
www.takbook.com



www.takbook.com



میرزایی - 1380   مجید 

www.takbook.com



تقدیم به 
روح  پاک مادر عزیزم

www.takbook.com



خانواده مجازی
مروری بر فرصت ها و چالش های

  استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی تلفن همراه 

عباس زماني

1394

www.takbook.com



سرشناسه:زمانی،عباس،۱۳۶۱-
عنوان و نام پديدآور:خانوادهمجازی:مروریبرفرصتهاوچالشهایاستفادهازشبکههای

اجتماعیمجازیتلفنهمراه/عباسزمانی.
مشخصات نشر:اصفهان:عباسزمانی،۱۳۹۴.

مشخصات ظاهری:۱۲۸ص.:مصور،جدول.؛۱۴/۵×۲۱/۵سم.
 شابک:۹7۸-۶00-0۴-۴۲0۴-0

 وضعیت فهرست نويسی:فیپا
 يادداشت:کتابنامه:ص.۱۲۸-۱۲۲.

 عنوان ديگر :مروریبرفرصتهاوچالشهایاستفادهازشبکههایاجتماعیمجازیتلفنهمراه.
 موضوع:شبکههایاجتماعیپیوسته--ایران--جنبههایاجتماعی--نمونهپژوهی

HM7۴۲/رده بندی کنگره:۲۱۳۹۴خ۸ز 
 رده بندی ديويی: 00۶/7۵۴

 شماره کتابشناسی ملی:۴0۹۳۴۲۳

خانواده مجازی
مروریبرفرصتهاوچالشهایاستفادهازشبکههایاجتماعیمجازیتلفنهمراه

نویسنده:عباسزمانی
ناشر:مؤلف

چاپوصحافی:مجتمعصحافیالغدیر
طرحجلد:محمدمهدیجعفریجم
صفحهآرایی:سیدمصطفیدیباجی

ویراستار:مرضیهطغیانیان
قطعوشمارگان:رقعی-۱000نسخه

نوبتچاپ:اول
تاریخنشر:بهمنماه۱۳۹۴

تمامی حقوق برای نويسنده محفوظ می باشد.

abspress@gmail.com0۹۱۳۳0۹7۵7۱:تماسبامؤلف
مرکزپخش:0۹۱۳۱0۳۳۱۶۸)دانشفزون(

www.takbook.com
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مقدمه
در دنیاي امروز که »عصر ارتباطات« نام گرفته است، رسانه ها و وسایل ارتباط جمعي 
به واسطه سرعت، تداوم و وسعت جهانی انتشــار پیام به مثابه جزء الینفک ارتباطات 
اجتماعي در نظر گرفته مي شــوند، به گونه اي که تصور دنیاي بدون رســانه براي ما 
غیرممکن است.این درحالي است که در طول چند دهه گذشته با تغییرات ایجاد شده 
در فناوري رسانه، ظهور رسانه هاي نوین باعث رسوخ بیشتر تکنولوژي در زندگي انسان ها شده 
و  بالطبع به واسطه شیوه و تأثیرات استفاده، تغییرات فرهنگي متعددي را در خانواده ها 

و جامعه به وجود آورده است. 
با نگاهي واقع بینانه به رویدادهاي اخیر فضاي سایبري و ظهور شبکه  هاي اجتماعي 
مجازي بر روی تلفن های همراه هوشــمند، به نظر مي رسد روند استفاده از این  ابزار 
ارتباطي در جامعه امروزی از شــتابی روز افزون برخوردار بوده و اگرچه ممکن است 
همانند بســیاری از رســانه های نوین در ابتدای امر نزد کاربران و عامه مردم دارای 
محبوبیت و استقبال باشد و به مرور از شدت آن کاسته شــود، اما تغییرات و تاثیرات 
فرهنگی آن در زمان کوتاه استفاده به اندازه اي است که نمی توان از پیامدهای منفی 

آن به راحتی چشم پوشید. 
این درحالی است که از یک طرف این شبکه ها دارای کارکردهاي متعددی همچون؛ 
تقویت ارزش ها و باورهاي ملي و مذهبي، تسهیل روابط خانوادگي و دوستانه، ارتقاء دانش 
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خانواده مجازی6

و آگاهي هاي اجتماعي، فراهم آمدن فرصت هاي تفریحي و سرگرمي و... است و از طرف 
دیگر تأثیرات زیان باري همچون؛ تضعیف ارزش ها و هنجارهاي خانوادگي و اجتماعي، 
کاهش مهارت هاي ارتباطي، اعتیاد به استفاده مداوم، به خطر افتادن سالمت روحي و 
رواني فردي و اجتماعي، ترویج شایعات و اطالعات نادرست و کاهش اعتماد اجتماعي، 

نقض حریم خصوصي، سوء استفاده از افراد  و...  را به دنبال دارد.
 این پیامدهاي منفي و تغییرات فرهنگي مخّرب در حــوزه ارزش ها و هنجارهای 
اجتماعی به عنوان مهمترین مؤلفه ها و اجزاء فرهنگ جامعه که ناشــي از اســتفاده 
بي رویه و مداوم از این شبکه ها اســت، باعث بروز نگراني هاي زیادي در خانواده ها و 
سایر نهادهاي اجتماعي شده است. به ویژه آنکه باعث ظهور سبک و شیوه جدیدي در 
زندگي، ارتباطات خانوادگي و تعامالت اجتماعي گردیده و مفاهیم جدیدي همچون 

»خانواده مجازي« از این شیوه »زندگي مجازي«  به وجود آمده است.
از این رو به نظر نگارنده پرداختن به موضوع حاضر بسیار ضروری است و الزم است 
مسؤولین امر هرچه سریعتر با بهره گیری مناسب از فرصت ها و چالش های پیش روی 
در جهت سیاست گذاری صحیح و هدایت کاربران به سمت و سوی استفاده مطلوب و 

مناسب از این ابزار نوین ارتباطی گام بردارند.
مجموعه پیش روی حاصل یافته هاي پژوهشــي پیرامون چالش هاي استفاده از 

شبکه هاي اجتماعي مجازي تلفن همراه است که در سال ۹۴ انجام گرفته است.
به همین منظور و در جهت شناخت تجارب مســتقیم و واقعي کاربران و استفاده 
کنندگان، از  روش تحقیق کیفی با رویکرد پدیدار شناسی استفاده شد که در این زمینه 
تعدادی از کاربران حرفه ای )خانم و آقا ( در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی 
ارشد و دکتری در رده سنی 1۹ تا ۵7 ســال به صورت نمونه گیری هدفمند در ادارات، 
سازمان ها، کتابخانه ها، مراکز عمومی و دانشگاه ها، انتخاب و با ابزار پرسشنامه نیمه 

ساختار یافته تا اشباع اطالعات مورد مطالعه قرار گرفتند. 
در ادامه مطالب، نتایج به دست آمده  با تأکید بر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در 
چهار فصل با نثری روان و ساده بیان و در اختیار عالقه مندان و خوانندگان قرار گرفته 
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است.
در پایان جا دارد از سعی و حوصله تمامي مشارکت کنندگان در این پژوهش و زحمات 
اساتید بزرگوارم  سرکار خانم دکتر آذر قلي زاده، جناب آقای دکتر رضا اسماعیلي و سرکار 
خانم دکتر فائزه تقی پور که در طي این مسیر بنده را راهنمایی نموده و از نقطه نظرات 
ایشان به طور موثر بهره مند شدم، همچنین همسر خوب و فداکارم سرکار خانم مرضیه 
طغیانیان، برادر عزیزم جناب آقاي هادي زماني و  دوستان خوبم آقایان حسین حاجیان 
و محمدرضا عابدینی که  در این راه همواره به بنده امید دادند قدردانی نموده و براي 
تمامي تالشگران عرصه علم و فرهنگ به ویژه اساتید بزرگوار و گرانقدرم جناب آقاي 
نادرقلي نادري راراني و جناب آقای منصور گلناری که چراغ راه کسب علم و معرفت این 

حقیر بودند، آرزوي موفقیت بنمایم. 
عباس زماني

کارشناس ارشد مديريت امور فرهنگی
دی ماه 1394
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فصل اول:کليات 
رشد و توسعه رسانه های دیجیتالی1 در دنیای امروز به گونه ای است که به نظر می رسد 
عصر جدیدی در حوزه جامعه شناسی و روابط انسانی پیش روی باشد؛ عصری که در 
آن مفاهیم زمان و مکان به شــکل قابل توجهی تغییر کرده و انقالبی فراگیر در عرصه 

ارتباطات انسانی به وجود آمده است.
»رسانه هاي جدید مجموعة متمایزي از فناوري هاي ارتباطات بوده که دیجیتالي 
بودن و دسترسي گسترده براي استفادة شخصي از ویژگي هاي مشترک آن می باشد« 

)مهدی زاده،13۹۲: 31۹(.
تلفن همراه، پدیده نوظهور عصر ارتباطات است که در بیش از دو دهه حضور 
فراگیر در جامعه ایرانی توانسته جایگاه متمایزی نسبت به سایر رسانه ها و وسایل 
ارتباطی کسب کند. اگرچه در ابتدا این وسیله بیشتر کاربردی شبیه تلفن سیار با 
امکان مبادله یک جمله متنی ساده را داشت  اما با پیشرفت های صورت گرفته 
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و وقوع انقالب های فنی و ساختاری در 
عرصه رسانه ها، در کمتر از یک دهه این وسیله به یکی از محبوبترین رسانه ها 

به خصوص در میان قشر جوان تبدیل شده است.
1 - Digital media
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وجود کارکردهای متنوع تلفن همراه اغلب دیدگاه هاي مختلفي در خصوص 
فرصت ها و تهدیدهاي آن مطرح نموده است.

کارکردهایی همچون امکان عکاسی و فیلم برداری،  ارسال و دریافت پیامک و 
پیام چند رسانه ای، باال بودن سرعت انتقال اطالعات و پیام ها، امکان ارسال تصویر 
و فیلم،  امکان ضبط صدا، دریافت امواج رادیو و تلویزیون،  امکانات رایانه ای، اتصال 
به شبکه و...)روجک۴۲:13۹0،1( در کنار خدمات اینترنت جهانی باعث شده که این 
وسیله جذاب، بدون محدودیت زمانی حجم زیادی از اطالعات صوتی، تصویری و 
متنی را تولید و ذخیره و با استفاده از خدمات اینترنت و نرم افزارهای اجتماعی۲ و 
شبکه هاي اجتماعي مجازي3 در کسری از دقیقه به هر نقطه از جهان منتقل نماید.

