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چکیده:
یاجتماعيهااستفاده از شبکهحاضر در پی بررسی نقشپژوهش 

و بین دو نسل جوانیعاجتمايهاارزشراتییتغبربوكسیتلگرام و ف
بوده نوع پیمایشیروش تحقیق ازرو ي ایرانی است. از ایندر جامعهمیانسال

از دو نسل جوان و يامرحلهچندياخوشهيریگنفر با روش نمونه512و 
عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوري استان به5میانسال ساکن در 

دهد بدست آمده نشان مینتایجمحقق ساخته است. يها نیز پرسشنامهداده
و میزان بوكسیتلگرام و فیاجتماعيمندي و استفاده از شبکهبین بهره

اما در بیشتر موارد، این همگرایی ؛ن نسلی رابطه وجود داردتفاوت ارزشی بی
هاي اجتماعی به ارزشمثبت نیست و منجر به کاهش گرایش نسل جوان

میزان نیبقیتحقيهاافتهیبر اساس نی. همچنستایرانی شده ايجامعه
هاي اجتماعی و تلگرام با ارزشبوكسیفیاجتماعيمندي از شبکهبهره

در بین هر همسرگزینیيظاهريهااریانتخاب پوشش مدرن و مع،ییفردگرا
يهااست اما در ارزشمیو مستقرابطه معناداردو نسل جوان و میانسال

یاخالقيهااریپذیري و معمسئولیت،گراییگرایی، دیننوناجتماعی قا
باشد. یرابطه معنادار و معکوس م،یانتخاب پوشش سنتوینیهمسرگز
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مسألهیانبومقدمه
از این ي اتصال فرهنگ هر قوم و ملتى بـا نسل آینده هستند و غفلتها حلقهرزشا

ت ها بـه نظام اجتماعى هویا بحران هویت مواجه کند. ارزشتواند جوامع را بمهم مى
ا ودهند و معیار اساسى بایدهکیل مینظـام فرهنگى جامعه را تششیده، بنیـانبخ

کنند. اگر ریزي میاي هنجارهـاى اجتماعـى را پیباشـند؛ یعنی زیربننبایدهـاى جامعه مى
بى خواهد داشت و اگر ات نسبى داشته باشند، فرهنگ عمومى نیـز ثبات نسها، ثبارزش

سـاز ثبات شـود؛ زیـرا زمینهپذیر مییز آسیبگ عمومى نوند، فرهنر آسیب و بحران شادچ
توان طور کلى مىیا بحران فرهنگى؛ به ویژه در بعد فرهنگ عمومى هستند؛ بهی فرهنگ

راد رى و بار عاطفى دارند؛ چنانکه افي دستوهها، مرکزیت، رجحان، اولویت، جنبگفت: ارزش
).1387:11، اديمرزآب(حاضرند، براى حفظ آنها از جان و مال خود بگذرند 

زندگیدرهارسانهنقشاهمیتوارتباطاتواطالعاتفناوريدرسریعتغییرات
شدن پررنگآنهاازیکیکهداشتهبردررامختلفینتایججامعه،افرادوگروهیشخصی

. استغیرهودینیقانونی،اخالقی،فرهنگی،اجتماعی،هايارزشيزمینهتغییرات در
رونالدتعبیربهنو،هايایدهوهانوآوريياشاعهونشرمنابععنوانبهرسانهکهسانبدین

جوانان،متحدالشکلهايلباس. استگذاشتهتأثیرنسلیبینارزشیتفاوتاینگهارت بر
وکنونینسلزندگیو الگوي رفتارهاتغییربررسانهتأثیرنمودهاياز... وپاپموسیقی

اثراما). 114: 1383یوسفی،(استخودفرهنگیهايارزشوهاتسنبهبنديپايعدم
سويازهارسانهاینمشابهومشتركمصرفوهاي اجتماعیرسانهشدنفراگیردیگر

وباورهاها،دیدگاهتشابهبهتواندمیکهاستاینجوانانویژهبهمختلفمخاطبان
بینجامد.افرادمختلفبینیجهان

باالییگسترشونفوذضریبایرانی،يجامعهاجتماعیحیاتاجتماعی درهاي رسانه
بر هاي اجتماعی ضروري است. ارزشيثیرات آن بر حوزهي تأاست که مطالعهکردهپیدا

کاربربر تمامی اعضاي هاي اجتماعی مجازي همین اساس با توجه به نقش تأثیرگذار رسانه
ي هابررسی و تبیین نقش رسانهپژوهش اصلی این ، هدف جوان ایرانینسلدر ویژه به 

هاي فراگیر و گسترده و در دسترس همگان در عنوان یکی از دستگاهبهاجتماعی مجازي 
ها و هنجارهاي نسلی و تأثیر محتواي فرهنگی و انتقال ارزشهاي اجتماعی و تغییر ارزش

.ي گسست نسلی استگیري پدیدهگیري و یا عدم شکلآنها در شکل
تنیدگی جهان، مگسترش فضاي اجتماعی و عام شدن بسیاري از امور خاص و در ه

هاي منسجم و یگانه با مشکل و حتی موجب شده که جوانان امروزي در انتخاب هویت
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فرایند ، شـودرو، آنچه دیده میت آنها دچار انشقاق گردد. از اینبحران مواجه شوند و هوی
از نسلی بـه نسل دیگر نیست؛ بلکه در دنیاي کنونی، بیشتر ي انتقال هویت آرام و پیوسته
ي هاي هویتی هستیم. اشاعهاي هویتی و به همان نسبت، بازسازيهشاهد بحران

ي زندگی مردم دنیا، یـن جوامع، بدون شک بر شـیوهبعاتی نوین در الهاي اطوريافن
ایرانی نیز مربوط به متأثر از تأثیرگذار بوده است و به تبع آن، الگوهاي رفتاري جوانان

هاي محیطپذیري صرفاًي سریع فرهنگ نوین سایر ملل و جوامع غربی است. فرهنگعهااش
هاي مجازي نیز اف ما نیست؛ بلکه به موازات آن افراد از محیطرفیزیکی و محسوس اط

ابیت فضاي ي جذشـوند. ورود عناصر جدید فرهنگی، بـه واسطهمند و با آن همانند میبهره
ف هاي مختلا نیازها و انگیزهدر این محیط بو تجربه و حضور مستمر)تاینترن(مجازي 

ده است شهاي مجازي د سلیقهمنجر به بازتولی)علمی، آموزشی، سرگرمی و خبري(
).1390:20دیگري،نیا و فرخ(

، یزي ما ني جوامع، در جامعهبا توجه به نقش فضاي مجازي در توسعهدر این میان 
عات و ارتباطات اهمیت زیادي داده شده است؛ با این الهاي اخیر به فنآوري اطدر سال

یابی آنها جدي وجود دارد که بررسی و ریشهو پیامدهايهاحال، در این رابطه آسیب
فرآیندهايمحصولتوانمیراايجامعههراجتماعیهايارزشنظامضروري است. 

