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بررسي موانع عموميت يافتن استفاده از شبکههای اجتماعي(تلگرام) در امور داخلي
)(از منظر دانشجويان و فارغ التحصيالن رشته علوم ارتباطات تهران مرکز
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فهیمه ستاره

:چکیده
پژوهش حاضر در صدد است موانع عمومیت يافتن استفاده از شبکههای اجتماعي(تلگرام) در امور داخلي را از منظر دانشجويان و فارغ
التحصیال ن رشته علوم ارتباطات تهران مرکز مورد بررسي قرار دهد اين تحقیق از نظر روش پیمايشي و میداني است و از نظر نوع کاربردی
 نفر از دانشجويان و فارغ التحصیالن رشته علوم111 مي باشد ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است جامعه آماری
 نفر از آنان مي باشد که از طريق جدول کرجس و مورگان تعیین01 ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمي تهران مرکز مي باشد و نمونه آماری
. از طريق کای اسکوئر فرضیه ها تحلیل و مورد آزمون قرار گرفت و نتايج زير حاصل شد.گرديدند
امکان دامن زدن به موارد، بین ا ستفاده از شبکه اجتماعي تلگرام و امکان ترويج و د ستر سي فیلمهای غیراخالقي در میان کار بران
. امکان نفوذ سايبری بیگانگان و امکان افشای اطالعات محرمانه و بهتبع آن تهديد امنیتي کشوررابطه قوی وجود دارد، مجرمانه کشور

 امور داخلي،  تلگرام،  شبکه های اجتماعي:واژههای کلیدی

Investigating the barriers to the generalization of the use of cultural
networks (telegrams) in internal affairs (From the perspective of universities
and graduates of communication sciences in Tehran)
Abstract:
The present research seeks to overcome obstacles to the use of social networks (telegrams) in internal
affairs
According to the students and graduates of Tehran University of Communication Science, this study is
a field survey and in terms of its application type. The data collection tool was a researcher-made
questionnaire. The statistical population of the study was 011students and graduates of the field of
science The links between Islamic Azad University of Tehran and the sample is 01, which were
determined through the Kerjes and Morgan table. Hypotheses were analyzed and tested using ChiSquare and the following results were obtained.
There is a strong relationship between using the social network of the telegram and the possibility of
promoting and accessing immoral films among the worker, the possibility of causing the country's
criminal offenses, the possibility of the influence of the cybercriminals of foreigners and the possibility
of disclosing confidential information and, hence, the security threat of the country .
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است .در حالي که در ابتدا ،اين شبکه ها در محیط دانشگاهي و به
منظور استفاده دانشجويان راه اندازی شد،طیف کودک و نوجوان و
همچنین طیف سالخورده نیز به اين شبکه های اجتماعي افزايش
يافته است .در نظرسنجي جديدی که از سوی کمیسیون اروپا انجام
پذيرفت ،مشخص گرديد 22 ،درصد از کودکان  11تا  10ساله و
 12درصد از کودکان  9تا  17ساله در اروپا در شبکه های اجتماعي
عضو هستند .در اين آمار کشور هلند با  21درصد دارای بیشترين
کودک زير  11ساله عضو در يک شبکه اجتماعي است و فرانسه با
 72درصد در انتهای جدول مربوطه قرار دارد( .اصغرکیا)1231191 ،
کلیه آمارهای ارايه شده ،حاکي از اهمیت شبکه های اجتماعي در
دنیای امروز مي باشد و نقش اين شبکه ها را در فرآيند ارتباطات
مجازی مردمان عصر جديد بیش از پیش مشخص مي سازد.در اين
مقاله محقق در صدد است موانع عمومیت يافتن استفاده از
شبکههای اجتماعي(تلگرام) در امور داخلي را از منظر دانشجويان
علوم ارتباطات مورد ارزيابي قرار دهد.

مقدمه
امروزه فن آور يهای اطالعاتي و ارتباطي ،به کلیه فضاهای
اجتماعي ،سازماني و فردی در جوامع بشری نفوذ نموده و شیوه
زندگي روزمره افراد را تا حدود قابل مالحظه ای تحت تأثیر قرار
داده است .بهره گیری از اين فن آوری ها ،به مثابه وقوع يک
«چرخش پارادايمي» در زندگي فردی واجتماعي انسان مي باشد
که در آن حتي مفاهیم کهن نیز با هندسه معرفتي جديدی قابل
شناخت هستند .به تعبیر مانوئل کاستلز ،فن آوری های نوين
اطالعات ،نقاط دور عالم را در شبکه های جهاني به يک ديگر پیوند
مي دهند .ارتباطات رايآنه ای مجموع های از جوامع مجازی را به
وجود مي آورند و در نتیجه آن همه ساختارها و فرآيندهای مادی

ومعنوی بشری دگرگون مي شوند.
اگرچه فن آور يهای نوين ،باتوجه به وجوه فني و ابزاری تعريف مي
شود ،لیکن نگاه علوم اجتماعي به اين پديده ،معطوف به زمینه ها،
عملکردها و آثار و نتايج آن است؛ در حقیقت پارادايم فن آوری
اطالعات را مي توان چشم اندازی دانست که در آن فن آوری های
نوين اطالعات وارتباطات و جنبش های اجتماعي به صورت پیوست
مي
های بر يکديگر تأثیر مي گذارند و از يکديگر نیز تأثیر

بیان مساله
زماني که پیامرسان تلگرام محبوب شد و طرفداران زيادی پیدا کرد
 ،به علت سادگي عضويت و نحوه استفاده در جايگاه بسیار بااليي
قرار گرفت .بعد از اين محبوبیت ،اصطالحات زيادی مثل تیک دوم
تلگرام  ،حالت روح تلگرام  ،ساخت استیکر تلگرام  ،بالک شدن در
تلگرام و  ...به وجود آمد .اما اصطالح ديلیت اکانت تلگرام به معني
حذف کردن اکانت مربوط به خود است .مطمئناً گاهي اوقات پیش
خواهد آمد که شما ديگر نخواهید در تلگرام فعالیت کنید و يا
ميخواهید سیمکارت خود را بفروشید و دوست نداريد خريدار
سیمکارت شما بتواند از اکانت تلگرامتان استفاده کند .بنابراين شما
نیز نیاز است بدانید چطور ميتوانید ديلیت اکانت کنید .عالوه بر
اينکه ديلیت اکانت تلگرام باعث ميشود دسترسي شما به اکانت
تان قطع شود  ،ميتواند باعث شود برخي اتفاقات که در اکانت شما
رخداده است نیز پاک شود .شايد برايتان جالب باشد که بدانید با
استفاده از ديلیت اکانت ميتوانید از بالک تلگرام خارج شويد!
بنابراين اگر توسط يکي از دوستان خود در تلگرام بالک شدهايد و
پیامهای شما به او نميرسد  ،ميتوانید با استفاده از امکان حذف
کردن اکانت خود و ثبتنام مجدد در تلگرام با همان شماره با
دوست خود گفتگو کنید و اصطالحاً از بالک تلگرام خارج شويد.
اين ترفند به شما کمک خواهد کرد که به افرادی که شما را بالک
کردهاند پیام دهید.

