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 مقدمه

زنادیی ماا در    یهاا  عرصه، همه شود یمدر جهان امروز که عصر ارتباطات نامیده 
هواشیا ای کاه از طر ا      یهاا  رشیازا ابزارهای ارتبااطی تییاده شاده ا از  از     

ترافیک که هار روزه در میایر  اک     ونقل حمل، اخبار میکی یمها در افز  اپلیکشن
، غااا ی کاه از طر ا     میدها  یما  فارش  افزار نرم، تاکیی و آژانیی که با میکی یم

 یا ی  ا حوادثی کاه آنی ان در افاز     اخبارتا آخر ن  میکی یمموبا ل درخوا ز 
   کی از نمودهای  ازد یمارتباطات را در زندیی ما مشهود  ل بد یبنقش  ،میکی یم

در تغییار   تاوان  یما اجتماعی بر مخاطبان خود را  یها شبکه راتیتأثواضح و عییی 
 بک زندیی مردم دانیز  در ا ن زمییه تحقیقات داخلی و خاارجی اابال اباو ی    

ده و مخاطباان بار   پا ادار باو   راتیتاأث اما  را ی ا یکه ا ان   ،صورت پا رفته ا ز
جاای تتباب بیشاتری دارد      ؛کیید یما اس آن زندیی جد دی را برای خود تر یم 

عامل ا ن تغییر و ادامه ا ن نوع  ابک   ن تر مهم توان یمطب را شدن مخا شا د اایاع
یفاز   توان یمشبکه اجتماعی دانیز   یها دادهبر ا اس را  یریی میتصمزندیی و 

آ یاده   ،اخیر در  بک زندیی مردم رخ داده ا ز یاه  التغییرات ملمو ی که در 
کاه تغییارات  ار ب اجتمااعی و فرهیرای در پای خواهاد         زند یمجد دی را رام 

باا اایااع    تواناد  یما اجتمااعی   یهاا  شابکه  اا واکاوی ا ن نکته که  رونه   داشز
  ا زحائز اهمیز  ،مخاطبان خود  بک زندیی ا شان را د تخوش تغییر کید

 مسئله . طرح1

اجتماعی و تما ل به ا تفاده از آن در میان  یها شبکه روزافزونبا توجه به مصرف 
مخاطباان خاود را اایااع     ها شبکهااشار مختلف جامعه ا ن موضوع که  رونه ا ن 
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 یهاا  شابکه میان  بک زنادیی مخاطاب و ا اتفاده از     یکیش برهمو  ه   ازند یم
و  کییاد  ینما تو یاد   اماعی از خود محتوهای اجت که شبکه میدان یماجتماعی ا ز؟ 

انبوه ا ز  اماا مخاطاب    صورت بهمیان صاحبان پیام و مخاطبان  دهیده انتقالنقش 
د ز به تغییار  ابک زنادیی خاود      ها شبکهبا ا تفاده از محتوای موجود در ا ن 

  زند یم
نماود   برای ابزارها ن تر مهم از  کی ا یترنتی اجتماعی یها شبکه مجازیِ فضای

 و اطیعاات  از و ایعی  عرصاه  مجاازی  فضاای  ا ن .ا ز شدن یجهان اثرات افتن 
 تکثر و فضا ا ن با تو ید اجتماعی در   افرادکید یم ا جاد را معیا ی مختلف نمودهای

 از  شاوند  یم ردریمی(  و بودن معل  معیی )به تعلی  د ار هو ز،  اخز در میابب

 .دارد آشکاری تجلی مجازی دنیای در فضا بیشتر نقش و مکان ،زمان رفتن بین
با رشد کااربران ا یترناز،  ابک جد ادی از زنادیی       ر د یمامروزه به نظر 

مجازی به نام  بک زندیی مجازی در بین جوانان در حال شکل یرفتن باشد  ا ن 
 ابک   تواناد  یما اجتماعی مجاازی ا از،    یها شبکهبا  ختهیدرآمشیوه زندیی که 

  دهد یمارار  ریتأثروزمره را تحز  یها زیفعا جد دی از زندیی را شکل دهد که 
و  اهو ز فعا یاز     و ک اجتماعی ا یترنتی از  یها شبکهجاابیز  ،از  وی د رر

تاا رابهاه میاان عضاو ز و      شاود  یما در ا ن د ته از جوامب از  وی د رر  بب 
ت مربوط به  بک زندیی جواناان  اجتماعی ا یترنتی و تغییرا یها شبکهحضور در 

جدی بارای پووهشارران عرصاه فرهیاا و ارتباطاات       پر ش ک  عیوان بهعضو 
 یهاا  لیا تحلمهرح شود  مفهوم  بک زندیی امروزه به  کی از مفاهیم بییااد ن در  

  (210: 1388ربانی و شیری، )ا ز  شده  ل تبداجتماعی 
  امز  باه فیاوراناه   -علمای  عظایم  بییار تحوالت ریتأث تحز مختلف جوامب

 یا جامعه ،یا شبکه جامعه ید هیتحرکز  حال در یا شبکه جامعه  ا اطیعاتی جامعه
  یهاا   ا ش با جوامب ،یا شبکه جامعه در ا ز  فیاوری از متأثر آن  اختار ا ز که

 نهادهاا ی  شاکیی  شاا وده  و تما زپا ری جد د، یها ز هو اجتماعی، نابرابری  ون

 پاووهش،  در اجتمااعی  یهاا  شبکهو  ا یترنز نقش  ون  یها فرصز و دو ز نظیر

  اند شده رو روبه و غیره  یال هو ز یریی شکل جهانی، همز یتی و تعامل خیایز،
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 در جامعاه  هاو تی  و اجتمااعی  انیاجام  ها  ا ش ا ن وجود علز به ر د یم نظر به

 .ا از  شاده  متز ازل  ا ران مانید تو عه درحال کشورهای در خصوص به و اطیعاتی
 را افراد اجتماعی دنیای ،اجتماعی زندیی روابط المرو ییترش با شدن یجهان فرا ید
باه   هاا  آن در را دنیاا ی   یاین  شدن کیترل ناپا ر احیا ات و کید یم تر بزرگبییار 
 کااربران  میان در  افتن عمومیز  حاظ به مجازی اجتماعی یها شبکه  آورد یم وجود

 ارتبااط   اک  باه  شادن  ل تباد  ملای،  مرزهای درون در جغرافیا ی و یب ییتره با و

 اادرت،  مراجاب   اوی  از کیتارل  ناوع  هار  باودن از  فاار   و شخصای  ،خصوصای 

 یریااار یتأث یهاا  یاه یزمو  اناد  شده تبد ل ارتباطات عرصه در ل بد یب های لهیو  به
معماار،  ) اناد  آورده وجاود  به جوامب در را ادرت نهادهای و ها دو ز کیترل از خارج
1391 :156)  

