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Abstract
The purpose of this study is to identify mothers' experiences of norm strengths of virtual social networks among Sons 11
to 18 years in Isfahan. The method taken in this research is phenomenological type of qualitative studies and 12 mothers
were participated in interviews who have children with wide use of Instagram Social Network. Participants were chosen
by using procedure of purposive sampling and snowball method. Data were collected through deep interviews and were
analyzed by Colizzi method. Research findings in the class of social norm were including: "doing facility personal affairs,
"facilitate and improve communications", "acquaintance with new technologies", "use of leisure "and "to learn English
language ". Finding showed that there are many culture strengths in the field of social norms for sons in Isfahan which
.can be used in case of proper training to improve the knowledge and skills of users
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چكيده
اين پژوهش با هدف شناسايي تجارب مادران از فرصت هاي هنجاري شبكه هاي اجتماعي مجازي در رابطه با فرزندان پسر  11تا 18
سال شهر اصفهان انجام شد .روش پژوهش ،کيفي از نوع پديدارشناسي و تعداد مشارکت کنندگان  1۲نفر از مادراني بود که فرزندان
آنها از شبكه اجتماعي مجازي اينستاگرام استفاده مي کردند .مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند و با روش گلوله
برفي انتخاب و اطالعات آنها از طريق مصاحبه عميق جمع آوري و به روش کاليزي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .يافته هاي اين
پژوهش شامل پنج مفهوم اصلي(تم) "سهولت در انجام امور شخصي"" ،تسهيل و بهبود ارتباطات"" ،آشنايي با فناوري هاي روز
دنيا"" ،پر کردن اوقات فراغت" و " ترغيب به يادگيري زبان انگليسي" بود که در اين مقاله بدان پرداخته شده است .يافته ها نشان
داد فرصت ها فرهنگي به ويژه در حوزه هنجارهاي اجتماعي براي فرزندان پسر نوجوان خانواده هاي شهر اصفهان وجود دارد که در
صورت آموزش و جهت دهي صحيح مي توان از آن براي ارتقاء دانش و مهارت هاي کاربران نوجوان استفاده کرد و زمينه کاهش َآسيب
هاي احتمالي را فراهم نمود.

کلمات کليدي
هنجارهاي اجتماعي ،شبكه هاي اجتماعي ،شبكه هاي مجازي ،اينستاگرام ،نوجوانان

 -1مقدمه
در دنياي امروز ظهور و گسترش رسانه هاي اجتماعي و شبكه هاي مجازي
يكي از پديدها ها عصر جديد است ،چنان که در چند دهه اخير نقش محوري
اينترنت و فضاي مجازي در زندگي انسان ها چندان اساسي شده که به نظر مي
رسد بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن امكان برنامه ريزي و توسعه فرهنگي،
اجتماعي ،اقتصادي و علمي جهان آينده امكان پذير نخواهد بود.
به جرأت مي توان گفت شبكه جهاني اينترنت و در کنار آن شكل گيري فضاي
مجازي يكي از مهمترين نوآوري هايي است که بعضي از نظريه پردازان براي
تأکيد بر اهميت آن ،تأثيرات اين بزرگراه عظيم اطالعاتي را مشابه با تأثيرات
اختراع چاپ بر زندگي انسان ها ذکر کرده اند]. [1
اين فناوري ها به عنوان يک ابزار قدرتمند به يک فرصت استثنايي براي جبران
عقب ماندگي هاي عصر صنعتي و ورود سريع کشورهاي در حال توسعه به
عصر فراصنعتي نمود پيدا کرده اند]. [2
در چند سال اخير با قرار گرفتن امكان استفاده از شبكه اينترنت بر روي
تلفنهاي همراه ،به يكباره موج توليد نرم افزارهاي مبتني بر سيستم هاي عامل
همراه ،فزوني گرفت تا جايي که مالكان شبكه هاي اجتماعي اينترنتي قبلي نيز
چاره اي جز توليد نرمافزارهاي خود بر اساس فناوري جديد نديدند و اينگونه
بود که حدود 25درصد از مردم جهان و بيش از نيمي از مردم ما به کاربران
شبكه هاي اجتماعي مجازي بدل شدند].[3
در واقع شبكه هاي اجتماعي محل گردهمايي صدها ميليون کاربر اينترنت است
که بدون توجه به مرز ،زبان ،جنس و فرهنگ به تعامل و تبادل اطالعات مي
پردازند].[4
در اين ميان آنچه بيشتر مورد توجه انديشمندان اين حوزه قرار گرفته آسيب
هاي اين فناوري نوظهور و تهديدهاي فرهنگي -اجتماعي آن است ،حال آنكه
گسترش استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات ،دستاوردهاي بسياري را براي
بشر فراهم نموده است که از جمله مي توان به ارتباطات مجازي ،پست
الكترونيک ،بانكداري و خريد آنالين ،تجارت الكترونيک ،دولت الكترونيک و
هزاران خدماتديگر اشاره نمود .همچنين جستجوي سريع در بين انبوهي از
اطالعات ،سرعت باالي عمليات ارتباطي ،از ميان برداشتن محدوديت هاي
جغرافيايي ،اشتراک علم و دانش و يافته هاي علمي در ميان ملل ،تبادل
فرهنگي ،سهولت انجام کارهاي روزانه و ...از ديگر قابليت هاي اين فناوري
نوين است].[5
بايد توجه داشت که فناوري اطالعات و ارتباطات در حال پيشرفت بوده و سادگي
استفاده و ارزان شدن هزينه دسترسي به آن موجب شده تا در اليه هاي مختلف
اجتماع اعم از اقشار مرفه ،متوسط و سطح پايين جامعه و بدون توجه به تفكيک
سني و جنسيتي رسوخ پيدا کند و در اين ميان استفاده از اين شبكه ها در ميان
جوانان و نوجوانان ايراني رو به فزوني بوده و با توجه به نقش اين نسل نوجوان
به عنوان آينده سازان جامعه ،هر گونه آسيب فرهنگي ،آينده کشور را با مخاطره
مواجه خواهد کرد.
نتايج نظرسنجي مرکز افكارسنجي دانشجويان ايران وابسته به جهاد دانشگاهي
در دو سال گذشته در مورد شبكه هاي اجتماعي نيز بيانگر اين است که 59.7
درصد افراد باالي  12سال کشور حداقل عضو يک شبكه اجتماعي بوده و در
اين ميان مردان نسبت به زنان  5درصد بيشتر عضو شبكه هاي اجتماعي هستند

