـش واتـساطـب، يتشکیلحدهاو شبکهاختجامعهسدهنده هايتعاملیهستند.،

ازاعضايشبکهومجموعهساختاجتماعیبه کهافراد،عنوانيکشبکه، ايازپیوندها

ننداتوشبکههامیياـعضات.ـسشدهاسازد،تشکیلمیبههممتصلراهاهوگرانوکنشگر

فرا وهگراد، دنهاها، موجوديتها سازمانو يا و..هايحقوقیو ها )ولمن، باشند .1113:

41.)

 مجازی اجتماعی های شبکه در 2فردشدگی یا 1فردگرایی

درجوامعايجادکاستلزمعتقداستکهشبکه هاياجتماعیوفضايمجازيتغییراتیرا

پسمی در که قرارکنند ما فرهنگیجوامع دگرگونی اجتماعی، تغییر فرآيند اين زمینه

اساسیايندگرگونیفرهنگیبهظهورمجموعهجديديازهايگويد:ويژگیدارد.اومی

بهارزش که دارد ارجاع تعريفمیها خودمختاري و فردشدگی معتقدعنوان او شوند.

برنامه بر فردشدگیعبارتاستازگرايشیفرهنگیکه بهاست: ترينمثابهمهمهايفرد

می تأکید او رفتار بر دهنده جهت معتقداصل کاستلز همانکند. فردشدگی است:

برنامهفردممکناستبه هايمشترکیسويکنشجمعیوآرمانفردگرايینیستزيرا

گیريشدهباشدوهدفرسیدنبهاهدافزيستياايجاداجتماعجهتچونحفظمحیط

عالیوآرمانیجمعیاستکهدرخدمتجامعهوجهاناست؛امافردگرايیبهزيستیفرد

دهدکههدفاصلیآنرسیدنبهاهدافبرنامهفرديشدهخودقرارمیراهدفنهايی

ومنفعتطلبانهفردياستکهحتیممکناستتحققآنبهجامعهآسیبتعريف شده

(.1314:115واردنمايد)کاستلز،

 از رنظر وينی اگستر3لمنو ارهااربزش نويني اتباطی تغییراتی ، ساسی هنحودر

ارهاقروهگرجاياينکهدرمردمبهکهصورت،بدينستدهاکرديجااهاننساابینتتعامال
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باشنددا شته طو، به بههيندافزر اي شبکهدفرعنوان هايی شداي ه دنیايمیعمل در کنند.

شبکه کار،1ايفردهاي واحد خانواده، نه دارد قرار توجه مرکز در استکه فرد اين

(.Rainie&Wellman,2012: 6همسايگیونهگروهاجتماعی)

 مجازی اجتماعی های شبکه در 2مذهبی اعتقادات

درهم و چنداليه پیچیده، جديد، ترکیبی قالب در رسانه و فرهنگ حجمدين، تنیده،

قابلقابل مسائل موضوعاتو از دادهتوجهی قرار پژوهشگران کار دستور در را مطالعه

پربسامد بامعانیمتفاوتی4«رسانهدينی»و3«ايرسانهدين»است.دومفهومترکیبینسبتاً

شود،ازرهگذرتوجهبهنحوهارتباطوسازگاريدينورسانههاارادهمیکهازکاربردآن

اند.يافرهنگدينیورسانهپديدآمده

کنت آگوست نوزده، قرن تأثیرگذار اسپنسر5متفکران هربرت دورکیم6، امیل ،7،

مارکس3ماکسوبر کارل فرويد1، زيگموند دينهمگیپیش11و که بودند بینیکرده

ظهورجامعهصنعتیافتآنچشمگیربه با و ازدستخواهدداد تدريجاهمیتخودرا

سالمی بیشتر در اجتماعیبود.شود. علوم عمومیدر عقیده افولدين، بیستم، هايقرن

مستمردرتاريخطوالنیخودلیکندردههگذشتهنظريهغیردينیشدنبابیشترينچالش

سازدينداريازمواجهشدهاستواکنونحجمزياديازشواهدجديددربارهعواملزمینه

(.17-1331:7سراسرجهاناکنوندردسترساست)اينگلهارت،

دردودههگذشتهنظريهافولدين،باانتقادهايفزايندهمواجهشدهونظريهغیردينی

بابیشترينچالشدرتاريخطوالنیخودمواجهاست.پیترآل.برگر،شدندرحالحاضر
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دعاويپیشینخودراپسگرفت.1161ترينطرفدارانغیردينیشدندردههيکیازمهم

برخیاستثنائاتبه دنیايامروزبا ايکهدراندازهکنترلبهصورتغیرقابلاومعتقداست:

د استو مذهبی بوده، مذهبی استگذشته بوده تاکنون آنچه بیشاز مناطق برخی ر

(.1331:13)اينگلهارت،

 پژوهش پیشینه مرور

هايايرانیانکهدرموردمتغیرهاياعتمادوهاونگرشارزشنتايجحاصلازچندپژوهش

يا فردگرايی و مذهبی اعتقادات مذهبی(، و قومی )ملی، هويت اجتماعی، سرمايه

نشانمیدرايرانانجام1314و1332و1371هايگرايی،درسالجمع دهدکهازشده،

،شاهدسیرنزولیدرجامعهايرانیدرتمامیمتغیرهاهستیموروند1314تاسال1371سال

رود.جامعهايرانیبهسمتکاهشاعتمادوسرمايهاجتماعیپیشمی

 سال در همکاران و گوهري حمیده تحقیق 1312نتايج شیوهدر هايموردبررسی

قومیت شبکهبازنمايی در ايرانی میهاي نشان مجازي، اجتماعی ازهاي استفاده دهد:

هايقومیبیشترتجلیونمودپیداکنند.نتايجپژوهشبوک،باعثشدهاستفرهنگفیس

هايارتباطیباعثنیزنشاندادهاستکهاستفادهازفناوري1311محمودبابايیدرسال

انسانا تعاملی نظام در دسترسی و بیانی کنشگري، الگوهاي بهبود در-فزايشو انسان

نتايجپژوهشنسرينآذرگوندرسال دهدکهبیننیزنشانمی1311اينترنتشدهاست.

واديانوگروهبوکدرمیاناقوام،ملتافزايشمیزاناستفادهازفیس هايمذهبیدرها

بوکاستفادههاوگروهايمذهبیکهبیشترازفیسواقوام،ملتجهان،رابطهوجوددارد

اندهويتخودرابهديگرانبشناسانند.اندبیشترتوانستهکرده

پژوهشکمالدستنتايجبه از آمده سال همکاراندر نشان1311الدينموسويو

يکرابطهمستقیممی میانساختارفضايمجازيوفرهنگاعتماد، ودرسطحدهدکه

شود.نتايجمتوسطوجودداردوباافزايشاستفادهازفضايمجازي،میزاناعتمادبیشترمی

سال پژوهشنازنینکاظمینیدر اينترنت1312حاصلاز از میزاناستفاده که نشانداد

باعثافزايشتغییراتفرهنگیوتغییراتسبکزندگیدرکاربرانايرانیشدهاست؛اما
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ندارد.بینمیز معناداريوجود تغییراتدينیآنانرابطه اينترنتو کاربراناز اناستفاده

حاکیازآناستکهوضعیتسرمايه1311نتايجپژوهشامراهللامانیکالريجانیدرسال

شبکه در کارکرد ساختو ازنظر کارکرداجتماعی و ساختار با مجازي اجتماعی هاي

هامتصورشد.ايبینآنتوانرابطهتداردونمیمشخصخوددرفضايواقعیتفاو

شبکه از موضوعاستفاده عربستانسعوديبا هاياجتماعیتوسطنتايجتحقیقیدر

هاياجتماعی،تغییراتفرهنگیرادهدکهاستفادهازشبکهدانشجوياناينکشورنشانمی

ايدئولوژيکوهويتجنسیهاازنظراعتقادي،فکري،اخالقی،درمیانکاربراناينشبکه

میافزايشمی نشان نیز انگلستان کشور در پژوهشديگري نتايج شبکهدهد. هايدهد

تسهیلومنجربهافزايشاعتمادوباالرفتنسرمايه تعاملاجتماعیکاربرانرا اجتماعی،

طوردبهدهاجتماعیدرمیانکاربرانشدهاست.نتايجپژوهشديگردرنیجريهنیزنشانمی

تغییراتپارادايمفرهنگیدرنتیجهاستفادهازامکاناتاينترنتدرمصرففرهنگی عمده،

مردمبهوجودآمدهاست.

 1شناسی روش

باشد.درايناي،پیمايشیمیروشمورداستفادهدراينپژوهشعالوهبرمطالعاتکتابخانه

ازگروهروشبرايگردآوريداده افراها تعداديدخواستهمیهايمعینیاز به شودکه

اينپاسخ تشکیلمیپرسشمشخصپاسخدهند، اطالعاتپژوهشرا مجموعه دهندها

(.1331:521)ببی،

جامعهآمارياينپژوهشدانشجوياندانشگاهعالمهطباطبايیودانشگاهتهرانبودند

هانتخابشدند.برايهاباتوجهبهفرمولکوکرانبهروشتصادفیسادنفرازآن332که

صورتحضورياستفادهآورياطالعاتدربخشپیمايش،ازتکنیکپرسشنامهوبهجمع

استفادهشدکهمقدار2شددراينپژوهشبرايتعیینپايايیپرسشنامهازآلفايکرونباخ

بود.76/1آن
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 متغیر نهايی پژوهشبرآيند اين فردشدگی»در » از استفاده محاسبه»با » ريکود»و

کاهشارتباطکالمیدر»،«میلبهکمکديگراندرفضايمجازي»هايشاخص«کردن

فضايمجازي از «فضايواقعیمتأثر فضاي»، تنهايیدر عین زيستجمعیمجازيدر

«واقعی شهرتو»،«هاياجتماعیباالرفتنمشارکتاجتماعیدرنتیجهاستفادهازشبکه»،

«اجتماعیبههرطريقیهايکسبدرآمدباالدرشبکه بهخودومنافعخوددر»، توجه

هاياجتماعیدرصورتفراهمسرهمکالهگذاشتنمردمدرشبکه»،«هاياجتماعیشبکه

موردمحاسبهقرارگرفت.«هاياجتماعیگريدرشبکهتفاوتیونظارهبی»و«بودنفرصت

 متغیر نهايی برآيند پژوهش اين مذهبی»در اعتقادات » از استفاده و1«محاسبه»با

هاياسالمیهمانندقرآن،نماز،چالشکشیدهشدنارزش»هايبهشاخص2«ريکودکردن»

