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Trong xã hội hiện đại, việc kết nối mạng lưới không chỉ dừng lại ở giao tiếp trực
tiếp mà đã mở rộng sang nhiều mô thức giao tiếp khác. Nhờ sự trợ giúp của các phương
tiện kỹ thuật hiện đại như điện thoại, máy tính kết nối internet giao tiếp trực tiếp đang
được thay thế từng phần bằng các giao tiếp gián tiếp, thông qua các phương tiện này. Đặc
biệt là sự ra đời của các Mạng xã hội trực tuyến (MXH) như Facebook, MySpace, Blog,
Twitter,... đã đánh dấu một bước ngoặt trong các loại hình giao tiếp xã hội.
MXH đã trở thành phương tiện hữu ích cho giới trẻ xây dựng, duy trì và phát triển
các liên hệ xã hội, từ đó mở rộng mạng lưới xã hội. Việc tạo dựng mới hay duy trì các
mạng lưới xã hội vốn có bằng việc tham gia MXH cung cấp cho giới trẻ những lợi ích về
cả vật chất lẫn tinh thần. Việc tham gia các MXH đã giúp cho giới trẻ thể hiện những thái
độ, quan điểm, hành vi, định hướng giá trị trong nhiều lĩnh vực của đời sống, từ công
việc, học tập đến vui chơi giải trí. Bên cạnh những mặt tích cực, việc tham gia các MXH
cũng gây ra không ít các tác động tiêu cực.
Bài viết này nhằm làm rõ thực trạng mạng lưới quan hệ xã hội trên MXH, sự tương
tác và những biến đổi trong liên kết xã hội dưới tác động của MXH. Các phân tích chủ
yếu dựa trên kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ “Ảnh hưởng của mạng xã hội trực tuyến
đến vốn xã hội của giới trẻ hiện nay” (2013-2014). Mẫu nghiên cứu gồm trên 500 người
trẻ có tuổi đời từ 16 đến 35 tại 4 phường của 2 thành phố Hà Nội và Nam Định.
Về khái niệm, hiện chưa có định nghĩa thống nhất về mạng lưới xã hội. Thông
thường, “mạng lưới xã hội” thường bao gồm nhiều cá nhân liên hệ với nhau bởi một hay
nhiều mối quan hệ. Đó có thể hiểu là một cấu trúc xã hội hình thành bởi những cá nhân
(hay những tổ chức), được gắn kết bởi sự phụ thuộc hay những mối quan hệ rất đa dạng
như bạn bè, đồng nghiệp, quan hệ họ hàng, cùng sở thích, cùng chia sẻ về niềm tin, kiến
thức,... và vô vàn các quan tâm khác từ đời thường tới những vấn đề kinh tế, chính trị, văn
hóa xã hội ở cấp vĩ mô.
1. Mạng lưới quan hệ xã hội trên mạng xã hội trực tuyến của giới trẻ
Quy mô của mạng lưới quan hệ xã hội trước hết được thể hiện ở số lượng thành
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viên bạn bè1 có trên MXH. Một người có thể tham gia ở nhiều trang MXH khác nhau.
Nếu tính số lượng bạn bè trên tất cả các trang MXH mà cá nhân tham gia thì trung bình
mỗi bạn trẻ có 419 bạn bè trên các trang MXH, trong đó facebook được nhiều người tham
gia nhất, với trung bình 361 bạn trên một người tham gia facebook.
Trong mạng lưới bạn bè đó, không chỉ có các mối quan hệ đã quen biết ở đời thường
như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, làng xóm… mà còn rất nhiều mối quan hệ xã hội khác
như mạng lưới những người chưa quen biết, hay những người nổi tiếng,… Số lượng bạn bè
hoàn toàn mới được kết nối lần đầu - những người chưa từng quen biết là 152 (36,3%).
Không chỉ giúp cho việc mở rộng mạng lưới bạn bè cũ, thường xuyên “gặp nhau”,
MXH còn giúp người dùng kết nối tìm lại bạn bè cũ một cách thuận lợi. Theo số liệu
khảo sát, trung bình số lượng bạn bè cũ tìm lại được nhờ MXH là 42 người (chiếm 10%
so với tổng số bạn bè trên MXH). Bạn bè cũ tìm lại được trên MXH nhiều khi ngẫu nhiên,
tình cờ : “Tôi có một cô bạn tình cờ tìm được bạn bè cấp một của cô ấy chỉ vì đăng một