پذيرند .در راستای گسترش چشمگیر فن آوری های اطالعاتي و
انساني
ارتباطي در کلیه وجوه زندگي بشر ،تولید شبکه های
 به شکل ديجیتالي – نیز عامل مهم ديگری در افزايش تعامالتمجازی بین افراد گرديد .شبکه های اجتماعي ،نسل جديدی از وب
سايت ها هستند که اين روزها در کانون توجه کاربران شبکه جهاني
اينترنت قرار گرفته است .اين گونه سايت ها بر مبنای تشکیل
اجتماعات آن الين فعالیت مي نمايند و هرکدام دسته ای از کاربران
اينترنتي را با ويژگي خاصي گر دهم مي آورند .به سبب حجم
ارتباطات گسترد های که در محیط اين شبکه ها امکان پذير مي
باشد و همچنین امکان برقراری ارتباط با مشخصات غیرواقعي ،اين
سايت ها سهم قابل توجهي از کل زمان صرف شده در اينترنت را
در جهان به خود اختصاص داده اند .در حالي که اين سهم در سال
 7112میالدی ،عددی در حدود 0درصد بوده ،در سال 7112
میالدی ،اين سهم به حدود 9درصد رسیده و سال به سال اين
درصد در حال افزايش چشمگیر مي باشد .در میان کشورهای
بررسي شده نیز سوئیس با  712درصد و آلمان با  141درصد،
بیشت رين رشد در زمان صرف شده برای استفاده از شبکه های
اجتماعي را دارا مي باشد .ترکیب سني استفاده کنندگان ازشبکه
های اجتماعي نیز در سالیان اخیر دچار تغییراتي چشمگیر بوده
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بسیار زياد بوده ،از اين رو مي توان به اهمیت و ضرورت اين شبکه
ها به عنوان ابزاری در جهت بهبود آموزش و يادگیری توجه نمود.
اهمیت موضوع ،زماني بیشترمي شود که بدانیم درصد عظیمي از
مخاطبان اين رسانه ها را جوانان تشکیل مي دهند که از نظر
توسعه ،مهمترين سرمايه ی انساني هر کشور تلقي مي شوند.
(رحمان زاده  )49 31129 ،همچنان که الگوهای ارتباطي بهطور
روزافزوني از مرزهای ملي فراتر ميرود ،آمار اتصال به اينترنت
وکاربران آن بهطور تصاعدی در حال رشد است .انتشار پرشتاب
اينت رنت ،ماهواره و فناوری های ديجیتالي ،ارتباط همزمان میان
بخشهای وسیعي از جهان را ممکن ساخته است .درنتیجه بسیاری
از کنترلهای ملياطالعات بي اثر شدهاند .امروزه نقش رسانهها و
میزان نفوذ آنها در ساخت سیاسي جوامع بر کسي پوشیده نیست.
برخي از نظريهپردازان ارتباطات معتقدند که امروز جهان در دست
کسي است که رسانهها را در اختیار دارد .نقش عمده رسانهها در
شکلدهي به افکار عمومي باعث شده که اهمیت رسانهها تا اين

البته بايد توجه کرد که در صورت استفاده بیشازحد از اين ويژگي
 ،تلگرام شما را جريمه خواهد کرد و مدتي اجازهی دسترسي
بهحساب کاربریتان را نخواهد داد .بنابراين در استفاده از ديلیت
اکانت تلگرام خود وسواس به خرج دهید.
در عصر ارتباطات مجازی ،استفاده از خدمات شبکه های اجتماعي
روز به روز محبوبیت بیشتری پیدا کرده است و هم اکنون سايت
های شبکه های اجتماعي تبديل به پراستفاده ترين خدمات

اينترنتي شده اند.
کارکرد اصلي شبکه های اجتماعي در ايجاد تعامل و ارتباطات چند
طرفه کاربران است و اين ويژگي از داليل اصلي جذابیت اين شبکه
هاست؛ عالوه بر اين کارکرد ،اين شبکه ها مزايای ديگری همانند
به اشتراک گذاری عالقه منديها ،برقراری ارتباط با فرهنگ ها و
عقايد و مذاهب ديگر ،کسب اطالعات در مورد موضوعات مختلف و
مواردی از اين دست را دارا مي باشند؛ اما در کنار اين مزايا عدم
استفاده صحیح از اين شبکه ها مي تواند صدمات جبران ناپذيری
را بر افراد و کانون خانواده آنان وارد نمايد ،صدماتي همچون به
خطر افتادن حريم شخصي ،از بین رفتن روابط خانگي ،افزايش
خیانت زوجین ،جعل هويت و انواع کالهبرداريها .در اين تحقیق ما
به بررسي تفصیلي شبکه  -های اجتماعي و مزايا و معايب آنها
پرداخته و انواع آسیبهايي که میتواند بر فرد و پیکره اجتماع وارد
نمايد را جهت اطالع کاربران ارائه نموده ايم.
با طرح اين مقدمه مساله اصلي تحقیق شناسايي موانع عمومي
شدن استفاده از تلگرام در امور داخلي است؟ بهعبارتديگر چه
عواملي مانع عمومي شدن استفاده از شبکه اجتماعي تلگرام
شدهاند؟

