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 شبکه های اجتماعی اینترنتی و تاثیر آن بر جوانان 

 1اصغر عبادی 

 چكیده

استفاده از اینترنت امروزه نسبت به سایر رسانه ها از فراواني بیشتري برخوردار گردیده است كما اینكه  

رسانه هاي قبلي نیز در موقع ظهور خود ، مشكالتي را براي جوامع ایجاد نمودند اما بحث اینترنت به جهت  

عات را بدون فوت ارائه نموده و  تنوع و استفاده از مكانیسم هاي تصویري و صوتي ، توانسته اخبار واطال

در بسیاري از مواقع با دخالت دادن تحلیل هاي شخصي ، مسیر وهدف خبررساني را نیز تحت الشعاع  

قراردهد. ضمن آنكه قریب به اتفاق موسسان سایت هاي اجتماعي در كشورهاي اروپایي و یا با فرهنگ  

با معیارها و ارزشهاي جامعه خود تغذیه مي نمایند   غربي رشد یافته و خوراك فكري جوامع شرق و آفریقا را

و این تفاوت بین فرهنگ ها و ارزش ها ، موجب گردیده كه جوانان به جهت عدم تجربه و پویایي و سرشار  

نسبت به ارزش هاي خود بي توجه و رغبت بیشتري به استفاده از سایتهاي مذكور داشته  بودن از انرژي ،

 ران جوانی و اهمیت آن و شبکه های اجتماعی اینترنت پرداخته است.باشند. این تحقیق به دو

 جواني .  -اینترنت  –كلیدواژه : سایت هاي اجتماعي 

 
 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاور مدرسه ، دانشگاه محقق اردبیلی  1
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 مقدمه  -1-1

حال تقریبا همهء آن  های پیش از خود است و در عین ای جدید با ماهیتی متفاوت از رسانه اینترنت رسانه 

آورد و این تغییرات بیش از همه در می   غییرات اجتماعی به همراهها را در خود دارد.اینترنت با خود ترسانه 

های دهد.اینترنت در فاصلهء سالدهند،رخ میمیان جوانان که بیشترین تعداد کاربران اینترنت را تشکیل می

درصد داشته است.این وضعیت امکان ایجاد یک نسل را در  2500حدود  در ایران رشدی 1385تا  1380

 های نوین ارتباطی آشنا شده و در حال های نوجوانی با تکنولوژی کند،نسلی که در سالمی  ح ایران مطر

 کند.حاضر به سمت سنین میانسالی حرکت می

های  اند.گروهگرفته های ارتباطی اینترنت به طرز مؤثری بهره از طرفی دیگر جوانان ایرانی از قابلیت 

خوبی برای خودابرازی و ایجاد   های خاص جامعهء ایران،اینترنت را مکان ویژگیاجتماعی مختلف بنا به 

پای مردان و گاهی پیش از اجتماعی و گروهی خود پابه  اند.زنان ایرانی برای دستیابی به اهداف ارتباط یافته 

شکنی را پدید آورده  اند.اینترنت در ایران امکان نوع خاصی از هنجارکرده  ها از امکانات اینترنت استفاده آن

 ای برای های اخیر به عنوان رسانه های سنتی وجود ندارد.اینترنت در سال که امکان برخورد با آن به روش 

تأثیرگذاری مذهبی و ترویج مذهب در میان جوانان ایران مورد استفاده قرار گرفته است. بر این اساس تغییر 

فه شدن سایت های اجتماعی و از سویی دیگر جذابیت این  و تحوالت چند سال اخیر در فضای سایبری و اضا

سایت ها توانسته قشری از جوانان ایرانی را به سمت و سوی خود جذب نموده و در پاره ای از مواقع در 

سبک زندگی و تفکر جوانان اثرگذار باشد. از آنجایی که قریب به اتفاق جامعه ایران اسالمی را جوانان 

ررسی پدیده هایی که می تواند در جوانان اثرگذار باشد از اهمیت باالیی برخوردار  تشکیل می دهد لزوم ب

 است  
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 بیان مسئله 2-1- 

های پیش از خود، در دنیا رواج یافت. گسترش سریع  تر از رسانه اینترنت از ابتدای ظهور خود،بسیار سریع 

د اثرات و کاربردهای آن انجام شود.به  ای در مورهای اخیر تحقیقات گستردهاینترنت باعث شده که در سال

توافقی حاصل نشده و نظرات مختلفی در  دلیل جوان بودن این رسانه هنوز بر سر اثرات مثبت و منفی آن 

بخش، سودآور و تعاملی و گروهی دیگر،آن را دشمن  مورد اینترنت وجود دارد.گروهی آن را آزادی

 2دانند. میگر موقعیت،تولیدکنندهء واقعیت غلط و سرکوب 

با گسترش شبكه هاي اینترنتي در كشورهاي مختلف دنیا ، واستقبال شایان توجه مردم سراسر دنیا از آن و 

همچنین وابستگي بسیاري از عوامل اجتماعي همچون تجارت و اقتصاد به اینترنت موجب گردید كه برخي 

تا به جذابیت هاي این پدیده بیفزایند. در از افراد در قالب شركت هاي بزرگ و كوچك دست به ابتكاراتي زده  

این میان از آنجایي كه جذابیت اینترنت براي نوجوانان و جوانان بیشتر از سایر اقشار جامعه بوده است ، لذا 

ترتیباتي اتخاذ گردیدكه مخاطبان بیشتري جذب اینترنت شده و از  آن استفاده نمایند كه صد البته هستند 

كه هدف اصلي شان از بین بردن بسیار از آرمان ها وارزش هاي جوامع مختلف بوده   كشورها و سازمانهایي

و در اصل آن را هدف قرار داده اند . كشور ما نیز كه به لحاظ تركیب جمیعتي از كشورهاي جوان منطقه  

محسوب مي گردد نیز از این وضعیت بدور نبوده و وجود صدها سایت داخلي و خارجي با عنوان هاي 

ماعي سعي در جذب و مخاطب قراردادن جوان ایراني را نموده اند برخي از این سایتها داراي مضامین  اجت

اسالمي و انساني بوده وبرخي دیگر متاسفانه از آرمانها و ارزش هاي جامعه ایران فاصله زیادي دارند.از 

وانان گردیده ، آنان را طرفي برخي عدم برنامه ریزها در سطح كالن كه موجب بي توجهي به نوجوانان وج

به سمت این سایتها سوق داده است و جذب جوانان ایراني نسبت به سایتهاي مضر در اینترنت ضربات شدیدي  

را به نظام خانواده و در نهایت به جامعه آورده است . لذا باتوجه مواردفوق مسئله اي كه مطرح مي گردد 

استفاده مي نمایند؟ آیا موارد مطروحه در این سایتهاي مجازي  این است كه چرا جوانان ایراني از این سایتها  

از مواردمطروحه در داخل جامعه بهتر است ؟ در تحقیق حاضر سعي گردیده تا با استفاده از بضاعت اندك 

 موضوع فوق را مورد بحث و بررسي قرار دهیم.

. 
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 دوره جواني   -2-1

مرحله تقسیم کرده اند که عبارت  ۸ت و سپس تا مرگ به مراحل حیات بشر را از لحظه تکوین جنین تا والد 

 اند از: دوران جنینی، مرحله کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، بزرگسالی، پیری، و کهولت .

این دوره از مهمترین و در عین حال از پیچیده ترین مراحل حیات است. با همه تالش هایی که روان شناسان  

ر این مرحله به عمل آورده اند، باید اعتراف کرد که هنوز نقاط مبهم و ناشناخته  برای پرده برداشتن از اسرا 

بسیاری در این زمینه وجود دارد که بدون شناخت آنها اظهارنظر صریحی را درباره آنان نمی توان داشت. 
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  تعبیر از جوانی   -2-1-1

تعبیر>شباب< است. ریشه لغوی این  از مهمترین تعبیراتی که برای این مرحله در کتب به چشم می خورد، 

  تعبیر می تواند گویای حاالت و مواضع آنان باشد. شباب به معنی برافروختگی و زبانه کشیدن است 

همه حاالت و رفتار جوانان حکایت از برافروختگی، زبانه کشیدن، دستور و هیجان دارد. جسم شان، روان  

شان، عواطف و احساسات شان و باالخره افکارشان در کمال رشد و برافروختگی است و این خود موجب 

برخی از روان نابسامانی ها و عوارضی است که در صورت عدم کنترل ممکن است خطرآفرین هم باشد. 

شناسان این مرحله را سن غرور و مستی و سن شراب بزرگی انسان نامیده اند و عجیب است که در تعبیر  

ها، امید و آرزوهای دور و  خوریم. دوران بلندپروازی امام امیرالمؤمنین)ع( هم به کلمه سکرالشباب برمی 

واستاری اصالح در سطحی وسیع و جهانی  های بلند، و خهای وسیع و همت دراز، با اندیشه آزادی خواهی 

 است. 

  خصایص جوانی  -2-1-2

 ویژگی های دوره جوانی را از جهات مختلفی می توان مورد بررسی قرار داد. 

جسمانی: رشد بدن سریع و در اواسط دوره بسیار کند، و در پایان دوره قریب به صفر   - ) ازنظر زیستی۱

سالگی متوقف   ۲۴حال توسعه و رشد قد در حال افزایش است و در است. بدن در آغاز مرحله همچنان در 

ً توقف آن هم زودتر است.   می شود. این رشد در دختران زودتر و طبعا

وزن بدن، قدرت تن، چابکی و فرزی در این دوره در کمال اوج است و با چنین امکانی توان غلبه بر امور  

قوی است. مردی رشید و یا زنی کاملند و درخور مقام   و حل و رفع مشکالت و گره گشایی ها در جوانان

 پدری و مادری هستند. وضع ترشح غدد متعادل و تحوالت ناشی از آن وضعی تثبیت شده دارد. 

)از نظر ذهنی: هوش خام یا دانایی فطری منتهای سیر خود را طی کرده و به باالترین درجه رشد خود  ۲

یی مبدل گشته و او را به سوی منطقی روشن و استداللی قانع کننده  رسیده است. کنجکاوی طبیعی به)چرا(جو 

 می کشاند. 

حافظه، قوام یافته است و اینک جوان در شرایطی است که می تواند درباره حافظه خود به میزان معینی 

 حساب کند و براساس آن محاسبه کرده و در کارها تصمیم بگیرد و به پیش رود. 

م در آنان بدان میزان که در ظرفیت مقدرشان بود به منتهای حد خود رسیده و قدرت توان تخیل، تصور و تجس

ابداع و اختراع ناشی از آن در آنها در باالترین میزان خویش است. تمرکز فکر و دقت و توجه در آنها میزان  

 
 .12(نوجوانی،ترجمهء فرهاد ماهر،تهران:انتشارات سازمان ملی جوانان، ص1384اشتینبرگ،الرنس) - 3
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جوان می داند قابل قبولی است و امکان رشد آن هم چنان وجود دارد. استعدادها ظهور و بروز کرده اند و 

 در چه زمینه ای موفق تر است. به ویژه که ذوق و هنر او در باالترین حد خویش است. 

(از نظر عاطفی : رقیق القلب است. حساسیت او در برابر جریانات عاطفی بسیار و زود تأثیرپذیر است. 3

و برعکس اگر چیزی را   اگر چیزی را دوست دارد، در راه دوستی آن تا حد فداکاری و جانبازی می ایستد؛

او مغرور دشمن بدارد در آن امر شدیداً پابرجاست به اصطالح کالمی، بُعد تولی و تبری در او قوی است. 

است و در مواردی خودپسند. جرئت و شجاعت بسیار از خود نشان می دهد، اگرچه در درون ترس و هراسی 

شور و شوق جوانی، امید و نشاط او، عشق و   داشته باشد؛ و به همین خاطر)جوان( فردی پیشتاز است.

شیدایی او در مرحله ای از توان و رشد است که برای اقدام در دشوارترین امور حاضر به سرمایه گذاری  

او فداکار است. مخلص است. زودباور است. اسیر احساس است. اهل اخالق و انسانیت است. معنی است. 

یستی ها می توانند عامل محرک و ورود او به صحنه ای باشند. زود محبت را می فهمد. مالحظات و رودربا

 تحت تأثیر قرار می گیرد. عرض محبت ها و اخالص های دیگران را راست و درست می پندارد. 

(از نظر روانی: جوان دارای قوه درکی قوی است. از روابط علت و معلولی سردر می آورد. قادر به 4

ی تواند به بحث و نقادی بپردازد. از کلیه امور سردر آورد. آینده نگری و  تجزیه و تحلیل امور است. م

 4دوربینی داشته باشد. 

