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 چکيده

 سياسي عرصه در حاكم هايالگو و جهان علمي ادبيات در تغيير و دوم جهاني جنگ يافتن پايان با

 در ارتباطات از جديدي نوع ميان اين در كه كرده طي را عظيمي تحوالت مجازي امنيتي، فضاي و

 تعامل و ارتباطات امروزه نيز .است آمده وجود به مجازي اجتماعي هاينام شبكه به اينترنت فضاي

 ارتباطات و تعامالت اين دامنه. است گسترش يافته مجازي فضاي به توجهي قابل اندازه تا افراد

 مجازي اجتماعي هايشبكه حاضر حال در و است رفته وبالگ نويسي و هارومايميل، چت از فراتر

 به با توجه مجازي اجتماعي هايشبكه. دهندمي انجام را اقدامات اين ترگسترده و ترجامع شكلي به

 در كنندگيبسيج سازي،آگاه رساني،اطالع جمله از خود فرد به منحصر هايتوانايي و هاقابليت

 را ايفا انكاري غيرقابل و مهم بسيار نقش غيره و سياسي فرهنگي، اجتماعي، هاي مختلف حوزه

 فرد به منحصر هايتوانايي و هاقابليت به با توجه مجازي مذكور هايشبكه گيريشكل. كنندمي

 .است آورده همراه به مختلف ابعاد در را ايعديده مشكالت خود نوبه به خود

 آسيب هاي اجتماعي، شيكه، شبكه هاي اجتماعيآسيب، : هژکليدوا
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 مقدمه

اين وسيله باعث سرعت و دقت در . اينترنت يكي از وسايل ارتباطي در عصر جديد است كه توسط انسان به كار گرفته شده است

ها پيام اينترنت منتقل كننده ميليون. اي كه كره زميني را تبديل به دهكده جهاني كرده استارتباط شده است، به گونهكارها وگسترش 

اجتماعي در سطح كالن تاثير  -ها و هويت فرهنگي كاربران آن در سطح خرد و بر نظام هاي فرهنگيها، نگرشهايي كه بر ارزشاست، پيام

-هاي نمادين در فضاي سايبر اينترنتي ، زمينه الزم را براي شكل گيري شبكهتغييرات است كه آمدن واقعيتدر راستاي همين . گذاردمي

 . اجتماعي فراهم ساخته است
 در سپس. شد معرفي براون رادكيليف شناسي توسطانسان مطالعات حوزه در 1940 سال در بار اولين اجتماعي، شبكه مفهوم

 و خرد سطح در چه مختلف جامعه اجزاي ميان كه است مدعي وي. گرفت قرار استفاده مورد بارنز و سط بوتتو مفهوم اين 1950 دهه اواسط

 با هاي ارتباطي گره فرد هر كه دارد تأكيد حقيقت اين بر شبكه مفهوم( 1390شعباني،. )دارد وجود تعاملي هايشبكه كالن سطح در چه

 شبكه بهتر درك براي. اندخورده گره ديگران از زيادي يا كم، متوسط ي عده به خود نوبه به آنها از كدام هر كه افرادي با دارد افراد ديگر

يك  در مشترك هدفي اساس بر كه است افراد از ايمجموعه اجتماع طبق تعريف،. رسدمي نظر به ضروري اجتماع و جامعه دو مفهوم تبيين

 در گوناگون هاياجتماع از جامعه اما باشد نداشته وجود ديگر دوره زماني يك از پس است ممكن و شوندمي جمع هم دور خاص مكان و زمان

 همان در افراد ارتباط واسطه به حال. ندارد مدت انقضا و مكان زمان، كه ويژگي اين با است شده تشكيل مختلف هايحوزه موضوعات و

 مواردي و داشته ارتباط با يكديگر گروهي صورت به كه افراد از ايبه مجموعه اجتماعي شبكه اساس اين شود برمي تشكيل شبكه اجتماع،

 ( 0331 ، جعفرپور. )شودمي اطالق گذارندمي اشتراك به را افكار خود و هافعاليت ها،نيازمندي اطالعات، مانند

 شدن اضافه با جستجوگر مانند موتور ساده، سايت يك از كه هستند هاييسايت اجتماعي هايشبكه گفت توانبه طور كلي مي

 گردهمايي محل اجتماعي، هايشبكه .دهندمي ارائه خود كاربران به را گذارياشتراك ديگر، خاصيت امكانات و ايميل و چت مانند امكاناتي

 هايشبكه واقع در .پردازندمي اطالعات تبادل و تعامل به فرهنگ، و جنس زبان، مرز، به توجه بدون كه است كاربر اينترنت ميليون صدها

 افراد پروفايل روي بر كه اطالعاتي طريق از كلي طور به .اندشده طراحي مجازي فضاي در اجتماعي تعامالت تقويت و افزايش براي اجتماعي

 ارتباط آورد برقراريمي فراهم فرد هويت خصوص در را اطالعاتي هااين همه عاليق كه و شخصي اطالعات كاربر، عكس مانند. گيردمي قرار

 ارتباط يكديگر با چت و ايميل مانند مختلف كاربردي هايبرنامه طريق از و ببينند را ديگران هايپروفايل توانندمي كاربران .گرددمي تسهيل

 (2113همكاران، پمپك و)كنند  برقرار

. شوندمي واقع اجتمـاعي محيط در كه است وقايعي و تحوالت از رساني اطالع اجتماعي، هاياساسي شبكه كاركردهاي از يكي 

 همه از يـابياطـالع امكان هاانسان كه كردهتبديل كوچكي دهكده به را جهان حاضـر، قـرن در جمعـي ارتباط وسايل  انگيزبهت پيشرفت