 عوامال  ،یشیا ا  روان و عرصاه اجتمااعی   اند شمیدان اعتقاد از طرف د رر به

 هر .یاارند یم جامعه تأثیر اعضای زندیی  بک  رونری و یریی شکلبر  متعددی

 و باروز  باه  میجار  تواناد  یم یونایون یها زیمواعو  وضعیز در عوامل، ا ن از  ک
  شاود  جامعاه  متفاوت یها یروهو  ااشار میان در یونایون زندیی یها  بکظهور 
 ارزشای، تحصاییت،   تحاول  و هاا  ارزش ااتصاادی،  و عوامال  طبقه ،نظران صاحب

 ن تار  مهم عیوان به را فرهیری  رما ه و  رما ه اجتماعی عمر، دوره و  ن جیییز،
  (64: 1393حاجیانی، شکاری، ) اند برشمرده زندیی  بک بر مؤثر عوامل

 پیشین. مطالعات 2

 ابک زنادیی در تبلیغاات     یهاا  مؤ فاه برر ی » پووهشی با عیواندر ( 1382)ر و ی 
 یهاا  یوی و، دو هدف عمده دنبال کرده ا ز که شامل ارائه تصو ری کمی از «تجاری

زندیی مورد توجه در تبلیغاات   یها  بکمختلف تبلیغات تجاری و همچیین شیا ا ی 
 مهارح ز  ه یونه  ابک زنادیی در تبلیغاات    حاکی ا آمده د ز بهماکور ا ز  نتا ج 

بار نماا ش ا روهاا و     مبتیای ) یهاا   ابک از میاان   دهاد  یما ا ز  برر ی نشاان   شده 
بر مصرف کاالهای فرهیری و ااتصاادی و   مربوط به طبقات اجتماعی، مبتیی یها ارزش
مرباوط باه زنادیی مادرن و      ها ارزشا روها و  شتریب (بر ا روهای مدرن و  یتی مبتیی

 ا ز  شده  عرضهطبقات متو ط و مرفه جامعه در تبلیغات 
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 ماداری   یاد رفتاار مشاتری   اتبیاین فر »در  (1392) یز ا تبر یمحیای صدفی و 
مداری ماد ر ز    ید مشتریاتبیین فر بهکه  اند داشته، هدف «یا ر انهمد ر ز اایاع 

بار خر اد    یا ماهوارها یترنتی و  یها شبکه، بر مد ر ز اایاع تبلیغات یا ر انهاایاع 
  بپردازناد  هاا  ر انه یمتقاعد ازو مصرف کاالهای تبلیغاتی بر مبیای مدل ارتباطی 

 ،بر روند خر د و مصارف مخاطباان در فضاای مجاازی     یا عمده یمیمکان ،دروااب
در  ،رو ن ا ا  از باشاید  یم ریااریتأث یا ماهوارها یترنتی و  یها شبکهتبلیغات تجاری 
 کییادیان  مصارف در باین مشاتر ان و    یریی میتصماصد و  یا ر انهمد ر ز اایاع 

باه خاود    تیها نهخاص مجازی  یها فروشراهبا فعل برای خر د و مصرف آنی ن از 
بیتری دارد؛ بلکه باعث مای یاردد اصاد و تصامیم ییاری مشاتر ان و        مخاطبان

نیز از فرآ یدی  اه مرحلاه ای در بیاتر تو اعه ااتصاادی       مصرف کییدیان با قوه
 عبور نما د  

برر ی اهداف پیهان و آشکار » پووهش با عیواندر ( 1391عقیلی و جعفری )
 هاا  ونیا لیماخیار د تر ای    هاای   الآمده ا ز که در  یین  «اجتماعی یها شبکه

ا از تاا ا ان    اجتماعی باعث شده  یها شبکهو  ها ر انهکاربر در  را ر جهان به 
توجه جوامب مدرن و افاراد ز اادی اارار ییرناد و از محبوبیاز       در کانون ها ر انه
در میان نیل جوان برخوردار شاوند  شایاخز صاحیح از     خصوص به یتوجه اابل
از ا ان ابزارهاا ا اتفاده مفیاد و      شیازپا  شیبتا کاربران  شود یمباعث  ها ر انها ن 
مختلاف اابال کیکااش و     یهاا  جیباه اجتماعی از  یها شبکهداشته باشید  ا ن  مؤثر

 یهاا  یاه یزممهاا بی در   اختصاار  باه ارز ابی ا ز  در مقا ه حاضر  عی شده ا ز 
 هاا  آناجتماعی و اهداف آشاکار و پیهاان    یا شبکهبر  دیتأکاجتماعی با  یها ر انه

 بیان شود 
 تغییارات  در مجاازی  اجتمااعی  یهاا  شابکه  نقش»( 1393)ببران و پور حیی 

اجتمااعی مجاازی بار     یها شبکهبرر ی نقش  هدف بارا  «نکاربرا فرهیری هو ز
کاه   دهد یمپووهش نشان  یها افته   اند دادهتغییرات هو ز فرهیری کاربران انجام 

اجتماعی مجاازی و تغییارات هو از فرهیرای کااربران       یها شبکهبین ا تفاده از 
 یهاا  شابکه از آن ا ز که  وجود دارد  همچیین نتا ج حاکی یدار یمعیهمبیتری 
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د ان، زباان،    ازجملاه هو از فرهیرای کااربران     یهاا  مؤ فاه اجتماعی مجازی بار  
  یدهیت ریااریتأث ها  یزیاشته و  ور وم آداب

 ا راوی  و زنادیی   ابک »باا عیاوان   ( در پووهشای  1394)رحمتی و بخشی 

 مصارف  فرهیا تبیین و توصیفکه هدف آن  («همراه تلفن: مها عه مورد)مصرف 

 .ا از  دانشاجو ان  باین  در زنادیی   ابک  یهاا  شااخ   از ا اتفاده  با همراه تلفن
 نشاان  پاووهش  نتاا ج   ا از  بورد او  مصرف ه نظر ،پووهش ا ن نظری  ار وب

 رفتاار  ز اادی  میازان  باه  مها عاه  ماورد  جامعاه  در بورد و مصرف ه نظر که دهد یم

 نتا ج همچیین  کید یم تبیین یخوب به را همراه تلفن با ارتباط در  اندانشجو مصرفی

 یاه یزم در را مجاازی  فضای در یمیامی ه نظر مجازی، اجتماعی یها شبکه به مربوط

 .کید یم تأ ید را ...و آپ واتس ال ن، وا بر، ر ان امیپ یافزارها نرم  برنامه مصرف
 مجاازی و  فضاای  ریتأث  تحز زندیی شیوه»پووهش در فر و طاهری  هاشمیان

 فضاای  وه ا و باه  ،اجتماعی یها ر انه کردند که  اعیم «اجتماعی  رما ه بر آن ریتأث
شایوه زنادیی، علال و درجاه       اناد  کرده ا جاد زندیی در ز ادی تغییرات مجازی،

 اجتمااعی  عوامال  و فردی یها یوی ز را و تما ل مردم به فضای مجازی  ییز؟
 یفتاه  باه  کاه  هیاتید  متفااوت  زنادیی  شایوه   یاین  ا ن پیامدهای  ا ز متفاوت
  ارما ه  تقو از  و رشاد  عواااب  از  کای  ،زمییاه  در ا ن متخص  شیا ان جامعه

