مقاله پژوهشي

جامعه پذیری ،استفاده و تاثیر شبکه های اجتماعی در نوجوانان :نقش زمان بندی پخش برنامه
قاسم آلبوخنفر ،1محمد شاوردی ،مهدی عیدانی

دریافت 1311/02/18 :پذیرش1311/05/30 :

نوع توصیفی  -همبستگی و مبتنی بر مدل معادالت ساختاری بوده است .جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور
شادگان در سال تحصیلی  89-89و روش نمونهگیری از نوع نمونهگیری خوشهای بوده است .به همین منظور از بین دانشجویان دانشگاه
مذکور ،نمونهای به حجم  948نفر انتخاب گردید .ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس سرمایه اجتماعی و رضایتمندی تحصیلی
دانشجویان بود که پس از محاسبه روایی و پایایی آن ،بین نمونه توزیع و جمعآوری شد .دادهها توسط نرم افزارهای  SPSSو  Lisrelو با
روشهای آماری تی تک نمونهای ،ضریب همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر تحلیل گردیدند .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها
نشان داد که )1 :دانشجویان سرمایه اجتماعی موجود در دانشگاه خود را پایینتر از سطح کفایت مطلوب ) (Q3و نیز سطح حداقل کفایت
قابل قبول ) (Q2ارزیابی نمودهاند )9 .میزان رضایتمندی از تحصیل دانشجویان به طور معناداری پایینتر از سطح کفایت مطلوب ) (Q3و
سطح حداقل کفایت قابل قبول ) (Q2میباشد )3 .بین سرمایه اجتماعی و رضایتمندی از تحصیل دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد )4 .سرمایه اجتماعی به طور مستقیم بر رضایتمندی تحصیلی دانشجویان اثر ساختاری دارد.

کلیدواژگان :سرمایه اجتماعی ،رضایتمندی تحصیلی ،دانشجویان
فصلنامه جامعه شناسی فرهنگی ،دوره یکم ،شماره دوم ،ص  ،32-43تابستان 1333
آدرس مکاتبه :تهران ،دانشگاه پیام نور

 .1کارشناسی علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
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چکيده

هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایتمندی تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شادگان بوده است .روش تحقیق از

دوره یکم ،شماره دوم ،ص  32-43تابستان 1333

فصلنامه جامعه شناسی فرهنگی

مقدمه
این تحقیق به معرفی بخشی از مطالعه وسیع تر،

این نوع از تحقیقات می باشد (ویالر .)0111 ،در
نهایت ،برای درک اینکه چگونه ،این خبر تولید می

تحت عنوان تاثیر کلیشه در نوجوانان می پردازد:

شود ،ما در روند ساختارگرایی اجتماعی ،تجربیات

این مجموعه ،حقیقت را نشان می دهد و شبکه

فردی را در نظر می گیریم (کارترو )0111 ،که با

کارشناسی ارشد مورد بحث بوده اند .آنچه در اینجا

ساز ،مربوط به پیکربندی تنظیمات و رفتارهای

معرفی می شود متعلق به نتایج مرتبط با شبکه های

درونی مردم می باشد( .ویگوتسکی 19 :0110 ،به

اجتماعی است .این روش مربوط به نزدیکی قبلی

نقل از در مندوزا)012 :0202 ،

محقق و مقاالت قبلی می باشد و مورد بررسی قرار

شروع فرض و اهداف

می گیرد .در نهایت ،زمینه های مورد عالقه برای

کلیشه که در تلویزیون وجود دارد می توانند به

تحقیق در اطراف تاثیر کلیشه در سه فرمت با عنوان

صورت شبکه های اجتماعی و به طور مستمر و از

اصلی تعریف شده است .با توجه به چارچوب

طریق فیلم ها و تصاویرافراد مشهور در دسترس

معرفت شناسی ،ما در طبیعت الگوی موقعیت نیز

باشند .درست بعد از این ،ما این فرض را مربوط

انسان و یا قوم شناسی نگاهی تفسیرگرایانه داریم

به حوزه شبکه های اجتماعی می دانیم که به

که توسط نویسندگان گوناگون ارائه می شوند .در

صورت زیر تعریف شده و به بررسی تاثیر برجسته

این الگو مطالعه پدیده اجتماعی از دیدگاه EMIC

شبکه های اجتماعی در نوجوانان می پردازد

با توجه موقعیت های متفاوت مردم می باشد.

