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ફેસબુક અન ેયુવાપેઢી - સમાજશાસ્ત્રીય સંશોધન 

 

ડૉ.ભાગ્યશ્રી જ.ે રાજપુત 

(મુલાકાતી વ્યાખ્યાતા) 
સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ 

શ્રી એચ.કે. આર્ટસસ કોલજે, 
અમદાિાદ, ગજુરાત 

 

 

સાર-સંક્ષેપ 

 

યુિાપેઢી માત્ર શૈક્ષવિક ડીગ્રીઓ હાાંસલ કરી વિકવસત નથી બની રહ્યા. પરાંતુ તેઓ સોવશયલ નેટિકીગ 

એપ્સનો ઉપયોગ કરી ડીઝીટલ બની રહ્યા છે, એક જ સ્માટસફોનમાાં તેઓ અનેક એપ્લીકેશન્સ રાખી અનેક લોકો 

સાથે સતત સાંપકસમાાં રહે છે. ગુગલ+, િોર્ટસએપ, હાઈક, લાઈન, િી-ચેટ, ટ્વીટર અને ખાસ કરીને ફેસબુકની 

યુિાનોના અાંગતજીિન, કૌટુાં વબક જીિન, વિચારશૈલી, ભાષાશૈલી પર વિધાયક કે વિઘાતક અસરો થતી હોય છે. 

ફેસબુક અને આધુવનક યુિાપેઢી એકબીજા સાથે સાંકળાઈ ગઈ છે. કોઇપિ સમાજ એિો નવહ હોય કે જ ેસમાજનો 

યુિાન ફેસબુક સાથે કનેક્ટ નવહ હોય. આથી ફેસબુક સાથે યુિાપેઢી કેિી રીતે ઓત-પ્રોત છે, તેની અસરો કેિા 

પ્રકાર ેછે? તે સમાજશાસ્ત્રીય દ્રવિકોિથી તપાસિાનો પ્રયત્ન કરલે છે. 

ચાવીરૂપ શબ્દો :- ફેસબુક, યુિાપેઢી, સમાજ, યુિાનો, અસરો, સોવશયલ મીવડયા 

 

 પ્રસ્તાવના :- 

આધુવનક યુગ જમે-જમે ટેકનોલોજીકલ રીતે આગળ િધી રહ્યો છે, તેમ યુિાપેઢી િધુ ને િધુ આધુવનક બની 

ડીઝીટલ બની રહી છે. અનેક સોવશયલ નેટિવકિંગ એપ જિેી કે, ફેસબુક, ટ્વીટર, લાઈન, હાઈક, િોર્ટસએપ, ટી ાંડર 

િગેર ે એપનાાં માધ્યમથી યુિાનો જોડાયેલા છે. તેમજ પોતાના અાંગત વમત્રો, સગાઓ સાથે ચેવટાંગ, સાંદેશાઓ-

માવહતીની આપ-લે કરતા હોય છે. જનેી યુિાનોના અાંગતજીિન, કૌટુાં વબક જીિન, વિચારશૈલી, ભાષાશૈલી પર 

વિધાયક કે વિઘાતક અસરો થતી હોય છે. ખાસ કરીને ફેસબુકનો ઉપયોગ કરતા યુિાનો પર કેિા પ્રકારની અસરો 

થઇ રહી છે, તે તપાસિા માટે સમાજશાસ્ત્રીય દ્રવિકોિથી સાંશોધન હાથ ધરલે છે. સોવશયલ મીવડયાનો ઉપયોગ 

જાહેરાત માટે કરી શકાય છે; ઉદાહરિ તરીકે, ફેસબુકના ન્યૂઝફીડ પર જાહેરાત મૂકિાથી, તે ઉત્પાદન અથિા 
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બ્રાન્ડની જાગૃવત માટે પ્રોત્સાવહત કરિા માટે વિશાળ સાંખ્યામાાં લોકો તેને જોઈ શકે છે અથિા તેના ઉપયોગથી 

વિવશિ પ્રેક્ષકોને લક્ષ્ય બનાિી શકે છે. ત્યારબાદ સોવશયલ મીવડયાના િપરાશકતાસઓ જાહેરાતને પસાંદ કરિા, શેર 

કરિા અને તેના પર વટપ્પિી કરિા, સાંદેશ મોકલનારા બનિા માટે સક્ષમ છે, કારિ કે તેઓ તેમના વમત્રો અને 

આગળની બાજુએ જાહેરાતના સાંદેશને પસાર કરી શકે છે. (Hillary Heuler) ‘સમૂહ-માધ્યમમાાં યાાંવત્રક ટેકનોલોજી 

મહત્િની છે. તે દરકે સમુહના લોકોને પરસ્પર એકબીજા સાથે સાાંકળે છે. તેના દ્વારા સાંદેશાઓ, માવહતીની આપ-લે 

ખુબ જ ઝડપથી, વ્યાપક પ્રમાિમાાં સતત થતી જોિા મળે છે. તેનો હેતુ લોકો ઉપર એ રીતે પ્રભાિ પાડિાનો હોય છે 

કે જથેી લોકો િધુ પ્રમાિમાાં માધ્યમોનો વ્યિહારમાાં ઉપયોગ કરી શકે.’1 

૨૦૧૫માાં થયેલા એક અભ્યાસ મુજબ, યુએસએમાાં ફેસબુક અથિા વટ્વટરના ૬૩% િપરાશકતાસઓ આ 

નેટિકસને તેમના સમાચારનો મુખ્ય સ્રોત માને છે, મનોરાંજનના સમાચારોને સૌથી િધુ જોિામાાં આિે છે. બ્રેવકાંગ 

ન્યૂઝના સમયમાાં, વટ્વટર યુઝસસ િાતાસમાાં રોકાિ કર ે તેિી સાંભાિના િધાર ે હોય છે. કેટલાક વકસ્સાઓમાાં જ્યાર ે

સમાચાર કે િાતાસ િધુ રાજકીય હોય છે, ત્યાર ેિપરાશકતાસઓ કોઈ વટપ્પિી અથિા પસાંદ સાથે વલાંક્ડ ફેસબુક પર 

તેમના માંતવ્યો વ્યક્ત કરશે, જ્યાર ેવટ્વટર િપરાશકતાસઓ ફક્ત સાઇર્ટસ ફીડ અથિા લેખને રીટ્વીટ કરશે. (Shearer, 