حد مورد توجه قرار گیرد(.سجادی)22 31127 ،
امروزه شبکه های اجتماعي سکاندار اقیانوس پرتالطم اينترنتاند.
شبکههايي که مبتني بر فناوری “وب  ”7فعالیت داشته و با
اجتماعگرايي مجازی نقش اساسيای را در معادالت رسانه ای
جهان بازی ميکنند .اين وبسايت ها عالوه بر قابلیت شبکهسازی
مجازی ،امکان استفاده از فرصتهای مختلف در فضای اينترنت را
اعم از جست وجو ،خواندن و به اشتراکگذاری اخبار ،آپلود عکس
و فیلم ،نوشتن يادداشتها و عضويت در گروه های مختلف ،تحرک
سیاسي فراهم کرده و اين امر باعث اقبال کاربران اينترنتي به
شبکههای اجتماعي شده است .فضای مجازی بسته به ساختهای
اجتماعي شکل مييابد و رشد فناوری ،همگرايي رسانهای و مسائل
مربوط به آن ،در شرايط اجتماعي گوناگون بروندادهای متفاوتي

اهمیت و ضرورت
با ظهور شبکه های اجتماعي مجازی ،روابط انسانها در اينترنت
شکل تازه ای به خود گرفته است .رسانه های اجتماعي اشکال ديگر
ارتباطات کامپیوتر محور را با يکديگر ادغام کرده و به تبع آن چشم
انداز رسانه ها ،شیوه های تعامل افراد و تأمین نیازهای کاربران را
دگرگون ساخته اند .امروزه شمار کثیری از کاربران با اهداف
مختلف در شبکه های اجتماعي مجازی عضو شده و به فعالیت های
گوناگون مي پردازند .با توجه به افزايش تصاعدی کاربران شبکه
های اجتماعي و کارکردهای آن نمي توان از تأثیراين شبکه ها
غافل ماند .يکي از ويژگي های مهم شبکه های اجتماعي در اين
است که به مکاني برای اشتراک گذاری دانش تبديل شده اند .تنوع
کاربران و دانش به اشتراک گذاشته شده در شبکه های اجتماعي

داشته است(.فیروزآبادی  )17 31124 ،شبکه های اجتماعي از
گروه هايي عموماً فردی يا سازماني تشکیل شده که از طريق يک
يا چند نوع از وابستگيها به هم متصلاند و در بستر يک جامعه
اطالعاتي پیچیده ،کارکرد مؤثر شبکه همگرا را تصوير مي کنند و
موفقیت و محبوبیت روزافزون آنها به دلیل داشتن رنگ و بوی
اجتماعي است .شايد آنگاه که يک پژوهشگر آفريقايي در کنفرانس
باشگاه رم تحت عنوان« 3جهان در آستانه قرن بیستويکم» گفتار
خود درباره «عصر نوين فرهنگ و ارتباطات» را با اين جمالت به
پايان برد ،کسي سخنان او را چندان جدی نگرفت؛ او معتقد بود
که «دوران کنوني تمام مي شود و عصر تازه ای آغاز ميگردد.
تاکنون در هیچ زماني بشر برای بقا تا اين حد به قدرت انطباق و
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کهنه به پرسش های نو را نداشته باشند ،ملت شان را به آستانه
انقالب و خیزشهای اجتماعي سوق مي دهند.
جهان امروز در معرض دگرگوني ،تغییر و تحوالت فزاينده ای قرار
دارد ،به خصوص حرکت به سمت و سوی "دهکده واحد جهاني"
و در هم ريختن نظام ها و سازمان های ملي موجود .در عین حال
بروز و ظهور چالش ها و بحران های جديد در عرصه های سیاست،
فرهنگ ،اقتصاد ،امنیت و ...در جهان ايجاب مي کند که اين
تحوالت و جريان ها به دقت مورد مطالعه و مطمع نظر قرار گیرد
و مهم تر اينکه فاکتورها ،عوامل و اسباب مؤثر در خیزش ،تسريع
و يا سمت و سو دادن اين حوادث و تغییرات نیز بايد ارزيابي و مورد
شناخت قرار گیرد .رسانه های ارتباط جمعي و به ويژه شبکه های
اجتماعي مجازی ،در عصر حاضر نقش عمده و مهمي را در عرصه
تغییر و تحوالت اجتماعي بر عهده دارند و اين وسايل منشأ بسیاری
از تحوالت معاصر ،راهنما و کنترلکننده جريانها و تحوالت در

تخیل نیاز نداشته است .عصر جديد فرهنگ و ارتباطات ،در مرحله
نخست ،عصری است که انسان بايد در آن شجاعت خود را متحول
(آلوين ،لي)22 31122 ،
کند».
اما سرعت تغییرات ارتباطي و فرهنگي در پايان قرن گذشته و سال
های آغازين سده جديد ،اهمیت سه مفهوم کلیدی قدرت تخیل،
قدرت انطباق و شجاعت تحول را برای تداوم حیات دولت ها،
فرهنگ های ملي و در سطحي انتزاعي تر حتي تمدن ها به خوبي
نشان داده است .شبکه های اجتماعي مجازی دو نقش اساسي را
در تغییر سیاسي جامعه های امروزی برعهده دارند .ازيک سو
فرهنگ توده را نشر مي دهند و از سوی ديگر منبع تغذيه نخبگان
جامعه با هدف نوآوری و ابداع هستند ،به عبارت ديگر شبکه های
اجتماعي مجازی حلقه اتصال محیط بزرگ يا جامعه کل با محیط
کوچک است .هر يک از عوامل اصلي نوزايي و خالقیت ،عامل
تحرک و پیش برندة توسعه سیاسي است .بحث جهاني شدن و
مقوله رسانه ها چنان با يکديگر پیوند خورده اند که تصور تجربه
کردن جهاني شدن بدون رسانه ها و به ويژه شبکـه های اجتماعي
مجازی ،محال به نظر مي رسد« .ادوارد سعید» نويسنده فلسطیني-
االصل ساکن آمريکا که دارای ديدگاه های انتقادی در مسائل
سیاسي ،فرهنگي و اجتماعي است ،مي نويسد« 3لیبرالها معتقدند
گسترش شبکه های اجتماعي مجازی نه تنها کنترل بر زندگي
انسان ها را بیشتر نخواهد کرد ،بلکه زمینه قدرت يابي افراد در برابر
سازمان ها و دولت را افزايش مي دهد .فرايند جهاني شدن ،نوعي
آگاهي نسبت به ارزش های مشترک بشری را پديد آورده است .در
صورتي که دولت ها بتوانند مفاهیم جديد امنیتي را برای خود باز
تعريف کنند ديگر مجبور نیستند لشکرهای عظیم نظامي خود را
تقويت کنند ».در تعريف قدرت نرم بايد گفت که اين قدرت توانايي
شکل دهي به ترجیحات ديگران را داراست .به عبارت ديگر جنس
قدرت نرم از نوع اقناع و جنس قدرت سخت از مقوله «وادار و
اجبار» کردن است .قدرت نرم تبلیغات سیاسي نیست بلکه مباحث
عقالني و ارزش های عمومي را شامل مي شود .هدف قدرت نرم
تاثیرگذاری بر افکار عمومي خارج و سپس داخل کشور است.
وسايل ارتباط جمعي در جهان امروز جهان های ذهني و غیرواقعي
را به دنیا مخابره مي کنند .آنها ديگر به انتقال واقعیـت فکر نمي
کـنند ،بلکه واقعـیت هـا را مي سازند .هدف رسانه ها از قدرت نرم
در ابتدا مديريت افکار عمومي نیست ،بلکه رسانه ای در اين عرصه
موفق است که بتواند با افکار عمومي حرکت کند و خود را سازگار
با آن نشان دهد .حکومتها و حاکماني که توانايي آيندهنگری ،ارائه
هويت فرهنگي مناسب در عرصه جهاني و شجاعت ترک پاسخ های