  اا  فردی یها یا تراتو و ییاار ه  رما محصول اجتماعی  رما ه  ا ز اجتماعی
  هادف  ا از  ناخودآیااه   ا آیاهانه اجتماعی ارتباطات بازتو ید و ا جاد در جمعی

 فضای مجازی ا ز  ریتأثمقا ه، توضیح شیوه زندیی تحز 

 . مبانی نظری٣

 . اقناع1-٣

  عیای  ایاعاز  و ا از  ایاعاز  مصادر آن  ا از   اایااع  ،ارتباطات مبحث اوج نقهه

  یها نشانه همه ها ن ا شدن؛ کامل و نشیتن ثمر به و یازین یب  یری، اشباع، بییدیی،

 ناوع  هماه  غاا ی  و هادف ا ا ای   اایاع یطورکل به ا ز  و رضا تمیدی پیروزی از

 د خاواه  نتیجه ا ز که ارتباطی یونه آن مؤثر و موف  ارتباط ا ز  ارتباطی رفتارهای
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آن ارتباطاات متعاا ی    به میتوان یم صورت ن ا داشته باشد، در دنبال به را اایاع  عیی
 عیاوان  باه  معماوالا ارتباطاات ا از و    یهاا  رمجموعاه  زاایاع  کی از  نیز برو یم 

  ا فرد  ک آیاهانه   کوشششود یمبر د رران تعر ف  ریتأث یدی ارتباطی جهز افر
 را د رار  یروهای   اا  فرد های د دیاه  ا ها ارزش باور، نررش، تغییر برای  ازمان،
  (51: 1384یل، ی) یو ید می اایاع

هاای   اایاع فرا یدی ا ز که با تو ل به تعقال و احیااس در اا اب مهاارت    
کاردن   را غا باا جهز تغییر رفتار و وادار افراد زیذهیای،  غیرکیمی و ر انه ،کیمی
 و ویی  دربردارندها ن فرا ید هر ید  دهد  ها به عمل معییی، تحز تأثیر ارار می آن

کیاد، موافا  میال خاود،      احیااس مای   شاونده  بیترغشیاختی آزادی ا ز و  روان
متضامن ناوعی از    درواااب دهاد، اماا    شده را انجام می اهداف و رهیمودهای تعیین

هاا   فشار روانی ا ز که در مییر ترغیب میان میه  و ا تدالل میهقای باه هیجاان   
باه  ، اایاع حد وا ط میان میه  و ا تدالل و تهد د و تیبیه درواابشود   متو ل می

  (1376:10رود )بییرلر،  می شمار
هار   نفوذ و اایاع از مفاهیمی هیتید که بییار به  کاد رر نزد کیاد  در نفاوذ   

 ؛زمان که میبعی تعمداا تیش کید تا افکار، احیا ات و رفتار ییرنده را تغییر دهاد 
حا ز خاصای از نفاوذ دانیاز  واتای میبعای       توان یمدهد  اایاع را  نفوذ روی می

آیاهانه از ارتباطات ا تفاده و  عی کید نرارش مخاطاب را تغییار دهاد، در ا ان      
اماا در   ،ع حاکی از تغییرات عامداناه هیاتید  نفوذ و اایا  دهد حا ز، اایاع روی می

( نیازمیاد  یرشافاه یغهاای شافاهی و    ز را اایاع به ارتباط )پیام ؛متفاوتید باهمعمل 
بدون ارتباط هم روی دهاد و   تواند یمنفوذ  ، اماا ز و به دنبال تغییر نررش ا ز

د موجب تغییرات رفتاری )خارجی( شود، بدون آنکه تغییر نرارش )درونای( ا جاا   
کید  نررش ارز ابی شخ  از  ک موضوع فکری ا ز  هر شخصای  اک معیاار    

 کید  اضاوت می ها آنطب   ،موضوعات   ازد و درباره ارز ابی )خوب و بد( می
در روانشیا ای اجتمااعی معاصار     ر ناپاا  اجتیااب نررش مفهاومی متماا ز و   

اس و تو اط توما   یا مها عاه در  1918باار در  اال    نخیاتین مر کا ا ز  نررش آ
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نرارش را باه    2به شیوه علمی مورد ا تفاده ارار یرفز  یوردن آ پاورت  1زنانیکی
نررش نوعی حا ز آماادیی ذهیای ا از کاه از     »ا ن صورت تعر ف کرده ا ز: 

هاای افاراد    بر پا ا   یدار جهزپو ا و  ریتأثشده ا ز و  یده  ازمانطر   تجربه 
  «یاارد می ،شود ها ی که به آن مربوط می اشیا و مواعیز یتمام  به

و مادل   درخاور کوشاش   یهاا  مادل دو مدل مورد برر ی در ا ان پاووهش   
  ا زناهماهیری شیاختی 

3مدل کوشش درخور .1-1-٣
 

 تحلیال  باه  عمادتاا  کردناد،  یبید فرمولرا  آن کا یوپو و پتی که کوشش درخور مدل

 تاأثیر   راونری  مادل  ا ان  در .پاردازد  یم مخاطبان تو ط پیام لیوتحل ه تجزفرا ید 

  اا  باد(  -)خاوب  ارزشایابانه  داوری بار  بیرونای  یرهاا یو متغ درونای  متغیرهاای 

 رناد یی یما  اارار  امعاان نظار   ماورد  فقدان احتمال( مخاطبان -)احتمال غیرارزشیابانه
 میایر  دو در اایااع  کاه  شده ا ز یااشته ا ن بر فرض مدل ا ن در .(1388، )ا یا ی

 و انریازه  واتای مخاطباان    ردیی یمصورت  (یا هیحاش) و پیرامونی اصلی() یمرکز
 ها کرده لیتحص)مثیا  دارند را ها امیپ در نهفته محتوای برای تحلیل کافی ذهیی توانا ی

 تأکیاد  میتدل پیام و غیی محتوای بر آن در که روش مرکزی با جامعه( فرهیختران و

 نتوانیاد باه   مخاطبان که زمانی اما  اخز؛ را مجاب مخاطبان توان یم بیشتر ،شود یم

 تأکید مثیا) پیرامونی روش از که ا ز بهتر آن بپردازند ها امیپ محتوای لیوتحل ه تجز

  (62: 1388شود )ا یا ی،  ا تفاده یر( ارتباط برخورد و پا راه بر اعتبار،

4شناختی ناهماهنگی مدل .1-2-٣
 

 ا از،  شاده  ا تفاده نررش تغییر و فرا ید اایاع تبیین میظور به آن از که مدل د رری

 داد، ارائاه  را آن فیاتییرر  باار  کاه نخیاتین   مدل ا ز  ا ن شیاختی مدل ناهماهیری

 هماین  باه  دارد، تعاادل  همااهیری و  به تما ل ذاتاا آدمی که یاارد یم بر ا ن را فرض

                                                                 

