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چکيده

در جوامع معاصر ،فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی همچون شبکههای اجتمااعی مجاایی
باعث تغییر و تحوالت چشمگیری در مسائل اجتماعی و فرهنگی شدهاند .پاووه حاضار باا
استفاده ای روش تحلیل ثانویه 12 ،اثر پووهشی را کاه طای چناد ساا اخیار در یمیناۀ شابکۀ
اجتماعی فیس بوک انجام شده ،مبنای تحلیل قرار داده است .هاد نوشاتار حاضار ،شناساایی
میزان و نوع تغییراتی است که بهواسطۀ حضور و تعامل در فیسبوک بر هویت ،سبک ینادیی،
ارتباطات و تعامالت اجتماعی و دیان داری جواناان ایجااد شاده اسات .یافتاه هاای پاووه
نشان دهنده آن است که جوانان ایرانی در خال تعامل و استفاده ای فیسبوک در معرض تغییر و
تحوالت فرهنگی و اجتماعی قرار یرفتهاند .بهواسطه استفاده ای فیسبوک ،هویتهای مادرن و
بایاندیشانه رشد کرده و این وضع به کاه هویت ملی ،هویت سیاسی و فرهنگی منتهی شاده
است .استفاده ای فیسبوک عاملی اساسی در افازای تعاامالت اجتمااعی و سارمایه اجتمااعی
کاربران است .همچنین فیسبوک سبکهای یندیی جواناان را باه شایوههاای جدیاد ینادیی
دیجیتا پیوند یده و باعث توجه بیشتر جوانان به بدن خود و تغییر نحوه یذران اوقات فراغات
کاربران شده است .عالوه بر این ،بین استفاده ای فیسبوک و کاه هویت دینی ،پایبندی دینی و
اعتقادات دینی کاربران جوان همبستگی معناداری وجود دارد .در نهایت می تاوان یفات نتاای
به دست آمده اشاره به وقوع یک مشکل یا مسئله اجتماعی در یمینه هویت ملی ،هویت سیاسی و
فرهنگی و پایبندی دینی بهواسطه استفاده ای شبکههای اجتماعی مجایی دارد.
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 -4بيان مسئله

در عصر حاضر ،همه جوامع به درجات متفاوت با ظهور و یسترش رساانه هاای ناوین
مواجه شده اند .پدیدار شدن مفاهیمی همچون عصر اطالعات ،دوره پرسات

اطالعاات،

جامعه شبکه ای و فضای مجایی بر ایان واقعیات داللات دارد کاه فنااوری هاای ناوین
اطالعاتی و ارتباطی همچون شبکههاای اجتمااعی مجاایی ،صاورت بنادی جدیادی ای
حیات اجتماعی را پدید آورده اند .این امر تا آنجا پی

رفته که در حا حاضار ظرفیات

تولید ،توییع و مدیریت اطالعات به یکی ای شاخص های قدرت ملی و معیار رتبه بنادی
کشورها تبدیل شده است.
جامعه ایران نیز ای این تحوالت بای بهاره نباوده اسات .امارویه در ایاران اساتفاده ای

اینترنت و شبکه های اجتماعی مجایی همچون فیس بوک 2بهرغم پاالیه (فیلتر) بودن آنهاا
به یک واقعیت انکارناپذیر تبدیل شده است .شبکه های اجتماعی مجاایی ای یماان ظهاور
در اواخر دهه  ،09در روند تکاملی خود تا سا  1992و تااکنون باهواساطه ایجااد امکاان
برقراری ارتباط سریع هم یمان و ناهم یمان ،دسترسی به حجم ییادی ای اطالعات و انتشاار
یسااترده آن کاربردهااای اقتصااادی ،فرهنگاای ،سیاساای و اجتماااعی بساایاری را در ایاان
ییست جهان جدید رقم یده و توجه میلیون هاا کااربر را ای سراسار دنیاا باه خاود جلا
نموده اند .چنان که نتای یک نظرسنجی در  12کشور جهان در سا  1929نشاان مای دهاد
در سراسر جهان بهطور متوسط ای هر  29نفر کاربر اینترنت 6 ،نفر ای شبکه هاای اجتمااعی
مجایی بایدید می کنند .در این راستا استقبا کاربران ایرانی نیز ای شبکه های ماذکور روناد

قابل توجه و تأملی را نشان می دهد .مطابق آمار الکسا ،1شبکه اجتماعی فیس بوک یکای ای
 29سایت برتر مورد استفاده ایرانیان در فضای وب است .بدون تردید این میزان اقباا باه
شبکه های اجتماعی مجایی و عالقه به تداوم تعامال هاای شابکه ای باا وجاود ممنوعیات
قانونی دسترسی کاربران به برخی ای این شبکهها قابل تأمل و بررسی است.
شبکه های اجتماعی مجایی به عنوان یکی ای جدیدترین فنااوری هاای اطالعااتی و
ارتباطی ارائه دهندیان فضای جهانی در حویه های متعدد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی هستند که به کاربران برای حفظ روابط اجتماعی موجاود ،پیادا کاردن دوساتان
جدید ،تغییر و تکامل وب یاهها و سهیم شادن در تجریاه هاا کماک مای کنناد و یمیناه
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عضویت ،فعالیت و مشارکت هدفمند کاربران را فراهم میآورناد ).(Massari, 2010, p.1
این شبکههای مجایی با کارکردهای مختلف ،سایماندهای خادمات و تلفیاق ابزارهاای
اطالعاتی و ارتباطی فعل و انفعا های غیرخطی را تروی داده ،کاربردها و محتوای وب
را برای کاربران ساده نموده و با جذب میلیون ها نفر ای سراسر دنیا با انگیزه هاای متناوع
جامعه مجایی را پی
رو به افزای

متصور می سایند .مشارکت جوانان در آن ها نیاز هار روی

ای پی

است و یفته می شود به یکی ای رسانه های ارتباطی ارجا باه ویاوه بارای

جوانان تبدیل شدهاند ).(Pelling & White, 2009, p.1
ویویی های خاص دوره نوجوانی و جوانی همچون نیای به کس

هویات شخصای

و اجتماعی ،بروی خود واقعی و تخلیه عاطفی ،تفری و ساریرمی ،احیاای ارتباطاات و
دوستی های قدیمی و دوران کودکی و مدرسه ،ایجاد و حفاظ رواباط دوساتانه جدیاد،
تنوع طلبی و یرای

به همگام شدن با نوآوری های جهانی (ذوالقدر و قاسم یاده عراقای،

2201؛ شهابی و بیات )2202 ،ای جمله یمینه هایی است که مطلوبیت و انگیزه استفاده ای
این رسانه را در بین جوانان ایرانی شدت میبخشد.
ایآنجاکه جوانان بخ

مهمی ای سرمایه انسانی جامعه را تشکیل می دهند ،تغییرات

اجتماعی -فرهنگی این نسل ای این ظرفیت برخوردار است که منشأ دیریونی هاایی در
دیگر سطوح جامعه باشد .ایاین رو ،شناخت این که آنان چطور ای قابلیت های شبکه هاای
اجتماعی مجایی استفاده میکنند و ای آن تأثیر میپذیرند ،باه یاک دغدغاه مهام تبادیل
می شود .در این راستا این پرس
اجتماعی مجایی موج

مطرح می شود که آیا اساتفاده جواناان ای شابکه هاای

فاصله یرفتن آن ها ای اریش های فرهنگای و اجتمااعی ،افاو

پایبندی دینی ،دیریونی هاای هاویتی و سابک ینادیی و کااه
مستقیم و رودررو و افزای

ارتباطاات اجتمااعی

انزوای اجتماعی خواهد شد؟

ایآنجاکه وقوع چنین تغییراتی ممکن است نق

تعیین کنناده ای بار فرایناد تربیات

اجتماعی و کیفیت تعامل جوانان با جامعاه داشاته باشاد ،مای تواناد شاالوده هاای نظام
اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد .عالوه بار ایان ،مطالعاه آثاار و پیامادهای اساتفاده ای
شبکه های اجتماعی مجایی شاناخت ماا را نسابت باه خارده فرهنا

جواناان افازای

میدهد .ایاینرو ،مطالعه جامعهشناختی اثرات و پیامادهای اساتفاده ای ایان شابکههاای
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اجتماااعی اینترنتاای حااائز اهمیاات اساات .پاسا یااویی عالمانااه بااه ایاان مهاام نیایمنااد
پووه های مستمر و دقیق است .خوشبختانه طی چند سا یذشته دربااره شابکه هاای
اجتماعی مجایی تحقیقات متعددی انجام شده ،اما اغل

آن ها بر یاک جنباه خااص آن

تمرکز داشتهاند.
پووه

حاضر با تکیه بر یک رویکرد اکتشافی و با تلفیق و ترکی

یافته هاایی کاه

طی چند سا اخیر باه دسات آماده ،درصادد اسات تصاویری کلای ای کیفیات و ناوع
پیامدهای استفاده جوانان ای شبکه اجتماعی فیس بوک ارائه دهد .با توجه به نکات فاو،،
هد

نوشتار حاضر پاسخگویی به پرس های ییر سؤا است:


استفاده ای فیس بوک چه تغییرات و تأثیرات بر هویت ،سبک ینادیی ،سارمایه

اجتماعی و دینداری جوانان یذشته است؟
انتظار می رود پاسخگویی به این پرس

ها ،آیاهی ای شیوه بهره منادی و اثرپاذیری

جوانان ای شبکه های اجتماعی مجایی را افزای

دهد و در یمینه شناخت پیامادهای آن

برای نظم اجتماعی مفید باشد.
 -2چارچوب مفهومي
 .4-2شبکههای اجتماعي مجازی

پیشرفت در فناوری اطالعات راه و روش انسان را در ثبت و ضبط تاری تغییر داده است،
این تغییر بر نحوه تعامل افراد با یکدیگر نیاز اثریاذار باوده اسات .شابکههاای اجتمااعی
به عنوان یکی ای مهم ترین این ابزارها ،با قابلیت ها و امکانات خود نه تنها تاأثیر عمیقای بار
جنبه های اجتماعی کاربران در جوامع یونایون یذارده ،بلکه در یمینه های مختلف کااربرد
فراوان یافته است .یک شبکه اجتماعی ،مجموعهای ای سرویس های مبتنی بر وب است که
این امکان را برای اشخاص فراهم میآورد که توصیفات عمومی یا خصوصی بارای خاود
ایجاد کنند ،یا با دیگر اعضای شبکه ارتباط برقرار کنند ،منابع خود را با آن هاا باه اشاتراک
بگذارند و ای میان توصیفات عمومی دیگر افراد ،برای یافتن اتصاالت جدید جستجو کنند.
بر اساس تعریفی دیگر ،شبکه های اجتماعی ،خدمات برخطی هستند کاه باه افاراد
اجایه میدهند در یک سیستم مشخص و معین پروفایل شخصی خود را داشاته باشاند،
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خود را به دیگران معرفی کنند ،اطالعاتشان را به اشتراک بگذارند و باا دیگاران ارتبااط
برقرار کنند .ای این طریق افراد میتوانند ارتباطشان با دیگران را حفظ کارده و همچناین
ارتباطهای اجتماعی جدیدی را شاکل دهناد ( .)Boyd & Ellison, 2007, p.12در واقاع،
شبکه های اجتماعی اینترنتی برای افزای

