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چکیده
مقاله حاضر بهمنظور شناسای اهداف ،کارکردها ،پاامدها و آثاار شابکههاای اجتمااع  ،باا روش
کاف و با استفاده از دو تکناک فوکو

اروپ با داناش آماوزان و دانشاجویان ،همچناان مصااحبه

عماق با کارشناسان به انجا ،رساده اسات .روش جماعآوری اطالعاات ،اساتفاده از پرسشانامه بااز و
ساختیافته برای جمعآوری نظر کارشناسان ،دانشآموزان و دانشجویان بوده است .آثاار و پاامادهای
شبکههای اجتماع در استان اردبال پرسش اصل این مطالعه است .از جمله نتایج مهم که بهدسات
آمده ،م توان به شناسای کارکردهای مهم چون امکان اضافه کردن برخ خدمات از ساوی کااربر،
وجود ارتباطات چندجانبه ،سرعت انتشاار و انتقاال اطالعاات و  ...اشااره کارد .در کناار قابلااتهاای
سرار،کننده و تفریح  ،اطالعیاب  ،اطالعرسان و بهدست آوردن توانمنادیهاای روزماره ،برخا از
پاامدهای منف شبکههای اجتماع شامل مواردی همچاون افازایش شاایعهپراکنا  ،انتشاار اخباار
کذب ،نقض حریم خصوص  ،انازوا و دور مانادن از محااطهاای واقعا  ،ارائاه هویاتهاای جعلا و
سوءاستفاده از دیگران ،تغاار سبک زنادا و تحماال عاادتهاای غلاط اسات .همچناان برخا از
پاامدهای منف استفاده از این شبکهها در استان اردبال که خاص این اساتان باوده ،ماواردی چاون
افزایش حس ناساونالاتم و قوماتارای در مقایته با سایر اساتانهاا و افازایش خشاونت را شاامل
م شود که ط بررس ها شناسای شدهاند.
واژگان کلیدی :شبکههای اجتماع  ،پاامدهای اجتمااع  ،کارکردهاا و آساابهاا ،اهاداف
شبکههای اجتماع
 .1نویتنده متئول؛ دکترای رادیو ،تلویزیون و سانما (دانشگاه دولت استانبول)؛
mohammadbagher.sepehri@yahoo.com
 .2دکترای جامعهشناس (دانشگاه آزاد شهرضا)
m_farnam@yahoo.com
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مقدمه
اینترنت از بزرگترین دستاوردهای بشری ،با کارکردها و قابلاتهای وساع و ناتمام
است که هر روز بر وسعت آن افزوده م شود و اغلب جنبههای مختلاف زنادا بشار را
زیر تأثارات مثبت و منف قرار م دهد .ظهور فضای سایبر و امکانات کاه فنااوریهاای
اطالعات به همراه آوردهاند ،امادها ،آرزوهاا و کاابو هاای را در پا داشاته اسات .در
چنان دوران  ،ارتباطات رایانهای مجموعهای از جوامع مجازی را بهوجود م آورند که در
نتاجااه آن ،همااه ساااختارها و فرایناادهای مااادی و معنااوی بشاار داراااون م ا شااوند.
()Castells, 2009: 24
در فرایند داراون و تحاونت موجاود در فضاای ساایبری ،هادف و مبناای اصال
اینترنات ،برداشااتن فواصاال جغرافاااای از سرتاساار دناااا و ایجاااد تغاااار و تحااونت در
عرصههای ارتباط و تبادنت اطالعات اسات (اساکندری .)1935 ،شااید کتا تصاور
نم کرد که جنبه اجتماع اینترنت به صورت کاربرد اصل درآید و شبکههای اجتمااع
کنون ظهور کنند .وجود امکانات کاه در مااان کااربران اینترنات ماورد اساتقبال قارار
ارفته ،بهاونهای است که شاید بتاوان آن را یکا از ماؤثرترین خادمات ارائاه شاده در
اینترنت بهشمار آورد .این شبکههاا طا ساالاان اخاار ،تغااارات چشامگاری در نظاا،
اجتماع کشورهای مختلف بهوجود آوردهاناد و باعاث تغااارات بنااادین و حرفاهای در
دناای ارتباطات شدهاند.
هدف از ایجاد چنان شبکههای بهطور کل  ،سازمانده انواع ااروههاای اجتمااع
مجازی با تکاه بر اشتراکات مختلف و رسادن به هدف مشترک غالباً سااس  ،اجتماع
و فرهنگ در دناای واقع  ،توساعه مشاارکتهاای اجتمااع و باه اشاتراک اذاشاتن
عالقهمندیها از سوی اعضاست .کارکردهای که بدون آن ،شابکههاای اجتمااع معناا
ندارند ( .)Lai, turban, 2008:387به اشتراک اذاشتن دغدغهها و عالیق ،باا دیگار
کاربران و مبادرت به ایجاد محتوا از سوی اعضا (برخالف سایر رسانههاا) از ویژاا هاای
مهم این شبکههاست .از یک طرف ،تعامل و تأثاراذاری مخاطباان در تولااد و انتخااب
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محتوای دلخواه زیاد است و از طرف دیگر ،تبلاغات هدفمند اینترنت این سایتها یک
از منابع مهم کتب درآمد هتتند (سلطان ور .)1983 ،وجود چناان کارکردهاای باعاث
ایجاد تغاار و تحونت در زندا کاربران ،بهطور خاص و کل مارد ،،باهطاور عاا ،شاده
است .با توجه به شرایط جواماع و قابلااتهاای شابکههاای اجتمااع ما تاوان شااهد
پاامدهای مثبت و منف آنها در جامعه بود .بدیه اسات کاه ااار اساتفادهای صاحاح و
اصول از این شبکهها صورت نگارد ،پاامدهای منف ب شماری به دنبال خواهند داشت.
نتایج پژوهشهای انجا ،شده (سلامان پور ،1983 ،بشاار و افراساااب )12 :1931 ،
نشان م دهند که در کنار همه آثار مثبت شبکههای اجتماع  ،تصور برخ از پاامدهای
منف آنها و چالشهای که ایجاد م کنند ،امری بدیه است .اکثر اعضاای شابکههاای
اجتماع معتقدند که ماان عضویت در شبکههای اجتماع اینترنت و زندا آنها رابطه
چشمگاری برقرار است؛ اغلب مردان و زنان معتقدند که شبکههاای اجتمااع اینترنتا
توانتتهاند به مازان بانی  ،در نوع ادباات افراد جامعاه ماؤثر باشاند .همچناان باشاتر
مرد ،بر این باور هتتند که عضویت در شبکههای اجتماع اینترنت توانتاته اسات بار
سبک پوشش آنها در جامعه تأثاراذار باشاد .خاانوادههاای ایرانا  ،فضااهای مجاازی را
مجال شکلااری اجتماعات جدیدی برای خود یافتهاند چنانکه بعد از عضاویت در ایان
شبکهها ،خود را بهطور خالصه معرف م کنند و به راحت به دیگران اجازه م دهند تاا
با آنها ارتباط برقرار کنند .حت بدون تحقاق و بررسا عوامال زیانبااری کاه ایان ناوع
موقعاتها ممکن است در پ داشته باشند ،به تبادل افکار ،مطالب و یاا انتشاار تصااویر
خصوص خود م پردازند و این تفکر را نوع آزاداندیش م پندارند .وضعات پاش آمده
بهاونهای است که نباید با آن برخورد سلب کرد بلکه بررسا و ریشاهیااب مشاکالت و
پاامدهای منف ناش از آن و در پاش ارفتن راههای اصالح  ،ب تردیاد نتاایج بهتاری
دربرخواهد داشت .نگاه اجمال به محتوای شبکههای اجتماع نشان از این حقاقت دارد
که آنچه در این شبکهها غالب است ،انتشار دادن مطالب بدون سند و منبعا اسات کاه
اعتماد به آنها باید در پایانترین درجه باشد اما شرایط به اونهای است که ایان مطالاب
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ااه اروههای را در جامعه به واکنش وام دارد و آرامش موجود را برهم ما زناد ،حتا
برخ اوقات شایعات بهحدی باشتر م شود که متئونن جامعاه را باه پاساخگوی و رد
1

شایعات و تالش برای آرا،بخش به افکارعموم وام دارد.

