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چکیده
شبکه های اجتماعی نوین به عنوان یک رسانة تأثیرگذار در ایجاد فضایی باز و گسترده برای کاربران خود ،بویژه زنان نقش مهمی را ایفا
کرده است .روش های به کار رفته در این پژوهش عبارتند از روش های اسنادی ،مطالعة میدانی و پیمایشی .دادههای پژوهش با
تکنیکهای تحلیل محتوا ،مشاهده ،مصاحبه و پرسشنامه جمعآوری شده است .جامعه آماری پژوهش ،زنان دانشجوی دانشکده علوم
اجتماعی واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه تهران می باشند .چارچوب نظری این مطالعه تلفیقی از نظریات حوزة عمومی و کنش ارتباطی
هابرماس ،نظریة ارتباطات کامپیوتر واسط و استفاده و خشنودی می باشد ،نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان دهندة تغییر رفتار کاربران
در زمینه های فردی ،عاطفی ،خانوادگی و اجتماعی با تأثیرپذیری از میزان و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی می باشد ،همچنین نوع
فعالیتی که کاربران در این فضا دارند ،بر ایجاد تفاهم ارتباطی نقش دارد ،یعنی کاربران با استفاده از زبان و مفاهیم مشترک به گفتگو در
این فضا پرداخته و مقاصد ارتباطی را دنبال می کنند .در این پژوهش فرضیة نقش افزایش مهارت کاربران ،از فرضیة ویژگی های فردی و
اجتماعی ،نقش تحصیالت در تغییر رفتار تأیید شدند .در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده ،راهکارهایی مانند :تغییر رویکرد برنامه
ریزان و مسؤولین کشور نسبت به این فضا و برداشتن محدویت استفاده از شبکه های اجتماعی نوین ،حذف نگاه منفی آنها در مورد
کاربران این شبکه ها ،راه اندازی سایت های بومی مشابه فیس بوک در ایران با همان جذابیت ها و قابلیت ها ،آموزش های عمومی به
جوانان و خانواده های آنان و ...ارائه شده است.
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مقدمه

حدود نیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل میدهند .اين گروه با برخورداری از قابلیتها و امکانات آموزشی و فنی نوين می-
توانند تأثیر زيادی بر نسلهای بعدی داشته باشند ،لذا مطالعه و تحقیق در اين مورد ،يکی از گفتمانها و مسائلی است که ذهن
پژوهشگران را درگیر خود کرده است .امروزه گسترش امکانات تکنولوژی نوين اينترنتی در ايران فرصتی است که زنان از آن
استفاده فراوان میکنند .بالطبع بر اثر استفاده از اين تکنولوژی ،تغییرات زيادی در نگرش ،رفتار و زندگی آنها ايجاد میشود .از
سوی ديگر انگیزههای آنان با تغییر زمینههای ايجاد شده در رسانهها و جامعه ،متحول شده و مبنای بسیاری از دگرگونیها در
زندگی آنها میشود ،تا آنجا که تربتی در مقدمه کتاب ارتباطات کامپیوتر واسط میگويد" :تکنولوژیهای نوين ارتباطی و
گسترش فراگیر آن ،که به دنبال خود مفاهیم جديدی چون ،فضای مجازی و ...را به همراه آورد ،تغییر و تحوالت زيادی در
زندگی بشر ايجاد کرد و ما را با جهان جديدی مواجه ساخت .جهانی که در آن متفاوت میانديشیم ،مینويسیم ،میخوانیم ،ارتباط
برقرار میکنیم و به طور کلی جهانی که در آن متفاوت زندگی میکنیم ".از جمله اهداف ايجاد و توسعهی شبکههای اجتماعی
مجازی میتوان به ساماندهی و پیوند گروههای اجتماعی مجازی بر محور مشترکات اعتقادی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی ،به
اشتراك گذاردن عالقهمندیها و ايجاد محتوا توسط اعضاء ،توسعهی مشارکتهای اجتماعی و تعامالت انسانها ،اشاره کرد" .هر
شبکه ی اجتماعی ،فرهنگ ارتباطاتی خاص خود را دارد .يعنی منش و گفتار مخصوص و منحصر به فرد برای خود برگزيده است.
البته میتوان شبکههايی را يافت که فرهنگ ارتباطاتی تقلیدی برای خود برگزيدهاند .فرد با عضويت در هر شبکهی اجتماعی درگیر
نوع خاصی از فرهنگ ارتباطاتی می شود که شامل برخورد ،تکه کالم ،اصطالحات مخصوص ،رفتار ،تیپ شخصیتی و ظاهری و...
است(".سلیمانی پور )23 :2113 ،با شناخت عوامل مؤثر بر رفتار و برنامهريزی صحیح میتوانیم ،در جهت تقويت رفتارهای مؤثر و
مثبت ،گام های استواری برداريم و اثرات سوء روابط و مناسبات نامطلوب برخاسته از تکنولوژی نوين را کاهش دهیم.
بیان مسأله

در چند دهة اخیر ،زندگی انسانها ،شديداً تحت تأثیر رسانهها و ارتباطات نوين ،قرار گرفته است .اين واقعیت نه تنها زندگی
اجتماعی را متأثر ساخته ،بلکه به خصوصیترين ابعاد زندگی انسان نیز رسوخ نموده است و نگرشها و رفتارهای جديدی را در بین
مردم رواج داده ،نظرات و گرايشهای فراوانی را ايجاد کرده و دگرگونیهايی در جنبههای مختلف زندگی بشر پديد آورده است.
"تغییراتی که امروزه در جهان ،جريان دارد و جوامع و فرهنگهای مختلف را ،بیش از همة اعصار گذشته به هم وابسته میسازد.
همراه با شتاب گرفتن ضرباهنگ تغییر ،آنچه در يک نقطه از جهان روی میدهد میتواند به طور مستقیم بر جاهای ديگر تأثیر
بگذارد .به دلیل شکلهای نوين ارتباطات الکترونیکی ،همة ما از "حیات خلوتهای يکديگر"باخبريم ،بسیار بیشتر از آنچه نسل-
های گذشته بودند( ".گیدنز )91:2113،الزم به ذکر است که در زندگی کنونی اينترنت يک ضرورت محسوب میشود و همین
ضرورت ما را به تأمل و شناخت هر چه بیشتر محیط مجازی میکشاند .اکنون ارتباطات در شبکة گستردهای از روابط بسیار متنوع
قرار گرفته است ،اين تنوع شامل انسانهای متفاوت با جنسیتهای مختلف میشود که در جوامع گوناگونی به سر میبرند و با
شبکه های اجتماعی در دنیای گسترده مجازی و تکنولوژی جديد مرتبط هستند .در واقع"شبکهها ساختارهايی باز هستند که می-
توانند بدون هیچ محدوديتی گسترش يابند و نقاط شاخص جديدی را در درون خود پذيرا شوند .شبکهها ابزار مناسبی برای
فعالیتهای مختلف هستند(".کاستلز)343:2114،
"شبکههای اجتماعی سايت هايی هستند که از يک سايت ساده مانند موتور جستجوگر با اضافه شدن يک امکاناتی مانند چت و
ايمیل و چیزهای ديگر خاصیت اشتراكگذاری را به کاربران خود ارائه میدهند .شبکههای اجتماعی ،محل گردهمايی صدها
میلیون کاربر اينترنت است که بدون توجه به مرز ،زبان ،جنس و فرهنگ ،به تعامل و تبادل اطالعات میپردازند .هدف از اين
شبکهها ايجاد جهانی آزادتر و شفافتر و درك و ارتباط بیشتر است(".عاملی.)21:2113 ،
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حقیقت اين است که ورود به اينترنت ،استفاده ار آن و عضويت در شبکههای اجتماعی ،بر نحوة استفاده از امکانات و گسترش آنها
و همچنین بر زندگی خانوادگی ،روابط بین افراد خانواده و رفتار تأثیر زيادی بر جای میگذارد .در فرايند چنین تغییر و تحوالتی،
پستوهای ذهن زنان روشن و رسوبات ذهنیشان ،چون حباب ترك برداشته و ارزشهايشان آرام و بی صدا فرو میريزد ،روابط میان
فردی متزلزل ،ذهنها بیدار و رفتارشان تحت تأثیر قرار میگیرد ،تا آنجا که گیدنز مینويسد" :اينترنت قلب تپندة انقالب ارتباطی
است (".گیدنز " )931:2113،ما در مقام فرد ،کنترلی بر تغییر تکنولوژيک نداريم ،و ضرباهنگ تند اين تغییر تهديدی است که شايد
زندگی ما را همچون سیل با خود ببرد .تأثیر اين فناوریهای نوين غالباً احساس آشوب و پريشانی به ما میدهد(".همان )102 :تغییر
و تحول سريع جامعه ،درون ما را هم به سرعت تغییر میدهد ،چنانچه از ديد تافلر در موج سوم" ،تنها جريان اطالعاتی را سرعت
نمیبخشد ،بلکه ساختار عمیق اطالعاتیمان را که اعمال روزانهمان بر آن استوار است دگرگون میسازد( ".تافلر )121:2191،در
حقیقت "رابطه بین ارتباط و شخصیت فردی پیچیده اما ناگسستنی است .نمیتوان رسانههای همگانی را متحول ساخت و انتظار
داشت که هیچ تغییری در افراد جامعه پديد نیايد .انقالب در رسانهها به معنای انقالب در درون انسانهاست(".همان" )903،مهم-
ترين تغییر در عصر حاضر ،تحول در دنیای ارتباطات و پیشرفت رسانههای ارتباطی از جمله اينترنت است .اينترنت در حال
دگرگون ساختن سیمای زندگی روزانه است ،تیره و تار ساختن مرزهای میان امر جهانی و امر محلی ،ايجاد مجراهای تازهای برای
ارتباطات و تعامل و امکان پذير ساختن انجام وظايف هرچه بیشتری به صورت شبکهای(".گیدنز)911:2113،
اين نکته قابل تأمل است که در گذشته ،روابط ما بیشتر محدود به کسانی بود که با آنها ارتباط رو در رو داشتیم و از کسانی تأثیر
میپذيرفتیم که در فرهنگ ما و با ما رشد کرده بودند .آنچه را که آنها از طريق جامعهپذيری به ما انتقال میدادند فرا میگرفتیم و
بر اساس آن معیار ،رفتار ما تعیین میشد".اما اکنون اينترنت موجب وسعت افقهای ما میشود و فرصتهای بیسابقهای برای
برقراری تماس با ديگران در اختیار ما می گذارد ،اما ضرباهنگ لجام گسیختة رشد و گسترش اينترنت ،نشانگر تهديدها و چالش-
هايی برای شکلهای سنتی تعامل انسانی نیز هست ،موجب وسعت و پرمايگی شبکههای اجتماعی مردم میشود".
(گیدنز" )914:2113،سرعت عمل ،ناشناسماندن ،سیال بودن و ويژگیهای ديگر میتواند فضای يکسان و مشابهی را فارغ از
الزامات ساختی (جنسیتى ،2طبقاتى ،1قومى ،1نژادی 4و مکانی)3فراهم سازد که مستعد تجارب متفاوتی برای کاربران اينترنت است.
تعامالت آزمايشى ،کنجکاوانه و يا با نیت افزايش ظرفیت شناختى ،کاربران اينترنتی را با ذهنیت و گرايش جديدی تجهیز میکند
که میتواند رفتار و تعامالت آنها در دنیای واقعی را به چالش کشانده و تغییراتی را هر چند جزئی در میدان عمل اجتماعی آنها
فراهم سازد( ".زارع )1 :2130 ،در واقع کشور ايران ،نیز تحت تأثیر شديد تغییرات تکنولوژيـکی قرار گرفته و بالطبع در روابط و
مناسبات گروه های اجتماعی از جمله زنان نیز تغییرات زيادی ايجاد شده است ،تغییراتی که در اليههای زندگی آنان نفوذ کرده و
روابط آنان ر ا از وضعیت سنتی خارج نموده و وارد دنیای جديد تکنولوژی کرده است .به طوری که نحوة ارتباطات متأثر از
اينترنت شده و شبکه های اجتماعی به عنوان بخشی از اينترنت فضای جديدی را برای کاربران ايجاد کردهاند تا هم ،شکلگیری
رفتارهای جديد را شاهد باشیم و هم تغییر رفتارهای سنتی را .زنان ايرانی "بیدار و گاه بیزار" از شرايط فعلی و محدوديتها ،وارد
فضای مجازی شده و سپس به کالبد شکافی محیط اطراف میپردازند .آنان در تعامل با دنیای مجازی ،که خود باعث تغییر و در هم
شکسته شدن چارچوبها میشود ،آگاهیشان نسبت به محیط ،جامعه و ...افزايش يافته است ،افزايش آگاهی و کسب تجارب
متفاوت ،در يک جامعة مردساالر ،گاه باعث تأثیر و يا تغییر انگیزهها ،نگرشها و رفتارهای آنها شده است ،و گاه تفکر در مورد
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محیط ،ذهن آنان و تعامالتشان را درگیر چالشهای عمیقی کرده است .پرسش آغازين بر اين واقعیت استوار است که آيا
تکنولوژی جديد و پیشرفتة اينترنتی و بسترهای نوين شبکه های اجتماعی در تغییر رفتار زنان نقش داشته است؟ و اگر داشته ،باعث
چه تغییراتی در رفتار آنان شده است؟ آيا باعث کاهش تعامالت گرديده ،يا شکل تعامالت را تغییر داده است ،و از ارتباط چهره به
چ هره به شکلی جديدتر به دنیای مجازی کشانده است و باعث گسترش حوزة عمومی و ايجاد تفاهم ارتباطی در آن فضا شده
است؟
اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

