
 

 

اجتماعی  یها و عوامل مؤثر بر استفاده از رسانه ها هیمطالعه روبازی ساختار: 

 در ایران و رابطه آن با ساختارهای اجتماعی
 2علی آتش زر، 1یکرمان ینحس

 7/8/79، تاریخ تأیید:31/1/79تاریخ دریافت:

 چکیده 

در ایران است.  ی اجتماعیو ساختارهاهای اجتماعی  هدف اصلی این مقاله، تحلیل رابطه متقابل استفاده از رسانه

اند و همین امر، ضرورت تحقیق دربارۀ این  های اجتماعی از آغاز ورود به ایران، مورد استقبال کاربران بوده رسانه

های  های اجتماعی، تحقیق جامعی که دالیل و رویه دهد. باوجود استفاده گسترده از رسانه ها را نشان می رسانه

ایم با استفاده از  ها را نشان دهد وجود ندارد؛ بنابراین در این تحقیق تالش کرده ایرانی از این رسانه استفاده کاربران

های اجتماعی مرجح و دالیل ترجیح آنها را مطالعه کرده  و روش مصاحبه کیفی، رسانه« گیدنز یابی ساخت» هینظر

گذارند. برای  ه چگونه بر یکدیگر اثر میها و ساختارها در جامع و مشخص سازیم که استفاده از این رسانه

نفر  33شونده  ایم. تعداد افراد مصاحبه های در دسترس، گلوله برفی و موارد ویژه استفاده کرده گیری از روش نمونه

دهد که چه  ها در چند بخش، ابتدا نشان می تحلیل شدند. یافته« یا ی مکس کیو د»افزار  ها با نرم بود و مصاحبه

 های استفاده و تغییرات اند و دالیل ترجیح آنها چیست. سپس، رویه توجه کاربران بوده ی در ایران موردهای رسانه

های استفاده  های اجتماعی و دالیلی که موجب تغییر رویه شود و در ادامه آثار رسانه ها مشخص می این رویه

بحث  های اجتماعی و ساختارها مورد رسانه، چگونگی تأثیر متقابل استفاده از تیشوند. درنها مشخص می ،اند شده

ی اجتماعی در ها رسانهکه هم ساختارهای اجتماعی، نحوۀ استفاده از  دهند یمنتایج تحقیق نشان . ردیگ یقرار م

 ، به تغییر در ساختارهای اجتماعی انجامیده است. ها رسانهو هم استفاده از این  اند دادهایران را شکل 

 نز. یابی، گید ، تلگرام، ساختبوک سیهای اجتماعی، ف رسانه :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ی مختلف زندگی بشر ها حوزهی اجتماعی، در چند دهۀ اخیر، باعث تغییر در ها رسانهظهور 

ی سیاسی در ها نظامدر تحوالت سیاسی و تغییر  ها رسانه، نقش این مثال عنوان بهشده است. 

 نتری . مهم(Brenne, 2016; Papacharissi, 2014)بوده است  توجه موردکشورهای مختلف 

توان در  بر ساختارهای سیاسی در جوامع در حال توسعه را می ها رسانهنمونه از اثرگذاری این 

در برخی کشورهای خاورمیانه و شاخ آفریقا مانند مصر دید « بهار عربی»ی موسوم به ها انقالب

(Meraz & Papacharissi, 2013)  نیز عامل تغییرات  افتهی توسعهدر کشورهای  ها رسانه. این

، اشاره کرد تیاستر والتوان به جنبش اشغال  که از بین آنها می اند بودهسیاسی مختلفی 

(Baek, 2018; Donovan, 2018) عالوه بر ساختارهای سیاسی، ساختارهای اجتماعی نیز در .

ی اجتماعی ها رسانه، استفاده از درواقع. اند قرارگرفته ها رسانهکشورهای گوناگون تحت تأثیر این 

که این  ی جدیدی منجر شدهها شیوه دادن به ی قدیمی برقراری رابطه و شکلها وهیشبه تغییر 

 ;Davies, 2014)وجود آورده است  ی اجتماعی جدید را بهها عادتۀ خود، هنجارها و نوب بهامر 

Hansen, 2011) ی اجتماعی نیز یک مفهوم ثابت و ها رسانهباید توجه کرد که استفاده از ، اما

نیست که در تمام کشورها یک شیوه و معنا داشته باشد، بلکه خود استفاده از این  شمول جهان

ا، مفهومی در حال تغییر و تحول از کشوری به کشور دیگر و حتی در داخل یک کشور و ه رسانه

های اجتماعی در یک جامعه محبوب  های مختلف است. باید توجه کرد که برخی رسانه در زمان

در  3«تلگرام»، مثال عنوان بهی دیگر طرفداران چندانی ندارند. ا جامعهدر  که یدرحالشوند،  می

 2«اَپ  واتس»رسانۀ اجتماعی در ایران است، اما در برخی کشورها،  نیتر بوبمححال حاضر 

پرطرفدارترین رسانۀ اجتماعی مطرح هستند.  عنوان به 1«بوک سیف»و یا  رسان امیپ نیتر محبوب

های گوناگون به محبوبیت رسیده و  های اجتماعی مختلفی در سال حتی در خود ایران نیز، رسانه

 3173ـ  3189های  نمونه، در سال عنوان به. اند شدهرو  پس از مدتی با کاهش طرفداران خود روبه

شدن استفاده از  ود، اما پس از آن و با گستردهرسانۀ اجتماعی در ایران ب نیتر محبوب بوک سیف

. ابتدا (Karnowski & Jandura, 2014)« شدن اینترنت موبایلی»ی همراه هوشمند و ها تلفن

رغم این تغییرات،  های اجتماعی محبوب تبدیل شدند. علی و سپس تلگرام به رسانه 4«وایبر»
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که در ادامۀ این بخش  اند بودهو استفاده  توجه موردهای اجتماعی در ایران از آغاز بسیار  رسانه

های اجتماعی در  رغم نقش مهم رسانه در مورد آن صحبت خواهیم کرد. با این وجود و علی

 88های اخیر، مانند اعتراضات سیاسی در سال  رویدادهای مختلف در جامعۀ ایران در سال

(Ems, 2014; Moghanizadeh, 2013)3171ات ریاست جمهوری در سال ، انتخاب (Kermani, 

(، 3175نژاد و دیگران،  )عبداللهی 74و یا انتخابات مجلس شورای اسالمی در سال   (2020

و دالیل بروز این  ها تحقیقی وجود ندارد که در وهلۀ اوّل، تغییر و تحوالت استفاده از این رسانه

تر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  این استفاده بر ساختارهای بزرگ اتتغییرات و همچنین، تأثیر

، درواقعشود.  همین موضوع مربوط می را مورد توجه قرار داده باشد. مسئلۀ این تحقیق نیز به

ر جامعۀ ایران، های اجتماعی د ی استفاده از رسانهها هیروپرسش اصلی این تحقیق این است که 

، چه تغییراتی را در ها هیروچگونه و تحت تأثیر چه عواملی تغییر کرده و از طرف دیگر، خود این 

یابی گیدنز  دادن به این پرسش، از نظریۀ ساخت وجود آورده است؟ برای پاسخ جامعۀ ایران به

 . میده یماستفاده خواهیم کرد که در بخش نظری چگونگی استفاده از آن را شرح 

، استفاده زیاد کاربران ایرانی از دهد یماوّلین عاملی که ضرورت این تحقیق را نشان 

ی از جزئهای اجتماعی در اغلب کشورها  استفاده از رسانه هرچندهای اجتماعی است.  رسانه

اغلب در استفاده از ، یرانیکاربران ا، اما (Baym, 2015)زندگی روزمرّۀ شهروندان شده است 

، 3«اورکات»و دورۀ ورود  3181عنوان مثال، آنها در سال  اند. به بوده شتازیپ یاجتماع یها رسانه

 Rahmandad et) کسب کردند تیسا نیپرکاربر در ا یکشورها نیسرعت رتبه سوم را در ب به

al., 2006)در سال  یمحبوب بود و حت رانیشدن در ا لتریاز ف شیپ بوک سیف تیسا نی. همچن

تعداد  نی( ا3172وز، یکاربر داشت )مشرق ن ونیلیم 32حدود  یررسمی، طبق آمار غ72

که البته  (Internetwordstats.com, 2018) است دهینفر رس ونیلیم 39از  شیاکنون به ب هم

شدن  یلیبا موبا یرانیندارند. کاربران ا بوک سیدر ف یچندان تیافراد فعال نیاز ا یادیتعداد ز

 رانیدر ا بریوا رسان امیآوردند و ابتدا پ یرو یلیموبا یاجتماع یها به استفاده از رسانهنترنت، یا

کاربران رسان،  امیپ نیوجود آمده در ا به یها ، اما با اخالل(3174)کرمانی،  دیرس تیبه محبوب

 نیاز ا کننده استفاده یکشورها نیو رتبه اوّل را در ب (Kermani, 2018)د به تلگرام کوچ کردن

 دست آوردند )همان(.  به رسان امیپ
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ی ها هیدربارۀ رو یکم قاتیتحق، یرانیکاربران ا یبرا یاجتماع یها رسانه تیباوجود اهم

 ها در ایران شدن این رسانه بر آن و تغییرات حاصله از فراگیر مؤثرها، عوامل  استفاده از این رسانه

دربارۀ  نگر جامع، اغلب تحقیقات به متغیرهای خُرد پرداخته و دیدی شده است. درواقع انجام

های اجتماعی و ساختارهای کالن جامعه ندارند.  استفاده از رسانه تأثری استفاده و تأثیر و ها هیرو

 کی حیترج لیو دال ها زهیقصد پرداختن به انگ که نیها بدون ا پژوهش یبرخغیراز این تحقیقات،  به

ی استفاده از آنها را مورد تحقیق ها هیروی نوع بهو  مسئله پرداخته نیشته باشند به ارسانه را دا

 ترییاز تو یرانیکه استفاده کاربران ا سازد ی( مشخص م2132) 3یلیعنوان مثال با اند، به قرار داده

 هیتا فور 2118 هیفور نیو پس از آن )ب 3188سال  یجمهور استیدر بازۀ زمانی انتخابات ر

 نیاسنده، یاست. طبق گفتۀ نو آور رتیح یداشته است که رقم یدرصد 3182 ی( رشد2117

. اند برده یبهره م یاسیس جیبس یبرا ترییداشته است و کاربران از تو یاسیس لیرشد، عمدتاً دال

اند.  پرداخته رانیو مصرف آنها در ا یاجتماع یها به مقایسۀ برخی از رسانهگر، مشخصاً ید قاتیتحق

 2«پالس گوگل»بر  بوک سیف حیبه مطالعۀ دالیل ترج یا ( در مقاله3172) یو کرمان یعیرب

مهم  لیاز جمله دال یبر راثیو م یکه حضور دوستان، کنجکاو اند دهیرس جهینت نیا بهپرداخته و 

به مطالعۀ  (3175کرمانی و دیگران ) نی. همچنباشد یم یگریشبکۀ اجتماعی بر د کی حیترج

 زی( ن3171) گرانیاند. سعادت و د پرداخته رسان امیپ یها شنیکیاپل گریتلگرام بر د حیدالیل ترج

 4«کیک»و  1«نستاگرامیا»بر، یوا یلیموبا یها شنیکیاستفاده از اپل لیدال سهیمقابه  یا در مقاله

و  باشد یآن م یسرعت باال کیاستفاده از ک لیدل نیشتریب رندیگ یم جهیاند. آنها نت پرداخته

 نیاند. ا پرداخته یوتریو کامپ یلیموبا یاجتماع یها استفاده از رسانه لیدال سهیبه مقا نیهمچن

ندارند.  تیرا مدّ نظر قرار داده و جامع یاجتماع یها از رسانه یتعداد محدود ایغالباً دو  قاتیتحق

را  یاجتماع یها رسانه یبه برخ شیکه گرا یو اجتماع یاسیکالن س یبه ساختارهاآنها  نیهمچن

مورد غفلت واقع شده است. عالوه بر  قاتیتحق نیدر ا زیاند. عامل زمان ن نپرداخته ،دهد یشکل م

 برند یرنج م یا دهیاز مشکالت عد رانیدر ا یاجتماع یها شده در حوزۀ رسانه انجام قاتیتحق نیا

 یمشکالت، عدم شناخت علم نیاز ا یکی. سازد یرو م که استفاده از آنها را با مشکل روبه

و  پرور ییای؛ ض3172گران، یو د فر یو انواع مختلف آنهاست )نک. سلطان یاجتماع یها رسانه
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بر، ی( سه رسانۀ اجتماعی وا3171) گرانیمثال در مقالۀ سعادت و د عنوان ه(. ب3188، یلیعق

اند،  شده یمعرف عنوان شبکۀ اجتماعی به یاند و همگ شده سهیبا هم مقا کیو ک نستاگرامیا

از  یدارد و نوع متفاوت یو ساختار یتفاوت اساس کیو ک بریبا وا نستاگرامیاساساً ا که یدرحال

ی ها پرسشبنابراین ما در این تحقیق عالوه بر پرداختن به رسانۀ اجتماعی نسبت به آنهاست؛ 