( در جنبه فطرت و وجدان : او در مرحله ای است که فطرتش بیدار است. حقایق امور را وجدان می کند، ۵

می تواند بسنجد، مقایسه و  دهد. یابد؛ و اعتقاد خود را وجدان می کند، خیر را از شر تمیز می خود را می 

بیداری وجدان و نیز بیداری احساس مذهبی   ارزیابی کند و راه و رسم انسانیت و اخالق را در پیش گیرد. 

پذیر او، صداقت و خلوص  مندی و رغبت او به سوی خیر و کمال بی نهایت است. و طبع منطق سبب عالقه 

 . او موجبی برای حرکت و گرایش او به سوی رشد است 

تمایالت معنوی او در این مرحله اوج می گیرند. حفظ و احیای ارزش های الهی و ایده آل های اخالق در این  

کند و دیدن ناروایی ها و مفاسد او را سن رشد می یابند. به پاکدامنی و صفا، به عدالت و انصاف میل پیدامی 

 فداکاری، تعاون و ایثار است. نگران می سازد. دارای فتوت است و خواستار تحقق فضایل شیفته

  اهمیت جوانی  -2-1-3

براین اساس، جوانی یک نعمت الهی و یک فرصت است. ارزش آن هنگامی مکشوف می شود که از دست 

ای است که به گفته ویل دورانت، هنوز حوادث تلخ و نابسامان زندگی آن را ناگوار نساخته و  برود . مرحله 

شکوه و افسوس سالمندان در این است که چرا از فرصت آن بهره کافی  شور و شوق آن باشکوه است. 

اند و آرزوی پیران این است که امکانی ولو چند ماهه برای اعاده آن فراهم آید. بنا به نوشته صاحب  نگرفته 

کتاب)لذات فلسفه(، در نظر بیشتر مردم دوره زندگی واقعی انسان همان دوره جوانی است و بیشتر مردم در 

هل سالگی جز خاطره و یادبود چیزی نیستند و همانند خاکستری هستند از آتشی که زمانی شعله و دود بوده چ

 است. 

جوانی دوران تربیت پذیری است و فرصتی است که در آن عقیده و اخالق ریشه دار شده و فضایل و ملکات  

ک یا بدی که در دوران جوانی در شود. به عقیده روان شناسان تربیتی، صفات نیانسانی در او تثبیت می 
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نهادها پایه گذاری می شود، اثراتی مادام العمر دارد. به فرموده امام صادق)ع( انس او با قرآن، زمینه ساز  

 آمیزش قرآن با گوشت و خون اوست. 

 

 شبكه هاي اجتماعي  -2-2

 شبكه هاي اجتماعي اينترنتي    -2-2-1

(  Tonniesکند. از زمان تونیس )اجتماعات جدید از کاربران را فراهم می گیری فضای مجازی مجال شکل 

« )گزلشافت و گمنشافت(  جامعه « در مقابل » اجتماع و تالش او برای تعریف دو گونه تجمع انسانی یعنی »

به بعد همه متفکران علوم اجتماعی و فرهنگی »رو در رو بودن«، »محدودیت تعداد«، و »ابتناء بر روابط  

 اند.خصائص بنیانی«اجتماع" عنوان کرده عاطفی و نه روابط عقالنی را از 

است و نه رو در رو، بسیاری از مطالعه کنندگان  ای با واسطههر چند روابط کاربران فضای مجازی رابطه 

 تمایل دارند از اصطالح »اجتماع« برای اشاره به جمع کاربران استفاده کنند. اینترنت 

های متعددی در حال انجام است تا حوزه و دامنه معنایی کاربردهای جدید این اصطالح را در این میان تالش 

های خانم شلینی  ش توان به تالبرای اشاره به تجمعات کاربران فضای مجازی، روشن سازد. ازجمله می 

 5ونچرلی اشاره کرد. 

های رسمی که به سامان  ها و سازمان است. او به شبکه ارائه شده  USINFOنظرات ونچرلی در سایت 

پردازد و در ادامه به موضوع  بخشیدن به روابط و مقررات ارتباطاتی در فضای مجازی اشتغال دارند می

 کند.می  های آنها اشارهاجتماعات کاربران و خصوصیت 

در بین جوانان آمریکایی   myspace.comو  facebook.comهای اجتماعی برپایه اینترنت از قبیل شبکه 

های اجتماعی درعین حال که فضاهایی هستند که درآنها افراد اند. این شبکه محبوبیت به سزایی کسب کرده

دهند، ییرات زندگی شان قرار میکنند و یا دوستان قدیمی خود را در جریان تغدوستان جدیدی پیدا می 

 گذارند.هایی برای تبادل نظر هستند که در آنها جوانان عقاید و نظرات خود را با هم به اشتراک می مکان 

شود تا این قابلیت که یک جوان بتواند با امثال خود در کشورهای دیگر جهان ارتباط برقرار کند باعث می 

 گیرند. شوند و مورد بحث قرار میهای جدید معرفی میشوند که در آنها ایده ها به مکانی تبدیل  این شبکه 

 های اجتماعی اینترنتی در دنیا شبکه  -2-2-2

های  اکنون سایت کند. هم روز محبوبیت بیشتری پیدا می های اجتماعی، روزبه استفاده از خدمات شبکه 

، تبدیل به گوگلمثل  جستجو موتورهای اناسام یا  یاهوبزرگی مثل  هایپرتال های اجتماعی، بعد از شبکه 

 اند.ترین خدمت اینترنتی شدهپراستفاده 

ست، دست ترین آنها تجاری و تبلیغاتی اخیلی از نهادهای مختلف جهانی و اینترنتی با اهداف گوناگون که مهم 

های اجتماعی دنیا هستند؛ مثل ترین شبکه های اجتماعی زده یا درصدد خرید سهام مهم اندازی شبکه راهبه 

 بوک. اسپیس و فیس برسر سایت مای  مایکروسافت رقابت اخیر گوگل و 

بوک،  اسپیس، پرکاربرترین سایت شبکه اجتماعی دنیا گوگل و در رقابت برسر فیس در رقابت مای

درجه«، به دنبال ۳۶۰چندان موفق »اندازی نهشد. ضمن اینکه یاهو هم بعد از راهمایکروسافت برنده

 اسم »مش« است.اندازی یک شبکه اجتماعی دیگر به راه

 
 (وسایل ارتباط جمعی،تهران:انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.1371معتمدنژاد،کاظم) - 5

http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B9%C3%99%C2%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A7%C3%9B%C2%8C%C3%99%C2%86%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%86%C3%98%C2%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%BE%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%BE%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%87%C3%99%C2%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%85%C3%A2%C2%80%C2%8C%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B3%C3%A2%C2%80%C2%8C%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%85%C3%A2%C2%80%C2%8C%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B3%C3%A2%C2%80%C2%8C%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%85%C3%A2%C2%80%C2%8C%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B3%C3%A2%C2%80%C2%8C%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%85%C3%99%C2%88%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B1_%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%85%C3%99%C2%88%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B1_%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%85%C3%99%C2%88%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B1_%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C2%AF%C3%99%C2%88%C3%9A%C2%AF%C3%99%C2%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A7%C3%9B%C2%8C%C3%9A%C2%A9%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%81%C3%98%C2%AA
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، یک شبکه اجتماعی را بر پایه استانداردهای هوافضاهم برای جذب جوانان عالقمند به موضوعات  ناسا

 نسل آینده وب و تنظیمات سایت خود راه اندازی کرد.

توانند از ای دارد که کاربران میهای بسیار پیشرفته این شبکه اجتماعی جدید که مای ناسا نام دارد، بخش

اشتراک بگذارند. مای صاویر و تفکرات خود را درباره موضوعات فضایی با سایر کاربران به طریق آنها ت

سازد که در آن کاربران های اجتماعی است و یک محیط مجازی را میناسا یک نمونه بسیار اصلی از شبکه

 آوری کنند.توانند تمام موضوعات و مقوالت مورد نظر و شخصی خود را جمع می

هایی نظیر وبالگ درست کنند و از وبالگ  وبالگتوانند در این شبکه اجتماعی جدید برای خود کاربران می 

است، استفاده فضایی خود نقل کرده  های انگیزی را از ماموریت یکی از مدیران ناسا که روایت بسیار شگفت 

 6کنند. 

هایی در دنیای  هایی که کاربردهای معمولی و غیرتجاری دارند، مکان خصوص آن های اجتماعی، به شبکه 

کنند و امکان برقراری ارتباط بین خود و  طور خالصه معرفی میمجازی هستند که مردم خود را به

ناسا  کنند. البته در بعضی از این موارد مثل مای عالقه فراهم می های مختلف مورد همفکرانشان را در زمینه 

 سمت و سوی اصلی این عالیق )فضا( مشخص است.

ها کند. این شبکه های اجتماعی در اینترنت، در آینده بیش از این هم اهمیت پیدا میرسد شبکهبه نظر می 

عی، دیگر افراد برای پیداکردن همفکران خود های اجتماشوند. با شبکهتر می روز محبوب اکنون هم روزبه هم 

  سوئدی ، یک دوست  بوکاجونیورزهای  برای تحلیل بازی   آرژانتینیدر موارد گوناگون تنها نیستند؛ یک دوست  

های سینمای  برای صحبت در مورد فیلم  فرانسوی، یک دوست اطالعات  فناوریبرای صحبت در مورد 

 .خاورمیانهبرای بحث در مورد مسائل  مصریمستقل یا یک دوست 

یافتند. مند، موضوعات موردعالقه خود را به این گستردگی نمی گاه افراد عالقهمسلما در دنیای حقیقی هیچ 

ترین ارکان اینترنت در های اجتماعی را به یکی از مهم های شبکه شاید دالیل مشابه این، سرویس این دلیل و 

 است.دو، سه سال اخیر تبدیل کرده

 های اجتماعی و مشارکت اجتماعی شبکه   -2-2-3

ای برای بیان های اجتماعی به عنوان وسیله افراد زیادی در سرتاسر جهان از شبکه

ها  کنند. این شبکهدیدگاه و گفتمان خود در مورد مسائل مختلف استفاده می 

توانند نوعی فعالیت مدنی را برای شهروندان به وجود بیاورند. شهروندان سعی  می 

مجازی متصل سازند و از آن به عنوان محملی برای  های  کنند خود را به این شبکه می 

های  های مختلف زندگی استفاده نمایند. به بیان دیگر، شبکه اظهار نظر در مورد عرصه 

های  اند که فضای مناسبی برای ابراز هویت گروه ای را به وجود آورده اجتماعی عرصه 

ز جهت توجه به  ی عمومی نوین امحروم اجتماعی فراهم کرده است. این عرصه 

توانند  های دیگر، نمی هایی که به دالیل مختلف، از جمله ُبعد مکانی و محرومیت گروه 

 ی عمومی مشارکت داشته باشند، حائز اهمیت است. در عرصه 

 
چ، ترکمن،عرب و های قومی آذری،بلو(هویت قومی در اینترنت بررسی عملکرد اینترنتی گروه1384عیاری،آذرنوش) - 6

 نامه برای اخذ درجهء کارشناسی ارشد،استاد راهنما ناصر فکوهی،دانشکدهء علوم اجتماعی دانشگاه تهران.کرد(،پایان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%86%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%87%C3%99%C2%88%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%81%C3%98%C2%B6%C3%98%C2%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%88%C3%98%C2%A8%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%9A%C2%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A2%C3%98%C2%B1%C3%9A%C2%98%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86%C3%98%C2%AA%C3%9B%C2%8C%C3%99%C2%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A8%C3%99%C2%88%C3%9A%C2%A9%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%88%C3%99%C2%86%C3%9B%C2%8C%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%B3%C3%99%C2%88%C3%98%C2%A6%C3%98%C2%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%81%C3%99%C2%86%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B1%C3%9B%C2%8C_%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B9%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%81%C3%99%C2%86%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B1%C3%9B%C2%8C_%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B9%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%81%C3%99%C2%86%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B1%C3%9B%C2%8C_%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B9%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%81%C3%99%C2%86%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B1%C3%9B%C2%8C_%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B9%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%81%C3%99%C2%86%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B1%C3%9B%C2%8C_%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B9%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%81%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86%C3%98%C2%B3%C3%99%C2%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B5%C3%98%C2%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%AE%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%85%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86%C3%99%C2%87
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های  های نوین اجتماعی فضای مناسبی برای بیان هویت گروه گسترش این شبکه 

اند که به مدد  ات این امکان را یافته پراکنده فراهم آورده است. اکنون این اجتماع

ارتباطات، هویت جمعی خود را به نوعی تقویت کنند. این امر به خصوص در کشور ما،  

تواند مورد توجه  که دارای وسعت سرزمینی فراوان و تنوع قومیتی گوناگون است، می 

 7گردد. های اجتماعی امکان تبادل فرهنگی میسرتر قرار گیرد تا از طریق این شبکه 

هاست. همچنین  های اجتماعی امکان انتقال سریع اطالعات در آن های شبکه از مزیت 

سازد که در حین هر کاری از اطالعات باخبر گردند. همچنین  این امکان مردم را قادر می 

توانند به راحتی موضوعات مورد عالقه  ی اجتماعی می کاربران در هزاران گروه و شبکه 

ها عضو شوند. به نوعی رسانه در اینجا در خدمت  ا پیدا کنند و در آن و تخصصی خود ر

های  مخاطب و در تعامل دقیق با وی قرار دارد. همچنین از منظر اقتصادی شبکه 

اجتماعی قادر به ایجاد پول هستند. این کار از طریق حق عضویت یا تبلیغات و همچنین  

پذیر خواهد بود. امروزه نزدیک به  امکان ی مستقیم بین خریدار و فروشنده ایجاد رابطه

 ی اجتماعی هستند. میلیارد نفر حداقل عضو یک شبکه  2

 ی عمومی های اجتماعی و حوزه شبکه   -2-2-4

شود در مورد  های اجتماعی مجازی مربوط می های نظری که به شبکه یکی از دیدگاه 

دهد. توصیفات متعدد و  ی ی عمومی است که اینترنت در اختیار کاربرانش قرار م حوزه

ی  ی حوزهتوانند سازنده های اجتماعی می گاه متضادی در مورد اینکه آیا شبکه 

ی  گیری حوزه ترین توصیف از چگونگی شکل عمومی باشند ارائه شده است. کامل 

 عمومی را شاید هابرماس ارائه داده است. 