1. Thomas and Znaniecki 

2. Gordon Allport 

3. Elaboration like hood Model 

4. Cognitive Dissonance Model 
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 برخی برای زمییه را تواند یم  ازد، اختیل د ار را ا ن هماهیری که عاملی هر  بب

 ا جااد  ا ان مادل   ا ااس  بار  ،رر د عبارت به  فراهم  ازد  اخز شیاختی عیاصر از

 هاا  آن نرارش  تغییر موجب  رانجام ا ز افراد، ممکن درون در شیاختی ناهماهیری
 اماا  ،زماان  هم شیاخز دو دارای فرد که د آ یم پد د زمانی شیاختی ناهماهیری شود 

 کاه  ا از  رفتارها ی حتی باورها و ،ها نررش افکار، شامل ها شیاخزمتیااض باشد  

  (68: 1388ا یا ی، )آیاه ا ز  ها آن از شخ 
 از ناشای  تایش  از اجتیااب  برای که فرد کید یم تأکید شیاختی ناهماهیری مدل

 رد را  باا  کاه  دهاد  یمتغییر  یا یونه به را ناهمیاز عیاصر از  کی اغلب ،ناهماهیری
 .شود همیاز او یها شیاخز

 در تصرف و دخل معیای به میا ب شکل در یا ر انه اایاع بییرلر، اتو ر اوله ب

 ا ان  ،ا از  درواااب   شاده  طراحای  نابلغم از  وی عمل انجام برای که نمادها ز

 مخاطبانى روانی در رضا ز نوعی حصول خاطر به احیاس و تعقل به تو ل  یدافر

 بُعاد  کاردن  متأثر ،یا ر انه اایاع  یدافر در ،  دروااباند شده اایاع که ردیی یم صورت

 یا ر اانه  ناوآوری   ک به نیبز آنان شیاختی بُعد تأثیر در از بیش مخاطبان عاطفی
 محصاول  بیشاتر  یا ر اانه ناوآوری    اک  به نیبز اایاع ز را  ا ز مخاطبان نظرمد

  اهح  از یاار  از بعاد  مخاطباان  ر اد  یما  نظر به  شیاختی تا ا ز عاطفی  یدیافر

  اهح  ا ان  در  دهیاد  یما  نشاان  مثبز یرا ش یا ر انه نوآوری به شیاختی، نیبز

 یهاا  یریا ی میتصام  و کارده  رشاد  یا ر انهنوآوری  به نیبز مخاطبان کلی اِدراك
 آنان کیش ااتصادی به نیل و پا رش به نیبز مخاطبان نها ی یرا ش در نیز اطرافیان

 یهاا  امیا پ و تبلیغاات  اصالی  هوظیفا  به امروزه که یا ر انه اایاع  شود یم کییده نییتع
 بارای مثاال   مخاطباان  ترغیب را تای در مختلفی یها کیتکی از شده، تبد ل تجاری

 فکاری  رهباران  دایا   انتخااب  ،دهیاده  پاداشو  ر پا دل تداعی نمادهای از ا تفاده

 هارزشی فرهیری برانریزند نمادهای به ا تیاد مخاطبان، با ارتباطی یها کانال عیوان به
، )بییرلار  د ا جو یما  بهاره  آن نظاا ر  و هاا  راثیا م ،پار م  مثال  عاطفی یها ز حما

 ،یا ر اانه  اایااع   یاد افر در شاده  انجاام  در تحقیقاات  ترتیاب  (  باد ن 115:1376
ه مشخصای در حاوز   میایر  طای  عمادتاا  مخاطباان،  ااتصااد   کیش و یریی میتصم
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 جاازی، م یهاا  شابکه  یا ر اانه  اایااع  یها ه نظر  عیی ذ ل یا ر انه اایاع ها  نظر ه

 ،یا ر اانه  اایااع  نفوذپاا ریِ  یهاا  ه نظر ،یا ر انه ارتباطیِ اایاع یها امیپ یها ه نظر
 ا ز  یرفته ارار نظرمد ،یا ر انه اایاع ارتباطیِ مییر یها ه نظر

ی در  اک جامعاه، ژان کاارنو    ناو ن ارتبااط   یهاا  یتکیو وژاما در مورد آثار 
فضااهای   ،انتشار و ییاترش ماداوم شابکه جهاانی     یها د تراهتو عه »: د یو یم

نتااا ج  ن تاار مهاام   کاای از  ااازند یماامحیااوس دیریااون  طااور بااهاجتماااعی را 
، تحوالتی ا ز کاه در عقا اد   د آ یمکه در فضاهای اجتماعی پد د   یها یدیریون
و اا ل   اثار  بار   به ا ن معیا کاه  د نما یماجتماعی نیبز به  کد رر رخ  یها یروه
باه درون   شیازپا  شیبا و ا روهاای اجتمااعی،    هاا  ارزش ،، هیجارهاا یجمع ارتباط

خاود در   نوباه  باه ( نیاز  ها تمدن  از جانب د رر جوامب )ملل و ابید  یمخانواده راه 
 ( 183: 1394دادیران، ) «تماس با  کد ررند

 جتماعیه اشبک .2-٣

 متعاماال و اثریاااار و باازرگ رونااد دو ارتباطااات، تکیو ااوژی شااتابان رشااد بااا
 زنادیی  انتقاال   ا ز یااشته ریتأث ها انیان زندیی بر( شدن مجازی و شدن یجهان)

 تغییار  اصالی  عامال  باه  انیاانی  رواباط  شادن  مجازی و  ا بر فضاهای به ها انیان
 ا از  جواناان  وه ا و باه  ،هاا  انیاان  از عظیمای  بخاش  رفتااری  و فکاری  ا روهای

 ( 9 :1380 تامپیون،)
 طارح را  اجتماعی یها شبکه» اصهیحبار  نخیتین 1954در  ال  بارنز ای یج

 در  شاد  بادل  مها عاات  و تحقیقاات  در کلیادی  یا وهیش به  رعز به پس ازآن و کرد

 یهاا  شبکهنهادهای  از یا مجموعه اجتماعی شبکه  ک اجتماعی  یتی، شبکه تئوری
تاا   آورد یما  فاراهم  امکانی که هیتید  یها راه پا مجموعه  ا پا راه ا یترنتی اجتماعی
 اشاتراك  باه  د رران با را خودشان یها زیفعا  و افکار ،ها یمید عیاه بتوانید کاربران

 شابکه  شاوند   اک    اهیم  آناان  باا  را هاا  زیفعا  و افکار ا ن هم و د رران براارند

 بارای  را امکاان  ا ان  کاه  ا از  وب بار  مبتیی یها س  رواز  یا مجموعه اجتماعی،

 با  ا کیید ا جاد خود برای خصوصی  ا توصیفات عمومی که آورد یم فراهم اشخاص

 از و براارناد  اشتراك به ها آن با را میابب خود کیید، برارار ارتباط شبکه اعضای د رر
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 & Boyd) کییاد  ا تفاده اتصاالت جد د  افتن برای افراد، د رر عمومی توصیفات میان