 دست بههای اجتماعی در بخش نظری  تا دیدی علمی و دقیق از رسانه میکن یمپژوهشی، تالش 

و اهداف تحقیق، در قسمت بعد، ابتدا با تشریح نظریۀ  ها پرسشدهیم. برای پرداختن به 

ی آن در این تحقیق شروع کرده و سپس به تعریف و ریکارگ بهیابی گیدنز و چگونگی  ساخت

 . میپرداز یم های اجتماعی شناسایی انواع مختلف رسانه

 های اجتماعی بستر نظری: ساختار، کنش و رسانه

شود که هم از  کنشی در نظر گرفته می عنوان بههای اجتماعی  در این تحقیق، استفاده از رسانه

دیدگاه  نیتر کینزد. دهد یمساختارهای جامعه تأثیر پذیرفته و هم آنها را تحت تأثیر قرار 

ساختار و کنش را  کند یمیابی گیدنز است که تالش  نظری به این برداشت، نظریۀ ساخت

ی کالن و خرد در یک دستگاه نظری شناس جامعهدو موضوع اصلی ـ و حتی متضاد ـ  عنوان به

ی نظری دیگری نیز وجود دارد که تالش ها دگاهیدقرار داده و با یکدیگر تلفیق کند. البته 

(؛ 3784از بوردیو ) 3واره اختار و کنش را با یکدیگر پیوند دهد، مانند مفهوم عادتس کند یم

ی برای تر مناسبیابی گیدنز، بستر  منتهی ما در ادامه توضیح خواهیم داد که چرا نظریۀ ساخت

 . کند یماجرای این تحقیق فراهم 

ه طرفداران ی به دو اردوگاشناس جامعه، 3791گیدنز معتقد است که تا قبل از سال 

، ها اردوگاهحامیان هریک از این  (.3171شود )استونز،  ی کالن و خُرد تقسیم میشناس جامعه

ی کالن هستند که شناس جامعهی متفاوتی دربارۀ جامعه دارند. در یک سو، طرفداران ها دگاهید

و در  دهند یمهای افراد را تعیین کرده و به آنها شکل  معتقدند این ساختارها هستند که کنش

ی ریگ شکلی خرد قرار دارند که کنش انسانی را عامل اصلی شناس جامعهسوی دیگر، حامیان 

مرور زمان موجب  گری افراد جامعه به ؛ از نظر آنها کنشدندان یمساختارهای اجتماعی 

 . دنک یمشود که ساختارهای اجتماعی را تعیین  ی قواعد و هنجارهایی میریگ شکل
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توان به بهترین شکل در نظریۀ ساختارگرایی درک  ن در این معنا را میی کالشناس جامعه

 افراداین است که ساختارهایی ناپیدا در جامعه وجود دارند که  انیساختارگراکرد. ادعای اصلی 

های آنها را  لزوماً قادر به شناسایی و تشخیص آنها نیستند، اما این ساختارها رفتارها و کنش

شوند که  ی در نظر گرفته میا نانوشتهی ها قانونقواعد و  عنوان بهساختارها . این کند یمتعیین 

آنها را تعریف  توانند ینم، اما آگاهنداز وجود آنها  هرچنددر بطن جامعه وجود دارند و افراد 

ی شناس جامعهکرده و یا این قواعد را بیان کنند. البته ساختارگرایی، سنتی است که تنها به 

ی و نظریۀ گشتالت دارد شناس یهست، این سنت نظری ریشه در درواقع. دشو ینممحدود 

(Sturrock, 2003.) 

شناسان در تالش بودند که آگاهی انسان را تحلیل کنند. از دید آنها، آگاهی بشر  هستی

ی که آن چیز درون آن کلجدا از آن  تواند ینمهمواره آگاهی نسبت به چیزی است و این 

شناسان که آگاهی انسان  است درک شود. نظریۀ گشتالت با پذیرش این ادعای هستی قرارگرفته

ساختارمند و دارای الگو است، ادعا کرد که کل، همیشه چیزی بیشتر از اجزای آن است. آنها 

 کند یمو اعمال آنها عمل  ساختارهاهمچنین ادعا کردند که ذهن انسان از طریق شناسایی این 

ی است. فردینان دوسوسور، شناس زبانی اصلی سنت ساختارگرایی، در ها شهیر)همان(. یکی از 

ی کرد، ادعا کرد که زبان توسط گذار هیپاکسی که علم ساختارگرایی در زبانشناسی را  عنوان به

 توانند ینماز آنها آگاهی دارند، اما  هرچند، کنندگان استفادهقواعد پنهانی تشکیل شده است که 

ی شناس انسان(. لوی اشتراوس، این دیدگاه را در Johnson, 2007ی کنند )دبن مفصلآنها را 

ی باید بر الگوهای بنیادی شناخت بشری تمرکز کند که شناس انسانکار برد و مدعی شد که  به

ی ناپیدایی ها قانون. او همچنین بیان کرد که فرهنگ، مانند زبان از قواعد و سازد یمفرهنگ را 

. او نیز مانند ساختارگرایان دیگر ادعا کرد بخشد یمگران را تعیّن  کنش تشکیل شده که رفتار

شود، قواعد زیربنایی و ناپیدایی است که کنش  از یکدیگر می ها فرهنگباعث تمایز  آنچهکه 

ی باید شناس انسان؛ در عین اینکه افراد به آنها آگاهی ندارند. به اعتقاد او، کند یمافراد را تعیین 

(. Bohannan and Glazer, 1988) شناسایی این ساختارها همت بگماردبه کشف و 

ی چون لویی آلتوسر، پردازان هینظری گذاشت و حتی شناس جامعهساختارگرایی تأثیر مهمی در 

وجود آورند  ی مارکسیستی با این نظریه، نظریۀ مارکسیسم ساختاری را بهها دگاهیدبا تلفیق 

خالصه، معتقد  طور بهبحث دربارۀ آن نیست. ساختارگرایان، )همان( که البته در اینجا محل 
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یی پنهان و نانوشته وجود دارند که ها قانونبودند که ساختارهایی در جامعه متشکل از قواعد و 

افراد  هرچندافراد آن جامعه دارند و  حاصل جمعتر از افرادند، معنایی متفاوت با  بزرگ

 ساختارهاتوسط این  شانهای یف کنند، اما رفتار و کنشی و تعربند مفصلآنها را  توانند ینم

 . ابدی یمشکل 

دلیل  به رفته رفتهی بود، اما شناس جامعهی نظریۀ مهمی در ا دورهساختارگرایی در  هرچند

و نادیده گرفتن  کنند یمتمرکز بیش از حدش بر ساختارهای کالنی که کنش افراد را تعیین 

دادن به کنش افراد مورد انتقاد قرار گرفت  هنگی در شکلی فرها تفاوتروندهای تاریخی و 

ۀ کنند نییتععمدتاً بر نقش  دشیتأکوجود آمد که  یی بهها هینظرهمین دلیل،  (. به3174)ریتزر، 

به ساختارهای اجتماعی است. از  دهنده شکلو  کننده نییتععامل  عنوان بههای افراد  کنش

توان به نظریۀ کنش متقابل نمادین یا نظریۀ نمایش اشاره کرد.  می ها هینظرجمله این 

و با وضع  دنکن ساخت اجتماعی تأکید می یجا کنش بهر بکنش متقابل،  پردازان هینظر

تالش دارند تا نشان دهند که « افتهی میتعمدیگریِ »و « سان آیینه خودِ »اصطالحاتی چون 

)همان(. گافمن )همان(  دهد یمی اجتماعی را شکل های افراد روابط و ساختارها چگونه کنش

ی افراد، نمود خود در زندگی روزمرّه و مدیریت ها برکنشنیز در نظریۀ نمایش با تمرکز 

ۀ رفتار آنها دانسته و از پرداختن به ساختارهای کالن خودداری کنند نییتعاحساسات را عامل 

دادن به  نقش ساختارهای کالن در شکل دلیل نادیده گرفتن ی خرد نیز بهها هینظر. کند یم

همین دلیل، برخی اندیشمندان مانند گیدنز با رد  ، بهاند قرارگرفتههای افراد مورد انتقاد  کنش

از  کی چیهکه در آن  اند برآمدهی تلفیقی ا هینظردادن به ساختار یا کنش، درصدد ارائه  اولویت

 این دو، عامل اصلی نباشند. 

شرایط که منظور از این مفهوم،  کند یمادعا « یابی ساخت»م گیدنز با وضع مفهو

اجتماعی  یها ستمیهاست که به بازتولید س دادن مستمر یا تغییر شکل ساخت سازمان

. داند یم« ساخت یدوگانگ»را متضمن  یابی فرایند ساخت (. گیدنز3187آزادارمکی، . )انجامد یم

، ساختار حال نیوجود ساختار هستند و درع ازمندین یاجتماع یها که همۀ کنش یمعن نیبه ا

 ازدارد.  یوجود نظم و تکرار در رفتار انسان بستگ به توجود کنش است؛ چون ساخ ازمندین زین

شرطی  ها فقط به گروه ایساخت و کنش ضرورتاً به هم مربوطند. جوامع، اجتماعات دنز، ینظر گ

رفتار کنند. ، ینیب شیو نسبتاً قابل پ یو تکرارمنظم  یا شیوه ساختار هستند که مردم به یدارا
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 زانیم حبشود که هریک از افراد، صا می ریپذ امکان لیدل نیکنش فقط به اگر، یاز طرف د

البته گیدنز، مفهوم باشد.  افتهی ساخت، یلحاظ اجتماع از دانش و معرفت باشند که به یانبوه

جای کنش  جای آن از مفهوم عاملیت به و به داند ینمکنش را برای توصیف اعمال افراد مناسب 

. ساختارهای اجتماعی از نظر گیدنز دو خصلت 3کند یمگر استفاده  جای کنش و عامل به

متشکل از  ساختارها، درواقعوادارنده )از طریق قواعد( و تواناکننده )از طریق منابع( دارند. 

. زبان، مثال خوبی از این کنند یمتوانا  ی هستند که عامالن را از طریق منابعا وادارندهالزامات 

شوند، اما از سوی  گویان توسط قواعد زبان محدود می دوگانگی ساختی است، جایی که سخن

شوند. گیدنز  قادر به برقراری ارتباط می دهد یمدلیل منابعی که زبان در اختیار آنها قرار  دیگر به

( ساختارهای  ندهی)زا ( و هم بازتولید دهیی)زا روزمرّه هم تولید های که کنش کند یمادعا 

 (. 3187)صدیقی، اجتماعی است 

های  که استفاده از رسانه میکن یمی گیدنز، ما در این مقاله، ادعا ها دگاهیدبا تکیه بر 

ی ها هیروزمان  عامل، ساختارهای اجتماعی در ایران را تغییر داده و هم عنوان بهاجتماعی 

ابتدا این  میکن یمبنابراین تالش ؛ است گرفته شکلها توسط این ساختارها  استفاده از این رسانه

و در  اند شدهرا شناسایی کرده و توضیح دهیم چگونه توسط ساختارهای اجتماعی تعیین  ها هیرو

های  ادامه نیز مشخص خواهیم کرد که ساختارهای اجتماعی چگونه توسط استفاده از رسانه

 . اند کردهجتماعی تغییر ا

یابی آشنا شده و منظورمان از ساختار و عامل )کنش( را مشخص  حال که با نظریۀ ساخت

 ابدی یمضرورت  رو ازآنهای اجتماعی بپردازیم. این بحث  کردیم، الزم است به بحث دربارۀ رسانه

برخی تحقیقات نیز های اجتماعی در ایران وجود ندارد و  که دیدگاه و تعریف واحدی از رسانه

که  اند کردهها به انجام پژوهش دربارۀ آنها مبادرت  بدون شناخت صحیح چیستی این رسانه

بنابراین در اینجا تالش ؛ ی دچار مشکل باشدشناس یهستباعث شده است، تحقیق از نظر 

و بدون ها بپردازیم تا بتوانیم تحقیقی دقیق  شفاف و دقیق به تعریف این رسانه طور به میکن یم

 آوریم.  دست بهایرادهای متعارف تحقیقات قبلی در این حوزه انجام داده، نتایج معتبرتری 

 برها را در  ، اصطالحی کلی است که انواع مختلفی از رسانهدرواقعهای اجتماعی،  رسانه

ها  معتقدند که رسانه (Baym, 2015; Papacharissi, 2015)برخی محققان  هرچند. ردیگ یم

                                                           
 پردازیم. همین دلیل بیش از این، به آن نمی البته توضیح بیشتر در این باره جزو اهداف این مقاله نیست و به  3
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های سنتی مانند رادیو و  اند، اما منظور ما از رسانۀ اجتماعی با رسانه همواره اجتماعی بوده

و محتوای  2شدن بین وب ( با تفکیک قائل2131) 3هینلینتلویزیون متفاوت است. کاپالن و 

اند که ما آن را  های اجتماعی ارائه کرده و بر اساس آنها، تعریفی از رسانه 2توسط کاربر دشدهیتول

بر اساس آن  دانند که را راه جدیدی می 2دهیم. آنها وب در این تحقیق مورد استفاده قرار می

را آغاز کردند. راهی که با  1اده متفاوتی از شبکۀ جهانی اینترنتنویسان و مخاطبان، استف برنامه

شد، بلکه  افراد خاص تولید و منتشر نمی لهیوس بههای اینترنتی، دیگر تنها  آن، محتوا و برنامه

دائم توسط کاربران در محیطی مشارکتی و مبتنی بر همکاری تنظیم و بازآفرینی  طور به

استفاده شد.  2114بار در سال  ف این محیط تعاملی، نخستینبرای توصی 2شود. اصطالح وب می