های  ، در میان استدالل 81ی عمومی بورژوایی قرن دارد که در حوزهوی بیان می 

ها بود که باعث  گردید، این قدرت استدالل ها مطرح می مختلفی که در سطح بحث 

شد و این امر بر اساس قدرت و اجبار صورت  برتری یک استدالل بر استدالل دیگر می 

پذیرفت، اما مادامی که قدرت بورژوایی در سطح جامعه گسترش یافت و بر سایر  نمی 

ی  نیز تسری پیدا کرد، به تدریج دیگر این قدرت استدالل نبود که در حوزه  هابخش 

 نمود. کننده می عمومی تعیین 

ی مطالبات خود نبودند و پول و سرمایه به  دست قادر به ارائه در این بین، طبقات پایین

ی مهمی  زمانی افکار عمومی نقطه   18مراتب قدرتی بیشتر از استدالل یافت. در قرن  

ای تبدیل شده است  شد، اما اکنون تنها به ملعبه ی اتخاذ یک تصمیم محسوب می برا

 گیرد. ای قرار می که بیشتر در بازی رسانه 

 
 های فارسی نگاری:تحلیل محتوای وبالگهای فارسی روزنامه(ساختار وبالگ1384سید علوی،سید مسعود) -  7

ذ درجهء کارشناسی ارشد،استاد راهنما سید رضا نقیب السادات، دانشکدهء علوم نامه برای اخنگاران ایرانی،پایانروزنامه

 ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی.
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ی این تحقیق خارج است و با  ی عمومی از حوصله بحث بیشتر در مورد جزئیات حوزه

امکان   های اجتماعی گردیم که آیا اینترنت و شبکه این مقدمه به بحث خود بازمی 

ترین  ی عمومی فعال در بخش جامعه را دارا هستند یا خیر. مهم تحقق یک حوزه 

گیری نوعی  آل برای شکل ها را فضایی ایده های اجتماعی مجازی، که آن ویژگی شبکه 

سازد، این است که این فضا به طور رسمی برای همگان باز  ی عمومی می حوزه

ی عام را شکل  ی عمومی یک ارادهشود که حوزه است. این امر در واقع باعث آن می 

 های تغییرات اجتماعی است. دهد و این امر یکی از پشتوانه 

تغییرات اجتماعی در واقع نیاز جوامع مختلف، به خصوص جوامع در حال گذار، محسوب  

گردد. در واقع منشأ  تر می گردند. در این بین نقش رهبران فکری در جامعه پررنگ می 

ی تغییرات اجتماعی، رهبران فکری در جامعه هستند. این امر، به  کننده ایت و هد

سازد که رهبران فکری در جامعه، مانند  ی ما، این نکته را روشن می خصوص در جامعه 

های علمیه و اشخاص حقیقی، باید هر چه بیشتر از قابلیت  ها و حوزه دانشگاه 

ی عمومی  ی مشترک در حوزه اراده  دهی به های مجازی اجتماعی برای شکل شبکه 

 استفاده کنند.

باید این امر را پذیرفت که عدم برنامه ريزي دقیق در سطح كالن  یا به دلیل نگرش  

سنتی و یا به دلیل بدبینی به تکنولوژی هنوز نتوانسته ايم از اين قابلیت فضاي مجازي  

های  ار اینترنت و شبکه ببه درستي بهره ببريم این امر باعث شده است تا آثار زیان 

ی ما نمود پیدا کند. در واقع این چاقوی دولبه، بیشتر از آنکه  مجازی بیشتر در جامعه 

 به کار ما آید، دست خود ما را بریده است. 

های اجتماعی بیگانه بیشتر در جامعه رونق یابند  این خأل باعث شده است که شبکه 

های  خط مشي دهندگان فرهنگي ما ، در شبکه و در واقع، در خأل حضور برنامه ريزان و  

ی عمومی کشور سمت و  ی مشترک کاربران حوزه ها بتوانند به اراده اجتماعی، آن 

سو دهند. این امر به خصوص در مورد قشر جوان کشور، که بیشترین کاربران  

های  گذاری کند که نیازمند سیاست های اجتماعی مجازی هستند، صدق می شبکه 

 ر این زمینه است. جدی د

های  ی متضاد نیز وجود دارد که شبکهالبته در بین کارشناسان ارتباطاتی این نقطه

شمول و یا منافع مشترک  های جهان اجتماعی در واقع امکان شکل دادن به اندیشه

ها امکان  گسلد و به دلیل وجود آرای متفاوت و گاه متضاد در این اجتماع را از هم می 

افتد،  رود و نه تنها این اتفاق می ی مشترک در بین کاربران از بین می اراده  گیری شکل 

تر  رنگحتی امکان روی آوردن به عمل در بین کاربران در جهان واقعی نیز بسیار کم 

ی عمومی  گردد. در واقع هماهنگی اجتماعی که مورد نیاز هر جامعه و حوزه می 

 گردد. است، در این بین، دچار نقصان می 
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ی عمومی پویا و فعال در صورتی در یک جامعه شکل  از منظر هابرماس، یک حوزه 

گیرد که در آن، نوع ارتباط مبتنی بر کنش ارتباطی صورت گرفته باشد؛ یعنی نوعی  می 

سازی بین اعضا که البته نباید تحمیلی باشد. برای مثال، ممکن  ظرفیت هماهنگ 

دیده، مثالً یک درخت، اختالف نظر داشته باشند.  است کل اعضا در مورد ماهیت یک پ

در این بین با استدالل بین اعضا و بحث بین همدیگر در مورد ماهیت درخت به توافق  

 رسند. می 

های اجتماعی مجازی به عنوان  بسیاری از اندیشمندان در مورد فضای مجازی و شبکه 

ی عمومی  گیری حوزه در شکل   بین بودند کهامکان ایجاد فضایی برای تضارب آرا خوش 

ها در  ها و کنش تواند مفید واقع شود؛ اما باید پذیرفت که بسیاری از انگیزهفعال می 

ی  ای در دنیای واقعی تحت سلطههای ارتباطی و رسانه فضای مجازی، مانند کنش 

  های مرتبط با ثروت و قدرت هستند و آنچه درای از کنش داری، زیرمجموعهسرمایه 

های مجازی است قدرت و ثروت ایجادکنندگان  واقع نیروی محرک فضای مجازی و شبکه 

 8هاست. آن 

آل برای  ها را فضایی ایده های اجتماعی مجازی، که آن ترین ویژگی شبکهمهم

سازد، این است که این فضا به طور رسمی  ی عمومی می گیری نوعی حوزهشکل 

ی عمومی یک  شود که حوزه ع باعث آن می برای همگان باز است. این امر در واق

 های تغییرات اجتماعی است. ی عام را شکل دهد و این امر یکی از پشتوانه اراده

های اجتماعی بسیاری از  ی تبلیغات در شبکه ( در زمینه 2008تحقیقات لستر )

ی  به وسیله   گرفتهی عمومی شکل ها را نشان داد که در واقع افراد عضو و حوزه واقعیت 

های قدرت و پول  داران نیستند. رسانه ای در دست سرمایه ها چیزی بیش از بازیچه آن 

کنندگان صورت  ای را بر تصمیمات سایر شرکت یافته اعمال نفوذ استراتژیک و تعمیم 

 گردد. دهند. در اینجا نقش شهروندان به نوعی خنثی می می 

شوند که ارتباطات اختیاری را  مود می های اجتماعی این گونه بازن در واقع این شبکه

های  دهند و فرد کامالً در ورود و استفاده از این شبکه در اختیار کاربران خود قرار می 

اجتماعی مجازی آزاد است، اما واقعیت چیز دیگری است. وجود کاربران میلیونی و  

ست که در  های اجتماعی به خوبی بیانگر آن احتی میلیاردی برای برخی از شبکه 

کنند که در آن امکان تضارب آرا وجود داشته  واقع کاربران در جهان متکثری زندگی نمی 

های اجتماعی  باشد. در واقع نوعی اجبار اجتماعی در پس ذهنی کاربران شبکه 

دهد و این در حالی است  ها شکل می گیرد که عضویت آنان را در این شبکهشکل می 

 نماید.اختیاری می  که ظاهر این امر کامالً 

 
نامه برای اخذ (بررسی جایگاه اینترنت در ایران و نقش آن در توسعهء اجتماعی آموزش، پایان1383جباری،محمد علی) - 8
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های مجازی که دارای کاربران بسیاری هستند باعث آن شده  فضای اینترنت و شبکه

های تجاری و دولتی برای استفاده از این رسانه هر روز بیشتر و  مندی است عالقه 

وجو  ها جست سازی را در این شبکه های پول های تجاری فرصت بیشتر گردد. بخش 

های تبلیغاتی، نظارتی و اداری را مورد توجه قرار  ها نیز ظرفیت کنند و دولت می 

ی  دهند. در حقیقت، امروزه محتوای اینترنت بیشتر از آنکه ساخته و پرداخته می 

های بزرگ  دار غربی و شرکت های سرمایه ی فعالیت دولت کاربران آن باشد، در نتیجه 

های اجتماعی بیشتر  ینترنت و شبکه چندملیتی است و این امر روز به روز در فضای ا

آید؛ به صورتی که در ابتدای ظهور اینترنت، امکان دیده شدن کاربران  به چشم می 

 معمولی بسیار بیشتر از حال حاضر بود. 

ای فزاینده به حصارها و مجراهای از  ها به گونه اگر این امر تداوم یابد، کاربران شبکه 

گردد و  ها روز به روز دشوارتر می که خروج از آن شوند شده هدایت می پیش تعریف 

کند که تنها  ی جمعی تحت استعمار دیگری تبدیل می فضای مجازی را به یک رسانه 

دهندگان اطالعات و مباحث استاندارد با قابلیت تعامل محدود و هر آن چیزی  برای ارائه 

ان بدان نیاز دارند مورد  ششده کنندگان برای برآورده کردن نیاز مادی کنترل که مصرف 

 گیرد.استفاده قرار می 

های اجتماعی وجود ندارد و ارتباط در  از سوی دیگر، پیوند قوی میان اعضا در شبکه

های مجازی ممکن است صرفاً به تبادل ایمیل و پیام محدود شود و اعضا  شبکه 

اجتماعات مجازی،    شناختی بیشتر از این از یکدیگر نداشته باشند. از دیگر انتقادات به

نقض حریم خصوصی و پرخاشگری کالمی به دلیل ناشناخته بودن است. در واقع  

دهند. این مصداق همان  اجتماعات مجازی پشتیبانی کاذبی از فرد ارائه می 

 زبانی بهتر است. المثل معروف در فرهنگ ماست که همدلی از هم ضرب 

با تعدادی افراد مرتبط باشیم، اما    های اجتماعی مجازی ما شایددر حقیقت در سایت 

به دلیل محدودیت فیزیکی، پشتیبانی این افراد از ما در مواقع لزوم بسیار کمتر خواهد  

بود و به پشتیبانی لفظی محدود خواهد شد، در حالی که اجتماعات واقعی به صورت  

باعث  حقیقی پشتیبان افراد عضو خود هستند. فقدان ارتباطات اجتماعی رودررو نیز 

هایی  گردد که فرد به نوعی دچار ایزوله شدن گردد و خودمحور شود. بیماری آن می 

 مانند افسردگی و خودکشی نیز در این بین ممکن است رخ دهند.

