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 چکیده

 جادیود جامعه و اساختارهای موج رییمجازی باعث تغ یهای اجتماع شبکه نظیر نیهای نو فناوری

در  یهای اجتماع در روابط و مناسبات گروه راتییتغ جادیبا ا رانیا در مسئله نیاست. ا دیجد رساختا

از  یکیکرده است.  یفنّاور یایخارج و وارد دن یسنت تیاز وضع اها نفوذ کرده و روابط آنان رنآ یزندگ

عرصه است که با  نیکاربران در ا یاجتماع هیسرما ،قرار گرفت یدگرگون خوش دست عناصر که نیا

حاضر  تحقیقکاربران، هدف مطالعه  یاجتماع هیدر سرما یهای اجتماع شبکه یتوجه به کارکردها

 نیا یعنوان جامعه آمار به تهران راست. کاربران تلگرام د یشیمایپ و یاز نوع کم تحقیق نیاست. ا

ران تلگرام در تهران نامشخص است لذا جامعه تعداد کارب نکهیبا توجه به ا ،آیند حساب می به قیتحق

با توجه به  قیهای تحق فرضیه جی. نتااستنفر 3۸0، جامعه نامحدود است و نمونه برابر با تحقیق

کاربران  یاجتماع هیبر سرما یهای اجتماع شبکه ینشان داد؛ کارکرد اقتصاد ریمس لیآزمون تحل

کاربران تلگرام اثر  یاجتماع هیبر سرما یهای اجتماع شبکه یاسیدارد؛ کارکرد س یتلگرام اثر معنادار

تلگرام  انکاربر یاجتماع هیبر سرما یهای اجتماع ای شبکه دارد؛ کارکرد ارتباط شبکه یمعنادار یمنف

کاربران تلگرام اثر  یاجتماع هیبر سرما یهای اجتماع شبکه یدارد و کارکرد خود اظهار یاثر معنادار
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 مقدمه

عنوان  به نترنتیاست. ا ختهیرا برانگ یاریبس قاتیها و تحق بحث یارتباط یها یظهور فنّاور

کرده است.  جادیبشر ا یرسانه در زندگ نیرا حول نقش ا یای قدرتمند، مسائل و مباحث رسانه

 لیبه دل ،یهای اجتماع شبکه رینظ 2بر وب  یهای مبتن رسانهو  نترنتیاعتقاد که ا نیازجمله ا

 هیسرما ت،یهو لیاز قب یمیاند تا مفاه و ناشناس بودن، سبب شده یرحضوریارتباط غ یرقرارب

پردازان و جامعه  از نظریه گرید یاست که بعض یدر حال نیبرود. ا نی، اعتماد و ... از بیاجتماع

 نیمذکور از ب میمفاه نترنت،یارتباطات در بستر ا نیادیبن رییتغشناسان معتقدند که با توجه به 

های  شک، فناوری بی(. Grottke & etal, 2018: 2اند ) به خود گرفته یگریاند بلکه شکل د نرفته

ساختار  جادیساختارهای موجود جامعه و ا رییمجازی باعث تغ یهای اجتماع ویژه شبکه به نینو

و  یکیافراد است )خان انیروابط م ،یهای اجتماع حوزه نیاز ا یکیشده است.  دیاجتماعی جد

 (33؛ 133۸ ر،یجخ

تغییرات فرهنگی و هویتی حاصل تغییرات عصر ارتباطات آنچنان در نظر سخنوران و 

پژوهشگران بنیادی آمده است که مطالعات زیادی با موضوع جهانی شدن به نگرانی از نابودی 

رسد،  ظر می(. به نSabbar & Dalvand, 2018)ته است ها اختصاص یاف فرهنگها و هویت

تحت تأثیر  زیرا ن رانینموده، کشور ا لیتبد یدهکده جهان کیرا به  ایفنّاورانه که دن راتییتغ

آنها نفوذ  یدر زندگ یهای اجتماع در روابط و مناسبات گروه راتییتغ جادیقرار داده است و با ا

های  کرده است. رسانه یفنّاور دیجد یایخارج و وارد دن یتسن تیکرده و روابط آنان را از وضع

  کرده است تا هم جادیکاربران ا یرا برا یدیجد یکنش متقابل را متأثر ساخته و فضا نینو

مذکور به  راتییرا شاهد باشند. تغ یسنت یتغییر رفتارها  و هم دیجد یگیری رفتارها شکل

ها و  ها، گرایش ها، اطالعات، مهارت ارزش د،یعقا یهایی وابسته است که بر رو برنامه یمحتوا

 ،یاسیس ،یمصرف ،یشغل تیآنها را به موقع شیگذارند و گرا افراد تأثیر می یظاهر یرفتارها

تواند بر کنترل غیرمستقیم مخاطبان  راه می نیدهد و از ا شکل می یخانوادگ زندگی عشق و

. امروزه جامعه با رشد روزافزون استفاده از (33؛ 1331خود نقش داشته باشد )دوله و همکاران، 

خود  یهای سنت و عرف نیاز قوان یاریدر بس رییشاهد تغ یهای اجتماع و شبکه نترنتیا

 یها تیفاصله و محدود شیافزا ،ینیماش یخصوص در نسل جوان است. گسترش زندگ به

دارند،  فرزندان خودها در ارتباطات  هایی که توسط خانواده رفتن محدودیت نیاز ب ،یاجتماع

جهان و ... سبب شده تا در کنار  از ای دوست در هر نقطه افتنیبا دوستان،  یمارتباط دائ
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(. 2؛ 1331 دوار،یو ام ی)آذر ردیمورد اقبال قرار بگ نترنت،یحاصل از ا یهای اجتماع آسیب

تر خواهد شد و  تر و سریع رسان آسان افزارهای پیام و نرم یهای مجاز به شبکه یدرواقع دسترس

 بیدهند و با توجه به ضر ها اختصاص می رسان پیام نیحضور در ا یبرا را یشتریافراد زمان ب

در جامعه دارد  یقیبدیل و عم نفر است، تأثیرات بی ونیلیم 03بر  در کشور که بالغ نترنتینفوذ ا

 .(3؛ 133۸و همکاران،  یراهجرد یمی)کر

های  گیری رسانه زمان با شکل هایی است که هم ازجمله شاخص یاجتماع هیسرما مسئله

 یفضا نیو تحول شده است و الزم است که در ا رییدچار تغ ،یهای اجتماع ازجمله شبکه نینو