Ellison, 2007: 212)  شاده   لیتشکاجتماعی از دو کلمه شبکه و اجتماعی  یها شبکه 

 ماهیز که دکی یمتأکید  دال ز دارد: نخیز آن ماهیز در معیا دو به ییاار ناما ز  

 کاربران بین که ارتباطاتی با شبکه از ا ن نوع که ن ا دوم و ا ز شبکه  ا ز، ا ن نوع

 نوع ا ن در ارتباط براراری  یردد یمهدفمید  اجتماع  ک به تبد ل ،ردیی یم شکلآن 

 کاه  یکیا  هار  با توانید یم و افراد ا ز اختیاری کامیا و مییر همران برای ها شبکه

 یهاا  جاامب  باه  بیاابرا ن  .نما ید رد را خود ارتباط  ا دهکر برارار دارند ارتباط تما ل
 ،...و افزارهاا  نارم ، هاا  لمیفا  تصاو ر، اطیعات، اشتراك به آن مجاز کاربران که آنی ن
 یهاا  شبکه  یین هیتید، جد د افراد ارتباط نشانی و کشف د رران با ارتباط براراری

 برشمرد 2 وب تکیو وژی از بریرفته توان یم را یو ید  اجتماعی »اجتماعی شبکه«را 

محتاوای    ااختن  باه  هاا  برناماه  از ا تفاده با همفکری و ،مشارکز با اعضا آن، در که
 کااربران  باا  تعامال  برااراری  برای اجتماعی یها شبکه بیشتر  پردازند یم ا کترونیکی

تو یاد   تصااو ر،  اشاتراك  پیام فاوری،  خدمات را انامه، مانید یونایونی یها راهخود، 
هاای   شابکه  یهاا  یویا  و ن تار  مهام  از  کی .کیید یم فیلم فراهم و صوت مو یقی،
 ا ز  مختلف یها ز  ا امکانات ی از کپار ه  اجتماعی،
  اا  همه که هیتید آنی ن یها ر انه جد د انواع از یروهی اجتماعی یها ر انه

 دارند: را ز ر یها یوی و تعدادی از

 ،مخاطب  وی از بازخورد ار ال اجتماعی یها ر انه :كردنمشاركت امكان  1
 هاا  ر انه ا ن  کیید یم تشو   ها آن و اند کرده تیهیل را ر انه با همرامی و همکاری

  اند برده بین از را مخاطب و ر انه بین یکش خط و مرز
 بازخورد در افز و اعضا مشارکز برای اجتماعی یها ر انه اغلب :بازبودن  2

 تشاو    را اطیعاات  ییاار اشتراكبه  و یااشتن کامیز دادن، یرأ ها آن باز هیتید 

 دارد  وجود ها ر انه ا ن در محتوا به د تر ی و تو ید برای مانعی ندرت به  کیید یم
 را محتاوا  و دادناد  یما  انجام را انتشار عمل  یتی یها ر انه :هیدوسو ارتباط  3

 و یفتراو  بارای  فضا ی اجتماعی یها ر انه در و ی ،کردند یم ار ال برای مخاطب
 تغییار  دو و ه به ه  و ک  حا ز از ارتباطی جر ان و دارد وجود دو طرف  محاوره
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 کرده ا ز  پیدا

براارار   را امکاان  ا ان  اجتمااعی  یهاا  ر انه :آنالین یهاجماعت یریگشكل  4
 براارار  یماؤثرتر ارتبااط   و بریرند شکل  رعز به ها یروه و ها جماعز که کیید یم

  اک  عکا ای،  مانیاد  مشاترکی  عی   حول توانید یم آنی ن یها جماعز کیید  ا ن

 باشید  یرفته شکل تلو ز ونی برنامه  ک ورزشی  ا یروه

ییاترش   حاال  در همیشه اجتماعی یها شبکه اغلب :ارتباط برقراری توانایي  5
 کییاد  یم برارار پیوند د رر افراد و میابب ،ها  ا ز با و هیتید ارتباطاتشان و اتصاالت

  (42: 1391عقیلی، )
 کاه  هیاتید  ارتباطی جد د یها یفیاور ن بانفوذتر از  کی اجتماعی یها شبکه

 یهاا  شابکه  ا ان  نیاز،  ا اران    دراناد  داده اارار  تحز تأثیر را بشر زندیی همه ابعاد
 کااربران  باه  اجتماعی یها شبکه کیید  جاب را ز ادی مخاطبان اند توانیتهاجتماعی 

 دو اتان  باا  آن، ارار دادن د د معرض در و پروفا ل ا جاد با که دهید یم خود اجازه

 ها آن برای و کیید اضافه نیز را د رران توانید یم ا ن بر عیوه کیید، برارار ارتباطخود 
 کار دانشراه، محل افته   ازمان یها شبکه به توانید یم همچیین کاربران بفر تید، پیام

 تر شفاف و جهانی آزادتر ا جاد ،ها شبکه ا ن در عضو ز از هدف بپیوندند  مدر ه  ا

 اجتمااعی  یها شبکهکاربران  از بییاری ،یطورکل بها ز   بیشتر ارتباط و درك برای

 امکاان  ارتبااط،  در برااراری  هاا  شبکه ا ن فضای بودن متیوع مانید دال لی به ا یترنتی

 اناد  شاده  هاا  شابکه عضو ا ان   ا ران در عمومی عرصه نبود و اطیعات آزادانه تبادل
 ( 275: 1388، عاملی)

 مادل  باه  توجاه  باا  تاوان  یم را پووهش او یه مدل :عسل كندوی مدل  3-2-1

 بلاوك  هفاز  بر را اجتماعی یها ر انه یها ز  ا آن در ا میز که از عیل کیدوی

 یاروه  و شاهرت  رواباط،  حضاور،  ،ییااار  اشاتراك یفتراو،   هو از،  عملکاردی 

 داد  ارار ا ز، دهکر یبید بخش

 کندو در موجود یها النه

 اا   آشکار اازی  خاود  باه  ااادام  کااربر  آن طر   از که ا ز خاصی روش: هویت  1
افکاار،   زنادیی،  محال  تخصا ،  جییایز،   ان،  ناام،  مانید ذهیی افشای اطیعات
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 .د نما یم نداشتن دو ز و داشتن دو ز احیا ات،

در  د راران  با فرد هر رابهه و عز عیل کیدوی مدل در مکا مه بعد :گفتگو  2
  دهد یم نشان را اجتماعی یها ر انه
 .ید نما یم توز ب و در افز را محتوا ی کاربران که میزانی :یگذاراشتراک به  3

 ا ان  در  اا  د اترس  در آنی ان،  کیی  ه که ا ز ا ن شیاخز راه :حضور  4

 .نزد کی ا ز

کااربران  کاد رر را    هیاتید   ارتباط در  کد رر با کاربران که میزانی :روابط  5
 اا طرفادار در  ییاز  اک  البر تی هیاتید  امکاناات تلفیای          کییاد  یما میاات 
 تصو ری را در اختیار دارند  ها  زکردن  ا  صحبز
 .دارند اطیع د رران اجتماعی جا راه از کاربران که میزانی :شهرت .6