واقعدر. استاجتماعیمحیطباافرادتعامالتينتیجهوجامعهآنتاریخیواجتماعی
. هستندآننظایروفرهنگیاقتصادي،سیاسی،اجتماعی،عواملازمنبعثهاارزشاین

نظامتحولوتغییرتقویت،تثبیت،بازتولید،تولید،برزمانیيدورههردرمزبورعوامل
اینگذارند. برمیاثرجامعهیکهاينسلوانیانسافرادزندگیسبکوهنجاريوارزشی

هاي اجتماعی رسانهثیر استفاده ازأتکهاستاینپژوهشایندرمطرحاصلیپرسشمبنا
اجتماعی چگونه است؟هايارزشمجازي بر

فرضیات پژوهش
در،بوكسیفو کننده از تلگراماستفادهانسالیموجوان دو نسلنیدر ب-1
تفاوت معنادار وجود دارد.،نهاآی به ه بـه وابستگبا توجیاجتماعايهارزش

، در     بوكسیفکننده از تلگرام و در بین دو نسل جوان و میانسال استفاده-2
استفاده از آنها، تفاوت معنادار وجود دارد. يهاي اجتماعی متناسب با انگیزهارزش

دربوكسیفکننده از تلگرام و دهاستفاانسالیدو نسل جوان و منیدر ب-3
ه به بحث و مناظره، تفاوت معنادار وجود دارد.با توجیاجتماعهايارزش
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و کننده از تلگرامهاي اجتماعی در بین دو نسل جوان و میانسال استفادهارزش-4
میزان استفاده، تفاوت معنادار وجود دارد.ه بـه بـا توجبوكسیف

پژوهشپیشینه 
) تحقیقات داخلیالف

يهابر ارزشنترنتیاریتأثیبررس: در پژوهش خود با عنوان،)1388(یکفاش
انیدانشجویمستقل شامل: دسترسيرهایمتغنیکه بافتیدست جهینتنیبه ا،خانواده

در انیوارد شدن دانشجو،یروابط احساست،یمیصميفضا،یتعاملطیمحنترنت،یبه ا
از تیاحساس رضا،ینترنتیایتعاملطیحشدن آنها در مرفتهیپذ،یگروهيبحث و مناظره

يهاطیفرزندان از محيع خانواده در مورد استفادهالاطزانیمنترنت،یگمنام بودن در ا
کفاشی، (معکوس وجود دارديآماريخانواده، رابطهيهاوابسته ارزشریو متغینترنتیا

1388 :78-57.(
هاي ارزشبرنترنتینقش ایبررس: خود با عنوانينامهانیهم در پا،)1391(یقاسم

و یو عقالنیابعاد ارزش سنتیبه بررس،تهران)15يخانواده (مورد مطالعه: جوانان منطقه
اتیارتباطات و نظريحوزهاتیهاي جوانان، با استفاده از نظرعوامل مؤثر بر ارزشزین

مختلف پرداخته ايیهاي خانواده از زوارزشبر انترنتینقش ایسارزش به برريحوزه
ندهیداراي اثر مثبت و فزانترنتیاست که استفاده از انیاز ایحاکيوقیتحقجیاست. نتا

-64: 1391(قاسمی، داردیهاي سنتو اثر کاهنده بر ارزشیهاي عقالنبر ارزششیبا گرا
51.(

ـاهواره،مانند اینترنت و مهایی در پژوهشی به بررسی نقش رسانه،)1385عیوضی (
ی پرداخته در ایجاد دگرگونی در مراودات و تعامالت فرهنگی و سیاسـی واحدهاي سیاس

فرهنگی در کشورهاي در ـرات سیاسیه تغییین نتیجه دست یافته است کاست. وي به ا
دننهایی ماعاملی تبیین شوند، زیرا میان آنها با رسانهتوانند به صورت تحال توسعه نمی

گونه عوامل را بایـد در کنار سایر عوامل علی برقرار نیست و اینياینترنت و ماهواره رابطه
).195- 214: 1385(عیوضی، اثرگذار مورد توجه قرار داديبه صورت یا مجموعه

ها: از منظرثیر اینترنت بر ارزشأت:با عنوانیقیهم در تحق،)1392(ابوالقاسمى
نیهاى خانواده پرداخته است. اه بررسى تأثیر اینترنت بر ارزشب،یو ملیهویت دین

حاکى از وجود قینتایج تحقپیمایشى انجام شده است وـبا روش پژوهش توصیفىقیتحق
وارد شدن به فضاى متغیرهاى وابستگى به اینترنت،بـینو معکوسرمعنادايهرابط
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حساسى در محیط تعاملى اینترنت و گروهى، ایجاد روابط ايهبحث و مناظرصمیمیت،
اینچه میزانعبارتى هربهباشد.یهاى خانواده مبا ارزشمیزان استفاده از اینترنت،

هاى اینترنت بیشتر گردد از میزان ارزشاملىه محیط تعشجویان باثر ورود دانمتغیرها در
داد که متغیرهاى روابط متغیره نشانشود. نتایج رگرسیون چندخانواده نزد آنان کاسته مى
ترتیب بیشترین نقش را در فرزندان از اینترنت بهيهاستفاددراحساسى و آگاهى خانواده

).3-24: 1392(ابوالقاسمی، انواده دارندهاى ختبیین واریانس ارزش
هايارزشين در سه حوزهالبا بررسی تفاوت جوانان و بزرگسا،)1383فر (معید

هاي ت که جوانان و بزرگساالن از جنبهه اسداجتماعی به این نتیجه رسیدینی، سیاسی و 
دین و سیاست و نگرش نسبت بـه ياعتقادي و باورهاي دینی، نگرش نسبت به رابطه

بازي، برداري، پارتیگرانی، اعتیاد، دزدي و کالهکاري،طالق، بیدمسائل اجتماعی (مانن
هاي ندارند. ولی در زمینهگریجامعه) تفاوتی با یکدبند و باري دریتوجهی به دین و ببی

احساس تعلق کمتر نسبت به جامعه (افتخار به داشتن هویت ایرانی، آمادگی براي رفتن به 
وضع حکومت و جبهه و خدمت در مناطق محروم و پیگیري اخبار)، نگرش بدبینانه بـه 

مدرنیستی و تأکید کمتر هاي اد اجتماعی و تأکید بیشتر بر ارزشوضع موجود، عدم اعتم
).55-80: 1383(معیدفر، هاي آرمانی، با بزرگساالن متفاوت هستندبر ارزش

ب) تحقیقات خارجی
آنتحوالتواجتماعیهايارزشيزمینهدرايگستردهغرب هم مطالعاتجهاندر

ادامهنیزتاکنونورسیدهخوداوجبه1986تاوشدهآغازبعدبه1970هايسالحدوداز
.استیافته

نفر 4000باشد که در بررسیمیهایییافتهمربوط بهمطالعات اینترینمهمجملهاز
توسط سایت اینترنتیکهپیمایشایند.آمدستبهبر اینترنتی در آمریکاي شمالیکاراز 

از ایمیل جایگزین استفادهانجام شد نشان داد که1998جئوگرافیک در پاییز نشنال
رو،درعنوان شکل جدیدي از رابطه به روابط روبهبلکهاست،روابط واقعی اجتماعی نشده

يبیشتر از رابطهتأثیر مثبت ایمیل بر روابط میان دوستانشده است.اضافهو نامهتلفن
زندگی به ویژه در خصوص دوستانی که در فواصل دور از هممیان خویشاوندان بود،

بیشتري بـه ارسال ایمیل براي دوستان دو از خود کرده تمایلافراد تحصیلکردند.می
الی که در حوان عالقه به ارسال ایـمیل بـه دوستان خود داشتند،کاربران جنشان دادند.
براي برقراري ارتباط خوديبیشتر عالقه به ارسال ایمیل به اعضاي خانوادهافراد مسن
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الگوي روابط اجتماعی از این حیث تفاوتی میان زنان و مردان نشان ندادند.داشـت
).221: 2002، 1(کاستلز

-1998يهادر ساليگریديفوق را با مطالعهیقیانداز تحقچشم3و ولمن2همپتن
که در ینفر از کسان120ادامه دادند.لیتورنتو به نام نتويحومهدريادر منطقه1999

یدسترسامکاناتداده شدشنهادیخانه بـودند انـتخاب شدند و به آنان پمنطقه صاحبنیا
باشد و آنان در مقابل اجازه دهند تا نوع ارشانیصورت تمام وقت در اختبهنترنتیبه ا

افراد موافقت نیاازدرصد56.ردیمطالعه قرار گموردنترنتیاز ارفتارشان در استفاده
یدسترسنترنتیکـه به ایمشخص شد کسانیطولقاتیدادن تحقس از انجامپکردند.

داشتند.يشتریبفیو ضعيقویاجتماعيوندهاینداشتند پکهیکسانهداشتند نسبت ب
خود یمحليمناطق دورتر و هم با منطقهباهميتريقویاجتماعيوندهایافراد پنیا

شتریبیاز اخبار محلینترنتیدر اجتماعات اتیو عضولیمیايافراد به واسطهنیاداشتند.
بود.یو واقعینترنتیاروابطانیارتباط مثبت و مکمل مانگریبقیتحقنیاجینتاآگاه بودند.