ط، منحصر به يك منطقه اي هر چند در دورترين نقادر عصر ارتباطات هيچ حادثه. طـور سـريع و جـامع دارندايع و حـوادث جهـان را بهوقـ

. جمعي استهاي وسايل ارتباطالعـاده ازخصيصهفـرازمـاني، فـرامـكاني و سـرعت فـوق: جغرافيايي خاص نيست و از اين رو سـه ويـژگـي

تغييـرات  ها تا بزرگترين ترين رفتار انسانها رسوخ كرده و از خصوصي ها در رسانه امروزه تمامي ابعاد زندگي فردي واجتماعي انسان

 .گردد ها ارائه مي نهـادهاي اجتمـاعي و ساختـارهاي فرهنگـي و سياسـي از طريق رسانه

بازيابي و انتقال )و دسترس پذير ساختن اطالعات ( گردآوري، ذخيره و پردازش اطالعات)سازي رساني، علم مناسب اطالع

عه كيفيت و كاربرد اطالعات، نيروهاي حاكم بر جريان اطالعات و اي علمي است كه به مطال رساني، رشته دانش اطالع. است( اطالعات

رساني پرداختن به آن بخش است كه به  كار دانش اطالع. پردازد سازي اطالعات براي دسترسي و استفاده مطلوب از آن مي ابزارهاي آماده

  (0331،ويكري. )شود طالعات مربوط ميتوليد، گردآوري، سازماندهي، ذخيره، بازيابي، ترجمه، انتقال، تبديل، و كاربرد ا
 

 :های اجتماعی خصوصيات و عملکرد شبکه -2
 هاي فوري، ويدئو، اشتراك گذاري فايل، اشتراك گذاري عكس و غيره ـ ارايه خدمات مانند چت، وبالگ نويسي، ايميل، پيام0

 .بيابندشود كاربران دوستان خود را  ـ ساخت يك پايگاه داده از كاربران كه باعث مي2

 

 .ـ آزاد و بدون هزينه هستند3

 

 ....(هاي تجاري، مذهبي، مليت و مبتني بر هويت و  هاي سياسي و يا فعاليت ديدگاه)ها  مندي ـ به اشتراك گذاري عالقه4
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 هاي جديد براي گرفتن اطالعات و ارتباطات از قبيل اتصال به تلفن همراه سازي ـ تركيب5

 

 .ديد را براساس نظرات كاربران دارندهاي ج ـ اضافه كردن ويژگي6

 

 ـ اجازه دادن به كاربران براي دسترسي و تنظيم قوانين و حفظ حريم خصوصي7

 

 هاي مختلف ـ ايجاد جوامع و گروه3

 

 .هاي مختلف مورد نظر افراد، نزديك هستند اي براي مالقات با افراد غريبه يا كساني كه به زمينه ـ فراهم كردن زمينه3

 

 

 

 

 های اجتماعی مجازیشبکه های مهم و اساسیبرخی از آسيب -3

 

 های اجتماعی؛ تهدید نرمشبکه
 را تهديدهايي و هاآسيب همواره داشته، براي بشر كه رفاهي و منافع بر عالوه نوين هايفناوري و صنعت جمله از بشر دستاوردهاي

 .است بوده... و احزاب ها،ها، گروهمجموعه اهداف پيشبرد جهت محرك و قوي بسيار عاملي ارتباطات عصر جديد، در. است داشته همراه به نيز

 كه مي ابزارهايي از يكي .اندبرده پي آن اهميت به همه كه است بديهي امر يك عصر جديد در اجتماعي هاي حركت در ارتباطات اثرهاي

 .نمايدمي ترسريع را اطالعات انتقال و تراسان ارتباطات را كه است اجتماعي هايشبكه وجود دهد پيوند هم به را هامجموعه تواند

 در .پوشيده نيست كس بر هيچ كشورها حياتي براي موضوع عنوان به آن، توجه قابل شكل به مجازى فضاى ضرورت و اهميت

  .است ساخته جهانىرا  امنيتى مسائل از بسيارى تكنولوژيكي، انقالب و ارتباطات گسترش كه كرد فراموش نبايد حال عين

 حسن. )شود دفاعي الگوهاي و فرهنگ در تغيير به منجر كه است اقدامي هرگونه امنيتي، دفاعي، حوزه در نرم تهديد

 محيط كشيدن چالش به توان هاو فرصت هامزيت داشتن به رغم و هستند لبه دو شمشير همانند مجازي اجتماعي هايشبكه(0336بيگي،

 فرهنگي، - اجتماعي هاي ساختار در تغيير جهت در اند،برخوردار سياسي رويكرد از كه آنها از هاييبخش .باشندمي دارا نيز را هاكشور امنيتي

-مي خدشه دچار را كشورها ملي انتظام و انسجام و كرده آفريني نقش مدني فرماني نا و اعتمادي بي ايجاد گري، اباحه باختگي، خود ترويج

 (0331 مراديان،. )كنند

 قدرت خصوصاً جامعه سازيقدرت در اجتماعي هاينقش شبكه بر" ارتباطات قدرت" عنوان تحت خود معروف كتاب كاستلز در

 گيج كمي دهدمي قدرت اشكال اين او به كه عناويني البته. كندمي متمايز هم از را ها شبكه در قدرت شكالا كند، كاستلزمي تأكيد سياسي

 .هستند كننده

 .شود وارد شبكه در چيزي و چه كسي چه كندمي تعيين كه است قدرتي بنديشبكه قدرت :بندي شبكه قدرت

 تأثير تحت را اينترنت چيز همه از بيش كه ابداعي. است ايشبكه ارتباطات هايپروتكل قدرت ايشبكه قدرت :اي شبكه قدرت