tấm hình chụp từ cấp 1 lên facebook, và cứ người này tag người kia và dần dần họ tập
trung lại được hết bạn bè” (Nam, 26 tuổi, Giảng viên).
Theo giới tính, nam giới có số lượng bạn bè được kết nối cao hơn so với nữ giới. Nam
giới chú trọng kết nối với mạng lưới bạn bè mới nhiều hơn, song tỷ lệ gặp gỡ ngoài đời đối với
số bạn bè mới quen biết của nam giới lại thấp hơn so với nữ. Về độ tuổi, một người càng trẻ
tuổi sẽ càng có nhiều bạn được liên kết trên MXH. Số bạn bè được kết nối ở nhóm tuổi 16 - 23
nhiều hơn gấp 3 lần so với nhóm tuổi 30 - 35 và cao gần gấp 2 lần so với nhóm tuổi 24 - 29.
Thời gian sử dụng và mức độ truy cập MXH có ảnh hưởng đáng kể đến quy mô
mạng lưới xã hội. Giới trẻ tham gia MXH càng lâu thì số bạn bè càng nhiều: tham gia
MXH dưới 1 năm thì trung bình có 170 bạn bè; tham gia từ 1 - 2 năm có 278 bạn; tham
gia từ 2 - 3 năm có 448 bạn; và tham gia trên 3 năm thì số lượng bạn lên đến 850 người.
Không chỉ đông về số lượng, mạng lưới quan hệ trên MXH còn đa dạng về thành
phần. Như ý kiến của một bạn trẻ : “Em có thể dễ dàng kết nối được với nhiều người, qua

facebook em cũng có thể tìm lại được nhiều bạn bè cũ. Và cùng một thời điểm em có thể
nói chuyện được với nhiều người, kết nối được mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh mà
không cần biết bạn ở đâu, thời gian nào, ở nước nào” (Nữ 33 tuổi, nhân viên văn phòng).
Đây là một tiện ích tuyệt vời, khiến MXH ngày càng trở thành “ một phần tất yếu của
cuộc sống” và trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống, quan hệ xã hội của giới trẻ.
Bên cạnh liên kết giữa 2 cá nhân, MXH còn giúp các kết nối liên cá nhân hay các
nhóm hội. Có ít nhất 73,5% giới trẻ đang tham gia ít nhất một nhóm/hội. Phần lớn giới trẻ
tham gia từ 1 đến 5 nhóm/hội (chiếm 52,3%). Cho dù chiếm số lượng không lớn, nhưng
vẫn có một số bạn trẻ tham gia hơn 20 nhóm/hội.
Thời gian sử dụng và mức độ truy cập MXH có ảnh hưởng đến việc tham gia các
nhóm/hội của giới trẻ. Theo đó, thời gian sử dụng càng cao thì số lượng tham gia các
nhóm hội càng lớn. Có 92% trong số các bạn trẻ đã sử dụng MXH 4 năm trở lên là thành
1

Bạn bè là tên gọi chung cho tất cả các kết nối/mối quan hệ có trên MXH trực tuyến.
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viên của ít nhất 1 nhóm/hội, tỷ lệ này ở người sử dụng 3 - 4 năm là 77,8%, ở nhóm 2-3
năm là 74,8%, những bạn trẻ sử dụng được 1 - 2 năm là 69,3%, có 67,3% nhóm bạn trẻ
mới tham gia MXH dưới một năm là thành viên của ít nhất 1 nhóm/hội. Rõ ràng, tương
tác thường xuyên trên MXH là môi trường mà nhóm trẻ có thể gây dựng và phát triển
những mạng lưới xã hội của mình.