و گروه سني  12تا  17ساله با  67درصد حضور در شبكه هاي اجتماعي بعد از
جوانان  18تا  29سال رتبه دوم را به خود اخصاص داده اند].[6
يادآور مي شود با وجود کاربردها و کارکردهاي متنوع و جذاب اين فناوري جديد،
مي توان با استفاده مناسب از فرصت هاي پيش آمده ضمن کاهش آسيب هاي
احتمالي ،در جهت پيشبرد اهداف علمي ،فرهنگي و اجتماعي کشور ،به ويژه در
حوزه مؤلفه هاي فرهنگي همچون ارزش ها و هنجار هاي جامعه نيز گام
برداشت.
در يک جمع بندي با توجه به افزايش روز افزون استفاده از شبكه هاي مجازي
به ويژه برنامه هاي موبايل محور در ميان نوجوانان ،همچنين نبود پژوهش هاي
کيفي قبلي با اين موضوع در شهر اصفهان ،پژوهش حاضر با هدف شناسايي
فرصت هاي هنجاري شبكه هاي اجتماعي مجازي در رابطه با فرزندان شهر
اصفهان انتخاب شد تا ضمن بررسي زمينه هاي استفاده نوجوانان از شبكه هاي
اجتماعي مجازي اينستاگرام به منظور آگاهي خانواده ها از فرصت هاي اين
ابزار نوين ارتباطي و هدايت فرزندان به سمت استفاده مفيد و موثر از امكانات
بالقوه موجود ،به اين سوال پاسخ داده شود که تجارب مادران از فرصت هاي
هنجاري شبكه هاي اجتماعي مجازي در رابطه با فرزندان پسر  11تا  18سال
شهر اصفهان چست؟

 -۲مروري بر تحقيقات پيشين
فضاي مجازي امروزه به اندازه اي بر زندگي واقعي افراد سايه افكنده که تقريبا
به موازات جهان واقعي قابل بررسي و تأمل است .فضاي مجازي دنيايي عظيم
است که فرصتها ،چالشها ،اضطرابها ،ترسها ،محدوديتها و امكانات
زيادي را براي عامالن خود در حوزه هاي مختلف به ارمغان آوره که مهتمترين
و زيربنايي ترين زمينه هاي آن ،حوزه فرهنگ است.
بنا بر تعريف يونسكو مي توان گفت« :فرهنگ کليتي است مرکب از خصوصيات
مادي ،معنوي فكري و احساسي که شاخصه يک جامعه يا يک گروه است.
فرهنگ نه فقط هنرها و آثار مكتوب يک جامعه بلكه حاالت زندگي ،حقوق
بنيادين افراد ،نظام ارزشي ،سنت ها و باورهاي آن جامعه را در بر مي گيرد»].[7
به همراه درک مفهوم فرهنگ ،توجه به عناصر اصلي تشكيل دهنده آن نيز
بسيار قابل توجه خواهد بود چراکه اگر چه از فرهنگ به عنوان سبک کلي
زندگي انسان ياد مي شود ،ولي بدون در نظر گرفتن مولفه هاي اصلي آن
همچون ارزشها و هنجارها بررسي اين سبک کلي که از تعامالت انساني قابل
انجام نيست][8
در واقع ارزش هاي اجتماعي هر جامعه از طريق هنجارهاي اجتماعي آن تحقق
مي يابد و هنجارهاي تعيين مي کنند که مردم چگونه در شرايط معين در يک
جامعه خاص بايد رفتار کنند .فايده اين استاندارد رفتاري آن است که به بقاي
الگوهاي روابط متقابل اجتماعي و شيوه هاي انجام امور کمک مي کند].[9
با در نظر گرفتن اهميت فرهنگ و اجزاء فرهنگي جامعه،حال مي توان به بررسي
فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي ايجاد شده بر اين بستر پرداخت.
در تمام تعاريف فضاي مجازي ،اين فضا محيط الكترونيكي يا محيط شبكه اي
از کامپيوتر ها دانسته مي شود که با استفاده از جلوه هاي سمعي و بصري سعي
دارد تا اشياء و واقعيت هاي سه بعدي جهان واقعي را مشابه سازي کند اما ادعا
مي شود که فاقد ماديت فيزيكي هستند .گفته مي شود که از خصوصيات بارز
اين فضا بي مكاني و بي زماني است].[10