(الکاله)0200 ،؛ و توجه به این که آیا این افزایش

(فرناندز .)0202 ،با این وجود ،ما معرفت شناسی

دسته جمعی جالب می باشد ،در مجموعه ها و

را با پیچیدگی (مورن )0111 ،و کمک گرفتن از

واقعیت به نظر می رسد ،می توان از طریق حرکت

موارد موجود بررسی می کنیم .با توجه به واقعیت

های مداوم ،ارتباط نوجوانان در شبکه های

جامع ،تمام شبکه ها و ارتباط های موجود در

اجتماعی مجموعه را تداوم بخشید .در همان زمان،

سطوح مختلف از واقعیت (نیکولسکو.)0111 ،

باید بدانیم موقعیت اجتماعی و جمعیت شناختی،

بوجود آمده و یک رویکرد چند مرجعی می باشد

تاثیری متفاوتی را در پی خواهند داشت .در این

(اردوینو .)0110 ،به این ترتیب ،فرضیه مبانی

مورد ،تمایز با توجه به جنس و سن وجود دارد.

جهانی (روش های مختلف که شامل افراد ،اشیاء،

این هدف با توجه به روش های نظری و در طی

زمینه های پروژه ها) ،مناسب ترین راه حل برای
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های اجتماعی به عنوان یک تحقیق برای پایان نامه

محیط ایجاد شده است .دانش ناشی از ساخت و

قاسم آلبوخنفر و همکاران

جامعه پذیری ،استفاده و تاثیر شبکه های اجتماعی ...

تحقیق در مورد جزئیات می پردازند.

آوری شده و تجزیه و تحلیل آن انجام شده است

روش

(پرز .)0222 ،در نهایت ،باید اشاره کرد که این

انتخاب روش

معنی از طریق الگوهای اطالعات جمع آوری شده

روش انتخاب کیفی ،بر اساس پژوهش و درک

است و فرضیه ها و نظریه ها برای توضیح واقعیت

عمیق ماهیت واقعیت ،پیوند و موقعیت (فرناندز و

می باشند( .آکسپه)0202 ،

پرتگاس .)0220 ،از طریق یک فرایند تفسیری

گزیده ای از خبر ها و زمانبندی ها

مملو از معانی و نمادها ساخته شده است .به نظر

این مطالعه با وجود افراد آگاه از سه مدرسه

می رسد این روش دقیق ترین هدف پژوهش بوده

متفاوت انجام شد ،در  1و  9مقطع تحصیلی از

است( .سایز .)0111 ،در این روش طراحی انتخاب

دبیرستان و سال اول کارشناسی به ترتیب با سنین

شده مربوط به قوم شناسی و اضطرار است که با

بین  09و  ،01دو نفربا  01سال و یک نفر با 00

توجه به تحقیقت میدانی شکل گرفته است ،عناصر

سال و شامل تعداد  19شرکت کننده است .پژوهش

جدید با توجه به افراد و مقوله های موجود بدست

بین اکتبر  0200و سپتامبر  0201انجام شده است

می آیند .در این طراحی برخی از ویژگی ها ارائه

این کارها سه ماه از اردیبهشت تا تیر با مجموع سه

شده است .اول از همه ،یک شخصیت  EMICکه

جلسه در هر مرکز ارائه شد ،به جز یک مورد که 9

به توضیح پدیده های اجتماعی از دیدگاه خود از

جلسه در آن برگزار شد.

بافت اجتماعی و شرکت کنندگان می پردازد .در

استراتژی برای جمع آوری داده ها و پردازش

مرحله دوم ،این نوع از طراحی و فرض ادامه در

اطالعات

زمینه مورد مطالعه نسبتا پایدار ،مشروط به هدف

روش جمع آوری داده ها در این زمینه مورد

پژوهش می باشد( .سرا .)0229 ،این کلی و طبیعی

استفاده قرار می گیرد ،پرسشنامه اول ،موقت ،با

است ،بنابراین اطالعات به دست آمده ،دقیق و پر

سواالت باز ،برای همه آگاهان و کارشناسان بوده

از معانی اجتماعی (گوتز و لکومپت ،لوئیزیانا،

است .پرسشنامه با مراجعه به کلیشه ها است که در

 )0111خواهند بود .عالوه بر این ،این روش،

مجموعه های واقعی و به خصوص در تلویزیون

محدودیت ها و اثرات متقابل را به همراه دارد و

نشان داده می شود و یک بخش نهایی که با شبکه

در این زمینه فقط پیشرفت تحقیقات و رویدادها

های اجتماعی و سواالت مربوط به آنها تنظیم شده
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تحقیقات میدانی به دست آمده است و آنها به