توان ی اجتماعی ابتدایی است که نمی ی عمومی اصیل در واقع یک نوع پدیدهحوزه

مچنین چارچوبی از هنجارها و  آن را به عنوان یک نهاد یا سازمان تصور کرد و ه

های گوناگون و مقررات عضویت وجود ندارد. چیزی که عیناً در  ها و نقش صالحیت 

ها دارای یک سری از قواعد و  بینیم این است که آن های مجازی اجتماعی می شبکه 

زمینه  هنجارها برای عضویت هستند. این اطالعات به ظاهر به عنوان اطالعات پس 
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گردند، اما در واقع مورد  رای ارتباط کاربر با دیگران در فضای مجازی معرفی می برای برق

 های اطالعاتی هستند. های انتخاباتی و سازمان های تبلیغاتی، بنگاه نیاز شرکت 

های  گرفته در چارچوب شبکه ی عمومی شکل همان طور که شاهد هستیم، حوزه 

برد، بلکه آزادی افراد  اطالعات را از بین می  اجتماعی مجازی نه تنها امکان تبادل آزاد 

ی عمومی افراد را نیز  سازند و حوزهها محدود می آمده از آن دست را با اطالعات به 

 کنند.تخریب می 

ی رایانه و اینترنت آشنا نیستند تولید و  از سوی دیگر، برای کسانی که با حوزه

های اجتماعی چندان  شبکه  ی اطالعات و بحث علنی و آزاد در فضای اشاعه 

هاست. در واقع  ی این رسانه آور است که خود از عوامل دیگر محدودکننده محدودیت 

شوند و در نتیجه  ساالری محدود می ها نیز به نوعی به تکنولوژی و فناین رسانه 

ها امید داشت. ناشناختگی در  ی عمومی برخاسته از آن توان به حوزهچندان نمی 

ی اجتماعی برای ایجاد کنش ارتباطی در فضای مجازی مانند شمشیر دولبه  هاشبکه 

رو هستند و یا به هر  است؛ از یک سو این بدان معناست که کسانی که احتماالً کم 

کنند، برای بیان اعتقادات خود اعتماد به نفس  نحوی احساسات خود را مهار می 

 9مخالف.  کنند، به ویژه در اظهار نظرهای بیشتری پیدا می 

افزون بر این، شغل، طبقه، اصل و نسب، زبان بدن، جنسیت، قومیت، مذهبی بودن،  

قد و قامت، موانع گفتاری و خیلی از چیزها موانع بالقوه در راه مباحث رودرروی جهان  

آیند که در هنگام اتصال به اینترنت آشکار نیستند. از این رو، آقای  واقع به شمار می 

های اجتماعی  ت استدالل آقای ب در سطح تبادل نظر در این شبکه الف تنها به قدر

های اجتماعی روی  توجه دارد. در واقع نوعی تضاد انزوا و قابلیت رویت در شبکه 

ای دهد که در آن کاربران ناچارند با دیگر افرادی که در فواصل دور قرار دارند به گونه می 

 ند. برابر ارتباط برقرار سازند و رفتار کن

ی  ی کاربران آن باشد، در نتیجه امروزه محتوای اینترنت بیشتر از آنکه ساخته و پرداخته 

های بزرگ چندملیتی است و این امر  دار غربی و شرکت های سرمایه فعالیت دولت 

 آید.های اجتماعی بیشتر به چشم می روز به روز در فضای اینترنت و شبکه

شود که  نظر اصرار ورزید که ناشناختگی باعث آن می توان بر این از سوی دیگر، می 

ها وجود نداشته  شرط اصلی ارتباط انسانی، یعنی مسئولیت در ارتباط، در این شبکه 

های اجتماعی ممکن است از طرفی دارای صحت  باشد. اطالعات موجود در شبکه 

زی، با  های اجتماعی مجاالزم نباشند. در این بین، افراد ممکن است در شبکه 

های فانتزی را بر عهده بگیرند و این  استفاده از قابلیت پنهان کردن هویت خود، نقش 

برد. امکان جعل و  های مجازی از بین می امر اصل اعتماد را در روابط موجود در شبکه 

 
 ای،تهران:تهران:انتشارات ناقوس.(وبالگستان شهر شیشه1382قاسمی،وحید) - 9
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های اجتماعی  ترین مشکل شبکهاستفاده از اطالعات نیز مهمبرداری و سوء کاله

 مجازی است. 

های اجتماعی وجود دارد، در کنار این موارد، بیشترین امیدی که به شبکه در کنار

ای  های حاشیه ی گروه هایی که بیان شد، بحث مربوط به استفاده سایر محدودیت 

هایی که از نظر  های اجتماعی، مانند گروه های خودشان است. گروه برای بیان دیدگاه 

رفدار محیط زیست که معموالً در جوامع کمتر  های طمالی بضاعت زیادی ندارند و گروه 

ی  های اجتماعی این امکان را دارند تا در سایه شوند، در شبکه مورد توجه واقع می 

 هایشان اجتماعات مجازی تشکیل دهند. امکانات اینترنت برای بیان دیدگاه 

و ایجاد و   دهند که به ارتباط با یکدیگرها به کاربرانشان این امکان را می این شبکه 

توزیع اطالعات به شکل ارزان و مؤثر بپردازند و از امکانات دریافت واکنش و بازخورد نیز  

محور، نظامی است  برخوردار شوند. فضای مجازی، به عنوان یک نظام ارتباطی متن

آید، هرچند که ضوابط این تولید محتوا از قبل  که محتوای آن توسط کاربران فراهم می 

 شد. مشخص شده با 

 شبكه هاي اجتماعي و هویت  -2-2-5

های اجتماعی مجازی در اختیار  ی عمومی که شبکه جدای از بحث مربوط به حوزه 

های مجازی  ها در مورد کارکردهای شبکه دهند، یک سری از بحث کاربرانشان قرار می 

پذیرفته است. البته برخی از این   اجتماعی در بین کارشناسان این امر نیز صورت

پوشانی داشته  کارکردها ممکن است با کارکردهای فضای مجازی به طور کل، هم 

 های اجتماعی مجازی هستند.ها نیز مختص به خود شبکه باشند و برخی از کارکرد 

 کند:دسته بررسی می  4های مجازی را در تانبرگ کارکردهای اجتماعی شبکه 

 اری؛. کارکرد اظه 1

ها به  یابی نمایند، در این شبکه اند برای خود و گروه خود هویت از آنجا که افراد مایل 

 نمایند. طور مؤثری اظهار وجود می 

 . کارکرد اجتماعی؛ 2

 آفریند. با هم بودن و برقراری ارتباط نوعی حس اجتماع را میان افراد می 

 بخشی؛. کارکرد آگهی 3

 ند در اطالعات یکدیگر سهیم شوند. تواناز طریق ارتباط، افراد می 

 . کارکرد کنترل. 4

های مشترک و  گیری کنش های مجازی اجتماعی سبب شکل ارتباطات در این شبکه

.تغییر محیط می   10گردد

 
اخذ درجهء  نامه برایها در بین دو نسل،پایان(بررسی رابطهء اینترنت و شکاف ارزش1383بیگی،مریم)بوربور حسین - 10

 راد،دانشکدهء علوم اجتماعی دانشگاه تهران.کارشناسی ارشد،استاد راهنما اعظم راود
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شوند، بلکه در  های تعاملی و ارتباطی مجازی دیده می این کارکردها نه تنها در شبکه 

وند. در این میان، به ویژه باید به کارکرد  ش های ارتباطی واقعی نیز دیده می شبکه 

اجتماعی اشاره کرد که در برقراری ارتباط در فضای مجازی نقش بسیار مهمی دارد.  

اند که از  ای را شکل داده اجتماعات مجازی در بستر اینترنت، با کمی اغراق، جامعه 

 ای نام برد. ی مجازی یا شبکهتوان به عنوان جامعه آن می 

گیری یک  های فردی و شکل ی تعامل هویت مهم در این اجتماعات، نحوه  ینکته

فرهنگ است که تا حدی بازتولید یک فرهنگ در جهان واقعی است و تا حدودی حاصل  

های کمتری بر آن اعمال  ابتکار و آزادی عمل در این فضای جدید است که محدودیت 

های  ریم، کاربران در شبکه شود. از منظر هویتی نیز اگر به این موضوع بنگ می 

رو هستند تا یک هویت  بهاجتماعی مجازی با هویتی چندگانه، دورگه و پیوندی رو 

های اجتماعی مجازی هویت خود را از  دست و منسجم. افراد و کاربران در شبکهیک

دارند. در بیشتر  های گرافیکی و سایر موارد بیان می ها، نشانه ها، لینک طریق نوشته 

 کنند.های تبلیغاتی رصد می ها را شرکت موارد این فعالیت 

دهند، حتی اگر کمتر از خود بگویند  در واقع کاربران اطالعات زیادی از خود بروز می 

ی هویت به ویژه باید از آن منظر توجه کرد که بحران هویت  (. به مسئله1384)کوثری،  

ها و  شدن به یکی از چالش ناشی از غربی شدن و کوکاکوالئیزه شدن و همگن 

های جوامعی مانند ما تبدیل شده است. این نگرانی با توجه به نقش پررنگی  نگرانی 

کند، دوچندان  ی فرهنگ غربی بازی می که اینترنت و فضای مجازی در ترویج و اشاعه

شده است. البته برخی از کارشناسان از نوعی هویت و فرهنگ تلفیقی و پیوندی که  

 برند.گیرد نام می ی مجازی شکل می در فضا

شوند و نوعی انتخاب  در واقعیت افراد به طور تام و تمام تسلیم فرهنگ غربی نمی 

توان آن را  گردد که می در اینجا نیز وجود دارد. این هویت به مدد فرآیندی حاصل می 

ت که فرد  گیری هویت آن اسی مهم در فرآیند شکل نوعی امتزاج فرهنگی نامید. نکته 

زند. حتی چنان که  گری می کند و دست به انتخابفعاالنه در ایجاد آن شرکت می 

شناختی در کار  گویند، در اینجا نوعی مقاومت نشانه استوارت هال و جان فیسک می 

شناختی در  های خود دست به یک نوع مقاومت نشانه است؛ یعنی افراد با انتخاب

 ثری(.زنند )کو مقابل فرهنگ حاکم می 

های اجتماعی مجازی گمنامی است.  های مهم کار در شبکهیکی دیگر از مشخصه 

های  های مختلف جهان مجازی )وبالگ، ایمیل، شبکه البته این گمنامی در بخش 

اجتماعی، گروهای خبری و...( متفاوت است. گمنامی به صورت یک امکان بالقوه در  

شود هویت واقعی  که از کاربر خواسته می اختیار کاربر است و این امر شاید در زمانی  

دهد. با این حال، هر چه بیشتر در زندگی در اجتماعات واقعی  خود را ابراز کند روی می 
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و مجازی تعارض وجود داشته باشد، امکان استفاده از گمنامی بیشتر است. زندگی  

ه قابل قیاس  در فضای مجازی حدی از روابط و تعامالت نمادین را به وجود آورده است ک

ها بیشتر از طریق  های اجتماعی مجازی انسان با زندگی واقعی نیست. در شبکه 

 نمادها با یکدیگر در ارتباط هستند.