شبکه های اجتماعی مجازی و مسائل آن
یک شبکه اجتماعی مجازی وب سایتی است که در مرحله اول به افراد و سازمان ها اجازه 
می دهد صفحات خود را روی آن ایجاد و در مرحله دوم این صفحات بر اساس مشترکات 

گوناگون به هم متصل شود)عدلی پور و همکاران،13۹3: 7(.
این شبکه ها محل گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت است که بدون توجه 
به مرز، زبان، جنس و فرهنگ به تعامل  و تبادل اطالعات می پردازند و از این رو 

است که در حوزه علوم انسانی از اهمیت روز افزونی برخوردار است.
با توجه به استقبال شدید از این شبکه ها، در تازه ترین جهت گیری کاربران 
شکل جدیدتری از روابط انسانی به وجود آمده است، به گونه ای که اگرچه پنهان 
بودن هویت کاربران مفهومی جذاب در عرصه ارتباطات اجتماعی به شمار می رود 
اما در چند سال اخیر افراد با هویت واقعی به دنبال احیای روابط اجتماعی سنتی 
گذشته خود با دوستان، آشنایان، هم کالسی ها و حتی اعضای خانواده و ایجاد 
روابطی جدید با همفکران خود به صورت مجازی هستند که به نظر می رسد این 
شیوه جدید نه تنها شبکه های اجتماعی سنتی را تضعیف نکرده بلکه می تواند 

   1 - Rojek C  
2 - Social Application 
3 - Virtual Social Network
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بر تدوام آن بی افزاید.
البته این بدان معنی نیست که پیامدهای منفی فردی و اجتماعی آن نادیده 
گرفته شده و یا ساده انگاشته شود اما این مهم، تنها در سایه تبیین واقع بینانه 
نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای آن قابل فهم و برنامه ریزی مناسب 

و کارآمد بوده و خواهد بود.
در یک نگاه کلی با وجود اینکه تلفن همراه فی نفسه یک ابزار ارتباطی مناسب 
و دارای کارکردهای مفید و مؤثری همچون: توسعه مشارکت های اجتماعی، توسعه 
ارزش های انسانی و اخالقی، افزایش اعتماد، اطالع رسانی، سازماندهی انواع گروه های 
روحیه  تقویت  اخبار،  آزادانه  و  سریع  انتشار  تبلیغی،  کارکرد  مجازی،  اجتماعی 
با دوستان و آشنایان، آموزش مجازی، تفنن و  ارتباط مجازی مستمر  انتقادی، 
مکان، کاهش  و  زمان  در هر  و  مداوم  به طور  ارتباط  برقراری  امکان  سرگرمی، 
هزینه و ترددهای شهری و... می باشد، در سوی دیگر وجود تهدیدهای متعددی 
همچون: تبلیغات ضد دینی و القاي شبهات، کمرنگ کردن ارزشهای اسالمی و 
اخالقی، به مخاطره افتادن سالمت جامعه، اعتیاد، حاکم کردن ادبیات غیرمتعارف 
بر جامعه، نقض حریم خصوصی افراد، انزوای اجتماعی، بحران هویت و اختالل در 
شکل گیری شخصیت، به خطر افتادن هویت ملی، کاهش مهارت های ارتباطی، 
سوء استفاده جنسی، شکل گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار کذب، گسترش 
ارتباطات نامتعارف میان جوانان، مصرف گرایی، ظهور تخلفات سایبری و مزاحمت 
مجازی و استفاده های ناصحیح و در پاره ای موارد افراطی از این شبکه ها در کنار 
وب سایت هاي مخلتف اینترنتي بر آسیب های فرهنگی تلفن همراه افزوده است.

تا حتی  شد  باعث  اجتماعی  فرهنگی-  تهدیدهای  و  ها  آسیب  همین  وجود 
پیش از آنکه این شبکه ها از طریق برنامه های تلفن همراه به سادگی در دسترس 
عمومی کاربران قرار گیرد، امکان دسترسی به برخی از آنها مانند فیس بوک1 از 
طرف دولت محدود و سیاست های فرهنگی برای کاهش تقاضای آن در پیش 

گرفته شود.
1 - Facebook   
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این درحالی است که ارائه نرم افزارهای اجتماعی تلفن همراه، استفاده از این وسیله 
و شبکه های اجتماعی  آن را به گونه ای با یکدیگر عجین نموده که دستگاه های 
جدید تلفن همراه بدون این برنامه ها بی معنا شده و از استقبال قابل توجهی 
برخودار نخواهند بود و همین موضوع نگرانی های زیادی را برای خانواده ها و 
مسؤولین در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و حتی سیاسی 

به وجود آورده است.
تازه ترین آمار استفاده کنندگان از شبکه های مجازی و اینترنت در سراسر 
جهان نشان می دهد که در هر دقیقه؛ 1300 کاربر جدید تلفن همراه، ۶ میلیون 
بازدید از فیس بوک)در کنار ۲77 هزار ورود به فیس بوک(، 3۲0 حساب کاربری 
جدید توئیتر1)به همراه 100 هزار توئیت۲(، همچنین1/3 میلیون بازدید فیلم از 
سایت یوتیوب3 انجام می شود. این آمار نشان می دهد که در همین یک دقیقه 
و  فلیکر۴   در  بازدید عکس  میلیون  گوگل، ۲0  در  میلیون جستجو   ۲ از  بیش 
آمارها  دیگر  طرف  از  باشد.  می  ارسال  حال  در  الکترونیکی  نامه  میلیون   ۲0۴
جمعیت  معادل  اینترنت  به  متصل  های  دستگاه  تعداد  که  است  آن  از  حاکی 
هفت میلیاردی جهان است که پیش بینی می شود این رقم به دو برابر افزایش 

یابد)ناظمی،10:13۹3(.
آمار  اعالم شده در نیمه  اول سال ۹۴ از وضعیت دسترسی به فناوری اطالعات و 
ارتباطات در کشور نیز نشان می دهد که ۲۵ میلیون نفر کاربر اینترنت در ایران  وجود دارد. 
 همچنین  طبق این بررسی ضریب نفوذ استفاده از تلفن همراه در کشور ۶1.۵ درصد است 
و تهران با ضریب نفوذ 71.۲ درصد بیشترین مشترکین موبایل را در خود جای داده 
است.در این بررسی ها، کاربر اینترنت به فردی اطالق می شود که در 3 ماه گذشته 

از اینترنت استفاده کرده باشد )خبرگزاری مهر،13۹۴(.
همچنین آمارها حاکی از آن است که ایران در استفاده از سایت ها و شبکه هاي 

1 - Twitter 

2 - Tweet
3 - You tube
4 - Flickr
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غیر اخالقي در رتبه باالیي در میان سایر کشورها قرار دارد و از طرفي در سال هاي 
اخیر گرایش جوانان عالوه بر این شبکه ها به سایت هاي دوست یابي نیز افزایش 
یافته است که یکي از دالیل آن مي تواند دسترسي آسان به سایت ها و شبکه هاي 

مجازي از طریق تلفن هاي همراه جدید باشد.
آخرین آمار به دست آمده در کشور از نفوذ بی سابقه شبکه های اجتماعی 
انجام  نظرسنجی  اساس  بر  دهد.  می  خبر  مردم  میان  در  همراه  تلفن  مجازی 
شده توسط مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران)ایسپا( در سال ۹۴، 7۲درصد از 
جوانان 18تا۲0 سال، 7۵ درصد از افراد دارای تحصیالت دانشگاهی و در مجموع 
۵3 درصد از مردم ایران حد اقل عضو یکی از شبکه های اجتماعی تلفن همراه 

هستند)فناوران اطالعات،۲:13۹۴(.
در طول ظهور این شبکه ها و فراگیر شدن آن در میان جوانان کشورمان، بارها 
شاهد کشمکش میان دولت و مجلس، گروه های سنتی مخالف در مقابل کاربران 
و روشنفکران و حتی تضادهایی در درون نهادهای متولی بودیم، تا جایی که یک 
گروه به استناد آسیب های ناشی شده به شدت استفاده از آن را نفی و گروه دیگر 
استفاده از این شبکه ها را در راستای آزادی های مدنی جامعه حق مسلم هر فرد 

دانسته و با دخالت دولت و محدودیت استفاده از آن مخالفت نموده اند.
آنچه مسلم این است که هر دوگروه یاد شده به خوبی از آسیب های احتمالی 
آن مطلع و در کمترین احتمال نگرانی هایی از این دست دارند. از این رو پرداختن 
به کاربردهای تلفن همراه و به ویژه کانال هال ارتباطی آن همچون شبکه های 
اجتماعی مجازی در کنار سایر قابلیت های این رسانه نوین دارای اهمیت بسیاری 

می باشد.
در این راستا یکي از اقدامات دولت جهت برخورد مناسب و متناسب با فضاي 
مجازي و شبکه هاي اجتماعي،  هماهنگي جهت تشکیل کمیته تخصصي فضاي 
مجازي به منظور مواجهه عالمانه و پیشتاز با تحوالت فضاي مجازي و سیاست گذاري 
ادارات کل ورزش  با مشارکت فعاالن دستگاه هاي اجرایي در  در حوزه جوانان 
و جوانان است که بررسي چالش ها و فرصت هاي فرهنگي و اجتماعي فضاي 
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مجازي و استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدات این فضا در حوزه  نوجوانان و 
جوانان  در این کمیته میسر خواهد شد)زواره اي،10:13۹۴(.

آنچه از مطالب پیشین به دست می آید این است که تلفن همراه  با کاربران 
بسیار زیاد خود در سراسر جهان، هم به عنوان واسطه ارتباطات میان فردی، هم 
به عنوان رسانه، و هم وسیله سرگرمی قابل مطالعه و بررسی است، چرا که عالوه 
بر کاربردهایی همچون تسهیل ارتباطات میان فردی و کاربردهای تجاری، سایر 
امکان  تلویزیونی،  و  رادیویی  های  برنامه  دریافت  امکان  مانند؛  آن  های  ویژگی 
اتصال به اینترنت و دریافت صفحات روزنامه، در کنار بازی های موبایلی، دریافت و 
ارسال فایل های صوتی و تصویری، ضبط و پخش موسیقی، عکاسی و فیلمبرداری 
آورد)جوادی  وجود  به  کاربران  برای  را  متعددی  های  جذابیت  تواند  می  و... 

یگانه،۲3:13۹1(.
تلفن های همراه هوشمند، اینترنت، شبکه های اجتماعی مجازی و... از جمله 
رسانه هایی هستند که در سال های گذشته تالش های بسیاری جهت تبیین 
ماهیت استفاده از آنها انجام و از آنجا که استفاده عموم شهروندان از تلفن همراه 
در دنیای امروز امری اجتناب ناپذیر شده، همنشینی آن  با شبکه های اجتماعی 

مجازی طلوع عصری جدید در رسانه های نوین را نوید می دهد.
اهمیت رسانه ها در عصر جدید از آن جهت است که اگر تا یک دهه پیش 
فرهنگ ها و خرده فرهنگ های جوانان و نوجوانان حول مصرف، به ویژه در عرصه 
ارتباطی  فناوری های  قرار داشت، در حال حاضر  به پوشش و موسیقی  مربوط 
تعاملی و مجازی، به ویژه اینترنت و تلفن همراه، الزاماتی جدی برای خرده فرهنگ 

های ایشان پدید آورده اند )ذائر ثابت و فردی،1۲1:13۹1(.
دامنه  طوالنی،  های  مسافت  ارتباطات  در  باال  سرعت  که  است  درحالی  این 
دسترسي وسیع و  ظرفیت های ارتباطی بسیار قوی، ظرفیت ذخیره بسیار زیاد 
نسبت به  رسانه های چاپی و آنالوگ، برخورداری از دقت باالی اطالعات ارسالی 
در مقایسه با تلفن یا ارتباطات چهره به چهره، امکان گزینش گري در ارتباط با 
افراد، تعامل دو سویه و ترکیب محرک های کلیدی و حواس انسانی در برقرار 
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ارتباط، به همراه پایین بودن حفاظت از حریم خصوصي کاربران از ویژگی های 
رسانه های جدید است)اکبر زاده، 138۵: ۶-۴۴(.