Thành phần của các hội/nhóm cũng rất đa dạng. Nhóm có quan hệ lâu dài và bền
vững hơn bao gồm nhóm bạn bè cùng lớp/cùng trường, nhóm bạn bè đồng hương, nhóm
cùng quân ngũ… Nhóm có quan hệ ngắn hạn, gắn liền với những sự kiện nhất định như
nhóm “Dậy sóng cùng Worldcup 2014”, nhóm “Đạp xe tình nguyện vì hè xanh 2014”, hay
nhóm “Phản ứng với việc Trung Quốc lập dàn khoan 981 ở Biển Đông”… Nhóm bạn bè
cùng sở thích du lịch, giải trí cũng có số giới trẻ tham gia khá lớn. Các nhóm này tập hợp
những người thích thể thao hoặc đi “phượt”. Có những nhóm hội mang những cái tên lạ tai,
nhưng thu hút được khá nhiều người tham gia như: Hội những người hâm mộ phong cách
độc đáo khó đỡ của Hoàng Tâm KHT, Hội Độc thân, Hội La cà Hội,… Bên cạnh các
nhóm/hội trên facebook với các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, giải trí, còn có các nhóm
hội được lập ra với mục đích kinh doanh, buôn bán hoặc là để thể hiện những ý kiến, cảm
xúc trước các sự kiện chính trị xã hội. Ngoài ra, có một số nhóm hội được lập ra với mục
đích nhân đạo, tự nguyện làm từ thiện như: nhóm từ thiện Lòng nhân đạo 2014; Hội những
người thích ăn cơm chay và làm việc thiện; Nhóm Trái tim thắp lửa…
Kết quả khảo sát cho thấy cơ cấu các nhóm/hội mà giới trẻ tham gia như sau: Tham
gia nhiều nhất là Nhóm bạn bè cùng lớp/cùng trường (88,3%); Tiếp đến là các nhóm bạn
bè cùng sở thích du lịch, giải trí (57,7%); Nhóm bạn bè đồng hương là 35,6%; Nhóm
buôn bán, kinh doanh (29,0%); Nhóm tình nguyện (18,3%); Nhóm đồng nghiệp (7,7%);
Nhóm/tổ chức dân sự thấp nhất với 4,9%.
Đáng chú ý là với việc không hạn chế số lượng nhóm/hội, giới trẻ đã xây dựng thêm
những nhóm nhỏ, nhóm phụ để thỏa mãn những nhu cầu và lợi ích của mình:
“Chẳng hạn trong 3 nhóm chính thì mỗi nhóm lại có một nhóm phụ trong đấy,

và các thành viên trong nhóm chính ai mà thích giải tỏa stress, có óc hài hước một
chút thì có thể tập hợp nhau lại. Ví dụ nhóm chính có 9.000 người thì có thể lấy ra
50, 60 người không chỉ là thành viên cốt cán mà còn quý mến nhau hơn một chút
thì sẽ lập ra một cái nhóm phụ để trêu nhau, chém gió và không nói chuyện công
việc ở đấy. Những cái nhóm nhỏ như vậy thì ở ngoài không nhìn thấy và không biết
đến sự tồn tại của nhóm nó”.
(Nam, 33 tuổi, giảng viên)
Những nhóm nhỏ này có thể ở bên ngoài không biết đến về sự tồn tại nhưng có ý
nghĩa lớn đối với mạng lưới thành viên trong nhóm.
2. Tương tác trong mạng lưới xã hội

2.1. Tương tác cá nhân, nhóm
Phân tích ở trên cho thấy bên cạnh quy mô lớn, mỗi mạng lưới xã hội trên MXH
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của giới trẻ còn có sự đa dạng về thành phần các thành viên tham gia. Vậy giới trẻ tương
tác với ai trên mạng lưới đó và mức độ như thế nào?
Kết quả khảo sát cho biết, quan hệ của giới trẻ trên MXH chủ yếu vẫn là những
người thân thiết, hay tiếp xúc như bạn thân, đồng nghiệp, gia đình. Tương tác với nhóm
người lạ, các quan chức… cũng đã diễn ra trong giao tiếp của giới trẻ trong mạng lưới
nhưng với mức độ không thường xuyên.