Elisa; Barthel, Michael; Gottfried, Jeffrey; Mitchell, Amy : 2015) ઓનલાઇન સામાવજક નેટિક્સસમાાં, 

પરાંપરાગત મીવડયા ગેટકીપસસની ગેરહાજરીને કારિ ેસમાચારની પ્રામાવિકતા અને વિશ્વસનીયતા ઓછી થઈ શકે 

છે. (Peck, Andrew : 2020) 

 “યુિા-આકાાંક્ષાઓ એટલે યુિાનોની અાંગત, કૌટુાં વબક, લગ્ન, શૈક્ષવિક, આવથસક, રાજકીય કે કળા-કારીગરી 

એમ કોઈ પિ કે્ષત્રે અન્ય કરતા કઈાં ક અલગ કરિાની અદમ્ય ઈચ્છાઓ. આ ઉપરાાંત યુિા-આકાાંક્ષાઓમાાં 

શહેરીકરિ, પવિમીકરિ, આધુવનકીકરિ, જુદા-જુદા સમૂહ-માધ્યમોનાાં સાધનો મહત્િનો ભાગ ભજિે છે.”2 

અિનિી ટેકનોલોજી તથા યુિાઓ પ્રત્યે ખુબ જ જાિકારી મેળિિાની ધગશથી જ આ સાંશોધન કાયસ હાથ 

ધયુિં છે. સોવશયલ મીવડયા દ્વારા સામૂવહક સાાંસ્કૃવતક વિવનમય અને આાંતરસાંસ્કૃવતક સાંદેશાવ્યિહારની માંજૂરી 

આપિામાાં આિી છે. વિવિધ સાંસ્કૃવતઓમાાં વિવિધ મૂલ્ય પ્રિાલીઓ, સાાંસ્કૃવતક માળખુાં, વ્યાકરિ અને વિશ્વના 

દૃવિકોિો હોિાને કારિે, તેઓ પિ અલગ રીતે િાતચીત કર ે છે. જનેો પ્રભાિ યુિાનોમાાં થતો જોિા મળે છે. 

("AMPU Guide: Common Cross-cultural Communication Challenges") યુિા સાંદેશાવ્યિહારની રીતને 

પ્રભાવિત કરતુાં અન્ય િલિ હેશટેગ્સનો ઉપયોગ છે. વટ્વટર, ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ જિેા સોવશયલ મીવડયા 

પ્લેટફોમસની રજૂઆત સાથે, માવહતીને સરળતાથી ગોઠિિા અને શોધિા માટે આ હેશટેગ બનાિિામાાં આવ્યુાં હતુાં. 

જ્યાર ે લોકો કોઈ વહલચાલની વહમાયત કરિા માાંગતા હોય, ત્યાર ે સામગ્રીને સ્ટોર કરિા અથિા ભાવિ ઉપયોગ 

માટેની ટ્વીર્ટસ, અને અન્ય સોવશયલ મીવડયા િપરાશકતાસઓને હાલના હેશટેગ્સનો ઉપયોગ કરીને કોઈ ચોક્કસ 

ચળિળ વિશેની ચચાસમાાં ફાળો આપિા દેતા હોય ત્યાર ે હેશટેગ્સનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. ઓનલાઇન કોઈ 

િસ્તુની વહમાયત કરિાની રીત તરીકે હેશટેગ્સનો ઉપયોગ કરિાથી િધુ લોકો માટે વિશ્વભરમાાં તેની સ્િીકૃવત સરળ 

અને િધુ સુલભ બને છે. (Saxton, Gregory D.; Niyirora, Jerome N.; Guo, Chao; Waters, Richard D. : 

2015). ફેસબુકને યુિાનો કેટલુાં મહત્િ આપે છે? તેમજ આધુવનક યુગમાાં ઈન્ટરનેટનાાં માધ્યમથી ફેસબુકની યુિાપેઢી 

                                                           
1
  રાજપૂત ભાગ્યશ્રી (૨૦૧૮), ‘સમૂહ-માધ્યમો અને યુિાનો’, ગ્રીન ફ્લેગ ફાઉન્ડેશન, સાબરકાાંઠા. પા.નાં. – ૧૬ 

2
  રાજપુત ભાગ્યશ્રી (૨૦૧૯), ‘યુિા અજાં પો’, આયુધ પ્રકાશન, અમદાિાદ પા.નાં- ૭  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=gu&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=gu&u=http://www.pbs.org/ampu/crosscult.html&usg=ALkJrhjS-82zbj0FiLY5iShRkcuq7MkMxQ
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પર કેિી અસરો િતાસય છે, તેમના કૌટુાં વબક જીિન, અાંગત જીિન, વિચારશૈલી, સાંપૂિસ જીિનશૈલી પર ફેસબુકની કેિી 

અસરો થાય છે? તે જાિિુાં ખુબ જ અગત્યનુાં છે. 

 

 સંશોધનનાં મુખ્ય હેતુઓ :- 

1. યુિાનો કેટલા સમયથી ફેસબુકનો ઉપયોગ કર ેછે? તે જાિિુાં. 

2. ફેસબુકનો ઉપયોગ કરિાની પ્રેરિા કોની પાસેથી મળી? તે જાિિુાં. 

3. ફેસબુક પ્રોફાઈલ ઈમેજ વિશેની જાિકારી મેળિિી. 

4. યુિાનો ફેસબુક પર કેટલા વમત્રો ધરાિે છે? તે જાિિુાં. 

5. ચેવટાંગ કરતી િખતે તેઓ કેિી લાગિી અનુભિે છે? તે જાિિુાં. 

6. ફેસબુક દ્વારા તેઓ સાથે કોઈપિ પ્રકારની છેતરવપાંડી થઇ છે કે નવહ? તે જાિિુાં. 

7. ફેસબુક વિશે કેિા કાયદા હોિા જોઈએ? તે સાંદભે યુિાપેઢીનાાં માંતવ્યો જાિિા. 