از طرف دیگر اگرچه تا مدتی قبل استفاده از امکانات ساده تلفن همراه همچون 
تماس و پیامک نظرات فراوانی در حوزه علوم انسانی مطرح می کرد، اما ظهور تدریجی 
شبکه های اجتماعی مجازی طی یک دهه و فراگیر شدن استفاده از نرم افزارهای  
اجتماعی مرتبط بر روی تلفن های همراه در کمتر از دو سال پدیده ای است که 

کمتر به آن پرداخته شده است.
ظهور و نفوذ فراگیر این پدیده اجتماعی به قدری سریع بوده است که بررسی آن 
در راستای نظریه های مختلف جامعه شناسی و رسانه در تمامی ابعاد و مؤلفه های 

موجود امری ضروری است.
تلفن همراه نماد ارتباط همه جانبه عصر نوین است و این خصوصیت، تلفن 
همراه را به مفهوم جامعه مجازی فراگیر نزدیک می کند)سبحانی نژاد و همکاران، 

.)۲0:1388
با تمام تحقیقاتی که تا کنون بر روی تلفن همراه و شبکه های مجازی صورت 
گرفته می توان گفت انجام یک پژوهش جدید بر روی پدیده نو ظهور شبکه های 
و  ها  فرصت  کشف  به  که  چرا  بوده  ضروری  و  الزم  امری  همراه  تلفن  مجازی 
تهدیدهای جدیدی منجر شده که در تحقیقات پیشین به واسطه متفاوت بودن 
نوع کاربرد و استفاده از تلفن همراه یا شبکه های اجتماعی رایانه ای وجود نداشته 

است.
از این رو مطالعات فرهنگی شبکه های مجازی تلفن همراه در زمره مطالعات 
خاص فرهنگی به حساب آمده که نتایج آن در حوزه فرصت ها و چالش های فرهنگی 
و اجتماعی این شبکه ها به درک صحیح و جامع تر از  اندیشه وعمل کاربران آن 

کمک کرده  و می تواند آغاز گر فصل جدیدی در مطالعه رسانه های نوین باشد.
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مفهوم ارتباط و رسانه
انسان اولیه مبهوت بر روی زمین بدون گنجینه مفاهیم تجربی، تنها با برخورداری از 
فرایند ارتباط موفق گردید تا شکوفایی خود را آغاز نماید. فرایند ارتباط به عنوان مفهومی 
چند مرحله ای با »کشف پیام، پردازش پیام و انتقال پیام« انسان اولیه را قادر ساخت تا 

سه مرحله اصلی از دوران زندگی تاریخی خود را دنبال نماید.
»انســان ها از بدو تاریخ تا کنون هر چیزی را که کشــف نموده اند پــس از تلفیق با 
گنجینه مفاهیم ذهنشان، به صورت مختلف چون اصوات، نشانه ها، تصاویر، نوشته ها 
و غیره پردازش کرده و به دیگران انتقال داده اند. هرگاه ایــن انتقال با موفقیت انجام 
می شده است ارتباط مؤثری برقرار و بشر یک قدم به سوی هدفش نزدیک تر می شده 

است«)زمانی،13۹1: 81(.
»ارتباط را می توان جریانی دانست که در طی آن دو نفر یا بیشتر به تبادل افکار، نظرات 
احساسات و عقاید خود می پردازند و از طریق به کار بردن پیام هایی که معنایش برای 

کلیه انسانها یکسان است به انجام این امر مبادرت می ورزند«)ساروخانی،1۹:1388(.
در قرن بیست و یکم بر روی کره خاکی کمتر جایی را می توان یافت که در آنجا نشانی 
از وسایل ارتباط جمعی نباشد. رسانه ها فضا و زمین را به تسخیر خود در آورده و بر همه 

ابعاد زندگی بشر سایه افکنده اند.
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قدرت وسایل ارتباط جمعی به ویژه رسانه های دیداری به دلیل برخورداری از ویژگی هایی 
نظیر»سرعت انتشار پیام ها، مداومت انتشار پیام ها، وسعت جهانی حوزه انتشار پیام ها، فراوانی 
و گوناگونی محتوا«)معتمد نژاد، 138۵( و انبوه مخاطبین نا متجانس باعث  شده است 

تا به عنوان ابزاری بسیار مهم مورد توجه مدیران و کارشناسان علوم انسانی قرار گیرد.
از این رو در دنیانی کنونی پرداختن به مقوله ارتباطات بدون در نظر گرفتن »رسانه« 

امری بی ثمر تلقی می شود.
رسانه در فرهنگ لغت به معنی هر وسیله که پیغامی را از جایی برساند)وسیله پیام 
رسان به همگان( عنوان شده اســت)زمانی،8:138۵(. اما در مفهوم ارتباطات، رسانه 

وسیله ای برای نقل و انتقال اطالعات، ایده ها و افکار افراد یا جامعه است. 
رسانه های جمعی یا عمومی و به تعبیر دیگر وسایل ارتباط جمعی اصطالح فارسی 
شده واژه التین»میدیوم1« است که جمع آن»میدیا۲« می باشد و منظور از آن دسته ای 
از وسایل هستند که مورد توجه تعداد کثیری می باشند و از تمدن های جدید بوجود 

آمده اند)کازنو1377،3(.
در ایران فرهنگستان زبان فارسی واژه »رسانه های همگانی« را برای نامگذاری وسایل 
ارتباط جمعی انتخاب نموده است. این اصطالح ترجمه اصطالح انگلیسی »مس میدیا۴« 

است که به اختصار استفاده می شود.
 معتمد نژاد معتقد است؛ انتخاب این اصطالح با دو اشکال عمده روبه روست زیرا از 
یک طرف در ترجمه صفت انگلیسی »َمس۵« به زبان فارسی دقت کافی معمول نگردیده 
است و به جای ترجمه آن به توده ای یا توده گیر صفت »همگانی« که معادل »پابلیک۶« 
انگلیسی است، گذاشته است و از طرف دیگر به بیان مفهوم اصلی ارتباط که در اصطالح 
کامل انگلیسی وجود دارد نیز توجه نشده اســت.کاربرد این واژه اگر هم برای اولین بار 

1 - Medium
2 - Media
3 - Cazeneuve J
4 - Mass Media
5 - Mass
6 - Public
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اشتباه تعریف شده باشد ولی آنچنان فراگیر و همگانی شده است که سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی ضمن استفاده از آن، رسانه های همگانی را به چهار دسته تقسیم نموده 
است: رســانه های دیداری، رسانه های شنیداری، رســانه های نوشتاری، رسانه های 
گفتاری که به این تقسیم بندی بایستی رســانه های تلفیقی یا چندرسانه ای ها را نیز 

اضافه کرد.

انواع رسانه های جمعی
یک رسانه جمعي، رسانه اي است که در زمان واحد پیام هاي یکسان را براي تعداد زیادي 
از افراد ارسال مي کند. در مقابل رسانه های جمعی، رسانه شخصي وجود دارد که بیشتر 
مربوط به عالیق،  اندیشه ها، توانمندي ها، آثار،خاطرات، اشعار، تصاویر و درد دل هاي 

افراد مي باشد.

الف(رسانه های ديداری
رسانه های دیداری به هرگونه وسیله ای که از راه بینایی اطالعات مورد نیاز مخاطبین را تأمین 
نماید، اطالق گشته که به چند دسته تقسیم می شوند:تابلوهای اعالنات، آگهی های اطالع 
رسانی، تابلوهای الکترونیکی، ســینما و تئاتر، تلویزیون، لوح فشرده و وسایل نمایش، 

رایانه و فضای مجازی، بیلبوردهای بزرگ شهری، اتوبوس آگهی و...

ب(رسانه های شنیداری
به کلیه ابزارهایی اطالق می شود که از طریق فناوری مخصوص اقدام به ضبط صدا بر 
روی نوار، »سی دی1« یا حافظه» ُویس ریکوردر۲« نموده و از طریق شنوایی، اطالعات 
مورد نیاز مخاطبین را در اختیار ایشان قرار می دهد. این رسانه ها خود به چهار دسته 
کلی تقسیم بندی شده اند: رادیو، تلفن ها، سیستم نرم افزاری تلفن گویا ودستگاه های 

پخش صوتی خانگی و اتومبیلی.

1 - CD
2 - Voice Recorder
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ج(رسانه های گفتاری
بر اساس نظریه »مارشال مک لوهان1« اولین کهکشان ارتباطی انسان، زبان و بیان شفاهی 

است و زبان یکی از بهترین و کامل ترین وسایل ارتباط انسان ها محسوب می شود.
زبان و بیان شفاهی به عنوان اولین وســیله ارتباط جمعی در ابتدا تنها جهت ارتباط 
فردی- گروهی استفاده می گردید. اما رفته رفته با پیشرفت و توسعه همه جانبه جوامع 
و ساخت فرهنگسراها، سالن های همایش و اجتماعات و تجهیز این سالن ها به وسایل 
الکترونیکی و فنی، این رســانه همگانی به ابزاری قدرتمند جهت دستیابی به اهداف 
اطالع رسانی بدل شده است. وجه تمایز این وسیله ارتباطی با سایر وسایل ارتباطی چون 
رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری در برقرای ارتباط مستقیم و بدون واسطه و دو 

سویه)تعاملی( می باشد.
این رســانه کهن و توانمند امروزه به صورت جلسه، نمایشگاه، ســفر و بازدید، انواع 

همایش، سمینار، سمپوزیوم،کارگاه ها و... مورداستفاده قرار می گیرد.

د(رسانه های نوشتاری
به هر آنچه که از طریق فن نگارش بر روی کاغذ یا وسیله دیگری، بتوان اطالعاتی را از 

منبع پیام به گیرنده پیام منتقل نمود، اطالق می شود)زمانی،111-131:13۹1(.
رسانه های نوشتاری از یک فرایند بازتولید متن و تصویر که به طور معمول با عملیات 
چاپ  بر روی کاغذ آغاز می شــود با هدف آموزش و فرهنگ سازی  در سطح جامعه به 

وجود می آید.
حوزه های محور رسانه های نوشتاری شامل: کتاب، روزنامه، مجله، اعالمیه دیواری، 

1 - Marshal McLuhan
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  پوستر، کاال نما1، برشور۲، پَمِفلت3، بولتن ها و گزارش های مدون، داستان کوتاه، فیلم 
نامه، شعر، پیام کوتاه، عکس، کاریکاتور و نقاشی می باشد.

ه(رسانه های تلفیقی يا چند رسانه ای4
اصطالح چندرسانه ای به ترکیب رسانه های منفرد نظیر فیلم، ویدئو، موسیقی، کالم، 
عکس، پایگاه های اطالعاتی و جز آن اطالق می شود که از طریق فناوری رایانه به صورت 

محصولی واحد بر محلی رقومی ذخیره شده باشد. 
درتعریفی کامل تر چندرسانه ای عبارت است از:  استفاده از رایانه به منظور ترکیب 
و نمایش متن، تصویر، صوت و تصاویر متحــرک از طریق رابط ها و ابزارهایی که  امکان 
جستجوی قابل هدایت، تعامل، خالقیت و تبادل )اطالعات( را به استفاده  کننده  می دهد 

)کوشا،7۴:137۶(.
»چندرسانه ای هارا برنامه های فوق رسانه ای۵ یا رسانه های ترکیبی هم می نامند. اما 
امروزه اصطالح فوق رســانه ها تا حد زیادی جای خود را به اصطالح چندرسانه ها داده 

است«)ذوفن،۲۲1:138۶(.
در دهه اخیر در میان چند رسانه ای ها، تلفن همراه مورد توجه بسیاری از مردم قرار 
گرفته است چرا که این وسیله ارتباطی ترکیب تمامی رسانه های دیداری، شنیداری، 

نوشتاری و حتی گفتاری را فراهم آورده است.