ارتباط چهره به چهره ( 2)ftfهمیشه نتیجه دلخواه را به ما نداده و تمام نیازهای ما را در دنیای امروز برآورده نمیکند .در قرن
جديد که ما با هجوم وسايل مُدرن مواجه شدهايم ،نحوه کنش متقابل و زندگی ما تحت تأثیر اين تغییرات قرار گرفته است .اکنون
ديگر تصور زندگی ،بدون وجود رسانههای ارتباطی مُدرن ،دشوار و حتی غیر ممکن است .تکنولوژی ارتباطی فاصلهها را در
نورديده و جهان را به دهکدهای تبديل کرده است ،و نه تنها روشهای برقراری ارتباط تغییر يافته ،بلکه نحوة صحبت کردن و
بسیاری از رفتارها تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
حقیقت اين است که "نوآوریهای جديد میتواند دنیا را به شکل غیر قابل تصوری تغییر دهد(".ترلو  )33: 2130همانطوری که
"توماس هاگز ( )2334معتقد است مادامی که تکنولوژی تکامل میيابد ،ارتباط نیز تغییر میکند(".ترلو )19: 2130 ،اين نکته حائز
اهمیت است که اينترنت به دنبال تکنولوژیهای گستردهای مثل صنعت چاپ ،تلگراف ،تلفن ،راديو و تلويزيون ،برای برقرار
ساختن ارتباط آمدهاست" .در حالی که اينترنت ،افراد را مشتاقانه به سوی خود جلب میکند ،ناکامیهای آن بیشمار است .جايی
است که به نام مقدس آموزش و پیشرفت جنبههای مهمی از تعامالت انسانی بیرحمانه کم ارزش میشود( ".استول  233 :2333به
نقل از ترلو )10 :2130 ،استفاده بیشتر از اينترنت به همراه کاهش ارتباط با افراد خانواده و خانه ،کاهش اندازة حلقة اجتماعی و
افزايش افسردگی و تنهايی است( .کروات و همکاران ،2021 ،2331 ،به نقل از ترلو )10 :2130 ،محمد بتز متخصص امور آموزشی
میگويد" :صرفنظر از ابزاری که به کار میبريم ،احتماالً رفتارهايمان تحت تأثیر ابزارهايی است که از آن استفاده میکنیم...
"(ترلو ) 22 :2130 ،بنابراين ،با توسعه روز افزون وسايل ارتباطی ،بخصوص اينترنت و گسترش استفاده کنندگان از اين رسانه،
رسوخ و در هم تنیدگی اين رسانه در زندگی انسانها بیشتر میشود و تأثیری که اينترنت بر رفتار بشر بر جای میگذارد ،شديدتر
میگردد .بنابراين شناخت فضای مجازی ،کارکردها و اثراتی که بر روابط و تعامالت افراد میگذارد ،الزم و ضروری به نظر می-
رسد ،و چون تعداد بیشماری از کاربران اينترنت دانشجويان زن میباشند ،انجام تحقیقات جدی ،در اين زمینه غیر قابل اجتناب
است .زيرا هرگز نمی توان اثراتی را که اينترنت در رفتار و زندگی زنان ايجاد کرده است ،ناديده گرفت .با توجه به کمبود تحقیقات
در حوزه شبکه های اجتماعی ،و بخصوص اثرات آن در زندگی و رفتار زنان ،نیاز جدی به پژوهش در اين زمینه احساس میگردد،
تا با در نظر گرفتن نیازها ،زمینهای برای برنامهريزی صحیح فراهم گردد.
اهداف پژوهش

اهداف ما در اين پژوهش ،عبارتند از:
 .2مطالعه و بررسی وضعیت رفتار زنان ،به ويژه زنان دانشجوی عضو شبکههای اجتماعی در ايران.
 .1مطالعه و بررسی نقش شبکه های اجتماعی نوين در تغییر رفتار زنان ،به ويژه زنان دانشجوی عضو شبکههای اجتماعی در
ايران.
 .1مطالعه و بررسی پیامدهای ايجاد شده در تغییر رفتار اين گروه به دلیل عضويت در شبکههای اجتماعی در ايران.
 .4ارائة راهکارها و پیشنهادها.
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مبانی و چارچوب نظری

