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  14/07/92  :دريافت تاريخ
  29/08/92  :پذيرش تاريخ

  اي و رهبري  ارتباطات شبكه
  ي اجتماعي مجازي ها مخاطب در شبكه

  نوشتة
  ∗ياحسان پور

  چكيده
 افراد و متقاعـد    ثرترين راه براي رسيدن افكار جديد به      ؤفردي، م   ي جمعي و ارتباطات ميان      ها  تركيبي از رسانه  

هـا بـا      ي اجتماعي مجازي فراهم شده و كاربران ايـن شـبكه            ها   اين بستر توسط شبكه    امروزه. ها است   ساختن آن 
برخي از  . پردازند  صورت جمعي يا فردي مي      گذاري محتوا به    گسترش ارتباطات خود به تبادل اطالعات و اشتراك       

.  مجازي اسـت   نوعي ظهور مفهوم سپهر عمومي هابرماس در فضاي        انديشمندان معتقدند اين اجتماعات انساني به     
ي اجتماعي مجازي و نحوة تعامل ايـشان          ها  اين پژوهش با هدف شناخت و توصيف رفتار ارتباطي كاربران شبكه          

همچنين نگرش كـاربران در     . است  ي اجتماعي مجازي انجام پذيرفته        ها  ي ارتباطي مبتني بر بستر شبكه       ها  در شبكه 
در نگـاهي گـذرا     . اسـت   هـا توصـيف شـده          الگوپـذيري آن   هـا و    گونه شبكه   برابر منتشركنندگان محتوا در اين    

ي   هـا   در بخش يافته  . شود  ها در آن توصيف مي      الين و نقش رهبري فكري توسط رسانه        هاي اجتماعي آن    مشاركت
  بوك انجام پذيرفته، ارائـه شـده   اجتماعي فيس پژوهش، نتايج تحقيق كه به روش مصاحبة عمقي در فضاي شبكة            

بوك در واقع در دست كـساني         كننده در نظرسنجي بر اين عقيده هستند كه رهبري در فيس            تكاربران شرك . است
كنند و لذا كاربراني كه پيوندهاي ارتباطي بيـشتري در شـبكه           است كه محتواي بيشتري را براي ديگران منتشر مي        

ت افقـي بودنـشان از عـدم        هاي اجتماعي مجازي، به دليل خصل       شبكه. اند در اين زمينه پيشرو هستند       ايجاد كرده   
صـورت   هـاي اجتمـاعي بـه    رهبـري شـبكه  . هـا وجـود نـدارد    كننده در آن    برند و نيروي هدايت     رهبري رنج مي  

  . تمركزگرايي كالسيك نيست و ارتباط و تأثيرگذاري باال به پايين در آن وجود ندارد

  .، فضاي مجازي2تماعي، وبي اج ها اي، رسانه ي اجتماعي مجازي، ارتباطات شبكه ها  شبكه:كليدواژه

  مقدمه
اين . كند  هاي اجتماعي در اينترنت، در آينده بيش از اين هم اهميت پيدا مي              رسد شبكه   نظر مي  به

هاي اجتماعي مجازي، ديگر افراد براي        با شبكه . شوند  تر مي   روز محبوب   اكنون روزبه   ها هم   شبكه
  .پيداكردن همفكران خود در موارد گوناگون تنها نيستند

____________________________ 
  ehsanpoory@gmail.com قات تهرانواحد علوم و تحقي اسالمي زاد آدانشجوي دكتري مديريت رسانه دانشگاه ∗
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هـايي كـه كاربردهـاي معمـولي و غيرتجـاري دارنـد،               خـصوص آن    هاي اجتماعي، بـه     شبكه
كننـد و امكـان    طور خالصـه معرفـي مـي        هايي در دنياي مجازي هستند كه مردم خود را به           مكان

اين . كنند  هاي مختلف مورد عالقه فراهم مي       برقراري ارتباط بين خود و همفكرانشان را در زمينه        
هـاي بـزرگ اينترنتـي بـا         ست شركت ا  ه  ي اجتماعي مجازي موجب شد      ها   به شبكه  اقبال كاربران 

هـاي   انـدازي شـبكه   راه  بـه  امداقـ ها تجاري و تبليغـاتي اسـت،    آن ترين اهداف گوناگون كه مهم  
  . هاي اجتماعي دنيا بر آيند ترين شبكه ده يا درصدد خريد سهام مهمكراجتماعي 