تعریف شده است .به طور همزمان ،اطالعات جمع
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فصلنامه جامعه شناسی فرهنگی

شود .پس از جمع آوری اولین اطالعات ،برخی از

شده از طریق روش های گوناگون ارائه می شوند.

سواالت ،به خصوص در مورد توییتر و شبکه های

در سمت دوم ،آن ها برخالف نظریه ها و یا

اجتماعی رایج مطرح شد .عالوه بر این ،یک گروه،

تحقیقات مختلف و قبلی ،به منظور مقایسه نتایج

به سواالت مختلف در مدرسه ها پاسخ گفتند .در

دیگر نویسندگان ارائه می شوند.

همان زمان ،شرکت کنندگان همراه با یادداشت

نتایج

های از این زمینه ،به عنوان منبع اصلی برای جمع

پس از رسیدن به نتایج قابل قبول از طریق اطلس

آوری تمام اطالعات و خاطرات درست به عنوان

تی آی ،توسعه و درمان به دقت و با اطالعات دقیق

یک تکنیک به مقایسه اطالعات پرداختند .پردازش

انجام می شود .می دانیم اگر این ایده که در

اطالعات ،از طریق نرم افزاری به نام اطلس تی آی

تلویزیون وجود دارد کلیشه باشدو نوجوانان آن را

صورت پذیرفت .هنگامی که تجزیه و تحلیل داده

ببینند و همچنین از طریق شبکه های اجتماعی

های جمع آوری شده در اطلس تی آی ،سن و

منتقل می شود.

جنس دو متغیر با توجه به تفاوت های مهم ،شکل

کلیشه در سراسر شبکه های اجتماعی و تنظیمات

گرفته است .پاسخ های مختلف مربوط به شکل

الزم به ذکر است که برای اولین بار عمال همه آنها

دادن به دسته بندی های نهایی می باشد .به طور

حداقل یک شبکه اجتماعی داشته باشند؛ به سختی

خاص ،آنها با شبکه های اجتماعی که نوجوانان

سه نفر اظهار کردند که آنها هیچ تصویر کلیشه ای

مورد استفاده قرار می دهند و تنظیمات مربوطه،

را به اشتراک نگذاشته اند و یا در مورد فیلم ها یا

استفاده از شبکه های اجتماعی را به عنوان راهی

تصاویر آنها و یا افرادی که در انها هستند در شبکه

برای باورها در مورد شبکه های اجتماعی از نظر

های اجتماعی اظهارنظر نکرده اند .از تمام شرکت

سن و جنس ،برنامه نظارت و افراد مشهور از طریق

کنندگان که پرسشنامه پر کردهاند ،بیش از نیمی

توییتر دانسته اند و انتقال ممکن است از کلیشه ها

اظهار رده اند که این موارد را در نظر نمی گیرند و

باشد .به منظور تضمین اعتبار و اعتماد ،به طور

یا تصاویر که دوست دارند به اشتراک بگذارند .این

عمده یک راه برای مقایسه اطالعات از نقاط

کمتر از تعداد افرادی که تایید می کنند که آنها این

مختلف ارائه شده است (دینیز .)0221 ،در یک

کار را انجام می دهند .در نگاه اول ،نتایج مبهم بوده

طرف ،از تکنیک ها (پرسشنامه ،گروه بحث ،دفتر

و بررسی بیشتری را الزم خواهد داشت .این امکان

خاطرات درست) عمدتا در طول پردازش نتایج
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است ،با این روش به نوجوانان انگیزه داده می

استفاده می شود که در تقابل پاسخ جمع آوری

قاسم آلبوخنفر و همکاران

جامعه پذیری ،استفاده و تاثیر شبکه های اجتماعی ...