1 - »کاالنما« از واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به جای کاتالوگ)catalogue( است. 
کاتالوگ کتابچه و یا راهنمای معرفی کلیات کاال ها، خدمات، امکانات و... می باشد که از طرف تولید 

کننده و یا ارائه دهنده به مصرف کننده و یا مشتری در بیش از 8 صفحه ارائه می شود.
۲ - یک صفحه تاشــو یا چند صفحه به هم متصل که به هم محدود نمی باشند و عمدتاً برای مقاصد 
تبلیغاتی و معرفی یک محصول در حداکثر 8 صفحه منتشر می شود. برشور در اغلب موارد به کاتالوگ 
شباهت هایی دارد. هر دوی این موارد اطالعاتی راجع به محصول یا خدمات جدید یک شرکت، هتل، 

فروشگاه و... ارائه می دهند.
3 - پمفلت نوعي رسانه آموزشي است که در ابعاد کاغذ A4 تهیه و به طور معمول به سه قسمت تقسیم 

مي گردد.
4 - Multimedia
5 - Hypermedia
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با توجه به ظهور عصر جدید رسانه های دیجیتالی در مقابل رسانه های سنتی قدیمی 
همچون روزنامه، رادیو و تلویزیون،  دسته بندی جدیدتری از رسانه ها در قالب رسانه های 
دیجیتالی شکل می گیرد که تفاوت های آشکاری در شکل و نحوه استفاده از آن وجود 

دارد.
رسانه هایی که با ویژگی ارتباطات الکترونیکی در فضای  مجازی شرایطی متفاوت 
با روابط چهره به چهره را برای کاربران فراهم می ســازند. سرعت عمل، ناشناس بودن 
و... فضای یکسان و مشابهی را فارغ از الزاماتی چون جنسیت، طبقه، قوم، نژاد و مکان 
فراهم می کند که تجارب متفاوتی را برای کاربران ایجاد کرده اســت. تعامالتی که در 
این فضا رخ می دهد، برای افراد ذهنیت و گرایش های جدیدی ایجاد کرده که می تواند 
در رفتار و تعامالت آنها در دنیای حقیقی،  تغییراتــی هر چند جزیی ایجاد کند )برات 

دستجردی،1۶1:138۲(.
تلفن هاي همراه هوشمند به کاربران این امکان را می دهد که به طور همزمان از یک یا 
چند قابلیت رسانه های فوق و حتی تمامی آنها در یک لحظه استفاده کنند و ظهور شبکه 
های اجتماعی مجازی و نرم افزارهایی که امکان ایجاد یک شــبکه اجتماعی را بر روی 
تلفن همراه فراهم می آورند، فصل جدیدی در عرصه ارتباطات انسانی گشوده است که 

در قالب رسانه هاي نوین قابل تبیین و بررسي مي باشد.

رسانه هاي نوين يا رسانه هاي عصر جديد
ظهور تکنولوژی ها و رسانه های نوین ارتباطی در عصر جدید به همراه تحوالتی که در 
حوزه رسانه بوجود آورده، بسیاری از کارکردهای عناصر فرهنگی را دچار تغییر کرده است. 
در تعریف »رسانه های نوین« گفته می شود که این مفهوم به معنای انواع  گسترده ای 
از پیشرفت های صورت گرفته اخیر در زمینه رسانه ها و ارتباطات است که نه تنها شامل 
اشکال گوناگون پخش رســانه ای اســت بلکه همگرایی های جدید میان فناوری های  
رسانه ای و شیوه های نوینی که از آن طریق افراد متون رسانه ای را به کار می گیرند و با 
آن ها تعامل می کنند نیز در برمی گیرد. بنیادی ترین تغییر صورت گرفته در این روندها 
شامل اهمیت یافتن روزافزون فناوری دیجیتال در تولید، ذخیره سازی و انتقال تصاویر، 

www.takbook.com



خانواده مجازی26

متن، صدا و داده است)کالنتری و حسنی،1387: 11۹-13۶(.
دیجیتالی شدن همراه با همگرایی میان رسانه های گوناگون، تلفن همراه را به نمونه  
بارز یک رسانه نوین بدل ساخته است که خصلت سیالیت و »همه مکانی « و»همه زمانی« 
بودن  کاربرد آن، باعث شده تا در زندگی روزمره  افراد و به ویژه جوانان جایگاهی واال داشته 

باشد، آنچنان که گویی به یکی از اعضای بدن افراد تبدیل شده است.
»رسانه هاي جدید مجموعة متمایزي از فناوري هاي ارتباطات و داراي ویژگي هاي 
مشترک دیجیتالي بودن و دسترسي گستردة شهروندان به آن براي استفادة شخصي 

است« )مهدی زاده،31۹:13۹۲(.
آنگونه که در »آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال« 
مصوب 138۹/۵/۲۴ هیئت وزیران تعریف شده رسانه دیجیتال؛ رسانه مبتنی بر فناوری 
نوین اطالعات و ارتباطات، شامل: 1( بسته نرم افزاری رسانه ای ۲(حامل دیجیتال حاوی 

داده و 3( رسانه آنالین می باشد )سرآمد،138۹(.
به تعبیر دیگر رسانه های دیجیتال، رسانه هایي هستند که تبادل یا انتشار محتوا در 
آنها، تنها به کمک ابزارهاي مجهز به پردازشگر دیجیتال میسر باشد. شامل رسانه هاي 
آنالین مبتني بر شبکه )نظیر شبکه جهاني اینترنت(، سرویس هاي مخابراتي از قبیل 
پیامک، پیام چند رسانه ای و سایر اشکال شبکه هاي تبادل داده مانند بلوتوث و همچنین 
رسانه هاي مبتني بر حامل هاي فیزیکي دیجیتال از قبیل بسته هاي نرم افزاري رسانه اي، 

بازي هاي رایانه اي و مانند آنها.
همانگونه که در تعریف هم آمده رسانه هاي دیجیتال شامل نرم افزارهاي رسانه اي، 
بازي هاي رایانه اي، نرم افزارها و خدمات مبتني بر تلفن همراه و رایانه ، پویانمایي و... 

مي باشد.
با نگاهی به تاریخچه ظهور رسانه ها می توان دید که نوآوری در عرصه های ارتباطات 

و ظهور و تکامل رسانه های جدید، بشر را وارد عصر»انقالب ارتباطات« نموده است.
در این زمینه مهدی زاده مالباشی معتقد است: »انقالب ارتباطات محصول هم گرایی 
در دو حوزه و جریان مهم فن آوری شــامل:تحول در حوزه ارتباطات و تحول در حوزه 
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اطالعات است. این دو جریان به موازات هم پیش می روند. نماد »فن آوری اطالعات1« 
رایانه و نماد »فــن آوری ارتباطات۲« مخابــرات، تلویزیون و بزگــراه های اطالعاتی3 

است«)3:13۹1(.
اگرچه تا چند دهه پیش هر یک از این حوزه ها مسیری جداگانه به موازت دیگری طی 
می کرده است، اما رشد سریع فناوری ها در چند سال گذشته موجب شد ظهور وسایل 
ارتباطی و رسانه ای جدیدی همچون تلفن همراه، لپ تاپ۴، تبلت۵ و... که همگی قابلیت 
اتصال به اینترنت همراه را دارند، تلفیقی از دو حوزه را به عنوان یک محصول یکپارچه و 

همگرا در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد.
به طور کلی مفهوم رسانه های جدید واجد معانی زیر است:

تجربیات متنی جديد: انواع جدید ژانر، ُصَور متنی، سرگرمی، لذت و الگوهای مصرف 
رسانه ای)بازی های کامپیوتری، فرامتن ها و...(. 

شیوه های جديد بازنمايی جهان: عرضه تجربیات و امکانات جدید بازنمایی)محیط های 
مجازی، رسانه های تعاملی صفحه بنیاد(.

روابط جديد بین سوژه ها)کاربران و مصرف کنندگان( و تکنولوژی رسانه ای: تغییر 
در استفاده و دریافت تصاویر و رسانه های ارتباطی در زندگی روزمره و معانی نهاده شده 

در تکنولوژی های رسانه ای.
مفاهیم جديد رابطه اندام زيستی با رسانه های تکنولوژيک: چالش با تمایزهای 
پذیرفته شده بین انســان و چیزهای تصنعی، طبیعت و تکنولوژی، بدن و)رسانه ها به 

عنوان( مصنوعات تکنولوژیکی، واقعی و مجازی.
تجربیات جديد روابط بین جسم، هويت و اجتماع: تغییرات در تجربه شخصی و 
اجتماعی زمان ، فضا و مکان)در ســطح محلی و جهانی( بر شــیوه هایی که در آن، ما 

1 - Information Technology
2 - Communication Revolution
3 - Information Super High Way
4 - Laptop
5 - Tablet
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خودمان و جایگاهمان در جهان را تجربه می کنیم.
الگوهای جديد ســازماندهی و تولید: تجدید ســازمان و یکپارچگی گسترده در 

فرهنگ، صنعت، اقتصاد، دسترسی، مالکیت، کنترل و مقررات گذاری رسانه ای.
اساسی ترین جنبه فناوری اطالعات و ارتباطات دیجیتالی شدن است که به واسطه 
آن، همه متون)معنای نمادین در همه اشــکال رمزگذاری شــده و ثبت شــده( به رمز 
دوتایی)دوگانه( قابل تبدیل است. مهم ترین پیامد دیجیتالی شدن برای نهادهای رسانه ای، 
همگرایی بین همه اشکال رسانه ای موجود بر حسب سازمان، توزیع، دریافت و مقررات 

گذاری است.
اینترنت، نمونه بارز رسانة جدید و تبلور و ویژگي هاي فوق است. اینترنت، عالوه بر 
تولید و توزیع پیام، به پردازش، مبادله و ذخیرة اطالعات مي پردازد که مؤید یک نهاد 
خصوصي اما به مثابه ارتباطات عمومي است و صرفاً داراي فعالیت حرفه اي و به لحاظ 

بروکراتیک، سازماندهي شده نیست)مهدی زاده،31۹:13۹۲(.
یکی از مهمترین مباحث حوزه رسانه و فرهنگ، ویژگی های رسانه های نوین در عصر 
جدید است. در تحلیل رســانه های جدید باید گفت، در گذشته زمان و مکان به لحاظ 
تاریخی به شکلی مستقیم با هم مرتبط بوده اند؛ »کی« تقریاً همواره با »کجا« مرتبط 
بوده است و رویدادهای همزمان، متوالی و مقارن، به محلی بالفصل پیوند خورده بودند 
که افراد خود را در آن می یافتند. اما در جهان مدرن به ویژه از اواخر قرن بیستم، رابطة 
زمان و مکان دگرگون و زمان از مکان جدا شده است. زمان و مکان شدیداً فشرده شده اند. 
به گونه اي که زمان کوتاه تر و مکان کوچک تر شده است. رابرتسون1 )1۹۹۲( این وضعیت 
را فشردگي جهان،  هاروي۲ )1۹8۹( آن را فشردگي زمان – مکان و گیدنز3 )1۹۹0( این 

فرایند را جدایي زمان از مکان مي نامد )مونژ7۶۴:1387،۴(.
در این رابطه مانوئل کاستلز۵ به این نکته اشاره می کند که در حال حاضر، مخاطبان 
1 - Robertson R
2 - Harvey D
3 - Giddens A
4 - Monge
5 - Manuel Castells
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هرچه بیشتر و بیشتر مواد و اطالعات گوناگون دریافت می کنند و این اطالعات، تصورات 
آنها را در باره جهان شکل می دهد. وی با اشاره به  کهکشان مک لوهان و جهان ارتباطات 
یک سویه و نه تعاملی؛ »جامعه تعاملی« را نتیجه انتقال درون )نظام(»چند رسانه ای« 
می داند که شیوه نظام جدید ارتباطات و مبتنی بر تعامل شبکه ای و دیجیتال می باشد. 
کاستلز می گوید که اگرچه ارتباطات غیر الکترونیک هنوز وجود دارد، اما موقعیت آن به 

طور فزاینده در حال اُفول است. )مهدی زاده، 3۲۶-3۲7:13۹۲(
جان ون دایک1  نیز در نگاهي دیگر ظرفیت هاي ارتباطي رسانه هاي جدید در مقایسه 

با سایر اشکال ارتباطي را چنین بر مي شمارد:
1- سرعت: عبارست است از سرعت وصل مســافت های  طوالنی که از ویژگی های 