قادر است  ،یجهان تأثیرگذاریواسطه  به یهای اجتماع . شبکهردیموردمطالعه قرار گ دیجد

و تجانس  یکپارچگی یرا برا دیجد ییارهایدهد. مع رییافراد را تغ یو فرهنگ یزشیانگ یالگوها

از جامعه را با  یا تبع آن بخش گسترده عضو و به یاعضا یدر جامعه ارائه دهد. اهداف جمع

را  دیجد یانطباق آنان با اهداف و الگوها نهیدهد و زم رییخود تغ یها استیتوجه به اهداف و س

های  و امروزه شبکه یجمع یها هاگر نقش رسان(. Brown & Michinov, 2017: 2) دینما فراهم 

از  یکه بخش میو در نظر داشته باش میفراموش نکن ها دگاهینگرش و د جادیرا در ا یاجتماع

سازمانی خود  توسعه و پخش نظرات بر اساس روابط درون ان،یها، ب رسانه لیقب نیا یها تیفعال

است که  یقدرت یاعهای اجتم که شبکه میامر اذعان داشته باش نیا به میتوان یم ،هست

(. 33؛ 1333و همکاران،  زقاپانیق یانیدهد )آر یم رییافراد را تغ انیحاکم م یمناسبات اجتماع

 یدر زندگ ابد،ی یسرعت توسعه م و به ردیگ یشکل م یمجاز یفضا نیکه توسط ا ییها ارتباط

 .شود یشگرف را باعث م یراتییتغ یاجتماع هیسرماافراد و درنهایت در  یجار

گذاری  شود که از طریق سرمایه که عموماً تحت عنوان منابعی تعریف می یاجتماع هیماسر

ای از روابط و  شبکه ای(؛ و Brown & Michinov, 2017: 1گردد ) در روابط اجتماعی حاصل می

نهادها،  نیو تعامالت افراد ب یگروه نیو ب یفرد نیب یبر اعتماد اجتماع یمبتن یوندهایپ

افراد و  یو برخوردار یو انسجام اجتماع یاست که به همبستگ یهای اجتماع وهها و گر سازمان

 یشود )بهادر ها منجر می کنش لیتسه یالزم برا یو انرژ یاجتماع تیها از حما گروه

توان حاصل روابط  را می یاجتماع هیطورکلی سرما (. به103؛ 1331و همکاران،  یخسروشاه

به وجود  یکه در ذات روابط سازمان اجتماع یمجموع منابع هدر جامعه دانست و آن را ب یمثبت

(. لذا Vitak & etal, 2011: 2گردد ) میاطالق  سازند، یتر م را مطلوب یوزندگی اجتماع ندیآ یم

از افراد بر اساس  یگروه یاست غیررسمی که در روابط اجتماع یا دهیپد یاجتماع هیسرما»
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آن منافع  انیو جر دهد ینوان ارزش رخ نشان مع اعتماد متقابل به ،یمشارکت، همبستگ

کاهش  ستمیس یها تیریرا در مد یو ماد یزمان یها نهیو هز نیرا تضم نفعیمشترک افراد ذ

 تیواقع نیا انگری(. مطالعه روند رشد و توسعه کشورها بLee & etal, 2014: 440) «دهد یم

 ییجامعه کارا کیرشد و توسعه  در یاجتماع هیها در کنار توجه به سرما سرمایه ریاست که سا

تلگرام  یشبکه اجتماع یدرصدد مطالعه کارکردها تحقیق نیدر ا محققکند. لذا  می فایالزم را ا

 کاربران است. یاجتماع هیدر سرما

 مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته

 چارچوب نظری

ی نموده است که در بند در چهار دسته طبقه یهای مجاز شبکه یاجتماع یمحقق کارکردها

 :موردتوجه هست تحقیق نیا

 نیاز بسترهای نو یکیعنوان  : امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات بهیکارکرد اقتصاد 

 دهید یتأثیر در همه وجوه اجتماع نیبشر است. ا یسرعت در حال تأثیرگذاری بر زندگ به

که  دیاسـت. در اقتصـاد جد فناوری اطالعـات بـر اقتصـاد دیشود. از آن جمله تأثیر شد می

 یتـالیجید یطـیبـه مح لیوکار در حال تبد کسب طیای است مح های رایانه بر شبکه یمبتن

 زین تالیجیاقتصاد د ایای  همچون اقتصاد شبکه ینیاقتصادی را با عناو نیاسـت. چن

بر  یتصاد مبتناق ای نیاقتصاد نو ،ینترنتیکه تحت عنوان اقتصاد ا تالیجیاند. اقتصاد د نامیده

 هیگردد که قسمت اعظـم آن بر پا اقتصادی اطالق می هشود ب می دهینام زیشبکه ن

های  فناوری ریافزارها و سا ها، نرم رایانه ،یهای ارتباط شامل شبکه تالیجیهای د فناوری

سرعت پردازش  شیو مقوله افزا سو یکحجم اطالعات از  شیاست. چالش افزا یاطالعات

آنها به  یباالی دسترس سرعت وتعداد کاربران  شیعالوه افزا به گریوی داطالعات از س

ها  شرکت گـریبرد که د شیپـ یوب بـه سمت یایرا در دن طیاطالعات در سرتاسر جهان شرا

ها کاربران  اطالعات کارآمد و موردنیاز برای میلیون ادیز اریتنهایی قادر به تأمین حجم بس به

های  اندک فناوری اندک رخاط نیهای مختلف نبودند و به هم دیدگاهها و  ها، فرهنگ با زبان

گرفتند. در  شیدادند و راهبرد کاربر محوری را در پ رییشرکت محوری را تغ کردیوب رو

تعامل و حضور  نهیکاربران فراهم شد تا زم یو بسترها برای راحت طیشرا یتمام کردیرو نیا

وب  یوتاهگونه شـد کـه ظرف مدت ک راهم آورد و اینفعال آنها را در خلق و انتشار محتوا ف
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 نیب مستمرای را برای ارتباط  دوطرفه انیبه خود گرفت و توانست جر دییجد تیماه

کاربران هستند  نیاز وب، ا دیو نگرش جد فیتعر نیها و کاربران فراهم آورد. در ا شرکت

کنند، به  شیرایو مطالعه وا توانند مطالب موردنظر خود ر که با شعار اشتراک اطالعات می