شبکه در حجابو... شیعه، امامان پیامبر، «هاياجتماعیروزه، فعلی»، وضع شدن کمتر

واقعی فضاي به نسبت مجازي فضاي در «دينداري ويژگی»، برخی رواج هايمیزان

میزانمذهبیمعرفیکردنافراددر»و«هاياجتماعیبینمردمعیومذهبیدرشبکهاجتما

موردمحاسبهقرارگرفت.«هاياجتماعیشبکه

ريکود»و«محاسبه»بااستفادهاز«سرمايهاجتماعی»دراينپژوهشبرآيندنهايیمتغیر

کردن شاخص« تاکسی»هاي همانند مجازي فضاي امکانات از اينترنتی،استفاده هاي

تربهاخبارواطالعاتدرموضوعاتمختلفدردسترسیسريع»،«هايبانکیو...پرداخت

،«هاياجتماعیاطالعاتواخباردروغوبسترسازيشايعهدرشبکه»،«هاياجتماعیشبکه

گروه» توسط جعلی اخبار و اطالعات اپوزيسیونانتشار و مخالف «هاي سازگاري»،

تأثیر»،«هاياجتماعیباواقعیاتبیرونیشدهازشبکههايکسبباروآگاهیاطالعات،اخ

هاياجتماعیوتأثیرآنبرهاياجتماعیبرزندگیافراد،ارتباطودوستیدرشبکهشبکه

هاياجتماعیباعثبیشترشدنتوجهدولترشدشبکه»،«ارتباطودوستیدرفضايواقعی

هايمیزاناعتمادبهافراددرشبکه»،«عیومحرومانجامعههاياجتماوحکومتبهآسیب

«اجتماعی گروه»، به اعتماد شبکهمیزان اصنافدر و «هاياجتماعیها به»، اعتماد میزان
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«هاياجتماعیمیزاندفاعازانقالباسالمیدرشبکه»و«اخبارواطالعاتمنابعمختلف

موردمحاسبهقرارگرفت.

استفادهاز«چگونگیابرازهويت»آيندنهايیمتغیردراينپژوهشبر و«محاسبه»با

کردن» ريکود شاخص« ازجمله افراد اجتماعی طبقه در»هاي افراد اجتماعی طبقه بیان

اجتماعیشبکه «هاي شبکه»، ملیتدر اجتماعیبیان «هاي هويت»، با خود معرفی میزان

،«هاياجتماعیبیانقومیتخوددرشبکه»،«قومیتافراد»،«هاياجتماعیمجهولدرشبکه

ترويجزبانقومیيامحلیخوددر»و«هاياجتماعیزباننوشتاريوگفتاريدرشبکه»

موردمحاسبهقرارگرفت.«هاياجتماعیشبکه

 پژوهش های سؤال

 پژوهش اصلی سؤال

- بین شبکه»آيا از استفاده اجتماعیمیزان هاي » فرهنگی»و تغییرات رابطه«

دارديوجوددارد؟معنی

سؤاالتفرعیپژوهش

ارتباطمعنی- آيا بین شبکه»داري از هاياجتماعیاستفاده » اجتماعی»و سرمايه

وجوددارد؟«دانشجويان

معنی- ارتباط آيا بین شبکه»داري از استفاده اجتماعیمیزان هاي » اعتقادات»و

رد؟وجوددا«مذهبیدانشجوياندرفضايمجازي

خووعاداتدانشجويانارتباطبینشبکه- هاياجتماعیفضايمجازيوخلق،

)فردگرايیيافردشدگی(چگونهاست؟

هاياجتماعیفضايمجازيچگونهاست؟نحوهابرازهويتدانشجوياندرشبکه-

هاياجتماعیفضايمجازيبراساسگیريتغییراتدرشبکهوسويجهتسمت-

اينگلهارت جهتمدل است؟ سمتچگونه به مجازي فضاي در دانشجويان گیري

هايمادياستيافرامادي؟ارزش
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 پژوهش های یافته

برخیيافته ابتدا اينبخش، اطالعاتجديديدردر پژوهشکه هايعمومیحاصلاز

شود،دراختیارخوانندگانقرارموردکاربرانوبرخیمتغیرهاياينپژوهشراشاملمی

هايپژوهشدرقالبجداولنهايیبرايپاسخگويیبهسؤاالتردودرادامهيافتهگیمی

شبکه فردشدگیدر اعتقاداتمذهبی، میزان اجتماعی، سرمايه متغیرهاي: هايتحقیقدر

هاياجتماعی،برهايموردتوجهدرشبکههاياجتماعیوارزشاجتماعی،هويتدرشبکه

شدهاست.اساسنظريهاينگلهارت،ارائه

 پژوهش اصلی متغیرهای های شاخص های یافته برخی

 های اجتماعی : امکانات و خدمات مورداستفاده در شبکه9جدول 

امکاناتوخدمات

مورداستفادهدر

هایاجتماعیشبکه

زیادتاحدودیکماصالً
خیلی

زیاد
جمع

ارسالودريافتپیام
323163111134332تعداد

%111%1/35%23%17%11%3درصد

ديدنويدئووشنیدنموسیقی
11633412411331تعداد

%111%23%32%21%16%4درصد

بارگذاريويدئووموسیقی
33141111652331تعداد

%111%13%25%26%24%1درصد

بارگذاريعکس
26121113355331تعداد

%111%14%23%31%1/24%6درصد

جستجودرفضاياينترنت
41111143641371تعداد

%111%11%22%27%25%12درصد

متنگذاشتندرپیجياکانال

ياصفحه

33321411233331تعداد

%111%33%1/24%36%21%3درصد

انتشارمطالبدرساير

هاو...ها،کانالانجمن

75331167526331تعداد

%111%6%11%31%13%11درصد

51331313725332تعدادکامنتگذاشتن
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امکاناتوخدمات