های مختلف است و ارتباط در محیط آن  های شرکت که نماد آن، سایت 3برخالف وب درواقع

آورد و  وجود می را به دوطرفهمحیطی تعاملی بود که ارتباط  2گیرد، وب طرفه شکل می یک

شد، بلکه در این فضای جدید، هر کاربر  د نمیها یا مراکز خاص تولی محتوا صرفاً توسط سازمان

نامند.  توسط کاربر می دشدهیتولۀ محتوا باشد. این نوع محتوا را محتوای دکنندیتولتوانست  می

های  و ایدئولوژیک رسانه 4، بنیان فنیدرواقع 2گویند که وب کاپالن و هینلین )همان( می

هایی است که با آنها، کاربران از  توسط کاربر، تمام راه دشدهیتولاجتماعی است و محتوای 

عمومی منتشر شده باشد  طور بهـ 3برند. این محتوا سه ویژگی دارد:  های اجتماعی بهره می رسانه

ـ باید 2ای از افراد منتخب در دسترس باشد(،  های شبکۀ اجتماعی برای عده )یا الاقل در سایت

ـ بایستی 1باشد و صرفاً کپی مطلبی دیگر نباشد و  رفته کار به میزانی از خالقیت در تولید آن

و  2اساس تعریف وب باشد. بر دشدهیتولای و سازمانی  های حرفه خارج از قواعد و چارچوب

های مبتنی بر  های اجتماعی را گروهی از برنامه توسط کاربر، آنها رسانه دشدهیتولمحتوای 

بنا شده و امکان خلق و تبادل  2فنی و ایدئولوژیک وبکنند که بر بنیان  اینترنت تعریف می

 کند.  سازند را فراهم می محتواهایی که کاربران می

های اجتماعی را بر اساس دو بعد مربوط به رسانه و کاربر،  کاپالن و هینلین )همان( رسانه

ای و در  اند. در بُعد مربوط به رسانه، حضور اجتماعی/ غنای رسانه به شش دسته تقسیم کرده

                                                           
1  Kaplan and Haenlein 

2 User Generated Content 

3 Word Wide Web 

4 Platform 
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بندی در جدول زیر  قرار دارد و این دسته 2/ خود افشاگری3ییخودنمابُعد مربوط به کاربر، 

 آمده است. 

 (2212های اجتماعی )کاپالن و هینلین،  : انواع رسانه1جدول 

 
 ای حضور اجتماعی/ غنای رسانه

 باال متوسط پایین

نمایی/ خود  خود

 افشاگری

 

 ها وبالگ باال
های شبکۀ اجتماعی  سایت

 (بوک سیفمثل )

دنیاهای مجازی )مثل 

Second Life) 

 پایین
های مشارکتی  پروژه

 پدیا( )مثل ویکی

اجتماعات محتوایی )مانند 

 یوتیوب(

های  دنیاهای بازی

 مجازی

عنوان مثال،  های اجتماعی ارائه شده است؛ به های دیگری نیز از انواع رسانه بندی طبقه 

وری و ساختار  ( اجتماعات مجازی را بر اساس هدف، مکان، بنیان فنی، مدل بهره2114) 1پورتر

را بر اساس « های اجتماعی شبکه»( نیز 2119) 4بندی کرده است. الساال تعامالت افراد، طبقه

های  بندی تقسیم کرده است. طبقه« زندگی مجازی»و  5«نمایه ـ مبنا»سبک آنها به دو نوع 

شده  ( انجام2134) 9( و وایت2118(، اسپنس )2118و دیگران ) 1ط مسینجردیگری نیز توس

اند. البته باید توضیح دهیم که  های اجتماعی را مدّ نظر قرار داده است که عمدتاً شبکه

های شبکۀ اجتماعی است و  برای اشاره به سایت قیردقیغهای اجتماعی، اصطالحی  شبکه

ای از روابط بین عناصر  ر حالت کلی عبارت است از مجموعهتر از آن دارد. شبکه د مفهومی کالن

(Arsenault, 2011 و )؛ گیرد ها باشند، شبکۀ اجتماعی شکل می این عناصر انسان که یهنگام

های اجتماعی مختلفی قرار دارد که از روابط و سبک زندگی او ناشی  بنابراین هر فرد در شبکه

است که « ادیبن وب»سایت شبکۀ اجتماعی، یک سرویس ، اما گذارد شده است و بر آنها اثر می

 ای عمومی یا نیمه عمومی بسازند؛  ـ در سیستم مشخص، نمایه3دهد؛  به افراد اجازه می

ـ لیست روابطشان را 1وجود آورند و  ی از کاربرانی که با آنها در ارتباط هستند را بهفهرستـ 2

بنابراین ؛ (boyd & Ellison, 2007)( گردش کنند 8دیده و در نمایه آنها یا )حتی دیگر کاربران

                                                           
1 Self - presentation 
2 Self - disclosure 
3  Porter, C. E. 
4  Lassala, L. 
5 Profile - based 
6  Messinger, P. R. 
7  White, M. 

 این قسمت توسط محققان اضافه شده است. 8



  213 ۀای اجتماعی در ایران و  ...  ها و عوامل مؤثر بر استفاده از رسانه بازی ساختار: مطالعه رویه

 

شبکۀ اجتماعی  که یدرحالخصلتی فنی دارد،  الزاماًتوان گفت، سایت شبکۀ اجتماعی،  می

 گونه نیست.  این

ها و تعریف( و همچنین جامعیت  بندی بودن طبقه قیردقیغبا توجه به این مسئله )

بندی  ای اجتماعی را طبقهه ( که با دقت بیشتری رسانه2131بندی کاپالن و هینلین ) طبقه

بندی آنها در این تحقیق استفاده خواهیم کرد. البته این  اند، ما از تعریف و طبقه کرده

یی/ خود افشاگری( خودنمادر محور عمودی جدول ) امابندی نیز دارای نواقصی است،  طبقه

تدوین شده است،  2131طبقۀ متوسط وجود ندارد و همچنین با توجه به اینکه جدول در سال 

های   رسان پیام خصوصاًگیرد که از بین آنها  های اجتماعی جدیدتر را در برنمی برخی از رسانه

ا جای بگیرند. بندی م اند و بنابراین باید در طبقه فوری تلفن همراه در ایران پرطرفدار شده

ای در سطح باالیی قرار  های فوری تلفن همراه از نظر حضور اجتماعی/ غنای رسانه رسان پیام

رسانی مانند تلگرام  که جامعیت امکاناتی که پیام اند داده( نشان 3175دارند. کرمانی و دیگران )

مایل بیشتری داشته شود کاربران به استفاده از آن ت دهد باعث می در اختیار کاربران قرار می

رسان، کاربر با ارسال شکلک،  های دیگر ترجیح دهند. در این پیام رسان باشند و آن را بر پیام

ی منتقل کند و از این نظر، تلگرام خوب بهتواند احساس خود را  استیکر، صدا، عکس و... می

داد پیشرفتی  یدر اختیار کاربران قرار م 3«یاهو مسنجر»رسانی مانند  پیام آنچهنسبت به 

یی/ خود افشاگری نیز در سطح متوسط خودنماها از نظر  رسان بوده است. این پیام توجه قابل

کامل خود را  طور بهقرار دارند؛ چراکه مانند دنیاهای مجازی نیستند که کاربر بتواند در آنها 

دنمایی و ها، خصلت تعاملی بیشتری دارند که موجب خو نمایش دهد و همچنین برخالف وبالگ

های شبکۀ اجتماعی  ای مانند سایت ، نمایهها رسان امیپشود. البته در این  افشاگری بیشتری می

وجود ندارد که کاربر در آن بتواند اطالعات زیادی دربارۀ خود بدهد و از این نظر بیشتر شبیه 

ربر در جریان برخالف سایتی مانند یوتیوب، کا، اما ( هستند2اجتماعات محتوایی )مانند یوتیوب

همین دلیل در این محور، یک طبقۀ  پردازد و به تعامالت خود به بازنمایی و افشاگری خود می

 1ترییتونویسی  ها، شبکه میکروبالگ رسان گیرد. عالوه بر این پیام باالتر از این اجتماعات قرار می

ی و حضور اجتماعی/ از نظر خودنمایی/ خود افشاگر ترییتونیز باید در این جدول جای بگیرد. 

                                                           
1  yahoo messenger 

2  youtube 

3  twitter 
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تر و بیشتر در  ها تعامالت راحت ای در سطح متوسط است؛ چراکه نسبت به وبالگ غنای رسانه

 کنیم: نحو زیر اصالح و ارائه می را به 3بنابراین جدول شمارۀ ؛ گیرد آن شکل می

 های اجتماعی : انواع رسانه2جدول 

 
 ای حضور اجتماعی/ غنای رسانه

 باال متوسط پایین

 یی/ خودنما

 خود

 افشاگری

 

 ها وبالگ باال
های شبکۀ اجتماعی  سایت

 (بوک سیفمثل )

 دنیاهای مجازی

 (Second Life)مثل 

 ـ ـ ـ متوسط
نویسی  های میکروبالگ شبکه

 (ترییتو)مانند 

ی فوری تلفن ها رسان امیپ

 همراه )مانند تلگرام(

 پایین
های مشارکتی  پروژه

 پدیا( )مثل ویکی

 محتواییاجتماعات 

 )مانند یوتیوب( 
 های مجازی دنیاهای بازی

گیرد؛ چراکه هریک از  البته باید متذکر شویم که چنین جدولی با تساهل و تسامح شکل می

مثال،  عنوان به. اند متفاوتهای مختلفی دارد که با هم  های اجتماعی، نمونه انواع رسانه

ک دسته قرار دارند، اما با هم از نظر خودنمایی/ با تلگرام در ی 3یا الین بوک سیفاینستاگرام با 

ای دارند، منتهی ما با  های عمده ای تفاوت خود افشاگری و حضور اجتماعی/ غنای رسانه

 پذیریم.  بندی را می انگاری برای اینکه قادر به انجام تحقیقات مختلف باشیم، این طبقه ساده

های اجتماعی ارائه کردیم، تالش  یابی و تعریفی که از رسانه حال بر اساس نظریۀ ساخت

عامل و ساختارهای اجتماعی در ایران را  عنوان بهها  تا رابطۀ بین استفاده از این رسانه میکن یم

های اجتماعی چگونه توسط ساختارهای  مطالعه کنیم تا مشخص سازیم، استفاده از رسانه

و خود از چه طریقی این ساختارها را دستخوش تغییر کرده است. برای  گرفته کلشاجتماعی 

و سپس  میکن یمهای اجتماعی را مشخص  ی استفاده از رسانهها هیرورسیدن به این هدف، ابتدا 

که این رویه، چگونه تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی  میپرداز یمبه توضیح این نکته 

منطقی الزم است در ابتدا  طور به، ها هیرو. برای شناسایی این دان کردهو تغییر  گرفته شکل

و همچنین  اند بودههای اجتماعی در ایران بیشتر مورد استفاده  مشخص سازیم کدام رسانه

ی بر رسانه دیگر چه بوده است. این مسئله ما را قادر ا رسانهدالیل ترک یک رسانه و ترجیح 

                                                           
1  LINE 
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های اجتماعی در ایران و تأثیر  ی استفاده از رسانهها هیروتری از  تا شناخت دقیق سازد یم

دست آوریم. عالوه بر این، شناخت دالیل ترک یک رسانۀ  به ها هیروساختارهای اجتماعی بر این 

ی دیگر، خود به شناخت تأثیر ساختارهای اجتماعی بر ا رسانهاجتماعی و ترجیح یک رسانه بر 

بنابراین سه پرسش ابتدایی تحقیق ؛ شود ان منجر میهای اجتماعی در ایر استفاده از رسانه

 شوند؛ شکل زیر ارائه می به

ها  های اجتماعی در ایران توسط کاربران بیش از بقیۀ رسانه : کدام رسانه3پرسش تحقیق 

 مورد استفاده بوده است؟

: دالیل ترک و یا ترجیح یک رسانۀ اجتماعی توسط کاربران ایرانی 2پرسش تحقیق 

 چیست؟

های اجتماعی در ایران چه بوده و چگونه  های استفاده از رسانه : رویه1سش تحقیق پر

 توسط ساختارهای اجتماعی تغییر کرده است؟

های  تا تغییرات ساختارهای اجتماعی بر اثر استفاده از رسانه میکن یمدر مرحله بعد تالش 

ها در  اجتماعی در جامعه را شناسایی و تحلیل کنیم. بدین منظور، ابتدا آثاری که این رسانه

نشان دهیم چگونه آثاری که استفاده از  میکن یمرا معرفی کرده و سپس تالش  اند داشتهجامعه 

راین، دو ببنا؛ به تغییر در ساختارهای اجتماعی منجر شده است داشتهها در جامعه  این رسانه

 شود: شکل زیر مطرح می پرسش دیگر تحقیق به

 های اجتماعی در ایران کدام است؟ : آثار استفاده از رسانه4پرسش تحقیق 

های اجتماعی چگونه ساختارهای اجتماعی در ایران را  : استفاده از رسانه5پرسش تحقیق 

 ت؟تغییر داده اس

 روش تحقیق

های تحقیق، از روش مصاحبه کیفی استفاده خواهیم کرد که شیوۀ  ما برای پاسخ به پرسش

برفی  های در دسترس و گلوله گیری نیز تلفیقی از روش . روش نمونهدیآ یماجرای آن در ادامه 

که  ، زمانی3198بود. با توجه به هدف تحقیق، ما در جستجوی افرادی بودیم که حداقل از سال 

های اجتماعی بوده باشند. همچنین،  اینترنت وارد ایران و فراگیر شد، کاربر فعال رسانه جیتدر به

ها شرکت کنند؛ چراکه  برای مصاحبه، داوطلبانه در مصاحبه شده انتخابتالش کردیم تا افراد 

ن به ما شود و الزم بود کاربرا های اجتماعی در برخی مواقع شخصی می استفاده افراد از رسانه
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اعتماد داشته و همچنین خودشان برای شرکت در این تحقیق مایل باشند تا مانعی برای بازگو 

بنابراین با توجه به  های اجتماعی نداشته باشند، کردن کامل داستان استفاده خود از رسانه

ها و  ترین رسانۀ اجتماعی در ایران است، پیامی در گروه که در حال حاضر، تلگرام پرمصرف این

مندان  های مختلف تلگرام منتشر کرده و با توضیح مختصر دربارۀ این پژوهش، از عالقه کانال

گیری و بعد از دو  پایان نمونه تا زمان برای شرکت در تحقیق دعوت کردیم. پیام منتشرشده

. نفر برای مصاحبه اعالم آمادگی کردند 11بازدید داشت که از این تعداد  274هزار و  33هفته، 

نفر برای انجام  33مند و گفتگوهای کوتاه با آنها،  همچنین با ارسال پرسشنامه برای افراد عالقه

، )(Lindlof and Bryan, 2002طور تدریجی و بر مبنای اصل اشباع ) مصاحبه انتخاب شدند )به

صورت  3ویژهگیری موارد  انتخاب این افراد با توجه به سابقۀ استفاده آنها و مبتنی بر روش نمونه

ای که  العاده دلیل اهمیت فوق ها به روشی است که در آن نمونه، گیری از موارد ویژه نمونهگرفت. 