ها و یا تصاویر را به همراه دارند به طور معمول به

گویند ،در مورد کنجکاوی از برنامه ها ،اخبار و یا

عنوان برخی از آگاهان مورد بررس قرار گیرند .در

مواردی هستند که آنها دوست دارند .در مورد افراد

همان زمان دریافت کلیشه زیبایی از طریق عکسها

مشهور عمل زیر به همان دالیل شکل می گیرد،

از کاراکتر ها و غیره صورت می پذیرد ،اما این را

چرا که آنها کنجکاوی بیشتری را ،برای دیدن

می توان کامال با عدم تأیید اطالعات در نظر داشت

تصاویر و توییت خواهند داشت .دانستن نظرات،

و در نتیجه ،ما به این پرسش نگاهی می اندازیم،

اهداف ،اخبار و غیره با توجه به دیگر شبکه های

اگر آنها به هیچ شبکه اجتماعی دسترس ینداشته

اجتماعی در توییتر سریع تر و پویا به نظر می رسد.

باشند .بسیاری از آنها پاسخ داد ند که آنها تا به

با توجه به جنسیت ،شاید مردان در آرته ،به طور

حال با تونتی و توییتر و فیس بوک سروکار داشته

کلی ،کمتر عالقه مند به این نوع از فعالیت ها باشند

اند .بسیاری از آنهایی که گفته اند که توییتر از

هرچند که فعالیت آنها در این زمینه از زنان و دیگر

شبکه های اجتماعی است که نسبت به بقیه ترجیح

افراد کمتر می باشد .بعدها و حتی اگر در ابتدا

داده شده است .اگر نوجوانان از طریق این شبکه

هدف این موارد باشد و استفاده آنها از شبکه های

به دنبال برنامه های خود باشند ،آنها شخصیت ها

اجتماعی ،به ویژه توییتر در نظر گرفته شد.

و افراد مشهور را دوست دارند و می توانند تحت

در شبکه های اجتماعی به دنبال راهی برای ابراز

تاثیر آنها قرار گیرند ،کلیشه ها می تواند از طریق

وجود هستند

این شبکه منتقل و تصور شود؛ بنابراین ،این پرسش

نیمی از افراد مورد مصاحبه تأیید می کنند آنها از

برای بررسی به منظور تجزیه و تحلیل به آن اضافه

شبکه های اجتماعی برای بیان خود استفاده می

شده است .نتایج داده شده در مورد آن ها بسیار

کنند و آن یک یا چند کاربرد برای ابراز احساسات

مرتبط بوده است .از همه جوانان و نوجوانان که

و عواطف می باشد و در هر لحظه احساس در

توییتر دارند ،نیمی بیشتر یا کمتر از آنها تایید می

لحظات مختلف روز متفاوت می باشد ،اگر آنها در

کنند که در برنامه این شبکه و افراد مشهوری را که

حال رفتن به جایی و یا فعالیت های دیگر باشند.

دوست دارند دنبال می کنند .در عوض ،نیمه دیگر

دیگران ترجیح می دهند برای نوشتن آرمان ها،

که دارای توییتر هستند از آن استفاده نمی کنند.

تجربیات ،عصاره ای از آهنگ و غیره در گروه

 .1.0نظارت بر برنامه ها و افراد مشهور در توییتر.

بحث کنند .به عنوان مثال ،این واقعیت یک محل
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وجود دارد که افرادی که به اشتراک گذاشتن فیلم

عمل افراد ،با توجه به آنچه که دانش آموزان می
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جامعه پذیری ،استفاده و تاثیر شبکه های اجتماعی ...