Tương tác trong nhóm hội, giới trẻ trò chuyện, trao đổi trong nhóm đồng nghiệp cùng
cơ quan với mức độ thường xuyên nhất, 89,3% giới trẻ tham gia nhóm cùng cơ quan hàng,
ngày tương tác trao đổi với đồng nghiệp của mình. Hoạt động trong nhóm buôn bán, kinh
doanh cũng tương đối nhộn nhịp, với mức độ hàng ngày (37,7%), hàng tuần (29,2%); Đối
với nhóm giới trẻ là thành viên của nhóm cùng lớp, cùng trường thì tỷ lệ tương tác trong
nhóm cũng khá thường xuyên. Riêng với các nhóm tổ chức dân sự có mức độ tương tác
thấp nhất: 50,0% không bao giờ tương tác, trao đổi, trò chuyện giữa các thành viên trong
nhóm, hầu hết chỉ “thỉnh thoảng” có hoạt động tương tác trong nhóm.
Không dừng lại ở các giao tiếp tương tác trên MXH, các thành viêm của nhóm/hội
còn có sự tương tác, gặp gỡ nhau ngoài đời. Từ những liên kết trên MXH đã xuất hiện
ngày càng nhiều những tương tác ngoài đời sống thực. Điều này cho thấy MXH là một
loại “cầu nối” cho những kiểu liên kết và tương tác thực, đa dạng trong giới trẻ.

2.2. Sự bền vững của các tương tác trong mạng lưới
Sự suy giảm các mối quan hệ, giao tiếp xã hội truyền thống khi mạng Internet ra đời
đã được nhiều chuyên gia khoa học xã hội lên tiếng cảnh báo. Người ta lo ngại rằng khi
con người giao tiếp nhiều hơn trên thế giới ảo thì mối liên hệ giữa thế giới thực sẽ bị lấn
át hoặc giảm sút, thay thế một phần.
Kết quả khảo sát cho thấy, mặc dù MXH ra đời và thu hút được mạng lưới bạn bè
đông đúc, rộng khắp, khiến cho mức độ giao tiếp ở thực tế có thể bị giảm sút, song mức
độ giao tiếp, sự bền vững với hầu hết các mối quan hệ ở ngoài đời sống thực lại được
củng cố hơn. Các mối quan hệ xã hội thực bị giảm xuống là nhóm các quan hệ với hàng
xóm, bạn thân, người lạ nhưng với tỷ lệ không đáng kể. Trong khi đó, mức độ giao tiếp
với bạn thân, đồng nghiệp, người yêu, bạn bè quen biết lại gia tăng rất đáng kể (cao hơn
so với tỷ lệ trả lời giảm xuống và như cũ). Một trong những lí do giải thích cho hiện
tượng này được giới trẻ nhắc đến là: quan hệ trên MXH chỉ mang tính chất gián tiếp,
không có độ chính xác của thông tin:
“Bạn bè ngoài đời thì mức độ giao tiếp cũng như độ bền vững cao hơn vì đã

cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập thì hiểu nhau hơn. Còn bạn quen qua
facebook chủ yếu là nói chuyện phiếm, thông tin trao đổi không thể kiểm chứng
được độ chính xác. Mình cũng có quan tâm tới cảm xúc của họ nhưng không
nhiều”.
(Nữ, 27 tuổi, nghiên cứu viên)

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học www.ios.org.vn

56

Mạng xã hội trực tuyến ...

Kết quả nghiên cứu này cũng tương đồng với kết quả nghiên cứu của Yamauchivà
Coget (2002) về ảnh hưởng của Internet tới các mối quan hệ theo truyền thống với bạn bè,
gia đình và những biến đổi của nó, theo đó họ phát hiện ra rằng giao tiếp giữa các thành
viên trong gia đình không bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng Internet. Việc giao tiếp qua
MXH giúp họ dễ dàng gặp gỡ nhiều người chưa quen biết cũng như trong việc giao tiếp
với các người bạn thực và quan điểm cho rằng Internet làm thay đổi cấu trúc giao tiếp
trong gia đình là chưa có bằng chứng đầy đủ.

2.3. Các hình thức tương tác (like, comment)
Từ khi ra đời, nút like là một biểu tượng để thể hiện sự yêu thích một sự kiện xã hội
của cộng đồng mạng. Khi một vấn đề được đưa lên MXH như bài viết, hình ảnh, thái độ
về một vấn đề… thì số lượng like thể hiện thái độ, sự quan tâm của cộng đồng mạng về
vấn đề đó. Qua khảo sát, có đến 46,6% thành viên thường xuyên nhấn biểu tượng like,
43,8% thỉnh thoảng và chỉ một số rất nhỏ không bao giờ ấn nút like (2,2%).
So với nam giới, nữ giới ấn nút like với mức độ thường xuyên hơn. Hơn 60% giới
trẻ ở nhóm tuổi 16 - 23 sử dụng nút like một cách thường xuyên, ở nhóm tuổi 24 - 29 là
42,7%, trong khi đó chỉ có 35,8% nhóm tuổi 30 - 35 thường xuyên sử dụng nút like trong
tương tác với các thành viên khác trên MXH. Có thể thấy, nhóm tuổi 16 - 23 dường như
“dễ dãi” hơn khi nhìn nhận một vấn đề, như một bạn trẻ 17 tuổi chia sẻ “có ai đánh thuế