 ریهای اخ نام گرفت. در سال 2وب  دیجد دهیو پد دادیرو نی؛ انمایند یمعرف اندوست ریسا

است که مردم را  یابیبرای بازار دیی( در حال ساختن راه جد2)وب  یمفهوم وب اجتماع

اعتماد  لقاب غاتینوع تبل نیشتریروزها ب نیکند. ا می تیهدا نیگفتمان آنال کیسوی  به

شود )محمد  کاالها ارائه می دیبرای خر گریسوی افراد د زهایی است که ا برای مردم توصیه

 .(12؛ 1333 ک،یپور و تاج

 و حفظ ارتباط،  یمیدوستان قد افتنیجهت  یهای اجتماع ای: شبکه کارکرد ارتباط شبکه

 نیکند که ا هم مینظر بستری فرا ۀو برقراری ارتباط و بحث و مبادل ـدیدوستان جد افتنی

و  یعموم یینظر خود در فضا ۀبه عرض لیکند، تما جذاب می اریرا بسـ طیارتباط، محـ

 ایبه تائید شدن  لیتما ن،یدر آرامش و همچن گرانینظرات د دنیندوراز دغدغه و شـ به

کند. هابرماس  ها را برای کاربران جذاب می شبکه نیهایی است که ا تائید گرفتن از جذابیت

 قیبرد که در آن افراد از طر به کار می یای اجتماع را در اطالق به عرصه یعموم  حوزه رییتغ

 طیعاری از هرگونه فشار، زور و در شرا یطیو در شرا عقلبر ت یمفاهمه و استدالل مبتن

های  گیری ای از رفتارها، مواضع و جهت کننده، مجموعه های مشارکت برابر برای تمام طرف

است که خارج از  ییاز آن فضا یبخش یکند. حوزه عموم می دیری را تولو هنجا یارزش

وابسـته بـه  ـریغ یدانیم دیرا با یقرار دارد. حوزه عموم سایحوزه نفوذ دولت، اقتصاد و کل

شده باشـد( که اطالعات در هسته آن  داریپد یاگر بر اساس بودجه دولت ی)حت میدولت بدان

همگان قرار دارد،  یهایش در دسترس که دیدگاه درحالی انگریاز باز کیقرار دارد و هر 

را  یاجتماع یزندگ اسکند. هابرماس اس پرده، آشکار می مواضع خود را با گفتگوی بی

 نیها ب ای برای تبادل اطالعات و دیدگاه شبکه یاساس، حوزه عمـوم نیداند، بر ا ارتباط می

افراد  اتیو نظر ،گیرند شکل می یطهای ارتبا جریان ،یشهروندان است. در حوزه عموم

ای از  گیری مجموعه ای که درنهایت منجر به شکل گونه به ،شوند می ـبیغربال و ترک

به  نیسازی، ا (. در مورد شبکه13؛ 1332شود )هابرماس،  ها و نظرهای مشترک می دیدگاه

ور که از ط خود اشاره دارد، همان یهای اجتماع شبکه یتوسعه و نگهدار یتالش شخص برا
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ها )که به هم متصل هستند(،  شبکه تیاتصاالت(، ماه زانی)م یهای کم ویژگی قیطر

 (.Shen & Khalifa, 2010: 177شده است ) داده نهای شبکه نشا فعالیت

 های مهم  طور عموم از دغدغه به یسایبر یو فضا یهای اجتماع : شبکهیاسیکارکرد س

ترین وجوه  از غامض یروند. یک را نشانه می یمل تیامن یکشورهاست که در موارد زیاد

 یهاست. این موضوع در کشورها ها با این شبکه ارتباط دولت یهای اجتماع شبکه یلیتحل

 استمدارانییافته س توسعه یِصنعت ینیافته متفاوت است. در کشورها یافته و توسعه توسعه

هستند و  اینقاط دن یاقصاگسترش نفوذ خود در  یها برا برداری از بستر شبکه درصدد بهره

و  تیو مرتبط با حاکم ینیافته که قاطبه مشکالت آنها داخل توسعه یدر مقابل کشورها

است، درصدد فاصله گرفتن مردم کشور خود از این  یو اجتماع یاقتصاد ی،اسیمشکالت س

های  که در شبکه باشند. ازآنجایی ها و نسبت به عملکرد آنها مظنون و مشکوک می شبکه

مطلق  تیخود را از حاکم یهستند که با ارتباطات فرامل یسو مردم از یک یجتماعا

 فیتضعباشند که حاضر به  می یهای دیگر دولت یاند و از سو خارج کرده یهای مل دولت

گیرد. در این خصوص  شکل می یلذا در این چرخه رابطه جدید ستند،یاقتدار خود ن

ها،  عالوه بر مدیریت شبکه یسایبر یی از فضاگیر کنند که با بهره ها تالش می دولت

های  توان رابطه مردم و دولت و تأثیر شبکه بنمایند. در این خصوص می یگیری اطالعات بهره

را در قالب  یمجاز یهای اجتماع شبکه یاسیاست و کارکرد سیبر س یمجاز یاجتماع

گیری  ها، بهره توسط دولتها  از شبکه یاسیهای س برداری نمود. بهره نییهای زیر تب گزاره

 عت،یو شر یها )عباس توزیع شبکه یدر فضا استیاز شبکه توسط مردم، کارکرد س یاسیس

 .(133-130؛ 1333

 گرانیخاص به د تیو هو ریتصو انیب ی: ارائه خود به تالش شخص برایکارکرد خود اظهار 

را دنبال کنند،  یهای مختلف اشاره دارد. کاربران ممکن است در ارائه خود استراتژی

های  های مختلف شبکه . با استفاده از ویژگیبکارانهیارائه فر ایمثال، ارائه معتبر خود  عنوان به

 یمعرف ایخود را اعم از نام  یتیاطالعات هو یکاربران ممکن است سطح افشا ،یاجتماع

( یبودن تا کامالً خصوص ی)از باز و عموم یکنترل دسترس نیدهند و همچن رییکامل تغ

 (.Shen & Khalifa, 2010: 177اعمال کنند )