 .است قرارداده

 قدرت واقع در اين .است شبكه در ها گروه بر ساير خاصي هاي گروه تسلط معني به شده اي شبكه قدرت :شده اي شبكه قدرت

 .دارند شبكه كه است هاييسازمان در سازانه تصميم قدرت و به سردبيري وابسته سازانه، برجسته مديريتي،

. است سنتي جمعي ارتباط يا ايرسانه چند شبكه ريزي يكبرنامه و ايجاد ظرفيت معني به سازيشبكه قدرت: سازي شبكه قدرت

 شكل ترينمهم قدرت اين نوع كاستلز تحليل در. هستند سازيشبكه قدرت داراي دولتي، چه و باشند چه خصوصي ايرسانه هايشركت

 به مجدد ريزيبرنامه البته .هستند اي شبكه جامعه در قدرت صاحبان ريزان، و برنامه دهندگان انتقال كه معناست بدان اين. است قدرت

 .بكشد چالش به را وضعيت اين تواندمي خودانگيز جمعي وسيله ارتباط
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 مجازی در ایران اجتماعی های شبکه نرم تهدیدات عناوین -4

 مخالفت و راستاي براندازي در مجازي اجتماعي هايشبكه توسط اخير سال چند طول در كه هاي مهمي به فعاليت بخش، اين در

 :شود مي وار اشاره فهرست است شده انجام ايران اسالمي جمهوري نظام با

 ديني؛ هاي ارزش اصول و مقدسات به اهانت .0

 اسالمي؛ اعتقادهاي و( ع)معصومين به فحاشي و توهين .2

 فارسي؛ زبان به ديني ضد و اخالقي ضد محتواي انتشار و توليد گردآوري، .3

 رسمي؛ غير و اخالقي غير مسائل آموزش .4

 ....و فمنيسم گرايي، ، همجنس محارم با جنسي روابط مانند جنسي نامتعارف روابط محتواي انتشار و توليد .5

 هاي اينترنتي؛ گروه ايجاد براي آنان از گيري عضو و جنسي مسائل در جوانان تحريك .6

 ايراني؛ بانوان و دختران از زورگيري و عنف به تجاوز تصاوير انتشار و تهيه .7

 كم؛ وب هك و مخفي دوربين طريق از ايراني بانوان و دختران برهنه تصاوير انتشار .3

 .33 فتنه در ويژه به ها آشوب سازماندهي گري واسطه .3

 افراد؛ زندگي سبك و زندگي بر تأثيرگذاري .01

 اي؛ رايانه هاي بازي طريق از نفساني ارضاي و رواني تخليه .00

 (باشندتوئيتر مي و يوتيوب در موجود هايفيلم كنندگانتهيه نمونه عنوان به كه شهروندي جاسوس)خبرنگار به شهروند هر تبديل .02

 خارج؛ و داخل هايايراني كردن بسيج و سياسي فعاالن سازماندهي .03

 اخبار؛ تمام بودن القاي واقعي و مردم به واقعي درصد 51 اخبار دادن طريق از اطالعاتي جنگ اندازيراه .04

 آشوب؛ و ناامني ايجاد براي گراناغتشاش تشويق و آموزش هدايت، .05

 (0331شعباني،. )كشور در ايجاد ناامني منظور به تروريستي عمليات انجام براي گراناغتشاش تشويق و آموزش .06

 

 ویته بحران و اجتماعی های شبکه -5
 .اندحركت حال در ايشبكه يا جامعه اطالعاتي جامعه سمت به تكنولوژيك -علمي عظيم بسيار تحوالت تاثير تحت مختلف جوامع

هويت اجتماعي، نابرابري چون هاييچالش با جوامع اي،شبكه جامعه در .است از فناوري متاثر آن ساختار كه است ايجامعه اي،شبكه جامعه

 و تعامل پژوهش، در اجتماعي هايشبكه و اينترنت نقش چون هاييفرصت و دولت، نظير نهادهايي شكنيشالوده و تمايزپذيري هاي جديد،

در  هويتي و اجتماعي انسجام هاچالش اين وجود علت به رسدمي نظر به. اندشده رو به رو و غيره سيال هويت گيريشكل جهاني، همزيستي

 زندگي قلمرو روابط گسترش با شدن جهاني فرايند .است شده متزلزل ايران مانند توسعه حال در كشورهاي در خصوص به و اطالعاتي جامعه

 .آوردمي وجودبه آنها در را دنيايي چنين شدن ناپذيركنترل احساس و كندمي تربسيار بزرگ را افراد اجتماعي اجتماعي، دنياي

 

 هویت 

 ولي بودن، يگانه داشتن يعني هويت .تفاوت و شباهت سازد؛مي برقرار محتمل نسبت دو اشياء يا افراد ميان هويت، همزمان مفهوم

 .زمان در گذر خود بودن همانند و خود طبقه در بودن ديگران همانند :متفاوت جنبه دو از

 به هويت كلي، بيان به .كرد آن بحث درباره طريق چند به توان مي و است چند بعدي مفهومي شناسي جامعه در هويت مفهوم

 خصوصيات با پيوند در تلقي و درك اين .شود مي مربوط است معنادار شانچيزي براي چه و هستند كسي چه كه اين از مردم تلقي و درك

 هويت و اجتماعي هويت: گويندسخن مي هويت نوع دو از اغلب شناسانجامعه .دارند الويت معنايي منابع ساير بر كه گيردشكل مي معيني

 .شخصي

ديگران شود و سپس در تعامل با كيفيتي ثابت يا ذاتي نيست، بلكه ساخته مي. اي اجتماعي استاما به طور كلي هويت برساخته