cái like đâu, thích thì like không thích cũng like, chả có vấn đề gì cả nhiều khi like cho đỡ
buồn”. Còn với nhóm tuổi lớn hơn, họ đã có độ “chín” trong suy nghĩ thì việc like trước
một vấn đề nào đó sẽ được xem xét kĩ lưỡng hơn.
Thời gian sử dụng MXH có ảnh hưởng đến mức độ ấn nút like. Nhóm có thời gian
sử dụng MXH cao thường xuyên like hơn so với nhóm còn lại. Cụ thể, 33,6% thường
xuyên like đã sử dụng MXH dưới 1 năm, ở nhóm sử dụng 2 - 3 năm có 50,4% like thường
xuyên, nhóm 4 năm trở lên là 68,0%. Giới trẻ mới sử dụng mạng hiếm khi like với các
comment, status so với các nhóm đã sử dụng lâu (12,4% ở nhóm sử dụng dưới 1 năm
hiếm khi like, tỷ lệ này ở nhóm 2 - 3 năm là 6,1% và ở nhóm đã sử dụng MXH trên 4 năm
là 0%). Tỷ lệ like ở nhóm giới trẻ truy cập MXH hàng ngày cũng cao hơn hẳn so với
nhóm truy cập MXH với mức độ 1 - 3 lần/tuần.
Comment2 cũng là một động tác tham gia tương tác với cộng đồng mạng, giữa
những người đọc và người xem. Khác với nút like, comment hướng đến việc giao tiếp
ngôn ngữ, đối thoại giữa cá nhân và cá nhân, cá nhân với nhóm, cộng đồng. Thông qua
comment, cá nhân có thể tạo dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ bạn bè. Qua
comment cũng thể hiện được mức độ thân thiện, năng lực giao tiếp, cũng như mức độ
tham gia của những cá nhân trên MXH. Có 29,5% giới trẻ tham gia nghiên cứu thực hiện
comment với mức độ thường xuyên, 58,0% thỉnh thoảng, 10,5% hiếm khi và 2,2% không
bao giờ comment.