اطالعات الكترونيكي آغاز شـد         اطالعات كاغذي به   ، جنبشي در جهت تبديل    1989در سال   
ها صفحة وبي است كـه هـم         حاصل اين جنبش، ميليون   . كنند  ، ياد مي  1از آن تحت عنوان وب      كه

هاي بعـدي     ، در نسل  1اغلب خصوصيات وب   .اكنون در اينترنت، حاوي اطالعات مختلف است      
شدن  فرايند ديجيتالي. ي داده بود، ايجاد افزونگي و انبوه 1 مشكل بزرگ وب  . وب، منسوخ شدند  

شد و حاصل آن، اطالعاتي انبوه، گسسته و بدون هيچ نظم و ترتيـب                با سرعت زيادي انجام مي    
  )Graham, 2005: 111(. شد كه در فضاي وب ذخيره مي و قانون خاصي بود

 افزارهاي مبتني بـر وب را در ذهـن          اين موضوع، متخصصين وب را بر آن داشت تا ايدة نرم          
، محيط وب را از )2 وب(نرم افزارهاي مبتني بر وب      .  بود 2گر وب نسل    اين ايده تبيين  . بگذرانند

امكان ارتباطات فردي و كارهاي گروهي در آن فراهم           صفحات ساده، تبديل به دنيايي كردند كه        
يـاز  ، كاربران بـدون ن    2 در وب . هاي اجتماعي بود    اين بستر، محيط مناسبي براي ايجاد شبكه      . شد

ـ        مي شخصي خود رايانة  افزار بر روي     به نصب نرم   افـزاري   مكانـات نـرم   ا  ه  توانند از هر جـايي، ب
ارتبـاط   و پيروي از استانداردهاي طراحي وب، امنيت بيشتر      . دلخواه خود، دسترسي داشته باشند    

 ة بوده كه مديون پيشرفت تكنولوژي در زمينـ        2 تر كاربران با يكديگر از خصوصيات وب       نزديك
ي از اطالعـات، بـا   ا هگـر جريـان يـك طرفـ      ، تبيـين  1در حالي كه وب   .  است اي  يانهارهاي    شبكه

وعملكرد پـايين بـه بـاال       گاه    وب مدلي غيرمتمركز بر محتواي      2 محتواي فقط خواندني بود؛ وب    
، 1در وب.  به طوري كه خود كاربران، توليدكننده بخش عظيمي از اطالعـات هـستند       ؛ايجاد كرد 

همين رويكـرد  . آمد شمار مي معمولي بهگاه    وبيستا، يك   ا  ة  صي داراي چند صفح    شخ گاهي  وب
ها و نظرات مربوط بـه       شود كه هر كاربر پست      مي هاي اجتماعي مطرح    ، به شكل شبكه   2 در وب 

  )Graham, 2005: 118( .كنند  ميدارد و ساير كاربران نظرات خود را ابراز  ميخود را بيان
 1كنند، تحول وب از نسل         ياد مي  “پدر وب ”در محافل جهاني با عنوان      از او     وينتون سرف كه    

امروزه دنياي وب و خدمات مبتنـي بـر   .  است  را نتيجة مستقيم تغيير رفتار كاربران وب دانسته     2به  
هـا در   بخشي به مخاطب و نزديكي هرچه بيشتر فضاي مجازي با زندگي انـسان  آن در مسير هويت   

؛ (Semantic)گرايـي   در مسير توسعة وب و رسيدن به مفـاهيم معنـا          . استفضاي واقعي يا فيزيكي     
، بـستري  3وب. شـود     با ساختاري بر اساس هوش مصنوعي و معناگرايي مطرح مـي    “3 وب”اينك  

  )145: 1389پوري، . (كند فهمد و آن را درك مي است كه در آن رايانه محتواي وب را مي
وجو و حركت در  شود كه جست بتني بر وب، سبب ميافزارهاي م  اين درك اطالعات توسط نرم    

افزارها، قادر به شناسـايي افـراد و          اين نرم . تر و بهينه نسبت به قبل انجام شود         اطالعات، بسيار سريع  
  ) 62: 1388اميدوار، . (ها با يكديگر خواهند بود ارتباط آن
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 عمـق توسـط   دروجـو   جـست سـازي و   ي از محتوا، جامعه، تجارت، شخـصي ا  ه، آميز 3 وب
ـ . دهـد  مـي  زمان در اختيار كاربران قرار     طور هم  يابي را به   هاي ريشه  الگوريتم  ةختـصار دربـار   ا  ه  ب
هـاي    شـبكه : گونـه گفـت    تـوان ايـن     هـا مـي     و روند روبه رشد آن     2ي اجتماعي در وب     ها  شبكه