متفاوت،  قیو تعلق، عال یبعد همدل پنجپژوهش در  نیدر ا یاجتماع هیسرما نیهمچن

و  یعیموردبررسی قرار گرفت )رف یاجتماع یمتفاوت، اعتماد و مشارکت و همکار یسبک زندگ
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 لیذکر شد، به شکل ذ بر اساس آنچه قیتحق نی(. درنهایت مدل ا131-130؛ 1331همکاران، 

 :شد نیتدو

 
 قیتحق یمدل پژوهش -1 شکل

 پژوهش میمفاه

 یاجتماع های شبکه

دهند  به کاربران اجازه می یاجتماع مجاز یمنزله نوع هستند که به یمجاز یاجتماع های شبکه

 ریدرگ یحیتفر ای یهای اجتماع ای از فعالیت گسترده فیارتباط برقرار کرده و در ط گریکدیتا با 

مطالعات  (.Wang & etal, 2015: 120شوند و اطالعات دلخواه خود را به دست آورند )

گیری روابط بین افراد و عوامل  های اجتماعی به امور مختلفی از قبیل عوامل مؤثر بر شکل شبکه

 فیبر اساس تعراند.  ( پرداختهSabbar & Hyun, 2016مؤثر بر تعامل افراد با محتواهای آنالین )

به برقرار کردن  لیکه تما ینترنتیای برخط از کاربران ا به جامعه یمجاز یهای اجتماع کهشب

را با  قشانیتوانند عال راحتی می های موردعالقه دارند و به کاربران در حوزه گریارتباط با د

 پانزقایق یانیشوند )آر افراد به تبادل اطالعات بپردازند، اطالق می ریشوند و با سا میسه گریکدی

 یفرد انیگسترش ارتباطات م یهای اجتماع ترین هدف شبکه (. مهم33-32؛1333و همکاران، 

 ن،یآنال سیبر وب هستند. سرو یهای مبتن عموماً سرویس ن،یآنال یهای اجتماع است. شبکه

ها و در  مندی توانند، نظرات، عالقه ها مینشوند که مردم در آ محسوب می یتیسا ایپلتفرم 

 ن،یآنال یهای اجتماع به اشتراک بگذارند. شبکه نیریو با دوستان و سا جادیا واتمح کالم یک

 یمجاز یایهایی در دن ناو غیرتجاری دارند، مک یمعمول یخصوص آنهایی که کاربردها به

های کارکرد شبکه

 اجتماعی

 

 اقتصادی

 سرمایه اجتماعی سیاسی

 عالیق متفاوت

 

سبک زندگی 

 متفاوت

 اعتماد

مشارکت و 

 همکاری اجتماعی

 

 همدلی و تعلق

 یاشبکهارتباط 

 خود اظهاری
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خود و  نیارتباط ب یکنند و امکان برقرار می یطور خالصه معرف هستند که مردم خود را به

؛ 1330 ،یهفشجان یکنند )خدابخش مختلف موردعالقه فراهم می یها هنیفکرانشان را در زم هم

 هیبر پا ،یهای اجتماع سازی فردی در قالب شبکه نیارتباطات مجازی ب ،یهای اجتماع (. شبکه3

اجتماعات مجازی،  لیفردی، تشک انیو م یارتباطات جمع جادیاند. ا بناشده یمشارکت همگان

فضاها هستند  نیترین کارکردهای ا شده ظرات از شناختهن وتبادل اطالعات  ،رسانی اطالع

 (.232؛ 1333 ،یو مهاجر ی)فرقان

هستند « محتوا محور»و  «لیپروفا» یشامل دو شکل اصل یهای اجتماع شبکه یها تیسا

 :(۸۸-۸3؛ 1334 ،ییو بابا یکی)خان

ها،  انون فعالیتمحور، ک لیهای پروفا شبکه یتی: در سالیبر پروفا یمبتن یهای اجتماع شبکه •

هر عضو شکل  یها شیو گرا قیعال ها، تیاطالعات مربوط به فعال یحاو یها صفحه رامونیپ

 .ها هستند نوع شبکه نیاز ا ییها ، نمونهسیاسپ یبوک و ما ، فیسبوی. بردیگ یم

حال که  نیکاربران در ا یها لیها، پروفا شبکه نیبر محتوا: در ا یمبتن یهای اجتماع شبکه •

در سال محتوا دارند.  هیارتباطات هستند، اما نقش ثانو یریگ مهم در شکل یگاهیجا یادار

 رامونیپ هایی یادداشتها، ارتباطات و  ها است؛ گروه گونه شبکه ازاین یا ، نمونهکریشبکه فل

 یها دگاهیدرج د د،یجد ریارسال تصو یشبکه برا یو اعضا ردیگ یشده شکل م درج ریتصاو

که  یلیاز پروفا یعنیکنند،  یخود را به شبکه معرف دیاعضا، نخست با ریبا ساخود با ارتباط 

 نیچن زین وبیوتیورود به شبکه استفاده کنند.  یاند، برا کرده جادیخود ا یقبالً برا

 .دارد یعملکرد

 یاجتماع هیسرما

 هیسرما شهیتفکر و اند ،آید برمی یاجتماع هیاصطالح سرما خچهیآنچه از مرور بر تار برخالف

 یاساس دهیاست. ا ستمیقرن ب لیاصطالح در اوا نیا هیتر از کاربرد اول قدیمی اریبس یاجتماع

 یتوان به آرا را می یدر ارزشمند و مثبت قلمداد کردن تعامالت اجتماع یاجتماع هیسرما

 و،ی(؛ اما باکارهای بورد30؛ 1333سرشت،  شناسی برگرداند )پاک جامعه کینظران کالس صاحب

 نیتأثیر را در ا نیشتریسه نفر ب نیباز کرد. درواقع ا یخود را در علوم انسان یمن و پوتنام جاکل

کند که  ارائه می یاجتماع هیاز سرما یفیافراد تعر نیاز ا کیاند. هر  جای گذاشته حوزه از خود به

 ،یو کرمان انیباشد )عبدالله یاجتماع هیسرما یستیدرک چ یبرا یخوب یتواند راهنما می

 (؛1-0؛ 1332
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 یمعنو ای یمجموعه منابع ماد ه،یسرما نیمعتقد است که ا یاجتماع هیدرباره سرما ویبورد 

شده  وبیش نهادینه از روابط کم یداریدهد تا شبکه پا گروه اجازه می ایفرد  کیاست که به 

گونه  را این یاجتماع هیسرما زیکلمن ن مزیداشته باشد. ج اریو شناخت متقابل را در اخت ییآشنا