مکان دیگری وجود ندارد .می توان گفت که

چرا که در همان گروه در مورد آنها بحث می شود

تعدادی از افراد در تیم آرته ،وجود داشتند که

و اگرآنها بدون شبکه های اجتماعی باشند ،در

قدیمی تر از بقیه بودند .معتقدیم که آنها از طریق

مقابل به این باور در تیم آرته جایی که آنها اعالم

شبکه های اجتماعی ابراز وجود می کردند و بیشتر

کردند همراه با فناوری مورد بازجویی قرار می

در مورد به اشتراک گذاری موسیقی از طریق

گیرند .آنها ترجیح می دهند که به روز باشند و همه

وضعیت و عبارات در یک زمان معین صحبت می

چیز را می دانند .ما می توانیم نتیجه بگیریم که با

کردند .دالیل نمی تواند دقت را در گروه به بحث

استفاده از شبکه های اجتماعی ،شیوه های متفاوت

بگذارد .این ایده به بحث در مورد برخی از

نیز نشان داده می شود که بستگی به انگیزه ها و

چیزهایی که «چهره به چهره» هستند می پردازد .به

منافع شخصی خواهند داشت .به نظر می رسد آنها

هر حال در بحث در این مرکز شما شبکه های

به بسیاری از این برنامه ها اهمیت می دهند و در

اجتماعی را در نظر می گیرید؛ چرا که آنها ،به طور

گروه های بحث شده مورد تأیید می باشد ،با توجه

عمده از طریق تلفن همراه ف آنالین خواهند بود.

به این واقعیت آرته گفت که آنها به دنبال دوستان

با این حال ،همه آنها دوست ندارند که ابراز وجود

خود و مراقبت از آشنایان می باشند زیرا آنها می

نمایند (در واقع ،گاهی اوقات آنها دیگر منتقد نمی

خواهند تا در مورد زندگی خود ،قوانینی را اعمال

باشند) .کسانی که شبکه های اجتماعی را مورد

کنند.

توجه قرار نمی دهند و در مورد آنها فکر نمی کنند

باورها در مورد استفاده از شبکه های اجتماعی

جالب می باشند .به طور کلی ،در این موارد ،آنها

با توجه به نگرانی های موجود ،برخی از پاسخ

که افراد مشاهده می کنند در نظر گرفته می شود و

های جالب در مورد تفاوت در سن وجود دارد .با

یا کار در هر لحظه و برخی از آنها به انتقاد استفاده

توجه به تفاوت در جنسیت ،در هر دو نفر IES

از شبکه های اجتماعی اهمیتی نمی دهند .تکمیل

لوکاس ماالدا واسکویال د آرته بر این باورند که

اطالعات ،در گروه بحث  'IESدو جنبه است که

دختران بیشتر از پسران از طریق شبکه های

بسیاری در مورد استفاده های دیگر آنها از توییتر

اجتماعی ،ابراز وجود می کنند و اگر چه پسران این

می باشد که کامال ناشناخته و شگفت انگیز می

کار را بیش از حد انجام می دهند؛ این یک عقیده

باشد .آنها اعالم کردند که یک حساب توییتر ،یا

است که دختران نیز تایید کرده اند؛ اما قابل ذکر

همان ،ارسال یک مورد پیش پا افتاده به عنوان یک
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عالی برای بیان ایده های خود می باشد و در هر

راه برای سرگرمی می باشد .این قابل توجه بود ه
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است ،چرا که تعداد پسران در سه مدرسه که تایید