رسانه های جدید است.
2- دامنة دسترسي: از ظرفیت های ارتباطی بسیار قوی در رسانه های جدید می باشد. 
در آینده تمام دنیا از طریق ارتباطات دور و شبکه های کامپیوتری به هم متصل خواهند 
شد. در حال حاضر  تمام کشــورها و تقریباً  هر ناحیه ای از طریق  تلفن و بعد از طریق 

اینترنت به هم متصل می باشد.
 3- ظرفیت ذخیره: این قابلیت در ارتباط رو در رو کم است و بستگی به قدرت حافظه 
افراد دارد. در رسانه های دیجیتالی به نسبت رسانه ها چاپی یا رسانه های پخش آنالوگ، 

این قابلیت بسیار بیشتر است.
4- دقت: دقت اطالعات ارسالی از مزایای مهم رسانه های جدید در مقایسه با تلفن یا 
ارتباطات  چهره به چهره است. رسانه های جدید  دقت داده ها یا اعداد و نیز اطالع بخشی 

تصاویر را نیز افزایش داده اند.
5- گزينش گري: رسانه های جدید این ظرفیت را  گسترش داده اند تا بتوان به صورت 
نظام مند گروهی را مثاًل از طریق فهرست پست الکترونیکی گزینش کرد. از این طریق 

شخص می توان یک گروه خاص را به عنوان هدف انتخاب کند.
6- تعامل: تعامل یکی دیگر از ویژگی رسانه های جدید است که البته به پای تعامل 

1 - Van Dijk  J
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در ارتباط رو در رو نمی رسد.
7- غناي تحريک: هیچ رسانه ای نمی تواند با ارتباط رو در رو مقابله کند و  دلیل آن نیز 
واضح است.تمام رسانه های جدید فعلی به لحاظ حسی ضعیف هستند. چند رسانه ای ها 
غنای تحریک بیشتری را عرضه می کنند. اما در هر حال  ترکیب این محرک ها کلیدی 

نیست و  مصنوعی به نظر می رسد.
8- پیچیدگي: پیچیدگی مشخصه ای است که شخص را قادر می سازد خواسته های 
خود را یکجا و به وسیله دو ظرفیت تعامل و غنای تحریک فراهم آورد. پژوهش ها نشان 
می دهد که  شــخص از طریق شــبکه های رایانه ای قادر به تماس گرفتن، پرسیدن 

سواالت، مبادله اطالعات و ایجاد فرصت ها است.
9- حفاظت از حريم خصوصي: یک نکته منفی در طراحی فعلی رسانه های جدید، 
ظرفیت پائین آنها در حفاظت از حریم خصوصی افراد است. در حقیقت  در تمام استفاده ها 

از رسانه های جدید ، مشخصات کاربران ثبت می شود)اکبرزاده،۶-۴۴:138۵(.
با مطالعه نظرات مارک پاســتر1 در کتاب عصر دوم رســانه ها در مي یابیم که وي 
ارتباطات الکترونیک را واضع تجدید صورت بندی بنیادین زبان می داند که فرد را خارج 
از حیطه الگوی سوژه خود بنیاد قرار می دهد. وی با ربط دادن عصر دوم رسانه و پست 
مدرنیسم می نویسد: » شیوه ارتباطات الکترونیک، آن سوژه آشنای مدرن را از میدان به 
در می کند و سوژه دیگری را که سیال و نامتمرکز است، و به مثابه هویتی ناپایدار دائماً 

مورد استیضاح قرار می گیرد، جایگزین آن می کند«)10۹:1377(.
ادعای پاستر این است که گسترش تکنولوژی اطالعات و ارتباطات  الکترونیک، اثرات 
عمیقی بر شیوه زندگی و تفکر ما درباره خود و محیط اطراف مان بر جای می گذارد؛ چرا 

که این گسترش، شبکه روابط اجتماعی را دگرگون می کند. 
پاســتر از جمله پیامدهای مثبت تغییر  و تحول تکنولوژیکی بر جهان اجتماعی را 
شکل گیری شبکه های جدید روابط اجتماعی که نشانگر تغییر پیوندهای خویشاوندی 
به پیوندهای شغلی و حرفه ای است و همچنین تغییر در درک مقوله زمان و مکان بر 
1 - Mark Poster
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می شمارد ) الفی1۶0:۲007،1(.
بسیاری از نویسندگان، اصطالح »جامعه شبکه ای« را بر »جامعه اطالعاتی« ترجیح 
می دهند که ون دایک و کاستلز از این دسته هستند، اگرچه از مفهوم جامعه اطالعاتی  
نیز غفلت نمی کنند. در مفهوم جامعه  اطالعاتی آنچه مورد تأکید است تغییر جوهره 
فعالیت ها و فرایندها است. اما در مفهوم جامعه  شبکه ای، توجه به سوی تغییر اشکال 

سازماندهی و زیرساخت های آنی جوامع است.
جامعه شبکه ای را می توان شکلی از جامعه تعریف کرد  که به گونه ای فزاینده روابط 
خود را در شبکه های رسانه ای سامان می دهد؛  شــبکه هایی که به تدریج جایگزین  
شبکه های اجتماعی ارتباطات  رو در رو می شوند یا آن ها را تکمیل می کنند. این بدان 
معنی است که شبکه های اجتماعی و رسانه ای در حال شکل دادن به شیوه سازمان دهی 

اصلی و ساختارهای بسیار مهم جامعه مدرن هستند)ون دایک، ۲۴:138۴(.
کاستلز)1380( معتقد است شبکه ها ساختارهایی باز هستند که می توانند بدون هیچ 
محدودیتی گسترش یابند و نقاط شاخص جدید را در درون خود پذیرا شوند تا زمانی که 
این نقاط، توانایی ارتباط در شبکه را داشته باشند؛  یعنی مادامی که از رمزهای ارتباطی 
مشــترک )برای مثال ارزش ها یا اهداف کارکردی( اســتفاده می کنند. یک ساختار 
اجتماعی مبتنی بر شبکه، سیستم  بسیار باز و پویایی است که بدون این که توازن آن با 

تهدیدی روبرو شود توانایی نوآوری دارد.

تلفن همراه، نماد عیني رسانه هاي نوين
با توجه به مطالب عنوان شده مي توان ادعا کرد که تلفن همراه، محصول دنیای مدرن 
و درواقع نمود بارز و عینی یک رسانه نوین دنیای مدرن است که ورود آن به عرصه های 
زندگی فردی و اجتماعی، با خود فرهنگی جدید را به همراه دارد. این فرهنگ، فرهنگی 
مدرن و صنعتی است که تحمیلگر ارزش های متفاوت است و انسان به صورت ناخودآگاه 

آن را می پذیرد و بدان وابسته می شود. 
تلفن همراه روابط اجتماعی و هویت جدیدی خلق کرده که خود به خود فعالیت های 

1 - Laughey D
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روزمره افراد را از الگوهای تماس، فعالیت ها، دغدغه ها گرفته تا نوع کنش سیاســی و 
اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد.

» این رسانه نوین به عنوان نماد تکنولوژی در همه ابعاد حیات بشر امروز در جریان 
اســت و به مثابه نوعی ایدئولوژی است که ارزش ها و آداب و رســوم، فرهنگ و باید و 
نبایدهای خود را به واسطه منطق ابزاری خود دیکته می کند و سبک هویتی جدیدی را 

به وجود می آورد«)شاه حسینی،1۹:13۹3(.
اگرچه تلفن های همراه را به خاطر گســترش »فرهنگ بــی محتوا«)مکالمه پوچ 
توخالی(، وســیعاً محکوم می کنند، امــا در عین حال، همین وســیله ارتباطی برای 
تداوم و اعتالی فعالیت شــهروندان فعال، امکانات بالقوه بســیار باالئی ارائه می دهد 

)روجک،13۹0: ۴3(.
ابعاد استفاده از تلفن همراه که هر بعد آن  به نوبه خود به یک فرهنگ و شیوه زیستن 
تبدیل شده، نگرانی های عمده ای را به وجود آورده است. نگرانی هایی از این دست که 
گسترش این گونه فناوری ها، بحران فرهنگی را دامن می زند و با انتقال ارزش ها و معانی، 

فرهنگ را دچار آسیب می کند.
از طرف دیگر توســعه روز افزون امکانات و قابلیت های این وسیله ارتباطی به ویژه 
قابلیت استفاده از فضای مجازی، بسیاری از پارادایم ها و نظریه ها و مفاهیم اجتماعی 
و سیاسی سنتی را به چالش کشیده و فشار زیادی برای بازبینی آنها وارد کرده است به 
طوریکه به نظر می رسد بررسی رسانه های جدید و کارکردها و پیامدهای رسانه های 
نوین دیگر در قالب نظریه های سنتی حوزه ارتباطات به طور کامل قابل بررسی نیست 
و الزم است این نظریه ها به گونه ای بازتعریف شوند تا بتوان روابط افراد در شبکه های 

اجتماعی مجازی جدید را  به طور عینی و حقیقی توضیح داده و تبیین کرد.
تلفن همراه، به عنوان یک رسانه نوین ارتباطی از یکســو دارای کارکردهای مثبت 
بسیاری مانند برقراری ارتباط در اسرع وقت، صرفه جویی در وقت و دردسترس بودن 
دائمی انسان ها و ... و از ســوی دیگر دارای پیامدهای منفی همچون رسوخ در حریم 
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خصوصی اشخاص، ایجاد فضای تنش،تضعیف باورهای عمومی و... می باشد.
نفوذ این وسیله ارتباطی در میان مردم و به ویژه قشر جوان در دهه گذشته  به گونه ای بوده 
که به نیازی عمومی برای همه تبدیل شده است. امروزه یک جوان در محفل همساالنش 

وقتی جدی گرفته می شود که  دارای یک تلفن همراه هوشمند باشد.
»گونه های فرهنگی جدید حول مارک های تلفن همراه و ســرویس های جدید آن 
پدید آمده است. موتورهای جستجوگر شبکه ای، تلفن همراه را به نوعی روزنامه تبدیل  
کرده اند که اخبار مهم و فوری را در محل عرضه می کنند. داشتن خط دایر تلفن همراه 
برای افراد و گروه هایی که از آن اســتفاده می کنند،  نشانه ای از شیوه زندگی و منزلت 
فرهنگی است. خدمات چند رسانه ای تلفن های جدید همراه به افراد امکان می دهد تا 
آن را به نماد منزلت و عنصری نو در سیاست فرهنگی تبدیل کنند. برای این افراد و گروه ها 
تلفن همراه صرفاً یک وسیله ارتباطی نیست، بلکه وسیله ای جانبی برای تعیین هویت و 

بازشناسی فرهنگی است« )روجک،۴۲:13۹0( .
تاثیر این رسانه نوین در زندگی اجتماعی افراد به گونه ای شده است که، از طریق این 
فناوری حتی افراد منزوی نیز می توانند ارتباطات روزمرة خود را با همتایان نزدیکشان 

افزایش و ابزارهای ارتباطی شان را با استفاده از این رسانه گسترش دهند.
»تلفن همراه نماد ارتباط همه جانبه عصر نوین است و این خصوصیت، تلفن همراه  را 
به مفهوم جامعه مجازی فراگیر نزدیک می کند«)سبحانی نژاد و همکاران،۲0:1388(.