و تقویت تعامالت اجتماعی در فضای مجایی

طراحی شدهاند .به طور کلی ای طریق اطالعاتی که بر روی پروفایل افراد قرار مای ییارد،
مانند عکس کاربر ،اطالعات شخصی و عالیق (که همه اینها اطالعاتی را در خصاوص
هویت فرد فاراهم مای آورد) برقاراری ارتبااط تساهیل ماییاردد .کااربران مای توانناد
پروفایل های دیگران را ببینند و ای طریق برنامه های کاربردی مختلف مانند ایمیل و چت
با یکدیگر ارتباط برقرار کنند (.)Pempek et al., 2009, p.228
یکی ای پرکاربرترین شبکههای اجتماعی مجایی که بی

ای یک میلیارد عضاو دارد

2

فیسبوک است که توسط ساینده جوان خود «مارک یاکربرگ » در چهارم فوریاه ساا
 1992راهاندایی شد .در این پایگاه اینترنتای مای تاوان باا دوساتانی کاه دارای حسااب
کاربری در فیس بوک هستند ،عکس ،فیلم یاا پیغاام باه اشاتراک یذاشات .ایان پایگااه
هماکنون ای نظر تعداد کاربر عضو و نیز ای نظار کارشناساان و در یاک جملاه در یمیناه
کاری خود ،پایگاه شماره یک جهاان محساوب مای شاود .محایط فایس باوک در واقاع
مجلسی ای دوستان و آشنایان یک کاربر به شمار مای آیاد .ایان پایگااه باا ارائاه امکاان
عضوییری در تعداد باال ،به کاربران اجایه می دهد تا در هر لحظه دوستان جدیدی را به
مجموعه خود اضافه کنند .کاربران در شبکه اجتماعی فیسباوک باه عناوان یاک عضاو،
میتوانند عکس های خود را به اشتراک بگذارند ،پیغام بفرستند ،عکس ها را برای خود و
دیگران عالمتیذاری کنناد ،روی وا هاای خاود و دیگاران مطاالبی بنویساند ،عضاو
یروه ها شوند ،یروه جدیدی ایجاد کنند ،ایده های خاود را در بحاث هاای یروهای باه
اشتراک بگذارند ،انواع درخواست ها را بدهند و بپذیرناد و در فایس باوک باایی کنناد.
همچنین ،فیسبوک توجه محققاان را در یمیناه هاای مختلفای چاون الگوهاای فعالیات
کاربران در داخل و خارج شبکه ،هویت های داخل شبکه ،ظرفیت های فنّاورانه ارتباطات
اجتماعی و الگوهای فرهنگی به خود معطو

ساخته است.
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 .2-2هويت

دو معنای اصلی هویت ،تمایز و تشابه مطلاق اسات .جنکیناز ( ،2202ص )5هویات را
اینیونه تعریف می کند« :هویت ریشه در یباان التاین و دو معناای اصالی دارد .اولاین
معنای آن مفهوم تشابه مطلق را بیان میکند؛ این با آن مشابه است .معنای دوم آن تماایز
است که با مرور یمان ،ساییاری و تداوم را فرض میییارد .باهایانترتیا  ،باه مفهاوم
شباهت ای دو یاویه مختلف راه مییابد .مفهوم هویت ،هم یمان میان افاراد یاا اشایا دو
نسبت محتمل برقرار میساید؛ شباهت و تفاوت» .در واقع ،هویت مجموعه معانی است
که چگونه بودن را در خصوص نق های اجتماعی به فرد القاا مایکناد و یاا وضاعیتی
است که به فرد می یوید او کیست و مجموعه معانی را برای فرد تولید میکند که مرجع
کیستی و چیستی او را تشکیل میدهد.
یکی ای جنبه های مهمی که ای رسانه های جمعی جامعه اطالعاتی تاأثیر مایپاذیرد،
هویت است .در سا های اخیر ،فضای مجایی به عناوان یکای ای ابزارهاای بایساایی و
باینمایی و توسعه هویت در نظر یرفته شده است و منجر به یسترش سؤاالتی در بااب
میزان بایاندیشی مردم در مورد هویت هایشان شاده اسات .باه عباارتی ،فضاای مجاایی
فرصت طراحی هویت را به فرد مایدهاد ) .(Turkel, 1997, p.25هویاتهاای برسااخته
منت ای فضای مجایی ،به دلیل پویایی و سیالیت و پیچیدیی روابط و یندیی ،خود نیاز
سیّا  ،متغیر و نسبتاً موقتی هستند .همچنین فضای مجاایی باه دلیال یساترش رواباط
اجتماعی و تعلقات یروهی مبنایی برای تولید و بایتولید هویت های متکثار مای شاود و
همانطور که وارد ( )2232می یوید :فنااوری ارتبااطی صاورت بنادیهاای جدیادی ای
فردیت را به بار آورده است.
 .9-2سبک زندگي

مفهوم سبک یندیی یکی ای پردامنه ترین مفاهیم حویه علوم اجتماعی است کاه الگاویی
ای اندیشه ها ،احساسات ،شناخت ها و کن

هاست کاه در مجماوع هویات اجتمااعی و

شخصی فرد را می ساید و باه معنای نحاوه سااماندهی ینادیی بارای تحقاق نیایهاا و
خواستهها با به کارییری مجموعهای ای رفتارهاست.

تحليل ثانويه تحقيقات موجود درباره شبکه اجتماعي فيسبوک ،جوانان ايراني و نظم جامعه 39

معمو شدن بیپایان و رو به رشد فناوری هاای ناوین در ینادیی رویماره افاراد،
ایدیاد شیوه های جدید در دسترس برای کن

و شیوه های برقراری ارتباط و دستیابی به

اطالعات ،طیف ابزاری را که افراد ای طریق آنها فرهن  ،سبک ینادیی و هویات هاای
رویمره خاود را مایساایند ،یساترش داده اسات .در میاان فنااوری هاای ارتباطااتی و
اطالعاتی ،شبکه های اجتماعی مجایی را میتوان بهعناوان ابازار مناسابی بارای تحلیال
فرایند دیریونیای تلقی کرد که بهطور هم یمان شامل افراد (ینادیی رویماره ،فرهنا ،
سبک یندیی و هویت) ،اطالعات و فناوری های اطالعااتی اسات .در واقاع ،در دنیاای
امروی ،شبکه های اجتماعی اینترنتی به محلی برای حضور اقشار مختلف جامعه باه ویاوه
جوانان و مکان تباد آرا و افکارشان و تأمین نیایهای متناس

با یندیی اجتماعی آناان

تبدیل شده اند .شبکه های اجتماعی عالوه بار اینکاه مرجاع تاأمین بسایاری ای نیایهاای
فرهنگی و اجتماعی اعضای خود هستند ،این امکان را برای اعضا فاراهم مای کنناد کاه
هم یمان با انجام سایر فعالیت های اجتماعی ای طریق کامپیوتر یاا تلفان هماراه ،فعالیات
خود را در این جوامع مجایی پیگیری کنند .در همین یمینه جسایکا هیلبارمن)1990( 2

معتقد است «امرویه بسیاری ای جوانان به فعالیتهای اجتماعی شبکهای اشتغا دارناد و
برای ساختن یندیی خود ای روابط و مناسبات اینترنتای اساتفاده مای کنناد .فعالیات در
شبکه های اجتماعی دربرییرنده همه ابعاد یندیی است» .در واقع ،شبکه هاای اجتمااعی
اینترنتی ،سبک های یندیی جوانان را بی
تغییر دادهاند .بنابراین یک مسئله جال

ای سبک های یندیی سایر یاروه هاای سانتی
توجه این است که جوانان چگونه سبک یندیی

خود را در عرصه شبکههای اجتماعی میسایند؟
 .8-2سرمايه اجتماعي

ایده محوری سرمایه اجتماعی را میتوان در واژه «رابطه» خالصاه کارد .اعضاای جامعاه باا
برقراری تماس با یکدیگر و پایدار ساختن این ارتباط قادر به همکاری با یکدیگر مایشاوند
و به این طریق چیزهایی کس
دشواری بسیار موفق به کس

میکنند که به تنهایی قاادر باه کسا

آن هاا نیساتند و یاا باا

آنها میشوند .انسانها ای طریق مجموعهای ای شبکهها به هام

متصل میشوند و با یسترش شبکههای ارتباطی آنها ،نوعی دارایی برایشان ایجااد مایشاود
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که میتوان آن را با نام سارمایه اجتمااعی ماورد مالحظاه قارار داد .هرچناد کاه اساتفاده ای
اینترنت و شبکه های اجتماعی یا به طور کلی فضای مجایی دارای آثار و پیامادهای مختلاف
است ،اما در این قسمت به اختصار باه بیاان برخای ای تاأثیرات احتماالی آن هاا بار سارمایه
اجتماعی اکتفا میشود .دیدیاههای مربوطه در سه یروه قابل تفکیک هستند.
 )2اینترنت و شبکه های اجتماعی مجایی افزای

دهناده سارمایه اجتمااعی اسات:

امرویه بسیاری ای محققان بر این باورند کاه اینترنات و شابکه هاای اجتمااعی مجاایی
مریهای فضا و یمان را در هم شکساته و دیریاونی عظیمای در تعاامالت اجتمااعی و
مشارکت های مدنی فراتر ای همبستگیهای محلی و یروهی ایجاد کارده کاه بار اسااس
پیوند شبکههای مبتنی بر منافع اجتمااعی اسات ).(Wellman & Quan-Hasse, 2002, p.2
اینترنت با ایجاد اشکا جدید در تعامالت انسانی ،فراهم آوردن یمینه و فضای مالقاات
برای افراد دارای عالیق مشترک ،غلبه بر مریهای یمان و مکان ،تروی یفتگاوی آیاد و
دموکراتیک در فضاهای اینترنتی ،تقویت اقدام های دسته جمعی و غیره ،در واقع تجدیاد
و بایسایی حیات اجتماعی را در دستور کار دارد .ای این دیدیاه اینترنت نه تنها فرصات
تماس با دوستان و خویشان را با هزینه های اندک فراهم میکند ،بلکه با آیاهی اعضاای
شاابکه ای نیایهااای یکاادیگر ،بااه سااهم خااود ارتباطااات رو در روی افااراد و حتاای
مشارکتهای سایمانی را در جامعه افزای

میدهد.