متئله اصل اینجاست که با تمام مزایا ،معایب و پاامدهای مثبت و منفا شابکههاای
اجتماع  ،مالاونها کاربر از انواع این شبکههاا اساتفاده ما کنناد و ایان آنهاا را در معارض
تهدیدها و آسابهای فراوان قرار ما دهاد ( ،)Pempek, 2009: 233اماا هناوز باهطاور
آشکار و اتترده ،درباره پاامدها و آثار مخرب آن استفاده از این شبکهها و اطالعسان دقااق
درخصوص راهکارهای کاهش و از بان بردن آثار منف آنها تالش صاورت نگرفتاه و در ایان
زمانه باید اقدامات اساس انجا ،اارد که هم از وظایف دولت و متئونن ذیرباط و هام بار
عهده کاربران است .با توجه به اهمات و حتاسات رساانههاای ناوین کاه باهعناوان جزئا
جدای ناپذیر در توسعه یا پسرفت جوامع ارتباط نقش ایفا م کنند ،جا دارد که به ایان امار
مهم با حتاسات باشتر و با برنامهریزی دقاقتر برای تقویت مزایا و کااهش یاا از باان باردن
چالشها و آسابهای آن اقدا ،اردد و اا،هاای کااربردی و راهباردی در ایان راه برداشاته
شود .با وجود قابلاتهای شبکههای اجتماع  ،این مهم در کشور ما و بهخصاوص ،در اردباال
مورد غفلت واقع شده است و به هماان دلاال ،بررسا چاالشهاا و آساابهاای آن اماری
ضروری م نماید .بنابراین ،موضوع شابکههاای اجتمااع و آثاار و پاامادهای آن در اردباال
محور اساس این مطالعه را تشکال م دهد.
اهداف و پرسشها
مقاله حاضر بهدنبال دو هدف شناسای اهداف و کارکردهای شابکههاای اجتمااع و
شناسای پاامدها و آثار آنها بوده است .بار ایان اساا  ،پانج ساؤال طراحا شاده کاه
عبارتاند از )1 :کارکردهای شبکههای اجتماع کدا،اند؟  )2شبکههای اجتمااع دارای
 .1شبکههای اجتماع  ،فرصتها و تهدیدها ،به نقل از سایت هراز ناوز آمل
http://haraznews.com/173650/
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چه اهداف هتتند؟  )9پاامدهای منف شابکههاای اجتمااع چاتات؟  )5پاامادهای
منف شبکههای اجتماع در استان اردباال کادا،اناد؟  )4چاه راهکارهاای بارای رفاع
پاامدهای منف شبکههای اجتماع وجود دارند؟
مباقث نظری
رسانه اجتماع کاربرد فناوریهای متحرک وب پایه برای تبدیل ارتباطات به دیاالوا
دوسویه است .رسانههاای اجتمااع  ،رساانههاای بارای تعامال اجتمااع هتاتند کاه از
تکناکهای ارتباط بتاار در دستر

و اتترشپاذیر 1اساتفاده ما کنناد (رساانههاای

اجتماع ؛ به نقال از ساایت همشاهری آنالیان .)2بریاان ساولاس در تعریاف رساانههاای
اجتماع م اوید ،رسانههای اجتماع از محتاوای دموکراتااک تشاکال شادهاناد و درک
درست از روند نقش مرد ،دارند ،زیرا نقش آنها تنهاا خوانادن و منتشار کاردن اطالعاات
ناتت ،بلکه آنها اطالعاات را تولااد ما کنناد و بارای دیگاران باه اشاتراک ما اذارناد
( .)Solis, 2007همچنان براسا

تعریف دیگر ،رسانههای اجتمااع توصااف ابزارهاای

آنالین است که مرد ،از آنها برای اشتراک محتوا ،پروفایلها ،نظرها ،دیدااهها ،تجربااات و
افکار استفاده م کند .بنابراین ،رسانههای اجتماع  ،تتهالکنناده افتگوهاا و کانشهاای
متقابل آنالین بان اروههای از مرد ،هتتند .این ابزارها شامل باالگهاا ،تابلوهاای پااا،،
پادکتت ،ماکروبالگ ،نشانهاذاریها ،شبکهها و ویک هاست( .افتاده)123 :1988 ،
برخ صاحبنظران به جای استفاده از واژه رسانههای اجتماع باا توجاه باه کاارکرد
شبکهای این دسته از رسانهها ،استفاده از واژه شبکههای اجتماع را تارجاح ما دهناد.
هلن صدیق بنای معتقد است هر چند شبکههای اجتماع  9برای نامادن اروه از افراد
که در ماان خود دارای ارتباطات وساع و متتمر هتتند و حلقه ارتباطات منتاجم را
تشکال م دهند ،بهکار م رود ،امروزه بهطور عمده برای ناماادن پایگااههاای اینترنتا
1. Scalable
2. http://www.hamshahrionline.ir/details/135464/Communication/internetMedia
3. Social Netwerk
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کاربرد دارد؛ پایگاههای که افراد با عضویت در آنها امکاان دساتااب باه اطالعاات ساایر
اعضا ،آشنای با عالیق آنها ،به اشتراکاذاری تولادات متنا  ،صاوت و تصاویری و نااز
تشکال اروههای براسا

عال یاق مشاترک باا برخا دیگار از اعضاای پایگااه را پاادا

م کنند( .صدیق بنای)51 :1981 ،
آمار روز افزون بازدیدکننداان شبکههای اجتماع  ،باانکننده جذاباتهاای متعادد
جوامع مجازی برای جذب کاربران اینترنت است .راهاندازی شبکههاای اجتمااع جدیاد
ناز خود نشان دهنده مازان عالقه کاربران به این فضاست (به نقل از ساارو

فتااح -

 .)Hauber, 2007این شبکهها مکان برای به اشاتراک اذاشاتن عقاادههاا و نظرهاای
کاربران است .تبادل نظر درباره ایدههای جدید در فضای مجازی ،در کشورهای مختلاف
جهان ،از قابلات شبکههای مجازی است .اهداف مختلاف تجااری و تبلاغا نااز سابب
راهاندازی شبکههای اجتماع م شود؛ به همان دلال ،اهمات ایان شابکههاا روزافازون
است و محبوبات باشتری در ماان کاربران خود پادا کردهاند .در عان حال که محبوبات
شبکههای اجتماع در ماان کاربران باشتر شده ،فضای ایجاد شده بهاونهای اسات کاه
یک فضای عموم مجازی را شکل م دهد .در این باره هابرما