  توسعه يافتنـد و در نـسل بعـدي وب، بـه سـمت معنـاگرايي حركـت                  2اجتماعي در وب نسل   
هـا و    آن استفاده كـاربران از   دهد،     مي ي اجتماعي مجازي هويت     ها  ين شبكه  ا  هاما آنچه ب  . ندكن مي

. سـت ا رتبـاطي ة ا هـا و صـدها شـبك       ز ده  ا  هي است كه خود تشكيل شد     ا  هايجاد ارتباطات پيچيد  
برخي از انديشمندان معتقدند اين اجتماعات انـساني بـه نـوعي ظهـور مفهـوم سـپهر عمـومي                     

  .اي مجازي استهابرماس در فض
ي مجـازي ابتـدا بـه بررسـي      هـا  در اين پژوهش براي آشنايي بـا ارتباطـات كـاربران شـبكه         

ي   هـا   سـپس تعريـف شـبكه     . سـت  ا  هي ارتباطي و ارتباطات مبتني بـر آن پرداختـه شـد             ها  شبكه
گيـرد آورده شـده و در     مـي ي اجتماعي مجازي كه در بستر اينترنـت شـكل    ها  اجتماعي و شبكه  

هـا در آن      و نقـش رهبـري فكـري توسـط رسـانه          اليـن     آنهاي اجتماعي    ذرا مشاركت نگاهي گ 
  عمقـي و   ةي پژوهش، نتـايج تحقيـق كـه بـه روش مـصاحب              ها  در بخش يافته  . شود   مي توصيف

  .ستا ه ه شدئبوك انجام پذيرفته، ارا جتماعي فيسا ة الين در فضاي شبك پرسش و پاسخ آن
  اي ي رايانه ها شبكه. 1

، شـود   مين شبكه گفتهه آطور خالصه ب غلب بها ه ك (Computer Network)اي  ايانه رةيك شبك
 ةشبك. ندا ههاي ارتباطي به هم متصل شد  كه توسط كانالستهايي ا   ها و دستگاه    گروهي از رايانه  

ـ            مي اي باعث تسهيل ارتباطات ميان كاربران شده و اجازه          رايانه ه دهـد كـاربران منـابع خـود را ب
ي را ا  ه، بودجـ  (Arpa) هاي تحقيقاتي پيشرفته     ميالدي، آژانس پروژه   60 ةدر ده . بگذارندشتراك  ا  

  ههاي تحقيقاتي پيشرفته بـراي وزارت دفـاع ايـاالت متحـد             ژانس پروژه  آ  ةمنظور طراحي شبك   به
 و 1969ز سـال  ا ه  شـبك ةتوسـع . اي در جهـان بـود     رايانه ةاين اولين شبك  . مريكا اختصاص داد  آ

  )25 :1381 تننباوم،. (ميالدي آغاز شد60 ةهاي توسعه يافته ده حبراساس طر
  :توان براي اهداف مختلف استفاده كرد  مياي را هاي رايانه شبكه

رسـاني    ساني از طريـق رايانامـه، پيـام       آ  هتوانند ب   مي ز شبكه، افراد  ا  ه   با استفاد  .تسهيل ارتباطات  
  .ئو كنفرانس، ارتباط برقرار كنندوگو، تلفن، تلفن تصويري و ويد فوري، اتاق گفت

توانـد بـه منـابع      مـي  در شبكه رايانهي، هر   ا  ه در يك محيط شبك    .افزارها گذاري سخت  اشتراك 
گري   چاپ ةها استفاده كند؛ مانند چاپ يك سند به وسيل          افزاري دسترسي پيدا و از آن      سخت

  .ستا ه شتراك گذاشته شد ا هكه در شبكه ب
توانـد    ميي، هر كاربر مجازا ه در يك محيط شبك   .ها و اطالعات    ها، داده   هگذاري پروند  اشتراك 

  . هاي ديگر موجود در شبكه، دسترسي پيدا كند  رايانه ذخيره شده رويها و اطالعات به داده
هاي كـاربردي     توانند برنامه   مي اند،  كاربراني كه به يك شبكه متصل      .افزارها گذاري نرم  اشتراك 