با توجه به اينکه تکنولوژی در جوامع بشری زمینه ساز تحوالت اقتصادی -اجتماعی است ،به نظر میرسد ،با تحوالت عظیمی که
در حوزه ارتباطات اجتماعی به علت وجود و حضور تکنولوژیهای نوين ارتباطی رخ داده ،رفتارهای اجتماعی و نحوة انديشیدن
افراد جامعه تحت تأثیر قرار گرفته است ،تکنولوژی نوين ارتباطی باعث وسعت شناختها ،تغییر شکل ارتباطات و متحول شدن
زوايای زندگی انسانها شده است .اکنون ديگر ارتباطات از ارتباط چهره به چهره به ارتباط در دنیای مجازی کشیده میشود ،به
نحوی که ارتباط متقابل با شکلی جديد مطرح میگردد .از سوی ديگر "کنش متقابل الکترونیکی غالباً آزادیبخش و توانبخش
معرفی میشود ،چون مردم میتوانند هويت های اينترنتی دلخواه خود را برای خويش خلق کنند و آزادانهتر از جاهای ديگر سخن
بگويند(".گیدنز  )243 : 2113 ،اين نکته حائز اهمیت است که مردم در شبکههای اجتماعی به يکديگر پیوستهاند و با ويژگیهايی
چون گمنامی کاربر ،نبود ارتباطات غیر کالمی ،جدايی فیزيکی و قابلیت انعطاف جسمانی روبرو شدهاند .همچنین با فهم چگونگی
ارتباط و نحوه برخورداری از آن برای ايجاد روابط و حفظ و نگهداری آن ،تالش میکنند و در نهايت به تشکیل اجتماعات ،می-
پردازند .هويت ،روابط و اجتماع در روند ارتباطات شکل میگیرد که از طريق فرايندهای تعامل اجتماعی صورت میپذيرد.
درحقیقت "گمنامی به عنوان بخشی از جذابیت سحرآمیز ارتباطات کامپیوتری فرض شده است( ".پراپ روتنیک )1004،2ترلو نیز
معتقد است که :مطالعات شبکههای اجتماعی کامپیوتری نشان داده ،که در يک شبکه هر قدر روابط مستحکمتر و فعالیتها
گوناگونتر باشد ،بیشتر به يک اجتماع نزديک است.
از آنجا که در کشور ايران ،زنان هنوز نتوانستهاند قدرت اجتماعی از جمله آزادی بیان داشته باشند ،و به راحتی در عرصههای
عمومی اظهارنظر کنند ،به نظر میرسد ،شبکههای اجتماعی نوين برای آنها فضايی ايجاد کردهاند ،تا به راحتی سخن بگويند .البته
گمنام بودن کاربران ،می تواند يکی از داليلی باشد که به خروج از انزوا و خود گشودگی افراد و بخصوص زنان منجر شود.
خودگشودگی موجب شکلدهی نگرش مثبت بیشتر در مقابل خود و ديگران میشود .خودگشودگی اصطالحی است که در اغلب
موارد برای توجیه توانايی فرد در عرضه و ارائهی خود در برقراری ارتباط بهکار میرود .برخی پژوهشگران بر اين باورند که
"خودگشودگی شامل آن دسته از اظهاراتی است که فرد به گونهای آگاهانه و تعمدی و اختیاری در مورد خود با ديگران در میان
میگذارد .در واقع خودگشودگی باعث میشود به شناخت بهتری از خويشتن برسیم و آگاهی بیشتری از خويش و تمايالت خويش
پیدا کنیم ،خودگشودگی در نهايت به خود بالندگی منتج میشود .چنانچه اشخاص ديگر ،بازخوردی از رفتار ما به ما برگردانند ،ما
نسبت به برخی از مشکالت و مسائلی که با آن روبرو هستیم اطالع حاصل کرده اشتباهات خود را درمیيابیم( ".فرهنگی:2111 ،
 )211 -4و در صدد اصالح آنها برمیآيیم .از طرفی ،اکنون "شبکههای الکترونیکی توانايی بیسابقهای پیدا کردهاند؛ برای نشان
دادن واکنشهای فوری در برابر رويدادها و دسترسی به منابع اطالعات ،توزيع آن و فشار آوردن بر شرکتها ،حکومتها و هیئت-
های بین المللی ،که بخشی از استراتژیهای مبارزاتی آنها است( ".گیدنز " )911 :2113 ،با گسترش فناوریهايی مثل تشخیص
صدا ،انتشار روی موج وسیع ،پخش شبکهای و اتصاالت کابلی ،اين امکان وجود دارد که اينترنت همه تمايزهای سنتی میان رسانهها
را از میان بردارد و به يگانه مجرای ارائه اطالعات ،سرگرمیها ،تبلیغات و تجارت برای مخاطبان رسانهها تبديل شود( ".همان،
 )931حقیقت اين است که شبکه های اجتماعی فضايی برای کنش ارتباطی کاربران است .به نظر هابرماس هدف کنش ارتباطی
دستیابی به تفاهم ارتباطی است و عقالنیت در اين حوزه(حوزه کنش ارتباطی) ،براساس منطق ،گفتگوی آزاد و تفاهم استوار بوده و
به ارتباط رها از سلطه و ارتباط آزاد و باز میانجامد" .وی توسعة علم و تکنولوژی را جزء ضروری رهايی بشريت می-
داند(".اباذری 10: 2111 ،ـ )23
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گفتنی است ،رسانه ها فضايی هستند که عقالنیت ارتباطی مورد نظر هابرماس را شکل میدهند .فضايی که در آن گفتگو بر اساس
گفتگوی آزاد ،تفاهم و درك متقابل شکل میگیرد و محدوديتهای ارتباط به کنار میروند و کاربران رها از سلطه ،افکارشان را
آزادانه ارائه میدهند ،در واقع ،فضای کنش ارتباطی ،رسانهها را به سوی تعاملی شدن میبرد .به نظر هابرماس عالقههای فنی که
همان عالقه به چیرگی برفرايندهای طبیعی ،کنترل و بهرهگیری از آنها است ،از طريق رسانهها بسط میيابند .از سوی ديگر شبکه-
های اجتماعی به عنوان يک رسانه در آفريدن حوزة عمومی نقش پر اهمیتی دارند ،حوزة عمومی شامل کسانی است که در مقام
افرادی برابر در عرصهای آزاد برای بحث و گفتگوی عمومی گرد هم میآيند ،حوزهای که چارچوب اساسی دموکراسی بوده و در
پیشبرد آن نیز نقش بنیادی داشته باشد .شبکهها امکانات متعددی برای گسترش بحث و گفتگوی آزاد عرضه میدارند .آنچنان که
افراد در اين فضا آزادنه عقايدشان را ابراز میکنند" .حوزة عمومی مورد نظر هابرماس فضايی است که در آن فضا افراد به شیوه
عقالنی میتوانند به بحث بپردازند و در اين بحث به توافقی برسند .افراد در اين محیطها میتوانند به طور برابر شرکت کنند،
قدرت در اين بحثها دخالتی ندارد ،هر موضوعی میتواند در اين بحثها مطرح شود ،و در اين بحثها افراد میتوانند مسائل
خصوصی خود را مطرح کنند ،اين بحثها همیشه باز است و همیشه میتوان به آنها رجوع و دربارة آن بحث کرد( .آزاد ارمکی
و امامی )93 :2111 ،اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که اين رسانه(شبکههای اجتماعی) ،رها شدن ارتباطات از محدوديتهای
زمانی ـ مکانی را میسر ساخته و فضای عمومی را از دست دولتمردان و صاحبان قدرت اقتصادی و ...خارج کرده و بین مردم
کشانده است .فضای عمومی اکنون به تسخیر رسانهها در آمده است و رسانهها مهمترين نقش را در اين فضا برعهده دارند .گستره
همگانی فضای اجتماعیی است که در آن مردم آزادانه شرايط اجتماعی خود را نقد کرده و مشکالت را برشمردهاند و بر جريان
تصمیمگیری سیاسی تأثیر میگذارند .گستره همگانی میانجی فضای خصوصی و فضای عمومی است و هرچه آزادتر و فکورانهتر
باشد مناسبات اجتماعی خردورزانهتر و انسانیتر خواهد بود و به اين دلیل شبکهها فضايی هستند که رفتارهای سیاسی را نیز تحت
تأثیر قرار میدهند .پس میتوان گفت شبکههای اجتماعی تا حدود زيادی شرايط حوزة عمومی مورد نظر هابرماس را دارا هستند،
در فضای افقی و تعاملی شبکههای اجتماعی ،بحث شرايط آرمانی سخن مورد نظر هابرماس تحقق میيابد .در واقع هابرماس معتقد
است که "نیازهای اساسی يا اصیل معینی وجود دارد که تمامی افراد کامالً آزاد آنها را دارند و اين نیازها توسط هرکس که
صمیمانه وارد يک گفتگوی عملی شود ضرورتاً کشف خواهد شد (".استیون 1 :2110،به نقل از کفاشی" )33 :2111،در اين فضا
مردم میتوانند به بهترين شکل در تمامی زمینهها با يکديگر به تبادل اطالعات بپردازند و اين مصداق کامل نظريه کنش ارتباطی
هابرماس است(".ساروخانی )11-13 :2113،با توجه به اين که در محیط تعاملی شبکههای اجتماعی ،افراد به راحتی می توانند
"نیازهای خود را مطرح کنند ،اين طرح نیازها باعث شکلگیری يک فضای گفتگو و مباحثه شده و در اين مباحثه افکار جديدی
شکل میگیرد .هابرماس میافزايد روابط میان گويندگان و شنوندگانی که از توان ارتباط برخوردارند ،موجب میشود تا يکی
ديگر از کارکردهای گفتار که همان شیوه يا همان کاربرد زبان عادی تلفیق شده است ،وارد عمل گردد .در کاربرد توصیفی زبان
هر گفتار کنش به نوعی در بردارنده قول صمیمیت يا صداقتی است که با آن من گوينده احساسات ،نیازها و نیتهای درونیم را
برای شنونده ابراز میکنم ،درست در همین بُعد است که گفتار ،شنونده را به دنیای درونی احساسها و انگیزههای من و همین طور
به ارزيابی صحت گفتههای من میکشاند(".هابرماس به نقل از پیوزی)102 :2113 ،
همچنین تحقیقات نشان داده است که «تأثیرات روانشناسی کامپیوتر بر پديدههايی چون رشد انسان ،يادگیری ،شناخت ،شخصیت
و تعامالت اجتماعی مؤثر میباشد و کامپیوتر بعنوان رسانه ای در نظر گرفته شده است که از طريق آن رفتارهای افراد شکل گرفته و
بیان میشود(».ترلو و لنگل ،1004 ،به نقل از فرهنگی ،تربتی ،)2114 ،الزم به ذکر است که "محققین  CMCانديشههای هابرماس را
(حوزة عمومی ،فضايی که شهروندان مطلع از طريق بحث آزاد به توافق میرسند ).در اينترنت به عنوان فضای مجازی قرارداده-
اند(".ترلو )243 :2130،اين نکته قابل تأمل است که کاربران با مهم انگاشتن ارزشها ،عاليق و نقش اجتماعی خود ،برای کسب
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راهنمايی ،آرامش ،سازگاری ،اطالعات و شکلگیری هويت شخصی ،از رسانهها استفاده میکنند و به برطرف کردن نیازها و
انگیزههای خود میپردازند ،همچنین مخاطبین ،به دنبال محتوايی هستند که بیشترين خشنودی را برايشان فراهم کند .درجه اين
خشنودی بستگی به نیازها و عاليق فرد دارد .نیازها و انگیزههای مخاطبین نیز در مقولههای آگاهی و نظارت(کسب اخبار و
اطالعات از دنیای پیرامون و نظارت بر محیط اجتماعی خويش) ،روابط شخصی(استفاده از محتوای رسانهای برای ارتباط و گفتگو
با ديگران) ،هويت شخصی(کسب خود آگاهی ،يافتن الگوهای رفتاری و تقويت ارزشهای شخصی) و سرگرمی قرار میگیرد .در
حقیقت شبکههای اجتماعی فضايی را برای کاربران ايجاد میکنند ،تا کاربران نیازهای خود را به صورت فعال برآورده سازند.
ارضای نیازهای کاربران منجر به تقويت رفتار و يا ايجاد رفتارهای جديد میشود ،که اين تغییر کردار کاربران را میتوان متأثر از
تغییر آگاهیهای آنها دانست .انديشههای زنان نیز در فضای تعاملی شبکههای اجتماعی به اشتراك گذاشته میشود ،ديگران نظر
میدهند ،تأيید يا رد میکنند و اينچنین است که گاه در معرض تغییر يا تثبیت قرار میگیرند.
به نظر میرسد شبکههای اجتماعی ضمن برطرف کردن نیازها و انگیزههای زنان ،به ايجاد رضايت و خشنودی آنان نیز کمک می-
کنند در واقع گمنامی کاربران در اين محیط باعث خودگشودگی آنان میشود .همچنین میتواند همان فضای مفاهمهای را برای
آنان ايجاد و به گسترش فضايی منجر کند که هابرماس از آن به عنوان حوزة عمومی نام میبرد .فضايی که کاربران را هر روز از
حوزة خصوصیشان دورتر میکند .همان حوزه ای است که تا چند دهة گذشته افراد نسبت به آن تعصب خاصی نشان میدادند و
اجازة ورود کسی به اين حريم خصوصی(گذشته افراد ،عکس های خانوادگی ،نشانی ،محل زندگی ،نظر افراد و )...داده نمیشد،
اما با ورود افراد به شبکههای اجتماعی نوين ،کمکم حريمهای خصوصی اشخاص محدودتر شد و به همان نسبت حوزة عمومی
گسترش پیدا کرد .ديگر خیلی از مسائل خصوصی که ديروز جزء مُحرّمات و تابوها تلقی میشد ،امروز اهمیتش برای افراد
کمرنگ شده است .بنابراين ،می توان گفت اين بخش از حوزه خصوصی ،وارد حوزة عمومی گرديده است .به عنوان مثال کاربران
عکس خود و خانوادهشان را در اين فضا به نمايش میگذارند ،و يا زنان انديشههای خود را بدون هیچ دغدغهای در معرض ديد
ديگران قرار میدهند و آزادانه سخن میگويند ،خبرهای گرفته شده از ساير رسانهها را در آنجا مشاهده میکنند ،و يا میشنوند و
در مورد آنها گفتگو کرده و نظر میدهند ،و با تبادل اطالعات به تفاهم در کنشهای ارتباطی خود دست میيابند ،و يا اينکه نظرات
ديگران را تأيید ،يا رد میکنند .در واقع انديشههای نوين در نبرد با ديگر انديشهها به سرعت شکل میگیرد و افراد ظرف مُدت
کوتاهی عقايد خود را به دور دستترين نقاط اعالم میکنند.
فرضیهها