یمشابهقیتحقدادندیروابط سابق خود را حفظ کرده و گسترش مینترنتیاکثر کاربران ا
به دنبال داشتیمشابهجینتاـمنزیرسیترهلند توسط پادر»یمیساجتماع«کیدر 

.)123: 2001(کاستلز،

پژوهشمبانی نظري
هاي اجتماعی ارزش و ارزش

رو بسیار اینرود که از لحاظ معنی بسیار غنی و ازارزش از جمله واژگانی به شمار می
یا بد از ارزش به معناي تلقی خوب تعریف کرد.راتوان آنپیچیده است و به دشواري می

یک چیز است. به تعبیري آنچه که از نظر فرهنگی خوب، مطلوب، مناسب یا اینکه بد، غیر
). ترنر نیز 380: 1373(محسنی،شودشود، ارزش نامیده میمطلوب و نامناسب تلقی می

آنچه خوب یا بد، مناسب یا نامناسب، يهایی دربارهها همواره ایدهتقد است که انسانمع
،4(ترنرشودها ارزش گفته میگونه ایدهاند. به اینضروري است، داشتهغیرضروري یا 

1387 :8.(

1 Castells
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وشودیممحسوبیشناسجامعهدریاساسمیاز مفاهیکییارزش اجتماع
ارزشی،شناسجامعهعلماند. درگوناگون ابراز کردهآن نظراتيهشناسان دربارجامعه
که جامعه به آن يزیهر چهمگان است.رشیه مورد پذاست کيزیعبارت از چیاجتماع

،ی(محسنردیگیمقراريدر مقابل ارزش فردورنیاست و از ایارزش نهد، ارزش اجتماع
ریغیاجتماعاتیواقعيزمرهدریاجتماعهايارزشتزر،یاز نظر جورج ر).1374:251

يها، ارزشهماسملسرفیاساس تعر). بر1،1374:73تزری(رروندیبه شمار ميماد
یاجتماعیزندگيمطلوب برایاست که اهداف کلیفرهنگياز نوع استانداردهایاجتماع
تیو مشروعییگر مفهوم نهاتداركیاجتماعيهاکند. ارزشیرا مشخص مافتهیسازمان

). 1372:597،یو رفتارهاست (محسنیانتظامات اجتماع
ریو غيماديزهایرا به چیاجتماعيهاارزش2سرو اسملتزریبرخالف ریوثوقاما

ایمطلوب ي زهایچيشامل همهیمعتقد است که ارزش اجتماعيکند. ویاطالق ميماد
يکه در جامعه دارايمعنوایيماديامرهرانسان است.ينامطلوب است که مورد عالقه

بها و گرانزیهر چایه کند،انسان را بر آورديو معنويدمايازهایباشد و نمتیقدر و ق
کتاب در،3رویبآلن).192: 1381،ی(وثوقاستیاجتماعهايارزشيهسودمند، از جمل

و یرفتار، احکام جمعیکليهارا مدلیاجتماعهايارزش،»یاجتماعفرهنگ علوم«
دهاند، معنا کرو خواست جامعه قرار گرفتهیعمومرشیکه مورد پذيکرداريهنجارها

یاجتماعهايرا لزوماً از ارزش...وییقضا،یفرهنگ،یشخصهاياست. او اقسام ارزش
خود را یاجتماعاتیح،یاجتماعهايبا ارزشدارد، مردمدیو تأکداندیمنزیمتما

نیاعتقاد ابه.انددهیوفاق رسیبه نوعهاارزشنیجامعه در برابر ايو اعضاگذرانندیم
هايمحدودتر با عنوان ارزشییدر معنایاجتماعهايارزشیشناسجامعهنظر صاحب

بخشندیرا قوام میاجتماعیکپارچگیکه کار شوندیماختهشنینیدایویفرهنگ،یاخالق
). 386: 1375رو،یب(شوندیمنجر میبر همبستگیمبتنيوندهایپو به گسترش

و میبه موضوعات، مفاهیاجتماعيهاکرد که ارزشيریگجهینتنیتوان چنیم
حرمت يدهیشده و به درفتهیاجتماع پذتیشوند که از طرف اکثریالق مطایاتینظر
اجتماع تیاکثريآمده و از سورونیها از قالب نظر بارزشنیگاه اشوند. هریمستهینگر

برسند، بیمردم به تصوندگانینمايو از سوابند،ییتحقق عرفدهیعمل پوشي جامه

1 Ritzer
2 Smelser
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محسوب یقانون اجتماعکیشوند که اساساً هنجارها استوارتر از یمدهیهنجار نام
،يادهیعقيهامختلف ارزشيهابخشيرندهیدر بر گیاجتماعيهاگردند. ارزشیم

یاعاجتميهاارزشيشوند و اجتماعات مختلف دارایمحسوب میو فرهنگیرسوم
اند در تضاد با جامعهکییاجتماعيهاموارد که شامل ارزشیمتفاوت بوده و ممکن بعض

جوامع یکه در بعضییگرامانند حجاب و سنت؛باشندگریديجامعهیاجتماعيهاارزش
مردودند. ارزش یو حتگاهیجوامع بدون جایارزش محسوب شده و در بعضثیبه ح

جامعهيهاگروهيد عالقهنامطلوب که مورایمطلوب ستاییزهایشامل همه چیاجتماع
و يماديازهایباشد و نمتیو ققدريکه در جامعه دارايمعنوایيمادياست، هر امر

یاجتماعهاياز جمله ارزش،يو سودمندبهازگرانیهر چایانسان را برآورده کند، يمعنو
است.

ارتباطی نوینهايفناوري
باعثیارتباطویاطالعاتدیجدياهيآورفندرآمدهوجودبهیفنيهاشرفتیپ

ترسادهوترکوچکودوردستفواصلازمحتواهاوهاامیپافتیدروارسالامکانجادیا
برهايفناورنیاریثأتراستانیادر. استشدهمصرفوافتیدريهايآورفنمداومشدن

ي اژهیوتیاهمازتواندیمخاصمفهومدریاسیساحزابوعاممفهومدرکشورها
1407724920به عدد2008آمار کاربران اینترنت در جهان در ماه مارس.باشدبرخوردار

: 1391،رسیده است (کاشانی و زارع2769529160بهکاربرانتعداد2013يو در فوریه
و هدف ارتباطیجدیدابزارشناختامروزه3و اسمیت2، اشنایدر1. از نظر هانسن)84-78

توفیقوارتباطاتبرقراريجهتدر،بوك و توییترله فیسماعی از جمهاي اجتاین شبکه
وکاربردچگونگیوابزارهاشناختعدمواستضروريبسیارامريپویایی،وحراستدر

انفعالنتیجهدروهابرنامهانجامومعرفیجهتدرناتوانیموجبها،آنفعالیتيگستره
هاي ي خالقانه از رسانهها نفر با استفاده، میلیاردي اخیردههو فقط در چندگردیدخواهد

هاي اند. ما از رسانهشان را تغییر داده، زندگیگستراي جهاناجتماعی و با اتصال به شبکه
به همسایگان ؛تر کنیمان را به خود نزدیککنیم تا دوستان و خانوادهاجتماعی استفاده می

(هانسن و ؛ به بازار محصوالت و خدمات نیرو بخشیمی یابیمدانشگاهیانمان دسترسو هم

1 Hansen
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هاي اجتماعی قرار هاي اجتماعی زیر مجموعه رسانه). در این میان شبکه2011همکاران،
هاي جدیدي چون هاي اجتماعی مفاهیم کلی هستند که در خالل تکنولوژيدارد. رسانه

هاي اجتماعی به علت اند. شبکههاي اجتماعی پدید آمدهاینترنت، تلفن همراه و شبکه
هاي اند. در شبکهها بنیان نهاده شدهمکانی حاکم بر اینترنت بر عالیق افراد و گروهبی