هایی که بیشترین  شوند. افراد یا محل انتخاب می ،هستند دارند و در مرکز موضوع مورد بررسی

 . (Teddlie & Yu, 2007) موارد ویژه هستند ،فراهم آورند اطالعات را

های  کاربر که سابقه و آشنایی طوالنی با رسانه 33ای از  بنابراین، ما برای انجام تحقیق، نمونه

دلیل شرایط خاص نمونه، ممکن است  اجتماعی داشتند/دارند انتخاب کردیم. باید تذکر دهیم به

 91ای از کاربران متولد دهۀ  نتایج تحقیق به تمام کاربران ایرانی قابل تعمیم نباشد. مثالً اگر نمونه

البته چنین  ها با نتایج تحقیق حاضر تفاوت داشته باشد. به بعد انتخاب کنیم، شاید یافته

محدودیتی، ویژگی مشترک تحقیقات کیفی است، اما در این تحقیق با توجه به اهداف پژوهش، ما 

بودند و خصوصیات مشابهی از نظر تحصیالت و  11ناگزیر از انتخاب این نمونه که افراد متولد دهۀ 

زم به ذکر است آمده است. ال 1ها داشتند، بودیم. مشخصات اعضای نمونه، در جدول شمارۀ  نگرش

 کنندگان با رضایت آنها در مقالۀ استفاده شده است.  که اسامی واقعی شرکت

 در تحقیق کنندگان شرکت: مشخصات 3جدول 

 تحصیالت جنسیت سن نام و نام خانوادگی

 کارشناسی ارشد مرد 28 بهنام

 کارشناسی ارشد مرد 14 پیام

 کارشناسی مرد 11 علیرضا

 ارشد کارشناسی مرد 12 سروش

                                                           
1 Critical Case Sampling 
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 در تحقیق کنندگان شرکت: مشخصات 3دول ادامه ج

 تحصیالت جنسیت سن نام و نام خانوادگی

 کارشناسی ارشد مرد 12 حامد

 کارشناسی زن 13 فاطمه

 کارشناسی ارشد زن 14 سمانه

 کارشناسی زن 11 مریم

 کارشناسی زن 11 رها

 کارشناسی ارشد مرد 28 احسان

 کارشناسی مرد 11 پویا

 ,Altheide & Scheneider)نگارانه  ها از روش تحلیل محتوای مردم ما برای تحلیل مصاحبه

استفاده کردیم. بر اساس این روش، ابتدا بر اساس تجربه محققان و مبانی نظری، با  (2013

کدگذار برای انجام کدگذاری  4از روش کدگذاری باز، برگۀ کُد را تهیه کردیم. سپس از استفاده 

در  تاًینهاشد تا  استفاده کردیم. بعد از تحلیل هر مصاحبه، کدها مقایسه و برگۀ کد اصالح می

دست آمد. سپس همه کدگذاران بر اساس برگۀ کد نهایی،  ها، برگۀ کد نهایی به پایان مصاحبه

مکس کیو دی  افزار نرم 4 .1 .12ها را کدگذاری کردند. کدگذاری با استفاده از نسخه  مصاحبه

 انجام شد و نتایج آن در قسمت بعد ارائه شده است.  3ای

 ها تحلیل یافته

های اجتماعی، چیزی جدا از  دهد که استفاده کاربران از رسانه شان میها ن تحلیل مصاحبه

، کاربران در ابتدا عمدتاً از روی کنجکاوی یا معرفی درواقعاستفاده آنها از اینترنت نیست. 

اند. هدف اوّلیه در استفاده از اینترنت نیز سرگرمی و  دوستان به استفاده از اینترنت روی آورده

های اجتماعی  بوده است. در حین استفاده اوّلیه از اینترنت، کاربران با رسانهتجربۀ فضای جدید 

 اند.  ای به رسانه دیگر روی آورده از رسانه جیتدر بهاوّلیه آشنا شده و 

های  دهد که کاربران ایرانی استفاده از رسانه های تحقیق نشان می سیر زمانی: یافته

اند. البته در این بین استثنائاتی نیز وجود دارد، مثالً  کرده اجتماعی را عمدتاً با یاهو مسنجر آغاز

شکل گسترده به ایران، توسط  کند که قبل از ورود اینترنت به صحبت می« پیام»پویا از شبکه 

  دهد: شده است. وی توضیح می آنها استفاده می

                                                           
1 MaxQDA 
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 قیطر از و وتریکامپ قیطر از ما یاجتماع ارتباط، باشه نترنتیا بحث نکهیا از قبل»

؛ «اس ید یب»نام  به بود شبکه یسر ه؛ ینالیپرترمیها اسم به بود یافزار نرم هی و تلفن

، بود تهران تو که «امیپ»اسم  به بود یمعروف یلیخ شبکه، اس ید بی یها شبکهبین 

 94ـ  95 سال قبل مال هیقض نیا. بودن تهران یها بچه، درصد 71 کنم یم رفک

 مصرف یتخصص بود نبود؛ اگرم ریگ همهصورت  به نترنتیا هنوز موقع اون. هستش

  3«.بود کم یلیخ شنشیاد هوم مصرف وشد  می

ترین رسانۀ  مهم« یاهو مسنجر»شوندگان اذعان کردند که  با این وجود، همه مصاحبه

یاهو »اند. در کنار یاهو مسنجر،  کرده اجتماعی بوده است که آنها در ابتدا از آن استفاده می

زمان با این دو رسانه،  یگر رسانۀ اجتماعی مورد عالقه و استفاده کاربران بوده است. همد« 111

روی  بوک سیفپس از آنها، کاربران ایرانی عمدتاً به ، اما اند کرده نویسی هم می کاربران وبالگ

های دیگر نیز ـ عمدتاً اورکات، کلوب و  اند. در این بین، رسانه آورده و از آن استفاده کرده

اند، اما میزان استفاده از آنها به گستردگی  تاالرهای گفتگو ـ تا حدی مورد توجه کاربران بوده

شدن  گرن به کم 111برخالف استفاده از یاهو  بوک سیفموارد قبل نبوده است. استفاده از 

نیز، کاربران به استفاده از  بوک سیفنویسی منجر شده است. پس از  تدریجی وبالگ

های  رسان ترین پیام اند که وایبر و سپس تلگرام محبوب های تلفن همراه روی آورده رسان پیام

 اند.  مورد استفاده کاربران بوده

های شبکۀ اجتماعی و  سایت های اجتماعی، عمدتاً بینیم که از بین انواع رسانه بنابراین می

 اند.  های تلفن همراه در ایران محبوب بوده رسان پیام

های  دالیل ترک/ترجیح: حال که سیر زمانی و ترجیحات کاربران ایرانی در استفاده از رسانه

توانیم به دالیل این مسئله بپردازیم. باید توجه کرد که تحلیل دالیل  اجتماعی مشخص شد، می

تواند انجام شود. در  انۀ اجتماعی بر دیگری، در دو سطح عمودی و افقی میترجیح یک رس

نوع خودش ترجیح داده  سطح افقی، پرسش این است که چرا یک رسانۀ اجتماعی بر رسانۀ هم

ای دیگر است  شود و در سطح عمودی، مسئلۀ ترک یک رسانۀ اجتماعی و استفاده از رسانه می

دادن به پرسش اوّل بسیار دشوار  نوع با رسانه ابتدایی باشد. پاسخ نوع یا غیر هم تواند هم که می

را بر  بوک سیفاگر ما بخواهیم مشخص کنیم چرا کاربران استفاده از  فرضاًاست؛ چراکه 

                                                           
 های کار رفته یا عبارات عامیانه جزو صحبت ها عیناً ذکر شده است و اصالحات خارجی به نقل قول 3

 ایم. شوندگان بوده است که برای حفظ هرچه بیشتر معنای مورد نظر گوینده، آنها را تغییر نداده مصاحبه
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اند  اسپیس استفاده نکرده دلیل اینکه کاربران از مای اند، به داده ترجیح می 3«اسپیس مای»

، برخی از دالیل ارائه شده در سطح عمودی حال نیباارا ندارند.  سؤالدادن به این  توانایی پاسخ

 کند.  برای این بخش نیز صدق می

یعنی از یک ؛ در سطح عمودی نیز باید توجه کرد که دالیل طرح شده دو وجهی هستند

توانند باعث شوند  توانند موجب ترک یک رسانه توسط کاربر شوند و از طرف دیگر، می طرف می

ای را بر دیگری ترجیح دهد. فیلترینگ و ایجاد اختالل در سرعت رسانۀ اجتماعی،  انهکاربر، رس

شدن یک رسانۀ اجتماعی تأثیر زیادی بر ترک آن توسط  مثال خوبی در این مورد، است. فیلتر

  گوید: کاربران دارد. رها در مورد ترک یاهومسنجر می

 اگه ای باال میومد رید یلیخ بعد، بود شده ادیز یلیخ یاهو مسنجر سرعت افت»

 و شد ینم اهومسنجر؛ کانکتی شد ینم بازاصالً  ییوقتا هی 88 سال بعد باشه خاطرت

 حاالی براش افتاده بود. اتفاق چه دونم ینمی. ش وصل یتونست ینم سرورش به دونم ینم

 یزایچ یلیخ از تو بود شده باعث سرعت افت بعد، بود که یزیچ هر ای بود لتریف

 اجازه سرعتت تو که بود کرده اضافه وکالیدیومثالً  ای ینکن استفاده اهومسنجری

. زایچ یلیخ. یکن استفاده یتونست ینم سشیوو از ای یکن استفاده ازش داد ینم

 و یریبگ فاصله توشد  می باعث یکن استفاده زاشیچ یلیخ از یتونست ینم که نیهم

 «.یکن استفاده گهید یزایچ از یبر

  گوید: می بوک سیفاحسان نیز در مورد ترک  

 از دیبا و گهید مانعه هی بهرحال. بود شده لتریف کهه نیاخاطر  به میبخش هی»

... گهید یانا یپ یو بعدا و میکرد می استفاده نامیا و اولترا و تیگ یفر لترشکنیف

 لترشدنشیف نیا درکل... رمیم یگاه هنوزم، ولی هلتریف االنم که درسته حال بهر

، لتریف از بعد بوک سیف رفتم یم بار هی روز سه، روز دوقبالً  اگه بود شده باعث

 «. رفتم یم بار هی یا هفته

یکی از دالیل اصلی ترک وایبر و کوچ کاربران به تلگرام نیز، اختالالت فنی این رسانۀ 

  گوید: اجتماعی بود. احسان می

 کاربراششدن  کم یها لیدل از یکی. بریوا داشت اختالل مدت هی باشه خاطرتون اگه»

 «. نداشت رو مشکل نیا تلگرام و براش نکرد می درست داستان که بود لیدل نیهم

                                                           
1  MySpace 
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های دیگر  از طرف دیگر، فیلتر نبودن یک رسانه نیز تأثیر زیادی در ترجیح آن بر رسانه

ایرانی در تاریخ  دهد این است که کاربران دارد. یک نکته که اهمیت این مسئله را نشان می

ای که فیلتر باشد  های اجتماعی، هرگز بعد از ترک یک رسانه به رسانه استفادۀ خود از رسانه

  اند. به این قسمت گفتگوی مریم دقت کنید: کوچ نکرده

 فک چرا؟ /. اونجا از آدما کردن مهاجرت چرا؟ /. بوک سیف داد دست از کارکرداشو»

 «. بود لتریف نکهیا برا کنم یم

  گوید: اش می بهنام هم در مورد سیر استفاده

 چت، بعد یو سمت میرفت کردن لتریف رو باز مین کنم کردن؛ فک لتریف بازم مین بعد»

 «. بریوا سمت میرفت شد لتریف چتم یو که

که رسانه جایگزین  نکته مهم در مورد تأثیر فیلترینگ این است که کاربران درصورتی

ای باشد که  کنند، اما اگر رسانه مناسب پیدا نکرده باشند، در مقابل فیلترینگ مقاومت می

نیازهای آنها را رفع کند دیگر دلیلی برای مقاومت در مورد فیلترینگ ندارند. مثالً سمانه در 

 گوید:  شدن می بعد از فیلتر بوک سیفاش از  دهمورد استفا

 «. ومدیم دستمون یچ هر و ان یپ یو با میکرد می یستادگیا قهرمانانه ما»

 دهد:  پویا نیز در مورد ترک اورکات توضیح می

 شکن لتریف با تا بود لتریف چون یمدت هی اولشمثالً  دمیشا. بود شکنم لتریف موقع اون»

 که یموقع و میکرد قطعش کالیواش   یواش گهید، میکرد استفاده کمتر میبش اخت

 زیچ هی به میبرگرد گهید نبود مهم و بود اومده بوک سیف گهید میکن استفاده میخواست

 «. تر یمیقد

شود کاربران یک رسانۀ اجتماعی را ترجیح دهند حضور  یکی از دالیل مهم که موجب می

دوستان کاربر در یک رسانۀ اجتماعی باشند و آن را  که یهنگامتا درواقع دوستانشان است. 