بخشي از . شودسوم اين كه مسئله هويت به تفاوت ما با ديگران نيز مربوط مي. دوم اين كه هويت توأم با احساس تعلق است. كندتغيير مي

پذير نيز هست و چهارم، از آن جا كه هويت اكتسابي است انعطاف. دانستن اين كه چه كسي هستيم  دانستن اين است كه چه كسي نيستيم

 و جهاني ديني، هويت ملي، هويت. است شده واكاوي مختلف ابعاد و سطوح در هويت. پذيرتر از برخي ديگر استي از جوامع انعطافدر برخ

 (0335، راهبردي گزارش. )قبيل اين از مواردي

 

 بحران هویت
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 هويتي عناصر يا و باشد نداشته آگاهي فرهنگ و قوميت نژاد، زبان، دين، مانند ساز خويشهويت عناصر از جامعه يا فرد كه زماني

 با جامعه يا فرد باشد، نشده آنها شناخته جاي به نيز ديگر عناصر و بدهد دست از جامعه يك شناخت هايشاخص عنوان به را جايگاه خود

 .شودمي مواجه هويتي بحران

 ترينابتدايي .دارد اشاره سياسي جامعه يك در عضويت به احساسي همواره نه ولي ذهني، مبناي بر هويت بحران بايندر، نظر از

و  حاكم هايارزش جامعه، سياسي تعريف گروهي، شخصي، هويت شناختي،روان و فرهنگي مفاهيم بين تنش از هويتي سازبحران عوامل

 متفاوت هايروش با مختلف جوامع در هويت مشكل .شودمي ناشي هاهويت ساير و ذهني هويت از آمده پيش هايتناقض و حاكم هايتناقض

 كشور نيست، يك بحران ضرورتا، هويت بحران بايندر، اعتقاد به .است شده تبديل سياست حوزه در جدي نگراني يك به امروزه و كرده بروز

 در پايدار و مثبت هايارزش يافتن به بايستي بحران اين خروج از براي فرد اوصاف اين با (.0331 همكاران، و پاي (ماست عصر بحران بلكه

 اصيل و هويت شود رهانيده است، عذاب و رنج در دائماً كه هويت اختالل و ريختگي درهم از تا خود بگردد ايدئولوژي يا مذهب فرهنگ،

 .يابد باز را خويش

 

 هویت و مجازی فضای

 است ممكن امور اين. سازندب جديد دنياهاي در را جديدي خودهاي توانند مي افراد آن واسطه به كه است قابليتي داراي اينترنت

 براي را مجازي فضاي از استفاده ها اين .نباشد آن به دستيابي به قادر خودش زعم به فرد يا باشند نداشته خارجي وجود اصالً مادي دنياي در

-نمي ختم جا همين به قضيه البته .شودمي تبديل فرد شخصيت نمايش و معرفي براي مكاني به وب ترتيب، بدين .كندمي تركاربران جذاب

. ) شود تفسير وي نظر مورد شكل از غير هاييصورت به ديگران توسط وب، روي بر فرد يك سوي از شده ارائه تصوير كه دارد امكان زيرا شود؛

 ادامه كاربران اكنون اما چندگانه است، و ناشناخته هويتي مجازي، فضاي در افراد هويت كه داشت وجود تلقي اين زماني( 1380 اسلوين،

 و نام خود براي مواقع از بسياري در آفالين هايفعاليت در يا و گيرندپي مي آفالين صورت به را مجازي فضاي در خود شده تعريف هويت

  .دارند زيادي همزادپنداري آن و با كنندمي تعريف نشان

 تصوير فرد چه هر كه آورندمي فراهم را  ايآيينه مردم براي مجازي دنياهاي كه كندمي استدالل گونه اين( 2114)بارتلي ريچارد

 سايتوب براي كاربر جذب و موفقيت راز واقع، در .كندمي برقرار ارتباط آن با بيشتر بيابد، آلشايده يا واقعي خود با ترمأنوس آن در را خود

 اين مسئله مجازي، دنياي در هويت باب در ترتيب، بدين .ببيند رويش پيش مجازي جهان آيينه در را خود كاربر كه است اين عمده هاي

 .پسنددمي آيينه اين در را خود تصوير انعكاس ميزان چه كاربر كه است

 

 اجتماعی هایشبکه در هویت بحران
 و تاريخ در مهم عوامل از يكي .كرد بررسي خود تاريخي جايگاه در بايد را هويت به مربوط هايسياست( 0331)كاستلز نظر به

 و اجتماعي تاريخي، هايفراورده و هاپديده از ديگر بسياري و هويت بخشقوام نيروي كه است آن قدرت و مجازي فضاي مؤلفه جغرافيا،

 توانايي .كنند متوقف يا منقطع را سلطه مدرن انواع توانستندمي كه سازدمي فراهم را ذهني تجارب انواع امكان مجازي واقعيت. فرهنگي است

 .كنند بازسازي را جهان و خود خاص، كامپيوتري واسطه با محيط يك در توانندمي اشخاص و است نهفته خودش فراگرد در مجازي واقعيت

 و شده محو هايمحدوده و مكان نكردن زمان، حس -فضا فشردگي هم به :كندمي بيان را اجتماعي هايشبكه و اينترنت ويژگي سه تامبا

 و مجازي واقعيت. باشد گرفته قرار خاص زمان يا فضا يك در انساني هر است كه ضروري باشيم داشته توجه بايد تغييريافته، جماعت

 مردم مجازي گفتگو هاياتاق در .كند عمل شده داده طبيعي هايهويت درباره فرضي كردن غيرطبيعي جهت در تواندمي راه، اين كاركردهاي