). 1391:30، اجتماعی امکان برقراري رابطه و تعامل مستقیم و همزمان وجود دارد (قصابی
ي تعیین کنندهکند کهکارهایی کمک میوي روابط اجتماعی به آشکاري سازمطالعه
ي خود شرایط استمرار و وقفه و برقراري روابط، و ها نیز به نوبهاند و آنهاي اجتماعیتوسعه

(بروگمان، کنندشوند تنظیم میهاي شخصی را که این روابط موجبشان مینیز تجربه
1389 :14.(

ثیرات آنأهاي اجتماعی و تشبکه
که امکانات ستندینيدیجدیکیتکنولوژياتنها ابزارهيمجازیاجتماعيهاشبکه
را فراتر از یاجتماعيهاقرار داده باشند. شبکهینترنتیکاربران ااریرا در اختیجالب توجه

يدر نظر گرفت که در ساختارهايدیجديهاعنوان رسانهبهتوانیمتیساوبياگونه
يهاکه شبکهییهااند. چالشکردهجادیایراتییتغیاسیو سيقتصادا،یفرهنگ،یاجتماع
را تحت يمجازيفراتر از فضاییهااند، حوزهبا آنها مواجه بودهریاخيهادر سالیاجتماع

يهارسانهيهااز گونهیکیعنوان بهییاز سویاجتماعيهاقرار داده است. شبکهریثأت
شیاند و در افزاکردهفراهم ینترنتیکاربران ايبرایتوجهلقابیامکانات تعاملیاجتماع

اند.ثر بودهؤمندهایفرآیمشارکت شهروندان در برخ
،یخصوصمیحرلیاز قبییهادر حوزهياگستردهيهابیها با آسشبکهنیاییسواز

اند. مواجه بودهینیچننیايو مواردتیاطالعات و هويدزد،يمجازادیاعتت،یرایکپ
یاجتماعيهاشبکهياست که همواره دربارهیثمباحنیتراز مهمیخصوصمیچالش حر

خود را در یاز اطالعات شخصیها بخششبکهنیدر اینترنتیمطرح بوده است. کاربران ا
آنها به همراه داشته باشد. يبرایمخاطراتتواندیکه مکنندیمنتشر منترنتیا

کاربر را هاونیلیمیاز اطالعات شخصیحجم قابل توجهیاجتماعيشبکهيهاتیساوب
اطالعات همراه از نیاز ايتجاريهااستفاده شرکتدارند و امکان سوءاریدر اخت
ثیراتأتيدارانینويهاهاست. رسانهشبکهنیايمطرح شده دربارهیاصليهادغدغه

ها و استفادهيرا برایو بستر مناسبنهیتوانند، زمیمی بر مخاطبان هستند ومهماریبس
کنند.جادها ایاستفادهسوء



95تابستان ،4شماره،دهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 132

ی وارده بر روانيهابیدر مورد آسمعتقدند،)2011(هانسن، اشنایدر و اسمیت
:اشاره کردلیتوان به موارد ذیم،یاجتماعيهاشبکهمخاطبان 

يفضا، به صورت نوشتارنیاغلب ارتباطات در انکهیالیبه دلکاهش احساسات:-1
... به قدم زدن، سخن گفتن وقیاز طر،یواقعيفضااست که دریاست، اغلب فاقد احساس

تیفیبه کیتیاهمگرید،يمجازيدر فضای. افراد با وجود امکانات ارتباطدیآیدست م
شود.یاحساسات منجر مشتریمسئله، به کاهش بنیدهند و ایروابط نم
ز هم هنو،يمجازيموجود در فضايارغم امکانات چند رسانهیعل:ییگرامتن-2

و چت لیمیدر قالب ایرا ارتباطات متنيمجازياز ارتباطات در فضاياقسمت عمده
را شکل دهد.يمجازتیاز هويدیتواند شکل جدیمیدهد. ارتباطات متنیملیتشک

،ياچهرهينبود راهنماهالیبه دل،يمجازيافراد در فضا:یتیهويریپذانعطاف-3
از خود ارائه دهند.یوتمتفايهاییتوانند بازنمایم

به د،یرا بشکنوارهایددیتوانیشما م،يدر ارتباطات مجاز:نیگزیجايهاافتیدر-4
بهدر ارتباط چهرهستند،یرا که حاضر نییهاو حرفدیوارد شوگرانیدیخصوصيحوزه

.دیبشنوند،یچهره به شما بگو

دنزیگیابیساختهینظر
است که یمهم علوم ارتباطات اجتماعيهاهینظرجملهازیابیساختيهینظر

هینظرنیاز ایاجتماعيهابر ارزشیاجتماعيهاشبکهریموضوع تأثيدربارهتوانیم
را يمندساختاییابیساختيهینظردنزی، که هنوز گ1970استفاده کرد. قبل از سال

کنش ایفرد يبه مطالعهگر،یبارت دکالن بودند، به عایخرد ایها هیمطرح نکرده بود، نظر
با دنزیپرداختند که گیو ساختار میجمعيبه مطالعهایپرداختند و یميمتقابل فرد

و کالن را به وجود آورد و از ساختار و خرديهیاز نظریقیدر واقع تلفهینظرنیايارائه
هر چند هینظرنیاساخود استفاده کرد؛ بر اسيهیدر نظریکردار اجتماعایتیعامل

مواقع یبرخیولشود،یساخته مانیآدمیاجتماعيساختارها توسط کنش و کردارها
يبر روانیکنش و کردار آدمطور،نیو همدهدیقرار مریها را تحت تأثرفتار و کنش آدم

يهینظردنزی. گشوندیآنها مدیو باز تولدیتولر،ییگذارند و باعث تغیمریثأساختارها ت
گریکدیمقابل يپردازان آنان را نقطههینظرریدو موضع که سانیخود را از بیابیتساخ
طرف و کیمربوط به جمع از يهاهینظرنیاز بیعنیآورد. یکنند به وجود میمیتلق

را یمشترکينهیزمهیدو نظرنیانیاو در بگر،یمربوط به فرد از طرف ديهاهینظر
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يهیکند. در نظرنیخود را تدویابیساختيهیتصور ساده نظرکیاساس تا برابدییم
و کندیمدایارتباط پگریدر زمان و مکان به همدیفرد و ساخت نظام اجتماعیابیساخت

زمان و مکان ياست که در پهنهیاعمال اجتماعیبررسیقلمرو مطالعات علوم اجتماع
اریبسیکردار اجتماعتیمبه وضوح بر اهدنزیگ).243: 1379، 1(استونزاندکردهداینظم پ

رفتار، داندیامر اعتقاد دارد و منیبه انانیبا اطم؛ همچنین)424همان: (کندیمدیتأک
و رییآگاه است که تغزیمسئله ننیاز اي. اما وشودیمدیتولبازکامالًيهااغلب به صورت

در بر یاجتماعالهر رسم و رویعنیاست، یاجتماعیاز زندگیدر کردار، بخشفیتحر
و کردار در هر کندیرا فراهم مياست که امکان نوآورییهاتیها و موقعفرصتيرندهیگ

را به بار آورد. با استفاده از يزیتعجب برانگجینتاتواندیاست که میامکاناتيدارایتیموقع
و هبازتابانتیچه کاربران به فعالهراستنباط کرد که توانیمدنزیگیابیساختيهینظر

هستند و لذا میمعنا سهدیدر تولشتریبپردازند، بیاجتماعيدر شبکهانهیجومشارکت
در انهیجومشارکتریچه کاربران منفعل و غهریولاست،شتریآنها بيریپذریاحتمال تأث

يریپذریو احتمال تأثهستندمیمعنا سهدیدر بازتولشتریبابند،یحضور یاجتماعيشبکه
آنها کمتر خواهد بود.