 )1اینترنت و شبکه های اجتماعی مجایی کااه دهناده سارمایه اجتمااعی اسات:
برخی محققان در یمینه اثرات اینترنت و جهان مجایی روی ارتباطات انسانی و سارمایه
اجتماعی خوش بین نبوده و بیشتر به بدبینی یرای

دارند .آن ها حتی اینترنت را بی

ای

هر رسانه دیگری بهعنوان فاسدکننده و پوچ کننده یندیی رویمره مطرح مایکنناد؛ ییارا
اینترنت ،افراد و سایمان ها را به فضای مجایی هدایت میکند که این فضا در مقابلاه باا
واقعیت قرار دارد (اسلوین ،2239 ،ص .)24به نظر این پووهشگران اساتفاده ای اینترنات
مانع توجه افراد به اجتماع واقعی میشود و تعامالت شبکهای مردم ای میازان ارتباطاات
حضوری و مستقیم آن ها پیشی میییرد؛ اما این پیوند های اینترنتی بهنادرت باه تاروی
دوستیهای عمیق ،حمایتهای عاطفی اثریذار و ارائه کمکهاای ماادی واقعای منتهای
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میشود .ای این منظر ،کار با اینترنت نه تنها یمان پرداختن به سایر فعالیات هاا را کااه
میدهد بلکه توجه افراد را ای محیط اطرا

خود نیز بایمیدارد ).(Williams, 2006, p.4

 )2اینترنت و شبکه های اجتماعی مجایی بایتابدهنده سرمایه اجتماعی اسات :باه
نظر یروهی ای محققان ،شبکه های اجتماعی که ای طریاق کاامپیوتر حمایات مایشاوند،
جامعه واقعی را ای بین نمیبرند بلکه بهصورت عکسالعملای و بایتاابی عامال توساعه
انواع جوامعی هستند که در جهان یسترش یافتاه ،متاداو و شاایع شاده اسات .ماردم
اینترنت را برای حفظ تماس های اجتماعی موجود خود به کار یرفته و با اضاافه کاردن
تماس های الکترونیکی به تماس های حضوری یا تلفنی خود ،همان سریرمیها و عالیق
سیاسی دنیای واقعی خود را بهصورت برخط نیز ادامه میدهناد .رویکارد ساوم ،جهاان
مجایی را کم وبی

نوعی بایتاب و انعکاس ای دنیای واقعای مایداناد و در ایان راساتا

سرمایه اجتماعی افراد در یندیی واقعای ،سارمایه اجتمااعی آن هاا را در هماان حاد و
اندایه ،در دنیای مجایی شکل خواهد داد .ای این چشامانادای ،قاعادتاً ای جامعاهای کاه
اعضای آن سرمایه اجتماعی واقعی اندکی دارند نباید انتظار داشت که در جهان مجاایی
و فضای سایبری ،سرمایه اجتماعی باالیی داشته باشند.
 .9-2دينداری

شبکه های اجتماعی مجایی با ویویی ها و قابلیت های خود ،یندیی کاربران خود به ویوه
جوانان را تحت تأثیر قرار داده و آن ها را با ماوج یساترده ای ای ارتباطاات و اطالعاات
مواجه ساختهاند و عرصه ای مناس

بارای تحلیال و بررسای مؤلفاه هاا و ویویای هاای

اجتماعی و فردی کنشگران ای جمله دین داری ،در اختیار کاربران قرار می دهد .اطالعات
و مطالبی که بر روی پروفایل (نمایه) و وا های کاربران این شابکه هاای مجاایی قارار
می ییرند ،می توانند بستر مناسبی برای سانج

مؤلفاه هاای فرهنا  ،باورهاا ،عقایاد و

دیدیاههای افراد در یمینههای مختلف در یک جامعه باشند.
دین و دین داری ،ایر قبالً تنها ای بعد معنابخشی ،معنای یکسان و مفروض در نازد
همگان داشت و بررسی تفاوت در برداشت هاا و اناواع دیان داری موکاو باه بررسای
اشکا حضور دین در یندیی رویمره آن ها بود ،فضاای مجاایی و امکاان باروی ادراک
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شخصی ای مقوله دین و ایمان ،فرصت را به وجود آورد که با باینمایی های ذهنای تار و
متکثرتر ای اشکا دینداری مواجهه و این تناوع را باهصاورتی یساتردهتار و عمیاقتار
دریابیم .در واقع ،شبکه های اجتماعی مجایی در بررسی این مقوله ،مفرّی مناس

جهت

آشنایی با انواع دین داری در یندیی رویمره مردم ( که برخاسته ای تجربیات بی واساطه و
بدون محدودیت های یفتمان رسمی ای دین و دین داری مای باشاد) اسات .دیان داری و
انواع آن پی

ای ظهور شبکه های اجتماعی مجایی و وباالگ در حاویه عماومی تحات

هومونی قرائت یفتمان رسمی بوده است .اکنون با حضور شبکه های اجتماعی مجایی و
مجایی شدن حویه عمومی ،می توان انواع دین داری را در قال ها و شکلهای جدیاد و
متنوع ،مشاهده کارد .وقتای کاه باورهاا و عقایاد دینای در پروفایالهاا و وا کااربران
فیس بوک ابرای مییردد در یک کان

ارتبااطی و فضاای یفتگاو باا ساایر کااربران یاا

کنشگران قرار می ییرد .بنابراین ،می تواند تبدیل به خرده یفتمان هایی در انواع دین داری
در یروه های مختلف اجتماعی شود .بدین معنی که کاربران فیس باوک باا ابارای و بیاان
دین داری خود با سایر کاربرانی که در آن نوع عقایاد و باورهاا دارای اشاتراک هساتند،
تشکیل یروههایی را میدهند که دارای خردهفرهن

منحصربهفرد در یمینه آن نوع بااور

خاص میباشد ).(Memar et al., 2012, p.1196
 -9روش پژوهش

پووه

حاضر با روش تحلیل ثانویه انجاام شاده اسات و متکای بار تحلیال و تلفیاق

اطالعاتی است که ای تحقیقات قبلای باه دسات آماده اسات .در ایان روش ،اطالعاات
بریرفته ای پووه های مختلف ،مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار نمی ییرد .در عاوض،
ای ترکی  ،یکدست کردن و مقایسه یافتهها در جهت پاسخگویی به پرس های تحقیاق
استفاده خواهد شد .ضروری است به محدودیتی که در این قبیل مطالعاات وجاود دارد
اشاره نمود .تفاوت در روش نمونه ییری ،حجم نمونه ،جامعه آماری ،شرایط یاردآوری
اطالعات ،نوع پرس

ها ،در مجماوع یکدسات کاردن یافتاه هاای پووهشای را مشاکل

می ساید .در واقع ،در فرایند ادغام یافته ها ،خصلت منحصربه فرد بودن هر تحقیق نادیاده
یرفته می شود .عالوه بر این ،همواره تعدادی ای تحقیقات معتبر و اریشامند هساتند کاه
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به چاپ نرسیده و ای حویه دسترسی محقق بیرون مانده اند (جاواهری و بااقری،2202 ،
ص .)22در عوض پووه

هایی در دسترس محقق قرار یرفته که به چاپ رسیده است؛

بنابراین ،نگارندیان پووه

مایکنناد

حاضر با اذعان به چنین محدودیتهایی کوشا

با نهایت احتیاط به تفسیر اطالعات موجود بپردایند.
جمعیت پووه  ،کلیه پووه
منتشرشده در همای

هایی که طی سه سا یذشته در چارچوب مقااالت

های معتبر داخلی و مجالت علمی -پووهشی قابل دسترسی است

و موضوع آن ها بررسی یک جنبه ای آثار و پیامدهای تعامل در شبکه اجتماعی فیس بوک
میباشد .نمونه تحقیق با لحاظ کردن معیارهای ییر انتخاب شده است:
 -آثار منتخ

با روش یردآوری اطالعات ای سط کنشگران فردی انجام شده باشد؛

 آثار پووهشی ای چارچوب نظری و مفهومی قابل قبولی برخوردار باشند؛ -و پایایی و روایی سنجههای پووه

محاسبه شده باشد.