 

 અભ્યાસ ક્ષેત્ર :- 

પ્રસ્તુત સાંશોધન યુિાનોના સાંદભસમાાં છે, આથી યુિાન કોને કહેિા તે અગત્યનુાં છે. ‘જ ે યુિાન યુિક અન ે

યુિતી ૧૫ થી ૨૫ િષસ સુધીની િયજૂથ ધરાિતા હોય તેનો સમાિેશ યુિાજગતમાાં કરી શકાય, આ ઉપરાાંત 

યુિાજગતનાાં વ્યાપક અથસમાાં યુિાનોનો શારીવરક, માનવસક વિકાસ, સક્ષમતા, જાગરૂકતા, સામાવજક, સાાંસ્કૃવતક, 

શૈક્ષવિક પાસાઓ િધુ મહત્િના બને છે.’3 

 અભ્યાસકે્ષત્રના સાંદભસમાાં જોઈએ તો, સાંશોધક પોતે અમદાિાદ શહેરની રહેિાસી છે, આથી ફેસબુકની 

યુિાનો પર કેિા પ્રકારની અસરો થાય છે? તે માટે અમદાિાદી યુિાનોને તથા અમદાિાદ શહેરને જ અભ્યાસ કે્ષત્ર 

તરીકે પસાંદ કરિામાાં આવ્યુાં હતુાં. “જ ેયુિાનો પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે અમદાિાદ શહેર સાથે સાંબાંધ ધરાિતાાં હોય, 

ઉપરાાંત યુિાનોનુાં રહેઠાિ, વશક્ષિ, વ્યિસાય, મોજ-શોખ, ખાિી-પીિી તેમજ સમગ્ર જીિનશૈલી અમદાિાદ શહેર 

સાથે જોડાયેલી હોય, તેિાાં યુિાનોને ‘અમદાિાદી યુિાઓ’ કહી શકાય.”4 

 

 નનદશશ પસદંગી તથા અભ્યાસ પદ્ધનત :- 

‘ફેસબુક અને યુિા પેઢી- સમાજશાસ્ત્રીય સાંશોધનમાાં અમદાિાદ શહેરના યુિાનોને જ ઉત્તરદાતા તરીકે 

પસાંદ કરલે છે. આથી જ ેયુિાનો ફેસબુકનો ઉપયોગ કરતા હતા તેિા જ યુિાનોને ઉત્તરદાતા તરીકે પસાંદગી આપલે 

છે. આકવસ્મક રીતે મળી ગયેલા મારા ઉત્તરદાતાઓને મુલાકાત અનુસૂચી પદ્ધવત દ્વારા પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. શરૂઆતમાાં 

આકવસ્મક રીતે ચાર યિુા-ઉત્તરદાતાઓની મુલાકાત લીધી, તેમાાં મુલાકાતીઓ માટેના સ્થળ સોસાયટી, 

યુવનિવસસટીનુાં કેમ્પસ, બગીચા િગેર ે છે. ઉપરાાંત આ જ ઉત્તરદાતાઓએ અન્ય યુિાનોનો સાંપકસ  કરાવ્યો કે જઓે 

ફેસબુકનો ઉપયોગ કરતા હતા. આથી સ્નો બોલ ટેવનનક (Snaw Ball Technique) દ્વારા એક પછી એક 

                                                           
3
  રાજપૂત ભાગ્યશ્રી (૨૦૧૮), ‘સમૂહ-માધ્યમોનો યુિાનો પરનો પ્રભાિ’, ગ્રીન ફ્લેગ ફાઉન્ડેશન, સાબરકાાંઠા 

   પા.નાં. – ૫૯ 

4
  રાજપુત ભાગ્યશ્રી (૨૦૧૯), ‘અમદાિાદી યુિાનોની આકાાંક્ષાઓ’, આયુધ પ્રકાશન, અમદાિાદ પાન નાં- ૭ 
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ઉત્તરદાતાઓ મળતા ગયા,  આ રીતે આકવસ્મક વનદશસ પ્રયુવક્ત અને સ્નો બોલ ટેવનનક (Snaw Ball Technique)નો 

ઉપયોગ કરી મુલાકાત અનુસૂચી દ્વારા ૨૬ યુિતીઓ અને ૩૮ યુિકો એમ કુલ ૬૪ યુિા ઉત્તરદાતાઓ પાસેથી 

માવહતી એકવત્રત કરિામાાં આિી હતી. 

 

 માનહતીનું વગીકરણ :- 

ફેસબુક જિેી એપનો ઉપયોગ મોટાભાગના યુિાનો કર ેછે પરાંતુ તે એપનો ઉપયોગ કરિાની પ્રેરિા કોની 

પાસેથી મળી? તે જાિિુાં આિશ્યક છે. 

 

 

 

પ્રાપ્ત થયેલ આાંકડાકીય માવહતી પરથી સ્પિ થાય છે કે,જ ેયુિા-ઉત્તરદાતાઓ ફેસબુક  એપનો ઉપયોગ કર ે

છે, તેમાાંથી સૌથી િધુ ૩૨ યુિક અને ૧૫ યુિતી ઉત્તરદાતાઓને તેમના અાંગત વમત્રો પાસેથી પ્રેરિા મળી છે. 

યુિાિસ્થામાાં બાંધાયેલી વમત્રતા જીિનમાાં ખુબ જ અગત્યનો ભાગ ભજિે છે. આથી યુિાનો આ અિસ્થા દરવમયાન 

જ ે કોઇપિ કાયો કે કાાંડ કરતા હોય તેમાાં વમત્રોની ભૂવમકા મહત્િની હોય છે. આ ઉપરાાંત ફેસબુક અને ટ્વીટર 

સમાચારને િધુ ભાગીદારીનો અનુભિ બનાિે છે, કારિ કે લોકો સમાચાર લેખો શેર કર ે છે અને અન્ય લોકોની 

પોસ્ર્ટસ પર વટપ્પિી કર ેછે. રનેી અને િેલમેન (૨૦૧૨) એ દલીલ કરી છે કે હિે મીવડયા વનમાસિ એક ભાગીદારીનુાં 

કામ બની ગયુાં છે. (Rainie, Lee & Wellman, Barry : 2012) ૬ યુિતીઓ તથા ૩ યુિક ઉત્તરદાતાઓને તેમના 

ભાઈ પાસેથી ફેસબુક િાપરિાની પ્રેરિા મળી. મોટેભાગે વ્યવક્તનો મોટોભાઈ જ ેિસ્તુ િાપર ેકે કોઈ નિુાં કાયસ હાથ 

ધર ેતો, તેના જિેુાં જ નાના ભાઈ-બહેન કરતા હોય છે. ભારતીય સમાજમાાં મોટોભાઈ એ વપતા સમાન ગિાય છે. 