در اين زمينه آنچه کاربرد فضاي مجازي را براي ما ملموس تر مي نمايد،استفاده
از رسانه هاي اجتماعي است.
رسانههاي اجتماعي ،رسانههايي براي برقراري تعامل اجتماعي مبتني بر وب و
راهي ارزان و قابل دسترس براي انتشار اطالعات از سوي عموم کاربران هستند.
برتون و همكاران رسانههاي اجتماعي را مجموعه اي از نوآوريهاي فناورانه
اعم از سخت افزاري و نرم افزاري که با هزينه اي کم ،سبب تسهيل در فرايند
ايجاد محتوا ،تأثير و تأثر آنها بر همديگر و به اشتراک گذاري آنها توسط کاربران
برخط مي شود ،تعريف کرده است].[11
در تعريفي ديگر از رسانه اجتماعي مي توان گفت رسانه اجتماعي گروهي از
برنامههاي کاربردي است که بر اساس فناوري و مبتني بر ايده وب 2شكل
گرفته است و امكان ايجاد و تبادل محتوايي را که کاربران ايجاد مي کنند را
فراهم مي سازد].[12
براي اغلب کاربران جهان ،رسانه هاي اجتماعي در قالب شبكه هاي اجتماعي
تعريف و شناخته مي شود .يک شبكه اجتماعي مجازي وب سايتي است که در
مرحله اول به افراد و سازمان ها اجازه مي دهد صفحات خود را روي آن ايجاد و
در مرحله دوم اين امكان را مي دهد که اين صفحات بر اساس مشترکات
گوناگون به هم متصل شود].[13
به طور کلي در تعريف شبكه هاي مجازي مي توان گفت «سايت هايي هستند
که از يک سايت ساده مانند موتور جستجوگر با اضافه شدن امكاناتي مانند چت
و ايميل و امكانات ديگر خاصيت اشتراک گذاري را به کاربران خود ارائه مي
دهند .شبكه هاي اجتماعي محل گردهمايي صدها ميليون کاربر اينترنت است
که بدون توجه به مرز ،زبان ،جنس و فرهنگ به تعامل و تبادل اطالعات مي
پردازند»].[14
بر اساس تعريفي ديگر ،شبكههاي اجتماعي «خدمات آناليني هستند که به
افراد اجازه مي دهند در يک سيستم مشخص و معين پروفايل شخصي خود را
داشته باشند ،خود را به ديگران معرفي کنند ،اطالعاتشان را به اشتراک بگذارند
و با ديگران ارتباط برقرار کنند»] .[15
از محبوب ترين شبكه هاي مجازي خارجي مي توان به تلگرام ،اينستاگرام،
فيسبوک ،توييتر ،الين ،واتس اپ ،تانگو ،اسكايپ ،گوگل پالس 2و ...و از شبكه
هاي داخلي مي توان به کلوب دات کام ،هم ميهن ،فيس نما  ،فارس توييتر،
افسران جنگ نرم ،فيسكوب ايرانيان ،فارس بوک ،فيس فارسي ،سروش ،گپ
و  ...اشاره نمود.
پيرامون داليل استفاده از فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي نظريات مختلفي
وجود دارد .دنيس مک کوايل در نظريه خود ابعاد و ويژگي هاي مهم رسانه هاي
جديد را شامل-1 :تعاملي بودن؛ -2حضور اجتماعي؛ -3غناي رسانه اي؛ -4
استقالل(خودمختاري)؛ -5بازيگوشي؛ -6خصوصي بودن و -7شخصي بودن
عنوان کرده و چهار مقوله اصلي رسانههاي جديد شامل-1 :رسانه ارتباطات ميان
فردي؛ -2رسانه نقش تعاملي؛ -3رسانه و جستجوي اطالعات و  -4رسانه
مشارکتي جمعي را شناسايي و معرفي مي نمايد].[16
در نظريات مک کوايل به طور ضمني به رويكرد «استفاده و خشنودي» اشاره
شده است .رويكرد استفاده و رضامندي براي نخستين بار در مقاله اي از اليهوکاتز
در سال  1959توصيف شد .فرض اصلي الگوي اين نظريه اين است که افراد
مخاطب کم و بيش به صورت فعال به دنبال محتوايي هستند که بيشترين
رضامندي را فراهم کند ،درجه اين رضامندي بستگي به نيازها فرد دارد .افراد هر

قدر بيشتر احساس کنند که محتواي واقعي نياز آنها را برآورده مي کند ،احتمال
اينكه آن محتوا را انتخاب کنند بيشتر است].[17
بر اساس اين نظريه مجموع نيازها و انگيزههاي مخاطب در استفاده از رسانهها
را ميتوان در چهار مقوله اصلي - 1:آگاهي و نظارت؛  -2روابط شخصي؛ -3
هويت شخصي و  -4سرگرمي و گريز از واقعيت جاي داد]. [18
در اين زمينه مهدي زاده معتقد است«:نظريه استفاده و رضامندي با اتخاذ
رويكردي کارکرد گرايانه به ارتباطات و رسانه ،مهمترين نقش رسانهها را برآورده
ساختن نيازها و انگيزههاي مخاطب ميداند .بنابراين ،به هر ميزان که رسانهها
اين نيازها و انگيزهها را برآورده سازند ،به همان ميزان موجبات رضايتمندي
مخاطب را فراهم ميکنند»].[19
نكته ديگري که در بحث رسانه ها مطرح است ،نظريه يادگيري و آموزش
اجتماعي است« .براساس اين نظريه ،انسانها بيشتر آنچهرا که براي راهنمايي
و عمل در زندگي نياز دارند ،صرفاً از تجربه و مشاهده مستقيم ياد نميگيرند،
بلكه عمده آنها به طور غيرمستقيم و به ويژه از طريق رسانههاي جمعي آموخته
ميشود»].[20
در اين زمينه باندورا مي نويسد« :رسانه ها اگرچه تنها منبع يادگيري اجتماعي
نيستند و نفوذ و تاثيرشان به ديگر منابع يادگيري يعني والدين ،دوستان و معلمان
وابسته است ،ولي روي مردم تأثير مستقيم دارند و اين تاثيرگذاري به ميانجي
نفوذ شخصي يا شبكه هاي اجتماعي صورت نمي گيرد»][.21
در اين حوزه محققان ديگري نيز در گذشته مطالعاتي انجام داده اند ،از جمله
بشير و افراسيابي( )1389در پژوهشي با عنوان «کارکرد رسانههاي اجتماعي در
ايران» با روش توصيفي -پيمايشي در ميان  380نفر از اعضاي شبكه اجتماعي
کلوپ ايرانيان ،به اين نتيجه رسيدند که کسب اطالع از اخبار جديد ،سرگرم
کننده بودن ،برقراري ارتباط با دوستان قديمي ،تبادل اطالعات به روز ،استفاده
از تجارب ديگران ،گذران وقت ،خواندن اشعار ادبي جديد و دريافت مطالب
آموزنده از موارد استفاده نوجوانان مورد مطالعه در اين پژوهش بود].[22
در تحقيقي ديگر احدزاده و امامي رودسري( )1394با عنوان «ايماژ منفي از
بدن» ،تعداد  1291از دانش آموز دو دبيرستان دخترانه و يک دبيرستان پسرانه
منطقه  2شهر تهران با روش نمونه گيري غير احتمالي در دسترس را انتخاب
و مورد مطالعه قرار دادند .يافتهها نشان داد که نوجوانان در اثر رويارويي با
تصاوير ايده ال در فيسبوک ،اليک کردن ،کامنت گذاشتن درباره آنها و به
اشتراک گذاري مجدد اين تصاوير ،خود واقعيشان را بسيار متفاوت و متمايز از
خود ايده ال شان ارزيابي مي کنند و در نتيجه دچار احساس منفي نسبت به
بدن و اندام خود مي شوند].[23
اين درحالي است که زماني و تقي پور( )1396در پژوهشي با عنوان «شناسايي
عوامل جذابيت شبكه هاي اجتماعي تلفن همراه از منظر کاربران» با انجام
مطالعه کيفي روي  20نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد
اصفهان(خوراسگان) و مطالعه تطبيقي آن با «نظريه استفاده و رضامندي» نشان
دادند که مهمترين عوامل جذابيت شبكه هاي اجتماعي تلفن همراه «اطالع
رساني و اطالع يابي»« ،استفاده از فناوري هاي نوين رسانه اي»« ،تسهيل در
روابط خانوادگي»« ،تسهيل در روابط دوستان و آشنايان»« ،تقويت ارتباطات
گروهي»« ،تقويت ارزش ها و آگاهي هاي شخصي» و «استفاده از فرصت هاي
تفريحي و سرگرمي» بود].[24
دهقان و مروت( )1397نيز در پژوهش خود با عنوان «بررسي رابطه ميزان
استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي با روابط اجتماعي دانش آموزان» با