  گوید: گذارد. احسان می شدن آن تأثیر زیادی بر ترک رسانه توسط کاربر نمی ترک نکنند، فیلتر

 چونکم  کم گهید!، ولی بوک سیف تو میبر هیکار گه؛ چهید خوبه 111 اهوی گفتم یم»

 «. !شدم یسبوکیف و شدم بوک سیف وارد بوک سیف تو بودن رفته همه

  گوید: مریم هم می

 شتریب نفر پنج چار میبینی توش یبربیاری باال،  دوباره منو بوک سیف صفحه اگهمثالً »

 «. گشت دنبالشون دیبا یگرید یجا، رفتن دماآ. ذارنینم پست
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شود و آن هم پیدایش رسانه  در اینجا، دلیل دیگر ترک یک رسانۀ اجتماعی مشخص می

که رسانۀ جدید که نیازهای کاربر را رفع کند، وجود نداشته باشد یا  جدید است. درصورتی

دوستان کاربر به آنجا مهاجرت نکنند، احتمال ترک رسانۀ قدیمی توسط کاربر هم ضعیف 

 شود.  می

های امنیتی است. بهنام  شود، نگرانی عامل بعدی که موجب ترک یک رسانۀ اجتماعی می

 دهد:  توضیح می

 از دمو آ نکنه شرفتیپ یلیخ بوک سیف کهشد  می باعث یسیپل یفضا و بودن لتریف»

 قبولش حکومت هنوز کنه؛ چون ینگران و یناامن احساس جایپ یسر هی کردن دنبال

 ...«. و بود 88 حوادث نداشت؛ بعد

  گوید: مریم هم در مورد پاک کردن وبالگش می

 «. شه درست دردسر برام دانشگاه تو که دمیترس می رسماً»

های اجتماعی چگونه تحت تأثیر  که استفاده از رسانه دهد یمتا اینجا، نشان  این موارد

است. شرایط زندگی خود کاربر هم نقش مهمی در ترک یک  قرارگرفتهساختارهای اجتماعی 

  دهد: هایش ادامه می رسانه دارد. مریم در مورد یکی دیگر از وبالگ

 یلیخ و بود مستعار. کامالً ... اسم با کردم درست مستعارکامالً  اسم با وبالگ هی»

 کامنتا و بود رفته فراتر ونیلیم مین و کی از مخاطبش تعداد یوقت. داشت مخاطب

 کرده ازدواج هم مکرد می کار هم منوقت زیادی ازم گرفت، ببین  که بود ادیز اونقد

 «. برا همین ولش کردم دیگه ببرمش شیپ تونمینم دمید، خوندمیم درس هم بودم

  گوید: پیام هم می

 و بودم کرده دایپ دختر دوست که بود 81 سال کنم رفک. بودم کرده دایپ دختر دوست»

. بود نیهم شیلیدل کنم رفک. ذاشتمیم اون برا بذارم خواستم یم چت یبرا که یوقت

 «. و بیخیال یاهو مسنجر شدم افتاد سرم از گهید چت

 دهد:  حامد هم ادامه می

 نترنتیا، میبودتر  مشغله کم، میبود دانشجو موقع اون. شد عوض بودکه  ییفضاها اون»

 خاص رابطه و کار یریدرگ بعدا. میبود بوک سیف یتو شتریب. میداشت دست دم و مفت

  «.نبود بوک سیفو دیگه زمانی برای  بوده
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توان گفت شرایط تحصیلی، وضعیت تأهل و روابط عاطفی،  ها، می با توجه به مصاحبه

ترین عوامل فردی هستند که میزان  های بیرونی مهم بودن، باال رفتن سن و مشغله شاغل

 دهند.  های اجتماعی را تحت تأثیر قرار می استفاده از رسانه

ی با هم مرتبط هم نوع بهگذارد و  یدو عامل بعدی که بر ترجیح یک رسانۀ اجتماعی اثر م

هستند، تصور کاربر از رسانه جدید و سواد دیجیتالی است. سواد دیجیتالی به این مربوط 

شود که کاربر تا چه حد در استفاده از تکنولوژی مهارت دارد و آن رسانه خاص به چه میزان  می

سواد دیجیتالی محسوب  های عبور از فیلترینگ خود جزو دانش دیجیتالی نیاز دارد. روش

شوند، بنابراین استفاده از رسانۀ فیلترشده، سواد دیجیتالی باالتری نیاز دارد. همچنین  می

های فوری موبایل سواد دیجیتالی  رسان های شبکۀ اجتماعی، نسبت به پیام استفاده از سایت

هاست.  نسبت به سایتها  رسان باالتری الزم دارد و این یکی از دالیل فراگیری بیشتر این پیام

  گوید: رها در این مورد، می

 یها خاله هنوزم. بودن عضوش جووناشون، نبودن (بوک سیف) عضو این فامیالی ما»

 فقط، کنن باز رو یا صفحه هیمثالً  ای کنن کار وتریکامپ با بتونن کنم  ینم فکر من

 طول یچندماه نایا خودشو کنه یم روز به ای کنه یم تیپدآ تلگرامم تازه. تلگرام

 «. شن آشنا تیقابل اون با بتونن که کشه یم

  دهد: فاطمه هم در این مورد، توضیح می

 نترنتیا که کشورمون یروستاها همه، ما کشور نقاط نیتر دسترس در رقابلیغ تو»

 تونه یم روستا یتو که یکس خب، دارند نترنتیا یکم اریبس یروستاها، ندارن

 لترشکنیف به چونی. راحت نیا به باشه داشته ترییتو تونه ینم باشه داشته نستاگرامیا

 به تونه ینم یعاد آدم اونیا اصالً استفاده شو بلد نیست.  نداره یدسترس یراحت نیا به

 اریبس بخرم یپول لترشکنیف نکهیا از قبل خودم من باشه داشته یدسترس یراحت نیا

 !«. نگار روزنامه من !من، مکرد می دایپ یدسترس یگوش یتو لترشکنیف به سخت

تصور کاربر هم از میزان سختی یا فایده عضویت در یک رسانه عامل مهمی است. این دو 

تحلیل کرد. فاطمه در مورد عدم تمایلش به عضویت « اشاعه»توان در قالب نظریۀ  عامل را می

  دهد: توضیح می ترییتودر 

 داشتم دوست رو بوک سیف که موقع اون ن؟یش عضو نیکرد می مقاومت چرا ترییتو»

 راحت بوک سیف تو چون شکست؟ درهم تتمقاوم شد یچ پس خب /مکرد می مقاومت
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 حرف یایم تو یچ یعنی ؛داره یمعن چه یسینو کوتاه کردم احساس بعد نوشتم یم

 حیتوض وشد  می یطوالنمثالً  یکل ،سمیبنو پست هی خواستم یم حراف آدم منم یزن یم

 کاراکتر 341 یچ یعنی برام نداشت مفهوم. هستم یبده حیتوض آدم من کالً و دادم یم

 «.سم؟یبنو دیبا خبر سمیبنو یچ برم

ها و امکاناتی است که آن رسانه در  گذارد، ویژگی عامل بعدی که بر ترجیح یک رسانه اثر می

در محور افقی نیز مهم است؛ به این صورت که  خصوصاًدهد. این عامل،  اختیار کاربر قرار می

کنند که امکانات بیشتری در اختیار آنها  ای را انتخاب می نوع، کاربران رسانه بین چند رسانه هم

ای  دهد. یکی از این موارد، سرعت باالی آن رسانه خاص است. همچنین میزان حافظه قرار می

کند یا اثرش بر مصرف شارژ تلفن یا قفل  می که رسانۀ اجتماعی در تلفن همراه کاربر اشغال

شود،  است. از امکاناتی که موجب ترجیح یک رسانه می مؤثرآن نیز در انتخاب رسانه  3شدن

توان به استیکرهای متنوع، محیط گرافیکی، امکان ارسال انواع فایل اشاره کرد. احسان در  می

  گوید: بر یاهو مسنجر می 111مورد ترجیح یاهو 

 هم که نبود کنم رفک ییفضا نیچن و بود خودش برا ینوآور موقع اون هم 111 هویا»

 صفحه تو یبر رش؛ بعدیز یبذار کامنت هم و یسیبنو بالگ هم یبذار عکس یبتون

 یجا موقع اون و یشناس نمی که گهید یسر هی صفحه تو یبر اونا صفحه از و دوستات

 «. نداشت یمعناصالً  موقع اجتماعی اوننداشت؛ اصالً شبکۀ  رو یامکان نیچنای  گهید

 گوید:  می 111بر یاهو  بوک سیفپیام هم در مورد ترجیح 

 قشنگ یلیخ یآب هی. دیسف ای بود قرمز 111 اهوی، ولی داشت لعاب و رنگ بوک سیف»

 خودت واسه یبر دفعه هر. یبذار عکس تا چند یتونست یم لتیپروفا برا بعد داشت

 «. بود خوب یلیخ. یبذار استاتوس

های اجتماعی به  شوندگان نیز در مورد ترجیح تلگرام بر دیگر رسانه تمام مصاحبه

 کنند.  های خاص این رسانه اشاره می ویژگی

( 111شدن اجباری رسانه )مانند مورد یاهو  توان به بسته از دیگر عوامل ترک یک رسانه، می

کرد. از طرف دیگر، عادت کاربران به یک  ها( اشاره در مورد وبالگ خصوصاًو اختالفات افراد )

شود. در نهایت باید توجه کرد که در اغلب موارد،  رسانه نیز باعث مقاومت در برابر ترک آن می

توان  شوند و نمی تمامی این عوامل با یکدیگر ترکیب شده و باعث ترک یا ترجیح یک رسانه می

                                                           
1 Hang 
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توان تأثیر ساختارها بر استفاده  ن عوامل، میصورت مجزا در نظر گرفت. در بین ای نقش آنها را به

 های اجتماعی را دید که در ادامه، آن را تحلیل خواهیم کرد.  از رسانه

های اجتماعی در ایران در طول زمان  های استفاده از رسانه های استفاده: برخی از شیوه رویه

دهد که هدف  حقیق نشان میاند. نتایج این ت اند و برخی دیگر نیز ثابت مانده دچار تغییر شده

های اجتماعی، سرگرمی و کسب یک تجربه جدید بوده  اوّلیه کاربران ایرانی از استفاده از رسانه

بخش  های اجتماعی برای کاربران، لذت ، در ابتدا صرف عضویت و استفاده از رسانهدرواقعاست. 