 .2به نظر میرسد رفتار کاربران زن شبکههای اجتماعی نوين بر حسب طول مُدت استفاده از شبکه تغییر پیدا کرده است.
 .1به نظر میرسد رفتار کاربران شبکههای اجتماعی بر حسب میزان استفاده از شبکه تغییر پیدا کرده است.
 .1به نظر میرسد اندازه و دامنة شبکة کاربران در شبکههای اجتماعی در تغییر رفتار کاربران مورد نظر ،نقش داشته است.
 .4به نظر میرسد تغییر رفتار کاربران شبکههای اجتماعی نوين بر حسب نوع استفاده از شبکهها تفاوت پیدا میکند.
 .3به نظر میرسد که نوع فعالیت در شبکههای اجتماعی نوين باعث تفاهم ارتباطی و شکلگیری گفتگو بر اساس گفتمان
آزاد در فضای آنالين شده است.
 .9به نظر میرسد که ،تفاهم ارتباطی شکل گرفته بر اساس گفتمان آزاد در شبکههای اجتماعی نوين ،باعث شده ،رفتارهای
سنتی کاربران به رفتارهای مبتنی بر عقالنیت تغییر يابد.
 .1به نظر میرسد که گسترش فضای حوزة عمومی و گفتمان آزاد در شبکههای اجتماعی نوين باعث شده ،رفتارهای سنتی
کاربران به رفتارهای مبتنی بر عقالنیت تغییر يابد.
 .1به نظر میرسد که افزايش مهارت کاربران شبکههای اجتماعی ،در تغییر رفتار آنها نقش داشته است.
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 .3به نظر میرسد که بین تغییر رفتار کاربران شبکههای اجتماعی ،بر حسب نوع دانشگاه (آزاد يا دولتی) تفاوت وجود دارد.
 .20به نظر میرسد که ويژگیهای فردی و اجتماعی کاربران شبکههای اجتماعی ،در تغییر رفتار آنها نقش داشته است.
روش شناسی

روشهای مورد استفاده در اين تحقیق ،روشهای اسنادی ،پیمايشی و مطالعه میدانی بوده و از تکنیکهای پرسشنامه ،فیشبرداری،
مصاحبه و تحلیل محتوا استفاده شده است .جامعه آماری در اين تحقیق کلیه دانشجويان زن دانشکدههای علوم اجتماعی دانشگاه
تهران و دانشگاه آزاد ،واحد علوم و تحقیقات میباشند ،که در سال تحصیلی  2132-2131مشغول به تحصیل بودهاند ،که بر اساس
آمار ،دانشجويان زن دانشکده علوم اجتماعی واحد علوم و تحقیقات  2933نفر ،و دانشجويان زن دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه
تهران  993نفر بودهاند.
به دلیل گستردگی حجم جامعه آماری از روش نمونهگیری احتمالی استفاده گرديد".در اين روش انتخاب نمونه بر اساس قوانین
احتماالت می باشد و هر يک از واحدهای تشکیل دهنده جمعیت برای وارد شدن در نمونه ،از يک احتمال معین ،برابر يا نابرابر ولی
نامساوی با صفر ،برخوردار است .در اين روش عامل تصادف ،نمونه تحقیق را تعیین میکند( .ازکیا )139 :2111 ،در اين تحقیق
نوع دانشگاه به عنوان صفت ،مطرح شده است .به اين صورت که با توجه به نسبت تعداد دانشجويان در دانشگاه آزاد و دولتی حجم
نمونه در هر دانشگاه تعیین گرديد .جامعه آماری  1194نفر بوده است .نسبت حجم نمونه در دانشگاه دولتی با توجه به جامعه آماری
 31نفر و نسبت حجم نمونه در دانشگاه آزاد با توجه به جامعه آماری  111نفر تعیین گرديد.
دستاوردهای پژوهش
آزمون فرضیهها

فرضیه شماره  :2به نظر میرسد رفتار کاربران زن شبکههای اجتماعی نوين بر حسب طول مُدت استفاده از شبکه تغییر پیدا کرده
است.
جدول  :2آزمون پیرسون فرضیه 2
طول مُدت استفاده