به جرأت می توان گفت توســعه امکانات و  گسترش اســتفاده از تلفن های همراه، 
انقالبی موازی در ارتباطات همگانی و فرهنگ توده ایجاد کرده اســت. تبادل نوشته و 
عکس، گونه های فرهنگی تازه ای را به وجود آورده، وعده مالقات از طریق  ارسال پیام به 
پدیده ای فراگیر تبدیل شده و استفاده از دوربین  تلفن همراه به ابزار مهمی برای تبادل 
عکس های خانوادگی بدل شده است.  همچنین تلفن های همراه انحصار  سایت های ثابت 
پخش و دریافت و سرگرمی را شکسته اند و دسترسی به اطالعات و سرگرمی را همگانی 

و همه جا حاضر ساخته اند.
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تاريخچه تلفن همراه 
تلفن در مرکز انقالب مخابراتی قرار گرفته است. با اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام بل1 
در سال 187۶، زندگی اجتماعی  و فرهنگی بشــر تغییر و تحول یافت، به گونه ای که 
باعث افزایش ارتباطات از راه دور، کم کردن فاصله ها و اشتغال و دسترسی میلیون ها 

نفر به اطالعات مختلف شده است. 
در اواخر 1۹۶0 بود که شرکت تلفن آمریکا)اِی تی تی۲ ( که بزرگترین شرکت تلفن در 
جهان محسوب می شود، وسیله ای اختراع کرد به نام سلولر ، که نوعی تلفن مخصوص 

ماشین بود.
 این ابزار در واقع سیستمی بود که تماس  های داخل خودروها را برقرار می کرد.

بعد از آن مارتین کوپر3   77 ساله نخستین  کسی بود که در سوم آوریل 1۹73 با گوشی 
همراه یک کیلوگرمی خود صحبت کرد و نام خود را در جهان با اختراع تلفن همراه به 

جهانیان شناساند و در تاریخ ثبت کرد.
این مهندس الکترونیک که در شرکت موتوروال۴  آمریکا کار می کرد، ایده گوشی قابل 
حمل را از مجموعه  تلویزیونی علمی، تخیلی که مربوط به پیشتازان عرصه فضانوردی 
می شد، گرفته بود. در این فیلم نشان داده شد که شخصیت اول داستان با یک گوشی 
ویژه بی سیم حرف می زند. این فیلم که اولین جرقه ها را در ذهن کوپر  ایجاد کرده بود، 
او را به فکر ساخت این گوشي انداخت.  او پس از اختراع  این وسیله در عمل نشان داد که 
می توان تلفن همراهی ساخت که به جای اختصاص دادن  به یک میز، یک داره یا یک 
خانه، به یک شخص اختصاص داده شود.اولین گوشی ها در سال 1۹83 با قیمت تقریبی 
3۵00 دالر بود. مارتین کوپر)پدر تلفن همراه( معتقد اســت؛ دنیای بی ســیم دنیای 
آزادی است، دنیای رها شدن از قید و بند تلفن های ثابت و داشتن قابلیت بودن هرجایی 

1 - Alexander Graham Bell  
2 - ATT 
3 - Martin Cooper
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که می خواهی. تلفن همراه زندگی مردم را بهتر می کند و راحتی بیشتری به مردم می 
دهد)خسروی،138۹: ۶3-۶۵(.

در تاریخ تحوالت فناورانه تلفن همراه چند دوره متمایز وجود دارد:
سال 1920: سال آغاز ارتباطات رادیویی در خودروهای پلیس آمریکا بود.

از سال1970 تا 1990: نسل اول شــبکه تلفن همراه که سیستمی آنالوگ بود به 
وجود آمد. وجه تسمیه تلفن و تلفن همراه در این نسل قابل استفاده بودن در داخل 
خودرو)اتوموبایل( بود. این ســامانه تجاری مخابراتی سلولی جهان در آمریکا با نام 
ای.ام.پی.اس1  شروع به کار کرد. رشد غیر منتظره مشترکان سامانه های نسل اول تلفن 
همراه و محدودیت گسترش خدمات در اینگونه شبکه ها اتخاذ رویکرد جدید در طراحی 

شبکه های تلفن همراه را گریز ناپذیر کرده بود )عاملی و همکاران، 1387: ۲3(.
 ظرفیت و سرویس محدود، کیفیت پایین و تجهیزات گران  از مشخصات این نسل 

است.
از سال 1990 تا 2001: نسل دوم شبکه تلفن همراه )2G(، سیستمی دیجیتالی شد. تنها 
بخش غیر دیجیتالی این سیستم، خط رادیویی مشترک است و بقیه سیستم دیجیتالی 
است. اگرچه به این سیستم »موبایل۲« می گویند، اما دیگر در خودرو نصب نمی شود، لذا 

ایرانیان به آن »همراه« می گویند)خسروی،۶۵:138۹(.
در نسل دوم راندمان طیفی و مصنوعیت در مقابل تاثیرات نوین از طریق دیجیتالی 
کردن، کد کردن کانال، مدوالسیون و ... بهبود یافت. با گسترش شبکه های تلفن همراه 
نسل دوم، کیفیت خدمات تلفن همراه با  ظرفیت بیشتر و هزینه کمتر برای کابران فراهم 
شد. از جمله ویژگی های این سامانه ها بهبود مسائلی از قبیل امنیت ارتباط، ارائه خدمات 
جدید از قبیل امکان ارسال پیام کوتاه، تغییر مســیر تماس به شماره تلفن دیگر  بوده 

است)عاملی،138۵: ۲۴-۲۵(.
سال 2001: شبکه تلفن همراه نسل 2/5G( ۲/۵(  با سیستم رادیویی بسته ای شبکه ای 
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جی.پی.آر.اس1 تمام دیجیتال عرضه شد. در این نسل حفظ خط مشترک)از گوشی تا 
آنتن( از نوع رادیویی دیجیتالی و دارای سرعت هایی تا 1۴۴ کیلوبایت بر ثانیه است. پس 
از آن نسل 2/75G( ۲/7۵( به بازار آمد و دسترسی به اینترنت، پست الکترونیکی، ارسال 

عکس و سایر امکانات چند رسانه ای بر روی این نسل فعال گردید.
از اواخر 2001 تا 2013: نسل سوم تلفن همراه )3G( تمام دیجیتال با سرعت های 

چندین مگابایتی و تصاوی متحرک به بازار آمد.
هدف اصلی طراحان نسل سوم تلفن های همراه، هماهنگی جهانی این تلفن است. این 
نسل را می توان به گونه ای فراهم آمدن نوعی از فناوری دانست که خدمات عرضه شده در 
اینترنت و تلفن همراه را با هم ادغام می کند. دسترسی به اینترنت و ارائه تمامی خدماتی 
که در اینترنت وجود دارد بر روی تلفن های همراه، از اهداف اصلی آن است. همچنین 
در این نسل سرعت انتقال اطالعات در حالت ثابت به ۲ تا10 مگابایت در ثانیه می رسد 

که تفاوت فاحشی را با نسل های قبل نشان می دهد)عاملی و همکاران، 1387: ۲۶(.
 با گسترده تر شدن شبکه های اجتماعی مجازی و افزایش استفاده از این فضا و تبادل 
اطالعات تصویری در این نسل، باالرفتن سرعت انتقال داده ضروری شد. همین امر هم 

ضرورت ارائه نسل چهارم را بیشتر کرد.
از سال 2013: نسل چهارم تلفن همراه )4G( و اینترنت طی سال های ۲013 و ۲01۴ 
در جهان مطرح و تقریباً در کشورهای کره، آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی راه اندازی 
شده است. سرعت دسترسی به اینترنت در این نسل هم 10 برابر سرعت اینترنت نسل 
سوم تلفن همراه  است. در واقع سرعت دسترسی به اینترنت ۲0 مگابیت بر ثانیه است. با 
این نسل به راحتی می توان برنامه های تلویزیون را هم تماشا نمود. دسترسی به شبکه 

اینترنت این نسل هنوز در کشور ما به طور کامل عملیاتی نشده است.
در تکمیل این روند باید یادآور شد که با ورود  اپراتورهای دوم و سوم به کشور و ارائه 
خدمات تلفن همراه توسط این شرکت ها، رقابت میان آنها در طول یک دهه اخیر با شتاب 
روز افزونی رو به رو شد و بر همین اساس نفوذ خطوط تلفن همراه در میان مردم کشور ما 

1 - G.P.R.S
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به قدری زیاد شد که امروزه شاید هیچ خانواده ای را نتوان یافت که هر یک از اعضای آن 
حداقل یک خط و دستگاه تلفن همراه نداشته باشند.

این در حالی است که با گذشت حدود 3 دهه از عمر ارتباطات سیار،  تعداد کاربران 
تلفن همراه از تعداد کل کاربران تلفن ثابت )با عمر بیش از 1۲0 سال( پیشی گرفته است 

و رورز به روز بر تعداد آنها افزوده می شود.
سال 2020: اینترنت اشیاء و نسل پنجم شبکه همراه )5G(، آینده انقالب فناوری در 
این حوزه را رقم خواهد زد. امکانی که با سرعتی بی نظیر همه اشیای الکتریکی پیرامون ما 
می توانند به اینترنت متصل شوند و ارتباطی پایدار داشته باشند. پیش بینی می شود روزی 
خواهد رسید که میلیاردها سنسور در لوازم برقی خانگی، سیستم های امنیتی، قفل های 
درب خانه ها، خودروها و پوشیدنی ها تعبیه شوند. موسسات تحقیقاتی معتقدند تا سال 

۲0۲0، تعداد ۲۵ میلیارد محصول متصل به اینترنت ساخته خواهد شد.
 مشترکان مخابراتی استفاده کننده از این نسل می توانند با سرعت چند هزار گیگابیت 
در ثانیه به اینترنت متصل شوند. در حال حاضر ارائه و اجرای چنین طرحی برای کشورها 
هزینه های بسیاری دربردارد و به همین علت یکی از رویکردها این است که بخش های 

خصوصی دارای توان اجرایی، بهره برداری از آن را برعهده بگیرند. 
در حال حاضر ژاپن، کره جنوبی و چین که در زمینه شــبکه های مخابراتی پیشرو 
محسوب می شوند از جمله کشورهایی هســتند که قصد دارند زودتر از سال ۲0۲0 به 

امکان استفاده از این فناوری دست یابند.
در ایران نیز گام هایی برای راه اندازی این قابلیت برداشــته شده است و  کارشناسان 
درصدد ترسیم نقشــه راه عملیات پژوهشی در حوزه نســل پنجم شبکه تلفن همراه 

هستند)پایگاه اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات(.

انواع ارتباط با تلفن همراه
از ابتدای ظهور تلفن همراه تا کنون کانال های ارتباطی افراد از طریق این  وسیله ارتباطی 
رسانه ای تغییرات زیادی کرده آنچنان که اگرچه در ابتدا بیشتر شبیه به یک تلفن سیار 
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بود اما اکنون با استفاده از اینترنت و نرم افزارهای اجتماعی شیوه های ارتباطی جدیدی 
به وجود آورده است. این کانال های ارتباطی شامل موارد ذیل می باشد:

الف(تماس تلفنی
اصلی ترین و ساده ترین راه برقراری ارتباط در موبایل، تماس گرفتن با آن است. برقراری 
تماس با هر فرد دارنده تلفن همراه او را به یک فرد همه جا و همه وقت حاضر تبدیل می کند. 
زیرا که تلفن همراه، همانطور که از نامش هم پیداســت همیشه همراه فرد می باشد و 
امکان برقراری ارتباط دو سویه وجود دارد؛ چه از افراد دیگر و بر عکس. تا چندی قبل که 
امکان تماس تلفن ثابت بود افراد متحمل هزینه و زمان جهت یافتن همدیگر بودند و لذا 

ظهور تلفن همراه راه را برای همگان سهل و آسان کرده است.

ب( پیامک يا پیام کوتاه)اس.ام.اس1(
این سرویس با عنوان پیام کوتاه یا اس.ام.اس نام فناوری ارسال متون کم حجم از طریق 
تلفن همراه است که در میان جوانان و اهالی تجارت خواهان بسیار دارد و پس از اروپا و 
آسیا در ایاالت متحده نیز به پدیده ای فراگیر تبدیل شده است. این سیستم برای اولین 
بار در سال 1۹۹0 میالدی در اروپا شروع شــد و در سال 1۹۹8 با تکمیل فناوری های 
جانبی به بلوغ رسید. در ایران نیز در سال 1381 شمسی راه اندازی شد و مورد استفاده 

قرار گرفت.