یاجتماعيهاها بر ارزشرسانهریثأکننده تنییتبيهادگاهیديبندجمع
يها از جمله رسانهآن هستند که رسانهبریتجربقاتیها و تحقدگاهیاز دياریبس

ها، بر ارزشيرگذاریثأدر تيثرؤنقش مياماهوارهيهاونیزیتلوژهیوبهونیزیتلویشفاه
اذعان کرد که دیالبته بامردم گذاشته است.یها و و الگوها و سبک زندگنگرش

مانند مدت زمان در معرض آنها بودن، نوع ییرهایو متغاملها به عورسانهنیايرگذاریثأت
نیبا ابستگی دارد؛)وی(مفهوم مورد نظر بوردیفرهنگيهیسرما،یاجتماعيمحتوا، طبقه

نییکه به تبمیدهیقرار مداقهرا مورد مییهادگاهیها و ديتئورنیتردر ادامه مهمحیتوض
مردم و مخاطبان یزندگيو الگوهایو اجتماعيفرديهاها بر ارزشرسانهيرگذاریثأت

نو، فاصله گرفتن يهادهیها و اآور ارزشامیها پلرنر معتقد است که رسانهلیاند. دانپرداخته
یبه فروپاشانهرسيجامعه هستند و استفادهيو عامل نوسازیستنيهااز ارزش

ها، توانا کار با باال رفتن انتظارات و توقعات، باز شدن افقنیکند. ایکمک مییگراسنت

1 Stones
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خود و خانواده يبهتر برایزندگطیشراینیگزیو خواهان جادنیورزلیشدن مردم به تخ
.شودیمیعمل

سنت راهبر، درون راهبر يتحوالت جوامع مختلف را به سه دورهخیتارزمنیرادیوید
ها ها رسانهنسليریپذسوم عامل جامعهيدورهکرده است که دريبندمیو دگر راهبر تقس

ها توده،یجمعارتباطلیکند. وسایمدایکاهش پیستنيهستند و نقش خانواده و نهادها
. انسان کنندیخود را القا میو اجتماعيخاص فکريو الگوهادهندیقرار مریرا تحت تأث

و یگیهمسا،يشاوندیخو،یخانوادگيو پابرجایروابط سنتيامحایدوره در پنیدر ا
انیهم نه در مسازند، آنیها افراد را ماست. رسانهمیقديهایدوستیجمعارتباطلیوسا

یآموزشریوه دوستان و همساالن. تأثگرانیعزلت، بلکه در ميدر گوشهایجمع خانواده و 
(و ویرادون،یزیمانند تلوییهاو رسانهابدییانسان تداوم ماتیها در تمام طول حرسانه

و متحدالشکل توده را ياشهیارتباطات و اطالعات) دائماً افراد کلنینويهايتکنولوژ
.بخشندیو به رفتار آنها نظم مکنندیمتیهدا

ژهیبه ویجمعيهاکند که رسانهیکاشت، اذعان ميع تئورگربنر مبدجورج
نیدهند و ایرا که از قبل در فرهنگ وجود دارد پرورش مییهاها و ارزشنگرشونیزیتلو

طور بهونیزیحال تلونیعکند. دریمریفرهنگ حفظ و تکثکیياعضانیها را در بارزش
يهیکند. نظریاز جهان را در ذهن مخاطب کشت میواقعریغدگاهیدکیياندهیفزآ

را يارسانهيها، محتواقابل توجه در آثار درازمدت رسانهيهاهیاز نظریکیعنوان کاشت به
کند و یمفیرا تعرگرانیو خود و دینگرد که انسان در آنجا زندگیمیطیبه مثابه مح

کند. یدهد و حفظ میرا بسط میاجتماعاتیواقعيدربارهشیهافرضشیباورها و پ
دارد. »یبازتابایشانهیبازاند«انسان معاصر خصلت تیهو،همدنزیگیاعتقاد آنتونبه

و یفرهنگطیشرايجهیآن در نترییو تغتیبودن هوالیسيبه معناتیهویبازتابندگ
دیجدياو رسانهیارتباطيهايها و بخصوص فناوریها، دانستنظهور دانش،یاجتماع
دهد. یمرییروزمره را تغیزندگيت، انتظارات و الگوهایماهد،یمختصات جدنیاست. ا

را یاجتماعيعرصهگرانیها)، بازها و رسانهي(فناورشناخت و دانش مدرندیاشکال جد
شغل و حرفه و دولت را به ،یسازد که در همه جا از خانواده گرفته تا سبک زندگیقادر م

یزمان طوالنيرا برايادیزيزهایچادهد تیامکان آن را نمنیاتهیند. مدرنچالش بطلب
شده از ینیعيهاصورتيعرضهقیاز طرونیزیتلوژهیها به وانگاشته شود. رسانهیهیبد

نیکاربرد و استفاده از آنها، و همچنيهانهیها همراه با زمدهیها و اروشاء،یانواع کاالها، اش
کنند.یمبیتازه ترغيهاسبکرشیمردم را به پذ،یغاتیتبليهادر بستهمیهمفاچاندنیپ
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قیاز طرزینیجهانيهاشدن و بسط ارزشیجهانيدهیامروزه در دوران فرامدرن پد
که با نظام ردیگیشکل مینظام ارزشکینظر، نیاز ا.ردیگیصورت میفرامليهارسانه
گذشتگان متفاوت است.یسنتیارزش

پژوهششناسیروش
آماري پژوهش از دو نسل يجامعه.پیمایشی است،حاضرقیتحقپژوهش روش

با توجه به توازن عواملی چون زمان، است.هاي مرکزي پنج استان جوانان و میانساالن شهر
مادي، نیروي انسانی، سطح پژوهش، دقت و تضمین برخورداري از تعداد کافی يهزینه

نفر، بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند که 100شهر مرکز هر استان براي تحلیل، براي 
اي انتخاب و مورد مطالعه اي چند مرحلهگیري تصادفی خوشهنفر با روش نمونه512نهایتاً

دوگال و السول، مکيهايبنداز دستهدر پژوهش حاضر یاجتماعيهاارزشقرار گرفتند. 
الهام گرفته شد که پس يآبادلطفنیو حسیحسنممنوچهرنگلهارت،یآلپورت، شوارتز، ا

در ها،ارزشاین که نهایتاًجامع استخراج شدیارزش اجتماع35آنها، قیو تلفبیاز ترک
نظران و محققان علوم اجتماعی کشور تن از صاحب20به و تنظیم شداي پرسشنامهقالب

را با شرایط و اوضاع و احوال هاي اجتماعی است تا آنها میزان همخوانی ارزشارائه شده
هاي داراي اولویت را مشخص کنند. ایرانی تطبیق دهند و ارزشيجامعهی و بومیکنون

براي تعیین روایی پرسشنامه نیز از آلفاي کرونباخ استفاده شده است.

هاي پژوهش یافته
ردمدرصد6/51وزندهندگانپاسخدرصد4/48هاي تحقیق حاضربر اساس یافته

درصد بین 5/30سال،20تا 16دهندگان بین از پاسخدرصد9/10همچنینباشند؛می
4/16سال،35تا 31درصد بین 24، سال30تا 26درصد بین 7/11سال،25تا 21

سال سن دارند. 45تا 41درصد بین 4/6سال و40تا 36درصد بین 
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بوك ب استفاده از تلگرام و فیسحسبرگویانپاسخفراوانیوزیعت:1جدول 
درصد تجمعیدرصد معتبردرصدفراوانیمیزان استفاده
508/98/98/9در تمام روز

2397/467/464/56معموال یک یا چند بار در روز
1589/309/303/87دو تا سه با در هفته

358/68/61/94یکبار در هفته
309/59/50/100ماهی یک تا سه بار

5120/1000/100جمع

درصد از کاربران در تمام روز از 8/9دهد،طور که جدول فوق نشان میهمان
درصد از کاربران بیشترین استفاده 7/46همچنینکنند؛هاي اجتماعی استفاده میشبکه

اند.یک یا چند بار در روز را داشته

بوكفعالیت در تلگرام و فیسينحوهحسببرگویانپاسخفراوانیتوزیع:2جدول 
درصد تجمعیدرصد معتبردرصدفراوانیفعالیتينحوه