  .هاي راه دور را اجرا كنند نهراياموجود روي 
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  اي  ارتباط شبكه. 2
 عمـومي اسـتفاده   و ي ارتباطي فراگير ها ز شبكه ا هفردي است ك ي نوعي ارتباط بين   ا  هارتباط شبك 

ي دورنگـار، ارتبـاط    هـا   رتباط مراسالتي، ارتباط از طريـق شـبكه       ا  شامل  ي  ا  هارتباط شبك . كند مي
ة ي هما هدر ارتباط شبك. ستالكترونيك از طريق اينترنت ا ستتلفني و ارتباط از طريق تلفن يا پ     

  )31 :1384 گيل و آدمز،. (گر هستند و هم گيرنده فراد دخيل هم ارتباطا 
نش يا  الگوهاي ميان كُ  ”ي ارتباطي را      ها  پردازان ارتباطات، شبكه   برخي از نويسندگان و نظريه    

  )150: 1387 فرهنگي،. (ندا هنام داد(Patterns of Human Interaction)  “ها تعامل انسان
  ي اجتماعي   ها شبكه. 3

 در انسان شناسي توسـط  1940 نخستين بار در سال  (Social Network) جتماعية امفهوم شبك
 اين مفهوم توسط بات و بارنز  مورد استفاده قرار           1950 ةسپس در اواسط ده   . براون معرفي شد  

  )10: 1375 چلبي،. (گرفت
هايي، اغلب به عنوان فرد       ز گره ا  ه  جتماعي، يك ساختار متمركز اجتماعي است ك      ا  ة  يك شبك 

ها، توسط يك يا چند نـوع خـاص از وابـستگي بـه هـم                  اين گره . ست ا  هيا سازمان، تشكيل شد   
هـا، تبـادالت مـالي،     تواند اشـتراكات، عاليـق، ايـده     ميها هايي از وابستگي  مثال. شوند  مي متصل

. هــا باشــد هــاي وب، مــسافرت و يــا ســرايت بيمــاري تجــاري، لينــكدوســتي، خويــشاوندي، 
هـاي    در تحليـل شـبكه    . هاي اجتماعي، اغلب بسيار پيچيده هـستند        ساختارهاي حاصل از شبكه   

انـواع  . هـا اسـت    ها ، روابط ميـان آن       ها  هستند و رشته      ها، همان افراد درون شبكه      اجتماعي گره 
  ةتـرين شـكل، يـك شـبك        در سـاده  . ها وجود داشـته باشـد      تواند ميان گره    مي ها،  زيادي از رشته  

توانـد بـراي      مـي  جتمـاعي، ا  ة  شبك. ها است   هاي مربوط ميان گره     جتماعي نگاشتي از تمام رشته    ا
 در يـك    اين مفـاهيم غالبـاً    . تشخيص موقعيت اجتماعي هر يك از افراد مورد استفاده قرار گيرد          

هـا  توسـط        نقطه، و رشـته    ةها، به وسيل    ه درآن گره  شوند ك   مي جتماعي، نشان داده   ا  هنمودار شبك 
  )Tapscptt, 2009: 36. (شوند  ميخطوط نشان داده

  

  ي اجتماعي در فضاي مجازي ها سازي شده شبكه   نمايي از مدل شبيه1شكل 
  http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network منبع
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  ي اجتماعي اينترنتي ها شبكه. 4
ها افراد دوستان جديـدي      آن حال كه فضاهايي هستند كه در      هاي اجتماعي اينترنتي، درعين     شبكه
هايي  مكان. دهند  ميشان قرار كنند و يا دوستان قديمي خود را در جريان تغييرات زندگي           مي پيدا

. گذارنـد   ميشتراك ا ه عقايد و نظرات خود را با هم بها جوانان، براي تبادل نظر هستند كه در آن   
هاي بزرگي مثـل يـاهو و يـا موتورهـاي            هاي اجتماعي، بعد از پرتال      هاي شبكه  هم اكنون سايت  

  . ندا ترين خدمات اينترنتي شده راستفادهمثل گوگل، تبديل به پوجو  جست
ن كاربر اينترنت است كـه بـدون   ي اجتماعي، محل گردهمايي صدها ميليو       ها  به بيان ديگر؛ شبكه   