ج(پیام چند رسانه ای)ام.ام.اس2(
سرویس ام.ام.اس سرویسی اســت که اجازه می دهد تا متون به همراه صدا و تصویر بر 
روی تلفن های همراه منتقل شوند. این سرویس بر جذابیت سرویس پیام کوتاه نسبت 

به پست الکترونیک افزوده است)خسروی،138۹ :۶7-۶۹( .
در ایران پیام چند رسانه ای به اندازه ای که پیامک جا افتاده رواج نیافته است. از مزایای 
بزرگ پیام چند رسانه ای تبادل عکس ها بین دوستان می باشد که در این صورت برای 

نمایش عکس به دوستان دیگر نیاز به حضور فیزیکی نیست.
1 - S.M.S
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د(بلوتوث1
بلوتوث براي اولین بار در ســال 1۹۹۴ توسط شرکت اریکسون۲ ایجاد شده و هدف آن 

ایجاد ارتباط رادیویی کم مصرف و کم هزینه بین تلفن هاي همراه بود.
 بلوتوث به خودي خود یک نوع روش بیسیم براي انتقال اطالعات در فاصله اي مشخص 
است. ولی چیزي که این سیســتم و ابزار را در ایران معروف کرده محتوایی است که به 
وسیله این سیستم جابجا می شود. بر اســاس آمار اکثریت صاحبان گوشی هاي تلفن 

همراه مجهز به این فناوري هستند)رحیمیان،3۹:13۹1(. 

ه(ارتباط مجازی شبکه ای
وقتی صحبت از فضای مجازی به میان می آید، مردم اغلب به کامپیوتری فکر می کنندکه 
به اینترنت متصل است در حالیکه این فقط بخش بســیار کوچکی از فضای مجازی را 
تشــکیل می دهد. از نگاه بل3)۲001( فضای مجازی فقط مجموعه ای از سخت افزار 
نیست بلکه مجموعه ای از تعاریف نمادین است که شبکه ای از عقاید و باورها را در قالب 

داد و ستد »بیت۴« رد و بدل می کند.
در میان کاربردهای مختلف رسانه های نوین و به ویژه تلفن همراه، ظهورسایت های 
اینترنتی و به ویژه شــبکه های اجتماعی مجازی، که پدیده مشترک انقالب فناوری 

اطالعات و ارتباطات می باشد فصل تازه ای در حوزه ارتباطات انسانی گشوده است.
اصطالح شبکه های اجتماعی را برای نخســتین بار بارنز۵ در سال 1۹۵۴ طرح کرد 
و از آن پس به ســرعت به شــیوه ای کلیدی در تحقیقات و مطالعات بدل گشت. در 
تئوری شبکه اجتماعی سنتی، یک شبکه اجتماعی به این صورت تعریف می شود که       
مجموعه ای از نهادهای اجتماعی شامل مردم و سازمان ها که به وسیله مجموعه ای از 
روابط معنی دار اجتماعی به هم متصل اند و باهم در به اشتراک گذاشتن ارزش ها تعامل 
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دارند. شکل سنتی خدمات شبکه اجتماعی بر انواع  روابط همچون دوستی ها و روابط 
چهره به چهره متمرکز است. خدمات شبکه اجتماعی امروزه بیشتر بر جامعه مجازی 

آنالین و ارتباطات کامپیوتر واسط متمرکز است)معمار و همکاران،1۵7:13۹1(.
واژه فضای مجازی اولیــن بار در ســال 1۹8۴ در رمان علمــی – تخیلی »ویلیام 
گیپسون1« به نام »نیورومنسر۲« مطرح شد. این اصطالح به توصیف فضای خیالی به کار 
برده می شد، جایی که در آن واژه، روابط، داده ها، ثروت و قدرت از طریق ارتباطات و به 

واسطه کامپیوتر پدیدار می شدند.
»فضای مجازی که توسط این فناوری ها به وجود آمده حاوی اطالعات متکثر و متنوعی 
بوده و به صورت بخشی از واقعیت اجتماعی عصر جدید، فضای اصلی تعامل های اجتماعی 
را کم و بیش در اختیار گرفته است. در چنین شرایطی، الگوهای ارتباط اجتماعی بیش از 
پیش دچار تغییر و تحول شده، ثبات و تعادل اجتماعی که بر اساس شبکه های ارتباطی 

عصر صنعتی به وجود آمده بود را به چالش کشیده است« )کاستلز18:1380،3(.
یک ساختار اجتماعی مبتنی بر شبکه، سیستم  بسیار باز و پویایی است که بدون این 

که توازن آن با تهدیدی روبرو شود توانایی نوآوری دارد. 
شبکه های اجتماعی، بافت های جامعه هستند که به وسیله تارهای نامرئی ارتباطات 

اجتماعی به هم تنیده شده است.
در حال حاضر، بسیاری از افراد در اتاق های گفتگو۴ و یا وبالگ ها، شماره موبایل خود را 
به دیگران می دهند و از آنان درخواست می کنند که پیام های جدید را برایشان بفرستند. 
شبکه اجتماعی، بســته به موضوع ارتباط اعضا، می تواند سیاسی، اجتماعی، مذهبی، 
ادبی و... باشد. با تشکیل این شبکه ها، می توان کارکردهای خاصی را نیز از آنها انتظار 
داشت. این شبکه ها، دارای ظرفیتی باال هستند و قادرند پیامی را در زمانی بسیار کوتاه، 

در سرتاسر کشور و در میان الیه های مختلف مردم پخش کند)عاملی، 138۵: 17(.

1 - William Gibson
2 - Neuromancer
3 - Castells Manuel
4 - Chat Rooms
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با توجه به وسعت امکانات و تنوع قابلیت های فضای مجازی، جهت درک بیشتر موضوع  
پرداختن به بحث نرم افزارهای اجتماعی، انواع این نرم افزارها و شبکه های اجتماعی 

مجازی ضروری و مورد نیاز می باشد .

نرم افزارهای اجتماعی؛ تنوع و قابلیت ها 
نرم افزارهای اجتماعی به مجموعه ای ازبرنامه های رایانه ای گفته می شــود که دارای 
ابزارهای ارتباطی و تعاملی همچون گردآوری، ذخیره و ارائه اطالعات به صورت متن، صوت 
و تصویر است. ابزارهای تعاملی این نرم افزارها در واقع نقش واسطه برای تعامل بین گروهی 
از کاربران را ایفا، کاربران را به هم مرتبط و برقراری ارتباط بین آن ها را تسهیل می نمایند.

تعریف دقیق مفهوم نرم افزارهای اجتماعی بسیار دشوار است چون این اصطالح طیف 
گسترده ای از ابزارهای اینترنتی را در بر می گیرد. بسیاری حتی خود اینترنت را یک نرم افزار 

اجتماعی می دانند.
 در اکثر تعاریف بر ویژگی ارتباط و تعامل دوســویه این نرم افزار ها تأکید شده است. 
ویژگی مشــترک همه این ابزار ها امکان برقراری ارتباط بین کاربران است.از این نظر 
می توان برخی از رســانه ها و فناوری های قدیمی تر رســانه ای مانند ارتباطات پست 

الکترونیکی  را نیز یک رسانه اجتماعی دانست .
با این همه بسیاری از کاربران این اصطالح را فقط برای فناوری های اینترنتی جدیدتری 
مثل ویکی ها ، وبالگ ها و شبکه های اجتماعی به کار می برند. اما بسیاری معتقدند که 
اصطالح نرم افزارهای اجتماعی را نباید تنها به یک یا چند نرم افزار خاص تعمیم داد، 
بلکه باید آن را به ارتباطات رایانه ای اینترنتی اطالق کرد که باعث شکل گیری یک گروه 

اجتماعی مجازی از کاربران شود.
در اینجا به معرفی و تعریف انواع نرم افزارهای اجتماعی می پردازیم:

نرم افزارهای خدمات پیام فوری
 این نرم افزارها کاربران را قادر می کنند از خدمات ارسال پیام فوری استفاده کنند و با 
دیگر کاربرانی که در هر کجای جهان به این نرم افزار ها دسترسی دارند، ارتباط برقرار 
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کنند. فناوری های چت آنالین نیز از جمله مهم ترین نرم افزارهای اجتماعی است.

گروه افزارها
گروه افزارها نرم افزارهایی هستند که به گروه هایی که از لحاظ جغرافیایی پراکنده اند امکان 

می دهند تا دانش خود را به اشتراک بگذارند و با هم کار کنند.
 هدف اصلی گروه افزار ها به اشتراک گذاری اطالعات و داده هایی مثل فایل ها، عکس ها، 
متن و ... برای مقاصد تجاری و آموزشــی بین گروهی از افراد است. به گروه افزار ها نرم 

افزارهای گروهی یا جمعی نیز می گویند.

فروم1 های اينترنتی
 فروم هایا تاالرهای گفتگو از دیگر ابزارهای اجتماعی محسوب می شوند و در واقع وب 
سایت هایی هستند که گروهی از کاربران می توانند در آنجا در مورد موضوعات مختلف 
به بحث و تبادل نظر بپردازند. بسیاری از این فروم ها همگانی هستند و هر کسی می تواند 
به صورت رایگان عضو آن ها شود، اما برخی دیگر خصوصی ترند و کاربران برای عضویت 

در آن می بایست حق عضویت بپردازند.

ويکی2 ها
 ویکی یک صفحه اینترنتی اســت که بازدیدکنندگان می توانند مطالب و محتواهای 
مندرج در آن را ویرایش کنند. ویکی ها توانسته اند به پرتال های اجتماعی برای کاربران 
فردی تبدیل شوند و در بسیاری از موارد جایگزین دیگر پرتال های رایج اینترنتی شوند.

وبالگ3 ها
بالگ یا وبالگ شبیه یک نشریه برخط است. در فضای اینترنت هر کاربر می تواند برای 
خود وبالگی ثبت کند و در آن به صورت دوره ای به انتشار پیام ها و مطالب مورد عالقه 
خود بپردازد و به بازدیدکنندگان اجازه  دهد در مورد آنها اظهارنظر کنند. وبالگ ها در 

کسب و کارهای تجاری کاربرد زیادی دارند.
  1-Forum 
  2-wiki
3-Weblog
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ويرايشگرهای گروهی
ویرایشگرهای گروهی نرم افزارهایی هستند که اجازه ویرایش همزمان یک متن یا فایل 
رسانه ای را به تعداد زیادی از اعضا و کاربران یک شبکه رایانه ای مثل اینترنت می دهد. در 
حال حاضر از این ویرایشگر ها برای ویرایش فیلم و محتویات خدماتی مثل گوگل داک1 

هم استفاده می شود.

بوک مارک2 های اجتماعی 
بوک مارک ها سایت هایی هستند که افراد در آن ها به اشــتراک لینک وب سایت ها و 
مطالب مورد عالقه خود در اینترنت می پردازند و دیگران را به خواندن و بازدید از این وب 
سایت ها دعوت می کنند. کاربران در این پایگاه ها اطالعات و لینک های مورد عالقه خود 

را در قالب مجموعه ای از برچسب ها و عبارات کلیدی با دیگران به اشتراک می گذارند. 

وب سايت های اشتراک ويدئو و فیلم
این وب سایت ها که یوتیوب در خارج از کشور و آپارات در داخل کشو مشهور ترین آن ها 
هســتند را نیز باید در زمره نرم افزارهای اجتماعی قرار داد. در این وب سایت ها انواع 
فایل های  ویدیویی و تصویری در خصوص موضوعات و دسته بندی های مختلف جهت 

بازدید عموم به اشتراک گذاشته می شود.