در نظریه حوزه عموم

توضاح داده است.
قوزه عمومی هابرماس و شبکههای اجتماعی
هابرما

تعبار حوزه عموم را در اطالق به عرصههاای اجتمااع باهکاار ما بارد؛

عرصههای که در آنها ،افاراد از طریاق مفاهماه ،ارتبااط و اساتدنل مبتنا بار تعقال،
موضعااریها و جهتااریهای هنجاریای اتخاذ م کنند که بر فرایناد اعماال قادرت
دولت ،تأثارات آااه دهنده و عقالن ساز باق م اذارند ،به عبارت دیگر ،افراد در حوزه
عموم از طریق مفاهمه و استدنل ،در شرایط عاری از هراونه فشار ،اضطراب یا اجبار
درون یا بارون  ،بر مبنای آزادی و آااه تعامل و در شرایط برابر برای تما ،طرفهای
مشااارکتکننااده در حااوزه عمااوم یادشااده ،مجموعااهای از رفتارهااا ،مواضااع و
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جهتااریهای ارزش و هنجاری را تولاد م کنند .این مجموعه ،در نهایت باه صاورت
ابزاری مؤثر برای تأثاراذاری بر رفتار و عملکارد دولات ،باویژه عقالنا سااختن قادرت
دولت عمل م کند( .نوذری)593 :1981 ،
هابرما

در تباان و توضاح مفهو ،حوزه عموم چنان م نویتد :منظور ما از حوزه

عموم پاش از هر چاز ،قلمروی از حااات اجتمااع ماسات کاه در آن چاازی نظاار
افکارعموم بتواند شکل بگارد .بر این اسا  ،تمام شهروندان باید از امکاان دسترسا
به حوزه عموم برخوردار باشند .در جریان هر مکالمه یا افتگاو کاه طا آن ،اشاخاص
خصوص در کنار هم جمع م شوند تا اجتماع را تشکال دهند ،در حقاقات بخشا از
حوزه عموم شکل م اارد یا ایجاد م شود .شهروندان یا افرادی که در کنار هم جماع
شدهاند ،نه در مقا ،افراد اقتصادی یا حرفهای که تنها به فکر اداره اماور خصوصا خاود
هتتند و موظف به اطاعت و تبعات از قواعد مذکورند؛ شهروندان و افراد خصوص زمان
به منزله عمو ،عمل م کنند که بدون اجبار و اضطرار بتوانناد باه متاائل ماورد عالقاه
مرد ،یا منافع و مصالح عموم ب ردازند( .همان )95 :
افتگو ،عنصر مرکزی حوزه عموم هابرما

است ( .)Poster, 1995به عباارت دیگار،

از طریق افتگو است که افکار عموم شکل م اارد و به این ترتاب ،حوزه عموم م تواناد
به وظافه اصل خود ،یعن نقد سااستهای دولت ب ردازد و موجب عقالن شادن آنهاا شاود.
اما افتگو در حوزه عموم هنگام نقش رهای بخش خود را ایفا خواهد کرد که شارایط زیار
برقرار باشد )1 :عقالن انتقادی باودن محتاوای افتگاو  )2افتگاو دربااره موضاوعات مادن
مشترک شهروندان نه موضوعات خصوص  )9نادیده ارفتن تمایزها و تفاوتهاا و در مقابال،
مشارکت افراد در افتگوها همچون افراد برابر  )5محدود بودن فرایند افتگو باه شاکلاااری
افکارعموم  )4ترجاح یک حوزه عموم یک ارچه ،کاه رساادن باه وفااق در آن بار تناوع و
تعدد حوزههای عموم امکانپذیر باشد( .ماناوند)124 :1984 ،
هدف اصل حوزه عموم این است کاه مااان شاهروندان دربااره «خاار مشاترک»
بحثهای انتقادی عقالن صورت اارد و این امار ،باه صاورتبنادی یاا تادوین سلتاله
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اقدامات که همتو با منافع عمو ،عمل م کند ،منته شود .در ایان مااان ،رساانههاای
جمع با توجه به تمرکزشان بر انتشار اخبار و تحلالهاای انتقاادی مارتبط باا عملکارد
دولت ،یک از ارکان حوزه عموم کارآمد هتتند)Obrien, 2003( .
از حوزه عموم هابرما  ،اساساً بهعنوان ابزار تحلال برای توصاف فضاای اساتفاده
م کنند که در جامعه بورژوای ماان حوزه خصوص و دولت پدید آمده بود .شاهروندان
در این فضا به تأمل و تعمق انتقاادی دربااره خاود و دولات ما پرداختناد و در نتاجاه
مباحث عقالن و منطق  ،نوع توافق و اجماع پدید م آمد)Plaisted, 2003( .
اینترنت و قوزه عمومی
اینترنت بهدلال برخورداری از ویژا های چون تعامل بودن ،امکاان تشاکال اجتماعاات
مجازی ،سهولت تولاد و انتشار اطالعات ،فعال بودن مخاطب ،جهان باودن و تمرکاز زدایا ،
در مقایته با سایر وسایل ارتباط جمع م تواند بهعنوان احااار حاوزه عماوم تلقا شاود.
البته نباید رابطه اینترنت و حوزه عموم را بهصورت ساده و قطب ترسام کارد .درخصاوص
نقش اینترنت (بهدلال ویژا متفاوتش با رسانههای دیگار) در شاکلاااری حاوزه عماوم
جایگزین ،دیدااههای متفاوت وجود دارد( .خلال و کفاشان)3 :1981 ،
اینترنت ،اجتماع الکتروناک است که از شبکه اتتردهای از شاهروندان آزاد و برابار
در سطح جهان تشکال شده است (کاستلز .)1981 ،این شهروندان قادرناد دربااره هماه
جنبههای زندا بحث کنند ،ب آنکه از کنترل و نظارتهای دولت و حکاومت هارا
داشته باشند (محتن  .)1981 ،همچنان باید به این متئله توجه داشات کاه مباادنت
اینترنت  ،غاراقتصادی است ول رسانههای جمع بهطور فزایندهای تجااری هتاتند .در
اینترنت هر کت م تواناد مطلبا را انتشاار دهاد در حاال کاه نشار از طریاق دیگار
رسانههای جمع در کنترل مالکان آنهاست .طاف وساع از تفکرات عماو ،در اینترنات
یافت م شود ،اما بحث و افت واو در رسانههای جمع  ،محدود و بهنحوی حتابشاده،
انعکا

جهانبان مالکان آنهاست( .ک مور)39 :1332 ،
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به اعتقاد الانا تورنتون ،اینترنت بهدلال برخورداری از ویژا های خاص خود م تواند احااار
حوزه عموم باشد .این ویژا ها عبارتاند از )1 :توانای اروههای ذی نفع کوچک بارای یاافتن
یکدیگر و برقرار کردن ارتباط )2 ،توانای افراد و اروه های کوچاک بارای معرفا خاود و ارائاه
دیدااههای اونااون )9 ،بقا و ماندااری مواد و اطالعات در اینترنت و  )5تعامل بودن که باعاث
شکل ااری ارتباط دوسویه بان فرستنده و دریافتکننده م شود)Thornton, 2003( .
البته برخ افتهاند :که هرچند اینترنت از مزیتهاای برخاوردار اسات ،وجاود ناوع
حوزه عموم را که هم نافع باشد ،هم جنبه نمایندا داشته باشد و در عان حال ،متاوازن
و برابر باشد ،تضمان نم کند .اینترنت بدون تعهد واقع باه "بااان آنالیان" صارفاً تاوهم
اشودا را عرضه م کند .این واقعات که فناوریهاای آنالیان فقاط در دساتر

و قابال

مصرف برای بخش از جمعات هتاتند و باه شاکلاااری حاوزه عماوم انحصاارارایانه،
نخبهارایانه و به دور از الگوی آرمان  ،کمک م کنند ،چندان هم از الگاوی حاوزه عماوم
باااورژوای قااارن هفااادهم و هجااادهم متفااااوت ناتااات (.)Papacharissi, 2004
همچنان بریزل استدنل م کناد کاه امناام و فقادان مکانااک و فشاردا و تاراکم
اینترنت ،برای همبتتگ اجتماع مخرب است .او چنان نتاجاه ما ااارد کاه فقادان
متئولات و تعهد یک ارچه و منتجم ،قابلاات واقعا اینترنات را باهعناوان یاک حاوزه
عموم خنث م سازد ( .ماناوند)192 :1981 ،
روششناسی
این مقاله با استفاده از روش کاف  ،آسابها و پاامدهای شبکههاای اجتمااع را در
شهر اردبال مورد بررس قرار م دهد .مطالعاه حاضار ،باا اساتفاده از دو تکنااک ااروه
کانون یا فوکو

اروپ و مصاحبه عماق با صاحبنظران به شرح زیر انجا ،شده است.