یابی را از منظر فضای اختصاصی مورد بررسی  های اجتماعی و دوست یوشر شبکه 

هیچ   دهند که شایدهای اجتماعی به کاربران نوعی فضا می دهد. شبکه قرار می 

 ها قرار ندهد.نهادی در دنیای واقعی این فضا را در اختیار آن 

ها،  های اجتماعی مجازی هویت خود را از طریق نوشته افراد و کاربران در شبکه

دارند. در بیشتر موارد این  های گرافیکی و سایر موارد بیان می ها، نشانه لینک

واقع کاربران اطالعات زیادی از   کنند. درهای تبلیغاتی رصد می ها را شرکت فعالیت 

 دهند. خود بروز می 

رو باشد تا خود را بیان  به در واقع هر چقدر فرد در زندگی واقعی با فضای بیشتری رو 

شود تا کمتر در ی اجتماعی و سطح سواد و... باعث می کند، مانند نوع شغل، طبقه 

باشد. وی این امر را  های اجتماعی مجازی به دنبال فضایی برای بیان خود شبکه 

دارد که »فکر  کند. وی همچنین بیان می نوعی فضامندی زندگی بشر توصیف می 

ی روانی  ی ما، تجربه کنم حداقل از نظر تجربی قابل بحث است که زندگی روزمره می 

ی زمان، ی فضا هستند تا مقوله ی مقوله های فرهنگی ما امروزه تحت سلطهما و زبان 

 ( 1991ی مدرنیسم زمان بر فضا مقدم بود.« )جیمسون، ورهچنان که در د 

ی امری خنثی، ثابت و غیرمتحرک  های قبلی حیات اجتماعی فضا را به مثابه در دوره 

گیری هویت و فعالیت  پنداشتند که تأثیری در شکل و نامرتبط با امر اجتماعی می 

کرد تا  و تاریخ ایجاد می کاربران ندارد. در این نگرش، تفاوت در هویت سوژه را زمان 

های آموزشی تأکید بر آموختن تاریخ چیزهاست. حال آنکه  فضا. برای همین در دوره

گذارد. بنابراین فضا از یک عنصر  از نظر یوشر، جهانی شدن تکیه را بر فضا و مکان می 

ثابت و خنثی به امری مهم در مناسبات اجتماعی تبدیل شده است. البته این بدان  

ا نیست که از اهمیت زمان کاسته شده است، بلکه زمان و فضا در ارتباط با هم  معن 

 اند.دچار یک نوع فشردگی شده 

دهد به معنی آمیزش امر محلی و  های اجتماعی روی می امروزه آنچه در شبکه

شده و مکان  گاه فضای جهانی ی تالقی های اجتماعی به منزلهجهانی است. شبکه 

های تروریستی  دارد که فعالیت شبکه. وی، به عنوان مثال، بیان می ها هستندهویت 

های به فرض قانونی  های مجازی اجتماعی بسیار بیشتر از شبکه در ایجاد شبکه

کنند، زیرا نهادهای محیط زیست به  ی محیط زیست فعالیت می است که در زمینه 

ها که  های اخالقی کار آن به دهند و به دلیل جندلیل فعالیت قانونی که انجام می 
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توانند  سازد، امکان بروز خود را در فضای واقعی بهتر می ها همسو می اجتماع را با آن 

های تروریستی برای فعالیت در اجتماع با محدودیت  تحقق بخشند، در حالی که شبکه 

های اجتماعی روی  رو هستند و برای عضوگیری به شبکه بهقانونی و اخالقی رو 

 کنند.آورند و از قابلیت گمنامی برای اختصاص فضایی برای خود استفاده می می 

های اجتماعی و افراد متعلق  طرفه مانند زمان نیست و گروه فضا در اینجا یک فرآیند یک 

دهی جدیدی از مناسبات اجتماعی خود در  های اجتماعی با سازمان به گروه 

اختصاصی و زمان است، مناسبات   های اجتماعی، که ترکیبی از فضایشبکه 

 سازند. اجتماعی خود را برقرار می 

 اینترنت و جوانان در ایران -2-3

باعث بروز  های پیشین است.این مسئله ای جدید و متفاوت از رسانهرسد که اینترنت رسانهبه نظر می 

های  ها در مورد رسانه هایی در جامعه امروز ایران شده است.اما،نباید فراموش کرد که نگرانینگرانی 

دهند  (نشان می2003(و ویلیامز)2005)  نوظهور به هیچ عنوان جدید نیستند.برخی نویسندگان مثل جوینسون 

هایی را در جوامع  های نوین مثل روزنامه، سینما،رادیو و تلویزیون،نگرانی که در هر دورهء تاریخی،رسانه 

ها،متوجه خواهیم شد که نگرانی از اثرات به تاریخ رسانه  اند.در کشور ما هم با نگاهی غربی ایجاد کرده 

های جدید،اصال مسئلهء جدیدی نیست.متن نامهء محمد حسن خان  فرهنگی،سیاسی و اجتماعی ورود رسانه 

دهد که گیری نظام قانونی سانسور در ایران منجر شد،به خوبی نشان می که به شکل به ناصر الدین شاه 

نگران -که چندان هم تیراژ باالیی نداشتند -در آن زمان نسبت به مطالب مطبوعات مسئوالن وقت تا چه حد 

 11بودند. 

در میان آنان   ایدر میان جوانان ایران رواج یافت و بالفاصله محبوبیت فزاینده 70اینترنت در اواخر دههء 

استفاده کنند.اینترنت نیاز به    نت توانند از اینتر سواد نمیسواد یا کمهای سنتی،افراد بی پیدا کرد.برخالف رسانه

های پیشین است  تر از سواد الزم برای کار با رسانه ای دارد که به مراتب پیچیده نوع جدیدی از سواد رسانه 

ترها هستند. او معتقد است که جوانان زودتر از تر از بزرگ معموال فعال  جوانان در اقتباس نوآوری 

آموزند؛ بنابراین عجیب نیست که بیشتر تحقیقات انجام شده در مورد می کار کردن با فناوری را بزرگساالن 

ای از کاربران اینترنت در ایران،جوان هستند.این واقعیت که امروزه  دهند که اکثریت عمدهاینترنت نشان می 

خوبی   دهد که جوانان بهکنند نشان میدرصد کاربران اینترنت در خاورمیانه در ایران زندگی می  45بیش از  

که دانیل لرنر اخیرا  انجام داده  که ایرانیان در تحقیقی اند،درحالیخود را با شرایط روز جهان وفق داده

 ها کسب کرده بودند بود،در میان شش کشور خاورمیانه،رتبهء آخر را در میزان استفاده از رسانه 

 شاهراه اطالعاتی  -2-3-1

توان برای این امر ان رسانهء پرطرفداری است. دالیل متفاوتی می که دیدیم،اینترنت در میان جوانان ایرچنان 

-فکرانشان جماعت تشکیل دهند)وو کند تا با سایر هم ذکر کرد.اینترنت به جوانان کمک می 

شکند و امکان هنجارشکنی بدون دچار شدن به عواقب  می (.اینترنت مرزهای فیزیکی را درهم2005یانگ، 

دهد که سطح سواد و تعداد دانشجویان در ایران در حال افزایش است د نشان می کن اجتماعی آن را فراهم می 

 
های آنان دربارهء مشارکت (سنجش اشکال و سطوح مشارکت سیاسی دانشجویان و نگرش1383سازمان ملی جوانان) - 11

 سیاسی،تهران:انتشارات سازمان ملی جوانان.
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ای الزمهء آن در ایران تأمین  ترین شروط استفاده از اینترنت،یعنی سواد رسانه و بنابراین یکی از اصلی 

 شود.می

غلی ایجاد کند؛با ش طور که گفته شد،اینترنت در مناطق پیشرفتهء جهان توانسته برای جوانان امکانات همان 

شود.در مثل کسب درآمد انجام می  دهد که کار با اینترنت در ایران، کمتر با دالیلی وجود این،تحقیقات نشان می 

پیشرفته،خیلی ضعیف  واقع تجارت الکترونیکی در ایران در مقایسه با کشورهای 

ء اینترنت در ایران،اکثر  رواج گسترده  رغم دهد که علی (هم نشان می 1384((.شمسی)1383است)جباری، 

مشتریان خود باقی مانده و قادر به ارائهء   های دولتی در ایران هنوز در سطح ارائهء اطالعات به دستگاه

هایی برای اشتغال  سازمان ملی جوانان،برنامه  1382 خدمات و دادوستد کاال و پول نیستند.در گزارش سال

ها محدود به ایجاد شغل در صنعت اطالعات و نه ایجاد  برنامه  جوانان در بخش تکنولوژی ارائه شده اما این

از موانع عمدهء استفاده از شاهراه اطالعاتی برای کسب درآمد در میان جوانان    شغل به وسیلهء آن است.یکی

های اعتباری در میان آنان است.این ضعف امکان گردش اقتصادی در فضای مجازی  کارت   ایرانی،عدم رواج 

 12کند.ه کسب درآمد از شاهراه اطالعاتی را با مشکل مواجه می و در نتیج

اجتماعی،مسائل   دهد تا بدون هراس از عواقب در اینترنت،به جوانان ایران امکان می ویژگی گمنامی 

دهد که ایرانیان،به  (نشان می 1383، عقیدتی،عاطفی و پزشکی خود را با مشاوران در میان گذارند.)مهدوی 

تر از فضای واقعی پاسخ  در اینترنت خیلی راحت  -مثال در مورد روابط جنسی -برانگیزسؤاالت حساسیت 

دهد که اینترنت در میان جوانانی که از  (هم نشان می 1383دهند. از طرفي تحقیقات سازمان ملي جوانان ) می

 کنند،مورد اعتمادترین رسانه است. آن استفاده می 

 یني جوانان شبكه هاي اجتماعي و اعتقادات د  -2-3-2

هایی که مراجع دینی در ابتدا به رواج اینترنت توانسته در حوزهء دین هم وارد شود و با وجود مخالفت 

و حتی   کردند.امروزه شاهد هستیم که برخی از مراجع،روحانیون حوزهء علمیه اینترنت ابراز می 

 .13های رسمی هستند سایت استشهادیون،دارای وبالگ و وب 

پاسخ  سؤال شرعی  6000سایت آیت هللا فاضل لنکرانی ظرف چند ماه به بیش از وب  1383در سال 

 .14کرد تجاوز نمی   100که در شرایط عادی،تعداد این سؤاالت از داد.درحالی

تواند به طور مؤثری با دین به تعامل بپردازد. در واقع اینترنت دهند که اینترنت میها نشان می پژوهش 

 15ازی دینی جوانان ایرانی فراهم کرده است فرصت خوبی برای خودابر 

دسته از جوانان ایرانی است که   دهد فضای مجازی جایگاهی مناسب برای آن (هم نشان می1383تاریوردی) 

شدهء ادیان سنتی های تعریف توانند خود را در چارچوب کنند اما نمی های مذهبی احساس می در خود گرایش

 قرار دهند.

 
هران:پژوهشکدهء ملی مطالعات های جوانان در شهر تهران،ت(بررسی اسنادی خرده فرهنگ1383سازمان ملی جوانان) - 12

 جوانان.
 44-14، صفحات 2(قدرت وبالگ،مجلهء خبری تحلیلی شهروند امروز،سال دوم،شمارهء 1386نمازی خواه،سحر) - 13
نامه برای اخذ (بررسی جایگاه اینترنت در ایران و نقش آن در توسعهء اجتماعی آموزش، پایان3831جباری،محمد علی) - 14

 دانشگاه تهران. شد،استاد راهنما جمشید ایرانیان،دانشکدهء علوم اجتماعی درجهء کارشناسی ار
دینی مجازی  های(بازنمایی هویت دینی در فضای مجازی،بررسی تأثیر حضور در گروه1385جلیلی فیروزی،شقایق) - 15

نامه برای اخذ درجهء کارشناسی ارشد، استاد راهنما هادی گیری هویت دینی کاربران جوان ایرانی،پایان بر شکل

 خانیکی،دانشکدهء علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی
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 اجتماعي و سرمایه اجتماعي شبكه هاي  -2-3-3

تواند  (،بدین معنا که اینترنت می 1384دهد)منتظر قائم و تاتار، روابط اینترنتی،سرمایهء اجتمای را افزایش می 

گروه را مستحکم نماید و در نتیجهء این پیوند،اعتماد بین اعضا بیشتر  به وسیلهء امکانات خود،پیوندهای درون 

ها ها افزایش یابد و به بیشتر شدن قدرت آن انتظار داشت که اتحاد بین آن  توان شود.در این صورت می می

توانند روابط اجتماعی خود را افزایش داده و کیفیت آن را باال  منجر گردد.با قدرتمند شدن گروه،اعضا می 

 16ببرند.