આથી અહી ફેસબુકનો ઉપયોગ મોટોભાઈ કર ેતો, નાના ભાઈ-બહેન પિ તેમના જિેુાં જ શીખે છે. આ એક પ્રકારનુાં 

સમાજીકરિ કહી શકાય.  

ફેસબુકનો ઉપયોગ કરતા યુિાનો અનેક જાિી કે અજાિી વ્યવક્તઓના સાંપકસમાાં આિે છે તથા તેઓ સાથે 

ચેવટાંગ પિ કર ે છે. તેઓ કલાકો સુધી ફેસબુક પર જ સમય વિતાિે છે. સોવશયલ મીવડયાની અસર પરના એક 

અભ્યાસ મુજબ, વકશોરો પર ફેસબુકની ભાિનાત્મક અસર થતી હોિાનુાં નોાંધાયુાં છે. જ ે‘ફેસબુક વડપ્રેશન’ છે. તેઓ 

પોતાનો મોટાભાગના સમયમાાં ફેસબુક પર જ વ્યસ્ત રહે છે. (O'Keefe Schurgen, Gwen. Clark-Pearson, 
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ટેબલ-૧_ફેસબુકનો ઉપયોગ 

કરવાની પ્રેરણા દશાશવતો આલખે 

ટેબલ -૨_ઉત્તરદાતાઓ કેવી 

લાગણી અનુભવે છે? 
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Kathleen:2011) ફેસબુક એ યુિાનો માટે વિચારોની, લાગિીની અવભવ્યવક્ત કરિાનુાં એક સાધન છે, તેમ કહી 

શકાય. ફેસબુકની વટપ્પિીઓથી લઈને ઇન્સ્ટાગ્રામ પરની પસાંદ સુધીની, યુિાનો કેિી રીતે િાતચીત કર ે છે, અને 

સામાવજક રૂપે જ ેસ્િીકાયસ છે તે હિે સોવશયલ મીવડયા પર આધાવરત છે. (Anderson, Monica; Jiang, Jingjing : 

2018). આલેખીય માવહતી પરથી જોઈ શકાય છે કે, સૌથી િધુ ૨૨ યુિકો અને ૧૪ યુિતીઓ એમ કુલ ૩૬ (૫૬.૨%) 

યુિા-ઉત્તરદાતાઓ ફેસબુક દ્વારા ચેવટાંગ કરતી િખતે સારી લાગિી અનુભિે છે. જયાર ે૨ યુિકો અને ૧ યુિતી એમ 

કુલ ૩ (૪.૭%) ઉત્તરદાતાઓ એિા છે કે જઓે, ચેવટાંગ કરતી િખતે કોઇપિ પ્રકારની લાગિી અનુભિતા નથી. આ 

પરથી કહી શકાય કે, યુિાપેઢી વમત્રો કે સગાઓ સાથે ચેવટાંગ કરતી િખતે સારી લાગિી અનુભિે છે, પિ તેમ છતાાં 

ચેટી ાંગ કરતી િખતે લાગિી, પે્રમ, હુાંફનો અભાિ જોિા મળે છે. ફેસબુક દ્વારા થતી ચેવટાંગ એ પરોક્ષરૂપે હોિા છતાાં 

પ્રત્યક્ષ હોિાનો આભાસ કરાિે છે, તેમ છતાાં યુિાનો િચ્ચેની લાગિીમાાં કૃવત્રમતા દેખાય છે. 

હાિસડસ  વબઝનેસ વરવ્યૂ દ્વારા કરિામાાં આિેલા અભ્યાસ દશાસિે છે કે ઘિી િખત નકારાત્મક પવરિામો જોિા 

મળે છે, કારિ કે ફેસબુકના ઉપયોગને નીચા સ્તર ેસુખાકારી સાથે જોડિામાાં આિી છે; ફેસબુકના ઉપયોગને કારિે 

માનવસક સ્િાસ્્યમાાં ઘટાડો જોિા મળ્યો છે. (Cramer, Emily M.; Song, Hayeon; Drent, Adam M. : 2016) 

કમ્યુટસસ ઇન હ્યમુન વબહેવિયરના લેખ મુજબ, નબળા માનવસક સ્િાસ્્યની આ લાગિીઓને લોકોએ તેમના 

ફેસબુક એકાઉન્ર્ટસમાાંથી સમય કા toિા માટે સૂચિિા સૂચવ્યુાં છે; આ વિયાન ે"ફેસબુક થાક" કહેિામાાં આિે છે અને 

તાજતેરના િષોમાાં તે સામાન્ય છે. (Shakya, Holly B.; Christakis, Nicholas A. : 2017) 

 

(ટેબલ – ૩ ફેસબુક પર સૌથી િધુ શુાં પસાંદ છે? તે દશાસિતુાં કોિક) 

ક્રમ નવગત યુવક યુવતી કુલ ટકા 

૧  ચેવટાંગ ૧૪  ૮  ૨૨  ૩૬.૬  

૨  ફોટા જોિા  ૫  ૬  ૧૧  ૧૭.૧  

૩  પ્રોફાઈલ  ૧  ૧  ૦૨  ૩.૧૨  

૪  કમેન્ટ  ૫  ૨  ૦૭  ૧૦.૯  

૫  નિા વમત્રો બનાિિા  ૬  -  ૦૬  ૯.૩૭  

૬  જુના વમત્રો શોધિા  ૧  ૩  ૦૪  ૬.૨૫  

૭  ફોટા અપલોડ કરિા  ૨  -  ૦૨  ૩.૧૨  

૮  મેસજે  ૨  ૩  ૦૫  ૭.૮૧  

૯  ગેમ  ૧  -  ૦૧  ૧.૫૬  

૧૦  બધુ જ  ૧  ૩  ૦૪  ૬.૨૫  

 કુલ  ૩૮  ૨૬  ૬૪  ૧૦૦  

 