تغییر رفتار

همبستگی پیرسون

2

-0/033

 Sigسطح معنیداری

-

0/032

110

110

جمع کل

با توجه به سطح شبه پارامتريک متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .اين آزمون در فاصله اطمینان  %33سنجش
شده است سطح معنیداری برابر  Sig = 0/032است که از سطح مورد نظر  0/03بزرگتر میباشد و نشان از عدم معنیداری طول
مُدت استفاده و تغییر رفتار میدهد .همچنین میزان همبستگی پیرسون  -0/033است که نشان دهنده شدت رابطه منفی بین
متغیرهاست .در نتیجه با توجه به اطالعات جدول ،فرضیه  H0تأيید و فرضیه  H1رد میشود .به عبارتی بین سابقه عضويت کاربران
در شبکههای اجتماعی با تغییر رفتار آنها رابطهای وجود ندارد .بنابراين فرضیه رد میشود.
فرضیه شماره  :1به نظر میرسد رفتار کاربران شبکههای اجتماعی بر حسب میزان استفاده تغییر پیدا کرده است.
جدول  :1آزمون پیرسون فرضیه1
همبستگی پیرسون
 Sigسطح معنیداری
جمع کل

میزان استفاده کاربر

تغییر رفتار

2

**0/291

-

0/000

110

110

نقش شبکه های اجتماعی نوین در تغییر رفتار دختران و زنان ایرانی 33 /
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

با توجه به سطح اين فرضیه ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است اين آزمون در فاصله اطمینان  %33سنجش شده است
سطح معنیداری برابر  Sig = 0/000است که از سطح مورد نظر  0/02کوچکتر میباشد و نشان از معنیداری رابطه میزان استفاده از
شبکههای اجتماعی و تغییر رفتار کاربر میدهد .همچنین میزان همبستگی پیرسون  0/291است که نشان دهنده شدت رابطه قوی و
مثبت بین متغیرهاست .در نتیجه با توجه به اطالعات جدول ،فرضیه  H0ابطال و فرضیه  H1تأيید میشود .به عبارتی تغییر رفتار
کاربرانی که مُدت زمان بیشتری در فضای مجازی شبکههای اجتماعی میگذرانند و همچنین تعداد دفعات بیشتری به اين شبکهها
ورود پیدا میکنند ،بیشتر است .بنابراين فرضیه تأيید میشود.
فرضیه شماره :1به نظر میرسد اندازه و دامنة شبکة کاربران در شبکههای اجتماعی در تغییر رفتار کاربران مورد نظر ،نقش داشته
است.
جدول  :1آزمون پیرسون فرضیه1
اندازه و دامنة شبکة کاربران

تغییر رفتار

2

0/204

-

0/091

110

110

همبستگی پیرسون
 Sigسطح معنیداری
جمع کل

با توجه به سطح متغیر اندازه و دامنة شبکة کاربران و تغییر رفتار از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .اين آزمون در
فاصله اطمینان  %33سنجش شده است سطح معنیداری برابر  Sig = 0/091میباشد که از سطح مورد نظر  0/03بزرگتر است و نشان
از عدم معنیداری رابطه بین متغیرها میدهد .با توجه به اطالعات جدول ،فرضیه  H0تأيید و فرضیه  H1ابطال میشود .به اين معنا
که داشتن تعداد دوست که در اين پژوهش به معنای اندازه و دامنة شبکه کاربران عنوان شده است در تغییر رفتار کاربران هیچ نقشی
ندارد .بنابراين ،فرضیه رد میگردد.
فرضیه شماره :4به نظر میرسد تغییر رفتار کاربران شبکههای اجتماعی نوين بر حسب نوع استفاده از شبکهها تفاوت پیدا میکند.
جدول  :4آزمون  fفرضیه 4

متغیرمستقل

متغیروابسته
(تغییر رفتار)
درون
گروهی

نوع استفاده

بین
گروهی
کل

مجموع مربعات

درجه
آزادی

میانگین مربعات

3300/111

1

2211/904

13130/112

120

219/141

41132/290

121

آماره F

3/110

سطح
معنیداری

/000

بر اساس اطالعات جدول اول سطح معنی داری برابر  Sig = /000است و اين امر بدان معنا است که با اطمینان بیش از %33
میتوانیم فرض  H0را رد کنیم يعنی بین میانگینها تفاوت وجود دارد .مقدار  Fعبارت است از  3/110که چون بزرگتر از  4است
پذيرفتنی است .يعنی تفاوت میان میانگینها قابل توجه میباشد .اين بدان معنا است که نوع استفاده کاربران بر تغییر رفتار آنها
تأثیر می گذارد ،به بیان ديگر بین نوع استفاده از شبکههای مجازی و تغییر رفتار کاربران رابطه معناداری وجود دارد.
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جدول  :3آزمون کای اسکوئر برای نوع استفاده کاربران
نوع استفاده و تغییر رفتار

میزان خی دو

939314a

درجه آزادی

29
0/000

سطح معناداری

110

تعداد

خبری

علمی

تفريح و سرگرمی

تشکیل گروه

دوست يابی

1

2

2

1

1

3

3

9

21

9

44

کل

42

12

43

13

13

30

11

13

11

110

خانواده

تبلیغ شغل

1

21

12

10

23

12

11

21

14

21

232

تغییر رفتار2

سرزدن به صفحه

11

3

11

1

1

3

1

1

3

13

نوع استفاده

ديگران

گفتگو

ارتباط با دوستان و

جدول  :9نوع استفاده کاربران

کل

طبق آزمون کای اسکوئر ،با درجه آزادی  29و سطح معناداری ، 0/000میزان خیدو  65.934میباشد که بیانگر اين مطلب است
که :تغییر رفتار کاربرانی که از شبکههای اجتماعی برای ارتباط با دوستان و خانواده استفاده میکنند ،بیشتر میباشد ،در ضمن تغییر
رفتار آنها با ساير گروهها تفاوت معناداری دارد .کاربرانی که از شبکههای اجتماعی برای ،تفريح و سرگرمی استفاده میکنند،
نسبت به گروه اول تغییر رفتار کمتری دارند .نوع استفاده ساير کاربران و تغییر رفتار آنها نیز به ترتیب به شرح ذيل است:
استفادهکنندگان بخش خبری و اطالع رسانی در ردة سوم تغییر رفتار قرار دارند .و ردة چهارم به گروهی اختصاص دارد که از اين
شبکهها برای دوست يابی ،گفتگوی دوجانبه و همزمان و بحث وتبادل نظر با دوستان به وسیله چت استفاده میکنند .کاربرانی که
تغییر رفتارشان در ردة پنجم و ششم قرار دارد ،بیشترين استفاده از شبکة مجازی را دوستيابی و کسب اخبار علمی و آموزشی
اعالم کردهاند .گروه هفتم برای تشکیل و يا عضويت در گروههای خاص و مورد عالقة خود از شبکهها استفاده کردهاند.
و در نهايت(گروه هشتم) کاربرانی هستند که نوع استفادهشان را سرزدن به صفحه ديگران معرفی کردهاند ،اين گروه نسبت به ساير
کاربران تغییر رفتار کمتری داشتهاند.
فرضیه شماره :3به نظر میرسد که نوع فعالیت در شبکههای اجتماعی نوين باعث تفاهم ارتباطی و شکلگیری گفتگو بر اساس
گفتمان آزاد در فضای آنالين شده است.
جدول  :1آزمون  fفرضیه 3
متغیرمستقل

متغیروابسته
(تفاهم ارتباطی)
درون گروهی

نوع فعالیت

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

1033/313

1

441/134

بین گروهی

22113/103

121

کل

24313/911

123

11/301

آماره F

22/914

سطح معنیداری

/000

نقش شبکه های اجتماعی نوین در تغییر رفتار دختران و زنان ایرانی 33 /

بر اساس اطالعات جدول اول سطح معنی داری ( /000 )sigاست و اين بدان معنا است که با اطمینان بیش از  %33میتوانیم فرض
 H0صفر را رد کنیم ،يعنی بین میانگینها تفاوت وجود دارد .مقدار  Fعبارت است از  22/914که چون بزرگتر از  4است پذيرفتنی
است .يعنی تفاوت میان میانگینها قابل توجه است .اين بدان معنا است که نوع فعالیت کاربران بر تفاهم ارتباطیشان تأثیر می
گذارد ،به بیان ديگر نوع فعالیت کاربران شبکههای مجازی با تفاهم ارتباطی رابطه معناداری دارد.
جدول  :1آزمون کای اسکوئر نوع فعالیت کاربران
نوع فعالیت و تغییر رفتار
میزان خی دو