تکنیک اول :گروه کانونی (فوکوس گروپ)
اروه متمرکز با این هدف تحت نظر قرار م اارند که انواع بهخصوص از اطالعات را
از مجموعه افراد مشخص به دست آورند .به عبارت دیگر ،افارادی کاه بارای شارکت در
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یک اروه کانون دعوت م شوند ،باید قادر و مشتاق باشاند کاه اطالعاات ماورد ناااز را
فراهم آورند و نماینده مناسب برای جمعات مورد نظار باشاند .باه ایان ترتااب ،تعاداد
اروهها با توجه به اهداف پژوهش ،منابع موجود و بررس مدار

(برای یافتن اروههاای

دانشآموزان) و دانشگاهها (برای ایجاد اروههای دانشجوی ) تعااان شاد و شاش ااروه
برای اینکار در نظر ارفته شدند.
در مقاله حاضر ،پژوهشگر بهعنوان مدیر و یک نفر دیگر بهعنوان یاریگر او برای اجارا
و هدایت جلتات تالش کردند .پرسشهای مصاحبه در جهات اهاداف پاژوهش پوشاش
داده شدند و تعادل منطق باان شارکتکنناداان برقارار شاد .همچناان باا مادیریت
جلتات و تشویق همه شرکتکننداان به شرکت در بحث ،نهایات تاالش بارای کاانون
بودن بحث صورت ارفت .به این ترتاب ،بحثهای اروه بر محاور موضاوعات و مباحاث
مرتبط با اهاداف پاژوهش باهطاور مقتضا و مناساب پااش رفات .ابتادا از ساؤانت و
موضوعات کل تر آغاز شد و س س به سمت متایل تخصصا و مارتبط باا اهاداف جلاو
رفت و تمام تالشها به کاار ارفتاه شاد تاا هماه اعضاا در بحاثهاا شارکت کنناد و
پاسخگوی سؤانت باشند.
جامعه آماری و قجم نمونه گروههای کانونی
جامعه آماری در بخش فوکو
بودهاند .با بررس دقاق مدار

اروپ ،دانشآموزان و دانشجویان سااکن در اردباال
و دانشگاهها و همکاری با نواح آموزش و پرورش بارای

تشکال اروههای کانون دانشآموزی ،با دانشگاههاای محقاق اردبالا  ،پااا ،ناور و آزاد
اردبال ناز برای شکلدادن به ااروههاای دانشاجوی همکااری باه عمال آماد .پاس از
صحبت های اولاه با دانشآموزان و دانشجویان ،از آنان درباره شبکههای اجتماع  ،مازان
آشنای و همچنان نوع و نحوه فعالات در شبکههای اجتماع پرساده شاد و در نهایات،
افرادی که در این زمانه صاحب فکر بودند و در این شبکهها فعالات داشاتند یاا مشاتاق
به شرکت در کاراروهها بودند ،انتخاب شدند .با توجه باه اینکاه بارای پاژوهش  1ااروه
( 9اروه دانشآموزی و  9اروه دانشجوی ) در نظر ارفته شده بود ،و با توجاه باه اینکاه
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برای هر اروه  5تا  1نفر کفایت م کارد .بارای هار ااروه 1 ،نفار در نظار ارفتاه شاد.
در کاراروههای دانش آموزی ،یک از اروهها متشکل از مردان و اروه دیگر ،متشاکل از
زنان باود .در ااروه ساو ،نااز از افاراد مخاتلط مارد و زن اساتفاده شاد .همچناان در
کاراروههای دانشجوی اروه چهار ،را اروههای کانون دانشجویان مرد شکل م دادناد
و اروه پنجم متشکل از دانشجویان زن بودند .آخرین ااروه ،یعنا ااروه ششام را نااز
دانشجویان مختلط مرد و زن شکل داده بودند .بارای ااروههاای داناشآماوزی از افاراد
 14تا  18سااله اساتفاده شاد و بارای دانشاجویان نااز از افارادی کاه دانشاجوی دوره
کارشناس و یا سال اول کارشناس ارشد بودند ،دعوت به عمل آمد.
تکنیک دوم :مصاقبه عمیق
در این نوع از مصاحبه ،رویکرد پژوهشگر کماباش هادایتکنناده اسات اماا باه هار
شکل ،اوست که موضوع مورد مصااحبه عمااق را پاشانهاد ما دهاد .پژوهشاگر آزادی
کامل در اداره مصاحبه دارد؛ هماناونه که مصاحبه شونده ناز در پاسخ هایش از آزادی
کامل برخوردار است .در این مورد ،انجا ،تعدادی مصااحبه مفااد باه نظار ما رساد .در
مصاحبه عماق ناز ،پژوهشگر تالش م کند محتوای پنهان مصاحبه را ،مشاهده و آن را
به شاوهای کاف تحلال کند .مصاحبه عماق در این روش بر فرد متمرکز است .در ایان
پژوهش ،از سؤانت ساختاریافته و باز استفاده شده است .با توجه به اینکه در پاژوهش از
دو روش استفاده شده و به این ترتاب ،به دست آوردن تحلال درست ،امکاان مقایتاه و
بررس نتایج بهدست آمده از دو تکناک ،ایجااب ما کارد کاه در مصااحبه عمااق نااز
سؤانت مشخص از نوع سؤانت باز باشند تا از این طریق بتوان با ساؤانت مشاابه در دو
تکناک فوکو

اروپ و مصاحبه عماق به نتایج تحلال درست دست یافت.

جامعه آماری و قجم نمونه مصاقبه عمیق
برای انجا ،مصاحبه ،فهرست از استادان دانشگاه ،مدیران رسانهای ،صاحبان اروههاا
و شبکهها در حوزه شبکههای اجتماع  ،فعانن و افراد مشهور تهاه شاد کاه در نهایات،
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 41نفر را در بر م ارفت .س س با بررس های دقاقتر ،این فهرست به  91نفار کااهش
یافت .پژوهشگر با مراجعه به افرادی که در فهرست بودند ،توانتت باا  11نفار مصااحبه
عماق انجا ،دهد .نظر به اینکه محدوده زمان پژوهش بهاونهای بود که در زماان مقارر
باید مصاحبهها انجا ،م ارفت ،برخ از افراد بهدلال متائل یا مشاکالت نتوانتاتند در
مصاحبه حاضر شوند و در نهایت با  11نفر مصاحبههای عماق صورت ارفت .با توجه باه
اینکه بهنوع اشباع در پاسخها وجود داشت؛ یعن از مصاحبهها نتاایج مشاابه باهدسات
م آمد ،ادامه کار و افزودن مصاحبههای دیگر ،نتاجه متفاوت دربرنداشات و باه هماان
دلال به  11نفر اکتفا شد.
یافتههای پژوهش
مبنای پژوهش مقاله حاضر ،بر دو هدف اصل و مهم (شناسای اهداف و کارکردها و
شناسای آثار و پاامدهای شبکههای اجتماع ) استوار است که تمام مراحل پژوهش بر
پایه آن شکل ارفتهاند .بر این اسا  ،پنج سؤال شاکله اصل مقاله را تشکال دادهاند که
در ادامه به بررس نتایج بهدست آمده پرداخته م شود.
کارکردها و اهداف شبکههای اجتماعی
دناای امروز بر اسا