جهان محسوب ميشوند(.مرداني گیوی) 12031129 ،در جهان
معاصر که موسوم به «عصر اطالعات و ارتباطات» است و رسانهها
همه چیز را در تسخیر خود در آوردهاند؛ کارکرد و اهمیت رسانهها
بر کسي پوشیده نیست .يکي از کارکردهای ويژه رسانهها ،و خصوصا
شبکههای اجتماعي مجازی ،اطالعرساني و پوشش خبری است.
اين مجموعهها با ايجاد پوشش خبری کامل در زمینههای مختلف
اعم از اجتماعي ،سیاسي ،اقتصادی و ،...سعي در جهت دهي به
افکار عمومي بهسمت اهداف خود را دارند .از اين رو ،شناخت نحوه
اطالعرساني شبکههای اجتماعي مجازی در رابطه با حوادث و
تحوالت جهاني ،امری الزم و ضروری پنداشته ميشود .به دلیل
گستردگي حوزه تسلط شبکههای اجتماعي مجازی در جوامع
امروزی و نیز برخورداری اين پديده از ويژگي سیال بودن و حرکت
پويا مدارانه ،الزم است که همگام با رشد و تکامل تکنولوژيکي و
محتوايي شبکه های اجتماعي مجازی ،در ابعاد مختلف ،کارکرد
آنها ،بهويژه نقش آنها در تحوالت اجتماعي ،در عصر جهاني شدن
مطالعات بیشتری صورت بگیرد.از آنجا که شبکه اجتماعي و پیام
رسان تلگرام تمرکزش را روی سرعت انتقال پیام و امنیت گذاشته
است .ودر میان جوانان جايگاه خود را پیدا کرده است به نظر مي
رسد از جايگاه و اهمیت بااليي در بین مخاطبین و شهروندان
خصوصا جوانان داشته باشد لذا ضرورت و اهمیت اين موضوع در
عصر کنوني بر کسي پوشیده نیست.
نظر به اينکه شبکههای اجتماعي خصوصاً در میان کاربران ايراني
عمومیتيافته و جمعیت ايران با استقبال  02درصدی در شبکه
مجاری تلگرام حضور برنامهای دارند و با توجه به اينکه سرور
4

فصلنامه رهیافتی رد مدرییت بازرگانی،دوره دوم(فصل اتبستان )،سال ،9911صفحه 99-9

مرکزی اين شبکه پرکاربر در يک کشور بیگانه قرار دارد اين موضوع
از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است چراکهاطالعات و مديريت
آنيکي از دغدغههای نظام جمهوری اسالمي ايران در سطح کالن
است رصد اطالعات ،نیازهای کاربران ،تبادل اطالعات اساسي کشور
در حوزههای مختلف ،نفوذ سايبری نظام سلطه و امکان دامن زدن
بهافشای اطالعات محرمانه بهصورت خواسته يا ناخواسته از داليل
پرداختن به اين موضوع استراتژيک يکي است .لذا موضوع تحقیق
از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.

.1
.7
.1
.4
.2

ســرويسهای ديجیتال ايجاد و توســعه شــبکه های اجتماعي
)(Digital social networking services
شبکه های اجتماعي
شبکه های اجتماعي ،اصطالحي است که برای نخستین بار در سال
 1924توسط جان بارنز که در حوزهی انسان شناسي اجتماعي
فعالیت ميکرد ،ابداع شد .او تحقیقي در مورد گروههای اجتماعي
در بخشي از نروژ انجام ميداد و اصطالح شبکه اجتماعي را در آن
تحقیق برای توصیف رابطه بین انسانها و تحلیل مکانیزمهای
ارتباطي و خصوصاً تصمیم گیری آنها به کار برد.
جان بارنز ،بعدها ضمن اينکه از توسعه مفهوم شبکه های اجتماعي
ابراز خوشحالي ميکرد ،خود از اين حوزه فاصله گرفت و به سمت
جامعه شناسي دانش که حوزهی مورد عالقهی خودش بود
بازگشت(.امیر پور وهمکاران)12 31197 ،

فرضیه اصلي
بین عمومیت يافتن اســـتفاده از شـــبکه های اجتماعي(تلگرام) و
موانع آن رابطه وجود دارد.
فرضیههای فرعي
بین اســتفاده از شــبکه اجتماعي تلگرام و امکان افشــای اطالعات
محرمانه و بهتبع آن تهديد امنیتي کشور رابطه وجود دارد.
بین اســتفاده از شــبکه اجتماعي تلگرام و امکان نفوذ ســايبری
بیگانگان رابطه وجود دارد.
بین استفاده از شبکه اجتماعي تلگرام و امکان دامن زدن به موارد
مجرمانه کشور رابطه وجود دارد.
بین استفاده از شبکه اجتماعي تلگرام و امکان ترويج و دستر سي
فیلمهای غیراخالقي در میان کار بران رابطه وجود دارد.
بین استفاده از شبکه اجتماعي تلگرام و بحران هويت و دامن زدن
به اختالفات خانوادگي رابطه معني داری وجود دارد.