مورداستفادهدر

هایاجتماعیشبکه

زیادتاحدودیکماصالً
خیلی

زیاد
جمع

%111%6%22%34%23%13درصد

اليککردن
376512111554332تعداد

%111%14%27%31%17%1درصد

نوشتنياداشت
661171226215332تعداد

%111%3%16%31%31%17درصد

خواندنياداشت
33161173142332تعداد

%111%11%23%31%25%1درصد

دريافتاخبارواطالعاتدر

موردوقايعورويدادها

116312211463331تعداد

%111%2717%31%17%4درصد

جستجوياطالعات)علمی،

فرهنگی،اجتماعی،ورزشی،

پژوهشی،سیاسی،هنريو...

153513511234331تعداد

%111%21%21%35%1%3درصد

هاوعضويتدرگروه

هايمختلف...کانال

115114212141332تعداد

%11111%%31%37%15%4درصد

تفريحوسرگرمی
31531131113331تعداد

%111%31%23%23%13%3درصد

هاياجتماعیمورداستفادهدرشبکههايجدولدرزمینهامکاناتوخدماتباتوجهبهيافته

درصد(،63توسطکاربران،مشخصشدکهامکاناتوخدماتارسالودريافتپیام)با

 )با موسیقی شنیدن و ويدئو )55ديدن با سرگرمی و تفريح و53درصد(، درصد(

برايدانشجوياندرشبکه51جستجوياطالعات)با هايدرصد(بیشترينمورداستفادهرا

اجتماعیدارند.
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 های اجتماعی ها و اصناف در شبکه : میزان اعتماد به گروه4جدول 

 هاواصنافگروه
میزاناعتماد

جمعدانمنمیزیادمتوسطکم

کارگران
131377125332تعداد

%111%6%13%43%25درصد

دارها)ماشینومسکن(بنگاه
1731453425332تعداد

%111%6%3%37%46درصد

رانندگانتاکسی
1341715521332تعداد

%111%5%14%44%1/35درصد

پزشکان
6115612333332تعداد

%111%1%33%41%15درصد

قضات
3713311151332تعداد

%111%1/13%23%34%22درصد

کسبه
1311574541331تعداد

%111%11%11%1/41%36درصد

نیرويانتظامی
171531233331تعداد

111%1%1/24%1/4%25درصد

پلیسراهنمايیورانندگی
35332%13153111تعداد

%111%1%26%1/4%24درصد

تجاروبازاريان
1351466337331تعداد

%111%1%16%33%35درصد

هاارتشی
3514411546331تعداد

%111%12%27%37%22درصد

مديراندولتی
1511116143331تعداد

%111%11%1/13%31%31درصد

5117312236332تعدادمعلمان
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 هاواصنافگروه
میزاناعتماد

جمعدانمنمیزیادمتوسطکم

%111%1%31%45%13درصد

نگارانروزنامه
5617112327331تعداد

%111%1/7%33%44%14درصد

اساتیددانشگاه
4217714411332تعداد

%111%4%37%46%11درصد

ورزشکاران
5417113111332تعداد

%111%4%36%44%14درصد

روحانیون
1611135543332تعداد

%111%12%14%31%42درصد

هنرمندان
3117211121331تعداد

%111%5%23%45%21درصد

دانشجويان
5317611335332تعداد

%111%1%21%1/46%15درصد

درصد،ورزشکارانبااعتماد37هاياينپژوهش،اساتیددانشگاهبااعتمادبراساسيافته

روزنامه36 درصد، اعتماد با 33نگاران اعتماد با پزشکان با33درصد، معلمان درصد،

هاياولتارتبهدرصداعتماددر23درصدوقضاتبا21درصد،دانشجويانبا31اعتماد

شبکه کاربران اعتماد هشتم اعتماد با هنرمندان دارند. قرار اجتماعی و23هاي درصد

هايهايبعديقراردارند.دراينبخشهمچنینيافتهدرصددررتبه27هابااعتمادارتشی

ینودارانماشهاياجتماعی،بهبنگاهاعتماديدرشبکهپژوهشنشاندادندکهبیشترينبی

درصد،کسبهوتجارو31درصد،مديراندولتیبا42درصد،روحانیونبا46امالکبا

درصداختصاصدارد.35درصدورانندگانتاکسیبا36بازاريانبا
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 : میزان اعتماد به اخبار و اطالعات منابع مختلف9جدول 