ઉપયુસક્ત દશાસિેલ કોિકીય િગીકરિ પરથી સમજી શકાય છે કે, કુલ ઉત્તરદાતાઓમાાંથી સૌથી િધુ ૨૨ 

(૩૬.૬%) યુિા ઉત્તરદાતાઓને ચેવટાંગ કરિાનુાં ખુબ જ પસાંદ છે. તેમાયે યુિતી ઓ કરતાાં યુિકોનુાં પ્રમાિ િધુ જોિા 
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મળ્યુાં. ફેસબુક પર ચેવટાંગ કરિાનુાં પસાંદગી ધરાિનાર કુલ ૧૪ યુિકો અને ૮ યુિતીઓનો સમાિેશ થયેલ છે. આ પરથી 

કહી શકાય કે, યુિા-ઉત્તરદાતાઓ માટે ફેસબુક એ ચેવટાંગ કરિા માટેનુાં માધ્યમ છે. કે જનેા દ્વારા વ્યવક્ત પોતાના 

અાંગત કે દુરના વમત્રો સાથે, સગાઓ સાથે માવહતી-સાંદેશાની આપ-લે ચેવટાંગ દ્વારા કરી શકે છે. તેમજ સતત અન ે

ઝડપથી સાંપકસ  કરી શકે છે. માત્ર ૧ જ યુિક ઉત્તરદાતા એિા છે કે જઓેને ફેસબકુ પર આિતી અિનિી ગેમ્સ રમિી 

પસાંદ છે. જયાર ે૧ યુિક અને ૩ યુિતી એમ કુલ ૪ (૬.૨%) યુિા-ઉત્તરદાતાઓ એિા છે કે જઓેને ફેસબુકમાાં બધુાં જ 

પસાંદ છે. એટલે કે, તઓેને, ફેસબુકમાાં ચેવટાંગ કરિી, ફોટાઓ જોિા, વમત્રો કે સગાઓની પ્રોફાઈલ જોિી, કમેન્ટ 

કરિી, નિા વમત્રો બનાિિા, જુના વમત્રોને ફેસબુકનાાં માધ્યમથી શોધિા, ફોટા અપલોડ કરિા, મેસજે કરિા તથા 

ગેમ રમિી એમ ફેસબુક સાથે સાંકળાયેલ બધા જ ફીચસસનો ઉપયોગ કરિો પસાંદ છે. ફેસબુક એ પ્રથમ મોટા પાયે 

સામાવજક નેટિકસમાાંનુાં એક હતુાં. ફેસબુક અસરમાાં, ડેવિડ વકકસપટર ીકે જિાવ્યુાં હતુાં કે ફેસબુકની રચના તેના "નેટિકસ  

ઇફેક્ર્ટસ" ને કારિે તેને બદલિા મુશ્કેલ બનાિે છે. 2016 સુધીમાાં, એક અાંદાજ મુજબ યુ.એસ. ની 44 ટકા િસ્તી 

ફેસબુક દ્વારા સમાચાર મેળિે છે. (The Economic Times : 2016.) કોિકીય માવહતી પરથી જોઈ શકાય છે કે, 

કોઇપિ યુિતીઓને ફેસબકુ પર નિા વમત્રો બનાિિા, ફોટાઓ અપલોડ કરિા કે ગેમ રમિી પસાંદ નથી. એનુાં મુખ્ય 

કારિ એ હોઈ શકે કે, ભારતીય સમાજ આજપેિ મવહલાઓ પર અમુક પ્રકારની પાબાંધીઓ રાખે છે. મવહલાઓ 

નિા વમત્રો બનાિિા માાંગતી હોય, ફોટા અપલોડ કરિા માાંગતી હોય કે ઓનલાઈન ગેમ રમિા માાંગતી હોય પરાંતુ 

સમાજ-પવરિારના વનયાંત્રિના કારિે યુિતીઓ સ્િતાંત્ર બનીને પોતાની મરજીનુાં કરી શકતી નથી. જયાર ે યુિકો 

સહેલાઇથી ફેસબુકનાાં માધ્યમથી નિા વમત્રો બનાિી શકે, ફોટા અપલોડ કરી શકે છે. જ ે યુિક અને યુિતીઓ 

િચ્ચેની અસમાનતા જ દશાસિે છે. આ પરથી કહી શકાય કે, આધુવનક યુિાપઢેી સમાજને આધુવનક બનાિી રહી છે 

સાથે-સાથે ટેકનોલોજીના બધા જ ફીચસસનો ઉપયોગ કરી, િધુ વિકાસ તરફ આગળ િધી રહ્યા છે. તેમ છતાાં 

સમાજના ધોરિો, મૂલ્યો, વનયાંત્રિો હાિી હોિાના કારિે ટેકનોલોજીનો િપરાશ કરતા યુિાનો માનવસક ગુલામ છે. 

ડેનાહ બાયડ (2011) ના જિાવ્યા મુજબ , ચોક્કસ સોશ્યલ નેટિવકિંગ સેિાઓ પ્રત્યેની લોકોની ધારિાને 

આકાર આપિા માધ્યમો મોટી ભૂવમકા ભજિે છે . જ્યાર ેમાય સ્પેસ સાઇટ જોઈએ ત્યાર ે , પુખ્ત િયના લોકોએ 

સમજિા લાગ્યા કે સાઇટ વકશોરોમાાં કેિી લોકવપ્રય બની રહી છે, યુિા ભાગીદારી અને સાઇટનો ઉપયોગ કરીને 

તેમને સાંભવિત સાંભવિત જોખમો સાથે ન્યૂઝ મીવડયા ભાર ે વચાંવતત થઈ ગયુાં છે. પવરિામે, વકશોરોએ સાંકળાયલેા 

જોખમો (દા.ત. બાળ વશકારી અને વનયાંત્રિના અભાિ) ને કારિે સાઇટમાાં જોડાિાનુાં ટાળ્યુાં હતુાં, અને માતાવપતાએ 

સાઇટને જાહેરમાાં વનાંદા કરિાનુાં શરૂ કયુિં હતુાં. આખર,ે સાઇટને ખતરનાક તરીકે લેબલ કરિામાાં આવ્યુાં હતુાં, અને 

ઘિાને સાઇટ સાથે િાતચીત કરિાથી દૂર કરિામાાં આવ્યા હતા. (Boyd, Danah : 2011).ફેસબુકનુાં માધ્યમ એિુાં છે 

કે જનેી વ્યવક્તના અાંગત જીિન પર ગાંભીર અસરો પડે છે. ચેવટાંગ દરવમયાન વમત્રો સાથે અિબનાિ થાય તો પિ 

વ્યવક્ત ગુસ્સો કર,ે હતાશ-વનરાશ બની જાય કે ઝઘડો કરિા લાગે. િોવધત કે ભાિનાત્મક ચેવટાંગ ઇન્ટરનેટની બહાર 

િાસ્તવિક દુવનયાની વિયાપ્રવતવિયા તરફ દોરી શકે છે, જ ેિપરાશકતાસઓને જોખમી પવરવસ્થવતઓમાાં મૂકી શકે છે. 