وجود  یمحل یای از منابع که در روابط خانواده و سازمان اجتماع کرده است: مجموعه فیرتع

افراد  یمنابع برا نیهستند. ا دینوجوان مف ایکودک  کی یشناخت ای یرشد اجتماع یدارند و برا

و جوانان کودکان  یانسان هیتوسعه سرما یرا برا یمهم ازیتوانند امت اند و می مختلف متفاوت

را شامل آن جنبه از ساخت  یاجتماع هیتوان گفت که کلمن سرما کنند. درواقع می جادیا

کند.  می لیتسه یمتقابل افراد را در درون ساختار اجتماع یها داند که کنش می یاجتماع

 یاسیبه توسعه س دنیرس یای برا عنوان وسیله را به یواقع یایدر دن یاجتماع هیسرما زیپوتنام ن

را  هیسرما نیپوتنام، ا ،دیگر عبارت دانست. به می یاسیهای مختلف س در سیستم یاجتماع و

 دنیدر جهت رس یو هماهنگ یکننده همکار تسهیل یها و گرایش یاز ساختار اجتماع یوجه

از دو عنصر  یاجتماع هیخود از سرما فیتعر نیدر آخر یکند. و به منافع مشترک قلمداد می

 کند. استفاده می یاجتماع هیشرح سرما یاو هنجارها بر ها شبکه یعنی یاصل

 مطالعات پیشین

 گردد؛ در ادامه، ذکر می ،یاجتماع هیو سرما یهای اجتماع شبکه نهیصورت گرفته در زم تحقیقات

پرداخته  یو مجاز یواقع یهای اجتماع در شبکه یاجتماع هی( به مطالعه سرما1333) یشاورد

برخوردار است و مؤلفه  یشده از برازش مناسب و مطلوب دل ارائهنشان داد که م جیاست. نتا

 یاجتماع هیسرما مؤلفه قیو غیرمستقیم از طر میصورت مستق به یمجاز یکاربست شبکه اجتماع

تلگرام با اتکا به  یاجتماع  دارد. شبکه یتأثیر معنادار یمجاز یدانش در فضا میتسه یبر رفتارها

گذاری  باعث توسعه رفتار اشتراک و هایی که شکل داده است اطفرا متنی خود در ارتب تیظرف

و مستمر بر  اسانهآموزش و نظارت کارشن نیشده است؛ بنابرا یمجاز یدانش کاربران در فضا

اندرکاران حوزه  دست یبرا یاساس یشنهادیپ تواند یم ندهیآ یبرا یزیر ها و برنامه شبکه نیا یفضا

در  یمجاز یاجتماع هیسرما یقیتطب  ( به مطالعه1331) یبیجرتبار و هزار یاکبر باشد. یمجاز

بوک و گوگل  فیس یمجاز یهای اجتماع زبان شبکه و فرانسوی یسیانگل ،یکاربران فارس انیم

خوبی به روابط خود در شبکه  کاربران به نیآمده ا دست به جیپالس پرداختند. بر اساس نتا

را  یدوستان خودآگاهی داشته و منابع متعدد یعو اجتما یاقتصاد تیو موقع یمجاز یاجتماع

 یمجاز یاجتماع هیسرما زانی. مدارند یم افتیها درناز آ ایبا دوستان خود به اشتراک گذاشته  زین
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 یمجاز یآنها در شبکه اجتماع تیفعال زانیو م ها زشیمانند انگ یمختلف یرهایکاربران با متغ نیا

شده است.  در مقاله درج رهایمتغ نیا انیصل ارتباط مارتباط معنادار داشته است که شرح مف

را تا چهار برابر  یینرخ مشارکت و پاسخگو نیآنال یاجتماع شیمایدر پ یینما از باز یریگ بهره

ارتباط  ی( به بررس1332ارتقاء داده است. فوالدگر ) نیآنال یها شیمایاز نرخ معمول در پ شتریب

 هیسرما یپرداخت. اگر سه عنصر اصل یمجاز یدر فضا یاجتماع هیو سرما یهای اجتماع شبکه

عناصر  نیاز ا کیهر رییتغ میبدان یهای اجتماع و شبکه یاجتماع تیرا اعتماد، حما یاجتماع

و  یواقع یهمچون فضا نیو آنال یمجاز یدر فضا یاجتماع هیسرما شیافزا ایتواند در کاهش  می

 یمجاز یهای اجتماع در شبکه یاجتماع هیرما( به سنجش س1331) یباشد. کرمان مؤثر نیآفال

و  یبوک و مشارکت مدن در فیس یاجتماع هیسرما نینشان داد که ب قیتحق جیپرداخت. نتا

نشان داد  قیتحق نیا نیمثبت وجود دارد. همچن یهمبستگ یواقع یایدر دن یاسیمشارکت س

 دواریو ام یردارند. آذربرخو ینییپا یاجتماع هیبوک از سرما فیس تیدر سا یرانیکاربران ا

مجازی بر سرمایه اجتماعی پرداختند. نتایج  جتماعیهای ا ( به بررسی نقش شبکه1331)

دهد که میزان ارتباط با دیگران بیشترین تأثیر را  آمده از رگرسیون چند متغیره نشان می دست به

 .بر سرمایه اجتماعی در این تحقیق داشته است

در  یاجتماع هیدر کسب سرما یهای فرهنگ مطالعه تفاوت ( به2413) 1نویچیو م براون

ها، نسبت  نسبت به فرانسوی ییکایآمر انیکه دانشجو افتندیبوک پرداختند. محققان در فیس

را دارا  یاجتماع هیاز سرما یخود و سطوح باالتر یهای ارتباط از روابط دور در شبکه یشتریب

متحده  بوک در ایاالت فیس قیطر ازو ارتباطات  یاجتماع هیسرما نیتر ب رابطه قوی کیهستند. 