اجتمـاعي،    يـك شـبكة     . پردازند   جنس و فرهنگ، به تعامل و تبادل اطالعات مي           زبان،  توجه به مرز،  
ي خودشـان را روي آن   هـا  دهد صـفحه  ها اجازه مي افراد و سازمان اول به  سايتي است كه در مرحلة   

  براساس مشتركات گوناگون به هـم متـصل   ها دهد اين صفحه ايجاد كنند و در مرحلة دوم اجازه مي   
شود كه     گفته مي  2 هاي وب   هاي مبتني بر فناوري       گاه  اي از وب    ي اجتماعي به مجموعه     ها  شبكه. شوند

هـاي    با قابليت ايجاد شبكه و ارتباطات مجازي تعاملي در فضاي سايبر، به تأثيرگذاري بـر سياسـت                
  )Freeman, 2006: 87 (.پردازند رسمي مي

  ي نخستين   ها روهگ. 5
 و بـا تمـام   انـد  ها شـده  به خود عضو آند زندگي، خو فراد انساني در آغاز    ا  ههايي هستند ك    گروه

ـ . كنند  مي ها شركت   وجود خود در فعاليت اين گروه      هـا؛ خـانواده و       يـن گـروه   ا  ه   برجـست  ةنمون
  ) 91 :1387 فرهنگي،. (ي همبازي است ها گروه

  ن  ي ثانويه يا دومي ها گروه. 6
فراد انساني در خالل زندگي خود موافق مـصالح خـويش بـا آگـاهي بـه                  ا  ههايي هستند ك    گروه

 هاي اداري، تجاري و صنفي     مانند سازمان  تر ي بزرگ و در برخي موارد كوچك        ها  برخي از گروه  
  )1387 فرهنگي،. (كنند  ميها نآ ه را متوج هاي خود پيوندند و بخشي از فعاليت مي

  تماعي مجازي و اجتماع انساني ي اج ها شبكه
ترين عوامـل احيـاي      هاي عمومي، مهم   ي ارتباطي و افزايش سطح آموزش       ها  شك، نفوذ رسانه   بي

 .سـت ا  ه   مـيالدي بـود    1990 و 1980ي    ها  هاي حقوق مدني و دموكراسي در دهه       ي جنبش ـجهان
  ) 125 :1384 ون دايك،(

ميالدي توسط يك آلمـاني     1850 سال    در “هاي اجتماعي  جنبش”براي نخستين بار، اصطالح     
 تـا   1789از      جنبش اجتمـاعي فرانـسه     ة تاريخچ شناس به نام لورنز فون استين، در كتاب          جامعه
  )97 :1386 ريترز،. ( مطرح شد)1850(كنون 

 در نتايج خود اشاره   دهد،     مي هئاراالين    آني مشاركت     ها  نگيزها  ة  كالك، در تحقيقي كه  دربار     
  )Kollock, 1999: 227. (وجود داردالين  آنصلي براي مشاركت ا ة نگيزا  هكند كه س مي

انتهاي مجازي و احساس      وي انتظار روابط متقابل در فضاي مجازي، افزايش شناخت در محيط بي           
  .شمارد اثربخشي از سوي كاربر را از عوامل اصلي مشاركت اجتماعي در دنياي اينترنت بر مي
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فردي،  ي جمعي و ارتباطات ميان      ها  تركيبي از رسانه  : كر معتقدند شومي و در اين زمينه راجرز   
هـا   ز اين نوآوري  ا  ههاست ك  فراد براي افكار جديد و متقاعد ساختن آن       ا  ه  ثرترين راه رسيدن ب   ؤم

. در مراحل ارزيابي و آزمايش نقـش مهمـي دارنـد            نوآوري، عوامل تغيير   ةدر اشاع . استفاده كنند 
 كوشد بر تصميم اقتباس در جهتي كه مطلوب احساس          مي ي است كه  ا  هعامل تغيير شخصي حرف   

  ) 1384 سورين و تانكارد،.( كند  ميعامل تغيير اغلب از رهبران افكار استفاده. گذارد كند، اثر مي
كـردن   يكي منحـرف : ندا هشد مود حداقل موفق به تحقق دو  ترديد    بي خود   ةها با توسع    رسانه

سوي خود و دومي ايجاد مجرايي براي رساندن اطالعـات بـه             ها به  ز ساير فعاليت  ا  ه  زمان و توج  
  )411 :1381 كوايل، مك( .بيشترين تعداد مردم