ويژگیها:
عصر کنوني را شايد به جرات بتوان عصر هجوم رسانههای مجازی
نامید« .هجوم»بهاينعلت که دنیای مجازی درزماني کوتاه،
بهصورت کامالً فراگیر و بهسرعت ،در حال محبوب شدن و مغلوب
کردن ساير رسانهها است .يکي از مشتقات اين دنیای مکاره مجازی،
شبکه اجتماعي بسیار پرطرفدار «تلگرام» بوده که در کشور ما هم
بسیار محبوب و بانفوذ است.
زمان زيادی از ظهور اين شبکه پیامرسان در دنیای مجازی
نميگذرد اما ،در بیشتر کشورهای دنیا و همچنین در کشور ما در
رأس ساير شبکههای اجتماعي قرارگرفته است(.بشیر وافراسیابي،
)29 31191
مسلماً هر پديده نوظهوری را جدای از واقعي يا مجازی
بودنش،ميتوان از ابعاد گوناگوني مورد تحلیل و بررسي قرارداد؛
بنابراين الزم است که به شبکه تلگرام همنظری نقادانه داشته باشیم
و به لحاظ تبعات مثبت و منفي حداقل از منظر فرهنگي و
روانشناسي آن را مورد واکاوی قرار دهیم.
واضح است که به دلیل ساختار جمعیتي کشورمان ،غالب کاربران
تلگرام را جوانان تشکیل ميدهند .قشر آسیبپذيری که همواره
دشمنان ،در عرصه جنگ نرم ،و در خط مقدم جبهه فرهنگ ،آنان
را به نشانه گرفتهاند.
قطعاً طرفداران و کاربران افراطي تلگرام در جواب انتقادهايي که به
اين فضا وارد است اين جمله کلیشهای را بارها گفته و خواهند گفت
که اگر اين پیامرسان معايبي هم دارد ولیکن مزايا و محسناتش بر

ادبیات موضوع
شبکه های اجتماعي چه هستند و چگونه تعريف ميشوند؟
شــبکه های اجتماعي مفهوم جديدی نیســتند .انســانها از قرنها
پیش که گرد آتش مين ش ستند و برای يکديگر دا ستان ميگفتند
در حال تشکیل شبکه های اجتماعي بودند.
اما چیزی که باعث شده ا ست امروز ،شبکه های اجتماعي بی شتر
از همیشـــه مورد تو جه قرار بگیر ند ،به وجود آ مدن ابزارهای
ديجیتال و کمک آنها به توسعه شبکه های اجتماعي بوده است.
بنابراين ،برای تعريف شبکه های اجتماعي بايد ابتدا سه مفهوم را
از يکديگر تفکیک کنیم:
شــبکه های اجتماعي به عنوان شــبکه ای از ارتباطات انســاني
)(Social Networks
ســرويسهای ايجاد و توســعه شــبکه های اجتماعي (Social
)networking services
5
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ولنگاری فرهنگي هستیم که درواقع دلیل عمدهاش استفاده
غیراصولي و افسارگسیخته از فضای مجازی است.
بنابراين الزم است برای آموزش و آگاهسازی خانوادهها و عملي
کردن سواد رسانهای در سطح عمومي ،بیشازپیش اقدام شود .در
اين صورت والدين با تسلط و آگاهي قدمبهقدم در اين فضا فرزندان
را همراهي ميکنند و بهموازات استفاده صحیح ،نظارتي دقیق را
هم خواهند داشت.
گام ديگر مسئله بوميسازی شبکههای اجتماعي در کشور است؛
متخصصان اين حوزه بايد شبکههايي را تولید و جايگزين کنند که
عالوه بر جذابیت و کارايي باال ،مطابق با شئون اسالمي و ديني
کشور نیز باشند و توانايي رقابت با ساير نمونههای خارجي را داشته
باشند.
و گام اساسي دراينباره متوجه مسئوالن است اعم از نیروی نظامي
و بازدارنده تا حوزه ارتباطات و فناوری و حتي آموزشوپرورش؛
نظارت و کنترل دقیق و حذف کانالها و يا گروههايي که بهصورت
غیراخالقي و با اهداف شوم فعالیت ميکنند و البته اين نظارت تا
حد زيادی اجرايي شد ولي هنوز جای کار بسیار دارد.
بديهي است سرعت تغییرات در تلگرام بسیار باال و بهروز است .اما
واکنشها و تصمیمات که ضمانت اجرايي داشته باشد بسیار کند و
زمانبر است و اين به صالح نیست .اگر قرار است گوشيهايمان
هوشمند باشد طرز استفاده از اين ابزار بايستي بسیار هوشمندانهتر
باشد.
همانطور که ميدانیم يکي از دغدغههای اصلي رهبر معظم انقالب
هم در کنار استفاده از اين فضا ،هشدار در مورد چگونگي استفاده
از آن است .ايشان درجايي از سخنانشان فرمودهاند؛ الزمه حضور
فعال و تاثیر گذار در فضای مجازی ،جديت در اجرا( ،بدون از دست
دادن زمان) هماهنگي میان دستگاهها ،و پرهیز از موازی کاری و
تعارض است .اين سخنان و مفهوم ساير سخنان ايشان دراينباره
نشاندهنده اهمیت ويژه اين موضوع است.که نبايد از ديد مسئوالن
مغفول بماند.
به امید اينکه «تلگرام» به شبکهای صرفاً برای استفاده مثبت و
مطلوب تبديل شود نه اينکه با نگاهي سطحي و جاهالنه تن به
چالشها و پويشهای عجیب و گلها پوچ اين فضا داده و در مسیر
موافق و موازی با اهداف دشمنان حرکت کنیم .الزم است بسیار
هوشیارانه و با جديت عمل کنیم که در اين جنگ نرم بازنده
نباشیم(.آذربخش )90 31191،