منابع

میزاناعتماد

خیلی

کم
جمعخیلیزیادزیادمتوسطکم

راديووتلويزيونداخلی
71131135137331تعداد

%111%1%15%21%24%21درصد

مطبوعات
47331233534332تعداد

%111%11%22%33%23%12درصد

ايهايماهوارهکانال
651171275325332تعداد

%111%6%15%33%23%17درصد

هاياجتماعیاينترنتوشبکه
231111477721332تعداد

%111%5%21%33%23%7درصد

هايسايرينگفته
15411237245332تعداد

%111%1%6%22%21%41درصد

اساسيافته بر به اعتماد میزان پژوهش، اين مطالبمطبوعات»هاي و اخبار احتساب« با

( است خبري منابع ديگر از بیشتر متوسط؛ 66اعتماد و شبکه»درصد( و هاياينترنت

راديوو»درصدو54با«ايهايماهوارهکانال»درصداعتماددررتبهدومو63با«اجتماعی

هايسوموچهارماعتماددرصدوبااختالفيکدرصددررتبه53با«تلويزيونداخلی

کاربرانبهمنابعخبريقراردارند.

 جتماعی در فضای مجازی بین مردمهای ا : رواج برخی ویژگی2جدول 

 هاویژگی
میزانرواج

جمع
خیلیزیادزیادمتوسطکمخیلیکم

گذشت
13112514135331تعداد

%111%1%4%24%32%36درصد

داريامانت
14512111134332تعداد

%111%1%3%23%33%37درصد

132121117175332تعدادانصاف
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 هاویژگی
میزانرواج

جمع
خیلیزیادزیادمتوسطکمخیلیکم

%111%1%4%23%31%34درصد

دستگیرياز

نیازمندان

44731547333332تعداد

%111%3%21%41%11%11درصد

گويیدروغ
425462111114331تعداد

%111%27%31%16%14%11درصد

پايبنديبهقولوقرار
114136112616331تعداد

%111%4%6%25%35%27درصد

دورويیوتظاهر
434246131115332تعداد

%111%31%34%12%11%12درصد

تقلبوکالهبرداري
324153146111331تعداد

%111%23%33%13%11%3درصد

تملقوچاپلوسی
214172133112331تعداد

%111%26%36%13%11%7درصد

بدبینی
215211312371332تعداد

%111%13%33%26%13%7درصد

صبروبردباري
661371333411331تعداد

%111%2%3%34%35%17درصد

مهرواخوت
631211344611331تعداد

%111%2%12%1/35%31%17درصد

جوانمردي
751171214713331تعداد

%111%3%12%33%31%11درصد

گرايیتجمل
112131127134332تعداد

%111%43%33%3%5%4درصد

ويژگیشبکه که بستريهستند اخوت،هاياجتماعی مهر، قبیلگذشت، از انسانی هاي

يابند.هاهمانندفضايواقعیبروزوظهورمیجوانمرديبدبینی،دورويیو...دربسترآن

اساسيافته رواجبرخیويژگیبر از فضايمجازيهاياينپژوهش، هاياجتماعیدر
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«گرايیتجمل»مشخصشدکه 31با تملقو»درصد،66درصد،تقلبوکالهبرداريبا

53با«گويیدروغ»درصدو62با«عدمپايبنديبهقولوقرار»درصدو62با«چاپلوسی

هاياجتماعیبیشترينآمارگسترشراهايرذيلهانسانیهستندکهدرشبکهدرصدويژگی

ي،انصاف،صبرومهروجوانمرديدارهايحسنهازقبیلگذشت،امانتدارندوويژگی

هاياجتماعیگسترشچندانیندارند.درشبکه

 های اجتماعی . درصد و توزیع فراوانی سرمایه اجتماعی در شبکه1جدول 

 درصد فراوانی هایاجتماعیسرمایهاجتماعیدرشبکه

 %7 31 کم

 %34 321 متوسط

 %3 31 زياد

 %111 332 جمع

هايسرمايهاجتماعیدرشاخص«ريکودکردن»و«محاسبه»جدولکهازباتوجهبهنتايج

هاياجتماعینسبتبهآمدهاست،شاخصسرمايهاجتماعیدرشبکهدستاينپژوهشبه

درصد(.34وضعیتکنونیجامعهدرحدمتوسطاست)

 «های اجتماعی میزان استفاده از شبکه»و « سرمایه اجتماعی». رابطه بین 6جدول 

 سرمایهاجتماعی
 هایاجتماعیمیزاناستفادهازشبکه

 جمع
 ساعتبهباال16 ساعت15تا11 ساعت11تا6 ساعت5تا1

کم
 31 1 42 23تعداد

 %7 %21 %3 %3 %12 درصد

متوسط
 321 4 53 112 152 تعداد

 %34 %31 %33%37 %31 درصد

 زياد
 31 1 5 12 14 تعداد

 %1/13 %3%1 %7 درصد

 جمع
 332 5 61 123 131 تعداد

%111 %111 %111 %111 %111 درصد

Chi-Square=12/021 df=6 sig=0/061 
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محاسبه آماري آزمون با توجه اسکوئربا )کاي 1شده با می15(، اطمینان تواندرصد
«اجتماعیهايمیزاناستفادهازشبکه»و«سرمايهاجتماعی»قضاوتکردکهبیندومتغیر

توانقضاوتکردکهاستفادهبیشترياکمتررابطهمعناداريوجودندارد.برايناساسنمی
رابطهوجوددارد.هاياجتماعیباکاهشياافزايشسرمايهاجتماعی،ازشبکه