  ي پژوهش ها يافته
ي اجتمـاعي مجـازي بـر ارتباطـات           هـا   اين تحقيق با هدف توصيف وسعت تأثيرگذاري شـبكه        

هـا انجـام پذيرفتـه      گونه شـبكه    فردي كاربران و همچنين شناخت نقش رهبران فكري در اين           بين
بر اين اساس، براي آگاهي از ديدگاه كاربران پرسش و پاسخي به صورت مصاحبة عمقي               . است  

  .الين انجام شد بوك به صورت آن اجتماعي فيس در بين كاربران ايراني شبكة 
الزم به ذكر است، با توجه بـه عـدم محـدوديت مـشاهدة صـفحة سـؤاالت پـژوهش و بـه                 

از اين    الين در اين مصاحبه شركت كرده كه          طور آن    نفر به  132 براي ديگران،    گذاردن آن   اشتراك  
ايـن افـراد همگـي    . انـد  طور ضمني پاسخ داده      نفر ديگر به   21طور كامل و       نفرشان به  111تعداد  

اجتمـاعي    اند، با هويت واقعي در شبكة         صورت تصادفي داراي مدرك كارشناسي و باالتر بوده         به
  .اند گويي كرده الين اقدام به پاسخ صورت آن ها به همچنين آن. اند اشتهبوك حضور د فيس

ي   هـا   دهندگان معتقد به تأثيرگـذاري شـبكه        دهد كه همة پاسخ     نتايج اين نظرسنجي نشان مي    
انـد كـه يـافتن        هـستند و اذعـان داشـته      ) رودررو(فردي    اجتماعي مجازي بر روي ارتباطات بين     

ها با يكـديگر و برقـراري ارتبـاط           بوك باعث ارتباط بيشتر آن      يسدوستان و آشنايان قديمي در ف     
هاي مختلـف انـساني      ها و اجتماع     نفر تمايل به عضويت در گروه      79همچنين  . است  مجدد شده   

 نفـر نيـز تمـايلي بـه حـضور در            53شـود، داشـته و      بوك تشكيل مي    كه در شبكة اجتماعي فيس    
اند كه بيشتر بـه مـشاهدة    شوندگان اذعان داشته مصاحبه. اند  بوك را نداشته    ي انساني فيس    ها  گروه

اشتراك   پردازند و به نوعي از مطالب كاربراني كه محتواي بيشتري به            محتواي ارسالي ديگران مي   
گـذاري آن     كميـت توليـد محتـوا و اشـتراك        : توان گفت   در واقع مي  . كنند  گذارند، استقبال مي    مي

  . شود گيزه در آنان براي مشاهدة محتواي ارسالي ميباعث اعتماد ساير مخاطبان و ايجاد ان
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تمايل به عضويت در گروه هاي تشكيل شده در فيس بوك

79
53

تمايل دارم

تمايل ندارم

  

محتواي ارسالي افراد را دنبال مي كنم    

23.2درصد

26.8درصد
بلي

خير

  
اند، به محتواي ارسالي افرادي كه در اين زمينه فعاليت بيـشتري              شوندگان گفته   درصد مصاحبه   68

دهنـد و     د، اهميت بـاالتري مـي     گذاري محتوايي بيشتري در شبكة اجتماعي دارن        داشته و اشتراك  
هـاي    اند كه محتواي افرادي كـه پـست         همچنين اذعان داشته  . سعي در پيگيري مطالب وي دارند     

  .بيشتري دارند برايشان قابل اعتمادتر و مورد پذيرش است

به لينك ها و ارجاع مطالب ارسالي افراد ديگر رجوع مي كنم 

38درصد
68درصد بلي

خير
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ز اهميت اجتماعات واقعي    ي اجتماي مجازي ا     ها  اينكه آيا با رشد شبكه      اكثر كاربران در پاسخ به      
بـوك و تبـادل اطالعـات بـا ديگـران دربـارة               هـا در فـيس      اند كه حضور آن     شود، گفته   كاسته مي 

. اسـت  ها به مسائل اجتماعي روزمره شده  مناسبات و رويدادهاي اجتماعي باعث توجه بيشتر آن    
باعـث فعاليـت و     ها همچنين بر اين نظر هستند كه نوعي همبستگي با ديگران در اين شـبكه                  آن

ـ  همچنـين هـيچ  . شود ها در فضاي واقعي مي تر آن حضور پررنگ  كننـده در   ك از افـراد شـركت  ي
ي اجتمـاعي، باعـث عـدم حـضور يـا كـاهش               هـا   اند كه فعاليت در شبكه      نظرسنجي ابراز نكرده  