سلط ارتباطی  م  های اقتدارگرا دارند،حرکت بر ضد جریان یکی از کارکردهای اینترنت در جوامعی که دولت 

سازمان گزارشگران بدون مرز   ها گرفته است.مطابق مطالعات است.اینترنت رویای سانسور را از حاکمیت 

فرار از سانسور به اینترنت روی   نگاران اینترنتی در ایران،برای ، بسیاری از روزنامه 2006در سال 

از اینترنت به خوبی استفاده   ایرانی نگاران (نشان داده است که روزنامه1382اند.سپنجی)آورده

اند،اینترنت را مکان های دیگر اجتماعی که امکان ابراز هویت و اعمال قدرت را از دست دادهکنند.گروه می

  500اند. پژوهشی از سوی سازمان ملی جوانان با حضور بیش از خوبی برای پیشبرد مقاصد خود یافته 

سوم از دانشجویان،به دهد که حدود یک نشان می  1383های سطح شهر تهران در سال دانشجوی دانشگاه 

های فکری خارج از حاکمیت نزدیکی فکری دارند.دانشجویان ناراضی،اینترنت را به عنوان تنها راه گروه 

 اند های حکومتی پذیرفته مقابله با رسانه 

 شبكه هاي اجتماعي و تشكل هاي دانشجویي  -2-3-4

است.سایر  یوز را به عنوان خبرگزاری رسمی خود تأسیس کردهسایت ادوارنوب  -دفتر تحکیم وحدت 

ها استفاده های دانشجویی هم از اینترنت برای رساندن صدای خود به گوش مردم و سازمان گروه 

(معتقد است دانشجویان ایرانی در استفاده از اینترنت برای مقاصد سیاسی خود موفق  2002اند.)راباسکو برده

های اجتماعی،از امتیاز داشتن تخصص دیگر گروه  (.دانشجویان نسبت به 4002راجرز، اند)به نقل از بوده 

ای اعتماد به نفس زیادی برای آنان مقابله با جریان مسلط رسانه   مند هستند و این ویژگی در راهالزم هم بهره 

 کند.ایجاد می 

ها  کنند،قطعا وابستگی و اعتماد آن ی وقتی جوانان ایرانی از اینترنت برای مقاصدی مثل معرفی خود استفاده م

ها در آمریکا و ای رسانه اعتبار مقایسه  ها خواهد بود.تحقیقات مربوط به به اینترنت هم بیشتر از سایر نسل

دهد که در آمریکا به ترتیب روزنامه، اینترنت و تلویزیون منابع معتبر برای مخاطبان ایران نشان می 

)مخصوصا در مواردی که خبرهای یک رویداد متناقض است(در ایران به  که منابع معتبرهستند،درحالی

که تحقیقات آشکار نموده است که در های کشور هستند.ضمن این ترتیب تلویزیون،اینترنت و روزنامه 

دهندهء آن است که ممکن است در آینده  ایران،جوانان اعتماد بیشتری به اخبار اینترنت دارند.این امر نشان 

 17اد در کل بیشتر شود این اعتم

 شبكه هاي اجتماعي و شكاف جنسیتي  -2-3-5

 
های خاموش،فصلنامهء انجمن ایرانی  (اینترنت،سرمایهء اجتماعی و گروه1384منتظر قائم،مهدی و تاتار،عبد العزیز) - 16

 .4مطالعات فرهنگی و ارتباطات،سال اول،شمارهء 
(بررسی عوامل مؤثر بر نگرش نخبگان علمی کشور نسبت به فیلترگذاری اینترنت از طرف 1385محبی،علی) -  17

ارتباطات دانشگاه عالمه  نامه برای اخذ درجهء کارشناسی ارشد،استاد راهنما علی اصغر کیا،دانشکدهء علومحکومت،پایان

 طباطبائی.
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جنسیتی در  همچنین در مورد جوانان،شکاف جنسیتی در استفاده از اینترنت بسیار کمتر از میزان شکاف 

(. این ویژگی اینترنت باعث  2006و دیگران،؛کلی 2001هاست)سورین و تانکارد،دسترسی به سایر رسانه 

 بیاورند.  نویسی روی نی به شدت به سمت اینترنت و وبالگشده که زنان ایرا 

( با مطرح کردن  3002هایی هم مواجه کرده است.)باومناز سوی دیگر،اینترنت جوانان ایرانی را با چالش 

پدیدهء»عشق سیال«مدعی شد روابط اینترنتی بین دو جنس مخالف بسیار متفاوت از روابطی است که با 

ها به شدت زندگی  مجازی و دروغین آن  شود و این روابط به دلیل ماهیت انجام می ها واسطهء سایر رسانه 

اند،ابراز سنتی وفاداری و عشق واقعی تضیف شده  که مفاهیم کنند.)باومن ( نسبت به این بشریت را تهدید می 

نین روابطی شود برخی افراد فکر کنند که چدر این محیط باعث می  کند.عدم امکان تماس جسمی نگرانی می 

(معتقد است مجازی بودن این روابط،نشانهء بدون اشکال بودن آن نیست  2002اشکال است اما اشنایدر )بی 

 شوند. روابط مجازی به نوعی زندگی دوم و مخفی فرد محسوب می هرحال و به 

ی آوردن شود،باعث روتحّرکی،ارضای آنی، گمنامی و این ایده که در اینترنت تماس بدنی انجام نمی کم 

است و با توسعهء   ای بسیار رایج شدهشود .در ایران،چنین پدیده سمت روابط اینترنتی می  گستردهء افراد به

های آینده،گستره و عمق  بینی کرد که در سالپیش  توان تر،به راحتی می اینترنت به مناطق دوردست و سنتی 

ع جوان ایرانی در خانوادهء سنتی پیرامون،امکانات  ای پیدا خواهد کرد.در واقآثار آن افزایش قابل مالحظه

برای برقراری ارتباط با جنس مخالف را،به سختی با دردسرهای ازدواج   دردسر فضای مجازی ارزان و کم 

بینی کاهش نرخ ازدواج در میان جوانان  خود به پیش خواهد کرد.این واقعیت خودبه  پرهزینهء سنتی عوض 

 18شود.جر میهای آتی منایرانی در سال 

 شبكه هاي اجتماعي و شكاف نسل ها   -2-3-6

های پیش از خود و واجد تمام امکانات ای با امکاناتی متفاوت از تمامی رسانه که گفته شد،اینترنت رسانه چنان 

مدت کوتاهی به لحاظ آگاهی از   کنند ظرفهاست.بنابراین طبیعی است کسانی که از این رسانه استفاده می آن

های تر شدن شکاف نسلی میان نسل سوم و نسل تواند به بزرگن فاصله بگیرند.این شکاف آگاهی می دیگرا

 پیش از آن منجر شود 

 نقش ایمیل در گرایش جوانان به شبكه هاي اجتماعي   -2-3-7

تباط توان برای اقبال عمومی جوانان به اینترنت ارائه نمود.یکی از این دالیل،میل به ار های مختلفی می تبیین 

ای سنتی و اقتدارگراست.در ایران گاهی مرز میان داشتن است.جامعهء ایران به لحاظ قانونی جامعه 

رو هستند ای روبه سیاست،دین و قانون مشخص نیست و بنابراین جوانان جامعهء ایران با شرایط بسیار پیچیده 

دهند که میان  .تحقیقات نشان می دانند های ارتباطی خود می را افزایش ظرفیت  که راهبرد حل این بحران 

 ( .ویژگی 1380جوانان ایران، ایمیل بیشترین میزان استفاده را از امکانات دیگر اینترنت دارد)میردامادی،

( و ماهیت ارتباطی،آن را به یک وسیلهء بسیار تعاملی  3،2002پذیری زمانی )کیوسیس ایمیل یعنی انعطاف 

یمیل به دلیل داشتن ویژگی مجازی بودن،نوشتاری بودن و گمنامی ( ا2005کند)فربر و دیگران،تبدیل می 

ای است که جوانان جامعهء  تواند حس امنیت و حفظ حریم خصوصی را در کاربر ایجاد کند.ایمیل وسیله می

  شود بخشی از سازوکارهای کنترل ارتباطات کند و باعث می جوانان سایر نقاط جهان متصل می  ایران را به 

 
های آنان دربارهء مشارکت (سنجش اشکال و سطوح مشارکت سیاسی دانشجویان و نگرش1383سازمان ملی جوانان) - 18

 سیاسی،تهران:انتشارات سازمان ملی جوانان.



20 

 

شود جوانان  شخصی،از اختیار اقتدار سنتی حاکم بر رفتار جوانان،خارج شود.ارزانی اینترنت باعث می 

توانند با ایجاد ایمیل مشترک، یک مطلب را به  هایی اینترنتی میایرانی از آن به خوبی بهره بگیرند.گروه 

ایرانی در اینترنت هستیم   گی های خرده فرهنهمهء اعضا ایمیل کنند.بدین ترتیب امروزه شاهد ظهور گروه 

ها بسیار گسترده بوده دهند.دایرهء این گروه می چهره،جماعت اینترنتی تشکیلبه که بدون داشتن ارتباط چهره

های مذهبی،غیر مذهبی و ضد  ها، مطالب مستهجن،نگرش و طیفی از موضوعات اخالقی تا هرزنامه 

های اینترنتی محتواهای خاص مثل آدرس ز گروهگیرد.بعضی امذهبی،ورزشی،سیاسی و...را دربر می

کنند.استفاده از ایمیل برای ارسال  ها را برای اعضای خود ارسال می جدیدترین فیلترشکن 

 19افزایش داشته است.1382ها،مخصوصا از بعد از فیلترینگ گسترده اینترنت در سال خبرنامه 

اینترنت و فراموش کردن    دهد.با قطع شدن کاهش می   از سوی دیگر مجازی بودن ایمیل قابلیت اعتماد به آن را

زندگی او در جهان واقعی نیز مختل   کلمهء عبور،ارتباط شخص با صندوق پستی مجازی قطع شده و گاهی 

ها برای عدهء زیادی قابل مشاهده است.گذشته  ایمیل آن   دانند که محتوای شود.همچنین بسیاری از افراد نمیمی

توانند به طور ناشناس به کلمهء و امنیتی و هکرهای مستعد هم می  ترنتی،مراکز دولتی از مراکز خدمات این 

 عبور شخص دست پیدا کنند و گذشتهء ارتباطی او را تحریف کرده یا در اختیار خود بگیرند.

 نقش چت در گرایش جوانان به شبكه هاي اجتماعي   -2-3-8

ها در سطح شهرهای نت ان است.گسترش سریع کافیچت یکی از پرطرفدارترین امکانات اینترنت در ایر

جا که روابط میان دو (. از آن1383توان نتیجهء عالقهء جوانان ایرانی به چت دانست)منطقی،ایران را می

های چت مکان  دهند،اتاق را ترجیح می  شود،برای جوانانی که چنین روابطی جنس مخالف در ایران کنترل می

کند وگوهای طوالنی با جنس مخالف است.چت به جوان ایرانی کمک می برای گفت خطری  مناسب،ارزان و کم 

هایی را که توان آسیب رساندن به او را ندارند، تا با دنیاهای دیگر ارتباط برقرار کند و حس تعامل با غریبه 

های  اتاق   گیری روابط صمیمانه در( میان گمنامی کاربران و شکل1383بخش )نیک  تجربه کند.مطابق تحقیق 

 وگو رابطهء مستقیم وجود دارد.گفت 

های متفاوتی از خود ارائه دهد و از جبر بدن رهایی یابد و یا حداقل حس  تواند هویت در اینترنت فرد می 

های  خویش را دوباره بسازد.اتاق   تواند چهره،اندام و موقعیت اجتماعی رهایی از این جبر را تجربه کند.فرد می

وگو  کند با همفکران و گاهی مخالفانشان وارد گفت های جوانان کمک میاص به گروهچت با موضوعات خ

رفته افراد شوند که رفته های چت باعث میخواهد شد.اتاق شوند و این مسئله باعث تقویت هویت در جوانان 

یر مترقبه آماده های غ یاد بگیرند با افراد گوناگونی ارتباط برقرار کنند و خود را برای مواجهه با موقعیت 

های ارتباطی جوانان ایرانی را بهبود  چت توانسته مهارت کنند.تحقیقات نشان داده که

های چت و برقراری رابطهء  کند که میان سابقهء حضور افراد در اتاقمی (گزارش1383بخش) بخشد.نیک 

 وجود دارد. صمیمانه رابطه مستقیم 

( نشان  1383سازی در چت هم تأیید شده است. )تاریوردی یشه وگو و نقش آن در پیشگیری از کلماهیت گفت 

شود.نتایج این تحقیق نشان انجام می  های چت بیشتر برای کشف حقیقت های دینی در اتاقدهد که بحث می

 
(بررسی عوامل مؤثر بر نگرش نخبگان علمی کشور نسبت به فیلترگذاری اینترنت از طرف 1385،علی)محبی -  19

ارتباطات دانشگاه عالمه  نامه برای اخذ درجهء کارشناسی ارشد،استاد راهنما علی اصغر کیا،دانشکدهء علومحکومت،پایان

 طباطبائی.
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های چت،تحمل بیشتری در مقایسه با  در اتاق اند که جوانان ایرانی در مواجهه با عقاید دینی مخالفداده

 دهند.هان واقعی از خود نشان می تعامالت در ج

وگو  جایگاه طرفین گفت  توانیم مدعی شویم که پوشی میهاست،با کمی چشم عالوه بر این،چت محل برابری 

المللی،امکانات در ارتباطات مجازی برابر است.داشتن کمی مهارت تایپی و احتماال دانستن یک زبان بین 

 دهد.های دیگر در اختیار جوانان قرار میجهان  نظیری برای ابراز خود و کسب آگاهی ازبی 

و  است.)برتون  ها از واقعیت شدهاز سوی دیگر،چت باعث تلف شدن وقت جوانان و فاصله گرفتن آن 

ها معتقدند چت و سایر امکانات کنند.آن (به نقش چت در گذراندن زمان به بطالت اشاره می2007اوکانر 

تر  های سالم جویی،یا بازی رفتارهایی مثل اطالع  ار افراد قرار داده،جای های نوین در اختیمشابهی که رسانه 

نظرسنجی انجام شده طی یک دورهء یک ماهه در سال   های فیزیکی را گرفته است.مطابق مثل بازی 

،چت نزد کاربران اینترنت بیشتر جنبهء سرگرمی و تفریح داشته است.به گزارش بخش نظرسنجی 1384

نفر بازدیدکننده شرکت کرده بودند،که  811هزار و  3نظرسنجی مجموعا تعداد  در این  سایت آی آر تی ان 

کنند و تنها  یابی از چت استفاده می ها برای دوست درصد از آن  17/22ها برای تفریح و  درصد از آن   49/ 13

 کنند درصد از کاربران برای تجارت و حل مشکالت خود از چت استفاده می 12/ 93

فعالیت  ای را بههای حاشیه های چت،نتوانسته به طور کامل گروههای اتاق تظار،ویژگی برخالف ان

توانند به انزوا رانده شوند.در واقع ای در چت هم میهای حاشیهدهد که گروه(نشان می 7002دارد.)بولروامی 

ار گرفتن مقابل فضای فکری  تواند فرد را از قرشناختی می های چت با تعداد زیاد کاربران،دالیل روان در اتاق 

 حاکم بازدارند.