93/913

درجه آزادی

24

سطح معناداری

0/000
110

تعداد

به روزرسانی

اليک کردن

اشتراك گذاری

فرستادن درخواست

دوستی

تغییر عکس

ارسال پیام

تشکیل گروه

نوع فعالیت

تفريح و سرگرمی

جدول  :3نوع فعالیت کاربران

کل

تفاهم ارتباطی2

14

11

23

3

3

3

1

3

13

1

29

13

11

13

11

10

11

21

232

1

2

2

1

3

9

9

20

21

44

کل

42

43

43

13

11

42

49

10

110

طبق آزمون کای اسکوئر ،با درجه آزادی  24و سطح معناداری ، 0/000میزان خیدو  93/913میباشد که بیانگر اين است که:
تفاهم ارتباطی و شکلگیری گفتگو بر اساس گفتمان آزاد در فضای آنالين بین کاربرانی که نوع فعالیتشان در شبکههای
اجتماعی ،اليک کردن و نظر گذاشتن برای مطالب و عکس ديگران میباشد ،بیشتر است.
تفاهم ارتباطی و شکلگیری گفتگو در بین کاربرانی که نوع فعالیتشان در شبکههای اجتماعی ،تفريح و سرگرمی(چت با افراد
آنالين ،بازی،ديدن فیلم،دانلود موسیقی و ) ...میباشد ،نسبت به گروه اول کمتر است .نوع فعالیت ساير کاربران به اين ترتیب با
تفاهم ارتباطی و شکلگیری گفتگو ارتباط دارد:
اشتراك گذاری مطالب ديگران و لینک های اينترنتی با اختالف ناچیزی نسبت به فعالیت سرگرمی ،در رده سوم قرار گرفته که با
تفاهم ارتباطی ايجاد شده در فضای آنالين رابطة معناداری دارد.
ردة چهارم تفاهم ارتباطی ايجاد شده با نمرة يکسانی به دو گروه که نوع فعالیت خود را به روز رسانی موقعیت خود و ارسال پیام به
دوستان يا اعضای گروه خود ،اعالم کرده اند ،اختصاص دارد .کاربرانی که تفاهم ارتباطی کمتری نسبت به چهار گروه اول دارند،
در ردة پنجم و ششم قرار میگیرند ،آنان بیشترين نوع فعالیت در شبکههای اجتماعی را به ترتیب فرستادن درخواست دوستی و
تغییر عکس خود اعالم کردهاند.
در نهايت فعالیت تشکیل گروه و يا عضويت در گروههای خاص و مورد عالقة کاربران ،با تفاهم ارتباطی و شکلگیری گفتگو
براساس گفتمان آزاد در فضای مجازی ارتباط وجود دارد و البته بین اين گروه از کاربران با ساير کاربرانی که نوع فعالیتشان در
باال ذکر شد ،تفاهم ارتباطی کمتری ايجاد شده است.
فرضیه شماره :9به نظر میرسد که ،تفاهم ارتباطی شکل گرفته بر اساس گفتمان آزاد در شبکههای اجتماعی نوين ،باعث شده،
رفتارهای سنتی کاربران به رفتارهای مبتنی بر عقالنیت تغییر يابد.
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جدول  :20آزمون پیرسون فرضیه9

تفاهم ارتباطی

رفتار مبتنی بر عقالنیت

همبستگی پیرسون

2

0/**101

 Sigسطح معنیداری

-

0/000

جمع کل

110

110

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

با توجه به سطح شبه پارامترك متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .اين آزمون در فاصله اطمینان  %33سنجش
شده است سطح معنیداری برابر  Sig = 0/000است که از سطح مورد نظر  0/02کوچکتر است و نشان دهندة معنیداری رابطه
تفاهم ارتباطی شکل گرفته در شبکههای اجتماعی و تغییر رفتار از رفتارهای سنتی به رفتارهای مبتنی بر عقالنیت میباشد.
همچنین میزان همبستگی پیرسون  0/101است که نمودار شدت رابطه مثبت بین متغیرهاست .در نتیجه با توجه به اطالعات جدول،
فرضیه  H0رد و فرضیه  H1تأيید میشود .به عبارتی تفاهم ارتباطی شکل گرفته بر اساس گفتمان آزاد در شبکههای اجتماعی نوين،
باعث شده تا رفتارهای سنتی کاربران به رفتارهای مبتنی بر عقالنیت تغییر يابد ،پس اين فرضیه تأيید میشود.
فرضیه شماره :1به نظر میرسد که گسترش فضای حوزة عمومی و گفتمان آزاد در شبکههای اجتماعی نوين باعث شده ،رفتارهای
سنتی کاربران به رفتارهای مبتنی بر عقالنیت تغییر يابد.
جدول  :22آزمون پیرسون فرضیه1
گسترش فضای حوزه عمومی

رفتار مبتنی بر عقالنیت

همبستگی پیرسون

2

0/**311

 Sigسطح معنیداری

-

0/000

110

110

جمع کل

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

با توجه به سطح شبه پارامترك متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .اين آزمون در فاصله اطمینان  %33سنجش
شده است و سطح معنیداری برابر  Sig = 0/000است که از سطح مورد نظر  0/02کوچکتر است و نشان از معنیداری رابطه
گسترش فضای حوزه عمومی با تغییر رفتار از سنتی به عقالنیت میدهد .همچنین میزان همبستگی پیرسون  0/311است که نشان
دهنده شدت رابطه مثبت بین متغیرهاست .بنابراين با توجه به اطالعات جدول ،فرضیه  H0رد و فرضیه  H1تأيید میشود .به عبارتی
گسترش فضای حوزه عمومی و گفتمان آزاد در شبکههای اجتماعی نوين باعث شده تا رفتارهای سنتی کاربران به رفتارهای مبتنی
بر عقالنیت تغییر يابد ،پس اين فرضیه تأيید میشود.
فرضیه شماره :1به نظر میرسد ،افزايش مهارت کاربران شبکههای اجتماعی نوين در تغییر رفتار آنها نقش داشته است.
جدول  :21آزمون پیرسون فرضیه1
افزايش مهارت

تغییر رفتار

همبستگی پیرسون

2

**0/313

 Sigسطح معنیداری

-

0/000

110

110

جمع کل

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

با توجه به سطح شبه پارامترك متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است اين آزمون در فاصله اطمینان  %33سنجش
شده است .سطح معنیداری برابر  Sig = 0/000است که از سطح مورد نظر  0/02کوچکتر است و نشان از معنیداری افزايش
مهارت و تغییر رفتار میدهد .همچنین میزان همبستگی پیرسون  0/313است که نشان دهنده شدت رابطه قوی و مثبت بین
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متغیرهاست .بنابراين با توجه به اطالعات جدول ،فرضیه  H0ابطال و فرضیه  H1تأيید میشود .به عبارتی بین افزايش مهارت کاربران
و تغییر رفتار آنها رابطه وجود دارد .پس فرضیه تأيید میشود.
فرضیه شماره :3به نظر میرسد که بین تغییر رفتار کاربران شبکههای اجتماعی ،بر حسب نوع دانشگاه (آزاد يا دولتی) تفاوت وجود
دارد.
جدول  :21آزمونLevenes
آزمون : Levenesبرابری واريانس ها
F

سطح معناداری

تغییر رفتار
0/101

فرض برابری واريانسها

0/931

فرض نابرابری واريانسها

T

درجه آزادی

سطح معناداری

-/112

121

0/113

-/111

233/311

0/121

متغیر «دانشگاه» متشکل از دو مقوله دانشگاه آزاد و سراسری است که در قالب مقیاس اسمی ساخته شده است .بنابراين ،برای
بررسی رابطه میان اين متغیر و متغیر «تغییر رفتار» الزم است از آزمون  Tاستفاده شود .جدول رسم شده ،نتیجة اين بررسی را نشان
میدهد.
با توجه به سطح معناداری آزمون  Sig=0 /931 ،Levenesمیباشد ،چون  Sig≥/05است ،پس واريانس ها ناهمگن و
نابرابرند .فرضیه  H1مبنی بر تفاوت تغییر رفتار در دو گروه پاسخگو در دانشگاه سراسری و آزاد رد میشود .يعنی هیچ فرقی ندارد
که پاسخگويان ،دانشجوی کدام دانشگاه بودهاند؛ زيرا که تغییر رفتار آنها تقريباً در يک سطح میباشد.
فرضیه شماره :20به نظر میرسد که ويژگیهای فردی و اجتماعی کاربران شبکههای اجتماعی ،در تغییر رفتار آنها نقش داشته
است.
جدول  :24آزمون ويژگیهای فردی و اجتماعی
ويژگیهای فردی و اجتماعی

سن

درآمد

محل سکونت

وضعیت اشتغال

وضعیت تأهل

سطح تحصیالت

ضريب همبستگی

-0/031

0/011

0/191

1/111

0/332

0/001

سطح معناداری

0/142

0/291

0/433

0/032

0/019

-0/**210

تعداد

110

110

110

110

110

110

با توجه به سطح متغیرها از آزمون همبستگی مرتبط استفاده شده است .اين آزمون در فاصله اطمینان  %33سنجش شده است سطح
معنیداری آزمونهايی که از سطح مورد نظر  0/03بزرگتر است نشان از عدم معنیداری رابطة اين متغیرها دارد و اگر کوچکتر از
 0/03باشد نشان از معنادار بودن رابطه دارد .بنابراين متغیر های ويژگیهای فردی و اجتماعی ترکیبی از متغیرهای سطح تحصیالت،
وضعیت تأهل ،وضعیت اشتغال ،سن و درآمد می باشد ،که متناسب با سطح هر يک از آنها به طور جداگانه آزمون گرفته شده است.
نتیجه اينکه بین متغیر سطح تحصیالت و تغییر رفتار رابطة معناداری وجود دارد؛ امّا بین وضعیت تأهل ،وضعیت اشتغال ،محل
سکونت ،سن و درآمد کاربر با تغییر رفتار رابطه معناداری وجود ندارد.
جمع بندی و نتیجهگیری