ن ي اجتماعي را فضايي دانسته كه در آ         ها  بلكه شبكه .  است  ها در فضاي واقعي شده      ارتباطات آن 
هاي زمـاني و مكـاني        توانند به تقويت ارتباط خود با ديگران بپردازند و خارج از محدوديت             مي

  . ارتباطات خود را وسعت بخشند
. داننـد   كنندة روابط اجتماعي در فضاي واقعي مي        ي اجتماعي مجازي را تقويت      ها  ها شبكه   آن

عنـوان   هـا بـه     از آن   قعي ندانسته، بلكه    اجتماعات وا   اي را نابودكننده      نه تنها اين نوع ارتباط شبكه     
اجتماعات فضاي فيزيكي در عصر تكنولوژي اطالعات و ارتباطات           دهنده    يكي از عوامل تشكيل   

اي را بـسيار مهـم        فردي در فضاي شبكه     رساني ميان   دهندگان، نقش اطالع    اند اغلب پاسخ    نام برده 
  . اند ردههاي اجتماعي برشم ها نسبت به فعاليت در جهت تهييج آن

رشد شبكه هاي اجتماعي مجازي از اهميت اجتماعات واقعي كاسته است؟  

88درصد خير بله

12درصد

    
  

مطالب افراد مشهور را بيشتر دنبال مي كنم   

50درصد

14درصد

36درصد
بله
خير
فرقي نمي كند
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امنيت حريم خصوصي در فيس بوك 

28درصد

40درصد

32درصد خوب است 

خوب نيست 

اطالع ندارم

  

  گيري نتيجه
افراد و متقاعد  فردي، مؤثرترين راه رسيدن افكارجديد به ي جمعي و ارتباطات ميان ها تركيبي از رسانه

ي اجتماعي مجازي اين تركيب  ها ن به مدد شبكهاكنو. ها استفاده كنند  از نوآوري هاست كه ساختن آن
هـا، در عـين اينكـه رسـانة جمعـي             اين شـبكه  . است  ايجاد شده و مورد استقبال مردم نيز قرارگرفته         

سرعت به مخاطبان وسيع دست  ي جمعي به ها رسانه. شوند، ماهيت ميان فردي نيز دارند محسوب مي
مجـاري  . دهنـد   تـر را تغييـر مـي        هـاي ضـعيف      نگرش دهند و   كنند، اطالعات را گسترش مي      پيدا مي 
اعتنـايي   شـوند و در برخـورد بـا مقاومـت يـا بـي             اطالعـات مـي     فردي موجب مبادلة دوسـويه        ميان

  .ي جمعي مؤثرترند ها كننده، از رسانه دريافت
ي اينترنتي هستند كـه بـر اسـاس نيـاز             ها  ي اجتماعي مجازي نسلي جديد از صفحه        ها  شبكه

اند تا مـردم      ي مجازي آمده    ها  شبكه. اجتماع نيستند   ها نابودكنندة     آن. است  حي شده   مخاطبان طرا 
هـا و حـضور افـراد در          همبـستگي . تـر داشـته باشـند       سراسر دنيا بتوانند ارتباطي بهتر و راحـت       

شود،   رساني مي   هاي اجتماعي مجازي ساماندهي و اطالع       هاي واقعي كه توسط اين سايت       اجتماع
ها نيز نقش بسزايي داشـته   ها شده بلكه در همبستگي بيشتر آن  ارتباط بيشتر انساننه تنها موجب 

. اسـت   ها طراحي شده      ها  و تمايالت انسان      ي اجتماعي مجازي بر اساس خواسته       ها  شبكه. است  
هـا مبتنـي بـر وب اسـت، در نـشان دادن و بـرآوردن                  گونـه سـايت     قطعاً از آنجا كه بـستر ايـن       

  . شرايط خاص خود را داردي افراد ها خواسته
برنـد و   هاي اجتماعي مجازي، به دليل خصلت افقي بودنشان از عدم رهبري رنـج مـي    شبكه

هر يك از اعضاي شبكه ممكن است بر اساس نظر و           . ها وجود ندارد    كننده در آن    نيروي هدايت 
نكتـة  . ري كنداش عمل كند يا اينكه به رفتار ديگران رجوع كند و از آن الگوبردا          ديدگاه شخصي 