مطالعه  374نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه در منطقه 11آموزش و پرورش
تهران در سال تحصيلي  1395-96با روش نمونه گيري به شيوه طبقه بندي
متناسب(با پايه تحصيلي و جنسيت) و تصادفي ساده صورت نشان دادند که نوع
استفاده از شبكه هاي اجتماعي مجازي موبايلي بر عضويت در گروه هاي
مجازي ،تعامالت و روابط اجتماعي مجازي تاثير مثبت معنادار دارد و افزايش
تعامالت مجازي با اطرافيان بر افزايش دوست و حمايت عاطفي تاثير مثبت
معنادار دارد].[25
خانيكي و خجير( )1398در پژوهشي با عنوان «ظرفيت ها و چالش هاي شبكه
هاي اجتماعي مجازي براي جامعه مدني ايران» با روش تحقيق آميخته به
شناسايي ظرفيت ها و چالش هاي شبكه هاي اجتماعي مجازي در توسعه جامعه
مدني ايران و نگرش کنشگران مدني شهر تهران پرداخته و در بخش کيفي 27
نفر از صاحب نظران دانشگاهي و فعاالن مدني و حزبي و در بخش کمي 384
نفر از کنشگران مدني شهر تهران را با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب
و مورد مطالعه قرار دادند .يافته ها نشان داد که صاحب نظران  16ظرفيت و
 12چالش براي شبكه هاي اجتماعي در توسعه يا تضعيف جامعه مدني مطرح
کرده اند که کشف همساني ،امكان گفتگو ،افشاگري ،ايجاد حلقه ارتباطي،
کاهش هزينه فعاليت هاي مدني ،گرايش زياد مردم به شبكه ها ،دسترسي آسان
به شهروندان و دسته بندي نظرات آنان ،آزادي در تبادل اطالعات و ...از اين
دسته اند].[26
به دنبال مرور تحقيقات پيشين ،پژوهشگران خارجي نيز در اين حوزه به انجام
مطالعه پرداخته اند که به طور نمونه مي توان به پژوهش کانتس ( )2007با
عنوان «گروه مبتني بر پيام رساني تلفن همراه در حمايت از جهت گيري
اجتماعي اوقات فراغت» اشاره کرد که در پژوهشي کيفي و پديدار شناسي چهار
گروه از شرکت کنندگان  6تا  8نفري از کساني که از سيستم پيام رساني تلفن
همراه استفاده مي کردند را مورد آزمايش قرار داد و نشان داد که افزايش قابل
توجهي در ارسال پيامهاي سرگرم کننده گروهي ،همچنين در کيفيت ارتباطات
اجتماعي تلفن همراه در هنگام ارسال پيام گروهي نسبت به پيامهاي نفر به نفر
وجود داشت].[27
همچنين ليوينگستون ( )2008نيز در تحقيق خود با عنوان «بررسي ميزان
استفاده از تلفن همراه» با روش تحقيق کمي از نوع همبستگي و سواالت
پژوهش مبني بر ساعات استفاده از تلفن همراه ،رابطه عزت نفس و نوع
موضوعات انتخابي و دقت و سختكوشي فرد در انتخاب مباحث جديد ،به اين
نتيجه رسيد که در ميان نوجوانان اگر استفاده از شبكههاي اجتماعي و اينترنت
در حد اعتدال باشد باعث باالتررفتن عزت نفس ،روابط اجتماعي و سخت کوشي
مي شود].[28
در پژوهشي ديگر گروسسک و همكاران ( )2011با موضوع «استاد عزيزم! چه
چيز را بايد روي ديوار فيسبوکم بنويسم؟» با روش پژوهش کمي از نوع
توصيفي -پيمايشي به مطالعه چگونگي درک دانش آموزان در استفاده از شبكه
اجتماعي فيس بوک پرداخته و با توزيع پرسشنامه آنالين براي دانشجويان سال
اول در سال تحصيلي  2010به اين نتيجه رسيدند که اکثر دانشجويان زمان
قابل توجهي در فيس بوک را براي مصارف اجتماعي يعني تماس با دوستان و
خانواده ،به اشتراک گذاري تصاوير و شرکت در فعاليت هاي اجتماعي و ...و
کمتر براي اهداف علمي صرف مي نمايند].[29
همچنين مناگو و همكاران ( )2011در تحقيقي با عنوان «من و  400دوستم:
آناتومي شبكه اجتماعي فيس بوک دانشجويان» با روش تحقيق پيمايشي و