اين پژوهش با استفاده از سه روش اسنادی ،پیمايشی و مطالعة میدانی انجام شده است .با بهرهگیری از هر روش دادههای مشخصی
ارائه گرديده است .نتايج به دست آمده از روش اسنادی به شرح زير است:
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در روش اسنادی به نقش پررنگ تکنولوژی 9بخصوص رسانههای الکترونیک و شبکههای اجتماعی در زندگی امروزی اشاره شد.
در حقیقت به سادگی نمیتوان از کنار فوايد اين رسانه و ايجاد فضايی که حاصل برخورداری از آن است ،عبور کرد ،فضايی که
افراد مختلف 9با سلیقههای متفاوت را به راحتی جذب میکند و نیازهايشان را ،اعم از نیاز به برقراری ارتباط با سايرين و دوست-
يابی ،کسب اطالعات ،نیاز به گفتگو با ديگران و داشتن سرگرمی 9نیازهای عاطفی و ...را بدون توجه به مرزهای زمانی و مکانی
برآورده می سازد .اين نکته حائز اهمیت است که نیازهای ارضا شده ،خشنودی بیشتر کاربران را در پی دارد و حضور مجدد آنان
برای کسب تجربههای جديد و در نتیجه افزايش مهارت و يادگیری در زمینههای مختلف میباشد ،که البته اين امر ممکن است9
باعث ايجاد وابستگی نیز بشود.
شايان ذکر است که ويژگی تعاملی شبکه های اجتماعی و نقش فعال مخاطب در تولید محتوا ،ضمن افزايش اعتماد به نفس در
کاربران ،قدرت آنها را در بیان نظراتشان افزون میکند.
در واقع در کشور ايران محدوديتهای سیاسی و اجتماعی در بیان ديدگاههای سیاسی وجود دارد ،و زنان به دلیل بقايای بجا مانده
از سلطة مردساالری فضای محدودتری برای اظهار نظر يافتهاند ،آنان با عضويت در رسانههای نوين تا حدودی توانستهاند اين
محدوديتها را در هم شکسته ،دوستیهای خود را وسعت دهند ،و خألهای دنیای واقعیشان را پر کنند و فضای مناسبی برای
اظهار خود و نظراتشان بیابند .در حقیقت گمنامی در فضای مجازی باعث معرفی بیشتر فرد و ايجاد محیطی پر از صمیمیت میگردد
و روابط عاطفی قویتر و پايدارتری پديد میآورد.
گفتنی است در فضای شبکههای اجتماعی کسانی که توان ارتباطی قویتری دارند ،روابط بیشتری بین خود و سايرين برقرار می-
کنند .حوزة عمومی در اين فضا شکل میگیرد ،و عرصهای بوجود میآيد که افراد از طريق بیان و گفتگو ،به تفاهم ارتباطی دست
می يابند .در اين فضا هیچ قدرتی حاکم نیست ،و همه در يک فضای برابر به بحث آزاد و تبادل نظر میپردازند ،نقد میکنند و. ...
نتايج بدست آمده از روش پیمايشی نیز عبارتند از:
بر اساس دادههای استخراج شده از پرسشنامهها نوع و میزان استفاده کاربران از شبکههای اجتماعی در تغییر رفتار آنها نقش مؤثری
دارد .يعنی کاربرانی که برای ارتباط با دوستان و خانواده و سپس سرگرمی از اين شبکهها برخوردار بودهاند ،تغییر رفتار افزونتری
نسبت به ساير کاربران که نوع استفادهشان متفاوت بوده است 9داشتهاند .افزون بر اين 9هر چقدر میزان استفاده از شبکههای اجتماعی
بیشتر بوده است ،کاربران تغییر رفتار بیشتری را نیز تجربه کردهاند.
همچنین 9نوع فعالیت کاربر در شبکههای اجتماعی باعث ايجاد تفاهم ارتباطی شده است 9يعنی کاربرانی که بیشترين فعالیت آنها
اليک کردن و نظر گذاشتن برای مطالب و عکس ديگران و سپس تفريح و سرگرمی میباشد ،و تعامالت روزمره و دوسوية
بیشتری داشتهاند تفاهم ارتباطی و شکلگیری گفتگو بر اساس گفتمان آزاد در فضای آنالين بین آنها بیشتر شکل گرفته است .و
افرادی که نوع فعالیتشان اشتراكگذاری ،ارسال پیام و موارد ديگر بوده است ،تفاهم ارتباطی کمتری بین آنها بوجود آمده است.
يعنی ،نوع فعالیت کاربر در شبکههای اجتماعی باعث ايجاد تفاهم ارتباطی شده است ،به اين معنا که کاربران استدالل بهتری در
گفتگو ارائه می دهند ،و دوستان و افراد جديد را به ادامه گفتگو تشويق کرده و مفاهیم مشترکی را در گفتگو به کار میبرند.
همچنین با جلوهگر ساختن تجربهها به نماياندن خويشتن میپردازند ،قصد تأثیرگذاری بر تصمیمات مخالفان ندارند ،و هدف،
گفتگو در يک فضای آزاد است.
اين نکته شايان ذکر است که ،تفاهم ارتباطی ايجاد شده در شبکهها ،و گسترش حوزة عمومی در فضای مجازی ،باعث تغییر رفتار
اغلب زنان ،از رفتارهای سنتی به رفتارهای مبتنی بر عقالنیت شده است ،چون فضای شبکههای اجتماعی به ايجاد زمینه برای بحث-
های اجتماعی و انتقادی کمک بسیاری نموده است .در ضمن هر چه مهارتهای زنان در اثر استفاده از شبکههای اجتماعی افزايش
میيابد ،تغییر رفتار آنان نیز بیشتر میشود.
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همچنین در بررسی متغیر ويژگیهای فردی و اجتماعی 9نتايج تحلیل دادهها حاکی از وجود رابطه معنادار فقط بین متغیر سطح
تحصیالت و تغییر رفتار است ،بدين معنا که هر چه تحصیالت کاربران بیشتر باشد ،تغییر رفتار آنها در حوزههای مختلف از جمله
افزايش مهارتها نیز بیشتر است؛ اين نتیجه ،با تحقیقات «هارت» 2نسبتاً همسويی دارد ،وی میگويد" :تحصیالت افراد بر روی
استفاده يا لذت بردن از سايتهای شبکههای اجتماعی تأثیر دارد و هر چه آنها مراحل باالتری را سپری میکنند رفتار و نگرش آنها
نسبت به استفاده از اين شبکههای اجتماعی آنالين کاربردیتر می شود )1022 9Michael, j. hart(.امّا بین وضعیت تأهل و
اشتغال ،محل سکونت ،سن و درآمد کاربران با تغییر رفتار آنان رابطه معناداری وجود ندارد .در ادامه بايد گفت که ،متغیرهای،
طول مُدت استفاده ،اندازه و دامنة شبکة کاربران در شبکههایاجتماعی و نوع دانشگاه (آزاد يا دولتی) نقشی در تغییر رفتار زنان
ندارد.
نتايج حاصل از مطالعات میدانی به اين ترتیب میباشد:
با استفاده از تکنیک های مشاهده و مصاحبه در روش میدانی به اين حقايق رسیديم که :با توجه به محدوديتهای سیاسی و اجتماعی
برای آزادی بیان ،شبکههای اجتماعی مجالی برای اين آزادی در اختیار عموم قرار دادهاند ،تا کاربران بتوانند با قدرت در مورد
اشخاص مهم ،موضوعات مدنی و سیاسی سخن بگويند .آنچه در نگاه اول جلب توجه میکند ،ارائة حريم خصوصی ،گفتگو و بیان
نظرات بوسیله چت و اظهارنظر برای مطالب ديگران است.
در مصاحبهها کاربران متذکر شدهاند که در فضای مجازی به دنبال تأمین نیازهای خود از جمله :خروج از انزوا ،برطرف کردن
نیازهای عاطفی ،ايجاد سرگرمی ،جلب توجه ديگران ،گسترش دوستان ،توسعة آزادیهای فردی ،بهرهگیری از جريان آزاد
اطالعات ،آگاهی از جديدترين مُدلهای لباس ،آرايش و ،...کسب آگاهی از حقوق خود ،دوری از تفکرات سنتی حاکم بر دنیای
اطراف و . ...در حقیقت تأمین اين نیازها در شبکهها به راحتی میسر میباشد ،استفاده از فضای مجازی تغییرات مثبتی در رفتار زنان
ايجاد میکند .مثالً:
-

سخن گفتن از حقوق خود بر اثر کسب آگاهی و خروج از قید و بندهای سنتی.

-

گسترش روابط و افزايش تعداد دوستان و آشنايی با افکار جديد.

-

بکارگیری روشهای نو در زندگی.

-

افزايش اعتماد به نفس که نتیجة آن توانايی شرکت در گفتگوها و ظرفیت نقدپذيری باال میباشد.

در واقع بهرهمندی از فضای مجازی تغییرات منفی و ناخوشايندی نیز پديد میآورد .مثالً:
-

دور شدن کاربران از محیط خانوادگی

-

کمرنگ شدن برخی اعتقادات مذهبی

-

بیتوجهی به همسر و فرزندان و. ...

اين واقعیت را نبايد از نظر دور داشت که اکنون شبکههای اجتماعی ،علیرغم کنترل و محدوديت بسیار در دسترسی ،به شدت با
زندگی مردم عجین شدهاند و استفاده از اين شبکهها هر روز نسبت به ديروز بیشتر میشود ،اين امر ما را به اين نکته رهنمون میکند
که مسؤولین نیز بايد نگرشهای منفی و بدبینانه را کنار بگذارند و تدابیر عاقالنهای اتخاذ کنند؛ تا با برنامهريزی درست و بجا ،تولید
محتوا و ساخت شبکههای بومی ،بتوانند به آموزش خانوادهها و مسؤولین دانشگاهها بپردازند ،و فضايی مناسب جهت استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی بخصوص برای زنان ايجاد کنند.