همچیاین   و هیاتید  یجمعا  ارتبااط  دارای هام  باا  کاربران که بعدی :هاگروه  7
که  قادر محباوب هیاتید     دهید یمو نشان  ید نما یم (عرضه)خودشان را پرزنز 

(Kietzmann, 2011: 248)  

 

 سبک زندگی .٣-٣

 یا ه  ارما  مختلاف  اناواع  از برخاورداری  وا اهه  باه  افراد بورد و نظر ه ا اس بر
 اغلاب   زنیاد  یم مادی و فرهیری مصرف به د ز( اجتماعی و ااتصادی فرهیری،)

 تغییر پوشاك، از خاصی نوع  ا کاالها از خاصی نوع مصرف با کیید یم تیش افراد
 باه  را جد ادی  زنادیی   ابک  و طبقااتی  هو ز  ک و کیید اعیم را خود طبقات
 .آورند د ز

 اطیعاات  و اطیعاات  به وابیته نیز انتخاب انتخاب، به وابیته زندیی  بک
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  باشاد  یا  ر اانه   اا  فاردی  میان تواند یم ارتباطات  ا ز ارتباطات  یدافر محصول
  اه  و دارد  یهاا  یاه  یز  اه  متفااوت  یهاا  حوزه در فرد که ن ا زمییه در ها ر انه
  ابک  و هاا  ر اانه  رابهاه   دهیاد  یما  اطیعاات  باشد، داشته تواند یم  یها انتخاب
 ،ای  ر اانه  مصرف  بک عیوان به ها ر انه از ا تفاده  ا ز بیته  رخه  ک زندیی
 .میشیا  یم زندیی  بک عیوان به که ا ز کین مجموعه  ک از بخشی خود

 د ا یو یما  کارده و  توجه دمُموضوع  به بیشتر زندیی  بک تعر ف در آ ابریر
 تاا   بااس  و ماو  آرا اش  زمییاه  در فارد   الیقه  از که ا ز فرایردی زندیی،  بک»

  ابک،  کلماه  .شود یم شامل را د رر مربوط موضوعات و ادبیات ،تفر ح ، ریرمی

ا از    فارد   اک  زندیی حا ز  ا مد دروااب زندیی  بک   پسکید یم تداعی را مُد
 از فارد  که تصو ری در و دارد پیوند اجتماعی ااتصادی با طبقه معموالا زندیی  بک

  (55: 1383 ( )ر و ی،1379بریر، آ ا« )ابد  یم بازتاب ،شود یم  اخته
 افاراد  زنادیی  به شایوه  ناظر زندیی  بک مفهوم شده، یفته تعار ف ا اس بر

 اهمیاز  حاائز  نظار  دو از ا یترنتای  اجتمااعی  یها شبکه موضوع با ارتباط در و بوده

 ا ز:
  ارانه  در اجتمااعی ا یترنتای   یهاا  شبکه و ا یترنز از ا تفاده جا راه تغییر  1

 اجتماعی ا یترنتی؛ یها شبکه اعضای مصرف

 در حضاور  و عضو ز جهیدرنت زندیی شیوه به ناظر فرهیری نمادهای تغییر  2

 شایوه  و افاراد  ادبیاات  پوشش،  بک نظیر: که مواردی ا یترنتی اجتماعی یها شبکه

  (4: 1392)بشیر،  شود یم شامل را د رران با براراری ارتباط
مجاازی(   جواماب )کا اتلز   اعتقااد  باه   ییاتم  ا ن به ورود برای با د که بها ی
 آن رمزیشا ی و رمزیااری  ییتم و ها یورودزبان،  میه ، با  افتن تهاب  پرداخز،

 تاأثیرات اجتمااعی   در مهمای  نقاش   یاان   ییاتم  ا ن که ا ز رو ا ز  از همین

 ارتبااطی  شابکه   اک  با د مرکزی، یا  یدر انه  ییتم  ک یجا به که دارد مختلف

 .(3-22: 1385، کا تلز)ا جاد شود  ا یترنز همچون متعدد یها کانون دارای افقی

 مختلاف  اجتمااعی  یها یروه و طبقات زندیی شیوه توان یم را زندیی  بک
 باورهاا،  رفتااری،  ا روهاای  از پیاروی  باا  جامعه افراد آن، در که کرد تعبیر جامعه
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 خاصای،  میز تای  و فرهیرای  نمادهاای  انتخااب   ا اجتماعی یها ارزش و هیجارها
 زندیی شیوه را زندیی  بک نیز کوئن  کیید یم هو دا آن به نیبز را خود تعلقات
 و و اوه  زنادیی   ابک  طبقاه  هار  کاه  یا یوناه  به ،داند یم جامعه یونایون طبقات

 آنجاا  تاا  میائله  ا ان   دارد را خاود  ابول اابل و خاص های باورداشز و رو کردها
 باین  ااتصاادی  عامل بر هیتک با را طبقاتی مشخ  مرزهای مارکس که ابد  یم ادامه

 تو عه با وبر و کید یم تعیین آنان زندیی شیوه به اشاره با بورژوا و پرو تار طبقات
 ا ااس  بر   ازد یم تر ملموس را زندیی  بک مفهوم ااتصاد، از فراتر  یها شاخ 

 زنادیی  وضاب  کاه  دارد اختصااص  مردم از ز ادی یروه به طبقه اصهیح وبر نظر
 مواعیاز  دارای یهاا  یاروه   دارناد  زنادیی  از مشاابهی  تجاارب  و معین ااتصادی
  شاوند  یما  تعیاین  اجتمااعی  احترام و ارزش ارز ابی با طبقات، برخیف اجتماعی
 و درآماد  اماا ؛ هیاتید  ارتبااط  در طبقاتی یها تفاوت با اغلب مواعیتی یها تفاوت
  روناد  ینما  شامار  باه  اجتماعی مواعیز برای خصوصیاتی عیوان به همیشه دارا ی
 اماروزه   شاود  یم بیان زندیی خاص  بک  ک شکل به معموالا اجتماعی مواعیز
 آثاار  در غربای  یدار ه  ارما  نظاام  تحاوالت  باه  توجاه  باا  زنادیی   ابک  مفهوم

 ا راوی  از کاه  یطاور  باه  ا از،   افته یا عمده تغییرات اجتماعی علوم اند شمیدان
 ثروت و مادی یها ارزش و ااتصادی یها مؤ فه به تمامی و تام وابیتری که میز تی
 تاا  یرفتاه  ،دهید یم ارار مها عه مورد مشخ  طبقاتی در را زندیی  بک و دارند

 یارانادن  نحاوه  و هیری فرهیری، کاالهای مصرف یها مؤ فه بر مبتیی که ا روها ی
 باه  را متیاوعی  یهاا  یونه اجتماعی مختلف یها یروه و اشرها در و هیتید فراغز
  یای  تعبیار  باه  یااه  که شوند یم خل  یونایونی زندیی یها  بک ،رندیی یم خود
 بارای  ا روهاا ی  زنادیی   ابک  درواااب   کییاد  یما  حرکاز  ملی مرزهای از فراتر