اربر و دالیل دیگری که در ها، تغییر شرایط ک بوده است، اما با گذشت زمان و با تنوع رسانه

مثال،  عنوان بهتر شده است.  تر و گزینشی قسمت قبل ذکر کردیم، استفاده کاربران، هدفمند

شدند، اما  شد، عضو می های اوّلیه کاربران در هر رسانۀ اجتماعی که مطرح می در سال هرچند

های  تدریج شرایط مختلف آنها را وادار کرده است که در حال حاضر تنها در برخی از رسانه به

زنند و با توجه به دالیل ترجیح، یک رسانۀ  اجتماعی عضو باشند. آنها دست به انتخاب می

مثال، در حال حاضر کاربران ایرانی از دو  عنوان بهدهند.   بر دیگری ترجیح میاجتماعی را 

 هرچندکنند؛  عنوان رسانه اصلی، استفاده نمی زمان به طور هم رسان فوری تلفن همراه به پیام

دلیل سهولت و هزینۀ پایین، تعداد زیادی از آنها را در گوشی خود نصب کرده  احتمال دارد به

های اجتماعی،  هدف اصلی استفاده از رسانه عنوان بهسرگرمی نیز تا حد زیادی  باشند. مسئله

کردن  دوران رونق یاهو مسنجر، سرگرمی، چت خصوصاًهای اوّلیه و  رنگ شده است. در سال کم

زنی( و سرکار گذاشتن دیگران با اهداف شوخی و طنز  با جنس مخالف و اصطالحاً مخ خصوصاً)

های  ده از این رسانه بوده است، اما با گذشت زمان، استفاده از رسانهترین دالیل استفا مهم

 یابی و... یافته است.  اجتماعی کارکردهای شغلی، تحصیلی، اطالع

های اجتماعی است که از آغاز  ترین استفادۀ کاربران ایرانی از رسانه استفادۀ ارتباطی، مهم

دهندۀ تأثیر ساختارهای اجتماعی  که نشان تاکنون نقش پررنگی در استفادۀ کاربران داشته است

های اجتماعی موجب تسهیل ارتباطات در  ، رسانهدرواقعهاست.  بر نوع استفاده از این رسانه

جامعۀ ایران شده است. تسهیل ارتباطات نیز به دو صورت رخ داده است. در وهلۀ اوّل، استفاده 

کاربران با دوستان، اعضای خانواده،  تر ارتباط های اجتماعی موجب برقراری راحت از رسانه

اند،  همکاران و در مجموع افرادی که از قبل با آنها ـ چه در گذشته و چه حال ـ در ارتباط بوده

اند افرادی که در گذشته با آنها در  های اجتماعی، توانسته شده است. کاربران با استفاده از رسانه



  291 ۀای اجتماعی در ایران و  ...  ها و عوامل مؤثر بر استفاده از رسانه بازی ساختار: مطالعه رویه

 

 بوک سیفاند را یافته و در ارتباط باشند. نقش  بر بودهخ اند و برای مدتی از آنها بی ارتباط بوده

های اجتماعی  تر است. از سوی دیگر، رسانه های اجتماعی پررنگ در این خصوص، از دیگر رسانه

اند کاربران با افراد غریبه و ناآشنا، رابطه برقرار کنند. در این میان، برقراری رابطه با  موجب شده

تر بوده است.  جامعۀ ایرانی است، از دیگر انواع روابط پررنگجنس مخالف که جزو تابوهای 

ها و الزامات  های اجتماعی، فضایی را پدید آوردند که کاربران فارغ از محدودیت ، رسانهدرواقع

جامعۀ ایران توانستند رابطه با جنس مخالف را تجربه کنند و در اینجا تأثیر ساختارهای 

  گوید: د. پویا در این مورد میشو روشن دیده می طور بهاجتماعی 

 تواون روابط رو داشت،  شد ینم هست و ممنوع یقیحق جامعه تو که ییارتباطا هی»

 رو ارتباطه باالخره اون بعد نکهیا ای بود ممنوعه حاال ا، یگرفت می شکل یمجاز جامعه

 ادی آزادتر ذره هی دیجد نسل و همینه االنشم نیهمواقعاً  یعنی؛ گهید ننبود بلد

 برقرار ارتباط براشون بود سخت یلیخ ما زمانهای  بچهواقعاً  موقعا اون، ولی گرفتن

 «. مخالف جنس با کردن

و برقراری رابطۀ  اظهارنظراین مسئله، بُعد دیگری نیز دارد و آن ایجاد فرصت برابر، برای 

  ید:گو بین افراد در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی است. پویا در این مورد هم می

 ما پرورش آموزش نظام یبخشا از کدوم چیه تو و مید ینم ادی ها بچه به ،جامعه در ما»

 برا رو فرصت نیا، ولی شبکۀ اجتماعی کناظهارنظر  برو تو بگن بچه به که ستین نیا

 که ندارم جمهور سئیر به یدسترس ینوع من، ولی کنناظهارنظر  که کرده ایمه همه

 اون یعن، یترییتو در جمهور سئیر کی به بدم منشن تونم یم، ولی بگم بهش نظرمو

 «. هیمهم یلیخ نکته نیا. نظر ابراز برا شکسته ساختارو اون و مراتب سلسله

اند. در  های اجتماعی در کنار تسهیل ارتباطات موجب تغییر شکل ارتباطات هم شده رسانه

برای ابراز احساسات، رها به متن ها و استیکرها  کنار موارد معمولی مانند استفاده از شکلک

  دهد: کند. او توضیح می شدن ارتباطات اشاره می تر محور

 و گفت که گرفتن ادی مردم. افتاده اتفاق یسر هی که کنم یم رفک، 84 ای 81 سال از»

 تکست، بزنن حرف نکهیا یجا به کردن عادت. هیجور هچ تکست یعنی، یمجاز یگو

، میکن صحبت رودرروطوری  این یدونفر مینیبش تو و من الزمه که یزمان انگار. سنیبنو

 دو نکهیا یجا به. کنه یم یخال خودشو یاونجور، نوشته اونجا گذاشته رو زمانه اروی

 «.رفته شده تموم کرده تکست حرفارو اون، بزنه حرف روز در واژه هزار پنج، واژه هزار



294 3178/ زمستان  59 شماره/ پانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

های مبتنی بر عالقه  های اجتماعی، حضور در گروه وجه دیگر استفاده ارتباطی از رسانه

ای به رسانه دیگر منتقل شده است.  ها حفظ شده و تنها از رسانه است. این کارکرد در تمام سال

ترین  های یاهو مهم های گفتگوی یاهومسنجر و گروه در زمان محبوبیت یاهو و ابزارهای آن، اتاق

های  ها و کانال اند و در حال حاضر گروه های مبتنی بر عالقه بوده گیری گروه ر برای شکلبست

 اند.  تلگرام این کارکرد را به خود اختصاص داده

های اجتماعی است، اما در  رغم اینکه برقراری ارتباط، رویه ثابت استفاده از رسانه علی

حوزۀ سیاسی  خصوصاًهای گوناگون،  ر حوزهدهد ـ د های مهم در جامعه رخ می مواقعی که اتفاق

برند و نقش  و مشارکت سیاسی بهره می اظهارنظرهای اجتماعی برای  ـ کاربران از رسانه

شود، بلکه برقراری ارتباط در اینجا برای هماهنگی و  رنگ می معنای کلی کم ارتباطی آن به

شود. استفاده از  انجام می بسیج اجتماعی( عمدتاًاطالع یافتن از موقعیت دوستان کاربر )

 ، بهترین مثال در این زمینه است. 3188در جریان اعتراضات انتخاباتی سال  ترییتوو  بوک سیف

های اجتماعی  توان آنها را روندهای کالن در استفاده از رسانه عالوه بر موارد باال که می

های استفاده از  ر با شیوههای دیگر نیز وجود دارند که برای آشنایی بیشت نامید، برخی رویه

کنیم. کاربران ایرانی  های اجتماعی توسط کاربران ایرانی، به اختصار به آنها اشاره می رسانه

بنابراین ؛ دهند معموالً با کوچ از یک رسانه، دوستان خود را نیز به رسانه جدید انتقال می

ها در  تلگرام در تمامی رسانه مواردی وجود دارد که کاربران با افرادی از زمان یاهو مسنجر تا

عنوان  کنند. به ها برای کاربران نقش مکمل را ایفا می اند. همچنین برخی رسانه ارتباط بوده

عنوان رسانه مرجح  ای دیگر، وبالگ( به )در دوره بوک سیفای از  کاربران در دوره هرچندمثال، 

تانشان به یاهومسنجر رجوع کردن لیست دوس وگو و جمع کردند، اما برای گفت استفاده می

توان  هم می ترییتوهای اجتماعی را در حال حاضر بین تلگرام و  اند. نقش مکمل رسانه کرده می

اندازی  هایی در تلگرام راه دلیل فیلتر بودن این رسانه، کانال ، بهترییتودید. برخی از کاربران فعال 

کنند. از سوی دیگر، ترک  یشتری ارسال میهایشان را برای مخاطبان ب اند که در آنجا پیام کرده

اندک کم شده و  یعنی میزان حضور کاربر اندک؛ افتد صورت تدریجی اتفاق می یک رسانه به

طور کامل آن رسانه را ترک کند. عالوه بر این، کاربر با  کشد که کاربر به مدت زمانی طول می

ه صرفاً دیگر وارد آن رسانه کند، بلک ترک رسانه، حساب کاربری خود را در آن پاک نمی
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های اجتماعی با زندگی رومزه کاربران عجین شده و مرز  شود. همچنین، استفاده از رسانه نمی

 رنگ شده و در برخی موارد از بین رفته است.  ها با روابط واقعی کاربر کم روابط در این رسانه

معنای استفادۀ  بازی به ست. باندهای اجتماعی ا ای دیگر در استفاده از رسانه بازی، رویه باند

ها و  هماهنگ عده زیادی از کاربران برای رسیدن به هدفی خاص است که بیشتر در وبالگ

  گوید: رخ داده است. فاطمه در مورد باندهای توییتری می ترییتو

، ولی نا یعاد مخاطب، کنن یم پخش خودشونو خودشون که هستن باند یسر هی»

 «. دارن گل و و آب حق کنند یمو فکر  ننجایا ساله یلیخ. مثالً ترنییتو یمیقد

های اجتماعی مورد استفاده وابستگی و  در نهایت، باید اشاره کرد که کاربران نسبت به رسانه

  گوید: می 3«گودر»کنند. مثالً رها هنگام صحبت از  عالقه عاطفی پیدا می

 «.تشکس قلبم انگار ،شد بسته یوقت و بود محبوب من برا یلیخ گودر»

توانیم ببینیم، اما این تأثیر در  های استفاده، تأثیر ساختارهای کالن را می در رویه هرچند

های اجتماعی  شود. در قسمت بعد آثار رسانه های اجتماعی نیز مشخص می آثار استفاده از رسانه

کنیم تا در نهایت قادر به تحلیل رابطۀ ساختارهای اجتماعی و استفاده از  را تحلیل می

 اجتماعی در ایران باشیم.  های رسانه

های گذشته، آثار مختلفی داشته است که در  های اجتماعی در سال آثار: استفاده از رسانه

شوندگان  ها، آنها را برخواهیم شمرد. در وهلۀ اوّل، مصاحبه این قسمت با توجه به نتایج مصاحبه

تواند توسعۀ  این امر می اند. یک دلیل تر شده اذعان کردند که در گذشت زمان کاربران سطحی

های اجتماعی باشد که موجب دسترسی افراد بیشتری در سطوح مختلف  دسترسی به رسانه

های  اگر در گذشته فرد برای استفاده از رسانه درواقعها شده است.  جامعه به این رسانه

ترسی به اجتماعی، نیاز به حداقل سواد دیجیتالی داشت، در حال حاضر، با تسهیل روزافزون دس

  زند: ها، دیگر چنین نیازی وجود ندارد. رها در این مورد، مثال جالبی می این رسانه

 کهاوّل  بینم می که کسایی همهمثالً  یا داشته باشه تلگرام منم سالۀ شصت خاله شاید»

 روش این گن آقا می که دونن نمی تکنولوژی مورد در انقد بخرن، گوشی خوان می

 و شه می نصب بعداً که است برنامه یه اون نداره! ربطی که دونه نمی داره؟ تلگرامم

 «. نداره گوشی های ویژگی به ربطی

                                                           
1   Gooder 
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کنندگان در تحقیق این است که در گذشته، کاربران  شدن از نظر شرکت تر معنای سطحی

اند، اما در حال حاضر،  محور بوده های جدی و متن بیشتر اهل مطالعه، مباحثه و بحث

محور شده است. چنین  دستی و عمدتاً عکس تر شده و سلیقه آنها نیز نازل و دم حوصله کم

بحث آن در مورد فرهنگ توده و واال(  خصوصاًتواند در بستر مکتب فرانکفورت ) انتقادی می

شوندگان  تحلیل شود. البته تأیید اعتبار این یافته نیاز به تحقیقات بیشتر دارد، لکن مصاحبه

عنوان مثال، احسان  دانند. به های اجتماعی می ن افت سلیقه را تغییر خود رسانهیکی از دالیل ای

خواهد وبالگ بنویسد نیاز به مطالعه و فکر دارد، بنابراین هر انسانی به  معتقد است کسی که می

 بوک سیف هرچندهمین نظر را دارد،  بوک سیفرود. فاطمه نیز در مورد  نویسی نمی سمت وبالگ

، عالوه بر انتشار متن، قابلیت انتشار انواع محتواهای دیگر را دارد، اما باز هم غلبه با متن است

کم به  شوندگان معتقدند فرهنگ اینستاگرام کم گونه نیست. مصاحبه در مورد اینستاگرام ایناما 

ز دیگر های اجتماعی تبدیل شده است؛ چراکه در تلگرام نی فرهنگ غالب در استفاده از رسانه

ها را  ها، ویدئوها و گیف خوانند و از سوی دیگر بیشتر عکس های طوالنی را می ندرت متن افراد به

  گوید: کنند. سروش در این مورد، می نگاه می

 یه ،به سراغمون اومدن ینترنتکه با ا هایی رسانهتمام اون  و کالً های اجتماعی رسانه»

تر شده.  تعارض و متناقض شلوغ پلوغصورت م به حال نیتر و درع ینیمالیستیم

 یکنن محتوا که به ما منتقل می ییکه محتوا یثح ینشدن از ا تر ینیمالیستیم

نظر که  ینشدن از ا پلوغ شلوغ. یرهگ از ما نمی یهم دقت یلیتر شده و خ یحداقل

 یکبه عمق  یانوسمتعددتر شدن. اون اق یم،ش هایی که ما باهاشون مواجه می سرفصل

 «.شه یتر م عمق هر روز داره کم یگنمتر که م یسانت

، افراد در درواقعشدن کاربران است.  تر های اجتماعی، نمایشی اثر بعدی استفاده از رسانه