 . درصد و توزیع فراوانی میزان اعتقادات مذهبی در شبکه اجتماعی7جدول 

 درصدناخالص فراوانی شبکهاجتماعیمیزاناعتقاداتمذهبیدر

 %45 173 کم

 %54 213متوسط

%11 1 زياد

 111 332 جمع

هاياعتقاداتمذهبیدرشاخص«ريکودکردن»و«محاسبه»باتوجهبهنتايججدولکهاز
هاياجتماعیبهدستآمدمشخصشددرحالحاضرمیزانبروزوظهوراعتقاداتشبکه

 فضاي در است.مذهبی شدن سمتکم به میزان اين و است متوسط حد در مجازي
هاياجتماعی،اعتقاداتمذهبیدرحالسیرنزولیدهددرشبکهدرمجموعنتايجنشانمی

 باشد.می

 «های اجتماعی میزان استفاده از شبکه»و « های اجتماعی اعتقادات مذهبی در شبکه». رابطه بین 8جدول 

اعتقاداتمذهبیدر

 هایاجتماعیشبکه

 هایاجتماعیمیزاناستفادهازشبکه
 جمع

 ساعتبهباال16 ساعت15تا11 ساعت11تا6 ساعت5تا1

 کم
 173 2 32 62 77 تعداد

 %45 %41 %53 %43 %41 درصد

 متوسط
 213 3 23 65 112 تعداد

 %54 %61 %46 %51 %51 درصد

 زياد
 1 1 1 1 1 تعداد

 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 درصد

 جمع
 332 5 61 123 131 تعداد

 %111%111%111 %111 %111 درصد

Gamma=0/000 sig=0/075 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Chi-Square 
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1شده)گاماباتوجهباآزمونآماريمحاسبه با توانقضاوتکرددرصداطمینانمی15(،

هايشبکهمیزاناستفادهاز»و«هاياجتماعیاعتقاداتمذهبیدرشبکه»کهبیندومتغیر

رابطهمعناداريوجودندارد.برايناساسکاربراناعتقادداشتندمیزاناعتقادات«اجتماعی

رنگشدناستوتفاوتیبینافراديکهزمانزياديمذهبیدرفضايمجازيدرحالکم

کنند،ديدهکنندوکسانیکهکمترازاينفضااستفادهمیرادرفضايمجازيسپريمی

.شودنمی

 های اجتماعی . درصد و توزیع فراوانی فردشدگی در شبکه1جدول 

 درصد فراوانی هایاجتماعیفردشدگیدرشبکه

 %3 34 کم

%33 311 متوسط

%7 21 زياد

%111 332 جمع

 از که نتايججدول به توجه محاسبه»با » کردن»و ريکود فردشدگی»هايشاخص« در«

هاياجتماعیمیزانفردشدگیمشخصشدکهدرشبکههاياجتماعیبهدستآمدشبکه

( دارد قرار متوسط حد شبکه33در در ويژگی اين و ازدرصد( بیشتر اجتماعی هاي

شود.فردگرايیديدهمی

 «های اجتماعی میزان استفاده از شبکه»و « فردشدگی». رابطه بین 91جدول 

 فردشدگی
 هایاجتماعیمیزاناستفادهازشبکه

 جمع
 ساعتبهباال16 ساعت15تا11 ساعت11تا6 ساعت5تا1

 کم
 34 1 1 3 24 تعداد

 %3%21%1 %6 %12 درصد

 متوسط
 311 4 54 111 152 تعداد

 %33 %31 %11 %35 %31 درصد

 زياد
 21 1 5 11 13 تعداد

 %7 1/1 %3%3 %6 درصد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gamma 
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 فردشدگی
 هایاجتماعیمیزاناستفادهازشبکه

 جمع
 ساعتبهباال16 ساعت15تا11 ساعت11تا6 ساعت5تا1

 جمع
 332 5 61 123 131 تعداد

%111 %111 %111 %111 %111 درصد

Gamma=0/000 sig=0/028 

توانقضاوتکردکهدرصداطمینانمی15شده)گاما(،باباتوجهبهآزمونآماريمحاسبه

،رابطهمعناداريوجود«هاياجتماعیمیزاناستفادهازشبکه»و«فردشدگی»بیندومتغیر

هاياجتماعیاستفادهشبکهتوانگفتکههرچهقدرازنظرزمانیازدارد.برايناساسمی

شود.شود،میزانفردشدگینیزبیشترمیبیشتريمی

 های اجتماعی . درصد و توزیع فراوانی هویت در شبکه99جدول  

 درصدناخالص فراوانی هایاجتماعیهویتمجهولدرشبکه

 %46 177 بلی

 %53 215 خیر

 %111 332 جمع

 از که پژوهش نتايج به توجه محاسبه»با » کردن»و ريکود شاخص« هويت»هاي در«

شبکهشبکه در که مشخصشد دستآمد، به اجتماعی هاي اجتماعی، درصد53هاي

دهددرفضايطورشفافبیانکنندوايننشانمیکاربرانتمايلدارندتاهويتخودرابه

بااينمجازيمیلبهشفافیتهويت افزايشاست. به رو درصدکاربران46حالهنوز،ها

تمايلبهمعرفیخودباهويتمجهولدارند.