شده است.  داده حیدو کشور توض یفرهنگ یها توسط تفاوت ها یافته نیشده است. ا مشاهده

پرداختند. محققان  یاجتماع هیکننده سرما ( به مطالعه عوامل تعیین241۸) 2گروتک و همکاران

ازجمله شباهت ازلحاظ  ،گذارند تأثیر می یاجتماع هیکه بر سرما ییرهایمتغ یکه برخ افتندیدر

( 2410) 3و همکاران یدارد. ل تیکمتر اهم ن،یآنال طیمح کیدر  ،شناختی های جامعه ویژگی

 هیسرما تیریمد یبوک برا های فیس امر پرداختند که چگونه مردم از ویژگی نیبه مطالعه ا

طور  بوک به فیس زبا استفاده ا ،یاتصال یاجتماع هیکنند؟ استفاده از سرما استفاده می یاجتماع

، دوست، نظر یاستفاده از شبکه اجتماع حیدهد که ترج نشان می زین جیمثبت در ارتباط بود. نتا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Genavee Brown & Nicolas Michinov 

2 Grottke, Hacker, Durst 

3 Lee, Kim, Ahn 
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طور مثبت در ارتباط با هر دو  عکس و چت بود به ام،یکردن، پ کیال ،یدادن، خوراک خبر

رابطه  یبازنگربه مطالعه ( 2411و همکاران ) تاکیاست. و یو ارتباط یاتصال یاجتماع هیسرما

بوک و درک  فیس نیارتباط مثبت ب قاتیپرداختند. تحق یاجتماع هیبوک و سرما فیس نیب

بوک  خاص در فیس یدهد که رفتارها نشان می ها یافتهنشان داده است.  یسرمایه اجتماع

 دوستان و خانواده ارتباط دارد. کینزد یطور مثبت با درک روابط اجتماع به

 شروش پژوه

های تحقیق این تحقیق، از نوع تحقیقات کمی و ازنظر هدف کاربردی است. همچنین استراتژی

عنوان جامعه  توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است. کاربران تلگرام در شهر تهران به

آیند، با توجه به اینکه تعداد کاربران تلگرام در تهران نامشخص  حساب می آماری این تحقیق به

ا جامعه پژوهش، جامعه نامحدود است. همچنین در این تحقیق، برای به دست آوردن است لذ

با توجه به جامعه نامحدود تحقیق( از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده نمونه )حجم 

 گیری انتخاب شدند. نفر به روش در دسترس روش نمونه 3۸0شد که برابر با 

ها و  ای و با ابزار مقاالت و کتاب روش کتابخانه مبانی نظری این تحقیق که به کمک

های موردنیاز برای آزمون سؤاالت تحقیق نیز به کمک ها و... به دست آمد. همچنین داده سایت

که در این تحقیق از تلفیق چند  روش میدانی و با ابزار پرسشنامه به دست آمد. با توجه به این

ذا محقق بعد از ترجمه آنها، برای بررسی روایی شده است؛ ل پرسشنامه استاندارد استفاده

نظر شده است؛ به این صورت که پرسشنامه به یازده صاحب پرسشنامه از روایی صوری استفاده

و توانایی آن سؤال در خصوص ارزیابی هدف مربوطه  داده شد و از آنان در مورد هر سؤال

صورت گرفت و درنهایت روایی نظرخواهی شد و با نظر آنان اصالحات جزئی در پرسشنامه 

 34پرسشنامه توسط آنان مورد تأیید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی ابزار تحقیق، محقق 

ها و استفاده از آزمون آلفای  آوری پاسخ پرسشنامه را در نمونه اولیه تحقیق توزیع و بعد از جمع

است  3/4کل پرسشنامه باالتر از  که پایایی هر متغیر و همچنین پایایی کرونباخ، با توجه به این

 توان مدعی شد که پرسشنامه این تحقیق از پایایی کافی برخوردار است. مقدار مجاز( لذا می)

 ها وتحلیل داده تجزیه

در این پژوهش، محقق باید به کمک روش معادالت ساختاری به بررسی مدل پیشنهادی 

های حاصل از  اسمیرنوف، نرمال بودن داده-تحقیق بپردازد. اما ابتدا به کمک آزمون کلوموگراف
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افزار  پرسشنامه را موردبررسی قرار داده است چراکه این مسئله یکی از شروط استفاده از نرم

ها؛ لذا در این بخش مناسب درروش معادالت ساختاری هست. با توجه به نرمال بودن داده

ر( به آزمون فرضیات تحقیق بپردازد. آزمون تحلیل مسی) افزار لیزرل تواند به کمک نرم محقق می

اما قبل از آن محقق به کمک آزمون تحلیل عاملی تأییدی به بررسی هر یک از متغیرهای 

تحقیق پرداخت تا روایی سازه متغیرها را تائید شود. درواقع هدف از انجام آزمون تحلیل عاملی 

 اند متغیرهای خود را سنجیده خوبی تأییدی این مسئله است که معلوم شود سؤاالت هر متغیر به

 در دو حالت ضریب معناداری و تخمین استاندارد(.)

در دو ) های تحقیق پرداخت در پایان محقق به کمک آزمون تحلیل مسیر به بررسی فرضیه

 حالت ضریب معناداری و تخمین استاندارد(.

 
 مدل تحقیق -1شکل 
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کارکرد ی یعنی های اجتماع شبکه کارکردهایمؤلفه  0فرضیه اول تحقیق که  0در خصوص 

شناختی کاربران  رواناقتصادی، کارکرد سیاسی، کارکرد ارتباط، کارکرد خود اظهاری در سرمایه 

 دارد. یتلگرام اثر معنادار

 شناختی روان هیدر سرما یهای اجتماع شبکه یکارکردهاهای  مؤلفهنتایج حاصل از  -1جدول 

 ضریب معناداری نداردضریب استا متغیر وابسته متغیر مستقل

 3۸/3 ۸2/4 شناختی روان هیسرما یهای اجتماع شبکه کارکرد اقتصادی

 -33/1 -34/4 شناختی روان هیسرما یهای اجتماع شبکه یاسیسکارکرد 

 33/0 33/4 شناختی روان هیسرما یهای اجتماع شبکهارتباط کارکرد 

 11/0 33/4 ختیشنا روان هیسرما یهای اجتماع شبکهخود اظهاری کارکرد 

و  ضریب معناداریو برای تائید و رد فرضیات تحقیق اصوالً از مقدار  Lisrelافزار  در نرم

یا  33/1تر از بزرگ ضریب معناداریکه مقدار  شود. درصورتی ضریب استاندارد استفاده می

تر از و یا بیش 1/4تر از  که ضریب استاندارد کم هست و همچنین درصورتی -33/1تر از  کوچک