در مجموع پس ای باایبینی حادود  14اثار پووهشای 12 ،ماورد آن هاا بار اسااس
معیارهای ذکرشده ،انتخاب و مبنای مطالعه قرار یرفت .همچنین ،ایآنجاکه پووه هاای
مورد استفاده در نوشتار حاضر ،ای روش های آیمایشی و شبهآیمایشی استفاده نکرده اناد،
نمی توان با توسل به یافته های این پووه ها ادعای علیت نمود و شبکه هاای اجتمااعی
مجایی را تنها عامل یاا علات تغییار در سابک ینادیی ،هویات ،دیان داری و سارمایه
اجتماعی جوانان در نظر یرفت .پس در نتیجه ،بهتر است ای اصطالح همبساتگی ساخن
بگوییم و شبکه های اجتماعی مجایی را در کنار سایر عوامل ای عوامل مهم و اثریذار بر
جنبههای مختلف یندیی جوانان در نظر بگیریم.
 -8يافتههای پژوهش
تأثير شبکه اجتماعي فيسبوک بر هويت

در محیط تعاملی فیس بوک امکان باینمایی و ابرای هویت ،پنهان ساختن هویت و تعبیار
و تفسیرهای مختلف ای هویت وجود دارد ،بنابراین این پرسا
تعامل در فیس بوک موج

قابال طارح اسات کاه

چه نوع دیریونی های هویتی می شود؟ یافتاه هاای پاووه

حکیمی ( )2209در مطالعه ای تحت عنوان «نق

شبکه های اجتماعی بر هویت :مطالعاه
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موردی فیس بوک و کاربران کرد» ،با استفاده ای روش کیفی مصاحبه برخط ،حاکی ای آن
است که جهانیشدن برای قومیتها تعریف جهانی -محلای شادن دارد و بارای کردهاا
باعث شکل ییری یک کشور مجایی می شود که در آن مای توانناد حاکمیات سیاسای و
فرهنگی داشته باشند؛ به طوری که فیس بوک توانسته است نقا

عماده ای در باینماایی

هویت کردها در جهان داشته باشد و ای این راه باه یاافتن دوساتان و همفکاران کارد و
غیرکرد کمک شایانی کرده است.
عدلی پور ( )2202در پووهشی به «تحلیل پیامدهای شبکه های اجتماعی مجایی بار
هویت اجتماعی جوانان شهر اصافهان» باا اساتفاده ای روش پیماای

بارخط (آنالیان)

دست یده است .یافته های وی نشان می دهد که حضور و تعامال در فایس باوک عااملی
اثریذار بر هویت اجتماعی کاربران است؛ که باا افازای

مادت یماان عضاویت ،میازان

استفاده ،میزان مشارکت و فعالیت کاربران ،واقعی تلقای کاردن محتاوای فایس باوک در
مقایسه با رسانه های داخلی ،هویت خانوادیی ،هویت فرهنگی (هویات دینای و ملای)،
هویت شخصی و هویت سیاسی کاربران تضعیف می شود ،اما در مقابل هویت مادرن و
هویت مصرفی کاربران تقویت میشود.
معمار و همکاران ( )2201در پووهشی به مطالعاه شابکه اجتمااعی فایس باوک و
بحران هویت در ایران پرداختهاند .یافتههای آنان حاکی ای آن است کاه بار اسااس یاک
تقسیمبندی نسلی ،نسل سوم بیشترین کاربران فضای مجایی در ایاران باوده و بای

ای

نسل های دیگر در معرض آثار ناشای ای شابکه هاای اجتمااعی مجاایی اناد .اینترنات و
شبکه های اجتماعی که آیادترین محیطی است که بشر تا به اماروی باا آن مواجاه باوده،
منابع هویتسای سنتی و معمو در جوامع را تضاعیف و کاارکرد آن هاا را باا دشاواری
روبه رو کرده است .فضای مجایی ،نوعی ای بحران هویت را در میان طیاف یساتردهای
ای جوانان به وجود آورده و این بحران هویت در یمینه های فردی ناهمگونی های هویتی
را سب

شده و به نحوی تعاد اجتمااعی را متاأثر کارده اسات .همچناین شابکه هاای

اجتماعی مجایی ،باعث تغییرات اساسای در نهادهاای هویات ساای شادهاناد و عوامال
معناسای هویتی را دستخوش تغییر

نمودهاند.
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یافتههای پووه

قاسمی و همکاران ( )2201در مطالعهشان تحات عناوان «شابکه

اجتماعی فیسبوک و هویات ملای جواناان» ،حااکی ای آن اسات کاه باین مادتیماان
عضویت ،میزان استفاده ،میزان مشارکت و فعالیت کاربران در فیسباوک و هویات ملای
کاربران رابطه معنادار معکوس و بین واقعی تلقی کردن محتاوای مطالا

فایس باوک و

هویت ملی کاربران رابطه معنادار مثبتی وجود دارد .یعنی هر چه مادت یماان عضاویت،
میزان استفاده و میزان فعالیت و مشارکت کاربران در فیسبوک ای سوی کاربران افازای
پیدا میکند ،هویت ملی کاربران تضعیف میشود.
کیانپور و همکاران ( )2201در مطالعهشان با انتخاب  299نفر ای کااربران تارک ایرانای
فیس بوک به بررسی تأثیر فیس بوک بر هویت قومی این کاربران پرداختهاناد .نتاای پاووه
آن ها نشان دهنده آن است که بین مدت یمان عضویت ،میزان مشارکت و فعا باودن ،واقعای
تلقی کردن محتوای مطال

ارائه شده و اهدا و انگیزه کااربران تارک در اساتفاده ای شابکه

اجتماعی فیسبوک با هویت قاومی آنهاا رابطاه مثبات و مساتقیمی وجاود دارد .همچناین
کاربران ترک سعی میکنند ای تمامی امکانات فیسبوک برای معرفی خود بهسان یک هویات
قومی ،مطرح ساختن دیدیاههای خود در راستای حفظ هویت و تاداوم فرهنا

خاوی

و

بیان مطالبات اجتماعی و سیاسی خود استفاده کنند .فیسبوک این فرصت را فراهم آورده تاا
ترکها صر نظر ای اینکه در کجای ایران و حتی جهان به سر مایبرناد باه شایوههاا و در
راستای اهدا یونایون ،با یروههای قومی خود در ارتباط مستمر قرار ییرند .این امر نقا
انسجامبخ

در میان اعضای پراکنده یروههای قومی ایفاا مایکناد؛ باهطاوری کاه اعضاای

قومیت ترک در نقاط مختلف ایران در قلمروی غیرفیزیکی به یکادیگر پیوناد خاوردهاناد و
هویت قومی میتواند بدون شرایط همزیستی و مکان فیزیکی وجود داشته باشد.
عدلی پور و همکاران ( )2201به مطالعه تأثیر شبکه اجتماعی فیس بوک بار هویات
بایاندیشانه دانشجویان دانشگاه تبریز پرداخته اند .یافتاه هاای آن هاا نشاان مای دهاد کاه
فیس بوک باعث تقویت هویت بایاندیشانه کاربران خود شده است .با توجه به امکاناات
و قابلیت های فیس بوک که باعث افزای
مجایی این شبکه و در پی آن افزای

دامنه تعامالت اجتماعی فرد کااربر در فضاای
سرمایه اجتماعی فرد و دستیابی کاربر فایس باوک

به دامنه وسیعی ای اطالعات یونایون و افزای

قدرت نمادین فرد ،باهتادری پنداشات
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کاربر جوان ایرانی ای کیستی و چیستی خاود ،دیگاران و جهاان پیراماون

را دیریاون

کرده و هویت او را دستخوش تحو می کناد و در نهایات باعاث شاکل ییاری هاویتی
بالنسبه سیّار ،ناپایدار ،بایاندیشانه و متکثار در وی مای شاود؛ هاویتی کاه باا توجاه باه
خصوصیات آن میتوان آن را هویت مدرن و یا بایاندیشانه نامیاد .در کال نگارشهاای
کاربران درباره تغییرات هویتی خودشان ای یمان کاربری شابکه هاای اجتمااعی مجاایی
تاکنون در این پووه  ،بیانگر دستیابی آنان به برخای ای شاخصاه هاای کلیادی هویات
بایاندیشانه در پرتو حضور در فضای مجایی فیس باوک و بهاره ییاری ای ایان فنّااوری
اطالعاتی ،ارتباطی مدرن است.
یافته های پووه

خاکساار و همکااران ( )2201در یمیناه تاأثیر شابکه اجتمااعی

فیس بوک بر هویت جهانی جوانان ،نشان می دهد که بین استفاده ای فیس بوک و تقویات
هویت جهانی کااربران همبساتگی مساتقیمی وجاود دارد .حضاور در فضاای مجاایی
فیس بوک با توجه به خصوصیات و امکانات خاص این فضاا ،نظیار امکانااتی ای قبیال:
یمنامی ،تعامل هم یمان و غیرهم یمان با طیف وسیعی ای دیگری ها ،رویارویی با فضااها
و جریان های نا آشنا ،پشت سر نهادن نسبی مریهای طبیعی و اجتماعی موجود در دنیای
واقعی ،دسترسی سریع و نسبتاً آسان به طیف وسیعی ای اطالعات اعم ای محلی ،جهانی،
تخصصی ،عمومی و غیره ،تعامل و ارتباط صرفاً مبتنی بار نوشاتار باا ساایرین و غیاره،
کاربران فضای مجایی خصوصاً کاربران حرفه ای و پرمصر

جوان ایرانی باا توجاه باه

ساختارهای عینی و ذهنی جامعه شبهمدرن خودشان را قاادر مایسااید برخای تجاارب
خُرد و کالن ویوه یندیی در جواماع مادرن کناونی باا توجاه باه سااختارها ،نهادهاا و
ساختهای مختص این نوع جوامع را تجربه کرده و ای آنها تأثیرپذیرند؛ تجااربی نظیار
تجربه جدایی مکان ای فضا ،برقراری رواباط دوساتانه و صامیمی باا ساایرین متعادد و
متفاوت همراه با احساس نوعی تعهد درونی به رابطه ،اعتمااد باه افاراد و سااختارهای
نامرئی با در نظر یرفتن و پذیرفتن بیم ها و مخاطرات موجود ،تجربه آیادی ،اساتقال و
قدرتمندی فردی و سیّا بودیی و جهانوطنی ،تجربه بایاندیشی دائمی و غیره.
عالمی ( )2201در پووه

خود با استفاده ای روش تحلیل محتوا ،نشان می دهد که

فیس بوک تهدیدی بر هویت سیاسی جوانان ایرانی اسات و باعاث ایجااد شاکا

باین
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هویت سیاسی جامعه ایران با بنیان های هویت ملای مای شاود .وی همچناین تهدیادات
فیس بوک علیه هویت سیاسی ایران در ساه ساط سااختار سیاسای ،جامعاه سیاسای و
هیئتحاکمه بررسی می کند .در سط ساختار سیاسی ،فایس باوک باعاث ترسایم رفتاار
استبدادی و امنیتی ای نظام موجود و نامشروع خواندن نظام سیاسی موجود می یاردد .در
کم رن