فضای غار حقاق شکل ارفته که زندا انتانها را از آنچاه

پاش از این در فضای سنت تجربه م کرد ،متفاوت کرده اسات .اماا اماروزه در جهاان
زندا م کنام متفاوت تر از قبل و بتاار مهاج و ااجکننده که همه انتانها را درااار
خود ساخته است .چه با نگاه مثبت مانند اادنز که فضاای ساایبر را فضاای تعاامل
م داند و چه با دیدااه منف و بدبانانه مانند بودریار که اعتقاد دارد ما دیگر در حکام
افراد با یکدیگر ارتباط برقرار نم کنام ،بلکه پاا،های بر صفحه رایاناه دیگاران هتاتام،
ناچاریم تا فضای مجازی و در درون آن ،شبکههایاجتماع را دناای تعامل شده بارای
همه انتانها بدانام و اینکه تصویر کنام خود را در تله فنااوری ارفتاار کاردهایام و باه
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دست خود ،زندا را به این دستاورد بشر س ردهایم تا هر آنچه بخواهد بر سر ما باااورد.
این وضعات و نگاه عمق به متئله شبکههای اجتماع  ،نشان از کارکردهای متفااوت
و متنوع؛ همچنان اهداف خاص و عام دارد که از دل چنان فناوریهای برم آید.
سثال اول :کارکردهای شبکههای اجتماعی کداماند؟
شناسای و دستااب به اهداف و کارکردهای شبکههای اجتماع هادف مهام اسات
که م توان بر اسا

آن ،متاری را که در حال پامودن است و یا در آینده طا خواهاد

شد ،بهطور صحاح و اصول تعاان کرد .بر اسا

آنچه روند پژوهش مقاله حاضر باه آن

دست یافت و ط بررس های کارشناسانه و جلتاات فوکاو

ااروپ باه دسات آماده،

کارکردهای که ط این متار شناسای شدهاند ،در جدول شماره  1آمدهاند.
جدول شماره  :0کارکردهای شبکههای اجتماعی
 -1ام ان اضافه کردن ام انات و خدمات از سوی کاربر  -4وجود ارتباتات چندجانبـه  -9جمعـی
بودن انسانها  -2قدرت بسیج کردن آحاد مردم و سازماندهی  -1دسترسی به دیدگاهها و نظرهای
اکثر مردم  -1سرعت انتشار و انتقال اتالعات  -1همهگیر و همه جانبه بودن شب ههای اجتمـاعی
 -8تسهیل ارتباتات  -3نداشتم محدودیت م انی و زمـانی  -11بـاال بـودن امنیـت شـب ههـای
اجتماعی  -11کم هزینه بودن  -14ارتباط با چندیم نفر بـهتـور همزمـان  -19سـادگی اسـتفاده
 -12فردگرا کردن انسانها در جامعه حقیقی و جم گرا کردن مردم در فضاهای مجازی  -11نبـود
سانسور و جریان آزاد اتالعات ،نبود فیلترینگ از هـر نـوعی  -11ام ـان برقـراری تمـا تلفنـی
رایگان  -11ام ان انتقال انواع پیام و قابلیت اشتراکگـذاری  -18ایجـاد حلقـههـای مخاتبـان و
کاربران بهتورعمومی یا تخصصی  -13ایجاد فضایی تعاملی  -41ایجـاد خالقیـت بـرای کـاربران
 -41قدرت تصحی و فیدب  -44آنالیم و به روز بودن  -49چند رسانهای بـودن (ارسـال صـدا،
تصویر و متم توامان)  -42وسعت زیاد شب ههای اجتماعی  -41آموزشی بودن  -41فضای مناس
برای تحری انگیزههای اجتماعی ،سیاسی و غیره  -41شفافیت در ارائه متون و تصاویر  -48تعدد
کاربران  -43تولید محتوا از سوی کاربران  -91عضوگیری آسان
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سثال دوم :شبکههای اجتماعی دارای چه اهدافی هستند؟
عالوه بر کارکردهای شبکه های اجتماع  ،اهداف این شبکه ها ناز از اهمات بتزای
برخوردار است .اهداف که در این شبکهها دنبال م شود ،مواردی همچاون تبلاغااات
هدفمند اینترنت  ،جهان سازی و کنترل دولات هاا را در برما ااارد کاه خاود دارای
هدف های آشکار و پنهان دیگری است؛ هدف های که استفاده از شبکههاای اجتمااع
را حتا تر و نوع و شرایط استفاده از آن را با اهمااتتار جلاوه ما دهاد .تعماق در
محتواهای مورد استفاده در شبکه های اجتماع اهمات آن را باشتر آشکار ما ساازد.
محتواهای چون اخبار و متائ ل سااس روز ،مطالب ادب و هنری ،محتواهای مذهب ،
دین و اخالق  ،همچنان آموزه های تربات  ،مطالب علم و آموزش یا متائل مرتبط
با فرهنگ و جامعه ،دغدغه های چون سالمت ،بهداشت ،پزشک و محاطزیتت و نااز
مطالب تخصص که به عالیق شغل و ساالیق شخصا مرباوط ما شاوند؛ همچناان
مطالب سرار ،کننده و محتواهای تفریح که د رصدد ااذران اوقاات فراغات و تمادد
اعصاب اند  ،باعث ایجاد و تقویت اهداف مورد استفاده از شبکه های اجتماع م شوند و
بر اسا

آنها م توان شاهد پاامدهای مثبت یا منف و مزایا و آسابهای مرتبط باود.

در همان زمانه ،دیدااه های دانش آماوزان ،دانشاجویان و کارشناساان کاه در حاوزه
شبکههای اجتماع فعال اند ،بهعنوان کاربر حضور دارند و صاحب مطالعه ناز هتاتند،
در جدول شماره  2آمده است.