 را رد نمود. H0توان فرضیه  باشد، می -1/4

 یکارکرد اقتصادآمده از تأثیر  دست به ضریب معناداری ازآنجاکه بر اساس جدول فوق، مقدار 

در حالت ضریب معناداری برابر است با شناختی  روان هیدر سرما یهای اجتماع شبکه

استاندارد بین این دو متغیر  و همچنین ضریب است 33/1تر از ( که این مقدار بزرگ3۸/3)

توان نتیجه گرفت که  هست؛ لذا می 1/4( است که این مقدار باالتر از 34/4برابر است با )

تأثیر مستقیم شناختی کاربران تلگرام  روان هیدر سرما یهای اجتماع شبکه کارکرد اقتصادی

 ( دارد.۸2/4و معناداری )

 سیاسیکارکرد آمده از تأثیر  دست به ناداریضریب مع ازآنجاکه بر اساس جدول فوق، مقدار 

در حالت ضریب معناداری برابر است با شناختی  روان هیدر سرما یهای اجتماع شبکه

و همچنین ضریب استاندارد بین این دو  است -33/1تر از ( که این مقدار بزرگ-33/1)

توان نتیجه  لذا میهست؛  -1/4( است که این مقدار باالتر از -34/4متغیر برابر است با )

تأثیر شناختی کاربران تلگرام  روان هیدر سرما یهای اجتماع شبکه گرفت که کارکرد سیاسی

 ( دارد.-34/4منفی، مستقیم و معناداری )

 ارتباطکارکرد آمده از تأثیر  دست به ضریب معناداری ازآنجاکه بر اساس جدول فوق، مقدار 

در حالت ضریب معناداری برابر است با ی شناخت روان هیدر سرما یهای اجتماع شبکه
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و همچنین ضریب استاندارد بین این دو متغیر  است 33/1تر از ( که این مقدار بزرگ33/0)

توان نتیجه گرفت که  هست؛ لذا می 1/4( است که این مقدار باالتر از 33/4برابر است با )

تأثیر مستقیم و بران تلگرام شناختی کار روان هیدر سرما یهای اجتماع شبکه کارکرد ارتباط

 ( دارد.33/4معناداری )

 خود کارکرد آمده از تأثیر  دست به ضریب معناداری ازآنجاکه بر اساس جدول فوق، مقدار

در حالت ضریب معناداری برابر است شناختی  روان هیدر سرما یهای اجتماع شبکه اظهاری

ن ضریب استاندارد بین این دو و همچنی است 33/1تر از ( که این مقدار بزرگ11/0با )

توان نتیجه گرفت  هست؛ لذا می 1/4( است که این مقدار باالتر از 33/4متغیر برابر است با )

تأثیر شناختی کاربران تلگرام  روان هیدر سرما یهای اجتماع شبکه که کارکرد خود اظهاری

 ( دارد.33/4مستقیم و معناداری )

 گیری بحث و نتیجه

شده تحقیق و مطالعه کارکردهای اقتصادی، سیاسی،  های مطرح ل از فرضیهمرور نتایج حاص

های اجتماعی بر سرمایه اجتماعی کاربران تلگرام به  ای و خود اظهاری در شبکه ارتباط شبکه

 شرح ذیل است.

 های اجتماعی بر سرمایه اجتماعی  در فرضیه اول تحقیق به بررسی کارکرد اقتصادی شبکه

رداخته شد. با توجه به آزمون تحلیل مسیر معلوم شد که کارکرد اقتصادی کاربران تلگرام پ

های اجتماعی بر سرمایه اجتماعی کاربران تلگرام اثر معناداری دارد. این مسئله  شبکه

های اجتماعی، امری  های اقتصادی در شبکه تواند به این خاطر باشد که مسئله فعالیت می

هایی که معامله  بنی بر اعتماد و مشارکت طرفاست که بسیار متداول شده است و م

های اجتماعی، بسیار  گیرد. درواقع سود و تداوم کسب درآمد در شبکه اقتصادی شکل می

های سرمایه اجتماعی است که در  آمیز و بر پایه شاخص مبتنی بر برقراری ارتباطی مسالمت

توان  گردیده است که دیگر نمی ها و بیان آنها ها، منجر به بروز تفاوت عین اینکه این شبکه

کاربران متکثر را که هم تولیدکننده پیام هستند و هم مخاطب، در دل یک سیستم 

دهد و  آمیز در این فضا رخ می ها به شکلی مسالمت صدایی جای داد، لذا تقابل تفاوت تک

آنچه مبادالت اقتصادی نیز از این قاعده مستثنا نیست. درواقع بنا بر قاعده بازار هر 

های اقتصادی  توان به فروش رسانند، بر این اساس فعالیت مشتریان نیاز داشته باشند، می

شوند و ضامن بقای  میگیری  های اجتماعی پی زمان بسیار متنوع و متفاوت در شبکه هم
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های اجتماعی  پردازند، صیانت از سرمایه های اقتصادی می های تلگرامی که به فعالیت کانال

شود.  های اجتماعی منجر به تقویت سرمایه اجتماعی کاربران می ین کارکرد شبکهاست. لذا ا

های اجتماعی ناشی  زایی، بسیاری از آسیب از طرفی به سبب ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال

شود که این مسئله در سطح عینی جامعه موجب  از بیکاری و مشکالت اقتصادی رفع می

دهد که منجر به  ود و آستانه تحمل افراد را ارتقا میش وفاق و همدلی بیشتر افراد می

عنوان یک عنصر مهم در سرمایه  ها گشته و همچنین از سویی دیگر اعتماد به پذیرش تفاوت

 یابد. اجتماعی در میان افراد جامعه ارتقا می

 های اجتماعی بر سرمایه اجتماعی  در فرضیه دوم تحقیق به بررسی کارکرد سیاسی شبکه

تلگرام پرداخته شد. با توجه به آزمون تحلیل مسیر معلوم شد که کارکرد سیاسی  کاربران

های اجتماعی بر سرمایه اجتماعی کاربران تلگرام اثر منفی معناداری دارد. این مسئله  شبکه

های اجتماعی تصدیق و یا تخطئه و  های اخیر شبکه تواند به این خاطر باشد که طی سال می

اند و در حقیقت دارای کارکردی دوگانه هستند که  استفاده قرارگرفتهها مورد تخریب دولت

ها را به چالش بکشند هم در جهت تحکیم آنان باشند. از طرفی به علت  توانند دولت هم می