توزيع پرسشنامه آنالين بين دانشجويان يک دانشگاه بزرگ آمريكا نشان دادند
که فيس بوک از طريق ايجاد ارتباطات از راه دور ،شبكه هاي اجتماعي فراگير
افراد را گسترش داده و تعداد روابط با افراد نزديک و غريبه را افزايش مي دهد.
اين نتايج نشان داد که دانشجويان مورد مطالعه که داراي تعداد اعضاي بيشتري
در فيس بوک خود بودند به ويژه کساني که با دوستان قديمي دبيرستان خود در
اين شبكه در ارتباط بودند ،فيس بوک را به عنوان يک ابزار مفيد در تعامالت
اجتماعي مي دانستند].[30
پژوهشگران ديگري که در اين زمينه به مطالعه پرداخته اند پيوک و جوين
8
سون ( )2016بودند که در تحقيقي با عنوان «چه چيزي در مورد اسنپ چت
مي دانيد؟ الگوهاي استفاده از سرويس هاي پيام رسان فوري» با استفاده از
روش نمونه گيري براي بررسي اطالعات خاصي که از طريق آخرين تصاوير
ويديويي ارسالي و دريافتي هر شرکت کننده از طريق اسنپ چت انجام شده بود،
به اين نتيجه رسيدند که کاربران عموماً سلفي ،متن و نقاشي هاي متحرک
همراه با عكس هايي که در خانه استفاده مي شوند را به اشتراک مي گذارند و
عمدتاً براي برقراري ارتباط با دوستان ونزديكان از سرويس هاي پيام رسان
فوري جايگزين ساده تر استفاده مي کرده اند].[31
دراهوسوا و بالكو ( )2017در پژوهشي با عنوان «تجزيه و تحليل مزايا و معايب
استفاده از رسانه هاي اجتماعي در اتحاديه اروپا» از طريق نظرسنجي که رسانه
هاي اجتماعي از آن استفاده مي کنند ،نشان دادند که بزرگترين مزيت استفاده
از رسانه هاي اجتماعي تبادل اطالعات و ارتباطات است .اين به عنوان بزرگترين
مزيت توسط  ٪97.7از پاسخ دهندگان مورد مطالعه در کشورهاي عضو اتحاديه
اروپا مطرح شد .دومين مزيت بزرگ رسانه هاي اجتماعي از ديد  ٪83.3از پاسخ
دهندگان به اشتراک گذاري داده ها است.
از طرفي معايب از نظر شرکت کنندگان عبارتند از عدم امنيت ،اعتياد به اينترنت،
اضافه بار اطالعات ،از دست دادن ارتباطات اجتماعي و افزايش درصد زمان
صرف شده در رسانه هاي اجتماعي است].[32
کي ژو و همكاران ( )2018در پژوهشي با عنوان « تأثير استفاده از رسانه هاي
جديد بر ويژگي هاي شخصيت کاربر» از طريق نمونه گيري در شانگهاي و با
استفاده از مدل معادالت ساختاري به داده ها ،اين مطالعه راه نفوذ را مورد بررسي
قرار داد و نتيجه گرفت که استفاده از رسانه هاي جديد تاثير مثبت قابل مالحظه
اي بر روي برون گرا بودن ،باز بودن و توافق از طريق حس تعلق دارد و تأثير
منفي بر روي ثبات احساسي و با وجدان بودن از طريق خود نظارتي دارد].[33

 -3روش پژوهش
در اين پژوهش با توجه به موضوع مورد مطالعه از روش کيفي «پديدار شناسي»
استفاده شد تا با استفاده از يافته ها به عصاره ذات تجربه مشارکت کنندگان پي
برده شود .پديدار شناسي به عنصر اساسي تجربه در زندگي روزمره مردم توجه
دارد .لذا تجربه ،نقطه مرکزي تمرکز پديدار شناسي قرار گرفته است].[34
مشارکت کنندگان اين تحقيق مادراني از شهر اصفهان بودند که فرزندان پسر
 11تا  18ساله آنها بيش از 4ساعت در روز از شبكه هاي اجتماعي مجازي
تلگرام و اينستاگرام روي تلفن همراه ،تبلت و ...استفاده مي کردند.
از اين ميان تعداد  12نفر از مادران حائز شرايط در رده سني  37تا  50سال با
مدارک تحصيلي ديپلم تا کارشناسي ارشد با روش نمونه گيري هدفمند و
تكنيک گلوله برفي انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.