કેટલાક િપરાશકતાસઓને ઓનલાઈન વહાંસાના જોખમોનો અનુભિ થયો છે અને આ ધમકીઓથી ઓનલાઈન 

પોતાની અાંગત બાબતોને ફેલાિાનો ભય રહે છે. જમે કે, સાયબર ધમકી, ઓનલાઈન છેડતી, સતામિી, ટર ોવલાંગ િગેર ે

જિેા ગુનાઓમાાં િધારો થાય છે. આઈ-સેફ ફાઉન્ડેશનના સાયબર ધમકાિનારા આાંકડા અનુસાર, અડધાથી િધુ 

વકશોરો અને વકશોરોને ઓનલાઈન ધમકાિિામાાં આવ્યા છે. ("Cyber Bullying Statistics". July 7, 2015.) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=gu&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=gu&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Danah_boyd&usg=ALkJrhhgcX5ru9Rl4k4eM44f0jAcc8w0hQ
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પ્રસ્તુત સાંશોધનના સાંદભસમાાં ફેસબુક પર ઓનલાઈન હોય તો અન્ય વ્યવક્ત તમને ખલેલ પહોચાડે તો યુિાનો 

કેિો પ્રવતભાિ આપે છે? તે વિશેની માવહતી મેળિિામાાં આિી હતી. જમેાાં જાિિા મળ્યુાં કે, સૌથી િધુ ૨૪ (૩૭.૫%) 

યુિા-ઉત્તરદાતાઓ એટલે કે ૧૪ યુિકો અને ૧૦ યુિતીઓને અન્ય વ્યવક્ત ખલેલ પહોચાડે તો તો તેઓ ગુસ્સો કર ેછે. 

ફેસબુક સાથે જોડાયેલા યુિાનો પોતાના વમત્રો સાથે એટલા બધા ઓતપ્રોત થઇ જાય છે કે, પોતાના પવરિારના 

સભ્યો બોલાિે, કે ઓનલાઈન ચેવટાંગ દરવમયાન ખલેલ પહોચાડે તો તેઓ ગુસ્સો કર ેછે. આ પરથી કહી શકાય કે, 

યુિાપેઢી માટે પોતાના પવરિારના સભ્યો કરતા ફેસબુક પરના વમત્રો િધુ મહત્િના બની રહ્યા છે. એક નિા જ 

સામાવજક સાંબાંધો રચાઈ રહ્યા છે. જ ેભારતીય સમાજનાાં માળખાને જડમૂળથી બદલી નાખિામાાં સક્ષમ બની રહેશે. 

  

 

 

  સાંશોધન નાાં સાંદભસમાાં યુિા-ઉત્તરદાતાઓના મત મુજબ, ફેસબુક વિશે કેિા કાયદા હોિા જોઈએ, તે માટેની 

માવહતી એકવત્રત કરિામાાં આિી છે. જમેાાં સૌથી િધુ ૩૫.૯% યુિા-ઉત્તરદાતાઓએ ફેસબુકનાાં માધ્યમથી કોઈ 

પ્રકારનો ગેરઉપયોગ ન થાય તેિા કાયદા અમલમાાં મુકિાનુાં જિાિેલ છે. મોટેભાગે કેટલાક કાયદા માત્ર 

કાયદાપોથીમાાં જ રહી જાય છે, જયાર ેકોઈ ગુના બને તો ગુનેગાર ને સજા આપિામાાં અને વનદોષને ન્યાય આપિામાાં 

ઘિુાં મોડુાં  થઇ જતુાં હોય છે. ભારતીય સમાજમાાં પહેલેથી જ કેટલીય સામાવજક સમસ્યાઓ વ્યાપ્ત છે. તેમાયે હિે 

ફેસબુકનાાં માધ્યમથી સાઈબર િાઈમ, ઓનલાઈન છેડતી, યુિતીઓના ફોટા જાિ વિના અપલોડ કરિા િગેર ેજિેા 

બનાિો બને છે. આથી યુિાપેઢી એિા કાયદા ઘડિાનુાં સૂચન કર ેછે કે, જથેી ફેસબુકનો ગેર-ઉપયોગ ન થાય તથા 

યુિાનો સલામતી અનુભિે. સાંશોધનમાાં સમાવિિ માત્ર એક જ યુિક ઉત્તરદાતાએ ૧૪ િષસથી નીચેની ઉાંમરનાાં 

બાળકો ફેસબુકનો ઉપયોગ ન કર ે તેિા કાયદા અમલમાાં મુકિાનુાં જિાવ્યુાં છે. તેમજ ૮ યુિક ઉત્તરદાતાઓ એ 

અશ્લીલતા અટકાિિા માટેના કાયદા હોિાનુાં જિાવ્યુ છે. 

  નોિ,ે ડેનમાકસ , વફનલેન્ડ, અને સ્િીડનમાાં મોટા ઈન્ટરનેટ સવિસસ પ્રોિાઈડસે સ્િૈવચ્છક (િેબસાઈટ બ્લોક 

કરિાનો કાયદા સરકાર ેઘડિો ન પડે તે માટે)રીતે પોલીસ દ્વારા આદેશ કરાયલેી કેટલીક િેબસાઈટોને બ્લોક કરી છે. 