آن ميچربد .اين پاسخ تا حد بسیار کمي درست است؛ و نميتوان
منکر شد که برخي از مزايای اين شبکه عبارتاند از؛ ارتباط سريع
و آسان ،استفاده از تجربیات و آموختههايي که ديگران به اشتراک
گذاشتهاند،و آشنايي با ساير فرهنگها.
اما فراموش نکنیم که همین مزايا هم اگر از جنبه منفي مورد
جستجوی کاربر قرار گیرند ديگر مزايا نیستند .و آيا بهراستي
نميتوان اين اندک محسنات را از منابع کمخطر و ايمنتری کسب
کرد؟
مسلماً کم نیستند افرادی که به لحاظ شخصیتي بیمار هستند و از
عقدههای رواني رنج ميبرند و با پنهان کردن هويت اصلي خود ،در
اين فضا جوالن ميدهند و تلگرام را محلي برای تحقق نیات و
خواستههای شوم خود انتخاب کردهاند.
همچنین نحوه گفتار و تعامالت در فضای تلگرام نشان ميدهد که
آسیبهای جدی به حريم خصوصي افراد واردشده است .حريم
خصوصي در تعريف عامیانه تمام مسائلي است که مختص به خود
ماست و خط قرمز زندگيمان محسوب ميشود و تمايلي نداريم
سايرين به اين حريم وارد شوند؛ اما از تأثیرهای سوء تلگرام و ساير
همخانوادههايش همین بس که خیل زيادی را نسبت به حريم
خصوصي بيتوجه کرده است و اين قطعاً همان حیا زدايي است.
حیايي که بايد حافظ حريم ما باشد اما اکنون چه چیزی باعث شده
که خصوصيترين مسائل فردی و خانوادگيمان را با میلیونها نفر
شريک ميشويم و حتي منتظر تائید و نظر ديگران ميمانیم؟
نمايش خصوصيترين مسائل زندگي افراد ،و بیان هر آنچه نبايد ،از
تلگرامفضايي ناامن و غیرمطمئن ساخته است .که اين مسئله
همچنین نشر اخبار جعلي و غیر موثق و گسترش شايعات را هم به
دنبال داشته است.
و جای تأسف بسیار دارد که بسیاری از هنرمندان و ورزشکاران که
الگوی اغلب جوانان هستند ،به شکستن ديواره حريم خصوصي
کمک ميکنند .گاهي فیلمها و تصاوير بسیار خصوصي از خود
منتشر ميکنند که کامالً نوعي ساختارشکني و مغاير با
چارچوبهای شرعي و عرفي ما است.
حتي برچسبهای موجود در اين شبکه پیامرسان هم که ظاهراً
بايد مکمل انتقال مفاهیم گفتاری باشند ،در بسیاری از موارد حاوی
نوشتهها و مفاهیم غیراخالقي است.
بههرروی استفاده بدون برنامه و ناآگاهانه از تلگرام و ساير شبکهها،
نهتنها تبعات شوم فرهنگي را به دنبال دارد ،بلکه منجر به
هنجارشکني و تغییر سبک زندگي اسالمي خواهد شد .همانطور
که در اجتماع هم بهوفور شاهد آسیبهای اجتماعي و گسترش
6
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چون در صد خطای محا سبه شده کمتر از  1012مي با شددر
نتیجه فرض صفر رد شده پس با 1092درصد اطمینان از ديدگاه
جمعیت نمونه مي توان گفت 3بین اســتفاده از شــبکه اجتماعي
تلگرام و امکان افشای اطالعات محرمانه و بهتبع آن تهديد امنیتي
کشـــوررابطه قوی وجود دارد  .باتوجه به اندازه ضـــريب توافقي
)(1021<C=1002<10111بین پنجاه در صد و صد در صد مي
با شد وبا حد متو سط دارای فا صله ن سبتاً زيادی ا ست بنا بر اين
مي توان اين گونه اســـتنباط نمودکه بین اســـتفاده از شـــبکه
اجتماعي تلگرام و امکان افشــای اطالعات محرمانه و بهتبع آن
تهديد امنیتي کشوررابطه قوی وجود دارد .

روش شناسي تحقیق
اين تحقیق از نظر روش پیمايشـــي ومیداني واز نظر نوع کاربردی
ا ست که با بهره گیری از ابزار پر س شنامه اطالعات مورد نیاز جمع
آوری گرديد.
جامعه ونمونه آماری
جامعه آماری اين تحقیق 111نفر اســـت و نمونه آماری01برای
اســاس جدول کرجس ومورگان تعیین گرديد .که مخاطبین آن از
میان دانشجويان رشته علوم ارتباطات تعیین گرديد.
آزمون فرضیه ها:

فر ضیه دوم  3بین ا ستفاده از شبکه اجتماعي تلگرام و امکان نفوذ
سايبری بیگانگان رابطه معني داری وجود دارد.
 3H1بین استفاده از شبکه اجتماعي تلگرام و امکان نفوذ سايبری
بیگانگان رابطه معني داری وجودندارد.
3H1بین ا ستفاده از شبکه اجتماعي تلگرام و امکان نفوذ سايبری
بیگانگان رابطه معني داری وجود دارد.
با توجه به فراواني مورد مشـــاهده ،در جدول شـــماره( )7کای-
اســکوئراز ديدگاه جامعه مورد بررســي بین اســتفاده از شــبکه
اجتماعي تلگرام و امکان نفوذ سايبری بیگانگان رابطه معني داری
وجود دارد.و رابطه قوی را مي توان متصـــور شـــد برای حصـــول
اطمینان از وجود چنین رابطه ای آزمون کای-اســـکوئررا اجرا مي
کنیم3

فرضیه اول 3بین استفاده از شبکه اجتماعي تلگرام و امکان اف شای
اطالعات محرمانه و بهتبع آن تهديد امنیتي کشـــوررابطه معني
داری وجود دارد.
 3H1بین اســتفاده از شــبکه اجتماعي تلگرام و امکان افشــای
اطالعات محرمانه و بهتبع آن تهديد امنیتي کشــوررابطه معني
داری وجودندارد.
 3H1بین اســتفاده از شــبکه اجتماعي تلگرام و امکان افشــای
اطالعات محرمانه و بهتبع آن تهديد امنیتي کشــوررابطه معني
داری وجود دارد.
با توجه به فراواني مورد مشاهده ،در جدول شماره( )1کای-اسکوئر
بین ا ستفاده از شبکه اجتماعي تلگرام و امکان اف شای اطالعات
محرمانه و بهتبع آن تهديد امنیتي کشــور رابطه قوی را مي توان
مت صور شد برای ح صول اطمینان از وجود چنین رابطه ای آزمون
وجود ا ستقالل بین دو گروه( ضعیف وقوی )يعني کای-ا سکوئررا
اجرا مي کنیم3

گزينه1

مورد مشاهده

مورد انتظار

انحراف

نتیجه کای-اسکوئرa1

ضعیف

2

1701

.19-

متوسط

2

1701

.12

مقدارکای-اسکوئر
()chi-square

11

زياد

12

1701

.111

درجه آزادی

1

خیلي زياد

12

1701

.12-

جمع

01

احتمال خطا
()asyp.sing

10111

ضريب توافقي

102

7

7

(=))^102=0201+11/(11C

))C=(x /( x +n

جدول شماره(:)1فرضیه اول
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گزينه7