در اين پژوهش گردآوري اطالعات با دو روش کتابخانه اي و ميداني انجام شد.
از روش کتابخانه اي براي جمع آوري اطالعات در زمينه پيشينه مطالعات داخلي
و خارجي استفاده شد .در روشميدانى نيز پژوهشگر با انجام مصاحبه هاي نيمه
ساختارمند تا رسيدن به اشباع نظري اطالعات به جمع آوري اطالعات ادامه داد.
همچنين تجزيه و تحليل يافته ها نيز با روش هفت مرحله اي کاليزي 11انجام
شد به اين ترتيب که:
ابتدا ،توصيفات همه شرکتکنندگان به منظور هم احساس شدن با آنها خوانده
و عيناً ثبت شد.
دوم ،به هر کدام از پروتكلها رجوع شده و عبارات مهم استخراج گرديد.
سوم ،معني يا مفهوم هر عبارت مهم که تحت عنوان مفاهيم تنظيم شده توسط
محقق شكل گرفت.
چهارم ،مفاهيم تنظيم شده ،درون دستههاي موضوعي سازماندهي شد.
پنجم ،يافتهها به درون يک توصيف جامع از پديده مورد نظر تلفيق گرديد.
ششم ،توصيف جامع از پديده مورد تحقيق به شكل يک بيانيه صريح و روشن
تنظيم شد.
در مرحله آخر نتايج به شرکت کنندگان باز گردانده شده و در مورد يافتهها از
آنها سؤال پرسيده شد.
پس از آن بر اساس آخرين مرحله از روش کاليزي ،اعتبار مطالب تاييد شد بدين
ترتيب که با استفاده از تكنيک کنترل هاي اعضا؛ از طريق ارائه تحليل هاي داده
اي و نتايج آن به پاسخگويان جهت آگاهي و استفاده از واکنش هاي ايشان در
گزارش نوشته ها ،يافته ها را به مشارکت کنندگان نشان داده و نظرات ايشان
اخذ شد.
عالوه بر آن محقق جهت تاييد پايايي يافته ها ،مفاهيم استخراج شده را به چند
نفر از پژوهشگران و اساتيد تخصصي اين حوزه به عنوان کميته راهنما نشان
داده و از اجماع ايشان در ارزيابي عيني و علمي يافته ها اطمينان حاصل مي
نمايد.
الزم به ذکر است در تلخيص و طبقه بندي اطالعات مصاحبه ها ،پس از پياده
شدن بر روي کاغذ  109مفهوم در حوزه هنجارهاي اجتماعي به دست آمد که
از اين ميان  21مفهوم مرتبط با موضوع پژوهش بود .اين مفاهيم در قالب پنج
مفهوم کلي(تم) در جدول( )1دسته بندي گرديد.

 -4يافته ها
جدول( )1فرصت هاي هنجاري شبكه هاي اجتماعي مجازي
در ارتباط با فرزندان پسر  11تا  18سال شهر اصفهان
رديف

مفهوم سطح اول

1

تحقيق پيرامون موضوعات علمي و فني
خريد مجازي و غيرحضوري جهت رفع
برخي نيازها

3

پيدا کردن اماکن تفريحي مورد عالقه

4

تحقيق پيرامون عالقه مندي هاي شخصي
استفاده از شبكه هاي اجتماعي براي
يادگيري علم نجوم

6

ارتباط با افراد موفق

7

تسهيل در اطالع رساني

2

5

تم ها

 -1سهولت در
انجام امور شخصي

-2تسهيل و بهبود
ارتباطات

8

ارتباط تصويري آسان با خارج از کشور

9

ارتباط با افراد سرشناس و مشهور

10

يادگيري نرم افزارها و آموزش به ديگران

11

تعامالت علمي با افراد فاميل
عالقه مندي به فناوري هاي جديد مربوط
به تلفن همراه

13

به روز بودن در مورد فناوري ها

14

عضويت در گروه هاي طنز و سرگرمي

15

سرگرمي و پرکردن اوقات فراغت

16

استفاده از شبكه هاي اجتماعي براي
موسيقي ،طنز و کليپ

17

عضويت در گروه هاي ورزشي و آموزشي
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 -5بحث و نتيجه گيري
در پاسخ به سوال پژوهش درخصوص شناسايي «تجارب مادران از فرصت هاي
هنجاري شبكه هاي اجتماعي مجازي در رابطه با فرزندان پسر  18-11سال
شهر اصفهان» ،پنج مفهوم اصلي شامل"-1 :سهولت در انجام امور شخصي"؛
"-2تسهيل و بهبود ارتباطات"؛ "-3آشنايي با فناوري هاي روز دنيا"؛ "-4پر
کردن اوقات فراغت" و "-5ترغيب به يادگيري زبان انگليسي" به دست آمد.
در توضيح مفهوم اصلي " سهولت در انجام امور شخصي " که شامل مفاهيم
فرعي همچون "تحقيق پيرامون موضوعات علمي و فني"" ،خريد مجازي و
غيرحضوري جهت رفع برخي نيازها"" ،پيدا کردن اماکن تفريحي مورد عالقه"،
" تحقيق پيرامون عالقه مندي هاي شخصي" و " استفاده از شبكه هاي
اجتماعي براي يادگيري علم نجوم" بود ،مي توان گفت با توجه به اينكه کاربري
هاي شبكه هاي اجتماعي جازي به سرعت در حال تغيير است و هر روز امكانات
جديدي در اختيار استفاده کنندگان قرار مي دهد ،شبكه هاي اجتماعي بستر
مناسبي براي استفاده از اين امكانات براي امور شخصي افراد فراهم آورده که
نسل نوجوان و جوان انگيزه و تمايل بيشتري براي استفاده از اين امكانات و
قابليت ها دارند .اين امكانات باعث شده است که کاربران نوجوان اکثر نيازمندي
هاي خود را در اين فضاي جديد جستجو کرده و سعي در برطرف کردن اين
نيازها و عالقه مندي ها از بستر نرم افزارهاي رايج شبكه هاي اجتماعي داشته
باشند.
به عنوان نمونه مي توان به تجربه يكي از مشارکت کنندگان اشاره کرد که
گفت « :االن ما بيشتر چيزهامونو به در شبكه هاي مجازي پيدا مي کنيم و
آنالين مي خريم و البته پسرم بلده و اون اين کار رو برامون مي کنه براي
خودش عينک و ساعت خريد و خيلي راحت اومد در خونمون».
مفهوم اصلي ديگر به دست آمده در اين پژوهش "تسهيل و بهبود ارتباطات"
شامل مفاهيم فرعي "ارتباط با افراد موفق"" ،تسهيل در اطالع رساني"،