کنند چون حتی اگر آن یک شبکه اجتماعی نباشد،

می کنند از طریق شبکه های اجتماعی ابراز وجود

بسیاری از آنها را در پرسشنامه داریم و مربوط به

می کنند ،کمتر است در تیم آرته ،شاید با توجه به

بحث کمی در مورد استفاده از آن در گروهها می

آنچه از قبل اظهار نظر شد .این باور که می تواند

باشد .در اصلی ،بسیاری از آنها یک گوشی مناسب

بیشتر یا کمتر باشد ،درست است ،هنوز هم یک

تلفن همراه دارند و اقلیت آنها گوشی مناسب

کلیشه در مورد دختران وجود دارد که بیشتر

ندارند .بسیاری گفتند که آنها بیشتر در شبکه های

'شایعات' از پسران بوده و نیاز بیشتر به ابراز وجود،

اجتماعی صحبت می کنند و حتی بیشتر از حرف

درونی بوده و در هر دو جنس وجود دارد .با توجه

زدن با تلفن ،زیرا صرفه جویی در پول را به همراه

به سن ،در گروه بحث آرته ،آنها بر این باورند که

دارد ،با استفاده از گروه های باالتر از همه که که

در حال حاضر افراد جوانتر استفاده از شبکه های

امکان مکالمه بیش از دو نفر مکالمه به طور

اجتماعی برای همه چیز استفاده می کنند که ممکن

همزمان وجود دارد .همه گروه های بحث تأیید

ایت منغپفی باشد و آنها ترجیح می دهند به

کردند که آنها همه نوع گروه را تایید می کنند ،به

صحبت چهره بهچهره به جای رو به رو از طریق

اشتراک گذاری تصاویر ،فیلم ها و غیره راحت تر

شبکه بپردازند .آنها می دانند که که استفاده از شبکه

بوده و آسان ترین راه برای برقراری ارتباط است

های اجتماعی در کنار از دست دادن عادت است

و بسیار مفید می باشد .با توجه به اینکه واتساپ

که آنها را تحت تاثیر قرار می دهد بحث ظهور،

یکی از راه های جدید برای برقراری ارتباط،

ترویج شده توسط پسران ،در در شبکه های

جایگزینی برای مذاکرات رو در رو با یک نفر ،یا

اجتماعی یک روش برای حذف حریم خصوصی

بیشتر از یک نفر دریک زمان واحد ،برای دیدار،

خود و یک مورد منفی است .در I.E.S.به نظر می

بحث در مورد چگونگی احساس آنها و غیره

رسد یک ایده مشابه وجود دارد و همچنین یکی

مشاهده می باشد گاهی اوقات ،به دلیل این که یک

از پسران تأیید کرد که شبکه های اجتماعی می

برنامه رایگانمی باشد چرا که شما می توانید با بیش

تواند خطرناک باشد و باید بسته شود .این قابل

از یک نفر در یک زمان صحبت کنید و آن به دلیل

توجه است که در برخی از پرسشنامه و تا حدودی

اطالعات سریع می باشد.

در گروه های بحث برخی از آنها به یک حساب
توانتی و یا تغییر وضعیت خود اعتراف کردهاند.
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است که در پرسشنامه این باور منعکس نشده

در نهایت ،آنها کمی در مورد واتساپ صحبت می
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در این بخش موارد مربوط به نتیجه گیری به طور