 ( 19: 1378  یی،) کیید یم متما ز هم از را مردم که هیتید رفتارها ی

 یبیاد  بخاش ا راوی ز ار را بارای     تاوان  یما بر طب  نظار نرارنادیان مقا اه    
 :دکر بک زندیی اعیم  یها شاخصه

همراه، تز ییات و دکورا یون   تلفن میکن و امیك، اتومبیل،:نمادهایمنزلتي
 ؛و پوشش ظاهری
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طرز یاراندن فراغز، تفر حات و ورزش، نوع بیان و  هجه، :الگوهایرفتاری
 ؛ حن و یفتار، طرز آرا ش و پیرا ش ظاهری

محلی، نمادهای ملای، نمادهاای فراملای و     -نمادهای بومی: ادهایفرهنگينم
 ؛جهانی، نمادهای  یتی و نمادهای مدرن

 یهاا  نقاش ، یا حرفاه بار رواباط شاغلی و     مبتیی یها نقش: اجتماعيیهانقش
 ؛خانوادیی و خو شاوندی یها نقشاجتماعی و  یها نقششخصی، 

، کار  ییرا یاشتهو   ییرا یده آ،  ییرا اومو   ییرا جمب :اجتماعيیهاارزش
یرا ای، ثاروت و دارا ای، امییاز و      ، تخصا  کار میتقیو تیش جمعی و فردی، 

مداری، خوشبختی و  عادت، حرماز و   ، ادرت یایرایدن،  ییرا ز معیوآ ا ش، 
  ا ز  ییرا اانوناحترام و 
 مهلاوب و  بخاش  دو در مجاازی  اجتمااعی  یهاا  شابکه  تأثیرات به یوا ر مک

 یهاا  شابکه  مهلاوب  تاأثیرات  ن تر مهم یوا ر مک ازنظر ا ز  کرده اشاره نامهلوب
 ا ز: ز ر شرح به اجتماعی

 مردم؛ مصرف ا روهای بر تأثیر  1

 دادن؛ رأی بر تأثیر  2

 عمومی؛ رفتار بهبود و عمومی یها یآیاه افزا ش  3

 زندیی؛  بک بهبود و تغییر  4

 ا دئو وژی؛ تلقین  5

 .اجتماعی و  یا ی مختلف یها آموزه تعلیم  6

 یاوا ر،  ازنظار  نیاز  مجاازی  اجتمااعی  یهاا  شابکه  نامهلوب تأثیرات ن تر مهم

 :از عبارتید

 پرخاشررانه؛ رفتار افزا ش  1

 مبتال؛ یها یروه و ها آرمان ترو ج  2

 جییی؛ نامیا ب رفتارهای ترو ج  3
  (63: 1391نامتعادل )شهابی و د رران،  فکری فرا یدهای ا جاد  4
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 . اینستاگرام4-٣

 ییااار  اشاتراك  محور از  با که ا ز اجتماعی یها شبکه ازجمله ا ییتایرام امروزه
 به اجتماعی یها شبکه حرکز بر مبیی ها یییب شیپ به بییاری از ا ز توانیته عکس،

 یا ده ا پد عیاوان  باه  بپوشااند  ا ییاتایرام   عمل جامه محور عکس یها ز  ا  مز
 ا ااس  بار  ا از   شده طراحی کوتاه یها لمیف و عکس ییاار اشتراك برای نوظهور

 باه  تعداد کااربر  ا ن 2015  ال پا ان تا ا ییتایرام پا راه در هشد میتشر آماره آخر ن

 شابکه  ا ان  کاربران تعداد 2017  ال در یییب شیپ طب  و بود ر یده نفر میلیون 400

 ا ییاتایرم  ،2012 آور ل در بوك فیس .بود خواهد نفر میلیون 700 بر  با غ اجتماعی

 2013  اال  در خر اداری کارد     هام( و نقد صورت بهمبلغ  ک میلیارد دالر ) به را

 3تیهاا   ماادر  کمپاانی  عیاوان  به بوك فیس که یدرحا  ،کرد رشد درصد 23 ا ییتایرام
 ،دارد همچیاان اداماه   رشاد  ا ان  کاه  ا از  درحاا ی  ا ن کرد  تجربه رشد رادرصد 

 ا ییاتایرام   اا ز  در میتشرشاده  ا ااس آماار   بر و 2015  ال پا ان تا که یا یونه به

  ار  باوك پشاز   فایس  تو ط آن خر د زمان به نیبز را درصدی 40حدود  رشدی

باوك   ا ییتایرام همین رشد را حفظ کیاد، از فایس   ایر شود یم یفته ا ز  یااشته
 ( 2: 1394، خواهد شد )نعامی تر بزرگ

صاورت پا رفتاه باا     یهاا  مصااحبه بر ا اس تحقیقات میدانی، مشااهدات و  
، ییااار  اشاتراك  یهاا  بلاوك اعی ا ییتایرام کاربران فضای مجازی در شبکه اجتم

ماکور بیشتر ن  هم در ارتباطات از ا ن اپلیکشان را   یها خانهشهرت و هو ز از 
 دربر دارد 
 اجتمااعی  یهاا  شبکه در زمین کره مردم از نفر میلیارد 2 حدود حاضر حال در

 آن باه  را خاود  روز در  ااعز  3 متو اط  طاور  باه  زماانی  داشاته و  حضور مجازی

ا اران(   دانشجو ان  یجی افکار )مرکز ا یپا ا اس تحقیقات بر ا ران در .پردازند یم
 هیتید  شبکه اجتماعی  ک عضو حداال مردم درصد 53

 ک اصال باد هی را    ،یتوجه اابلشواهد  یآور جمبشیا ان اجتماعی با  روان
اارار   یا شاه  اندافراد هار  اه بیشاتر در معارض      که ن ا، کیید یم د یتأمورد تبلیغ 

  رابارت زا وناک   شاود  یما بیشاتر   هاا  آنییرند، احتمال پا رش آن اند شه تو ط 
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اارار    یهاا  محارك معارض  مخاطباان در   هاا  آن اری از مها عاات را کاه در      ک
باشاد  اا ناه     دار یمعیا  هاا  محارك آ اا   کاه  ن ااز  نظر صرف، تکرار کرد  یرفتید یم
 را ها آنرا د ده بودند نیبز به بقیه،  ها آنافرادی که  (، کلمات مهملییی  حروف)

کرد کاه در آشایا ی و شایاخز، آراماش      یریی جهینتبیشتر دو ز داشتید  زا وك 
 وجود دارد 

 اجتماعی بر سبک زندگی مخاطبان های شبکه تأثیرنحوه  .2شکل 

 

 فاراهم  را یا یاه  یآ ماردم  بارای  مجاازی  دنیاهاای  که کید یم ا تدالل یونه ن ا بارتل