آسیبشناسی شبکههای اجتماعی در جامعه ایرانی 010 ...
شماره
1

4

9

2

1

1

جدول شماره  :1اهداف شبکههای اجتماعی
گزینهها
اهداف
 دسترسی سهل و آسان به اخبـار و تحلیـل و تفسـیر ،ـ افـزایشحجم و سرعت باالی گرد و تبادل اتالعات ـ ضعف رسانههای
جریان اصلی در اتالعرسانی بهنگام ـ اشخاص حقیقی و حقـوقی
اتالعیابی و اتالعرسانی
بویژه سازمانهای رسانهای دارای صـفحه هسـتند و کـاربران بـر
اسا نیاز و تمایالت خود از شب ههای اجتماعی استفاده میکنند.
ـ رسانهای شدن فراغـت و سـرگرمی بـا توسـعه اینترنـت ـ اغلـ
بحثهای مشارکتکنندگان تفریحی و سرگرمی اسـت ـ نیـاز بـه
اهداف سرگرمکننده و تفریحی
تفری و تمدد اعصاب با استفاده از شـب ههـای اجتمـاعی پـس از
فعالیتهای درسی ،کاری و شغلی
ـ توسعه و پیشـرفت گسـترده و سـری در فنـاوریهـای اتالعـاتی و
ارتباتاتی عامل یادگیری مهارتهای رایانـهای و اینترنتـی ـ افـزایش
بهدست آوردن توانمندیهای سط کنشگری کاربران ـ اغل انسانها وجود خـود در دنیـا را حـس
کنند  ،حرف بزننـد ،صـدادار شـوند ،و بشـنوند و شـنیده شـوند ـ افـراد
روز
خودشان ی رسانهاند ،به ثبت و ضبط وقای مبادرت میورزند و آنها را
بهتور مستقیم انتشار میدهند.
ـ تأثیرات مثبت و منفی و عرضه سب زندگی تازه ـ از نـوع پوشـش و
لبا گرفته تا میزان و نوع روابط خانوادگی دستخو تغییر شده است
ـ مدگرایی ،تغییر ذائقه از نوع خوراک و پوشاک ،گفتمان متفاوت از نظر
تغییر سب زندگی
صحبت کردن و بیان ایـدههـا و نظرهـا ـ تضـعیف یـا تقویـت دیـم و
آموزههای دینی
ـ کاربران فعالیت در شب ههای اجتماعی را فرصـتی بـرای تـداوم
همراهی و همنوایی با حلقههای دوستانه بهشـمار مـیآورنـد .ـ بـا
عضویت در شب ههای اجتماعی میتوان به ش ل تعامل شـب های
با ابزارهای گرافی ی ،تصویری ،متنی و صـوتی زوایـای بهتـری از
دیگران و جنبههای درونی و خصوصی آنها به دست آورد .ـ روابط
تقویت و توسعه ارتباتات
مبتنی بر شب ه برای بسیاری از افراد ح م تداوم ،تح یم و ت میل
انسانی و اجتماعی
فعالیتها ،ارتباتـات و روابـط واقعـی را دارد .ـ احیـای ارتباتـات
قدیمی و یـافتم دوسـتان عامـل تـداوم لـذت نزدی ـی عـاتفی ـ
ظرفیتهای گوناگون شب ه مانند چت ،بـازی ،اشـتراک موسـیقی،
فیلم ،محتوا و ع س با هدف افزایش کمیت و کیفیت روابط
ـ ام ان مشارکت بهتور دلخواه ،گمنـامی یـا بـروز خـود ـ زمینـه
دسترسی به گفتمانهای مختلف ،برونریزی اعتقادها ،دیـدگاههـا،
عواتف و تجربهها و در عیم حال ،جـذب همراهـان و موافقـان ـ
بروز خود واقعی و تخلیه
فرصت ترح و عرضه دیدگاههای اقلیت و افـرادی کـه فرصـت و
عاتفی
ام ان بروز نظر خود را ندارند .ـ ام ان بـروز فرصـت بـرای افـراد
خجالتی و گوشهگیر که در ارتباتات حضوری کمتـر ام ـان بـروز
مییابند.
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پیامدها و آرار شبکههای اجتماعی
دستاورد انتانها از هر توسعهای ،از صنعت ارفته تا فناوریهای نوین ،در کنار مزایاا ،مناافع
و رفاه که به آنها پاشکش کرده ،معایب و آسابهای ناز به همراه داشته است .با آنکاه اغلاب
ابداعات و نوآوریها با انگازه رفاه و آسایش و بهمنظور تحکام ارزشهای انتان و نال باه کماال
شکل م اارد ،بهدلال برخ کج فکریهاا و اساتفادههاای نادرسات از ابزارهاای جدیاد ،ایان
اختراعات ،جتم و جان و اخالق و روان انتانها را مورد آساب قرار م دهد و باعث م شاود تاا
فرهنگ ،اعتقادات و رفتارهای اجتماع آنان تغاار یابد .اتترش و توسعه شبکههاای اجتمااع
ناز به مانند هر نوآوری دیگر ،به ایجاد تغاارات در جنبههای مختلف زنادا انجامااده اسات و
در کنار دستاوردهای مثبت در زمانههای اونااون ،پاامدها و آسابهاای را باه هماراه داشاته
است .مقاله حاضار ،باا هادف دساتااب باه پاامادها و آثاار شابکههاای اجتمااع  ،باراساا
مصاحبههای عماق با کارشناسان و جلتات فوکو

اروپ باا داناشآماوزان و دانشاجویان باه

سراغ موارد مرتبط با آثار و پاامدهای منف و مثبت رفته تا با دریافت نظرها و دیدااههای آناان،
به شناسای پاامدهای مورد نظر اقدا ،کند و با ارائه راهکارهاای ممکان در راه کااهش و از باان
بردن آنها ،اا،های اساس بردارد .در این زماناه ،در مااان کارشناساان ،دیادااه غاالب وجاود
ندارد؛ برخ معتقد به پاامدهای منف باشتر هتتند و برخا دیگار ،آثاار مثبات شابکههاای
اجتماع را باشتر م دانند .در اینباره اغلب داناشآماوزان و دانشاجویان تأکااد بار پاامادهای
منف شبکههای اجتماع دارند و معتقدند که آثار منف و آسابهای شابکههاای اجتمااع از
موارد مثبت و مزایای آن باشتر است .برخ از آنها به متاوی باودن پاامادها و ارتبااط داشاتن
پاامد منف و مثبت به انتانها تأکاد دارند و برخ دیگر بر آثار مثبت تأکاد م کنند اماا هماه
آنها به اینکه آثار منف و مثبت وجود دارد ،اعتقاد دارند.
پرسش سوم :پیامدهای منفی شبکههای اجتماعی چیست؟
شبکههای اجتماع دارای انواع مختلف از پاامدها و آثار منف هتاتند کاه موجاب
ایجاااد آسااابهااای در جامعااه م ا شااوند .پااماادهای کااه مااورد تأکادکارشناسااان و
دانشآموختگان بوده ،در جدول شماره  9آمده است.

آسیبشناسی شبکههای اجتماعی در جامعه ایرانی 011 ...
جدول شماره  :1پیامدهای منفی شبکههای اجتماعی
 -1ام ان افزایش شایعهپراکنی ،اخبـار کـذب و اخـتالل در نظـم اجتمـاعی  -4دسـتیابی افـراد
غیرمجاز به اتالعات شب های و خصوصی  -9فراهم شـدن زمینـه ایجـاد روابـط غیراخالقـی و
گرایش به پورنوگرافی  -2نقض حریم خصوصی  -1انزوا و دور ماندن از زندگی در محـیطهـای
واقعی  -1عضویت افراد با هویتهای جعلی و سوءاستفاده از دیگران  -1ایجاد ش اف و افـزایش
اختالف بیم اعضای خانواده  -8تغییر سب زندگی و تحمیل عادتهـای غلـط  -3ارتبـاط بیشـتر
جوانان با همدیگر و کاهش تأثیر از والدیم و معلمان  -11تشوی به هنجارش نیهای اجتمـاعی
از جمله اعتیاد ،پارتیهـای شـبانه و  -11 ...وابسـتگی بـه اینترنـت و بازمانـدن از رشـد علمـی
 -14تحری احساسات کاذب  -19تأثیر سوء بر رشد تحصیلی دانش آموزان  -12از بـیم رفـتم
ارتباتات چهره به چهره و صمیمیت  -11اتالف وقت  -11تخری سنتهـا  -11وجـود فضـای
ناسالم در شب ههای اجتماعی بهدلیل توزی بیقاعده مسائل  -18ش لگیری خرده فرهنگهای
منحرف  -13خدشهدار کردن باورهای مذهبی -41به چالش کشانیدن نهادهای دینـی ،خـانواده،
مدرسه ،آمـوز  ،بهداشـت و -41 ...افـزایش خشـونت کالمـی و بـدتر شـدن اخـالز عمـومی
 -44توهمزایی در انسانها  -49افزایش توهیم و اهانـتهـای قـومیتی  -42پخـش فـیلمهـا و
ع سهای خصوصی و ریختم آبروی مردم  -41نبود صداقت و دروغگویی  -41امنیت نداشـتم
انسانها  -41گسستگی فرهنگی در جامعه

پرسش چهارم :پیامدهای منفی شبکههای اجتماعی در استان اردبیل کدامند؟
با توجه به اینکه محدوده جغرافااای مطالعاات حاضار ،اساتان اردباال اسات ،شناساای
آسابها و پاامدهای که مخاتص اساتان اردباال باوده و در نتاجاه اساتفاده از شابکههاای
اجتماع حاصل شده است ،مدنظر قرار ارفت .با آنکه اغلب مشاارکان و کارشناساان اعتقااد
داشتند که آسابها جنبه عموم دارند و مخاتص اردباال ناتاتند؛ یعنا ماواردی کاه در
اردبال اتفاق م افتند ،در شهرها و استانهای دیگر ناز ر م دهند ،در ایان زماناه ماواردی
شناسای شدهاند که در اردبال به وقوع پاوسته و با توجه به انتشار اتترده آن ،باعاث ایجااد
آسابهای به این استان شده است .موارد مرتبط در جدول شماره  5آمدهاند.