2

Comment được hiểu là lời bình luận, nhận xét, chú giải trước một vấn đề được đưa lên, có thể là một hình
ảnh, một câu nói, trích dẫn một bài viết,…
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Tương tự như nút like, tần suất comment chịu ảnh hưởng bởi thời gian sử dụng
MXH. Thời gian sử dụng MXH càng lớn thì tần suất comment càng cao. 18,6% giới trẻ
sử dụng MXH dưới 1 năm comment thường xuyên, 30,5% giới trẻ sử dụng được 2 - 3
năm comment thường xuyên, tỷ lệ này ở nhóm trên 4 năm là 48,0%. Mức độ truy cập
MXH cũng ảnh hưởng đến tần suất comment, 36,9% giới trẻ vào truy cập MXH hàng
ngày thường xuyên comment với các status, hình ảnh,… Tỷ lệ thường xuyên comment ở
nhóm vào MXH với mức độ 1 - 3 lần/tuần là 3,8%.
3. Niềm tin về mạng lưới xã hội của giới trẻ trên mạng xã hội trực tuyến
Có một truyền thống rất mạnh mẽ trong xã hội học với luận điểm cho rằng đời sống
tập thể (cộng đồng) ổn định cần phải dựa vào nhiều yếu tố chứ không chỉ dựa vào những
lợi ích cá nhân, và ngay trong một hoạt động kinh doanh, yếu tố niềm tin (trust) là rất
quan trọng (Marshall, 1998). Trong một mạng lưới xã hội, chỉ khi có niềm tin các mối
quan hệ của con người mới thể hiện sự gắn chặt, bền vững. Từ việc gắn kết các cá nhân
hướng đến sự tương tác qua lại, trông cậy, hỗ trợ, giúp đỡ nhau. Khoảng 1/3 giới trẻ được
phỏng vấn nhận định nhìn chung mọi người trên MXH là có thể tin tưởng được. Ngược
lại, 10,8% cho rằng không thể tin tưởng vào các thành viên trên MXH. Với câu hỏi “Có
cần thiết phải cẩn thận khi giao tiếp với mọi người trên MXH không?”, câu trả lời cũng
cho kết quả tương tự, với 1/3 cho rằng không cần quá cẩn thận khi giao tiếp với mọi
người trên MXH.
Cần lưu ý rằng, bạn bè trên MXH có thể phân thành 3 loại: (1) Quen biết thường
xuyên gặp gỡ nhau như đồng môn, đồng nghiệp; (2) Quen biết nhau từ trước, chuyện trò
với nhau trên MXH là chủ yếu; (3) Quen biết nhau thông qua MXH. Ở 3 nhóm này, mức
độ tin cậy lẫn nhau sẽ phụ thuộc vào mức độ giao tiếp hàng ngày. Khi được hỏi về nhóm
bạn bè mới biết thông qua MXH, chỉ 12,8% ý kiến cho rằng hầu hết mọi người mới quen
biết trên MXH là đáng tin cậy; 81,3% cho rằng trong số những người mới quen biết thông
qua MXH có một số có thể đáng tin cậy, một số không đáng tin cậy. Phải chăng, do chỉ
quen biết trên MXH, giao tiếp cũng chỉ dừng lại ở thế giới ảo nên người ta không có niềm
tin vững chắc trong những mối quan hệ này.
Có thể thấy, niềm tin đối với những bạn bè đã quen biết ở ngoài đời sống thực trước
khi kết bạn trên MXH vẫn được giới trẻ đánh giá là đáng tin cậy hơn so với nhóm bạn bè
mới quen biết trên MXH. Vậy niềm tin đó thể hiện qua cơ sở thực tiễn hành động như thế
nào? Liệu khi gặp khó khăn, có thể trông đợi vào mạng lưới bạn bè trên MXH hay
không? Kết quả nghiên cứu cho thấy 1/3 số người trả lời nhận định mạng lưới đó là khá
tin cậy. Chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ (0,8%) cho rằng mạng lưới bạn bè trên MXH có thể rất
đáng tin cậy giúp đỡ mình khi gặp khó khăn, trong khi đó tỷ lệ hoàn toàn không đáng tin
cậy là 10,2% và 55,3% là không đáng tin cậy lắm.
Độ tuổi càng lớn thì mức độ đặt niềm tin vào mạng lưới bạn bè trên MXH càng cao,
47,5% giới trẻ ở độ tuổi 30 - 35 cho rằng có thể trông đợi vào mạng lưới bạn bè trên
MXH khi gặp khó khăn, nhóm ở độ tuổi 24 - 29 là 30,6% nhóm tuổi còn lại từ 16 - 23 chỉ
có 23,5%. Trong khi đó, tỷ lệ trả lời mạng lưới bạn bè trên MXH không tin cậy lắm khi
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cần sự giúp đỡ càng cao ở độ tuổi càng thấp, tương đương ở 3 nhóm là: 30 - 35 tuổi:
43,8%; 24-29: 58,8% và 16 - 23: 63,0%. Phân tích sâu hơn có thể thấy ở những nhóm tuổi
càng cao càng ít có sự mở rộng quan hệ bạn bè, trong mạng lưới chủ yếu là bạn bè đã
quen biết, thường xuyên có sự tương tác, giao tiếp, mối liên hệ chặt chẽ hơn, đó cũng là