بیابد،  آ ش ا ده  ا وااعی خود با تر مأنوس آن در را خود تصو ر فرد هر ه که ندورآ می
 بارای  کااربر  جااب  و موفقیاز  راز ،درواااب   کیاد  یما  براارار  ارتبااط  آن باا  بیشتر

 رو اش  پایش  مجازی جهان آ ییه در را خود کاربر که ا ز ن اعمده  یها ز  ا وب

  اه  کااربر  کاه  ا ز ا ن میئله مجازی، هو ز در دنیای رهبا در ترتیب، بد ن ببیید 

  (Bartle, 2004: 57) پییدد یمآ ییه  ا ن در را خود تصو ر انعکاس میزان
هیرااام فعا یااز در شاابکه مجااازی ا ییااتایرام ماادل کیاادو در  ااه بخااش   

بیشتری در مخاطبان خاود دارد  باا    راتیتأثو شهرت  ی از ز هو، ییاار اكاشتر
تو اط افاراد    هاا  پیاز برر ی و داز در عملکرد کاربران ا ن شابکه و یااشاتن   

بیشاتر ن   ذکرشاده اعیم کرد که  ه بلاوك   توان یمفعال در آن  ( لبر تی)مشهور 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+A.+Bartle%22
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های شبکه اجتماعی در ا ییتایرام دارند  بد ن معیاا کاه     فهؤعملکرد را در حوزه م
از  بک زندیی خود باه اشاتراك یااشاته و      یها عکسافراد حاضر در ا ن شبکه 

که  شود یمیرفتن هو ز    ا ن عملکرد باعث شکلیدکی یم ازی  برای خود شهرت
 رخه و  و ا ن ید نما یمو خود هو تی از اجتماع در افز  دهید یمبه اجتماع ارائه 

 مداوم در ا ن شبکه در جر ان ا ز  صورت بهییری  و هو ز ی از ز هوفرا ید 

 گیری نتیجه

 نهااد  ا ن که خود و وه هیجارهای اواعد و با اند شده نهادی به تبد ل ها ر انه امروزه

 یهاا   اازمان  د رار  از  اوی   دهاد  یمپیوند  اجتماعی نهادهای رد ر جامعه و به را
 برای ابزاری ؛  عییروند یم شمار به امروزی جوامب در میابب ادرت از  کی ای ر انه

 .اادرت  میاابب  رد را  و زور بارای  جانشاییی  و در جامعاه  نوآوری و مد ر ز کیترل
 زنادیی  میاائل  بیشاتر  روز روزباه کاه   اند آورده فراهم را  یها عرصه ها آن همچیین

 جا رااه  اغلاب  یا ر اانه  یها  ازمان آن، بر عیوه  شوند یم متجلی ها آن در روزمره

 مُادها،  معیی  ه در و نماد ن اشکال و هیر معیی به  ه فرهیا جامعه در تحول بروز

 هیتید  و هیجارها زندیی یها وهیش ،وخوها خل 
که در مدل مشخ  ا ز کاربران شبکه اجتماعی ا ییاتایرام باا    یطور همان

را به اجتماع پیراماونی ارائاه    شان یفرد بک زندیی خود هو ز  ییاار اشتراكبه 
کاااربران دارای شااهرت  خصوصااااو همچیااین در تعاماال بااا د رااران و  دهیااد یماا

و باه د راران    یرمزیااار  یاد  او ا ان فر  رناد یی یما ) لبر تی( از ا شاان هو از   
مدام  طور به بک زندیی  رهپا رفتن در با و از د رران اثر  یرمزیشادادن و  نما ش

ا ا ای در  ابک    راتیتأث ید هیرامی اامه دارد  اما ا ن فردر ا ن هو ز مجازی اد
که مخاطبان اایاع شوند که  ابک زنادیی جد اد را     دکی یمزندیی مخاطب ا جاد 

 ریتاأث  یوناه  ن باد یرفتاه   بر ا ااس پاووهش صاورت    شده یمعرفبپا رند  دو مدل 
 روش باا  بپردازناد  هاا  امیپ محتوای لیوتحل ه تجز که افرادی که نتوانید به یاارد یم

د رر کاربران مانیاد افاراد مشاهور و کیاانی کاه       پا راه بر اعتبار، تأکید با پیرامونی
  اماا  زنیاد  یما د ز به تغییر  بک زندیی خود  ،کیید یمبیشتر ن ال ک را در افز 

 هاا  امیا پ در نهفتاه  محتاوای  برای تحلیل کافی ذهیی در مورد مخاطبان دارای توانا ی
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 به تما ل ا ز  ز را ا ن مخاطبان ذاتاا شیاختی ه مدل ناهماهیریروش مورد ا تفاد

هماهیری دارند پس با همرنری جماعز پیرامونی تغییراتی در  بک زنادیی خاود   
یفاز کاه مخاطباان ا ان      توان یم شود یمکه حاصل  یا جهینت  بر اثر یدکی یما جاد 

  ا ن دهید رییتغ بک زندیی خود را  یها شاخصهکه  اند شدهشبکه اجتماعی اایاع 
 ا بر اثار   افتد یماایاع  ا بر اثر تغییر نررش که با ا تفاده مداوم از ا ییتایرام اتفاق 

ر افراد عضو در ا ن شبکه مجازی احیاس د رناهماهیری شیاختی که میان خود و 
اع فارد  در اایا  یریتاأث  بااال  یها روشهر کدام از  به هر حال  دهد یم، رخ کیید یم

شاده در   معرفای  یهاا   ابک کاردن آن باه    برای تغییر  بک زندیی خود و تباد ل 
 اجتماعی دارد  یها شبکه

 بک زندیی خاود در شابکه اجتمااعی     ییاار اشتراكاز طرفی کاربران با به 
  ا ن نمادها شاامل ماواردی   کشید یما ییتایرام نمادهای میز تی خود را به تصو ر 

و آشایا ی و   هاا  آنمانید خانه، خودرو، موبا ل و    هیتید که به خاطر حجم تکرار 
کاه خاود را باا     کییاد  یمتغییر نررش داده و  عی  ابد  یمشیاختی که بد ن طر   

اجتماع د رر کاربران در ا ییتایرام هماهیا نما ید  ا باا د ادن نمادهاای میز تای     
در فضای مجازی  عی بر هماهیری با ا ن یروه دارناد  ا ان ماوارد را     افراد معتبر

اواات فراغاز،  ) بک زندیی مانید ا روهای رفتاری  یها شاخصهدر  ا ر  توان یم
 یهاا  نشاانه ا اتفاده از  )ورزش و تفر حات(، نمادهای ملی و فرهیرای و مااهبی   

ماهبی در صفحات خود  ا ا تفاده از عیئم میهیی در زمان انتخابات( همچیین در 
اص اجتماعی )مانید یرا ش به اومیز و ا اتفاده از زباان خا    یها نقشو  ها ارزش

خاانوادیی و خو شااوندی )تجلیال از     یها نقش ک اوم در صفحات شخصی(  ا 
مشااهده   وام و آشایا ان( یز یی نیبز به اا مادری و همیری  ا دوری ،نقش پدری

 د کر
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