 و مكان ماهيت. شوند تبديل »ببينند را آنها ديگر مردم خواهندمي چطور دقيقا « يا« باشند خواهندمي آنها كه چيزي به « دقيقاً توانندمي

 دشوار بسيار دو آن تفكيك كه رفته فرو هم در چنان مجازي با دنياي واقعي دنياي امروز، .است شده دگرگون كامال ديجيتالي دنياي در فضا

-داده دست از را ديروز خود زماني و مكاني خلوص و شده ادغام هم در شدت به هافرهنگ .ندارد را گذشته مفهوم مكانمند زمان، .است شده

 (2114پراپروتنيك،. )شود بحران دچار جديد فضاي در زمانمند مكانمند و فرهنگ و زمان -مكان بند هويت در كه است طبيعي بنابراين، .اند

 

 ایران در هویت بحران و های اجتماعیشبکه
گذار  دوران از ناشي هويتي هايتوان بحراننمي ايران، در اجتماعي هايشبكه مجازي فضاي از ناشي هويت بحران بررسي در

 افزايش توجهي غير قابل طور به هاايراني ميان در اجتماعي هايشبكه مخصوصاً اواخر اين و اينترنت از استفاده .گرفت ناديده را ايران جامعه

 ساير با آن فاصله و دارد زيادي شيوع ايراني جوانان ميان در به ويژه اينترنت، .دارد ادامه كماكان روند اين دهدمي نشان هابررسي و يافته
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 دهد اكثريت كاربرانمي نشان اينترنت مورد در شده انجام تحقيقات بيشتر كه نيست عجيب بنابراين، .باشد فاحش مي قديمتر هاينسل

 .دارد تعلق جوان نسل به ايران در اينترنت

 ناشي آثار معرض در ديگر هاينسل از بيش و بوده سوم ايران از نسل در اينترنتي كاربران بيشترين نسلي، تقسيم بندي يك بنابر

 شكاف نوين، هايرسانه فرايند از ناشي آمده وجود به هايشكاف از فارغ .گيرندمي قرار هويتي بحران و هويتي مسائل جمله از اينترنت، از

 نسل به نسلي از سنت قالب در هاآموزه و هاارزش انتقال است شده باعث ايران جامعه جمعيتي و ساختاري تحوالت از ناشي نسلي موجود

 و سازدمي مختل را تاريخي حافظه ديگر، سوي از و رساندمي آسيب فرهنگ انتقال روند به سو، يك از پديده اين .شود روبه رو اختالل با ديگر

 و هاويژگي از يكي( 0337ربيعي، . )شودانجام مي دشواري با حاضر زمان به پيشين هايدوره فرهنگي و سياسي تجربيات انتقال بدين ترتيب،

 نظام كه شودمي كسب صورتي در جوانان، اجتماعي هويت و است( و ملي ديني) اجتماعي هويت كسب ايراني، جوان جامعه ضروري نيازهاي

 .كند فراهم آنان هويت اجتماعي كسب براي را الزم هايزمينه دولت، و جمعي هايرسانه مدرسه، خانواده، واسط ريق نهادهايط از اجتماعي

 سه به كه آنان هايگرايش طبيعي، طور به و كرد خواهند اجتماعي احساس هويت خود، اجتماعي نظام به نسبت جامعه آحاد صورت، اين در

 اجتماعي نظام هنجارهاي و براساس الگوها شودمي تقسيم( ظاهري)نمادي و( رفتاري و هنجاري) ، كنشي(ارزشي و شناختي)ايستاري سطح

 آثار منفي هم و مثبت آثار داراي هم نوظهور پديده يك عنوان به مجازي اجتماعي هاي شبكه( 0376 شوميكر، و اورت) .گرفت خواهد شكل

 شدن كشيده چالش به فرهنگي، منابع و زمان، فضا مكان، مفاهيم دگرگوني جوامع، سريع گشتن پاره تكه :شامل آن منفي آثار .باشندمي

 (0330پور،عدلي. )است هويت همچنين سرقت و ماندن ناشناس و گمنامي و ناپايدار، سيّال هاي هويت رواج سنتي، و اصيل هاي هويت

 

 گفتگو وگفتگوی ميان فرهنگ ها -6
اگر گفتگو را هر گونه تبادل معنا يا . ها بايد گفت كه معنايي فراگير از اين مفهوم را مد نظر داريمدرتعريف گفتگو ميان فرهنگ 

نشانه هاي معنايي بدانيم ، گفتگو ميان فرهنگ ها يعني هر گونه تبادل يا داد وستد اجزا و عناصر فرهنگي متعلق به فرهنگ هاي مختلف 

 :كه همراه است با

 رهنگي يا وجود فرهنگ هاي گوناگون و پرشمارآگاهي از تعدد وتنوع ف-0

 نقد ونقد پذيري فرهنگي-2

 (0336گل محمدي،)همزيستي وآميزش فرهنگي -3

هاي ديگر، نقد و هاي فرهنگي هستند كه ميزان اگاهي از وجود فرهنگهايي مصداق گفتگوبه بيان ديگر داد و ستدها يا مبادله

ي عمومي را گفتگو و افكار عمومي و واكنش هاي اساسي حوزهاگر مولفه. هنگي را افزايش دهدپذيري فرهنگي و همزيستي و اميزش فرنقد

 . ي جديد، بستر مناسبي براي ظهور و تجلي هر يك از انهاستي يك رسانههاي اجتماعي به مثابهبدانيم، شبكه