مورد مشاهده

مورد انتظار

انحراف

نتیجه کای-اسکوئرa1

ضعیف

2

11701

-2701

متوسط

71

11701

14101

مقدارکای-اسکوئر
()chi-square

10

زياد

72

11701

1201

درجه آزادی

1

خیلي زياد

4

11701

-9001

جمع

01

احتمال خطا
()asyp.sing

10111

C=(x7/( x7+n))102

ضريب توافقي

(=))^102=0901+10/(10C

جدول شماره ( :)2آزمون فرضیه دوم
با توجه به فراواني مورد مشـــاهده ،در جدول شـــماره()1کای-
اســکوئراز ديدگاه جامعه مورد بررســي بین اســتفاده از شــبکه
اجتماعي تلگرام و امکان دامن زدن به موارد مجرمانه ک شور رابطه
قوی را مي توان مت صور شد برای ح صول اطمینان از وجود چنین
رابطه ای آزمون وجود استقالل بین دو گروه( ضعیف وقوی )يعني
کای-اسکوئررا اجرا مي کنیم3

چون در صد خطای محا سبه شده کمتر از  1012مي با شددر
نتیجه فرض صفر رد شده پس با 1092درصد اطمینان از ديدگاه
جمعیت نمونه مي توان گفت3بین اســـتفاده از شـــبکه اجتماعي
تلگرام و امکان نفوذ ســـايبری بیگانگان رابطه قوی وجود دارد .
باتوجه به اندازه ضــريب توافقي) (1021<C=1009<10111بین
پنجاه در صد و صد در صدمي با شد وبا حد متو سط دارای فا صله
ن سبتاً زيادی ا ست بنا بر اين مي توان اين گونه ا ستنباط نمودکه
بین اســتفاده از شــبکه اجتماعي تلگرام و امکان نفوذ ســايبری
بیگانگان رابطه قوی وجود دارد .
فرضیه سوم 3بین استفاده از شبکه اجتماعي تلگرام و امکان دامن
زدن به موارد مجرمانه کشور رابطهمعني داری وجود دارد.
 3H1بین استفاده از شبکه اجتماعي تلگرام و امکان دامن زدن به
موارد مجرمانه کشور رابطه معني داری وجود ندارد.
 3H1بین استفاده از شبکه اجتماعي تلگرام و امکان دامن زدن به
موارد مجرمانه کشور رابطه وجود دارد.
جدول شماره( )3آزمون فرضیه سوم
گزينه1

مورد مشاهده

مورد انتظار

انحراف

ضعیف

11

11701

-202

متوسط

2

11701

101

نتیجه کای-اسکوئرa1
مقدارکاياسکوئر ()chi-square

1a21

زياد

11

11701

701

درجه آزادی

7

خیلي زياد

7

11701

101

جمع

01

احتمال خطا
()asyp.sing

.170

ضريب
توافقي

C=(x7/( x7+n))102

(=))^102=21412+21/(21C
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تلگرام و امکان ترويج و د ستر سي فیلمهای غیراخالقي در میان
کار بران رابطه قوی وجود دارد  .باتوجه به اندازه ضــريب توافقي
)(1021<C=1002<10111بین پنجاه و صد درصد مي باشد وبا
حد متو سط دارای فا صله ن سبتاً زيادی ا ست بنا بر اين مي توان
اين گونه استنباط نمودکه بین استفاده از شبکه اجتماعي تلگرام
امکان ترويج و د ستر سي فیلمهای غیراخالقي در میان کار بران
رابطه قوی وجود دارد .
فرضیه پنجم  3بین استفاده از شبکه اجتماعي تلگرام و امکان نفوذ
سايبری بیگانگان رابطه معني داری وجود دارد.
3H1بین استفاده از شبکه اجتماعي تلگرام و بحران هويت و دامن
زدن به اختالفات خانوادگي رابطه معني داری وجود ندارد.
3H1بین استفاده از شبکه اجتماعي تلگرام و بحران هويت و دامن
زدن به اختالفات خانوادگي رابطه معني داری وجود دارد.با توجه
به فراواني مورد مشــاهده ،در جدول شــماره ()2کای-اســکوئراز
ديدگاه جامعه مورد بررسي بین استفاده از شبکه اجتماعي تلگرام
و بحران هويت و دامن زدن به اختالفات خانوادگي رابطه معني
داری وجود دارد.و رابطه قوی را مي توان متصور شد برای حصول
اطمینان از وجود چنین رابطه ای آزمون کای-اســـکوئررا اجرا مي
کنیم3

چون در صد خطای محا سبه شده کمتر از  1012مي با شددر
نتیجه فرض صفر رد شده لذا با 1092در صد اطمینان از ديدگاه
جمعیت نمونه مي توان گفت 3بین اســتفاده از شــبکه اجتماعي
تلگرام و امکان دامن زدن به موارد مجرمانه کشوررابطه قوی وجود
دارد  .بــاتــوجــه بــه انــدازه ضـــــريــب تــوافــقــي
)(1021<C=1021<10111بین پنجاه درصــد و صــددرصــد مي
با شد وبا حد متو سط دارای فا صله کمي ا ست بنا بر اين مي توان
اين گونه استنباط نمودکه بین استفاده از شبکه اجتماعي تلگرام
و امکان دامن زدن به موارد مجرمانه ک شوررابطه ن سبتاًقوی وجود
دارد .
فرضــیه چهارم 3بین اســتفاده از شــبکه اجتماعي تلگرام و امکان
ترويج و دســترســي فیلمهای غیراخالقي در میان کار بران رابطه
معني داری وجود دارد.
 3H1بین اســتفاده از شــبکه اجتماعي تلگرام و امکان ترويج و
دسترسي فیلمهای غیراخالقي در میان کار بران رابطه معني داری
وجود ندارد.
 3H1بین اســتفاده از شــبکه اجتماعي تلگرام و امکان ترويج و
دسترسي فیلمهای غیراخالقي در میان کار بران رابطه معني داری
وجود دارد.
با توجه به فراواني مورد مشاهده ،در جدول شماره()4کای-اسکوئر
بین استفاده از شبکه اجتماعي تلگرام و امکان ترويج و دسترسي
فیلم های غیراخالقي در م یان کار بران راب طه قوی را مي توان
مت صور شد برای ح صول اطمینان از وجود چنین رابطه ای آزمون
وجود ا ستقالل بین دو گروه( ضعیف وقوی )يعني کای-ا سکوئررا
اجرا مي کنیم3
گزينه4