માનિામાાં આિે છે કે આ બધી િેબસાઈટ ચાઈલ્ડ પોનોગ્રાફીને લગતી હશે. આ સાઈટના કન્ટેન્ટને ગુપ્ત રાખિામાાં 

૦ ૨ ૪ ૬ ૮ ૧૦ ૧૨ 

કડક  

સલામતીભયાશ  

ગેર-ઉપયોગ ન થાય તેવા  

છેતરનપંડી અટકાવવાના  

અશ્લીલતા અટકાવવાનાં  

૧૪ વર્શથી નાના બાળકો માટે  

મયાશદા જાળવે તેવા 

યુવતી  

યુવક  

ટેબલ-૪_FB નવશે કેવ ાં 

ક યદ  હોવ  જોઈએ? 
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આવ્યુાં છે.5 સાયબરસ્લેવકાંગ (Cyberslacking) કોપોરટે માટે ગાંભીર ખતરો બની રહ્યુાં છે. ,પેનીસુલા વબઝનેશ સવિસસ 

દ્વારા કરાયલેા સિે મુજબ ઈાં ગ્લેન્ડમાાં કમસચારીઓ સરરેાશ રીતે કામ દરવમયાન 57 વમવનટ જટેલો સમય િેબસવફિં ગ 

કરિા માટે ગાળે છે. (Scottman.com News- Misuse of the net against a small firm in the city) 

  ફેસબુકનો ઉપયોગ કરતા ૨૧.૯% યુિાનોના પવરિાર નકારાત્મક માંતવ્ય ધરાિે છે. ૭ યુિક અને ૭ 

યુિતીઓનાાં જિાવ્યા મુજબ, તેઓ ફેસબુકનો ઉપયોગ કર ે છે, તે તેમના પવરિારને ગમતુાં નથી, તેમજ ઘિીિાર 

ફેસબુક ન િાપરિા વિશે જિાિીને સાંઘષસ કે નાની-મોટી મતભેદ થતા હોિાનુાં જિાિેલ છે. ભારતીય સમાજમાાં 

આજપેિ િડીલો દ્વારા જીિનસાથી પસાંદગીને િધુ પ્રાધાન્ય આપિામાાં આિે છે, ત્યાર ેઆધુવનક યુિાપેઢી ફેસબુકનાાં 

માધ્યમથી પોતાના માટે જીિનસાથી પસાંદગી કરશે કે નવહ, તે પ્રશ્ન પૂછિામાાં આવ્યો હતો. જમે ૭૫% યુિા 

ઉત્તરદાતાઓએ ફેસબુકનાાં માધ્યમથી જીિનસાથી પસાંદગી કરિાની ઈચ્છા નથી રાખતા. જયાર ે ૧૦.૯% યુિા 

ઉત્તરદાતાઓ ફેસબુકનાાં માધ્યમથી જ જીિનસાથી પસાંદ કરિાનુાં સૂચિે છે. બાકી રહેલ ૧૪ % યુિા ઉત્તરદાતાઓ 

કેિીરીતે જીિનસાથી પસાંદ કરશે તે વિશે હજી નક્કી નથી, તેમ જિાિેલ છે. ફેસબુક પર શેર કરિામાાં આિતા 

વિચારો, ફોટાઓ કેટલીક િાર ફેસબુક યુઝસસ દ્વારા જાહેર રાખિામાાં આિે છે, જયાર ેકેટલાક લોકો ગુપ્ત પિ રાખે છે. 

ગોપનીયતા અવધકારના વહમાયતીઓ સોવશયલ મીવડયા પરના િપરાશકતાસઓને તેમના વ્યવક્તગત ડેટાના સાંગ્રહ 

વિશે ચેતિિી આપે છે. ઇલેક્ટર ોવનક ટર ે વકાંગ અને થડસ  પાટી એવપ્લકેશન્સ દ્વારા િપરાશકતાસની જાિકારી અથિા 

સાંમવત વિના કેટલીક માવહતી મેળિે છે. ડેટા માઇવનાંગ તકનીકોનો ઉપયોગ કરીને સોવશયલ મીવડયા ઇન્ટેવલજન્સ 

દ્વારા, કાયદાના અમલ અને સરકારી હેતુ માટે ડેટા પિ એકવત્રત કરી શકાય છે. (Jones, Harvey; Soltren, José 

Hiram : 2005). અમેવરકન ઇકોનોવમક વરવ્યૂના 2020 ના પ્રાયોવગક અધ્યયનમાાં જાિિા મળ્યુાં છે કે ફેસબુકને 

વનવરિય કરિાને કારિે વ્યવક્તલક્ષી સુખાકારીમાાં િધારો થયો છે. (Allcott, Hunt; Braghieri, Luca; Eichmeyer, 

Sarah; Gentzkow, Matthew : 2020). આ પરથી કહી શકાય કે, ફેસબુકના િધુ પડતા િપરાશના કારિે આધુવનક 

યુિાપેઢીનાાં અાંગત જીિન, ભાષા, પહેરિેશ, બોલી, વશક્ષિની સાથે સાથે લગ્ન સાંસ્થામાાં પિ પવરિતસન આિી રહ્યુાં છે. 

 

 સંશોધનનાં મુખ્ય તારણો :- 

 પ્રસ્તુત અભ્યાસમાાં ઉત્તરદાતા તરીકે યુિક અને યુિતી બાંનેનો સમાિેશ કરિામાાં આવ્યો છે. જમેાાં ૨૬ 

યુિતીઓ અને ૩૮ યુિકો છે. 

 કુલ ઉત્તરદાતાઓમાાંથી ૫૩ અપવરિીત અને ૧૧ ઉત્તરદાતાઓ પવરિીત છે. 

 સૌથી િધુ ૭૩.૪% યુિા ઉત્તરદાતાઓને ફેસબુકનો ઉપયોગ કરિાની પ્રેરિા વમત્રો પાસેથી મળી છે. 

 જ ેઉત્તરદાતા ફેસબુક પર ઓનલાઈન હોય તે સમયે અન્ય વ્યવક્ત ખલેલ પહોચાડે તો તેઓ ગુસ્સો કર ેછે. 

 ફેસબુકનો ઉપયોગ કરતી િખતે નેટિકસ  એરર આિે કે નાપસાંદ વ્યવક્તના મેસજે આિે તો યુિા ઉત્તરદાતાઓ 

પરશેાની અનુભિે છે. 

 મોટાભાગના ઉત્તરદાતાઓ ફેસબુક પર પોતાના અાંગત વિચારો રજુ કરતા નથી. 