3589/699/699/69بینممطالب را می
832/162/161/86کنممطالب را منتشر می

719/139/130/100کنممطالب را تولید و منتشر می
5120/1000/100جمع

درصد از کاربران مطالب را 9/69دهد به ترتیب نشان میطور که جدول فوقهمان
نند و کمطالب را منتشر میدرصد از کاربران صرفا2/16ًهمچنین کنند؛ مشاهده میصرفاً

کنند.بایلی مطالب را تولید و منتشر میهاي اجتماعی مودرصد از کاربران شبکه9/13

هاي تلگرام و العمل در مورد مطالب شبکهدر مورد عکسگویانپاسخفراوانیتوزیع: 3جدول 
بوكفیس

مجموع منابع
نمرات

يدرجه
آزادي

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معناداري

ضریب 
اتا

978/6291978/629524/2113/0005/0سن
793/51793/5023/0879/0000/0نوع استفاده

215/10841215/1084344/4038/0008/0تعامل سن و نوع استفاده
161/126800508607/249خطا
00/15274318512کل
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اند که در مقابل درصد از پاسخگویان اذعان داشته3/30مطابق جدول باال به ترتیب 
درصد به مدیران شبکه 6/8،دهندالعمل نشان نمیمطالب خالف هنجار و عرف عکس

درصد از کابران، در 4/41آیند و برمیصدد پاسخگوییدرصد، در5/219،کنندگزارش می
کنند.ها را ترك میمطالب خالف عرف مرسوم جامعه گروهصورت تکرار 

هاي پژوهشبررسی فرضیه
اول:يفرضیه

هايدر ارزش،بوكسیفو کننده از تلگراماستفادهانسالیموجوان دو نسلنیدر ب
نادار وجود دارد.تفاوت مع،نهاآی به ا توجه به وابستگبیاجتماع

و بوكسیبه فیبر اساس وابستگیاجتماعيهاارزشریدو راهه متغانسیوارلیتحل:4جدول 
تلگرام

يدرجهمجموع نمراتمنابع
آزادي

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معناداري

ضریب 
اتا

959/451959/45197/0657/0000/0سن
182/66111182/6611401/28000/0053/0وابستگی

754/9601754/960127/4043/0008/0تعامل سن و وابستگی 052/118253508782/232خطا
000/15274318512کل

) معنادار نیست197/0(ينتایج جدول فوق گویاي این است که متغیر سن با آماره
)05/0P>05/0() معنادار است401/28(ي). اما، متغیر وابستگی با آمارهP< ،بعالوه .(

) براي تعامل سن و وابستگی که 127/4آزمون تحلیل واریانس دو راهه (يمقدار آماره
هاي اجتماعی بر دهد که در ارزش) دارد، نشان می05/0ر از آلفاي (سطح معناداري کمت

تفاوت معناداري وجود بوكسیفکنندگان از مبناي تعامل سن و وابستگی در بین استفاده
يدهد. بنابراین، با مقایسه) مقدار پایینی را نشان می008/0هر چند که ضریب اتا (؛رددا

) نتیجه گرفته 46/172سال (31) با باالي58/171سال (30هاي دو گروه زیر میانگین
اند. هاي اجتماعی را بیشتر مورد توجه قرار دادهسال، ارزش31شود که گروه باالي می

) 50/165کنندگان زیاد () با استفاده61/174کنندگان کم (استفادهيهمچنین، مقایسه



95تابستان ،4شماره،دهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 138

هاي اجتماعی ارزش بیشتري قائل کنندگان کم براي ارزشدهد که استفادهنشان می
هستند.

دوم:يفرضیه
هاي ، در ارزشبوكسیفکننده از تلگرام و در بین دو نسل جوان و میانسال استفاده

استفاده از آنها، تفاوت معنادار وجود دارد.ياجتماعی متناسب با انگیزه

يهاي اجتماعی بر اساس انگیزهمتغیر ارزشينتایج آزمون تحلیل واریانس دو راهه: 5جدول 
از تلگرام و فیس بوكاستفاده

يدرجهمجموع نمراتمنابع
آزادي

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معناداري

ضریب 
اتا

784/8232892/411668/1190/0007/0انگیزه استفاده
302/761302/76309/0579/0001/0سن

تعامل انگیزه استفاده و 
516/19542258/977958/3020/0015/0سن
120/124950506937/246خطا
000/15274318512کل

اده با ) و انگیزه استف668/1نتایج جدول فوق گویاي این است که متغیر سن با آماره (
آزمون تحلیل واریانس دو ي). اما، مقدار آماره<05/0P() معنادار نیستند309/0آماره (
استفاده که سطح معناداري کمتر از آلفاي ي) براي تعامل سن و انگیزه958/3راهه (

يهاي اجتماعی بر مبناي تعامل سن و انگیزهدهد که در ارزش) دارد، نشان می05/0(
) مقدار کمی را نشان 015/0معناداري وجود دارد. هر چند که ضریب اتا (استفاده تفاوت 

شوند.ها دو به دو توسط آزمون توکی با هم مقایسه میدهد. براي بررسی بیشتر گروهمی
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چندگانه (آزمون توکی)يمقایسه: 6جدول 
سطح معناداريانحراف استانداردهاتفاوت میانگینهاگروه

بینممی
91440/1820/0-1497/1کنمشر میمنت

5074/304151/2199/0انتشاروتولید

کنممنتشر می
1497/191440/1820/0بینممی
6571/454030/2160/0انتشاروتولید

انتشاروتولید
04151/2199/0-5074/3بینممی

54030/2160/0-6571/4کنممنتشر می

هاي گروه دهد که میانگینگروهی نشان میهاي بیني مقایسهنتایج آزمون توکی برا
).<05/0P(دهندبه صورت دو به دو تفاوت معناداري را از نظر آماري نشان نمی

:سوميفرضیه
هايدر ارزشبوكسیفکننده از تلگرام و استفادهانسالیدو نسل جوان و منیدر ب

معنادار وجود دارد.ا توجه به بحث و مناظره، تفاوت بیاجتماع

هاي اجتماعی بر اساس بحث و مناظره در تلگرام متغیر ارزشيتحلیل واریانس دو راهه:7جدول 
بوكو فیس

مجموع نمراتمنابع
يدرجه

آزادي
میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معناداري

ضریب 
اتا

522/7991522/799373/3067/0007/0سن
536/52051536/5205961/21000/0041/0بحث و مناظره
تعامل سن و 
بحث و مناظره

658/33421658/3342102/14000/0027/0

342/120415508038/237خطا
000/15274318512کل

) معنادار نیست373/3(ينتایج جدول فوق گواه بر این است که متغیر سن با آماره
)05/0P> 05/0() معنادار است961/21(يبا آماره). اما، متغیر بحث و مناظرهP< هر .(

) براي تعامل سن و بحث و 102/14آزمون تحلیل واریانس دو راهه (يچند که مقدار آماره
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هاي دهد که در ارزش) دارد، نشان می05/0مناظره که سطح معناداري کمتر از آلفاي (
معناداري وجود دارد. بنابراین، اجتماعی بر مبناي تعامل سن و متغیر بحث و مناظره تفاوت 

هاي اجتماعی اهمیت بیشتر قائل سال براي ارزش31شود که گروه باالي نتیجه گرفته می
است. 