صـورت    هـاي اجتمـاعي بـه       مهم ديگر كه بايد بدان توجه داشت اين اسـت كـه رهبـري شـبكه               
در . تمركزگرايي كالسيك نيـست و ارتبـاط و تأثيرگـذاري بـاال بـه پـايين در آن وجـود نـدارد                     
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دهـد و     ي اجتماعي مجازي، كسي مخاطب بيشتري دارد كه فعاليت بيـشتري انجـام مـي                ها  شبكه
ي اجتماعي مجازي بر اساس عاليق،        ها  پس كاربران شبكه  . كند  تر مي   ان خود را وسيع   دايرة دوست 

هـاي    ها و فرايندهايي كه مبتني بر شرايط و رويدادهاي زماني اسـت، در فـضاي سـايت                  گرايش
توان گفت وقتي فرد عضويت در يك         مي. گيرند  ي ثانوية گوناگوني قرار مي      ها  اجتماعي در گروه  

است كه توانايي دارد در خود         است؛ وارد گروهي جديد شده        جازي را پذيرفته  اجتماعي م   شبكة  
 از  به بيان ديگر  . روي فرد بگذارد    ي گوناگوني را پيش     ها  ي متعددي را ايجاد كند و گزينه        ها  گروه

اطالعـات     موجـب مبادلـه دوسـويه        ،فـردي   مجـازي ميـان   ي اجتمـاعي      ها   شبكه ؛ديدگاه كاربران 
. ي جمعـي مؤثرترنـد      هـا   كننده، از رسـانه     اعتنايي دريافت   ورد با مقاومت يا بي    شوند و در برخ     مي

بـوك در واقـع در        كننده در نظرسنجي بر اين عقيده هستند كه رهبـري در فـيس              كاربران شركت 
كننـد و لـذا كـاربراني كـه           دست كساني است كه محتواي بيشتري را براي ديگـران منتـشر مـي             

  .  اند در اين زمينه پيشرو هستند  ايجاد كرده شبكهپيوندهاي ارتباطي بيشتري در 

  منابع
نامة دانـشجويي در   پايان. “اجتماعي بومي شده معناگرا    تحليل و طراحي يك شبكه      ”،  )1388(اميدوارطهراني، بهروز   

 .رشته مهندسي فناوري اطالعات، دانشگاه آزاد اسالمي، مشهد
هاي اجتماعي از ديدگاه متخصـصان و         گيري شبكه   بوك بر شكل   بررسي نقش و تأثير فيس    ”،  )1389(پوري، احسان   

  . آزاد اسالمي واحد تهران مركز نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه  ، پايان“كارشناسان رسانه
 . تهران، چاپ اول، انتشارات علوم رايانه،ي كامپيوتري ها شبكه، )1381(تننباوم، آندرو اس 

 . تهران، نشر ني،شناسي نظم جامعه، )1375(چلبي، مسعود 
 . تهران، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران،ي ارتباطات ها نظريه، )1384(سورين، ورنر و تانكارد، جيمز 

 . جلد دوم، تهران، انتشارات رسا،ارتباطات انساني، )1387(اكبر  فرهنگي، علي
  .ها مطالعات وتحقيقات رسانه تهران، انتشارات مركز،الفباي ارتباطات ،)1384(گيل، ديويد و آدمز، بريجت 

-http://www.pewinternet.org/Reports/2010/Older-Adults-and :بازيـابي از ، 2010 ؛pewinterneمركـز تحقيقـاتي   
Social-Media/Report.aspx   

 ترجمـة پرويـز اجاللـي، تهـران، مركزمطالعـات و            ارتباطات جمعـي،    درآمدي بر نظريه    ،  )1382(كوايل، دنيس    مك
  . ها ات رسانهتحقيق

، تهـران، مركـز     62، شـماره  رسـانه فصلنامة  . “اي  قدرت و سياست در جامعه شبكه     ”،  )تابستان1384(دايك، جان     ون
  .ها مطالعات و تحقيقات رسانه

   http://fa.wikipedia.org:، بازيابي از2009ويكي پديا فارسي؛ 
Freeman, Linton (2006), The Development of Social Network Analysis, Vancouver: s.n. 
Graham, Paul (2005), Web 2.0, November. 
Kollock, Perter (1999), communities in cyberspace, London: Routledge. 
Tapscptt, Don (2009), Grown up digital, Mac Graw Hill. 