yếu tố ảnh hưởng nhiều đến niềm tin vào nhóm bạn bè trong mạng lưới.
Nhìn chung, MXH đã giúp giới trẻ hình thành một mạng lưới quan hệ xã hội để
tương tác, trao đổi. Các quan hệ trong môi trường này đã tạo dựng được sự tin tưởng nhất
định và từ đó đã có kỳ vọng về sự giúp đỡ khi gặp khó khăn, đặc biệt là hỗ trợ về thông
tin, tinh thần và việc làm. Tuy nhiên, sự tin tưởng trên MXH vẫn chủ yếu tập trung ở
những quan hệ bắt đầu từ việc đã quen biết hoặc đã gặp gỡ nhau ở ngoài đời sống thực,
giới trẻ chưa đặt nhiều niềm tin vào bạn bè mới quen biết trên mạng.
4. Một vài bàn luận
MXH là phương thức kết nối các thành viên với nhau trên thế giới ảo không phân biệt
không gian và thời gian. Mỗi người tham gia vào MXH có thể tự tạo cho mình một mạng
lưới, duy trì và phát triển các thành viên trong mạng lưới đó. Do tính ưu việt của mình, các
MXH đã giành được sự ưa chuộng của xã hội và có sự phát triển hết sức nhanh chóng, trở
thành một phần tất yếu trong cuộc sống của mỗi người tham gia. MXH ngoài việc duy trì
mạng lưới liên kết cũ, sẵn có, MXH còn giúp giới trẻ tạo ra hoặc mở rộng những liên kết xã
hội mới hoặc giúp cho tương tác giữa cá nhân ở ngoài đời thực gắn chặt hơn, đặc biệt là
giữa các thành viên trong gia đình. Điều này trái ngược với một số quan điểm cho rằng
quan hệ giữa các cá nhân với gia đình bị “đổ vỡ” khi Internet nói chung và MXH ra đời.
Liên hệ với một trong những công trình phân tích về mạng lưới xã hội dưới tác
động của MXH. Boyd là một trong những người đầu tiên đưa ra giả thuyết rằng các MXH
có thể không làm tăng số lượng các “liên kết mạnh” (nghĩa là lâu dài, tương tác bền vững)
của cá nhân, nhưng có thể làm tăng các “liên kết yếu” (nghĩa là không thường xuyên
tương tác, không bền chặt) bởi vì các MXH là phương tiện phù hợp để duy trì và mở rộng
các mối quan hệ với phương thức tiện lợi và giá rẻ (Boyd & Ellison, 2007). Dữ liệu trong
bài viết phần nào khẳng định sự hợp lý trong luận điểm mà Boyd đưa ra.
Mở rộng vấn đề, nếu xem mạng lưới xã hội là một thành tố của vốn xã hội thì có thể
nhận định rằng, MXH là môi trường dồi dào và đầy tiềm năng về vốn xã hội cho cộng
đồng tham gia. Cơ chế hoạt động của nó có thể tạo nên những mạng lưới xã hội đa dạng,
mở, đan xen, rất nhiều nhánh của toàn mạng lưới. Tương tác giữa các thành viên trong
mạng lưới cũng là cơ sở để xây dựng niềm tin, và từ đó có thể tạo lập những chuẩn mực,
giá trị hướng đến những lợi ích chung.
Giới trẻ có mạng lưới xã hội lớn và đa dạng, trong đó sự trao đổi, tương tác không chỉ
thông qua MXH mà còn ở ngoài đời sống thực. Với những tiện ích không thể phủ nhận của
MXH, việc định hình phát triển MXH cần phải phù hợp. Trong bối cảnh hiện nay, sự cấm
đoán không phải là giải pháp quản lý khả thi bởi nó trái với quy luật phát triển của khoa học
công nghệ. Nhìn nhận MXH với những mặt tích cực của nó để phát huy những lợi thế, đồng
thời đây cũng là cách nhằm hạn chế sự tiêu cực của MXH đưa đến.
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Niềm tin có được từ mạng lưới trên MXH không phải là tuyệt đối, đặc biệt là đối
với những mối quen biết mới xuất hiện và ít tương tác cả trên MXH và ngoài đời sống
thực. Trong khi đó sự hỗ trợ để tạo nên lợi ích trong mạng lưới nói chung và những mắt
xích trong đó còn chưa hiệu quả. Điều này cũng đặt ra những thách thức cho chính sách
quản lý trong việc xây dựng hành lang pháp lý để có những chế tài xử phạt thích đáng.
Những dữ liệu và phân tích trong bài viết này, do những hạn chế về quy mô và
phạm vi nghiên cứu, mới dừng lại ở việc tìm hiểu sự liên kết mạng lưới xã hội trên MXH
và phần nào chỉ ra tiềm năng vốn xã hội của giới trẻ có được từ MXH. Hy vọng trong thời
gian tới sẽ có những nghiên cứu trên phạm vi và quy mô lớn hơn để có được bức tranh
toàn diện hơn về chủ đề này.
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