سط جامعه سیاسی موج

شدن اعتقاد باه اساالم و ماذه

مدنی توده ها در مقابل حاکمیت با هد

تشایع ،نافرماانی

مقابله با آن ،القا تضاد و دشمنی هویات دینای

با هویت و منافع ملی و لزوم دفاع ای هویت و منافع ملی در مقابل دین ،بی اعتماادی باه
همبستگی سیاسی و دفاع ای جدایی طلبی قومی ،حمایت ای تهاجم نظامی بیگانگان بارای
ای بین بردن نظام سیاسی موجود می شود .سرانجام در سط هیئتحاکمه باعاث ترسایم
ناکارآمدی هیئتحاکمه ،تصور بی توجهی هیئت حاکمه به حل مشکالت ماردم و آریوی
باییشت رژیم سیاسی قبل ای انقالب میشود.
نتای پووه

های باال حاکی ای آن است که استفاده ای فیس بوک ،هویت شخصی و

اجتماعی افراد را متأثر می یرداند و در دیریونی هویت سنتی و پیشین و پذیرش هویت
مدرن (همچنین هویت بایاندیشانه و جهانی) نق
شبکه اجتماعی فیس بوک عاملی مهم در کاه

ایفاا مای کناد .در واقاع ،اساتفاده ای
تعلق به هویت های جمعی مانند هویات

خانوادیی ،هویت ملی ،هویت سیاسی و هویت فرهنگی است.
تأثير شبکه اجتماعي فيسبوک بر سبک زندگي

امرویه با یسترش فرهن

عضویت در شبکههاای اجتمااعی مجاایی باهویاوه در میاان

جوانان ،یندیی به سبک شبکههای اجتماعی اینترنتی ،بهسرعت در حا یسترش اسات.
بنابراین این سؤا مطرح میشود که استفاده ای فیسبوک در سبک ینادیی جواناان چاه
تغییراتی ایجاد کرده است؟
بشیر و افراسیابی ( )2202در پووه

خود با عنوان «شبکه های اجتمااعی اینترنتای

و سبک یندیی جوانان» با استفاده ای روش پیمای

و پرسشنامه اینترنتی ،به ایان نتیجاه

رسیدند که میان عضویت در شبکه های اجتماعی اینترنتی و نحاوه اختصااص وقات باه
سایر فعالیت های اجتماعی ارتباط وجود داشته و بیشتر پاسخگویان اذعان کرده اند که به
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دلیل استفاده بی ایحد ای اینترنت برای فعالیت در شبکه هاای اجتمااعی مجاایی ماورد
اعتراض سایر اعضای خانواده واقاع شادهاناد .همچناین عضاویت در ایان شابکههاای
اجتماعی با مقولههایی نظیر نحوه ارتباط با جنس مخاالف و شایوه محااورات اعضاا در
محیط بیرونی ارتباط وجود دارد؛ بنابراین می توان یفت میاان عضاویت در شابکههاای
اجتماعی اینترنتی و سبک یندیی جوانان ارتباط وجود دارد.
یافته های شاهنوشی و تاجی ( )2202در پووه

خود با عنوان «تاأثیر شابکههاای

اجتماعی بر سبک یندیی جوانان شهرستان شهرکرد» ،نشان میدهد که بین ناوع شابکه،
محل سکونت ،انسجام اریشی و سبک یندیی رابطهای وجود ندارد .ولی بین متغیرهاای
جنسیت ،میزان تحصیالت ،انسجام رابطه ای ،تجمع اجتمااعی ،و سابک ینادیی رابطاه
معنادار وجود دارد.
ذکایی ( )2202در پووهشی به دنبا پاسخگویی به این پرس
نق

است که اهمیات و

استفاده و تعامل جوانان با شبکه های اجتماعی مجاایی در فراغات و هویات هاای

فراغتی آن ها چگونه است؟ وی با تحلیل مصاحبه های کیفی با کاربران فعا این شبکه ها
نتیجه می ییرد که شبکه های مجایی ،با کاستن نسبی اهمیت بخشای ای مؤلفاه سااختاری
هویت و در تعلیق یا در حاشیه قرار دادن شرایط یمینه ای آن ها ،فرصات هاایی را بارای
بیان متفاوت سلیقه های و روبه رویی فراغتی خود در شبکه مجاایی فاراهم کارده و باه
همان سان ،برخی ای تجارب جدید را برای آن ها یشوده اند .کاربران این شبکه ها ،تقویت
مهارت های فردی و اجتماعی (ارتباطی) ،لذت های برآمده ای تمرکز و ارتبااط هام یماان
با افرادی با یمینه های مشابه و متفاوت در فضایی چندرسانه ای ،حذ

سلسالهمراتا

و

روابط قدرت ،جدا شدن ای برخی محدودیت های بدنی (پوش  ،سن) ،عادم ضارورت
ایفای برخی نق

های متعار

در ینادیی واقعای ،یریاز باه دنیاای پیچیاده فاانتزی و

ییبایی سایی شده ،جوالن دادن تخیل ،لذت داشتن هویت های چندیانه را ای جمله آثاار
و شرایط مرتبط با تجارب فعالیتهای شبکهای خود بیان کردهاند.
ذوالفقاری و همکاران ( )2201با استفاده ای روش تحلیل محتوا به مقایساه کاارکرد
شبکه های اجتماعی در سبک یندیی در دو تمدن اسالمی -ایرانی و غربی پرداختاه اناد.
یافته های آن ها نشای می دهد که شبکه های اجتماعی غربی باعث ایجااد و انتقاا مباانی
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فکری غربی و اومانیسم میشوند .این شبکهها فلسفه انساانمحاوری را تزریاق کارده و
توجه به عقل حسی -تجربی ،لذت یرایی ،نتیجاه یرایای ،سارمایه سااالری و برانگیازش
احساسات در راستای مناافع طبقاه حااکم در پشات پارده (سارمایه سااالران) را ایجااد
می کنند ،و در نهایت رفتارهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مبتنای بار سابک
یندیی غربی را به وجود میآورند.
معمار و همکاران ( )1922در پووهشی تحت عنوان « تبیین جامعاه شاناختی رابطاه
استفاده ای شبکه های اجتماعی مجایی و سبک یندیی جوانان ایرانی» ،نشاان دادناد کاه
سبک یندیی افرادی که عضو فیسبوک هستند و کسانی که عضو نیستند متفاوت است.
الگوی خرید و مصر

فرهنگی افراد برحسا

عضاویت یاا عادم عضاویت آن هاا در

فیس بوک متفاوت است .همچنین میزان استفاده ای فیسبوک بیشترین اثار را بار الگاوی
خرید و مصر

فرهنگی دارد و مدت یمان عضویت در شبکه اجتماعی فیسبوک ،تاأثیر

ییادی بر الگوی تغذیه داشته است.
نتای تحقیقات یادشده بیانگر این است که شابکه اجتمااعی فایس باوک (البتاه باه
همراه سایر عوامل دیگر همچون شبکههای ماهوارهای ،اینترنت و غیره) عااملی اثریاذار
بر سبک یندیی جوانان ایرانی و باعث تغییرات و تحوالت یسترده ای در سبک ینادیی
در یمینه هایی چون یذران اوقات فراغت ،توجه و یرای

به بدن ،نحوه پوشا  ،شایوه

محاوره و سبک بیان ،ایجاد شرایط برای برقاراری ارتبااط باا جانس مخاالف و کسا
توانمندیهای روی در نگرش به فضای جهانی شده است.
تأثير شبکه اجتماعي فيسبوک بر سرمايه اجتماعي

پرس

مهمی که در این یمینه طرح می شود این است کاه اساتفاده ای شابکه اجتمااعی

فیس بوک چه تأثیری بر سرمایه اجتمااعی کااربران دارد و تعامال افاراد در ایان شابکه
اینترنتی می تواند در دنیای واقعی باعث تضعیف ارتباطات و تعامالت اجتماعی ،منازوی
شدن و فردیرایی شود؟
موسوی و حدادی ( )2209در پووهشی به تحلیل مقایساهای سارمایه اجتمااعی در
جهان واقعی و مجایی پرداختهاند .یافتههای آنها حااکی ای آن اسات کاه باین سارمایه
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اجتماعی در جهان واقعی و جهان مجایی رابطه مستقیمی وجاود دارد .فضاای مجاایی
بهعنوان یک فضای تعاملی اینترنتی ،منعکس کننده همان حجم سرمایه اجتماعی افراد در
دنیای واقعی است .بدین معنا که فضای مجایی ،سارمایه اجتمااعی افاراد را کااه
افزای

نمیدهد بلکه حجم این سرمایه در جهان مجایی کموبی

یاا

بایتابدهناده حجام

سرمایه اجتماعی افراد در دنیای واقعی است.
یافتااههااای شااهابی و بیااات ( )2202حاااکی ای آن اساات کااه جوانااان فعالیاات در
شبکه های اجتماعی مجایی را فرصتی برای بیشتر بودن با دوستان فضای واقعی می دانند
و این شبکه ها امکاان یناده شادن ارتباطاات قادیمی را در عاین دوری مکاانی فاراهم
می آورند .اعضای شبکه های اجتماعی اینترنتی حس تعلق باه یاروه و داشاتن عالقاه و
عقیده مشترک با دیگران را ادراک و ای آن احساس رضایت می کنناد .همچناین جواناان
فعالیت در فضای شبکه ها را جایگزینی مناس

برای اوقات تنهایی خود مای دانناد و باا

این شبکهها امکان سپری کردن اوقات بیکاری را فراهم مای آورناد .فضاای شابکههاای
اجتماعی ،تجربیات عاطفی محدود و ممنوع شده ای سوی اشکا رسمی و رای جامعاه
را ممکن و کمهزینه میساید.
عبداللهیان و کرمانی ( )2201در پووهشی باه سانج

سارمایه اجتمااعی کااربران

ایرانی شبکه اجتماعی فیس بوک پرداختاه اناد .یافتاه هاای آن هاا بیاانگر ایان اسات کاه
تحصیالت افراد در فیس بوک می تواند میزان سارمایه اجتمااعی آنهاا را در ایان شابکه
افزای

دهد .افراد با سرمایه اجتماعی باالتر در فیس بوک ای مشاارکت مادنی و سیاسای

باالتری در دنیای واقعی برخوردارند.