"ارتباط تصويري آسان با خارج از کشور" و "ارتباط با افراد سرشناس و مشهور"
بود.
در توضيح اين مفهوم مي توان گفت که انسان ها نياز به برقراري رابطه دارند و
اگر امكان برقراري يا حفظ چنين رابطه اي در دنياي واقعي وجود نداشته باشد،
از منابع جايگزين نظير شبكه هاي اجتماعي استفاده مي نمايند به طوريكه گاهي
اين موضوع آن قدر شدت يافته که دوستان مجازي برخي افراد که هرگز ديده
نشده اند ،از همه خويشان و نزديكان به وي نزديک تر مي شوند .همچنين
شبكه هاي اجتماعي برآورده کننده ميل به ديده شدن است به طوريكه به
کاربران اجازه مي دهد ابراز وجود نموده و توجه ديگران را به خود جلب نمايند.
اين موضوع وقتي در ارتباط با افراد مطرح يا موفق قرار گيرد ،براي بسياري از
جوانان و نوجوانان جذاب و پررنگ تر خواهد شد.
در اين باره مي توان به تجربه يكي ديگر از مشارکت کننده گان در مورد ارتباط
با افراد موفق و استفاده از تجربيات آنها اشاره کرد که گفت« :چند تا کانال هم
تو مدرسه شون هست که مال بچه هايي که موفق بودند و دانشگاه رفتند ،و
بيشتر حالت درسي داره و نكاتي که باعث موفقيتشونه را تو کانال مي ذارند».
از ديگر مفاهيم اصلي يافت شده در اين تحقيق مي توان به "آشنايي با
تكنولوژي هاي روز دنيا" اشاره کرد که خود داراي مفاهيم فرعي ديگري
همچون "يادگيري نرم افزارها و آموزش به ديگران"  ،تعامالت علمي با افراد
فاميل " ،عالقه مندي به فناوري هاي جديد مربوط به تلفن همراه" و "به روز
بودن در مورد فناوري ها" مي باشد.
در اين زمينه مي توان گفت که حضور در شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي
با توجه به ماهيت مدرن آن شرايطي را براي افراد فراهم مي کند تا با دانش روز
مرتبط با رايانه ،تلفن همراه ،تبلت و ...در سراسر دنيا مواجه و از آن مطلع شوند.
اين امر باعث مي شود که کاربران نوجوان بتوانند راه هاي استفاده از جديدترين
فناوري هاي روز به ويژه درحوزه تلفن همراه و رايانه را بياموخته و از آن استفاده
نمايند در حاليكه شايد والدين آنان از ساده ترين قابليت هاي اين فناوري ها بي
اطالع باشند.
عالقه به يادگيري اين نسل نوجوان شايد در پاسخ به عطش دانستن و روحيه
جستجوگري ايشان است که در صورت هدايت صحيح مي تواند به نحو مؤثري
مورد استفاده قرار گيرد.
در اين راستا مي توان به تجربه يكي ديگر از مشارکت کننده اشاره کرد که
گفت« :هر نرم افزار جديدي مياد ميره تا کُنه و بُنهِشو ياد مي گيره و دوست
داره به همه هم ياد بده و هرجا ميره همه ميان طرفش و از اون سوال مي پرسند
که اين نرم افزار را مثالً چطوري بياريم».
از مفاهيم اصلي ديگري که محقق در اين پژوهش بدان دست يافت "پر کردن
اوقات فراغت" بود که شامل مفاهيم فرعي تري چون "عضويت در گروه هاي
طنز و سرگرمي"" ،سرگرمي و پرکردن اوقات فراغت"" ،استفاده از شبكه هاي
اجتماعي براي موسيقي ،جوک و کليپ" و "عضويت در گروه هاي ورزشي و
آموزشي" مي باشد.
بايد توضيح داد که يكي از علل مصرف باالي اينترنت و فضاي مجازي در ميان
نوجوانان و جوانان ،پر کردن اوقات فراغت است ،زيرا امكانات ورزشي يا تفريحي
يا به اندازه کافي در اختيار آنها قرار ندارد و يا داراي هزينه زيادي است .اکثر
خانواده ها نيز از اين امر استقبال مي کنند که نوجوانان در خانه و کنار آنها با
يک رايانه و يا تلفن همراه سرگرم باشند که البته در صورت استفاده نامناسب از
اينترنت ،آثار منفي و مخرب آن به مراتب بيشتر از سرگرمي هاي آن است.