ورزند. احسان در  های اجتماعی اهتمام می حال حاضر بیش از گذشته به نمایش خود در رسانه

  گوید: این مورد، می

 روز هر بذاره. حاال طرف رفتنشو آلمان عکس طرف نبود که یجور این 111 یاهو تو»

 و ندارن زندگی و کارواقعاً اکثراً  ندازه که بذاره تو اینستاگرام. ملت می عکس آتلیه تو

 یه هم وواقعاً  نبود فضاها این. قبالً گرفتن عکس و رفتن آتلیه شده زندگیشون و کار

 نبود این مصرفش طرز که بود 111 یاهو حالت بهترین نبود. دیگه اینستا مثه چیزی
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 روش ذاشتی می کامنت بیشتر و ذاشتی می بالگ بذاری، یه عکس بری روز هر که

 «. بود طریقه مصرفش این بیشتر

کنند همراه با ترندها در  داند که افراد تالش می سروش هم این مسئله را سیاست نمایش می

دنیا »های اجتماعی باشند و خود نیز ترند شده و دیده شوند. احسان اتفاقی که برای  رسانه

 زنند.  افتاد را در این مورد، مثال می« طاهریان صدف»و علیرضا اتفاقی که برای « بخت جهان

ها و هنجارهای کاربران بوده است.  ها، نگرش های اجتماعی، تغییر ارزش م رسانهاثر مه

های  شدن دسترسی و استفاده از رسانه تر با عمومی خصوصاًها، به موازات و  کاربران در این سال

های  و احتماالً متناقض و متضاد با دیدگاه تر های تازه اجتماعی، به اطالعات بیشتر و دیدگاه

تدریج تغییر کند.  اند و همین عامل موجب شده تا دیدگاه آنها به ، دسترسی پیدا کردهقبلی خود

ها چگونه بر ساختارهای اجتماعی تأثیر  شود که استفاده از این رسانه در اینجا، مشخص می

در « سعید طوسی»های سنتی و مذهبی با ماجرای  گذاشته است. علیرضا از مواجهۀ خانواده

گوید. بهنام نیز از تغییر  های حاکم می ن بر تغییر نگرش آنها نسبت به روایتتلگرام و تأثیر آ

  دهد: گوید. وی توضیح می دختران آنها می خصوصاًهای خانواده سنتی،  ارزش

حجاب یا حتی باحجاب خودش رو تو مثالً  جوری نبود که یه دختر عکس بی قبالً این»

دونستن، اما االن طرف میاد  بد می این مسئله رو بوک سیفمسنجر بذاره. حتی تو 

حجاب، بابا و داداش طرف هم  ذاره، کامالً هم بی عکس مهمونی و فالن خودشو می

 «. کردن افتاد حتماً طرفو نابود می کنن. اینها اگه قبالً اتفاق می میان الیک می

 : دهد یمرها هم توضیح 

مثالً  فضایمثالً  که دیدم خیلی خودم مادر رو دیدم خیلیا روی من رو تأثیرش»

 مطالبو سری یه اینا مامانم هام خاله که جالبه بعد. کرده تغییر اینا اطالعاتش سیاسیش

 این سیاسیشون مشارکت تنها. گفته اینو مطهری علی دیدیمثالً  که فرستن می هم برا

، اما االن شد چی که گفتن نمی فرداش و ومدن می دادن می رأی رفتن می که بود

 برام خیلی این وشدن  صالحیت رد طوری اون اون یا شد یجور این این که فرستن می

 «.بودم نکرده تجربش این از قبل تا که ایه پدیده. عجیبه

های اجتماعی است؛ چراکه پیش از این،  انتشار ساده شایعات نیز یکی دیگر از آثار رسانه

د را برای تأیید اعتبار های خو های سنتی بود که هریک سیستم پخش خبر منحصر به رسانه

های اجتماعی کمتر و کمتر شده است. همچنین  خبر داشتند، اما این مسئله، در رسانه
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شود  تر شده و همین مسئله، موجب می تر و گسترده های اجتماعی ساده دسترسی به رسانه

  گوید: تر پخش شوند. پویا می شایعات در سطح وسیع

 منتشر راحت خیلی توش شایعه داره که بدی یه تلگراممخصوصاً  اجتماعی شبکۀ»

جارو پر  همه زود خیلی واقعیت، یا اس شایعه بدی تمیز بیای اینکه قبل تا شه، می

نخورید،  شیر میاد بحثی یه های خانوادگی گروهمخصوصاً  تلگرام کنه. مثالً در می

 من که گه نمی کسم هیچ نداره، مبنایی هیچ که چیزیه یه این خب. فالنن شیرا همۀ

گفته،  اینو اهواز پزشکی علوم دانشگاهمثالً رئیس  زنه می کردم. زیرشم اعالم

 این. گفت اینو مبنایی چه بر اهواز دانشگاهرئیس  که کنه تحقیق ره نمی هیشکیم

افته، اینستا خیلی  این اتفاق بیشتر تو تلگرام می. شدن منتشر به شه می شروع یهو

 «.شِیرکردن توش پررنگ نیست

اند و تحلیل همۀ آنها هدف ما در این مقاله  های اجتماعی آثار متعددی داشته ته رسانهالب

ها  شمریم. از جمله دیگر آثار این رسانه نیست، بلکه ما با توجه به اهداف مقاله این آثار را بر می

توان به تأثیرگذاری بر روابط شغلی، سرمایۀ اجتماعی، هویت و... اشاره کرد. همچنین  می

های اجتماعی موجب افزایش سرعت انتشار اطالعات و افزایش دانش و اطالعات کاربران  انهرس

همین دلیل ما در اینجا به  اند و به اند. این آثار در تحقیقات مختلف مورد بحث قرار گرفته شده

 ایم.  تفصیل به آنها نپرداخته

کنیم به این  های اجتماعی: در این قسمت تالش می ی استفاده از رسانهها هیرودالیل تغییر 

های اجتماعی  های استفاده از رسانه پرسش پاسخ دهیم که چه دالیلی موجب شده است تا رویه

دهد که عمدتاً تغییر خود  ها نشان می تغییر کند و آثار یاد شده پدید آید؟ نتایج مصاحبه

های فنّاورانه، رواج، تغییر کاربران، تغییر فضای سیاسی ـ  رفتهای مورد استفاده، پیش رسانه

 ترین دالیل این تغییرات هستند.  اجتماعی و سیر طبیعی مهم

ای خاص به رسانۀ مرجح کاربران ایرانی تبدیل شده است و هر  در هر دورۀ زمانی، رسانه

 کارکرد اصلی اینستاگرام های خود، شیوۀ مصرف متفاوتی دارد. مثالً رسانه نیز با توجه به ویژگی

بنابراین استفاده از این دو رسانه، ؛ نویسی است ، محلی برای کوتاهترییتوانتشار عکس است، اما 

های کاربران آنها نیز با هم متفاوت است.  متفاوت خواهد بود و شخصیت، عالیق و ویژگی الزاماً

زمان عضو باشد یا  رسانه هم ممکن است کاربری در چند هرچنددر اینجا باید توجه کرد که 
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های اجتماعی  حتی فعالیت داشته باشد، اما در نهایت یک رسانۀ مرجح از هر نوع از رسانه

  گوید: خواهد داشت. فاطمه می

تر  حسابی درست حرف تا 4 دنبال که هایی تر، باسوادتر، آدم آگاه بسیار های آدم توییتر»

 «. نداره رو اینا کدوم هیچ هستن؛ اینستاگرام خبرن نقد و

تر نیز به صحبت  شوندگان نیز صورت گرفت. پیش ای توسط دیگر مصاحبه چنین مقایسه

نویسی با استفاده از اینستاگرام اشاره کردیم که موجب  احسان دربارۀ تفاوت وبالگ

 شدن کاربران شده است.  تر سطحی

های هوشمند و  یهای فنّاورانه، دلیل بعدی این تغییرات است. انقالب گوش پیشرفت

های قبل،  ها هستند. در سال ترین نمودهای این پیشرفت گسترش اینترنت پرسرعت مهم

های  کننده از رسانه و کامپیوترهای شخصی، تعداد افراد استفاده 3آپ استفاده از اینترنت دایال

ین های هوشمند و افزایش سرعت اینترنت، ا کرد، اما با گسترش گوشی اجتماعی را محدود می

های اجتماعی دسترسی پیدا کردند.  بنابراین افراد زیادی به رسانه؛ ها از بین رفت محدودیت

های اجتماعی انجامید که دلیل بعدی این  ها به رواج استفاده از رسانه این پیشرفت درواقع

ها دسترسی  تغییرات است. رواج استفاده، موجب شد افرادی که پیش از این اصالً به این رسانه

ها روی آورند و هم  کردند، به استفاده از این رسانه داشتند و یا استفاده از آنها را نکوهش مین

هایشان در این خالل  ها و ارزش ها را تغییر دهند و هم نگرش های استفاده از آن رسانه رویه

زمان شد.  دستخوش تغییر شود. این تغییرات با تغییرات سیاسی ـ اجتماعی در ایران هم

های دولتی مانند وزیر  های اجتماعی و حضور پررنگ مقام ت دولت حسن روحانی از رسانهحمای

های منفی نسبت به  های اجتماعی باعث شد تا نگرش امور خارجه، محمدجواد ظریف، در رسانه

کار نیز به استفاده از آنها روی آورند.  رنگ شده و حتی نهادهای محافظه کم جیتدر بهها  این رسانه

ین مسئله، موجب شد اعتماد بخشی از جامعه که تحت تأثیر این نهادها، استفاده از خود ا

های اجتماعی جلب شده و از آنها  دانستند، نسبت به رسانه های اجتماعی را مذموم می رسانه

های اجتماعی را تسهیل کرد و خود  این تغییرات، رواج استفاده از رسانه درواقعاستفاده کنند. 

عنوان یک خواست عمومی شد.  ها به ه، موجب حمایت بیشتر دولت از این رسانهرواج استفاد

های  زمان، باعث تغییرات ساختاری در استفاده از رسانه مجموعه این عوامل در هم تنیده و هم

 اجتماعی و آثار آن شد. 

                                                           
1 Dial Up 
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کنند که  شوندگان بر موارد باال، اما آنها به این مسئله نیز اشاره می رغم تأکید مصاحبه علی

آمد.  ناخواه پیش می های اجتماعی، یک سیر طبیعی است و خواه تغییرات در استفاده از رسانه

 اند.  گر را داشته در این بین عوامل باال نقش تسهیل

 بحث: بازی ساختار

های اجتماعی بر ساختارهای جامعه اثر  دهد که استفاده از رسانه ها نشان می تحلیل مصاحبه

گذاشته و از طرف دیگر، خود این استفاده نیز تحت تأثیر ساختارهای کالن قرار داشته و 

توان در تأثیر فیلترینگ  ترین تأثیر ساختارها بر استفاده را می دستخوش تغییر شده است. مهم

ها و ساختارهای کلی  ، فیلترینگ به سیاستدرواقعترجیح یک رسانۀ اجتماعی دید. بر ترک/

گردد و تأثیر آن را هم در ترک/ترجیح و هم در نحوۀ مصرف یک رسانۀ اجتماعی  جامعه بر می

های امنیتی کاربران نیز قرار دارد که خود جزئی از  توان دید. نحوۀ مصرف تحت تأثیر نگرانی می

توان  ترینگ دارد. از این منظر، میساختارهای سیاسی جامعه است و رابطۀ نزدیکی با فیل

های کاربری را تحلیل کرد. همچنین  های تزئینی برای حساب های مستعار و عکس انتخاب نام

گذارند. تغییرات سیاسی ـ  های امنیتی و فیلترینگ بر نوع مطالب منتشر شده نیز اثر می نگرانی

انجامند هم بر استفاده  اسی میجزئی ـ در ساختار سی هرچندفرهنگی در جامعه که به تغییر ـ 

مثال، تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت  عنوان بههای اجتماعی تأثیر دارند.  از رسانه

نژاد،  های اجتماعی نسبت به دولت محمود احمدی حسن روحانی که نگرش مثبتی به رسانه

است؛ چنین تغییری در های اجتماعی گذاشته  داشت/دارد تأثیر اساسی بر استفاده از رسانه

 بوک سیفای مانند  ای مانند تلگرام نسبت به رسانه کمیت و کیفیت استفاده کاربران از رسانه

 مشهود است. 