 011مطالعات رسانههای جدید/سال چهارم ،دوره دوم ،شماره ( ،1پیاپی11ـ  ،)11تابستان و پاییز 1931
جدول شماره  :1پیامدهای منفی شبکههای اجتماعی در استان اردبیل
 -1افزایش حس ناسیونالیسم و قومیتگرایی  -4افزایش خشونت در اردبیل  -9ضـعف فرهنـگ
گفتگو در اردبیل و فراهم آمدن فرصت برای پرخا و ساییده شدن روابط اجتماعی  -2افـزایش
پوششهای زننده و نامتعـارف  -1تغییـر شخصـیت مـردم اردبیـل آسـیبی اسـت کـه از تریـ
شب ههای اجتماعی متوجه ایم استان شده است  -1س والریزه شدن مـردم  -1افـزایش روابـط
پنهانی  -8دعوای چندنفر در بیمارستانی که باعث ذهنیت بدی نسبت به اردبیل شـد و در پـاییم
آمدن میزان گردشگری تأثیرگذار بود  -3ی ی از مسئوالن بلندپایه کشوری که از تهران آمده بود
و میگفت اردبیل قابلیت زیادی برای گردشـگری دارد امـا نمـیتواننـد اسـتفاده کننـد .مـثالا در
شورابیل دو نفر غرز شده بودند و ایم در همه شـب ههـای اجتمـاعی پخـش شـد در حـالیکـه
شورابیل آن همه زیبایی و قابلیت دارد اما اردبیلیها برای آن هیچ تبلیغی نمیکننـد  -11پخـش
فیلم مهدکودک و به زور خوراندن غذا به بچه از ترف معلم مهد و کت زدن وی باعث شـد تـا
مردم نسبت به مهدکودکها بیاعتمـاد شـوند  -11وجـود مسـئوالن ضـعیف در اسـتان کـه در
شب ههای اجتماعی خودشان را تبلیغ میکنند و افراد را اجیر میکنند تا ایم کارها را انجام دهنـد
و چون فقط تبلیغ میکنند اردبیل عق میماند و بحث مهم گردشگری ،صنای و کارخانجات بـه
استانهای دیگر میرود  -14حادثه مرتبط با آبیبیگلو که حدود نه نفر به دنبال تجاوز بـه زنـان
بودند و شایعات مرتبط با آن در اردبیل باعث کاهش گردشـگری در آن منطقـه توریسـتی شـده
است  -19پخش گسترده حادثه دکتر پیرزاده و ارتباتش با شخص فاسد اخالقی که سـب شـد
جامعه پزش ی اردبیل آسی ببیند  -12دادن اتالعات نادرست از سوی یـ پزشـ قالبـی در
اردبیل که باعث مـر یـ نفـر شـد و انتشـار آن شـرایط بـدی بـرای اردبیـل بـهوجـود آورد
 -11افزایش برچس زنی به مردم اردبیل که به شعر ترکی ،اسامی ترکـی کودکـان ،موسـیقی و
ادبیات آذربایجانی عالقه دارند و برخی با سوءاستفاده آن را به پـان ترکیسـتی یـا جـداییتلبـی
نسبت میدهند و باعث ایجاد مشاجرات بیم مردم اردبیل میشوند.

پرسش پنجم :چه راهکارهایی بررای رفرع پیامردهای منفری شربکههرای
اجتماعی وجود دارد؟
همه مطالعات پژوهش پاس از طا مراحال علما خاود و یاافتن پاساخهاا ،بایاد
راهکارهای را برای از بان بردن نقاط ضعف یا تقویت قوتها ارائه دهند .در این مطالعاه
ناز پس از بررس ها و کاوشهای اونااون از طریق مصاحبههای عمق و جلتات متعدد
فوکو