ي بوك در دو طبقهتلگرام و فیسازستفادههاي اجتماعی با میزان ابستگی ارزشمه: 8جدول 
المیانسوجوانسنی 

اجتماعیارزش

جتماعیايمیزان استفاده از شبکه
میانسالجوان

ضریب
پیرسون

ضریب 
معناداري

تعداد
نمونه

ضریب
پیرسون

ضریب 
معناداري

تعداد
نمونه

انتخاب 
همسر

361/0000/0256124/0017/0256معیار ظاهري
000/0256- 000/0256299/0- 294/0معیار اخالقی

208/0010/0256103/0069/0256فردگرایی
غیرابروابط
جنسهم

275/0000/0256234/0000/0256معاشرت اجتماعی
256/0000/0256402/0000/0256روابط عاطفی

پوشش
003/0256- 017/0256223/0- 211/0سنتی
362/0000/0256355/0000/0256مدرن

001/0256- 000/0256231/0- 401/0گراییقانون
000/0256- 000/0256278/0- 354/0گراییدین

001/0256-001/0256286/0- 112/0پذیريمسئولیت
032/0256- 013/0256241/0-136/0اعتماد اجتماعی

326/0256- 000/0256098/0- 120/0دوستینوع
368/0028/0256356/0215/0256گراییتجمل

ي چهارم:فرضیه
هاي اجتماعی در بین دو نسل ارزش"با این عنوان که چهارميبراي بررسی فرضیه
میزان استفاده، تفاوت با توجه به بوك کننده از تلگرام و فیسجوان و میانسال استفاده

هاي جدول فوق استفاده کرد.توان از یافتهمی"معنادار وجود دارد
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یزانمکهددهمینشانهمبستگیآزمونهاي این جدول، نتایجبر اساس یافته
اهمیتجملهازهمسرگزینیاجتماعیهايارزشباهاي اجتماعی شبکهاستفاده از
معنادارناالمیانسوجوانانگروهدوهربیندراخالقی معیارهايوظاهريمعیارهاي

،القیاخمعیارهايو بامستقیمظاهري،معیارهايبارابطه،جهتکهتفاوتاینبا. است
میزانشود،میبیشترهاي اجتماعیشبکهبهگرایشچههرکهامعناینبه. استمعکوس
اهمیتمیزانازودکنمیادپیافزایشهمسرانتخابدرظاهريمعیارهاياهمیت
.ودشمیکاستههمسرانتخابدرالقیاخهايارزش

یابد از هاي اجتماعی افزایش میشبکهچه میزان استفاده از در ارزش فردگرایی، هر
نمایی شود اما در میان نسل جوان این ارزش بیشتر خودگرایی کاسته مین جمعمیزا
پسرودختربینيرابطهاجتماعیارزشبـااجتماعی هايشبکهياستفادهمیزانکند. می
ازاستفادهمیزانچههرع،قوادر. استمعنادارناالمیانسوجوانانگروهدوهربیندر

بیشترپسرودخترروابطباهانسلموافقتمیزان،دابـیمییشافزااجتماعی ي شبکه
. شودمی

درهمپوشش،انتخابمعیارهايبا،هاي اجتماعیشبکهازمیزان استفادههمچنین 
بیندرسنتی،معیارهايندشاهمیتکمدبعدرهمورندممعیارهايیافتناهمیتدبع
ابلقزمینهایندرهدعماوتتفدودچنهر. ستامعنادارنالمیانساوجوانانگروهدو

:استتوجه
معیارهاياهمیتدرومستقیمرندمايمعیارهتاهمیدررابطهجهتاینکه،نخست

بیشترهاي اجتماعی شبکهبهگـرایشقدرچههرکهمعنااینبه. استمعکوسسنتی
میزانازودکنمیدا یپافزایشپوششانتخابدررندممعیارهاياهمیتمیزانشود،می

. شودمیکاستهسنتیمعیارهاياهمیت
ندشاهمیتبیوجوانانبیندررندممعیارهايیافتناهمیتدرتدشاینکه،دوم
. استترويقنالبزرگسابیندرسنتیمعیارهاي

درپوشش،درزداییسنتویگرایرندمزایشافدراجتماعی تلگراميشبکهع،قوادر
نشانهمبستگیآزمونتایجهمچنین ن؛ دانبودهتأثیرگذارنالمیانساوجوانانهگرودو

اجتماعیهايارزشبـااجتماعی تلگراميشبکهازيدمنبهرهمیزانکهددهمی
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وجوانانگروهدوبیندراجتماعیاعتمادوپذیريمسئولیتگرایی،دینگرایی،انونق
:استتوجهابلقاهرابطهنایدرهدعمتفاوتدچنبتهال. استمعنادارناالمیانس

ردچقهریعنی. استمعکوسمتغیرچهارهردررابطهجهتاینکه،نخست
گرایی،دینگرایی،انونقمیزان،دکنمیداپیافزایشاجتماعی تلگراميشبکهازيدمنبهره

. دیابمیکاهشاجتماعی اعتمادوپذیريمسئولیت
وجوانانینبدرگرایینو دیگراییقانونندشاهمیتکمدررابطهتدشنکه،ایدوم

؛استترويقنالمیانسابیندراعتماد اجتماعی وپذیريمسئولیتندشاهمیتکم
دوستینوعوگراییتجملمتغیربااجتماعی تلگراميشبکهازمنديبهرهمیزانهمچنین

است.غیرمعنادارنالمیانسادرومعنادارجوانان،در

گیري بحث و نتیجه
و تلگرام بر بوكسیفیاجتماعيهااز پژوهش حاضر، بررسی نقش شبکههدف

اندیشمندان در بین دو نسل جوان و میانسال بوده است. از نظر یاجتماعيهاارزش
يها عامل اصلی تغییرات ارزشی در جوامع نیستند و رابطهرسانه،شناسیجامهيعرصه

ها برقرار نیست بلکه متغیرهاي متعدد دیگري علولی بین تغییرات ارزشی و رسانهعلت و م
هاي اجتماعی را زیربناي نگرش و رفتار یا جامعهارزشاگردر این زمینه تداخل دارند.

موجب یاجتماعيهامندي از شبکهتوان گفت که بهرهبدانیم، بر اساس نتایج پژوهش می
هاي اجتماعی در میان جوانان و میانساالن شده است و اگر در ارزشواگرایی در برخی از

دلیل آن .دارد، این همگرایی مثبت نیستودهایی که همگرایی در میان آنها وجمورد ارزش
از .اجتماعی بوده استبودن این همگرایی با تعدیل و کاهش گرایش به آن ارزشهمراه

:استریده به شرح زبه دست آمجینتارو در پژوهش حاضر این
تلگرام و هاي اجتماعی شبکهکننده ازاستفادهانسالیمجوان و دو نسل نیدر ب

را نشان ي به بحث و مناظره، تفاوت معناداربـا توجهیاجتماعهايدر ارزشبوكسیف
کیو یسياالسال با ب30ریدو گروه زيهانیانگیميسهیبا مقاها در این شبکهدهد.یم

شتریبتیاهمیاجتماعهايارزشيسال برا31يشود که گروه باالیگرفته مجهینتسال 
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دهد ینشان مادیکنندگان زکنندگان کم با استفادهاستفادهيسهیمقان،یهمچن؛قائل است
.نهندیارج مشتریرا بیاجتماعيهاکنندگان کم ارزشکه استفاده

انسالیموجوان دو نسلنیر بگواه آن است که دنیهمچنقیتحقيهاافتهی
نیبه ایبا توجه به وابستگیاجتماعيهادر ارزشهاي اجتماعی شبکهکننده از استفاده

ریدو گروه زيهانیانگیميسهیبا مقابطوریکه ، تفاوت معنادار وجود داردیاجتماعي شبکه
هايارزشسال، 31يشود که گروه باالیگرفته مجهیسال نت31يسال با باال30

يبر مبنای همچنیناجتماعيهاارزشمیزان.اندمورد توجه قرار دادهشتریرا بیاجتماع
دارد. هر چند که يمورد مطالعه تفاوت معنادارنسلاستفاده در دو يزهیتعامل سن و انگ

هر چقدر قیتحقيهاافتهیاساس بر.دهدیرا نشان می) مقدار کم015/0اتا (بیضر
انیدر مینیهمسرگزيظاهري هااریشود توجه به معشتریبوك بسیتلگرام و فاستفاده از

شود.در انتخاب همسر کاسته مییهاي اخالقو میزان اهمیت ارزششدهشتریجوانان ب
بر اساس کهیبطورو تحول استرییبه شدت در حال تغینیهمسرگزهايشیوهامروزه 

سال معتقد بودند که 30ریزانیگودرصد از پاسخ9/60حاضر قیتحقيهاافتهی
درصد 5/37جوانان را فراهم آورد و فقط یتواند موجبات خوشبختیمینترنتیايهاازدواج