جدا از نقش ساختار سیاسی، ساختار فرهنگی نیز عامل دیگری است که استفاده از 

انی امنیتی ندارند ـ مثال، برخی کاربران که نگر عنوان بهدهد.  های اجتماعی را شکل می رسانه

های حاکم ـ از اسم مستعار و عکس تزئینی  عمدتاً کاربران زن مذهبی و همسو با گفتمان

چنین، یکی از عواملی  کنند که تحت تأثیر ساختارهای فرهنگی آنها قرار دارد. هم استفاده می

جر شده است، های اجتماعی بر دیگر کارکردها در ایران من که به تقدم کارکرد ارتباطی رسانه
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ارتباطی مشخصی  3ساختار فرهنگی ایران است. از یک سو، مردم ایران از گذشته، کردارهای

های محلی و کوچک برای آنها  در جمع خصوصاًاند که نشان از اهمیت ارتباط با دیگران،  داشته

شدن  معهای ایرانی بوده است یا ج نشینی یک سنت رایج در خانواده  دارد. مثالً در گذشته، شب

زدن، یک امر معمول بوده  های تابستان در کوچه و گپ افراد یک محله و همسایگی در غروب

های مبتنی بر عالقه  های اجتماعی )مانند گروه توان گفت ارتباط در رسانه بنابراین، می؛ است

ی های زیادی برا تلگرام( بازتولید این ساختار فرهنگی است. از سوی دیگر، در ایران محدودیت

رابطه با جنس مخالف وجود داشته و همچنین فضاهای مناسب برای گرد هم آمدن افراد ـ 

تواند عامل  سادگی مهیا نبوده یا منع قانونی داشته است. این مسئله، می جوانان ـ به خصوصاً

تواند  استفادۀ پررنگ کاربران برای برقرای رابطه با جنس مخالف باشد. همچنین این امر می

های اجتماعی را  گسترده کاربران ایرانی برای برقراری ارتباط با دیگران از طریق رسانهاستفاده 

رفته مردم ایران ـ  توان جایگزین فضاهای ازدست ی مینوع بههای اجتماعی را  توجیه کند. رسانه

  گوید: جوانان دانست. مریم در این مورد، می خصوصاً

 از، میداد دست از فضاهامونو ما. میندار حیتفر و خودمون ابراز یبرا یگرید یجا ما»

 مکتوب اتینشر تیاهم تا یخانوادگ روابط تا گرفته دماآ با سمونیف تو سیف روابط

 ما. میداد دست از رو همه اونا. داشتمشدن  چاپ و نوشتن یرزوآ که یمن یبرا

 «.رو برای بودن انتخاب کردیمجاترین  نهیهز کم، جاترین  منت کم، جاترین  ساده

های اجتماعی مؤثرند.  گیری استفاده از رسانه ساختارهای آموزشی و فنّاورانه نیز بر شکل

که سواد  ، درصورتیدرواقعتوان در نقش سواد دیجیتالی دید.  تأثیر ساختار آموزشی را عمدتاً می

کند. نقش  های اجتماعی نیز تغییر می دیجیتالی افراد ارتقا یابد، آنگاه نحوۀ استفاده آنها از رسانه

مشخص  طور بههای جدید  ساختارهای فنّاورانه نیز مشخص است، پیدایش و گسترش فنّاوری

در مسئله رواج این  خصوصاًهای اجتماعی را تغییر داده است که این تغییر  استفاده از رسانه

کند که در بخش قبل مورد بحث قرار گرفت. برخی ساختارها مانند  پیدا می ها، نمود رسانه

دلیل مشخص بودن  های اجتماعی مؤثرند و به ساختار اقتصادی نیز مشخصاً بر استفاده از رسانه

 ایم.  تأثیر آنها ما در اینجا به آن نپرداخته

دارد که آنها را تغییر نیز  تنها تحت تأثیر ساختارها قرار های اجتماعی، نه استفاده از رسانه

های کاربران  ها، هنجارها و نگرش ترین تأثیر استفاده بر ساختار را در تغییر ارزش دهد. مهم می

                                                           
1 Practice 
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های اجتماعی در  حجاب زنان و دختران در رسانه عنوان مثال، گذاشتن عکس بی توان دید. به می

ها، در حال  اده از این رسانهو با گسترش استف جیتدر بهشد، اما  گذشته ضدهنجار محسوب می

تا حد زیادی از بین رفته است.  ای، اگر نگوییم دیگر ضد هنجار نیست حاضر قبح چنین مسئله

های سیاسی و مذهبی کاربران را هم تغییر داده است که  های اجتماعی، نگرش استفاده از رسانه

های اجتماعی بر  رسانه های قبل به تفصیل به آنها اشاره شد. استفاده کاربران از در بخش

توان  های اجتماعی در انتخابات ایران را می گذارد. نقش رسانه ساختارهای سیاسی نیز اثر می

ها دانست. البته شاید استفاده از  یکی از دالیل تغییر رویکرد دولت نسبت به این رسانه

ای نیز  های ماهواره همثال نقش شبک عنوان بههای اجتماعی تنها دلیل این تغییرات نباشد،  رسانه

تواند مورد تحقیق قرار گیرد، اما مسلماً بخشی از این تغییرات  در این تغییرات ساختاری می

 های اجتماعی است که در این مقاله، ما سعی کردیم آن را تحلیل کنیم.  تحت تأثیر رسانه

 بندی جمع

های اجتماعی بود.  ه از رسانههدف این مقاله، تحلیل تأثیر متقابل ساختارهای اجتماعی و استفاد

ی ها هیروهای اجتماعی، ما به شناخت  در ابتدا، برای تحلیل تأثیر ساختارها بر استفاده از رسانه

های مرجح و دالیل انتخاب آنها  طریق اولی، شناخت رسانه های اجتماعی و به مصرف رسانه

ثیر ساختارهای اجتماعی هستند، پرداختیم. در اینجا نشان دادیم که برخی از این دالیل، تحت تأ

مشخص به تأثیر ساختارها مربوط  طور بهاما باید توجه کرد دالیل دیگری نیز وجود دارد که 

توان با استفاده از نظریۀ استفاده و خشنودی و تا  . در تحقیقات بعدی در این مورد، میشود ینم

حدی نظریۀ نمایش گافمن، این دالیل غیر ساختاری را تحلیل کرد. سپس نشان دادیم که 

 . کنند یمهای اجتماعی تغییر  ساختارهای اجتماعی، خود چگونه بر اثر استفاده از رسانه

دهد که دالیل ترک/ترجیح یک رسانۀ اجتماعی در ایران عمدتاً به  مینتایج تحقیق نشان 

های امنیتی، شرایط زندگی  فیلترینگ و اختالالت فنی، حضور دوستان، رسانه جدید، نگرانی

های رسانه و امکانات آن، عادت،  کاربر، تصور کاربر از رسانه جدید، سواد دیجیتالی، ویژگی

شود. البته این دالیل ترک/ترجیح در سطح  اد مربوط میشدن رسانه و اختالفات افر بسته

توان این دالیل را مشخص کرد، اما با توجه به  راحتی نمی عمودی است و در سطح افقی، به

های بیشتری برای تعامل و ارتباط داشته باشد،  توان گفت که هرچه رسانه، ظرفیت ها، می یافته
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پالس  عنوان مثال، ساختار گوگل گیرد. به ل قرار میاز سوی کاربران ایرانی بیشتر مورد استقبا

 بوک سیفکردن است و افراد در یک حلقۀ اجتماعی، آن سطح از تعامل را که در  مبتنی بر دنبال

پالس در ایران  نشدن گوگل توانند تجربه کنند و این یکی از دالیل محبوب کنند، نمی تجربه می

کنند.  رسانه، نقش مهمی در ترجیح آن بازی می های یک است. همچنین در سطح افقی، ویژگی

گردد. از سوی دیگر،  های آن بر می اپ یا الین به ویژگی مثالً دلیل عمدۀ ترجیح تلگرام بر واتس

مشخص نیست، چون کاربران از سایت دوم  سیاسپابر مای  بوک سیفدلیل ترجیح سایتی مثل 

شد،  استفاده از مای اسپایس در ایران شایع می بنابراین ممکن است اگر ابتدا؛ اند استفاده نکرده

 بوک سیفدادند، اما این اتفاق نیفتاد و دلیل شیوع اوّلیۀ  ترجیح می بوک سیفکاربران آن را بر 

 توان آن را معلوم کرد.  ی مای اسپایس نیز مشخص نیست و در این تحقیق نمیجا به

های ابتدایی بیشتر سرگرمی و کسب یک  رغم اینکه هدف کاربران در سال همچنین علی 

تر و هدفمندتر شده است. هدف عمدۀ  تجربه جدید بوده است، اما در ادامه، استفادۀ آنها گزینشی

های اجتماعی، برقراری رابطه با دیگران بوده است.  کاربران ایرانی در تمام دوران استفاده از رسانه

، برقراری رابطه با جنس مخالف، نقش مهمی برای کاربران داشته است. خصوصاًر این بین د

کردن فرصت برابر برای مشارکت و  دلیل فراهم های اجتماعی به همچنین کاربران از رسانه

ها،  رغم نقش ارتباطی این رسانه اند. عالوه بر این، مشخص کردیم که علی استقبال کرده اظهارنظر

 کند.  وقوع رخدادهای مهم در سطح جامعه، شیوۀ مصرف کاربران نیز تغییر میدر زمان 

ها،  تأثیر آنها بر تغییر نگرش خصوصاًهای اجتماعی و  در نهایت، با برشمردن آثار رسانه

های اجتماعی  های کاربران نشان دادیم که چگونه ساختارها، استفاده از رسانه هنجارها و ارزش

های اجتماعی نیز چگونه ساختارهای جامعه را  تفاده کاربران از رسانهدهند و اس را شکل می

دهد. البته در استفاده از نتایج این تحقیق باید یک نکته را مدّ  تحت تأثیر قرار داده و تغییر می

شده است  انجام 3175زمان اجرای تحقیق است. این پژوهش در سال  نظر داشته باشیم و آن هم

های اجتماعی )هم از نظر فنّاوری و بسترهای ارائه دهنده  ات سریع رسانهو با توجه به تغییر

خدمات و هم محتوا و تأثیر و تاثر آنها در رویدادهای مختلف جامعه( باید این نکته در 

عنوان مثال، در مدتی که از انجام پژوهش  های آتی از این پژوهش مورد توجه باشد. به استفاده

تواند در  فیلتر شد و این خود می 3179ران در اردیبهشت سال گذشته است، تلگرام در ای

تحقیقات بعدی مورد توجه باشد تا مشخص شود آیا ادامۀ حضور کاربران ایرانی در تلگرام پس 
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تواند نتایج این  ( می3179؛ یاسری، 3171از فیلترینگ و کاهش نیافتن استفاده آنها )یاسری، 

این نتایج قرار دارد. چنین رویدادها و اتفاقاتی هم در  تحقیق را تأیید کند یا در تضاد با

تواند مورد توجه باشد و هم در استفاده از نتایج تحقیق باید مورد توجه  های بعدی می تحلیل

تواند زمینه ساز  باشد، عالوه بر اینکه نتایج تحقیق حاضر در کنار رویدادهای پس از آن خود می

 مینه باشد. های بیشتر در این ز انجام پژوهش
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 منابع

 ( نظر3187آزادارمکی، تقی ،)(، چاپ مای، تهران: سروش )انتشارات صداوسیشناس جامعه یها هی

 . ششم

 ( 3171استونز، راب )تهران: نشر مرکز. مهردادی، ردامادیمی، مترجم: شناس متفکران بزرگ جامعه . 

 نفوذ  یباوّلین کشور در ضر یرانهستند؟/ ا بوک سیکاربر ف یرانیا یلیونچند م»(، 3172نا ) بی

  از: 3171تیر  39، مشرق نیوز، بازیابی شده در تاریخ «یانهدر خاورم ینترنتا

https://goo. gl/L8sa9s 
 بر مجازیشبکۀ اجتماعی  یک ترجیحمطالعۀ دالیل » ،(3174) نیحسکرمانی،  و ربیعی، علی 

 جهانی ، مجله«بوک سیف و پالس گوگل رقابت: موردی دیگر؛ مطالعه مجازی اجتماعی یها شبکه

 . 37فارسی، شماره  رسانه، نسخه

 ( 3174ریتزر، جرج ،)ی در دوران معاصر، مترجم: ثالثی، محسن. تهران: شناس جامعهی ها هینظر

 ی. علم

 ( 3171سعادت، علی؛ رحمانی، شادی و تیمورپور، بابک ،)یلی، ارائه موبا یاجتماع یها شبکه یبررس

 ، ایران: تهران. اطالعات یو فناور یوترپژوهان کامپ نفرانس دانشک یندومشده در 

 یها شبکه اتبررسی تأثیر»(، 3172)سعید ، فرامرزیانی وشیرزاد ، بخشی؛ محمد، سلطانی فر 

( 91های ارتباطی، ) ، فصلنامه پژوهش«ها و توییتر بر گرایش اعضا به این شبکه بوک سیاجتماعی ف

 373ـ  393. صص 21

 و  یشناخت یابی آنتونی گیدنز: پیامدهای تئوریک و روش تئوری ساخت»(، 3187رنگ )صدیقی، به

 319ـ  343. صص 7شماره ، 1پژوهش اجتماعی: دوره ، «یشناس کاربرد عملی آن در جامعه

  اجتماعی و مجازی در  یها بررسی نفوذ شبکه»(، 3188) دیوحدیس، عقیلی وحمید ، ضیایی پرورـ

 41ـ  21. صص 4( 81فصلنامه رسانه، ) ،«میان کاربران ایرانی

 رسان پیام ترجیح عوامل ( مطالعه3175) ، پاکدامن، یوسف و آشتیانی، محمدکرمانی، حسین 

ایرانی ، فصلنامه جامعه ، فرهنگ، رسانه.  کاربران توسط مشابه های برنامه دیگر بر تلگرام فوری

 .38شماره 

 ( مطالعه رابطه سرمایه اج3174کرمانی، حسین ) ،تماعی با استفاده از وایبر در بین کاربران ایرانی

 .35فصلنامه جامعه ، فرهنگ، رسانه. شماره 

 ( دریافت شده از کانال تلگرامی 3171یاسری، طاها ،)@TahaYasseri  اردیبهشت  31در تاریخ

 https://t. me/TahaYasseri/8از آدرس:  3179
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 https://t. me/TahaYasseri/54از آدرس:  3179
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