 :شماردي عمومي چنين بر ميهاي مثبت اين رسانه هاي نوين را بر حوزهتورنتون جنبه

 .ي نقطه نظراتشان به يكديگرنفع كوچك براي معرفي خود و ارائههاي ذيتوانايي گروه -0

 .ها و نقطه نظرات گوناگوندسترسي اسان به ديدگاه -2

 .بقا و ماندگاري مواد و اطالعات در اينترنت -3

 . شودسويه بين فرستنده و دريافت كننده ميگيري ارتباط دوتعاملي بودن كه باعث شكل -4

يك دسته عواملي هستند كه  .ها را مي توان به دو دسته تقسيم كردها يا عوامل داراي تاثير منفي بر گفتگو ميان فرهنگيژگيو

هاي مختلف يا ديگر هاي متعلق به فرهنگشوند كه افراد يا گروهكنند و مانع از آن ميمحدود مي دسترسي و ورود به حوزه عمومي را

دسته ديگر هم عواملي هستند كه . حوزه عمومي مجازي داشته باشند امكان و فرصت نسبتا برابري براي راهيابي به هانمايندگان اين فرهنگ

پذيري فرهنگي و آميزش فرهنگي در چار ستد يا گفتگوي منجر به آگاهي فرهنگي، نقد گيري داد وهاي گوناگون از شكلها و صورتبه شيوه

عوامل دسته نخست به بيش نيازهاي . كنندكنند يا در فرايند چنين داد و ستدي خلل ايجاد ميچوب حوزه عمومي مجازي جلوگيري مي

هاي كه بيان شد عوامل دسته اول معطوف به عواملي است كه به شيوهچنان. گفتگو مربوط مي شوند، ولي عوامل دسته دوم به خود گفتگو

به بيان . دهندهاي مختلف به حوزه عمومي مجازي را كاهش ميمايندگان فرهنگمختلف امكان و احتمال دسترسي و راهيابي نسبتا برابر ن

ها هاي موجود حضور كم وبيش برابري در حوزه عمومي نداشته باشند و صداي برخي فرهنگشوند تا فرهنگديگر، اين گونه عوامل باعث مي

به طور كلي ميزان مهارت ( 0336گل محمدي،. )دو عامل است البته خود اين محدوديت نتيجه. كمتر به گوش برسد يا اصال به گوش نرسد

هاي خاص كه درجه نخست همان فرهنگ غربي است بسيار بيشتر از افراد و گروه هاي متعلق به هاي افراد و گروه هاي متعلق به فرهنگ

ي عمومي مجازي شبكه اجتماعي نيز، زههاي مهارتي ورود به حونيازبينيم كه پيشبراين ميبنا( 1998كلمنت،. )فرهنگ هاي ديگر است

ها را به اين ترتيب حوزه عمومي مجازي شبكه اجتماعي، گفتگو ميان فرهنگ. نيازهاي ابزاري به صورتي نابرابر توزيع شده استمانند پيش
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آگاهي از تنوع و تعدد كند، چرا كه بستر مناسبي براي داد و ستد يا تبادل نشانه هاي فرهنگي منجر به افزايش محدود و مخدوش مي

هاي اجتماعي گفتگو و بنابراين اين گفتگو ميان شود تا حوزه عمومي مجازي شبكهعامل ديگري كه باعث مي. كندفرهنگي فراهم نمي

تر، به بيان روشن. شودها را محدود و مخدوش كند از وجود نوعي اضطرار در ارتباط ديجتالي يا گفتگو در دنياي مجازي ناشي ميفرهنگ

ها صورت گيرد گفتگويي همراه باآگاهي از تعدد و تنوع فرهنگي، نقد و نقد پذيري فرهنگي و براي اينكه گفتگويي واقعي ميان فرهنگ

ها به صورت كامل رد و بدل شوند، بلكه بايد فرصت و امكان تامل درباره اين نشانه ها نيز وجود داشته آميزش فرهنگي بايد نه تنها نشانه

 (2111استريك،. )كندهايي را به خوبي تامين نميلي حوزه عمومي مجازي چنين زمينهو. باشد

 

 های اجتماعی و اعتياد به اینترنت و افسردگیشبکه -7

صد ها ميليون نفر از كاربران  اينترنت عضو صدها شبكه اجتماعي مختلف هستند و بخشي از فعاليت بر خط روزانه شان در اين 

،از جمله شبكه هاي (flicker)، فليكر((youtube، يوتيوب(twitter)،تويتر(facebook)شبكه هايي ازجمله فيسبوك . سايت ها مي گذرد

از آن جا . اجتماعي مجازي هستند كه در مدت زماني كوتاه به سرعت رشد كرده اند  وروز به روز ميان افراد محبوبيت بيشتري پيدا مي كند 

ل استفاده كاربران از شبكه هاي اجتماعي مي باشد وافراد در زمان  با افراد متعدد مي توانند ارتباط برقرار كه برقراري ارتباط اصلي ترين دلي

د كنند، در بسياري از موارد منجر به استفاده افراطي افراد ، به خصوص نوجوانان و جوانان از اين شبكه ها شده است وباعث مي شود كه افرا

اختالالتي . از ارتباط در فضاي واقعي عالقمند شوند كه اين امر مي تواند  سالمت رواني آن ها را تهديد كندبه ارتباط در فضاي مجازي بيش 

چون اعتياد به اينترنت ، افسردگي ، انزواي اجتماعي، اختالالت هويت، كاهش احساسات ، عدم اعتماد به نفس از جمله اختالالت رايج 

حجم روبه رشدي از تحقيقات صورت گرفته پيرامون اعتياد اينترنتي، حكايت از آن دارد كه . باشداستفاده مفرط از شبكه هاي اجتماعي مي 

اجتماعي است كه از مشخصه هاي آن عاليم كناره گيري، اختالالت عاطفي و از هم  –اعتياد اينترنتي نوعي اختالل روان شناختي 