است که آنيدهندهامر نشاننیا.معتقد بودندبه این امر سال 30يباالانیاز پاسخگو
تاًیو نهاقیطرنیاز ایابیو همسریاجتماعيهاو شبکهنترنتیانسل جوان، استفاده از

.دانندیمیابیهمسريقابل قبول برايهااز راهیکیرا ینترنتیازدواج ا

ییگرابه سمت فردانسالیاز نسل مشینسل جوان بیاجتماعيشبکهودر هر د
به بعد هستند. این مفهوم از منظر برخی از اندیشمندان نظیر تونیس و رایزمن لیمتما

اند و برخی دیگر مانند دورکیم، توکویل، مرتن ابعاد مثبت داشتهمنفی فردگرایی توجه 
با انیمنیاند. در امورد توجه قرار دادهمانأفردگرایی و ابعاد منفی آن را به نحو تو

هاي جدید در جامعه، و پذیرش ارزشيمجازيهاسترش نوگرایی و استفاده از رسانهگ
این نسل برخالف گذشته کمتر کهیم بطورشاهد رشد فردگرایی در میان نسل جوان هستی

کمتر کنند و بسیاري از رفتارهاي آنانگروه عمل میيخانواده و اعضاتبر اساس انتظارا
بینی کرد که با توان پیشیرو منیاست. از ایگروهيهامتأثر از الزامات و چارچوب
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هنجارهاي هاي فردگرایانه، ما شاهد تضعیف و کاهش احساس تعلق بهگسترش ارزش
در جامعه خواهیم بود. یجمع

همجنس با استفاده از تلگرام ریآن است که روابط با غيایگوقیتحقجینتانیهمچن
انیدر میروابط عاطفجینتانیچه بر اساس ااگردارد.يمعناداريرابطهبوكسیو ف

. ورود استشترینسل جوان بانیمدریاجتماعيهاساالن و روابط و معاشرتبزرگ
را در ساختار مناسبات و ارتباطات انسانی ایجاد یهاي ارتباطی، دگرگونی بنیادینآوريفن

ارتباطات میان فردي را ،يمجازیارتباطيهاه است. بدون شک اینترنت و شبکهکرد
دهد تا روابطی نسبت به گذشته بسیار تسهیل کرده است و به کاربران این امکان را می

.دید را تجربه کنندمتفاوت و ج

گیري نوع جدیدي از تعامالت انسانی است که ضمن تمایز از این امر شکلامدیپ
هاي نوینی را در جهت جمعی عمالً فرصتهاي ارتباطتباطی مرسوم در رسانهالگوهاي ار

.تجلی خود و هویت، به وجود آورده است
یاجتماعيهاشبکهاست که استفاده ازنیاز ایحاکجیارزش پوشش هم نتادر

يهستند. اما نکتهلیدر انتخاب نوع پوشش دخيابوك تا حد قابل مالحظهسیتلگرام و ف
شود انتخاب پوشش بر یمشتریدو شبکه بنیچه استفاده از ااست که هرنیقابل توجه ا

یشود. به عبارتیکمتر میسنتيهااریبر اساس معنتخابو اشتریمدرن بيهااریاساس مع
زدایی در پوشش، در گرایی و سنتزایش مدرنبوك و تلگرام در افسیفیاجتماعيبکهش

هم با الهام از یارزش اجتماعنیاياند. دربارهدو نسل جوانان و میانسال تأثیرگذار بوده
آن عناصر است که دریفرهنگیمتنيدارامدرن، يایگفت دنتوانیمو،یبورديهادگاهید

یظاهر بدن و تمامش،یآرا،ی. نوع لباس و پوشاك مصرفندیآیدر مشیبه نمایفرهنگ
عناصر سازند،ینقش را ممکن مياجراریگو همهیفرهنگياکه همچون رسانهیابزارآالت

رو با نی. از اکنندیمفیخود را تعرتیها هودادن آنشیهستند که افراد با نمایتیهو
ياستفادهشیگرفت که افزاجهیتوان نتیمگفته شده در مورد پوششجیدقت در نتا

نسل جوان به انیدر مژهیکاربران، بويتوجهشیموجب افزایاجتماعيهاشبکه
.شودیمشتریمدرن پوشش بيهاشاخص
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و یاجتماعيهااستفاده از شبکهنیبيشدت و جهت رابطهیبررسنیهمچن
تلگرام و یاجتماعيهااستفاده از شبکهزانیاست که هر چه منیاز ایحاکییگراقانون

دو نسل کاهش نیدر بییگراو قانوننیبه قوانيبندیپازانیمابد،ییمشیبوك افزاسیف
باشد. یمانسالیاز نسل مشتریدر نسل جوان بيبندیکمرنگ شدن پانیاکند.یمدایپ

یاجتماعيهاکهافزودن استفاده از شبروزرشدنیبروز شدن مطالب اینترنتی و همچن
هاي گوناگون بهنجار و عه، باعث پذیرش افکار جدید و روشمتنوع در جهان در حال توس

از افراد متناسب با رخیشود بافراد جامعه است و همین باعث مینابهنجار زندگی در بین
ود سر باز زنند و به گیري خود از عمل به بسیاري از قواعد و هنجارهاي جامعه خنوع بهره

که برخی هاي زندگی جدید باشند گانه پرداخته و در پی عمل به روشهاي بیقلید فرهنگت
تنوع موضوعی و يشود. اینترنت و ما هواره دارایزي در جامعه میگراز آنها باعث رواج قانون

يجامعهيها و هنجارهاي پذیرفته شدهد و چه بسا برخی از آنها با ارزشارزشی هستن
هاي آنها، به ویژه استفاده از زیاد از برنامهيض باشند، بنابراین میزان استفادهایرانی در تعار

خودهایی که سرگرمی و تفریح را فارغ از بعد ارزشی در دستور کار آن دسته از برنامه
سوق برخی از کاربران به رفتارهاي نابهنجار را فراهم سازد. يتواند زمینهدارند، می

هاي ویژه حاکم بر کشور، اصول، بالتبع قواعد و ارزشرون مرزي هر هاي درسانهنیهمچن
رو، برنامه هاي این گونه رسانه اینکنند؛ ازکشور را تبلیغ، تأیید و تشریح میآن جامعه و 

نافع طبقات حاکم و حفظ نظم موجود و ایجاد تغییراتی در راستاي حفظ مبرايها بیشتر 
در مواجهه با ژهیالمللی به وهاي بیندر مواجهه با رسانهشوند. اما این امرمسلط ارائه می

یهاي خاص یک نظام ارزشبازد. به جاي اصول، قواعد و ارزشرنگ مییاجتماعيهاشبکه
هایی که بعضاً شود؛ اصول و ارزشها و قواعد مواجه میشها، ارزبا دنیایی از اطالعات، ایده

.شور استهاي آن کدر مقابل و در تضاد با ارزش
معنادار و يرابطهیاجتماعيهااستفاده از شبکهقیتحقيهاافتهیبر اساس نیهمچن

استفاده در زانیمشیدهد که متناسب با افزایامر نشان منیدارد اییگرانیبا دیمعکوس
شود و احساس تعلق یمیدستخوش دگرگونینیدتیهويهاها و مؤلفهشبکه شناسهنیا

يهاهاستفاده از شبک. ردیگیبه خود میانتخابیتیماه،ینیدتیهويهاخاطر به شاخص
پذیري متغیر بسیار مهمی در ولیتدارد. مسئیمعکوسيرابطهيریپذتیبا مسئولیاجتماع
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واقع، احساس مسئولیت فردي یک ایجاد موفقیت فردي و احساس خودکارآمدي است. در
دیگرخواهانه و سهیم کردن دیگران در منابع، روانشناختی براي موفقیت و رفتاريپایه

يکه استفادهینسلانیدر ميریپذتیرو با کاهش مسئولنیشود. از امیحسوبم
تحت یاجتماعيهاارزشانیمهم از ميریدارند متغیاجتماعيهااز شبکهیافزونروز

.ردیگیقرار مریثأت
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