( معتقد است اعتیاد  1996تواند اثرات زیانبار روانی به همراه داشته باشد.)یونگ افراط در چت کردن می

شود.از دید جسمی یا روانی منجر می  های اینترنتی به معنای استفاده بیش از حد از اینترنت،گاهی به بیماری 

 لی اعتیاد اینترنتی هستند. های چت منبع اصاو اتاق 

 نقش وبالگ در گرایش جوانان به شبكه هاي اجتماعي   -2-3-9

اخیر ایران را تحت تأثیر  ای است که بیش از سایر امکانات اینترنت،فضای سیاسی چند سال وبالگ پدیده 

حتی نام   1380 و تا قبل از سال است  1380ای متعلق به دههء قرار داده است.اساسا وبالگ در ایران پدیده

زبان را ، سلمان جریری اولین وبالگ فارسی 1380شهریور  61آن هم به گوش کمتر ایرانی رسیده بود.در 

های وبالگ پی بردند و به بهترین شکل از آن استفاده تأسیس کرد.زنان ایرانی خیلی زود به قابلیت 

  1380آبان  15در  ایرانی بودند کهنویسان زن کردند.شهرزاد عالم فاتحی و مرجان عالمی اولین وبالگ

های خورشید خانم و  و وبالگ 1380آبان  17وبالگ فارسی خود را راه انداختند.بعد از آن وبالگ طناز از 

کار خود را آغاز کردند .در ایران بیش از دو میلیون وبالگ   1380آبان    18افکار پراکنده یک زن منسجم از  

 20کنند  فعالیت می

توانند هر مطلبی  هاست،فضای وبالگی جایی است که افراد مینترنت هنوز غرب وحشی رسانه جا که ایاز آن

ای قرار جریان مسلط رسانه  توانند رو در روی ها می (.وبالگ 2005را در آن مطرح کنند)کربل و بلوم، 

نی ایدئولوژی و  توانند در کشوری مثل ایران به آسا ها می(.بنابراین وبالگ 1384گیرند)منتظر قائم و تاتار، 

ها را کنند و بنابراین دست حاکمیت ها خبرها را فیلتر نشده ارائه می عملکرد حاکم را به چالش بکشند. وبالگ 

 
 .44-14، صفحات 2لی شهروند امروز،سال دوم،شمارهء (قدرت وبالگ،مجلهء خبری تحلی1368نمازی خواه،سحر) - 20
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را به صورت    فیلترینگ اینترنت   1382بندند.اما دولت ایران در سال  برای تحریف و هدایت جریان خبری می 

 تری پی گرفت.جدی

(و به همین دلیل است که در میان جوانان 2005دانش فنی کمی دارند)وال، ها نیاز بهاز سوی دیگر،وبالگ 

شود.راحتی کار با  دیده می نویسان فعالی ایرانی با هر سطحی از تخصص،وبالگ 

نویسی  باعث شد جوانان ایرانی چنان به وبالگ   ها،ارزانی،گمنامی،شخصی بودن و جهانی بودن وبالگ وبالگ 

نویسی جهان تبدیل بتواند به چهارمین زبان وبالگ زمانی،زبان فارسی روی آورند که در یک مقطع 

های ایرانی،جریان تحریف نام خلیج فارس توسط  (.مورد دیگری از اثربخشی وبالگ1383شود)منطقی،

های ایرانی باعث شد مجلهء نشنال جئوگرافیک نام خلیج  مجلهء نشنال جئوگرافیک بود که اعتراض وبالگ 

ها نیرومند گرا هستند و هر دو وجه در آنجهانی -که گفتیم جوانان ایران بومیکند. چنان فارس را تصحیح 

 های ایرانی فقط مختص به ایرانی بودن گرایی در میان وبالگ دهد که ملی نشان می1384) است.)عیاری 

د. در هر دو گرا هم در فضای وبالگی ایران به شدت فعال هستنهای ضد ایرانی و قومیت نیست بلکه وبالگ 

المللی و استناد به  بین  های گرایی مثل مذهب،نوشتن به زبان های جهانی گرا شاخص گرا و ملی گروه قومیت 

های جدیدی  دیگری -دهد که خودیمی  المللی مشهود است.فضای وبالگی ایران نشان های بین قوانین و سازمان 

 گیری است.در این کشور در حال شکل

شود که بدانیم در انتخاب ریاست  ها بر روندهای سیاسی وقتی مشخص می أثیرگذاری آن ها و ت اهمیت وبالگ 

بسیاری از کاندیداها دست به کار ساختن وبالگ    1385طور انتخابات شورای شهر  و همین   1384جمهوری  

 21شدند 

گویان معتقد پاسخ صورت گرفت،اکثر  1383در پیمایشی کیفی که از سوی سازمان ملی جوانان در سال 

نویسی برای ها جایی امن است. فضای وبالگ و وبالگ بودند که وبالگ برای بیان نظرات اجتماعی و اندیشه 

ها بخشی از تنهایی خود را،که از های موردنظر چیزی بیش از تفریح و سرگرمی است. بسیاری از آن نمونه 

کنند.و اما در مورد روابط ناپیدا تقسیم می خصایص زندگی عصر مدرن است،در این محیط و با دوستانی 

نویسان امکان آن در ابتدای اجتماعی،باالخص در مورد ارتباط با جنس مخالف،اگرچه برای تمامی وبالگ 

ها موقعیت  اند که وبالگ توانسته برای آن ها اذعان داشته مفروض نبوده است،اما اکثر آن   نویسی شروع وبالگ 

دیگر  نظر فراهم کند.نکتهء قابل توجه جنس مخالف،آن هم در زمینهء اندیشه و تبادلرا در ارتباط با  جدیدی 

گویان در فضای مجازی وبالگ که مجبور به برخورد فیزیکی با دیگران  این گزارش آن است که اغلب پاسخ 

ر این مورد با نویس د وبالگ که دختران نویسند.جالب آن کنند و می تر رفتار و فکر می نیستند،بسیار آزادانه 

 کنند. پسران برابری می 

از این رسانه  های غیر مذهبی و ضد مذهبیهای اولیه گروههای خاص وبالگ باعث شد که در سالویژگی 

دردسر و ارزان برای اشاعهء افکار خود استفاده کنند.به همین دلیل در ابتدا اصطالح وبالگ با دگراندیشی  کم 

ها پی بردند و آن را ابزار های وبالگ قابلیت   اما جوانان مذهبی خیلی زود به سیاسی و مذهبی همراه شده بود.

اندازی جشنوارهء اقدام به راه  1384خوبی برای ارائه و گسترش عقاید خود یافتند. خبرگزاری قرآنی در سال  

رشته    18  وبالگ با بیش از هفت هزار پست در  1700جشنواره بیش از    نویسی قرآنی نمود که در این وبالگ 

ها  نویسی قرآنی موج جشنواره و به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی شرکت کردند.پس از جشنوارهء وبالگ 

 
 .44-14، صفحات 2(قدرت وبالگ،مجلهء خبری تحلیلی شهروند امروز،سال دوم،شمارهء 1368نمازی خواه،سحر) 21
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این موارد  نویسی مذهبی در ایران به راه افتاده و هنوز هم این حرکت ادامه دارد.از جملهو مسابقات وبالگ 

برای حسین)ع( بگوییم«    نویسی »از دلهایمان الگ توان از مسابقهء اینترنتی »وحدت اسالمی« ،مسابقهء وبمی

رضا«و...نام  نویسی امام های علمیهء خواهران، مسابقهء وبالگنویسی»پیامبر اعظم« حوزه ،مسابقهء وبالگ 

 برد.
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 های اجتماعی اینترنتی در ایران شبکه 6-2-

  اورکات طور گسترده با حضور  های اجتماعی به سال پیش بود که مفهوم شبکه   ۴حدود  

ریع رشد کرد که پس  قدر سدر میان کاربران ایرانی رواج پیدا کرد و در مدت کوتاهی آن 

 ، ایران سومین کشور حاضر در اورکات شد. آمریکاو   برزیلاز 

اما درهمان زمان شایعاتی هم رواج پیدا کرد که نسبت به عضویت در این انجمن  

گفتند که گوگل )گرداننده اورکات( از این طریق به اطالعات  هشدار دادند. می 

ست  کند و ممکن ا شخصی، عالیق و نظرات و ارتباطات خصوصی افراد دست پیدا می 

 رفتن امنیت شخصی افراد شود. این کار باعث ازبین 

هایی در سرویس  چندی پیش دادگاهی در برزیل، از گوگل تقاضای اجرای محدودیت 

از اورکات حذف شوند. البته گوگل از اجرای این   نژادپرستانههای اورکات کرد تا گروه 

 است.تقاضا سرباز زده 

بط با اورکات هستند، در آمریکا قرار  گوگل که مرت سرورهایگوگل اعالم کرده چون 

توان قوانین برزیل یا  دارند، کلیه امور مربوط به آن مطابق قوانین آمریکا بوده و نمی 

های خاصی را که بر خالف قوانین داخلی  ها را در آن دخیل کرد اما گروه سایر دولت 

 است. اند، شناسایی و بسته اورکات بوده 

گیرد، اما کاربران ایرانی به سراغ  استفاده قرارمی  هنوز مورد ۳۶۰هرچند که یاهو 

های اجتماعی ایرانی  های اجتماعی کمتر معروف و حتی شبکه های شبکه سایت 

 روند. می 

شبکه اجتماعی پرطرفدار دنیا )جدول(، به آسانی   ۲۴با نگاهی به تعداد کاربران 

ا مجموعاً بیش از یک  ه ها را درک کرد. این شبکه شود میزان تاثیرگذاری این شبکه می 

هرحال رقم  میلیارد کاربر دارند و اگرچه تعامل زیادی بین کاربران آنها هست، اما به 

 ای است. العاده فوق 

 