عبداللهیان و شی انصاری ( )2201بر اساس فرضیات الیساون 5باه تبیاین همبساتگی

مثبت بین افزای

شدت استفاده ای فیس بوک و افزای

فیس بوک پرداختهاند .جمع آوری دادهها به روش پیمای

سرمایه اجتمااعی کااربران ایرانای
و باه شاکل آ الیان و بارخط

(آنالین) و نیز ای طریق کاربرد یروه کانون انجاام شاد .جامعاه آمااری ایان پاووه
روش برخط کاربران اینترنت و در روش آ الین دان

آماویان سااکن تهاران کاه کااربر

اینترنت هستند ،در نظر یرفته شد .نتای تحقیق نشاان مای دهاد کاه باین افازای
استفاده ای فیس بوک و سرمایه اجتماعی پیوندبخ

در

شادت

و سرمایه اجتماعی نگهدارنده کااربران
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فیس بوک همبستگی مثبت وجود دارد .در میان یروه کنتر و یروه آیمای

نیاز باین ساه

نوع سرمایه اجتماعی تفاوت وجود دارد .بهعبارت دیگر ،میانگین این سه ناوع سارمایه در
بین کاربران فیس بوک نسبت به کسانی که کاربر نیستند ،بیشاتر اسات .دساتاورد پاووه
آنها این است که شبکه اجتماعی فیسبوک پیوندهای ضعیف را تقویت میکند.
ایرچه یافتههای پووه های باال بیانگر این هستند که شبکه اجتمااعی فایس باوک
افزای دهنده سرمایه اجتماعی کاربران خود هساتند ،اماا فایس باوک بای
افزای

یا کاه

ای آنکاه در

روابط اجتماعی تأثیر داشته باشد ،با ایجاد تغییراتی در اشکا سنتی تار

رابطه اجتماعی ،صورتهای تعامل اجتماعی را تنوع بخشیده است.
تأثير شبکه اجتماعي فيسبوک بر پايبندی ديني

استفاده ای فناوری هاای ناوین اطالعااتی و ارتبااطی ممکان اسات ساطوح مختلفای ای
مناسبات دینی یعنی رهبران مذهبی ،ایمان آورندیان ،نهادها ،تشاکیالت و ساایمان هاای
مذهبی را متأثر ساید ،اما در پووه

حاضر ،تأثیر شبکه اجتماعی فیس بوک بر میزان یاا

سط پایبندی دینی کنشگران جوان مورد نظر است.
عدلی پور و سپهری ( )2201در پووهشای باه مطالعاه تاأثیر فایس باوک بار میازان
دین داری دانشجویان پرداخته اند که یافته های آنها حااکی ای آن اسات کاه متناسا
افزای

باا

مدت یمان عضویت ،میزان استفاده ،میازان مشاارکت و فعالیات و واقعای تلقای

کردن محتوای مطال

فیسبوک ای ساوی کااربران ،شناساههاا و مؤلفاههاای دیانداری

دستخوش دیریونی می شوند و احساس تعلق خاطر به شاخص های دیان داری ،مااهیتی
انتخابی به خود می ییرد و در نتیجه آن دین داری کاربران تضعیف می یردد .همچنین باه
باور آن ها ،فضای سایبری شبکه اجتماعی فیس بوک به عنوان یک میدان ،متأثر ای فرهن
و فضای جهانی و غربی است؛ بنابراین ،کاربران مختلف (به ویوه جوانان دانشجو) هنگام
استفاده ای این رسانه چندساحتی ،با مخاطراتی روبه رو می شوند .یرچه این مخاطرات ای
یک جنس نبوده و میزان آسی یایی آن ها نیز یکسان نیست ،ایآنجاکه دین داری جواناان
فاقد استحکام معرفتی و نظری الیم بوده و قرار یارفتن در فضاای مخادوش یار ابعااد
رفتاری دین ،به دلیل ضعف پایه های معرفتی ،بیشترین آسی

را متوجه دیان داری آناان
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می کند و نیز با عنایت به اینکه جذابیت های فیس باوک بارای دانشاجویان و جواناان در
حویه های رفتاری و عاطفی (انواع فعالیات هاای تفریحای و ارتباطااتی) اسات ،لاذا در
مجموع استفاده ای فیس بوک ،دارای آثار منفی بر ابعاد عملی و رفتار دینی دانشاجویان و
جوانان است .بهعبارت دیگر ،ایآنجاکه ای یک سو ،نوع رای استفاده ارتباطی و تفریحای
ای شبکه اجتماعی فیس بوک معموالً بر وفق آمویه ها و احکاام دیان اساالم نیسات و ای
دیگر سو ،در منظومه دین داری کاربران دانشجو ،رفتار و عواطف دینی نسبت به معرفت
دینی برجستگی بیشتری دارد .لذا آثار استفاده ای شبکه اجتماعی فیس بوک بار دیناداری
دانشجویان ،متأثر ای نوع استفاده آنها ای این رسانه بیشتر منفی است.
یافته های قاسمی و همکاران ( )2202در مطالعه شان نشان دهنده آن اسات کاه باین
مدت یمان عضویت ،میزان استفاده و میزان مشاارکت و فعالیات کااربران در اساتفاده ای
فیس بوک رابطه معنادار معکوس و بین واقعی تلقی کردن محتوای فایس باوک و هویات
دینی کاربران رابطه معنادار مثبتی وجود دارد .یعنی هر چه مدت یماان عضاویت ،میازان
استفاده و میزان مشارکت و فعالیت کاربران در استفاده ای فیس بوک افزای

پیدا می کناد

ای برجستگی هویت دینی نزد آنها کاسته میشود.
مزینااانی ( )2201در پووهشاای بااه مطالعااه بررساای رابطااه اسااتفاده ای شاابکههااای
اجتماعی مجایی و هویت دینی کاربران پرداخته است .تحلیل یافته های این مطالعاه کاه
هویت دینی کاربران را در پن حیطه احساس ،باور و اعتقاد ،روابط صمیمی با خاانواده،
عملکرد آمویشی والدین در حویه دین و پایبندی والدین به اریشها و اعتقاادات دینای
مورد بررسی و ارییابی قرار می دهد ،نشان ای آن دارد کاه صار

حضاور و اساتفاده ای

شبکه های اجتماعی مجایی بر تضعیف هویت دینی کاربران تأثیر معناداری نادارد ولای
نوع استفاده ای این شبکه ها ای نظر استفاده کاربردی و یا تفریحای ،مادت یماان طاوالنی
حضور در این شبکه ها و همچنین هد

استفاده کاربران ای ایان شابکه هاا در تضاعیف

هویت دینی کاربران و تمایل آنان در حرکت ای هویت سنتی و اصایل دینای باه سامت
هویت بایتابی و مدرن اثریذار است.
بینام ( )2201در پیمایشی بین دانشجویان به بررسی رابطه بین استفاده ای شبکه های
اجتماعی مجایی و یرای

دینی کاربران عضو این شبکه ها پرداخته است .یافته های وی
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نشان می دهد که بین استفاده ای شبکه های مجاایی و کااه

دینای ،اعتقاادات

یارای

دینی و میزان پایبندی دینی رابطه وجود دارد.
نتای پووه های یادشده نشاندهنده آن است که شبکه اجتماعی فیسبوک بهعناوان
یکی ای فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی ،ای عوامل اساسی در کااه
پایبندی دینی و یرای

هویات دینای،

های دینی کاربران جوان ایرانی است .همچناین ،یافتاه هاا بار ایان

واقعیت داللت دارد که جوانان متناس
استفاده می کنند و به همان ترتی

با نوع نیایهای دینی و مذهبی خاود ای فایس باوک

استفاده ای فیس بوک بر شایوه و سابک دیان داری آنهاا

تأثیر مییذارد و قرائتهای دینی مختلف را در آنها افزای

میدهد.

جمعبندی

در عصر حاضر ،یسترش شگفت انگیز فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی ،با دیریاون
ساختن حویه تعامالت اجتماعی باعث افازای

سارعت تغییارات در مناابع اطالعااتی و

معرفتی مخاطبان و در نتیجه باال رفتن سرعت دیریونی در نگرش آنان به ابعااد یوناایون
حیات اجتماعی شده است .جامعه ایران نیز با رشد نسبتاً شتابان ،پای در مسیر بهاره ییاری
ای این رسانه های نوین (اینترنت و شبکه های اجتماعی مجایی) نهاده اسات .ایرچاه اکثار
شبکههای اجتماعی مجایی همچون فیسبوک در ایران پاالیه هساتند ،اماا علایرغام ایان
موضوع ،ما شاهد یسترش دسترسی روی افزون جوانان ایرانای باه ایان رساانه هاای ناوین
اجتماعی هستیم و نمی توانیم تأثیر آن ها را در شکل ییری و تغییر نگرش ،سبک ینادیی و
هویت کاربران انکار کنیم .باه هماین خااطر یکای ای دغدغاه هاای مارتبط باا اساتفاده ای
رسانه های نوین ،تأثیر نامطلوب آنها بر نسل جوان و در نهایات ساامان اجتمااعی اسات.
اختال در نظم اجتماعی با معر های مختلفی قابل تعریف است که یکی ای آن هاا وقاوع
یا شکل ییری مسئله اجتماعی است .جامعه شناسان معماوالً مسائله اجتمااعی را وضاعیت
اظهارشده ای می دانند که با اریش های شمار مهمی ای مردم مغاایرت دارد و معتقدناد بایاد
برای تغییر آن وضعیت اقدام کرد (رابینگتن و واینبرگ ،2209 ،صص .)21-22با توجه باه
نکات ذکرشده می توان یفت ،چنانچه استفاده جوانان ای شبکه های اجتماعی مجایی باعث
به وجود آمدن شرایطی مغایر با فرهن

عمومی شده باشد یا موج

دیریونی های هویتی
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و شیوه یندیی شده باشد ،به طوری که همنوایی جواناان باا جامعاه را کااه

داده یاا باه

تضعیف پیوند اجتماعی جوانان با اعضای جامعه منتهی یردد ،یا تعارض ،مشکل یا بحاران
خاصی در ساختار جامعه به وجود آورده باشد ،در این صاورت ایان واقعیات باه تادری
موج