 «های اجتماعی میزان استفاده از شبکه»و « هویت». رابطه بین 94جدول 

 ابرازهویت
 هایاجتماعیمیزاناستفادهازشبکه

 جمع
 ساعتبهباال16 ساعت15تا11 ساعت11تا6 ساعت5تا1

 بلی
 177 3 11 61 15 تعداد

%46%61%31%46%51 درصد

 خیر
 215 2 41 63 14 تعداد

%53%41%63%53%41 درصد
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 ابرازهویت
 هایاجتماعیمیزاناستفادهازشبکه

 جمع
 ساعتبهباال16 ساعت15تا11 ساعت11تا6 ساعت5تا1

 جمع
 332 5 61 123 131 تعداد

%111%111%111%111%111 درصد

Chi-Square= 6 df= 3 sig=0/080 

توانقضاوتدرصداطمینانمی15شده)کاياسکوئر(،باباتوجهبهآزمونآماريمحاسبه

که کرد متغیر دو هويت»بین » شبکه»و از استفاده اجتماعیمیزان هاي معناداري« رابطه

هاياجتماعیتواناستنباطکردکهکاربرانیکهکمتريابیشترازشبکهوجودنداردونمی

کنند.کنند،تمايلدارندهويتخودراابرازياآنرامخفیاستفادهمی

های اجتماعی بر اساس نظریه  رزش موردتوجه در شبکه. درصد و توزیع فراوانی ا99جدول 

 اینگلهارت

 درصد فراوانی ارزشموردتوجه

 %25 17 مادي

 %53 216 فرامادي

 %21 71 هردوبهيکمیزان

 %111 332 جمع

ماديو»هايهايارزششاخص«ريکودکردن»و«محاسبه»باتوجهبهنتايجپژوهشکهاز

فرامادي » شبکهموردتوجه در بهاينگلهارت اجتماعی کههاي مشخصشد آمد، دست

درصد(تمايلبیشتري53هايفرامادي)حدودهاياجتماعیبهارزشدانشجوياندرشبکه

درصدنیز21درصداستوافرادبهمیزان25هايمادينیزحدوددارندوتمايلبهارزش

ماديتوجهدارند.هايماديوفراطورمشترکبهبرخیازارزشبه
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و « های اجتماعی بر اساس نظریه اینگلهارت ارزش موردتوجه در شبکه». رابطه بین 92جدول 

 «های اجتماعی میزان استفاده از شبکه»

ارزشموردتوجهدر

 هایاجتماعیشبکه

 هایاجتماعیمیزاناستفادهازشبکه
 جمع

 بهباالساعت16 ساعت15تا11 ساعت11تا6 ساعت5تا1

مادي
 17 1 13 34 44 تعداد

 %25 %21%31 %26 %23 درصد

 فرامادي
 216 3 23 72 113 تعداد

%53 %61%46 %56 %54 درصد

هردوبهيک

 میزان

 71 1 14 22 42 تعداد

%21%21%23%17%22 درصد

 جمع
 332 5 61 123 131 تعداد

%111%111%111%111%111 درصد

Chi-Square=2 df= 6 sig=0/000 

توانقضاتدرصداطمینانمی15شده)کاياسکوئر(،باباتوجهبهآزمونآماريمحاسبه

 متغیر دو بین که شبکه»کرد در موردتوجه اجتماعیارزش هاي » از»و استفاده میزان

اجتماعیشبکه هاي اساسمی« اين بر دارد. معناداريوجود قضاوتکرابطه باتوان رد

شبکه از استفاده ارزشافزايشمیزان اجتماعی، قرارهاي موردتوجه بیشتر فرامادي هاي

گیرد.بهاينمعناکهافراديکهدرگیريبیشتريدرفضايمجازيدارند،تمايلبیشتريمی

هايفراماديدارند.بهسمتارزش

 ها داده تحلیل

توانگفتدرحالحاضروضعیتسرمايهاجتماعیباتوجهبهباتوجهبهنتايجپژوهشمی

هاياجتماعیوفضايمجازيدرحدمتوسطیشدهبرايآندرشبکههايتعیینشاخص

رابطه«هاياجتماعیمیزاناستفادهازشبکه»و«سرمايهاجتماعی»بیندومتغیرقرارداردو

د.معناداريوجودندار

هاياجتماعیدرهمچنینمشخصشدکهمیزاناعتقاداتمذهبیکاربراندرشبکه

هاياعتقاداتمذهبیدرشبکه»سويکمشدنداردوبیندومتغیرحدمتوسطولیمیلبه
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رابطهمعناداريوجودندارد.«هاياجتماعیمیزاناستفادهازشبکه»و«اجتماعی

هاياجتماعیدرحالفردشدگیکاربراندرشبکهنتايجپژوهشنشاندادکهمیزان

متغیر بیندو افزايشاستو به رو داردکه فردشدگی»حاضردرحدمتوسطیقرار و«

رابطهمعناداريوجوددارد.«هاياجتماعیمیزاناستفادهازشبکه»

 متغیر دو بین که شد مشخص هويت»همچنین » شبکه»و از استفاده هايمیزان

هاياجتماعیدررابطهمعناداريوجودنداردولیمیلبههويتشفافدرشبکه«اجتماعی

میانکاربرانروبهافزايشاست.