پر کردن اوقات فراغت به شكل مناسب و سالم ،براي پدران و مادران يكي از
دغدغه هاي اصلي آنها محسوب مي شود و شبكه هاي اجتماعي مجازي در
شكل سالم آن زمينه را براي پر کردن اوقات فراغت فراهم مي کنند ،ولي عدم
کنترل از طرف خانواده و خود فرد مي تواند پيامدهاي جبران ناپذيري به دنبال
داشته باشد.
در اين باره مي توان به تجربه يكي از مشارکت کننده اشاره کرد که گفت:
« اوقات فراغتشو پر مي کنه و ديگه من و باباشو اذيت نمي کنه که بريم فالن
جا» و يا تجربه اي ديگر که «از شبكه هاي اجتماعي در مورد موزيک و جوک
و کليپ و ارتباط با دوستان و اقوام استفاده مي کنه».
در ادامه مطالب قبلي بايد گفت که محتوا و کاربردهاي اينترنت و فضاي مجازي
در حال تغيير است و در اين فضا ديگر تنها بحث تبادل اطالعات مطرح نيست
بلكه پردازش اطالعات و تبديل آن به دانش با سرعتي شتابان در سايه فناوري
هاي نوين اطالعاتي و ارتباطاتي در حال انجام است .از همين روي حجم روز
افزون اطالعات علمي موجود در اينترنت و فضاي مجازي و تأثير انكار ناپذير
اين فناوري عصر جديد در دستيابي سريع به اطالعات ،حوزه آموزش و پژوهش
را نيز متحول نموده است چرا که اينترنت امكان دسترسي به اطالعات ارزشمند،
جديد و گسترده اي را در زمان کوتاه ،فراهم نموده و فرصت ها و امكانات
آموزشي نويني جهت ارتقاء مهارت هاي علمي و عملي در اختيار کاربران قرار
داده است.
موارد فوق به يافته ديگر اين پژوهش با عنوان "ترغيب به يادگيري زبان"
مرتبط است که خود شامل مفاهيم فرعي ديگري همچون "عالقه مند شدن به
زبان انگليسي"" ،ترغيب به يادگيري زبان انگليسي"" ،استفاده از فرهنگ لغت
انگليسي" و "افزايش قابل قبول سطح زبان انگليسي" مي باشد.
در اين زمينه برخي از محققان در پژوهشي به اين نتيجه دست يافتند که روش
آموزش از طريق تلفن همراه بر شدت انگيزش ،عالقه و نگرش نسبت به زبان
انگليسي در دانشجويان تأثير مثبت داشته است .از طرف ديگر دسترسي به تمام
اطالعات و فهم دقيق مطالب در شبكه هاي اجتماعي مستلزم آشنايي به زبان
انگليسي توسط کاربر است و اين خود انگيزه اي براي يادگيري و تقويت زبان
انگليسي وي مي شود.
همچنين امكانات و نرم افزارهاي قابل نصب بر تلفن همراه عالوه بر سرگرم
کننده و کاربردي بودن مي تواند منجر به تسهيل آموزش و يادگيري زبان
خارجي کاربران شود.
در اين باره مي توان به تجربه يكي ازمشارکت کنندگان در مورد انگيزه يادگيري
زبان توسط فرزندش اشاره کرد که گفت« :چند وقت پيش کليپ ترانه عليدوستي
را ديده بود که تو جشنواره کن چقدر خوب انگليسي صحبت مي کنه ،مي گفت
من هم مي رم ياد مي گيرم و يه جورايي ترغيب شده بود»و يا «همين موبايلش
باعث شد که عالقه مند بشه زبان ياد بگيره ،فقط کالس زبان را ثبت نام کرد
».
اين يافته ها با پژوهش هاي بشير و افراسيابي( )1389در خصوص سرگرم کننده
بودن ،برقراري ارتباط با دوستان قديمي ،تبادل اطالعات به روز ،استفاده از
تجارب ديگران و گذران وقت در مورد استفاده نوجوانان از شبكه هاي اجتماعي؛
زماني و تقي پور( )1396در رابطه با استفاده از فناوري هاي نوين رسانه اي،
تسهيل در روابط دوستان و آشنايان ،و استفاده از فرصت هاي تفريحي و
سرگرمي؛ دهقان و مروت( )1397در خصوص افزايش تعامالت و روابط اجتماعي
مجازي؛ کانتس ( )2007در خصوص افزايش قابل توجه ارسال پيامهاي سرگرم

کننده گروهي ،ليوينگستون( )2008درخصوص باالتررفتن عزت نفس ،روابط
اجتماعي و سخت کوشي؛ مناگو و همكاران( )2012در استفاده به عنوان ابزار
مفيد در تعامالت اجتماعي و پيوک و جوين سون ( )2016در رابطه با برقراري
ارتباط با دوستان ونزديكان از طريق پيام رسان هاي فوري همخواني
دارد].[35-40
در يک جمع بندي مي توان گفت که علي رغم آنچه که اغلب از تهديدهاي
فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي گفتگو مي شود و جامعه با چالش استفاده
از اين ابزارهاي نوين ارتباطي به ويژه در نسل جوان و نوجوان روبرو است که
اين آسيب ها به ويژه در خانواده مي تواند تاثيرات عميقي داشته باشد اما از نگاه
ديگر بنا بر يافته هاي اين پژوهش فرصت هاي متعددي وجود دارد که با جهت
گيري صحيح و فراهم آوردن امكانات مناسب مي توان جوانان و نوجوانان را به
سمت و سوي استفاده مناسب از اين فناوري جديد به منظور سهولت در انجام
امور روزانه ،بهبود ارتباطات ،پر کردن اوقات فراغت ،ترغيب به يادگيري علوم
جديد و يادگيري و ارتقاء زبان انگليسي سوق داد.
اين پژوهش نشان داد که با توليد محتواي کاربر پسند متناسب با نياز و روحيه
جوانان و نوجوانان و ارائه آموزش هاي غيرمستقيم در خصوص فرصت ها و
تهديدهاي فضاي مجازي مي توان از تهديد بالقوه اي که شبكه هاي اجتماعي
مجازي ايجاد کرده اند تا حد زيادي در امان ماند و آن را تبديل به يک فرصت
بالفعل براي افزايش توانمندي ،مهارت و دانش کاربران بدل نمود
با توجه به عالقه مندي کاربران مورد مطالعه به انواع شبكه هاي اجتماعي و نيز
استفاده به عنوان سرگرمي و آموزش ،پيشنهاد مي گردد تحقيقات آتي در
محدوده يكي از انواع شبكه هاي اجتماعي و يا بازي هاي رايانه اي انجام گرفته
و متوليان امر با بهره گيري از مولفه هاي مورد عالقه کاربران در استفاده،
سرگرمي و آموزش ،درجهت سياستگذاري عالمانه کاربردهاي فضاي مجازي
گام بردارند.
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