. hart
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کاربران نیز با استفاده درست و بجا میتوانند از آسیبهای احتمالی دور بمانند و اين فضا را به محلی برای آموزش ،تفريح،
گفتگو ،گسترش علم و ...برای خود و اطرافیان تبديل سازند و از فرصتهای ايجاد شده در اين فضا به شکل بهینه استفاده کنند.
راهکارهای پژوهش

شايان ذکر است که رسانههای جديد بخصوص شبکههای اجتماعی بخشی از زندگی و جزء الينفک حیات جوانان و دانشجويان
شده اند .بنابراين بهتر است با نگاهی مثبت به دنیای مجازی بپردازيم .دنیايی که دوستی ،روابط عاطفی ،ازدواج ،تفاهم ،حوزة
عمومی و ...در آن شکل میگیرد .اکنون زندگی مُدرن با فضای مجازی گره خورده است ،پس میتوان با رفع محدوديتها و
برداشتن فیلترينگ احساس آزادی بیشتری به مردم و بخصوص به زنان داد؛ تا آزادانه بتوانند به نقد شرايط موجود بپردازند .همچنین
راهکارهای زير به منظور استفاده بهتر از اين فضا و تحقیقات بعدی ارائه شده است:
راهکارهای راهبردی

 .1راهاندازی سايتهای بومی مشابه فیسبوك و ...در ايران با همان جذابیتها ،قابلیتها و ويژگیها.
 .2گسترش تحقیقات توسط محققین ،اساتید و دانشجويان و کمرنگ کردن ديدگاههای منفی نسبت به اين شبکهها و ارائه
راهکارهای مناسب جهت برنامهريزی مفید در کشور.
 .3به اشتراك گذاشتن برخی موضوعات اجتماعی و مدنی در شبکهها و دريافت نظرات مردم برای حل مشکالت ،به
کارگیری افراد مختلف در حوزههای وسیع توسط مسؤولین.
 .4استفاده درست از تکنولوژی نه تنها مضر نبوده ،بلکه مفید هم خواهد بود ،عضويت مسئولین در شبکههای اجتماعی باعث
می شود اين غول بی شاخ و دم شکسته شود و عضويت در اين شبکهها مانعی برای استخدام ،ادامه تحصیل ،دريافت ويزا
و ...ايجاد نکند .از سوی ديگر حضور مسئولین در اين فضا و مطالعه نظرات کاربران ،به آنها کمک میکند تا آنچه را که
در برنامهريزی و تصمیمگیری های خود به آن نیازمندند و از شنیدن آن در فضای واقعی به دلیل ترس و احتیاط مردم
محرومند ،دريابند.
.5

کاربران همواره با دوستان خود ارتباط دارند ،و عکس ،فیلم يا پیامهای خود را به اشتراك میگذارند ،هر روز گفتگو
میکنند و بر تعداد اعضای شبکههای اجتماعی اضافه می شود .اين مطلب را بايد گفت که هر تکنولوژی بر اساس
کارکرد و چگونگی کاربرد آن میتواند برای جامعه مفید يا مضر باشد برخورد معقول با فضای مجازی و بررسی
رويکردهای متفاوت و جنبههای مثبت و منفی آن میتواند به ما کمک کند تا از فرصت ها و خطراتی که توسط اين فضا
ارائه میشود ،آگاهی يابیم و نسبت به آن غفلت نورزيم.

 .6شبکههای اجتماعی ،از قابلیت هايی چون عدم سلطه و يا سلطة ضعیف و نیز گمنامی برخوردارند ،بنابراين کاربران
چالشهای ذهنی خود را در اين فضا مطرح میکنند ،بررسی و تحقیق در اين حوزة ارتباطی ،به برنامهريزان و مسؤولین
کمک میکند؛ تا مشکالت و دغدغههای ذهنی کاربران در دنیای واقعی را عمیقتر درك کرده و درتصمیمگیریها به
آن توجه کنند.
 .7از شبکههای اجتماعی در زمینههای ايجاد تغییرات رفتاری در دانشآموزان و دانشجويان میتوان استفاده کرد ،و در
بخش آموزشی از آن بهره برد.
 .8در مواردی چون تعامل با جنس مخالف ،طرح مسائل عاطفی ،مدنی و سیاسی ،کاربران در شبکههای اجتماعی آزادانهتر
و راحتتر از دنیای واقعی سخن میگويند ،و دلیل آن را نبود آزادی بیان در شرايط فعلی جامعه ،چه از نظر هنجارهای
حاکم بر جامعه و چه از نظر شرايط خاص سیاسی و اعمال محدوديتها در دنیای واقعی میدانند .شرايط ايجاد شده در
شبکههای اجتماعی برای طرح تابوها ،و ارائه خواستههای متنوع از طرف کاربران ،نشان از هیجانات سرکوب شدة آنان
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در دنیای واقعی میدهد .پس ،با در نظر گرفتن اين چالشها و زمینهسازی برای ايجاد ارتباط و ارائه فضای بازتر به منظور
آزادی بیان در دنیای واقعی ،می توان ضمن گسترش روابط و ارضای نیازهای کاربران ،باعث توسعة سیاسی و مدنی در
کشور شد.
راهکارهای کاربردی

 .2خانوادهها اگر خود عضو شبکهها باشند و آموزش های الزم را ببینند ،عالوه بر استفاده بهتر ،نظارت بیشتری بر کار
فرزندان خود در فضای مجازی خواهند داشت تا فرزندانشان فريب افراد ناشناس را نخورند.
 .1گفتگو ،طرح انديشهها و تجارب و ساير مزايای فضای مجازی میتواند ،به کاربران ،ايدههای نو بدهد و در گسترش
حوزه عمومی به آنها کمک کند .پس پیشنهاد عضويت در اين فضا منطقی به نظر میرسد.
 .1آموزشهای عمومی و تخصصی مورد نیاز زنان را می توان ،توسط کاربران توانمند در اين فضا ارائه داد ،تا زنان استفاده
بهینه و گستردهتری از اين فضا داشته باشند.
 .4شبکه های اجتماعی با در اختیار قرار دادن امکانات متنوع به کاربران ،باعث شدهاند تا تعامالت آنان بیشتر شود ،و
ارتباطات اجتماعیشان گسترش يابد ،در واقع ،اين فضا میتواند برای زنان که محدوديتهای بیشتری نسبت به مردان
دارند ،آزادیهای بیشتری را به ارمغان آورد؛ تا آنان نیز برای برقراری ارتباطی راحتتر و صمیمانهتر که فارغ از
تبعیضهای جنسیتی است ،دغدغة کمتری داشته باشند.
 .3دسترسی کاربران به اينترنت و شبکه های اجتماعی امری اجتناب ناپذير است ،پس بهتر است که در مدارس و دانشگاهها،
امکان استفاده ،همراه با نظارت ،برای دانشآموزان و دانشجويان فراهم شود ،تا هم زمینههای تخلیة بخشی از هیجانات
جوانان فراهم گردد و هم از نگرانی خانوادهها از دسترسی اطالعات نامناسب به فرزندانشان و تبعات ناشی از آن در
دنیای واقعی کاسته شود.
 .9با ايجاد موقعیتهای مختلف برای مشارکت کاربران جوان در دنیای واقعی میتوان بخشی از اوقات آنها را به صورت
مفید پر کرد؛ تا از ايجاد وابستگی به فضای مجازی بکاهیم .اين موقعیتها میتواند برگزاری جشنهای عمومی،
برگزاری اطاق گفتگو و ...باشد.
 .1بايد به کاربران در مدارس و دانشگاهها در زمینة معرفی قابلیتهای واقعی اين فضا آموزش داد؛ تا آنها بتوانند از همة
ظرفیتهای موجود در اين فضا استفاده کنند و برای خود فرصتهای شغلی ،دوستی و ...ايجاد کنند.
 .1توسعة شبکههای اجتماعی در روزگار کنونی که مشغلههای زندگی افزايش يافته است و افراد وقت کمتری برای ديدن
دوستان و بستگان میگذارند ،میتواند ،شبکة اجتماعی آنها را قویتر کرده و از زوال ارتباطات اجتماعی به دلیل کمبود
وقت جلوگیری کند.
راهکارهای پژوهشی

جهت بررسی و مطالعه بیشتر در فضای مجازی موضوعات زير پیشنهاد میشوند:
 .2انجام تحقیقات گسترده در حوزههای مختلف شبکههای اجتماعی نوين از جمله:
 .1تأثیر شبکهها بر نگرش زنان و مردان.
 .1بررسی مقايسهای تغییر رفتار در بین دانشجويان زن و مرد.
 .4بررسی تأثیر استفاده از شبکه ها بر زندگی واقعی افراد ،با توجه به وضعیت تأهل و جنسیت.
 .3تحقیق در خصوص پیامدهای استفاده از شبکههای اجتماعی و تغییر رفتار زنان از ديد همسرانشان و ساير اعضای خانواده-
شان.
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 .9مقايسه تغییر رفتار بین زنان متأهل و مجرد.
 .1مقايسه تغییر نگرش و رفتار در بین دانشجويان رشتههای مختلف از جمله :هنر ،فنی مهندسی و علوم انسانی.
 .1بررسی تغییر نگرشها و رفتار زنان در حوزههای مختلف :دينی ،فردی ،اجتماعی و خانوادگی
 .3بررسی مقايسهای تغییر رفتار در بین دانشجويان  21تا  11سال و دانشجويان  11به باال

 .20تحلیل محتوای نظرها و گفتگوهای کاربران در موضوعات و بخشهای مختلف شبکههای اجتماعی.
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