  گوگل جستجوگرازجمله   جستجو  موتورهای براساس بررسی های غیررسمی در 

 بکارمیرود.  شبکه اجتماعی اصطالحات زیر نیز برای 

 انجمن و  گفتگو  تاالر روم ف  پرتالوگاهی  موبالگ  میکروبالگ مجازی  جامعه

در ایران بسرعت برتعدادشبکه های اجتماعی   شبکه اجتماعی پس ازتاسیس اولین  

 بدست نیامده است  ایران افزوده شد. آمار رسمی از تعداد آنها در

  فارسیویا   ایرانی اجتماعی  شبکه  500های غیررسمی بیش ازاما با بررسی 

 اندمشغول فعالیت 

 اقسام شبکه های اجتماعی 1-6-2- 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B1%C3%9A%C2%A9%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A8%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%B2%C3%9B%C2%8C%C3%99%C2%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A2%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B1%C3%9B%C2%8C%C3%9A%C2%A9%C3%98%C2%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%86%C3%9A%C2%98%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AF%C3%99%C2%BE%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%AA%C3%9B%C2%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%85%C3%99%C2%88%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%87%C3%98%C2%A7%C3%9B%C2%8C_%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%85%C3%99%C2%88%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%87%C3%98%C2%A7%C3%9B%C2%8C_%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%85%C3%99%C2%88%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%88%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%87%C3%98%C2%A7%C3%9B%C2%8C_%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%88%C3%9A%C2%AF%C3%98%C2%B1_%C3%9A%C2%AF%C3%99%C2%88%C3%9A%C2%AF%C3%99%C2%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%88%C3%9A%C2%AF%C3%98%C2%B1_%C3%9A%C2%AF%C3%99%C2%88%C3%9A%C2%AF%C3%99%C2%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%88%C3%9A%C2%AF%C3%98%C2%B1_%C3%9A%C2%AF%C3%99%C2%88%C3%9A%C2%AF%C3%99%C2%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B9%C3%99%C2%87_%C3%99%C2%85%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B2%C3%9B%C2%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B9%C3%99%C2%87_%C3%99%C2%85%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B2%C3%9B%C2%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B9%C3%99%C2%87_%C3%99%C2%85%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B2%C3%9B%C2%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%85%C3%9B%C2%8C%C3%9A%C2%A9%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%98%C2%A8%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%9A%C2%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%85%C3%99%C2%88%C3%98%C2%A8%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%9A%C2%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%BE%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%81%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%99%C2%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%81%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%99%C2%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%81%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%99%C2%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1_%C3%9A%C2%AF%C3%99%C2%81%C3%98%C2%AA%C3%9A%C2%AF%C3%99%C2%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1_%C3%9A%C2%AF%C3%99%C2%81%C3%98%C2%AA%C3%9A%C2%AF%C3%99%C2%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1_%C3%9A%C2%AF%C3%99%C2%81%C3%98%C2%AA%C3%9A%C2%AF%C3%99%C2%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%85%C3%99%C2%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A7%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%81%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%B3%C3%9B%C2%8C
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 ازجهت ساختاری الف:

 حرف  140کوچک تاحداکثر  بالگنویسی میکروبالگینگیا   میکروبالگ

 مورد 3  همراه تلفن های   پیامکنوشتن پیغام های کوتاه درحد  موبالگ 

 ی برای جمع آوری داده هاازمنابع گوناگون ازجمله کاربران  وبگاه پرتال 

وب گاهی که کاربران درآن پرسش میکنند وپاسخ   فرومبه انگلیسی  گفتگو تاالر

 میدهند 

 محلی برای گردآمدن افراد بااهداف مشترک  انجمن 

 ازجهت جنسیت کاربرب:

که ازآن شبکه ها بهره میبرند   کاربرانی جنسیت شبکه های اجتماعی ازجهت 

 نیزدارای انواع زیر است.

عمومی دراین نوع همه اقشار جامعه میتوانند درآن  شبکه های اجتماعی - 1

 باشند.  عضویت سرویسها دارای 

 22شبکه های اجتماعی اختصاصی   -2

 مورد 3بانوان شبکه های اجتماعی ویژه  

 مورد 6کودکان شبکه های اجتماعی ویژه 

 اعضا  ازجهت حرفه وتخصصج:

نیز دارای انواع گوناگونی   اعضاشبکه های اجتماعی ازجهت حرفه یاتخصص ودانش 

است.طبق بررسیهای غیررسمی درکشورایران تاکنون شبکه های اجتماعی در موارد  

 مختلف تاسیس شده است.

 

 بحث -5-1

 
 

است. همه چیز او جوان و در مرحله شباب و افروختگی است. او در شرایط و امکاناتی  وان نسلی توانمند ج

های جامعه را از میان بردارد. قدرت عمل دارد ها و کاستی تواند حالل مشکالت باشد و نارسایی است که می

قادر  و این قدرت خود عامل سازندگی و رشد و پیشرفت او و جامعه است. او در طریق وصول به هدف،

 است موانع را درهم بشکند و مقاصد خود و جامعه اش را محفوظ دارد. 

نیروی جسمانی او در کمال اوج است و استعداد و ذهن و توجه او در نهایت رشد، همت او عالی است تا  

حدی که به گفته راسل به کمک آن می تواند محیط خویش را تغییر دهد و به گفته موریس دبس به تصور و  

قانون اخالقی و تکلیف قادر است و به جای تنگ نظری دوران گذشته مفهوم وسیع تری از هستی وارد درک  

 انگیزه های رفتار او می شود و این خود توانی جدید برای تالش و حرکت اوست. 

 
 ویكي پدیا - 22

http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%85%C3%9B%C2%8C%C3%9A%C2%A9%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%98%C2%A8%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%9A%C2%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%85%C3%9B%C2%8C%C3%9A%C2%A9%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%98%C2%A8%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%9A%C2%AF%C3%9B%C2%8C%C3%99%C2%86%C3%9A%C2%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%85%C3%99%C2%88%C3%98%C2%A8%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%9A%C2%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%BE%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%85%C3%9A%C2%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%84%C3%99%C2%81%C3%99%C2%86_%C3%99%C2%87%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%84%C3%99%C2%81%C3%99%C2%86_%C3%99%C2%87%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%84%C3%99%C2%81%C3%99%C2%86_%C3%99%C2%87%C3%99%C2%85%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%BE%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%88%C3%98%C2%A8%C3%9A%C2%AF%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1_%C3%9A%C2%AF%C3%99%C2%81%C3%98%C2%AA%C3%9A%C2%AF%C3%99%C2%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1_%C3%9A%C2%AF%C3%99%C2%81%C3%98%C2%AA%C3%9A%C2%AF%C3%99%C2%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%AA%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B1_%C3%9A%C2%AF%C3%99%C2%81%C3%98%C2%AA%C3%9A%C2%AF%C3%99%C2%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%99%C2%81%C3%98%C2%B1%C3%99%C2%88%C3%99%C2%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%85%C3%99%C2%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%AC%C3%99%C2%86%C3%98%C2%B3%C3%9B%C2%8C%C3%98%C2%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C2%A9%C3%99%C2%88%C3%98%C2%AF%C3%9A%C2%A9%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7&action=edit&redlink=1


26 

 

ان  اینان در هر جامعه ای اقداماتی سازنده می توانند داشته باشند، زیرا وارستگی شان بیشتر است و تقوای ش

افزونتر. با مردم دمسازترند. عواطف شان ریشه دارتر است. به گفته راسل ممکن است نتوانند به طور  

صریح تغییرات و اصالحات مورد لزوم را تشخیص دهند، ولی قادرند شجاعانه در راه هدف گام بردارند. 

وان نقش ها را خیلی  ، دوران جوانی دوران از هم شکستن و درهم شکستن است و نیروی ج(نهرو)به گفته

 تر از دیگران اجرا می کنند. آسان 

از قدرت و توان جوان باید برای رشد او و جامعه اش بهره گرفت و او را به صورت یک نیروی مذهبی  

درآورد، زیرا در چنین صورتی است که او می تواند نقش بسیار مهمی را در جامعه ایفا کند. مربی می تواند  

ه از وجود جوانان منظره هایی بسیار زیبا برای جامعه اش بسازد، آنها را بپروراند و  چون باغبانی باشد ک

همچنین از فرصت جوانی باید بهره گرفت و عادات غیرمفید و مزاحمی را که در درون او النه رشد دهد. 

ذیرش در او  کرده اند از میان برد و به جای آنها عادات مفید و سازنده ای را مستقر ساخت. زمینه های پ

موجود است و امکان سازندگی وجود دارد، البته به این شرط که مربی صالح و شایسته ای در سر راه رشد 

  او قرار گیرد.

لذا از آنجایي كه جوانان داراي اهمیت خاصي در هر جامعه محسوب مي گردندو پویایي جامعه نیز به پویایي 

ب ارزش ها و سلب هویت این قشر جامعه را دارند. سایت آنان مربوط است لذا برخي عوامل سعي در تخری

هاي اجتماعي كه معموال مضرات آنان بیشتر از فوایدشان است متاسفانه قصد تخریب جوانان را داشته و این 

موضوع در كشورهاي جهان سوم و كشورهاي در حال توسعه به وفوق دیده مي شود. امید است كه مسئوالن 

ینه گامهاي اساسي برداشته تا جوان ایراني با تكیه بر اصول وارزشهاي اسالمي همواره برنامه ریز در این زم

 در جهان سربلند شناخته شود. 

 پیشنهادات  -5-3

 پیشنهاد مي گردد كه در دانشگاهها سایت هاي اجتماعي مناسب دانشجویان جوان به آنان معرفي گردد. -1

ردهاي علمي در دانشگاه به نظرات و اندیشه هاي جوانان توجه  پیشنهاد مي گردد كه با گردهمایي و میزگ  -2

 گردد 

پیشنهاد مي گردد كه تجربیات تلخ جواناني كه دچار مشكالتي در خصوص استفاده از سایت هاي اجتماعي    -3

 بیگانه شده اند آنان را به جوانان دیگر انتقال دهیم.  

در دانشگاه فرهنگ سازي شده تا  نحوه برخورد    پیشنهادمي گرددكه در خصوص رابطه بین دختر و پسر  -4

 دانشجویان با یكدیگر در راستاي موازین اسالمي  واحترام متقابل انجام پذیرد.  

 منابع وماخذ 

 (نوجوانی،ترجمهء فرهاد ماهر،تهران:انتشارات سازمان ملی جوانان. 1384اشتینبرگ،الرنس) 

 نامه برای ها در بین دو نسل،پایان (بررسی رابطهء اینترنت و شکاف ارزش1383بیگی،مریم)حسین بوربور  

 اخذ درجهء کارشناسی ارشد،استاد راهنما اعظم راودراد،دانشکدهء علوم اجتماعی دانشگاه تهران.  

نامه ش، پایان (بررسی جایگاه اینترنت در ایران و نقش آن در توسعهء اجتماعی آموز 1383جباری،محمد علی) 

 دانشگاه تهران.  برای اخذ درجهء کارشناسی ارشد،استاد راهنما جمشید ایرانیان،دانشکدهء علوم اجتماعی 

 های (بازنمایی هویت دینی در فضای مجازی،بررسی تأثیر حضور در گروه 1385جلیلی فیروزی،شقایق) 
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امه برای اخذ درجهء کارشناسی ارشد، نگیری هویت دینی کاربران جوان ایرانی،پایان دینی مجازی بر شکل

 استاد راهنما هادی خانیکی،دانشکدهء علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی 

های جوانان در شهر تهران ،تهران: پژوهشکدهء  (بررسی اسنادی خرده فرهنگ1383سازمان ملی جوانان) 

 ملی مطالعات جوانان. 

های آنان دربارهء  مشارکت سیاسی دانشجویان و نگرش (سنجش اشکال و سطوح  1383سازمان ملی جوانان) 

 مشارکت سیاسی،تهران:انتشارات سازمان ملی جوانان.

های آنان دربارهء  (سنجش اشکال و سطوح مشارکت سیاسی دانشجویان و نگرش 1383سازمان ملی جوانان) 

 مشارکت سیاسی،تهران:انتشارات سازمان ملی جوانان.

 های فارسی نگاری:تحلیل محتوای وبالگ های فارسی روزنامه تار وبالگ (ساخ 1384سید علوی،سید مسعود) 

نامه برای اخذ درجهء کارشناسی ارشد،استاد راهنما سید رضا نقیب السادات، نگاران ایرانی،پایان روزنامه 

 دانشکدهء علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی. 

های قومی آذری،بلوچ،  کرد اینترنتی گروه(هویت قومی در اینترنت بررسی عمل1384عیاری،آذرنوش)

نامه برای اخذ درجهء کارشناسی ارشد،استاد راهنما ناصر فکوهی،دانشکدهء علوم ترکمن،عرب و کرد(،پایان 

 اجتماعی دانشگاه تهران. 

 ای،تهران:تهران:انتشارات ناقوس. (وبالگستان شهر شیشه 1382قاسمی،وحید)

نگرش نخبگان علمی کشور نسبت به فیلترگذاری اینترنت از (بررسی عوامل مؤثر بر 1385محبی،علی) 

 نامه برای اخذ درجهء کارشناسی ارشد،استاد راهنما علی اصغر کیا،دانشکدهء علوم طرف حکومت،پایان 

 ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی. 

 (وسایل ارتباط جمعی،تهران:انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی. 1371معتمدنژاد،کاظم) 

های  اموش،فصلنامهء (، اینترنت،سرمایهء اجتماعی و گروه 1384ظر قائم،مهدی و تاتار،عبد العزیز) منت

 . 4انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،سال اول،شمارهء 

(چیستی و چرایی هویت ایرانی،فصلنامهء تحلیلی پژوهشی فراسو،شمارهء اول،  1387میر فردی،علی اصغر) 

. 

 . . 2(قدرت وبالگ،مجلهء خبری تحلیلی شهروند امروز،سال دوم،شمارهء 8136نمازی خواه،سحر) 

 (قدرت وبالگ،مجلهء خبری تحلیلی شهروند امروز،سال دوم،شمارهء . .1386نمازی خواه،سحر) 

 سایت ویكي پدیا.

 