پژوهشگري در تحقيق خود به اين رسيد كه جواناني كه از تماس هاي اجتماعي كناره گيري مي كنند ، از . گسيختگي روابط اجتماعي است

مشخص شد كه استفاده از اينرنت همانند  nielsonهمچنين در مطالعه . ابزارهاي موجود در اينترنت براي فرار از واقعيت استفاده مي كنند 

به رابطه بين استفاده افراطي از  schumacherو martinتحركي مي شود و از ارتباط رو در رو جلوگيري مي كند تماشاي تلويزيون باعث بي

ابسته به اينترنت نسبت به آن هايي كه هيچ نشانه اي از اينترنت و تنهايي و افسردگي اشاره كردند وبه اين نتيجه رسيدند كه كاربران و

و  youngوابستگي نداشته اند ،تنهاتر و افسرده تر بودند واز اين تكنولوژي بيشتر به عنوان تفريح و پركردن اوقات فراغت استفاده مي كنند 

rodgers اعي زندگي واقعي با استفاده از اينترنت مطابقت دارد بيان مي دارند كه اين افزايش تنهايي با كاهش در پيوند ها و ارتباط اجتم

.kraut  و همكاران دريافتند كه استفاده بيشتر از اينترنت با پيامد كاهش ارتباطات خانوادگي همراه بوده است واستفاده از اينترنت براي

ز اينترنت با افزايش افسردگي وعقب نشيني از زندگي به عالوه اين كه استفاده ا. اهداف ارتباطي اجتماعي محلي و راه دور همراه خواهد بود 

وهمكاران بر اثرات اجتماعي اينترنت بر جوانان  نشان داد كه هر قدر استفاده از اينترنت بيشتر  sandersمطالعه . واقعي  عجين بوده است

ي كند كه فرد ، ارتباط با اينترنت را به عنوان بيان م andereson. باشد ، به همان نسبت افسردگي و انزواي اجتماعي آن ها بيشتر مي شود 

راه فرار از مشكالت واقعي ، خالص شدن از احساس كسالت خود ، رهايي از احساسات درماندگي ، گناه تنهايي ، اضطراب ياافسردگي انتخاب 

اجتماعي آن رادر كاربران  –و تاثيرات رواني غالمعليان با بررسي ميزان شيوع سندروم اعتياد به اينترنت . كرده است واز آن استفاده مي كند 

سال از ساير گروه هاي بيشتر است و اربران كار كردن با  21-31اصفهاني، نشان داد كه ميزان سندروم اعتياد به اينترنت در گروه هاي سني 

ونادي ، رابطه  مثبت بين افسردگي و  نتايج تحقيق سجاديان. اينترنت رابه همنشيني با خانواده و گردش رفتن با ديگران ترجيح مي دهند

در پژهشي دريافت كه ميان  doran.انزواي اجتماعي با مدت زمان معمول استفاده از اينترنت در كاربران نوجوان وجوان رانشان داده است

اجتماعي از اينترنت موجب همچنين استفاده . روز و انزواي اجتماعي رابطه معني دار وجود داردزمان استفاده از اينترنت در طول شبانه

مطالعه آتش پور و كاظمي نشان داد كه استفاده بيش از اندازه از اينترنت سبب ايجاد احساس .كاهش انزواي  اجتماعي ميان كاربران گرديد

به نتايج مثبتي در بعضي از تحقيقات نيز . ناكامي ، انزواي اجتماعي ، تنهايي، دوري از خانواده و به طور كلي كاهش سالمت رواني مي شود

نشان داد كه فضاي مجازي ايجاد يك كارگاه  floydو  parksاند، از جمله تحقيقات ارتباط با استفاده از فضاهاي ارتباطي مجازي اشاره كرده

ين تحقيق بعضي از شركت كنندگان  در ا. هويتي مي كند كه در آن افراد مهارت هاي اجتماعي را فرا گرفته اند وآن را تمرين مي كنند

افراد خجالتي . گزارش كردند كه هويت روي خط به آن ها اجازه مي دهد  كه بر احساس خجالت خود در يك ارتباط رو در رو فايق آيند 

ادعا مي كنند كه اينترنت براي آن ها فرصت ارتباط باديگران را فراهم مي سازد ودر همان زمان  قادر خواهند تا مهارت هاي اجتماعي  

در واقع اينترنت افراد را قادر مي سازد تا خود را با آرامش و راحتي بيان .دي فراهم كنند كه باعث رشد ارتباط رو در رو خواهد شدواعتما

چرا كه اين آزادي را به افراد مي دهد تا هويتي را كه نسبت به آن احساس بهتري دارند، : كنند، بدين ترتيب اينترنت مي تواند مفيد باشد

 . خاب كنندكشف و انت
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 :مجازی  اجتماعی شبکه های هایآسيب از پيشگيری راهکارهای -8

 انگاشتن برانداز،ناديده شايعه هاي نشر و ايجاد با مقابله جامعه، در اجتماعي شبكه هاي تهديدات با مقابله راهكارهاي جمله از

 فعاليت در حد از بيش انگاري تهديد از ،پرهيز حكومت و جامعه ميان شكاف وجود شايعه با آن،مقابله به غيرمستقيم پاسخ و ضعيف شايعات

 اين احتمالي تهديدات از اجتناب براي الزم هوشياري با همراه اساسي، قانون چهارچوب در مدني آزادي هاي گسترش و غيردولتي نهادهاي

 ميان انديشي هم و تعامل همراه،افزايش تلفن و سايبر جرائم با مقابله كردن اجتماعي،قانونمند و سياسي امنيت هاي حوزه در نهادها

 و تقنيني حمايت و ناجا اخالقي و اجتماعي امنيت پليس و مقننه قضائيه،قوه ي ،قوه ارتباطات اطالعات،فناوري خانه هاي وزارت كارشناسان