ما در نظر می گیریم که برخی از کلیشه ها جذاب

گسترده نوشته شده است و به توجیه در مورد

نگه داشتن فیزیکی و تأثیر از طریق این شبکه می

نتیجه گیری می پردازد و اینکه چگونه می توانیم

باشد ،به طور عمده زمانی که آنها به دنبال افراد

به کمک نویسندگان دیگر برویم و به بحث

مشهور از تلویزیون (خوانندگان ،بازیگران و

بپردازیم ،نتیجه گیری در مقابل ما با آنها به پایان

هنرپیشه های زن ،مردم از واقعیت را نشان می دهد

رسید .اول ،قطعا نمی دانیم که چه چیزی را باید

و غیره) هستند .با توجه به کلیشه ها عمومی ،آنها

اجرا کنیم اگر کلیشه ها مورد بحث در این مطالعه

می توانستند بیننده را از طریق عمدتا استفاده از

از طریق تصاویر و یا فیلم ها و یا از طریق شبکه

توییتر تحت تاثیر قرار دهند ،هر چند که می تواند

های اجتماعی ،به طور عمده توانتی و یا فیس بوک

از طریق شبکه های دیگر نیز باشد .بدیهی است که

منتقل شود .اگر چه ممکن است تعداد زیادی از

در اندازه گیری یا همان راه به دلیل توییتر نه همه

آنها شامل نشود و به اشتراک گذاشتن این نوع از

آنها و در مواردی آنها را ،متفاوت خواهند کرد .راه

فایل ها بدون هیچ اطالعاتی در مورد بقیه مردم

برای تأثیر گذاری متنوع خواهد بود و همه راه ها

مطلقا وجود ندارد .از آنجا که این موضوع در وهله

شناخته شده نمی باشند ،زیر افراد مشهور به دلیل

اول رد شد .با این وجود ،توییتر در عمیق مورد

جذاب بودن و یا شخصیت خود به دنبال شخصیت

بررسی قرار گرفت چرا که دیده می شود از طریق

های از سریال تلویزیونی هستند که در آن آنها

این شبکه برخی از کلیشه ها می توانند منتقل

آپلود نقل قول ها ،تصاویر ،ویژگی های شخصیت

شوند .نتیجه می گیریم که اکثریت افراد عضو در

و غیره راه دیگر می تواند مواردی را نشان دهد که

توییتر ترجیح می دهند به دیگر شبکه های

در حال پخش بوده و برنامه به عنوان یک راه برای

اجتماعی به دالیل زیادی بپیوندند .اول ،به دلیل

شخصیت های اصلی است که بر روی آنها ظاهر

انگیزه که قادر به دنبال کردن آنها از لحاظ جسمی،

می شوند و یا هنگامی که آن را به پایان می رسانند

بیش از هر چیز دیگر نیستند چرا که آنها دوست

و همه این راه ها متفاوت و قابل نفوذ خواهند بود

دارند بدانند چه چیزی را به خاطر خواهند آورد

این جنبه ها در مطالعه انجام شده توسط

که کنجکاوی در مورد برنامه های تلویزیونی ،در

چاروالکاله ( )0200نشان داده می شود که تأکید

مورد اخبار یا صرفا به این دلیل خواهد بود و

می کند کانال های تلویزیونی عمدتا استفاده از
توییتر را تایید کرده اند ،اگر چه آنها استفاده از
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نتیجه گیری

همچنین تبادل سریع اطالعات صورت می پذیرد.
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پیشنهاد کرده اند ،نوجوانان و جوانان شخصیت این

کنند که در آن آنها می توانند خود را (که چگونه

سریال تلویزیونی ،تبادل اطالعات و غیره را دنبال

آنها را ترجیح می دهند و چگونه آنها مایل) مطرح

می کنند و در این تبادل ،طرفداران اطالعات به

سازند که در آن آنها می توانند دریچه ای برای

دنبال اطالعات منتقل شده توسط رسانه ها هستند

احساس ،ارسال فعالیت ها ،نظرات خود و موارد

که می توانند ماهیت متفاوتی داشته باشند .جدای

غیره آزادانه باز کنند و گاهی اوقات آنها می توانند

از این استفاده ،نوجوانان استفاده از توییتر را از راه

خود را سرگرم نگه دارند .آنها با توجه به این

های دیگر دنبال می کنند .به طور کلی آنها در مورد

مشکل تعریف انگیزه را به همراه خواهند داشت.

این ایده از طریق 'توییت' (انتشارات و یا به روز

در همان زمان آنها از این واقعیت لذت می برند که

رسانی وضعیت) عمل می کنند در حالی که آنها به

آنها می توانند بیان شوند و توانایی این را دارند که

دنبال افراد مشهور ،دوستان و آشنایان خود می

به دنبال افرادی باشند که به فعالیت های روزانه و

باشند ،زیرا آنها می خواهند بدانند که آنچه انجام

آنچه که با زندگی در ارتباط است اهمیت دهند و

می گیرد ابراز وجود خواهد بود .وقتی بیان می

آنها به دنبال پیدا کردن نوعی از پاداش برای

شود ،آنها این کار را بسته به انگیزه های خود ،از

دیگران و یا داشتن دیدگاه ها و نظرات و غیره

گرفتن عواطف و احساسات در هر لحظه انجام می

هستند .همه این جنبه ها ارائه یک روش جدید

دهند و یا گاهی اوقات ،آرمان ها ،تجربیات ،آهنگ

اجتماعی واقعا مهم است که از طریق شبکه تثبیت

و غیره مشوق های مختلفی می باشند و استفاده از

می شود .این امکان وجود دارد که حتی بیشتر از

آنها تشویق هایی را به دنبال دارد در حالی که در

تماس "چهره به چهره" در تماس با گروه باشند و

موارد دیگر آنها منتقد خواهند بود .در I.E.S.ما

یا دریافت اطالعاتی که بیشتر از آنچه از تلویزیون

می توانیم ببینیم که با استفاده از یک یا بیش از یک

دریافت می کند باشد .دلیل این است که در شبکه

حساب توییتر برای اظهار نظر های بی معنی و

های اجتماعی نوجوانان تجارب خود را در چت

چیزهای بی اهمیت قابل روییت می باشد که قبال

به اشتراک می گذارند ،آنها خلق و خوی خود را

از آنها تعریف شده است ،به عنوان یک راه برای

در دیوار و پروفایل قرار می دهند ،اظهار نظر و به

سرگرمی خواهد بود .این است که به این نتیجه

اشتراک گذاشتن عکس ها ،در مورد عالقه و تعامل

رسیدند که جدا از استفاده که قبال ذکر شد،

آنها خواهد بود ،مردم در مورد عالقه ،برنامه ها و

نوجوانان در شبکه های اجتماعی و به طور عمده

غیره این نکته را دنبال می کنند .نظر ریورا ()0200
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فیس بوک و یا توانتی را نیز به کاربران اینترنتی