هايهايفراماديدرشبکهکهتمايلبهارزشودرنهايتنتايجپژوهشمشخصکرد

هاياجتماعیبرارزشموردتوجهدرشبکه»بیندومتغیرشودواجتماعیبیشترديدهمی

اينگلهارتاساس نظريه » شبکه»و از استفاده هاياجتماعیمیزان معناداريوجود« رابطه

دارد.

 گیری نتیجه و بحث

هايويژهتغییراتفرهنگیمتأثرازتکنولوژيبراساسمبانینظرياينپژوهش،تغییراتبه

ییراتوسوياينتغاجتناباستولیاينکهسمتهاياجتماعیغیرقابلويژهشبکهنوينبه

چگونهاست،بستهبهنوعمواجههوادراککاربرانوجامعهدارد.

هايپژوهش،میزانسرمايهاجتماعیرادرمیاندانشجوياندرحدمتوسطنشانيافته

دهدسرمايهاجتماعیطبقديدگاهتحلیلشبکهازدهد.همچنیننتايجپژوهشنشانمیمی

ودرقیاسباهاياجتماعیبهحدمدرشبکهنظرولمن طلوبیدربیندانشجوياننرسیده

انجامپژوهش هايسرمايهاجتماعیگروهیسیرنزولیداردوالزماستدراينرابطهبا

ديگر،عواملکاهندهشناسايیوعواملباالبرندهتقويتشوند.

در دانشجويان مذهبی اعتقادات میزان که پژوهشمشخصشد نتايج به توجه با

شبکه بههاي میل و متوسط حد در نظريهاجتماعی به توجه با دارد. شدن کم سوي

توانکند،میاينگلهارتکهدرزمینهکاهشاعتقاداتمذهبیدرجوامعامروزيمطرحمی

رودپیشمیگفتکهتصوراشتباهیاستچنانچهفرضکنیمغیردينیشدنپیروزمندانهبه
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ت.هرچندصنعتیشدنجوامع،قدرتاقتصادي،وديندرسراسرجهانازمیانخواهدرف

هاينويندرکاهشوضعیتدينداريدربرخیاقشارامنیتباال،رشدعلوموتکنولوژي

هايمورديهمدرمیانهمیناقشارفرضیاتمربوطهرارداندولینمونهجامعهنقشداشته

همانکرده يکیازمهمطورکهاند. برگر، ارانغیردينیشدندردههترينطرفدپیترآل.

ايکهدراندازهکنترلبهصورتغیرقابلگفتهاست:دنیايامروزبابرخیاستثنائاتبه1161

است بوده تاکنون آنچه بیشاز مناطق برخی در استو مذهبی بوده، مذهبی گذشته

هشآنهاياجتماعیبروضعیتدينداريوکابنابراينتأثیرشبکه(13؛1331)اينگلهارت،

باشد.مقطعیمی

هاياجتماعینشانداداينويژگیدرشبکه«فردشدگی»هايپژوهشدرمورديافته

هاياجتماعیروبهافزايششودومیزانفردشدگیدرشبکهبیشترازفردگرايیديدهمی

همان میاست. کاستلز که شبکهطور شدگیدر فرد بهگويد: سويکنشهاياجتماعی

اجتماعجهتهايمشترکیچونحفظمحیطرمانجمعیوآ ايجاد گیريشدهزيستيا

نتايجپژوهشحاضر،فردشدگیموردنظرکاستلزرادر1314:115باشد)کاستلز،می .)

روبهافزايشنشانمیکاربراندانشجودرشبکه البتهدراينزمینههاياجتماعیرا دهد.

اختالف کاستلز شبکهنظرعملبینولمنو در برايفرد داردگرايانه هاياجتماعیوجود

شبکه در افراد است: معتقد ولمن بهزيرا اجتماعی هاي بههيندافزطور اي هايیدفرعنوان

کهبیشتررفتارواهداففردگرايانهدارندبرخالفکاستلزکهکنندعملمیهشدايشبکه

ند.داهاياجتماعیروبهرشدمیفردشدگیرادرشبکه

يافته مورد در پژوهش هويت»هاي » که داد کاربر53نشان دانشجويان درصد

اينرابطهکاربرانشبکه هويتشفافدارندودر با هاياجتماعیتمايلبهمعرفیخود

می دارند. هويت شفافیت به میل کاربرانايرانی قبلی، تصورات برخالف گفت توان

ثیريبسزايیدردستیابیبهاهدافشاندارد.اندکهشناختهويتآنان،تأدريافته

يافته اساس بر متغیر دو بین که پژوهشمشخصشد در»هاي موردتوجه ارزش

اينگلهارتشبکه اساسنظريه هاياجتماعیبر » شبکه»و از استفاده «هاياجتماعیمیزان
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شبکه از استفاده میزان افزايش با يعنی دارد؛ وجود معناداري اجرابطه تماعی،هاي

میارزش قرار موردتوجه بیشتر فرامادي نظريههاي نتايجپژوهشبا بخشاز اين گیرد.

می که بهاينگلهارت جامعه جوان نسل ازگويد بیشتري استفاده که دانشجويان ويژه

هايفراماديتمايلبیشتريدارند،انطباقکنندودرنتیجهبهارزشهاياجتماعیمیشبکه

هايانجامشدهدرديگرکشورهااستوتمايزيبینههمسوبانتايجپژوهشدارد.اينيافت

شود.هادرفضايمجازيديدهنمیکاربرانايرانیوديگرکشورهادرتوجهبهارزش
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