 (0331،ماه پيشانيان) . نام برد ميتوان را مجازي محيط هاي در نظام نرم قدرت تعميق از مالي

 ومخرب غيرمجاز درباره ي و كنند تشريح ناشايست رفتارهاي و جنسي صريح موضوعات خصوص در را خود ديدگاه بايد والدين

 .رفت خواهند بيراهه وبه داد خواهند نشان منفي واكنش صورت،آنها اين غير در زيرا دهند توضيح فرزندانشان براي ها سايت از برخي بودن

 اگر لذا گرفته اند، خو مجازي اجتماعي شبكه هاي و اينترنت فضاي با بيشتر آنها به نسبت فرزندانشان كه بپذيرند را واقعيت اين بايد

 .پركنند را خأل اين كرده، صرف را بيشتري وقت بايد دهند انجام موثرتري اقدامات مورد اين در ميخواهند

 خود دوستان نزديكترين اختيار در حتي و نگهدارند مخفي كامال را خود گذر كلمات كه دهند هشدار خود فرزندان به بايد والدين

 از يك هيچ تا داد آموزش نوجوانان به بايد.نگردد ارسال ديگران براي نامناسب مطالب آنها الكترونيكي پست نشاني از استفاده با تا ندهند قرار

 دليل به اينترنت مورد در بايد انها. دندهن قرار كسي اختيار در گفتگو هاي اتاق در ويژه به را، خود خانوادگي و شخصي عكس هاي و اطالعات

نقش  كه جهت آن از است تعريف باز نيازمند اين جايگاه اما باشند داشته نظر در خود براي را جايگاهي محافظتي، و تربيت كنندگي نقش

 نوع از نيز كنند، نقش ايفاي آن به نسبت بايد كه وسيله اي نيستند بلكه همگام انساني حقوق از جديد مفاهيم با تنها نه درآن سنتي هاي

 (0333كمالي چيراني، ونژاد بهرام )است  مدرن و تازه

 از جلوگيري راه هاي از ديگر يكي مي تواند مدرسه در دانش آموزان اينترنتي فعاليت هاي بر مدرسه مسئولين كنترل و نظارت

  .باشد اينترنتي آسيب هاي

 .آموزند مي را اينترنت از استفاده صحيح نحوه ي نوجوانان به اينكه بر عالوه آنها بزرگتر اطرافيان يا بزرگتر خواهر يا برادر دوستان،

 توسط سوء وري بهره از خود، هنگام به و صحيح تذكرات با ميتوانند .باشند آموزش ديده چنانچه و بود خواهد نيز آنها كاري اشتباه مراقب

 :همچنين. اعتقاديشان براي خانواده احراز شده باشد و اخالقي هاي صالحيت شده، آزموده قبال افراد كه براين مشروط كنند؛ جلوگيري آنان

 .آن راهبردي باسياست هاي نظام مخالفت نمايش هدف با شبكه ها اين فيلترينگ روند ادامه  -

 و ها فيلترشكن از استفاده از ناشي خطرات و مجازي فضاي در امنيت خصوص در خانواده ها به تر تخصصي آموزش هاي ارائه   -

 .شبكه ها اين از استفاده از ناشي امنيتي حفره هاي

 .تجسس و ظن سوء از دور به خانواده ها كنترلي خود و رفتار بر زوجين نظارت   -

 .توسعه شبكه هاي اجتماعي مجازي بومي و سالم در راستاي اعتالي جايگاه خانواده ايراني    -

هاي فناوري اطالعات و آي تي براي نشر دانش و اطالعات و توسعه ي پايگاه هاي اطالعاتي ايراني و بهبود كمي  ايجاد بستر   -

 .(0330خواجه نژاديان،)وكيفي پايگاه هاي موجود به منظور استغنا استفاده كنندگان از اينترنت و شبكه هاي اجتماعي 

 

 گيرینتيجه -9

 يكديگر با افراد تعامل نحوه بر اين تغيير است، داده تغيير تاريخ ضبط و ثبت در را انسان روش و راه العاتاط فناوري در پيشرفت

 هايشبكه و اينترنت آن ترينبرجسته كه است ارتباطي هايفناوري ظهور هزاره دوم، پايان در مهم اتفاقات از يكي .است بوده تاثيرگذار نيز

 اجتماعي هايشبكه .شوندشناخته مي مجازي، فضاي دهنده تشكيل عوامل تريناصلي مجازي، اجتماعي هايشبكه و اينترنت. است اجتماعي

. اندگذارده گوناگون جوامع در كاربران اجتماعي هايجنبه بر عميقي خود تاثيرات امكانات و هاقابليت با ابزارها، اين مهمترين از يكي عنوان به

شبكه هاي اجتماعي در ابعاد  .است شده زيادي در قلمروهاي اجتماعي و فردي تعامالت باعث واقعي و مجازي جهان دو متقابل وابستگي

در شكل دهي به هويت نقش دارند و حتي روي ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و . تأثيرگذارند( فردي و اجتماعي)مختلف زندگي افراد 

افراد . ها را ناديده گرفت توان آن اند، نمي قشي كه تاكنون در ابعاد مختلف زندگي داشتهامروزه با توجه به ن. سياسي جوامع هم تأثيرگذارند

ارتباطات سالم در فضاي . بايد براي ورود به دنياي مجازي اطالعات كافي در اختيار داشته باشند تا دچار مشكالت مالي و اجتماعي نشوند

  .ي نخست اولويت قرار دارد تهديدات فضاي سايبري در درجهها نسبت به  مجازي و لزوم هوشياري جوانان و خانواده
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