ریزی صحیح متولیان در استفاده مناسب از این فضا بیشتر منجر به بروز  عدم برنامه

های اجتماعی برابرند،  های شبکه دیدات و فرصتهایی گشته است. در بعد سیاسی، ته چالش

های اجتماعی  بنابراین از بعد سیاسی، موضوع فرصت محور یا تهدید محور بودن شبکه

هایی که  ی ای دارند که نقش متولیان و مسئولین و همچنین سیاست گزار وضعیت دوجانبه

قطه مقابل نیز عدم تواند محور فرصت را تقویت و در ن گیرد، می در این حوزه صورت می

با توجه به  تواند تهدیدات را افزایش دهد. ریزی وعدم توجه به این فضای جدید می برنامه

ها و عدم کارایی نهادهای  ربط، شاهد بروز نارسایی برخورد قهری و سلبی نهادهای ذی

های رسمی،  رسمی فعال در این حوزه هستیم. از طرفی به علت ضعف در عملکرد رسانه

های اجتماعی  منظور کسب اطالعات بیشتر، به شبکه ر و فیلترینگ شدید، کاربران بهسانسو

ها، فضایی باورپذیرتر برای  اند که به سبب ماهیت ضد فیلترینگ این شبکه روی آورده

کنند  گرفته است. همچنین کاربران در این عرصه احساس قدرت بیشتری می کاربران شکل

ها منجر به ظهور بازیگرانی شده است  اند. این فقدان رداختهو بیشتر به بروز و ظهور خود پ

ها و  اند و بعضاً با رویکردی تخریبی درصدد بیان دیدگاه که ابتکار عمل را در دست گرفته

زعم کارشناسان عدم رشد و توسعه سیاسی مناسب آحاد جامعه  مواضع سیاسی هستند. به
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اعتمادی مردم نسبت به حکومت در  ری بیگی زمینه را برای بروز مسائل و مشکالت و شکل

درجه اول و سپس سایر اقشار جامعه ایجاد کرده است. فضای ناامیدکننده و درج مستمر 

کننده افراد جامعه را دچار یاس و ناامیدی نموده است. همه این عوامل سرمایه  اخبار ناراحت

 اجتماعی را دچار مشکل و فروپاشی کرده است.

 های اجتماعی بر سرمایه  ای شبکه ق به بررسی کارکرد ارتباط شبکهدر فرضیه سوم تحقی

اجتماعی کاربران تلگرام پرداخته شد. با توجه به آزمون تحلیل مسیر معلوم شد که کارکرد 

های اجتماعی بر سرمایه اجتماعی کاربران تلگرام اثر معناداری دارد.  ای شبکه ارتباط شبکه

باشد که سرمایه اجتماعی مبتنی بر روابط و پیوندهای  تواند به این خاطر این مسئله می

ویژه در جوامع مدرن امروزی که مناسبات  ها با یکدیگر است. این امر به افراد و گروه

تری دارند، اهمیت زیادی دارد. افراد به برقراری، حفظ، ارتقا  تر و صور عقالنی عمیق پیچیده

ها از این روابط برای حل  برخی موقعیت پردازند و در و نگهداشت روابط با دیگران می

های اجتماعی ازجمله تلگرام ابزاری است که  گیرند. شبکه مشکالت و مسائل بهره می

پذیر کند و ابزاری مدرن برای همکاری و  تواند ارتباطات را در جوامع مدرن امکان می

رقراری ارتباط با مشارکت اجتماعی افراد در مسائل مختلف و متنوع است. درواقع افراد با ب

ای با آنها نداشته باشند، شبکه روابط  انواع افرادی که ممکن بود در فضای عینی رابطه

های فضای عینی جامعه به دور است. لذا این  کنند که از محدودیت تری را ایجاد می گسترده

 گیری سرمایه اجتماعی در مواقع لزوم به عنوان بستر مناسبی برای شکل شبکه روابط به

 آید. کمک کاربران می

 های اجتماعی بر سرمایه  در فرضیه چهارم تحقیق به بررسی کارکرد خود اظهاری شبکه

اجتماعی کاربران تلگرام پرداخته شد. با توجه به آزمون تحلیل مسیر معلوم شد که کارکرد 

. این های اجتماعی بر سرمایه اجتماعی کاربران تلگرام اثر معناداری دارد خود اظهاری شبکه

تواند به این خاطر باشد که باوجودآنکه این خود اظهاری نیز دارای در جنبه  مسئله می

پیرایه فرد از خود در قالب ارائه  تواند بیان بی حقیقی و کمتر حقیقی دارد یعنی هم می

تواند توصیفی از  های مختلف باشد و یا از طرفی می های پروفایل و یا ارائه پست متون، عکس

ت جعلی باشد. هرچند باید توجه داشت چنانچه در این تحقیق نیز تائید شده است یک هوی

این خود اظهاری در فضای آنالین بر سرمایه اجتماعی کاربران تأثیرگذار بوده است. چراکه 

سال در تلگرام  3طور اخص  سال و به 14های اجتماعی با گذر حدود  اصوالً کاربران شبکه



 111 های اجتماعی در سرمایه اجتماعی کاربران نقش کارکردهای شبکه 

 

 

اند. از طرفی معموالً افراد در  ها کسب کرده نگی تعامل در این شبکهتجربیات الزم را در چگو

آنان هستند لذا بیشتر جذب افراد  ها به دنبال افرادی با هویت و عالیق مشترک با این شبکه

های اجتماعی  شوند که به هویت آنها نزدیک باشد. از طرفی چون این شبکه هایی می و کانال

ثر افراد است و تعاریف و رویکردهای کالن و از پیش مجازی بستری برای بیان متک

نهد، برای بیان هویت تمامی کاربران کارایی دارد. چراکه آنان هم  شده را کنار می مشخص

های ارتباطی هستند و از طرفی هم تولیدکننده هستند. درنتیجه  مخاطب این کانال

ز عالیق و بیان سبک های اجتماعی و تلگرام در این پژوهش مجرایی برای برو شبکه

های مشترک را در کنار یکدیگر قرار  های متفاوت است و از طرفی افرادی با ویژگی زندگی

های  کند و همچنین همکاری دهد که این امر همدلی و حس تعلق را در آنان ایجاد می می

 دهد. میان افراد را توسعه و ارتقاء می
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