اختال در نظم اجتماعی خواهد شد.
یافته های پووه

های مذکور در نوشتار حاضر هام راساتا باا یافتاه هاای پاووه

جواهری و باقری ( ،)2209حاکی ای آن است که شبکه اجتماعی فایس باوک باه واساطه
ارائه مجموعه یسترده ای ای اطالعات ،دامنه تجاارب و فرصاتهاای مخاطباان خاود را
یسترش می دهد و آنان را بهنحو رویافزونی قادر می ساید تا خود را در یماان و مکاانی
دیگر مشاهده نمایند .طبیعی است ایان وضاعیت باعاث یاادییری هاای فرهنگای تاایه
میشود و آمیزش سبکهای فکری و رفتاری متفاوت را به هماراه مایآورد .در بررسای
سطوح مختلف هویت مشخص شد که استفاده ای شبکه فیس بوک موجا

همساانی باا

هویت قومی ،هویت مدرن ،هویت جهانی و هویت بایاندیشاانه شاده ،و ایان وضاعیت
شدت هویت خانوادیی ،ملی ،فرهنگی و سیاسی افراد را کاه
نق

داده اسات .در تحلیال

شبکه های اجتماعی مجایی همچون فیس بوک در تضاعیف هویات ملای ،هویات

فرهنگی و سیاسی کاربران باید یفت که با یسترش روی افزون این رسانه ها ،باه ویاوه در
جوامع در حا یذار ،روند نوسایی به تضعیف پیوندهای سنتی می انجامد .این رسانه هاا
می توانند در نگرش ها و رفتار شهروندان تأثیر یذارده و باعث کاه

همدلی ،احسااس

تعلق ملی و انسجام اجتماعی شوند .اینگلهارت با طرح مفهوم انقالب خاموش ،بار ایان
نظر است که ورود ساریع اریشهاا و ایادههاای جدیاد ای طریاق فنّااوریهاای ناوین
اطالعاتی و ارتباطی می تواند یسست های جدی در مباانی هاویتی جامعاه ایجااد کناد.
همچنان که کاستلز بیان کرده است ماهواره و اینترنت با دیریون ساختن بنیادین ماهیت
ارتباطات ،نق

تعیین کننده ای در تغییر و شکل دهی فرهن ها و هویت ملی شاهروندان

ایفا می کنند (کاستلز ،2230 ،صص .)232-232همچناین ،پاساتر بار نقا
یسترش فرهن

اینترنات در

و هویت و روش جدید ساخته شدن هویات ملای تأکیاد کارده اسات.

دراین ارتباط ،وی فرایند جهانی شدن رسانه ها را با به وقوع پیوساتن افاو هویات ملای
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تحلیل کرده است (پاستر ،2244 ،ص .)51ییدنز فناوری های نوین اطالعاتی و ارتبااطی
را عامل سردریمی و بیثباتی و بینظمی فرهنگی قلمداد کرده است.
همچنین دیگر یافته هاای پاووه

حااکی ای آن اسات کاه اطالعاات و ارتباطاات

الکترونیکی در دهه اخیر ،سبک های ینادیی جواناان را باه شایوه هاای جدیاد ینادیی
دیجیتا پیوند یده است و فرهن هاای ویاوه جواناان را جهاانی کارده اسات .رشاد و
یسترش شبکه های اجتماعی مجایی ،بر الگوپاذیری جواناان بارای انتخااب ساریرمی،
و نیز باال رفتن فزاینده سط نیایهای آناان

مدیریت و تصور بدن ،الگوی خرید ،پوش

تأثیر یذاشته است و یاه دسته ای را به کندن ای واقعیات حقیقی و پناه بردن به واقعیاات
مصنوعی و به تعبیر بل )1992( 6تابعیت فرهن های نمایشی کشانیده اسات .عاالوه بار
این تصاویر و مطال
در تروی فرهن

ارائه شده در اینترنت و شبکه های اجتماعی مجایی تأثیر به سازایی

مصرفی دارد و واکن

های هیجانی شدیدی را ای جمله لذت ،تمایال

و خودشیفتگی در هویت جوانان برانگیخته است؛ اما درعین حا  ،تردیدها و ترس هاایی
را نیز برجای یذاشته است .همچنین ،امرویه بسیاری ای جوانان و نوجوانان می توانند باا
طیفی ای وب یاهها و نرمافزارهای رایاناهای کاار کنناد و باه راحتای آن را بفهمناد .ایان
تحوالت فنّاورانه عالوه بر اثریذاری بر ذو ،،سلیقه و نیای ارتباطی آن ها ،یذران اوقاات
فراغت آن ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است .دو فرایناد «رساانه ای شادن» و «خاانگی
شدن» توصیفکننده یذران بخ

عمادهای ای فراغات نوجواناان و جواناان در جواماع

مدرن است .جوانان فراغت خود را بی

ایپی

در خلوت سپری می کنند و برای سریرم

شدن بهطور فزایندهای به اینترنت و شبکههای اجتماعی مجایی متکی هستند.
برخال نگرانی های موجود ،استفاده ای شابکه هاای اجتمااعی مجاایی موجا انازوای
اجتماعی نشده بلکه ارتباطات افراد را یسترش داده و مقوم سرمایه اجتماعی آن ها شاده اسات.
به نظر می رسد استفاده ای فیس بوک بی

ای آن که میزان ارتباطات اجتماعی را تغییار داده باشاد،

نوع و سبک آن را دیریون کرده است .به این معنا که تعامل های مبتنی بر ویویی هاای انتساابی
مانند سن ،جنسیت ،نواد و قومیت را به سمت تعاملهای مبتنی بر ویویایهاای اکتساابی نظیار
سبک یندیی ،هنجارهای مشترک و عالئق داوطلبانه سو ،داده است.
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سایر یافتاه هاای پاووه
یرای

حااکی ای تضاعیف پایبنادی دینای ،اعتقاادات دینای و

های دینی کاربران جوان شبکه اجتماعی فیس بوک با افزای

مدت یمان عضویت

و میزان استفاده ای این شبکه است .در تحلیل این امر می توان یفت که احتمااالً اساتفاده
آیاد ای امکاناتی چون اینترنت و شبکه های اجتمااعی مجاایی در خاانواده هاایی بیشاتر
رواج دارد که اعتقادات و باورها و در نهایت هویات دینای آن هاا ضاعیف تار ای دیگار
خانواده ها است؛ اما این مسئله ای عامل دیگری نیز سرچشمه می ییرد و آن این است که
چون در جامعه ما ای اینترنت و شبکه های اجتمااعی مجاایی اکثاراً باه صاورت منطقای
استفاده نمی شود و این رسانه ها و امکانات اطالعاتی و ارتباطاتی ،بیشتر ماروج فرهنا
مادینگر و لذت جو و فردیرایانه غربی هستند ،یکی ای جنبههای آسای یای آن کااه
تعلقات دینی و اخالقی در نوجوانان و جوانان است .همچنین تعامل در فضای مجاایی
تأثیر دویانه ای بر ابعاد هویت دینی جوانان دارد؛ به طاوری کاه باا افازای
بهره مندی ای مجاری نوین اطالعاتی و ارتبااطی و افازای
مصر

دسترسای و

مادت یماان اساتفاده و ناوع

به دلیل تلطیف افق ذهنی و بینشی و یسترش جهت ییریهای شناختی ،عااطفی

و عملی ،ای یک سو ،ای شدت ابعاد پیامدی و تجربی کاسته مای شاود و ای ساوی دیگار،
هویت دینی جوانان در بعد شناختی تقویت می شود .در واقع ،اطالعات یادشده بار ایان
واقعیت داللت دارد که جوانان متناس

با نوع نیایهای دینی و مذهبی خود ای اینترنت و

شبکه های اجتماعی مجایی استفاده می کنند و به هماان ترتیا

اساتفاده ای شابکه هاای

اجتماعی اینترنتی بر شیوه و سبک دین داری آنها تأثیر می یذارد و انعطا پذیری نسبت
به قرائتهای دینی مختلف را افزای

میدهد.

به دلیل محدودیتهای روششناسانه که پی
هنگام تحلیل اطالعات ،جان
اطالعات پووه

ای این به آن اشااره شاد ،الیم اسات

احتیاط را رعایت نمود .با وصف این ،باه نظار مایرساد

حاضر ای بروی برخی تغییرات اجتماعی -فرهنگی در بین نسل جاوان

(خصوصاً در یمینه هویت ملی ،هویت سیاسای و فرهنگای و پایبنادی دینای) حکایات
می کند .به نظر می رسد «جوانان ایرانی همگام با جوانان جوامع دیگر در حا تجربه یک
دوره نوین یندیی هستند و سعی دارند تا با اقتباس ای فرهن های دیگر و تلفیاق آن باا
عناصر داخلی ای قافله عق

نمانند» (شهابی و همکاران ،2234 ،ص .)295نتیجه این امر
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وقوع مشکل یا مسئله اجتمااعی در یمیناه هویات ملای ،هویات سیاسای و فرهنگای و
پایبندی دینی و یرای

های دینی است؛ اما این فرایند هنوی به تعاارض معناادار شادید

میان جوانان و شالودههای فرهنگی و اجتماعی جامعه در یمینه سبک ینادیی و سارمایه
اجتماعی منتهی نشده است .شاید این وضاعیت ای تعااملی باودن رابطاه میاان انساان و
رسانه سرچشمه یرفته باشد .کاستلز ( ،2231ص )202معتقاد اسات «رساانه باه تنهاایی
نمی تواند رفتار را شکل دهد ،ییرا افراد آیاهانه یا ناخودآیاه پیام های رسانه ها را درک و
پردایش میکنند و تأثیری را که فرستندیان پیام در نظر داشتهاند ،تغییر میدهند».
حتی ایر تصور شود که شبکه هاای اجتمااعی مجاایی همچاون فایس باوک آثاار
ناموجهی برای نظم اجتماعی دارد ،ای طریق پاالیه نمودن و سیاست هاای محدودساایی
نمی توان این آثار را محو نمود ،ییرا امکان دور یدن این سیاست ها همچنان وجود دارد.
در عوض ،به واسطه افزای

آیاهی های عمومی ،افزای

انتقادی و رشد تعهد اجتماعی می توان ضری

سواد رساانه ای ،تقویات تفکار
داد .به ایانترتیا

آسی پذیری را کاه

کانون کنتر تغییر می یابد و جوانان ای چنان قابلیتی برخوردار خواهناد شاد کاه هنگاام
رویارویی با دنیاهای فرهنگی و اجتماعی جدید به شکلی منفعالنه ای آن تأثیر نپذیرند.
يادداشتها
1. Facebook
2. www.Alexa.com
3. Mark Zuckerberg
4. Jessica Hilberman
5. Ellison
6. Bell