مورد مشاهده

مورد انتظار

انحراف

نتیجه کای-اسکوئرa1

ضعیف

17

1701

.177-

متوسط

17

1701

.112

مقدارکای-اسکوئر
()chi-square

24

زياد

72

1701

.112

درجه آزادی

1

خیلي زياد

9

1701

.12-

جمع

01

احتمال خطا
()asyp.sing

10111

ضريب توافقي

C=(x7/( x7+n))102

(=22))^102=01+24/(24C

جدول شماره (:)4آزمون فرضیه چهارم
چون در صد خطای محا سبه شده کمتر از  1012مي با شددر
نتیجه فرض صفر رد شده پس با 1092درصد اطمینان از ديدگاه
جمعیت نمونه مي توان گفت 3بین اســتفاده از شــبکه اجتماعي
9
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گزينه2

مورد مشاهده

مورد انتظار

انحراف

نتیجه کای-اسکوئرa1

ضعیف

71

1701

.141-

متوسط

747

1701

.114

مقدارکای-اسکوئر
()chi-square

22

زياد

4

1701

.112

درجه آزادی

1

خیلي زياد

41

1701

.12-

جمع

01

احتمال خطا()asyp.sing

10111

ضريب توافقي

102

7

7

(=))^102=0901+22/(22C

))C=(x /( x +n
قوی وجود دارد .

(جدول شماره  :5آزمون فرضیه پنجم)
چون درصد خطای محاسبه شده کمتر از  1012مي باشددر نتیجه
فرض صـــفر رد شـــده پس با 1092درصـــد اطمینان از ديدگاه
جمعیت نمونه مي توان گفت 3بین اســتفاده از شــبکه اجتماعي
تلگرام و بحران هويت و دامن زدن به اختالفات خانوادگي رابطه
قوی و جود دارد  .بــا توجــه بــه انــدازه ضـــريــب توا ف قي
)(1021<C=1009<10111بین پنجاه درصــد و صــد در صــدمي
با شد وبا حد متو سط دارای فا صله ن سبتاً زيادی ا ست بنا بر اين
مي توان اين گونه استنباط نمودکه بین استفاده از شبکه اجتماعي
تلگرام و بحران هويت و دامن زدن به اختالفات خانوادگي رابطه
قوی وجود دارد .

منابع:

-

-

-

جمع بندی :
شبکه های اجتماعي جزئي از زندگي روزمره حقیقي ما شده اند! و
بسیار از مردم ،شخصیت ها و کسب و کارها هرکدام بنوعي با اين
شبکه ها در ارتباط هستند! شبکه های اجتماعي منبع اصلي برای
ک سب و کارهای بزرگ و کوچکي ست که بدنبال تبلیغ برند خود
در اينترنت هســتند .پلتفرم شــبکه های اجتماعي برای اســتفاده
بسیار ساده است و حتي بعضي از اين شبکه ها سرويس های پولي
تبلیغات نیز ارائه ميدهند  ،برای کســب و کارهايي که به دنبال
م شتری و مخاطبان جديد ميگردند.امروزه ب سیاری از چهره های
م شهور  0سیا ستمداران و البته ب سیاری از ک سب و کارها به لزوم
ح ضور در شبکه های اجتماعي واقفند ! برای بهربرداری بهینه از
قدرت و ظرفیت شبکه های اجتماعي بايد محبوب ترين اين شبکه
ها را بشناسید لذا در بررسي تحقیق حاضر که رفع موانع عمومیت
شبکه را در امور داخلي را در د ستور کار خود دارد نتايج زير به
دست آمد بین استفاده از شبکه اجتماعي تلگرام و امکان ترويج و
دسترسي فیلمهای غیراخالقي در میان کار بران ،امکان دامن زدن
به موارد مجرمانه ک شور  ،امکان نفوذ سايبری بیگانگان و امکان
افشــای اطالعات محرمانه و بهتبع آن تهديد امنیتي کشــوررابطه

-

-

-

-

-
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امیر پور،مهناز ،گريواني ،مريم( ،)1197تاثیر شـــبکه
های اجتماعي بر سبک زندگي جوانان ،فصلنامه دانش
انتظامي خراسان شمالي ،صص.19-71
امیرپور ،مهناز و بهرامیان ،شفیع .)1197 (.مباني کلي
نظريه های ارتباط جمعي .تهران 3انتشـــارات جامعه
شناسان.
آذربخش ،علي مح مد") 1191( .رويکردی نظری به
تاًثیرات شبکه های اجتماعي بر تولید ملي و اشتغال در
میان جوانان"ف صلنامه مطالعات جوان و ر سانه .شماره
،0
بشیر ،حسن ،افراسیابي ،محمدصادق( « ،)1191شبکه
های اجتماعي اينترنتي و سبک زندگي جوانان 3مطالعه
موردی بزرگترين جامعه مجازی ايرانیان» ،فصـــلنامه
تحقیقات فرهنگي ،ش ،1صص.07-11
حسنوندعموزاده ،مهدی و همکار( ،)1129بررسي تاثیر
اينترنت بر هويت دان شجويان دان شگاه ايالم ،مجموعه
مقاالت دومین همايش سراسری هجوم خاموش.
ســاروخاني ،باقر و رضــايي قادريف خديجه(«)1191
اينترت و هويــت ملي در میــان کرابران» ،فرهنــگ
ارتباطات ،ش ،2صص.21-21
شکار نمین ،شیدا ،حاجیان  ،ابراهیم( « ،)1191بررسي
تاثیر شبکه های اجتماعي مجازی(فیس بوک) بر سبک
زندگي جوانان ،مديريت فرهنگ ،ش  ،70صــص -01
.21
رحمـان زاده ،صـــمـد ،قـاســـمي ،وحیـد ،کیـانپور،
مســعود( ،)1197شــبکه اجتماعي فیس بوک و هويت
ملي جوانان ،فصلنامه مطالعات ملي ،ش ،4صص -147

فصلنامه رهیافتی رد مدرییت بازرگانی،دوره دوم(فصل اتبستان )،سال ،9911صفحه 99-9

-

.102
ســجادی ،شــراره و عنبرين ،زينب(« ،)1129بررســي
راب طه میزان و نحوه اســـت فاده از اينتر نت و هو يت
فرهنگي جوانان» ،فصـــلنامه انجمن اياراني مطالعات
فرهنگي و ارتباطات ،ش ،12صص.72-1
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