                                                           
5
  "Finland Censorship Anti-Censorship See". The register. 2006-07-17. Retrieved 2007-08-18. 
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 માત્ર ૪ ઉત્તરદાતાઓએ અન્ય વ્યવક્તના ફેસબુક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ મેસજે જોિા માટે, અાંગત માવહતી 

મેળિિા માટે કે ફોટો અપલોડ કરિા માટે ઉપયોગ કરલે છે. 

 મોટાભાગનાાં યુિા ઉત્તરદાતાઓ ફેસબુક પર ૧ કલાક થી ૪ કલાક સુધીનો સમય વ્યવતત કર ેછે. 

 મોટાભાગના ઉત્તરદાતાઓ ફેસબુક વિશેનાાં કાયદા જાિતા નથી. 

 સાંશોધનમાાં સમાવિિ કરલે એક જ ઉત્તરદાતા સાથે ફેસબુકનાાં માધ્યમથી છેતરવપાંડી થઇ છે. 

 ૧૮.૮% જટેલા યુિા-ઉત્તરદાતાઓને ફેસબુક લોગ આઉટ કયાસ બાદ ફરીથી લોગ-ઇન કરિાનુાં મન થાય છે. 

 સૌથી િધુ ૩૫.૯% યુિા-ઉત્તરદાતાઓએ ફેસબુકનાાં માધ્યમથી કોઈ પ્રકારનો ગેરઉપયોગ ન થાય તેિા કાયદા 

અમલમાાં મુકિાનુાં જિાિેલ છે. 

 ૨૧.૯% ઉત્તરદાતાઓ ફેસબુકને માત્ર ટાઈમપાસ સમજ ેછે.  

 

 ઉપસંહાર :- 

આજનો યુગ યુિા-યુગ છે. યુિાઓ ઈચ્છે તો કોઇપિ એપને મશહુર કરી શકે છે, કાાં તો પોતે એ જ એપ દ્વારા 

મશહુર બની શકે છે. ફેસબુક એક એિી જ એપ છે કે, જનેી શોધ માકસ  ઝુકરબગસ નામના યુિાને કરી છે. સમગ્ર 

યુિાપેઢીને એક નિી જ રાહ બતાિનાર ફેસબુક યુિા-જીિનનો મહત્િપૂિસ વહસ્સો બની ગયો છે. માત્ર યુિાનો જ 

નવહ, પરાંતુ બાળકો, મોટી ઉાંમરના સ્ત્રી-પુરુષો બધા જ સ્માટસફોન-ઈન્ટરનેટની સાથે-સાથે ફેસબુકનાાં રાંગે રાંગાઈ ગયા 

છે. આજના વ્યવક્તની સિાર ફેસબુક ઓપન કરિાની સાથે શરુ થાય છે અને રાત ફેસબુક બાંધ કરિાની સાથે જ 

થાય છે, તેમ કહેિામાાં જરાય અવતશયોવક્ત નથી જ. ફેસબુકનાાં માધ્યમથી માનિજીિન, ખાસ કરીને યિુા-જીિન 

િધુ સરળ અને ઝડપી બન્યુાં છે. વિચારશૈલી આધુવનક બની છે. કૌટુાં વબક સાંબાંધો, જ્ઞાવતગત સાંબાંધો, ધાવમસક કે 

રાજકીય સાંબાંધો િધારિા માટે કે વિખેરિા, નિી સામાવજક સમસ્યાઓમાાં િધારો કરિા માટે પિ ફેસબુકનો જ 

ઉપયોગ થતો જોિા મળે છે. યુિાનો ફેસબુકનાાં માધ્યમથી અજાણ્યા લોકો સાથ ે વમત્રતા કરી રહ્યા છે જનેે કારિે 

યુિાનોને નુકશાની પિ િેઠિી પડતી હોય છે. તેમજ યુિાનો સેક્સ વરલેટેડ ફોટાઓ, વિડીયો જુએ છે, જ ેખરખેર 

ખોટુાં  નથી, પરાંતુ લોકો તેને નકારાત્મક બાબત ગિ ેછે.  વ્યવક્ત દ્વારા જોિામાાં આિતા અશ્લીલ ફોટા કે વિડીયો 

દ્વારા વ્યવક્તની ઈચ્છાઓ તૃપ્ત થઇ જાય છે, પરાંતુ ફેસબુક કે અન્ય માધ્યમથી સેક્સ વિડીયો કે ફોટા જોયા બાદ 

અશ્લીલ િતસિુક કરિી ગુનો બન ેછે. જ ેસમાજ માટે હાનીકારક છે અન ેનિી સામાવજક સમસ્યાઓ જન્માિે છે. 

વ્યવક્ત પોતાના મોજ-શોખ, િૈિાવહક જીિનની નાની-મોટી ખુશીઓ, કુટુાંબની પરાંપરાઓ પિ ફેસબુકના 

માધ્યમથી અવભવ્યક્ત કર ે છે. પ્રોફેસર લેરી ડી રોઝને જિાવ્યુાં હતુાં કે ફેસબુક પર વકશોરો િધુ નકારાત્મક િલિ 

દશાસિે છે, જ્યાર ેયુિાન પુખ્ત લોકો અસામાવજક િતસન, ઘેલછા અને આિમકતાના સાંકેતો બતાિે છે. સકારાત્મક 

અસરોમાાં ઓનલાઇન વમત્રો પ્રત્યે "િચુસઅલ સહાનુભૂવત" ના સાંકેતો શામેલ છે અને અાંતમુસખી વ્યવક્તઓને સામાવજક 

કુશળતા શીખિામાાં મદદ કર ેછે. (Usigan, Ysolt : 2011). યુિાઓ જ ેરીતે ફેસબુક સાથે એકમય બની ગયા છે, તે 

પરથી તો એમ ચોક્કસપિે કહી શકાય કે, યુિાપેઢીન ેિધુ આધુવનક અને િધુ વિકવસત બનાિિામાાં ફેસબુક એપનો 

અગ્રગણ્ય ફાળો રહેલ છે. ફેસબુકમાાં વદિસે ને વદિસે આિતા નિા-નિા ફીચસસ આધુવનક યુિાપેઢીને ક્ાાં માગે લઇ 

જાય છે તે તો જોિુાં જ રહ્યુાં. 
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