کتابنامه
اسلوین ،جیمز ( ،)2239اینترنت و جامعه ،ترجمه عباس ییلوری و علی رادباوه ،تهران :نشر
کتابدار.
بشیر ،حسن و افراسیابی ،محمدصاد« ،)2202( ،شبکههای اجتماعی اینترنتی و سبک یندیی
جوانان» ،فصلنامه تحقیقات فرهنگی ،سا پنجم ،ش ،2صص.61-22
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بینام ،امیرعلی (« ،)2201بررسی رابطه بین استفاده ای شبکههای اجتماعی مجایی و یرای
دینی ،موردپووهی :دانشجویان دانشکده هنرهای ییبای دانشگاه تهران» ،مجموعه مقاالت

همای

تخصصی شبکههای اجتماعی ،به کوش

مسعود اسدپور و جال غفاری ،تهران:

پووهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی.
پاستر ،مارک ( ،)2244عصر دوم رسانهها ،ترجمه غالمحسین صال یار ،تهران :مؤسسه ایران.
جنکینز ،ریچارد ( ،)2202هویت اجتماعی ،مترجم :تورج یاراحمدی ،تهران :پردیس دان .
جواهری ،فاطمه و باقری ،لیال (« ،)2209اینترنت ،جوانان و نظم جامعه :تحلیل ثانویه تحقیقات
موجود» ،دوفصلنامه نظم و نابرابری اجتماعی ،شماره  ،69صص.125-122
حکیمی ،رؤیا (« ،)2209نق

شبکههای اجتماعی بر هویت (مطالعه موردی روی فیسبوک و

کاربران کرد)» ،مجله جهانی رسانه ،سا ششم ،ش  ،22صص.239-269
خاکسار ،فائزه؛ عدلیپور ،صمد و سپهری ،آسیه (« ،)2201شبکه اجتماعی فیسبوک و هویت
جهانی جوانان شهر تبریز» ،مجموعه مقاالت همای تخصصی شبکههای اجتماعی ،به
کوش

مسعود اسدپور و جال غفاری ،تهران :پووهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات

جهاد دانشگاهی.
ذکایی ،محمدسعید ( ،)2202فراغت ،مصر و جامعه ،تهران :تیسا.
ذوالفقاری ،عاطفه؛ حجایی ،سیدرضا و رایی ،سمیرا (« ،)2201مقایسه کارکرد شبکههای

اجتماعی در سبک یندیی در دو تمدن اسالمی -ایرانی و غربی» ،مجموعه مقاالت همای
مسعود اسدپور و جال غفاری ،تهران:
تخصصی شبکههای اجتماعی ،به کوش
پووهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی.
ذوالقدر ،حسین و قاسمیاده عراقی ،مرتضی (« ،)2201بررسی انگیزههای کاربران در استفاده ای
رسانههای اجتماعی :مطالعه موردی کاربران شبکههای اجتماعی فیسبوک» ،پووه های
ارتباطی ،سا بیستم ،ش ،2صص.53-25

رابینگتن ،ار و واینبرگ ،مارتین ( ،)2209رویکردهای نظری هفتیانه در بررسی مسائل
اجتماعی ،ترجمه رحمتاهلل صدیق سروستانی ،تهران :دانشگاه تهران.
شاهنوشی ،مجتبی و تاجی ،محمدرضا (« ،)2202تأثیر شبکههای اجتماعی بر سبک یندیی
جوانان شهرستان شهرکرد» ،فصلنامه مطالعات ملی ،سا سیزدهم ،ش ،2صص.232-269
شهابی ،محمود و بیات ،قدسی (« ،)2202شبکههای اجتماعی مجایی و کاربران جوان :ای تداوم
یندیی واقعی تا تجربه جهانوطنی» ،مجلس و راهبرد ،سا نویدهم ،ش ،60صص.239-252
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شهابی ،محمود؛ ذکایی ،محمدسعید و فرخی ،علیرضا (« ،)2234تعلق به خردهفرهن
در شهر تهران» ،مطالعات جوانان ،ش ،21صص.293-02

جوانان

عالمی ،حمزه (« ،)2201فیسبوک ،تهدیدی برای هویت سیاسی جامعه ایران» ،مجموعه مقاالت
همای تخصصی شبکههای اجتماعی ،به کوش مسعود اسدپور و جال غفاری ،تهران:
پووهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی.
عبداللهیان ،حمید و شی انصاری ،مهین (« ،)2201تبیینی بر همبستگی بین شدت استفاده ای
فیسبوک و سرمایه اجتماعی کاربران فیسبوک» ،جامعهشناسی کاربردی ،سا بیست و
چهارم ،ش ،2صص.223-220
عبداللهیان ،حمید و کرمانی ،حسین (« ،)2201سنج

سرمایه اجتماعی کاربران ایرانی شبکه

اجتماعی فیسبوک» ،تحقیقات فرهنگی ایران ،سا ششم ،ش ،2صص.16-2
عدلیپور ،صمد (« ،)2202تحلیل پیامدهای شبکههای اجتماعی مجایی بر هویت اجتماعی جوانان
شهر اصفهان» ،رساله کارشناسی ارشد ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
عدلیپور ،صمد و سپهری ،آسیه (« ،)2201تأثیر فیسبوک بر میزان دینداری دانشجویان

دانشگاه تهران» ،مجموعه مقاالت همای

بینالمللی فرهن

و اندیشه دینی (جلد ششم)،

به کوش محمد نصیری و محمدرضا بحرانی ،بوشهر :موسسه سفیران فرهنگی مبین.
عدلیپور ،صمد؛ یزدخواستی ،بهجت و خاکسار ،فائزه (« ،)2201شبکه اجتماعی فیسبوک و
شکلییری هویت بایاندیشانه در بین دانشجویان دانشگاه تبریز» ،پووه های ارتباطی،
سا بیستم ،ش ،2صص.213-292
قاسمی ،وحید؛ عدلیپور ،صمد و کیانپور ،مسعود (« ،)2202تعامل در فضای مجایی شبکههای
اجتماعی اینترنتی و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان؛ مطالعه موردی فیسبوک و جوانان شهر
اصفهان» ،دوفصلنامه دین و ارتباطات ،سا نویدهم ،ش( 1پیاپی ،)21صص.26-5
قاسمی ،وحید؛ عدلیپور ،صمد و کیانپور ،مسعود (« ،)2201شبکه اجتماعی فیسبوک و
هویت ملی جوانان» ،مطالعات ملی ،سا چهاردهم ،ش ،2صص.262-222
کاستلز ،مانوئل ( ،)2231عصر اطالعات :پایان هزاره اقتصاد ،جامعه و فرهن  ،ترجمه احد
علیقلیان و افشین خاکبای ،تهران :طرح نو.
کاستلز ،مانوئل ( ،)2230عصر اطالعات :ظهور جامعه شبکهای ،ترجمه احد علیقلیان و افشین
خاکبای ،تهران :طرح نو.

 448دين و ارتباطات ،سال بيستم و دوم ،شمارة دوم (پياپي  -)84پاييز و زمستان 4938

کیانپور ،مسعود؛ عدلیپور ،صمد و کیخائی ،الهام (« ،)2201تبیین جامعهشناختی تأثیر شبکه
اجتماعی فیسبوک بر هویت قومی کاربران ترک در ایران» ،جامعهشناسی کاربردی ،سا
بیست و چهارم ،ش ،2صص.32-64
مزینانی ،کاظم (« ،)2201بررسی رابطه استفاده ای شبکههای اجتماعی مجایی و هویت دینی

کاربران» ،مجموعه مقاالت همای

تخصصی شبکههای اجتماعی ،به کوش

مسعود

اسدپور و جال غفاری ،تهران :پووهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی.
معمار ،ثریا؛ عدلیپور ،صمد و خاکسار ،فائزه (« ،)2201شبکههای اجتماعی مجایی و بحران
هویت (با تأکید بر بحران هویتی ایران)» ،مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،سا
او  ،ش ،2صص.246-255
موسوی ،سید کما الدین و حدادی ،فریده (« ،)2209تحلیل مقایسهای سرمایه اجتماعی در
جهان واقعی و در جهان مجایی :با تأکید بر جوانان  25تا  12ساله مراجعهکننده به
کافینتها در شهر اصفهان» ،مجله جهانی رسانه ،سا ششم ،ش ،1صص.210-229
وارد ،یرگ ( ،)2232پستمدرنیسم ،ترجمه علی مرشدییاد ،تهران :قصیدهسرا.
Bell, David (2001), An Introduction to Cyberspace, London: Rutledge.
Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007), "Social network sites: definition,
history, and scholarship", Journal of Computer- Mediated
Communication, 13(1), pp.210-230.
Hilberman, Jessica (2009), "Young People are Social Networking in
Droves", Retrived in http//iipdigital.usembassy.gov/st.
Massari, Luisa, (2010), "Analysis of MySpace user profiles". Information
Systems Frontiers, pp.1-7.
Memar, Soraya, Adlipour, Samad, Khosravi, Ezzatollah (2013),
"Sociological Analysis of the Relation between the Uses of Virtual Social
Networks and Life Style of the Young; Case Study of Facebook and the
Young of Isfahan", Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol.4,
No.6.
Memar, Soraya, Khosravi, Ezzatallah, Adlipour, Samad (2012), "Typology
of Iranian Youths' Religiosity in Facebook Social Network", IJCRB,
Vol.5, No.1

449  جوانان ايراني و نظم جامعه،تحليل ثانويه تحقيقات موجود درباره شبکه اجتماعي فيسبوک

Pelling, Emma L., White, Katherine M, (2009), "The Theory of Planned
Behavior Applied to Young People's Use of Social Networking Web
Sites". Cyber Psychology & Behavior, 12(6), pp.755-759.
Pempek, T. et al. (2009), "College students' social networking experiences
on Facebook", Journal of Applied Developmental Psychology, 30,
pp.227–238.
Turkel, Sherry (1997), Life on the screen: Identity in the Age of the Internet,
New York: Touchstone.
Wellman, Barry & Quan-Hasse, Anable (2002), How does the Internet affect
social capital. CA: University of Toronto.
Williams, Dimitri (2006), "On and off the 'net: Scales for social capital in an
online era". Journal of Computer-Mediated Communication, 11(2),
pp.593-628.