توییتر ،راه را برای برخی از فضای شخصی باز می
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جامعه پذیری ،استفاده و تاثیر شبکه های اجتماعی ...

به شیوه های جدیدی از مصرف و تصاویر و برنامه

همهیشه یک نوع کلیشه وجود دارد .استفاده از آنها

های روزمره از نوجوانان و جوانان می رسند .در

بخشی از زندگی روزمره برای بسیاری از نوجوانان

مورد توییتر ،همه چیز کافی نیست .مطالعات برای

به عنوان اعتراف به سیستم وارد شده می باشد.

سواالت عمومی می تواند بیشتر از پرسجو مفید

حداقل یک بار در روز از کامپیوتر خود و یا تلفن

باشد .بسیاری از اطالعات در روزنامه ها وجود

همراه استفاده می کنند .این قابل توجه بوده و دانش

دارند و به هر حال با توجه به تاریخ و زمان آخرین

آموزان در تیم آرته گفتند که شبکه های اجتماعی

استفاده استفاده از تویتر ،ما می توانیم به عنوان مثال

بخشی از زندگی آنها می باشد و دانش آموزان

موضوع یک سمینار در دانشگاه پالرمو درا در

IESاعالم کردند که آنها می توانند بدون آنها

 0220مورد بررسی قرار دهیم ،جایی که نمایندگان

زندگی کنند .با وجود آن ،همه دوست دارند که به

سازمان های مختلف به دعوت یونیسف راهی

نوعی ابراز وجود نمایند و همچنین تعداد نسبتا باال

آرژانتین شدند .آنهایی که تاکید بر اهمیت برخی از

افراد که عالقه مند به دانستن زندگی نمی باشند.

شبکه های اجتماعی به عنوان توییتر به اطالعات

در این مورد دانش آموزان اطالع رسانی را از این

سریع و بالفاصله در مورد موضوعات مورد عالقه

مدرسه دارند که برخی از باورها مربوط به سن آنها

دارند و به ارسال نظرات و موارد دیگر به عنوان

می باشد .آنها استفاده بد از شبکه های اجتماعی را

تفریح و یا صحبت در مورد انگیزه ها می پردازند.

با استفاده به برخی از جنبه های چهره به چهره

آنها توضیح دادند که شبکه به شما اجازه خواهد

خواهند داشت .در نظر آنها بیش از حد این موارد

داد تا برقراری ارتباط بهتر را داشته باشید و نیاز به

شکل می گیرند و به عادت تبدیل شده است و

متصل بودن ،برای چیزهایی می باشد که برای بیان

نوجوانان تحت تاثیر عظیمی از آنها هستند .در

موارد فیلتر نشده می باشد .این جنبه نظر توسط

نهایت ،آنها اظهار نظرمی کنند ،کسانی که شبکه

نمایندگان این سازمان با توجه به آنهایی که نظر

های اجتماعی را به دور از حریم خصوصی شما

می دهند بیان می شود .با توجه به تفاوت در سن،

می دانند می توانند خطرناک باشند و بسته به

به طور کلی همه آنها این نوع از فعالیت های را

استفاده شما از آنها در نهایت ،من باید بگویم که

انجام داده اند و باور مشترک برای هر دو جنس

به عنوان یک کل ،شبکه همراه با واتساپ خواهد

است که دختران استفاده از شبکه های اجتماعی را

بود ،حتی اگر آن به عنوان شبکه اجتماعی در نظر

برای ابراز وجود در نظر می گیرندو ذکر شایعات

گرفته نشود .کانال های جدید ارتباطی و بیان آنها،
41
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که ایده های مشابه دارد در پایان بیان می شود .آنها

بیشتری را به دنبال دارد .صرف نظر از صحت آن،
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