اروپ راهکارهای بهدست آمدهاند که در جدول شماره  4ارائه م شوند.
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جدول شماره  :1راهکارهای رفع پیامدهای منفی شبکههای اجتماعی
 -1اتالعرسانی صحی  ،شفاف و بهنگـام رسـانه ملـی دربـاره شـب ههـای اجتمـاعی  -4تربیـت
خانوادگی و آموز خانواده به فرزندان برای استفاده صحی از شـب ههـای اجتمـاعی  -9آمـوز
شب ههای اجتماعی بهعنوان واحد درسی از مدار گرفته تا دانشگاه  -2برنامهریزی برای شناخت
خالءهای اخالقی و اقدام به رف آنها  -1فراهم ساختم راههای شـناخت بهتـر انسـانهـا از سـوی
عالمان دینی  -1تبلیغات گسترده در رسانههـا بـا هـدف شناسـایی آسـی هـا و پیامـدهای منفـی
شب ههای اجتماعی  -1تهیه فیلمهای سینمایی و سریالهای تلویزیونی درباره شب ههای اجتماعی
بهمنظور نشاندادن همه جوان شب ههای اجتماعی  -8فرهنگسازی صحی و اصولی در ارتباط با
استفاده از شب ههای اجتماعی از تری خانواده ،مدرسه و رسانه  -3نظارت بر استفاده از شب ههای
اجتماعی و فیلترینگ هوشمند از سوی دولت  -11ایجاد ام انات تفریحی مناس برای جوانـان بـا
هدف کاهش فعالیت در شب ههای اجتماعی  -11برنامهریزی مخابرات برای اختصاص فقـط یـ
سیم کارت مشخص به هر فرد مشخص برای کنترل صاح سیم کارت و جلوگیری از سوءاستفاده
و آسی های گوناگون  -14ارائه اتالعات درست از سوی مسئوالن از تری رسـانههـا بـه مـردم
درباره مسائل شب ههای اجتماعی  -19ایجاد ام انات و نرم افزارهایی از سوی پلـیس و مخـابرات
برای کنترل افراد سودجو ،شایعه پراکم و ضد دیم  -12برنامهریزی درست مسئوالن برای استفاده
بهینه از شب ههای اجتماعی  -11اعمال مقررات مشخص و روشم در زمینه شب ههای اجتماعی از
ترف نهادهای مربوط  -11افزایش توان اقتصادی اقشار جامعه برای ایجاد رفـاه بیشـتر بـا هـدف
باالبردن فرهنگ استفاده از فناوریها  -11استفاده از نخبگـان و دلسـوزان جامعـه بـرای هـدایت
جامعه به مسیر درست در استفاده از شب ههای اجتماعی  -18ایجاد رشد متوازن و همـه جانبـه در
جامعه برای ایجاد ظرفیت در استفاده صحی از فناوریهای نـویم از جملـه شـب ههـای اجتمـاعی
 -13انجام پژوهشهای کمی و کیفی با هدف شناسایی راه ارهای مناسـ  -41تـال متولیـان
فرهنگی و کشوری از جمله تبلیغات اسالمی ،ارشاد اسالمی و رسانه ملی برای تولید محتوای وسی
فرهنگی  -41ارتقای سط سواد رسانهای مردم با آموز های الزم  -44نظـارت کارشناسـانه بـر
فضای مجـازی  -49اسـتفاده از حضـور نخبگـان ،شایسـتگان و فرهیختگـان در تولیـد محتـوای
شب ههای اجتماعی  -42ایجاد و راهاندازی شب ههـای اجتمـاعی سـالم و مفیـد بـرای مبـارزه بـا
شب ههای اجتماعی غیرمفید و بیگانه  -41تراحی سامانههـای هوشـمند و سـاماندهی بـهمنظـور
کشف الگوهای تهدید  -41ایجاد شب ههای اجتماعی عام و خاص بهمنظور ایجاد جریان اتالعاتی
به دور از دخالت مستقیم دولت  -41بهکارگیری تیمهای فنی و نرمافزاری برای هدایت کـاربران از
نظر محتوا و ساختار شب ههای اجتماعی  -48تولید محتـوای مناسـ در قالـ هـای کوتـاه بـرای
کاربران و مخاتبان شب ههای مجازی درباره نحوه استفاده صحی از ایـم ام انـات  -43تراحـی
برنامههای مناس خانواده از تری صداوسیما از جمله دورهمـی ،خندوانـه و سـریالهـای جـذاب
 -91فعالیتهای جایگزیم برای پـر کـردن اوقـات فراغـت از سـوی نهادهـای ذیربـط از جملـه
فعالیتهای تبیعتگردی ،ورز  ،جشنوارههای مختلف و ...
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بحث و نتیجهگیری
شبکههای اجتماع امروزه جایگااه حاوزه عماوم را ارفتاهاناد؛ حاوزه عماوم شاامل
عرصااههااای اجتماااع اساات کااه در آن ،مفاهمااه ،ارتباااط و اسااتدنل مبتن ا باار تعقاال،
موضعااریها و جهتااریهای هنجاری افراد جامعه ،در فرایند اعمال قادرت دولات ،نقاش
آااه دهنده و عقالن ساز دارند؛ یعن اعضاای جامعاه کاه تشاکالدهناده حاوزه عماوم
هتتند ،بهواسطه مفاهمه و استدنل و در شرایط که فشاری متوجه آنها ناتات ،بار اساا
اصول آزادی و آااه تعامل که شرایط برابر را برای همه مشارکتکننداان فراهم م کناد،
تجماع از کنشها ،موضعها و جهتااریهای ارزش و هنجااری را شاکل ما دهناد .ایان
مجموعه ،در نهایت ،ابزار مؤثری برای اثراذاری بر عملکردها و رفتارهای حکومت است؛ باویژه
زمان که قدرت و اقتدار حکومت را بهصورت عقالن در م آورد.
بنابراین حوزه عموم که در سدههای هفده و هجده مااالدی باهصاورت کافاههاا و
مطبوعات ،در اجتماعات حقاق دیده م شد ،امروزه باه شاکل مجاازی در شابکههاای
اجتماع تبلور یافته است .این حوزه ،در واقع ،قلمروی از حاات اجتماع اسات کاه در
آن افکارعموم م تواند موجودیت باابد .بهطور معمول ،همه افراد جامعه باید باه حاوزه
عموم دسترس داشته باشند .در جریان هر مکالمه یا افت و او که طا آن اشاخاص
باهم جمع م شوند تا یک اجتماع را تشکال دهناد ،در واقاع بخشا از حاوزه عماوم
شکل م اارد یا ایجاد م شود .شهروندان یا افرادی که در کنار هم جمع شدهاند زماان
به منزله عمو ،عمل م کنند که بدون اجبار و اضطرار بتوانناد باه متاائل ماورد عالقاه
مرد ،یا منافع و مصالح عموم ب ردازند.
اینترنت و در درون آن ،شبکههای اجتماع بهعنوان آخرین نوآوری فناورانه ،با وجود
ایجاد حوزههای عموم مجازی و برخورداری از مزایای چون نظارت بر حکومت و ایجاد
اتحاد در ماان آحاد مرد ،و اجتماعات مجازی که امکاان دساتااب آزاداناه و ساریع باه
اطالعات و وقایع را فراهم م کنند ،معایب بزراا دارناد و بایاد در برخاورد باا آنهاا باا
حتاسات باشتر و برنامهریزی بهتری پاش رفت .بهخصوص در جوامع مانند ایران کاه
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جامعهای مصرف بهشمار م رود و قبال از اینکاه شابکههاای اجتمااع در آن نهادیناه
شوند و برای شرایط و کم و کاف استفاده از آنهاا چاارهای اندیشااده شاود ،باه صاورت
عموم مورد استفاده مرد ،قرار م اارند و همان شرایط باعث آساابهاای فاراوان باه
جامعه م شود .در این مقاله که خاستگاه و هادف اصال آن ،شناساای و دساتااب باه
آسابها و معایب شبکههای اجتماع بوده است ،یافتههای پژوهش در قالاب دو هادف
ارائه شدهاند .بررس آسابها و پاامدهای منف شبکههای اجتماع ماورد بررسا قارار
ارفته و معایب و پاامدهای منف آن ،همچنان کارکردهای این شبکهها بهصورت عاا ،و
خاص به بحث اذاشته شده است.
یافتهها بر اسا

مصاحبه با کارشناسان و فوکو

اروپها نشان ما دهناد کاه هار

چند شبکههای اجتماع دارای مزایای هتتند ،معایب و آثار منف آنها به حادی اسات
که م تواند جامعهای را با فروپاش اخالق  ،از بان رفتن اعتماد ماان افراد و سواساتفاده
از دیگران در زمانههای چون متائل جنت  ،اطالعات  ،مال و ...مواجه ساازد .بناابراین
بر عهده دستگاههای ایدئولوژیک همچون صداوساما ،آموزش و پرورش ،فرهنگ و ارشااد
است که با توسل به راههاای اوناااون و متناساب باا آماوزشهاای اصاول و صاحاح و
نشاندادن راهکارهای درست در متار استفاده از شبکههای اجتماع  ،اا،هاای اساسا
بردارند تا فضای عموم ایجاد شده مبتن بر فضای مجازی بتواند در جلاوااری از آثاار
مخرب و منف شبکههای اجتماع مؤثر افتد.
منابع
ا اسکندری ،محمدرضا (« .)1935شبکه های اجتماع ؛ ترفندی برای تهدید امناات
مل » .سایت خبرازاری فار ؛ بازیاب شده در تاریخ  31/4/4از:
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13940308000798
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عصر رسانه های اجتماعی ،مجموعه مقانت همایش باان المللا رواباط عماوم ،2
تهران :انتشارات کارازار روابط عموم
ا بشار ،حتن و محمدصادق افراسااب (« .)1931بررس شبکههای اجتمااع اینترنتا
و سبک زندا جوانان» .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایان ،ش  ،11بهار دوره 4
ا خلال  ،محتن و مجتب کفاشان (« .)1981بررس جامعة انتان و تأثار اطالعات
بر آن» .مجلة الکترونیکی نما .پژوهشگاه اطالعات و مدارک علم ایران ،ش1
ا سلطان ور ،محمد (« .)1983شبکههای اجتماع » .به نقل از وبالگ نوقلم
www.noghalam.blogfa.com/post-29.aspx
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