 شبکه های اجتماعی3 مجازی
 شبکه های اجتماعی را می توان یکی از مهم ترین و پرطرفدار ترین نرم افزارهای اجتماعی 
در حال حاضر دانست. شــبکه های اجتماعی کاربران را در یک فضای مجازی گردهم 

می آورد و بر مبنای روابط آن ها با یکدیگر یک شبکه اجتماعی را تشکیل می دهد. 
شبکه های اجتماعی، اوج انقالب ارتباطات است و جایی برای نوآوری های دیگر در عرصه 
اینترنت باقی نگذاشته است. این شبکه ها درعین حال که فضایی برای برقراری پیوند های 
دوستانه جدید است، محلی برای ارتباط بیشتر با  دوستان قدیمی تر در جریان تحوالت 

 1-Google Doc
2-Book Mark
3-Social Networks
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زندگی می باشد.
گروه های ایجاد شده توسط شــبکه های اجتماعی نیز مکان هایی برای تبادل نظر 
هستند که در آنها کاربران عقاید و نظرات خود را با هم به اشتراک می گذارند. این قابلیت 

باعث شده است تا این شبکه ها مکانی برای تبادل و ظهور ایده های جدید باشد. 
»شبکه های اجتماعی مجازی خدمات آنالینی هستند که به افراد اجازه می دهند در 
یک سیستم مشخص و معین پروفایل شخصی خود را داشته باشند، خود را به دیگران 

معرفی کنند، اطالعاتشان را به اشتراک بگذارند و بادیگران ارتباط برقرار کنند«. 
 همچنین»یک شبکه اجتماعی سایت یا مجموعه سایتی است  که کاربران آن دوست 
دارند عالقه مندی ها، افکار و فعالیت های خود را بادیگران و دیگران هم با آنان به اشتراک 

بگذارند« )عدلی پور و همکاران،۶-7:13۹3( .
به طور کلی در تعریف شــبکه های مجازی می توان گفت »سایت هایی هستند که 
از یک سایت ساده مانند موتور جســتجوگر با اضافه شدن امکاناتی مانند چت و ایمیل 
و امکانات دیگر خاصیت اشتراک گذاری را به کاربران خود ارائه می دهند. شبکه های 
اجتماعی محل گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت اســت که بدون توجه به مرز، 
زبان، جنس و فرهنگ به تعامل  و تبادل اطالعات می پردازند«)سلطانی فر، ۵3:138۹(.

این روزها با توجه به استقبال گسترده کاربران اینترنتی خصوصاً قشر جوان و نوجوان 
از شبکه های اجتماعی مجازی، بررسی مســائل مربوط به این شبکه ها جهت اتخاذ 
تصمیمات صحیح و برنامه ریزی دقیق توسط مسؤوالن فرهنگی و اجتماعی و نیز والدین، 

ضروری به نظر می رسد.
اگرچه عمر این شبکه ها در کشور ما چندان طوالنی نیست اما با توجه به روند رو به 
رشد ظهور این شبکه ها و گرایش روز افزون استفاده  از آنها به ویژه برای نسل جوان، به 

عنوان یک پدیده اجتماعی دارای آثار مثبت و پیامدهای منفی  می باشد.
همانند سایر پدیده های نو ظهور، در مورد شــبکه های اجتماعی مجازی نیز تعریف 
جامعی که مورد قبول همگان باشد وجود ندارد.»آنچه مورد توافق است امکان برقراری 
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ارتباط و به اشتراک گذاری محتوا در این گونه شــبکه ها از طریق ایجاد یک پروفایل1  
و مرتبط نمودن آن با دیگران به منظور ســاختن یک شــبکه شخصی است)شهابی و 

بیات،۶۵:13۹1(.
ظهور سایت های شبکه اجتماعی در ســال 1۹۹۵ با سایت هم کالسی۲ که به اعضا 
کمک می کرد دوستان دوران تحصیل در مقاطع ابتدایی، دبیرستان و دانشگاه را پیدا 
کنند کلید خورد. در آن زمان کاربران امکان ایجاد پروفایل یا صفحه شخصي را نداشتند 

اما رویکرد این شبکه موفقیت آمیز نبود.
پس از آن نخســیتن شــبکه اجتماعی مجازی  مدرن  با نام ســیکس دگریس3 در 
 ســال 1۹۹7 آغاز بــه کار کرد. این شــبکه از نخســتین پایــگاه هایی بــود که به 
 کاربرانش اجازه ایجاد پروفایل، دعوت از دوستان، سازمان دهی گروه و دیدن پروفایل

 دیگر کاربران را می داد. 
تا سال ۲00۲ یعنی در دوران طفولیت شــبکه های اجتماعی مجازی، وب سایت 
های شبکه اجتماعی دیگری با امکانات جدید پدید آمدند که افراد را به ایجاد صفحات 
تخصصی، شخصی، حرفه ای و دوســتیابی ترغیب می کردند. اما دوران رشد و فراگیر 
شدن آنها با نسل جدید شبکه ها از ســال ۲001 با پدید آمدن سایت هایی چون: ریز۴ 
و فریندســتر۵)۲00۲( در امور تجاری، لینکداین۶ برای تجار حرفه ای، مای اسپیس7 
برای سرگرمی و امور هنری و کوچ ســرفینگ8 در امور مسافرت)۲003(، فیس بوک 
برای دانشجویان هاروارد، اورکات۹ برای دوستان دوران تحصیل، فلیکر در حوزه هنری، 

  1-Profile 
2 - Classmate.com
3 - SixDegrees
4 - Ryze
5 - Friendster
6 -  linked in
7 - Myspace
8 - Coch serfing
9 - Orkut
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داگستر1 برای سگ ها و کتســتر۲ برای گربه ها)۲00۴( یوتیوب برای فیلم و عکس، 
یاهو 3۶03 بــرای ارتباطات عموم)۲00۵(، مای چرچ۴ برای مســیحیان و فیس بوک 

عموم )۲00۶( و... و تخصصی شدن آنها سرعت گرفت)شهابی و بیات،۶7:13۹1(.
از آن زمان تا کنون سرعت شکل گیری شبکه های مجازی رو به فزونی داشته و در 
جدیدترین گام انقالب ارتباطات رسانه های نوین، ارائه  برنامه های اجتماعی اینترنتی 
و قابلیت برقراری ارتباط مجازی شبکه ای  بر روی تلفن های همراه هوشمند، استفاده 
از شبکه های مجازی و  این وســیله ارتباطی را به گونه ای با یکدیگر عجین نموده که 
دســتگاه های جدید تلفن همراه بدون این برنامه ها بی معنا شــده و از استقبال قابل 

توجهی برخودار نخواهد بود.
فیس بوک، تانگو۵، نیم باز۶، فوراسکیور7، گوگل پالس8، اینستگرام۹، لینکد این، توئیتر، 
تلگرام10، تامبلر11، دیدی1۲، وایبر13، اوو1۴، واتس آپ1۵، وی چت1۶، الین17  و... از رایج ترین 
نرم افزارهایی هســتند که امکان ارتباط کاربران خود با یکدیگر را به عنوان یک شبکه 

اجتماعی مجازی بر روی تلفن همراه فراهم می سازند.
»جهان مجازی و امکان برقراری ارتباط همزمان و بیشمار،  منشاء ظهور فرهنگ های 
آنی و به دنبال آن هویت های خلق الساعه شده است که در دوره محدودی شکل گرفته و 
1 - Dogster 
2 - Catster 
 3 - Yahoo 3600

4 - My church 
5 - Tango
6 - Foursquare
7 - Foursquare
8 - Google+
9 - Instagram
10 - Telegram
11 - Tumblr
12 - DiDi
13 - Viber
14 - Oovoo
15 - WhatsApp
16 - Wechat
17 - line
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با ظهور هویت های جدید از بین می روند«)صبوری خسروشاهی و آذرگون،3۵:13۹۲(.
حضور افراد در شبکه های اجتماعی، احتمال مشارکت ها و کنش های اجتماعی را در 
آنان افزایش می دهد. پس هر چه پیوند افراد و اعضا درشبکه ها، بیشتر و انبوه تر باشد، 
همراهی و تعامالت و نزدیکی دیدگاه ها و حرکت همسو و مشترک، محتمل تر خواهد شد. 
شبکه های اجتماعی در اینترنت، موجب گسترده تر شدن دامنه ارتباطات ما شده  به 
گونه ای که امکان کسب خبر از آشنایانی که مدت بسیاری است از آنها بی خبریم یا از 

آنها بسیار دوریم فراهم شده است. 
شبکه های اطالعاتی حاصل از تعامالت فضای سایبری، به تحول و شدت میزان ارتباط 
انسان ها در  اقصی نقاط جهان منجر شــده و تحولی کیفی در نحوه ارتباط انسان ها با 
یکدیگر ایجاد کرده است؛ بدین صورت که با حضور در فضای مجازی امکان بهره گیری از 
انبوهی اطالعات در کمترین زمان ممکن و برقراری ارتباط گفتاری- نوشتاری- دیداری 

با هزینه بسیار کم فراهم آمده است)کاستلز،۲۴:1380(.
در یک جمع بندی شبکه های اجتماعی مجازی برنامه های هوشمند رایانه ای مبتنی 
بر اینترنت هســتند که عالوه بر خدمات گفتگوي متنی، صوتی و تصویری، جستجو  و 
ایجاد صفحات اختصاصی، امکان تولید، ذخیره سازی و اشتراک گذاری انواع اطالعات 
شامل متن، صوت، تصویر، فیلم و سایر نرم افزارها را برای کاربران خود به صورت تعاملی، 

گروهی و برخط)آنالین( فراهم نموده است.
در این شبکه ها کاربران می توانند ضمن برقراری ارتباط تعاملی با یک شخص یا گروه، 
با سایر افراد و گروه های مرتبط با وی نیز در ارتباط قرار گرفته و به صورت داوطلبانه و 
انتخابی به تبادل و اشتراک گذاری افکار، عقاید و عالقه مندی های خود بپردازند و این 
نقطه قوت و قدرت شــبکه های اجتماعی مجازی، خصوصاً شبکه های مبتنی بر تلفن 

همراه است.
از نقاط ضعف این شبکه ها در مقابل شبکه ها اجتماعی سنتی و حقیقی، بهره مندی 
کمتر از مجموعه حواس و ادراک انسانی است، چرا که خدمات شبکه های مجازی تنها 
امکان بهره مندی از حس بینایی و تا حدی شنوایی را فراهم می آورند، اما به نظر می رسد 
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با این سرعت رشد و توسعه فناوری، در آینده باید شاهد استفاده از خدمات نرم افزارهای 
اجتماعی با امکان بهره گیری از سایر حواس انسانی همچون بویایی، چشایی و المسه در 

حد قابل قبولی باشیم.
در جامعه امروز ایران شبکه های مجازی وضعیت جدیدی را برای کاربران فراهم کرده 
و مرزهای تازه ای را در شــکل گیری خرده فرهنگ ها، ارزش ها و هویت جوانان پدید 
آورده است. گمنامی، سرعت ارتباطات و سّیال بودن  شبکه ها، پیامدهای گسترده ای را 
برای الگوی ارتباطی جوانان داشته است. ارتباطات در فضای سایبری ضمن آنکه روابط 
غیر وابسته به زمان و مکان را تقویت کرده، به محلی برای جستجو و ارضای کنجکاوی های 

جوانان نیز تبدیل شده است)ذکایی،1383: ۲-3( .
نفوذ این شبکه ها در میان کاربران سراسر جهان و به ویژه کشور ما به گونه ای است که 
به نظر می رسد نظریه های گذشته در حوزه ارتباطات، رسانه و فرهنگ دیگر به تنهایی 
قادر به توضیح این پدیده نیست  و توضیح روابط به وجود آمده نیازمند تلفیق و استفاده 

از چندین مدل نظری است.

فرصت ها و چالش هاي استفاده از رسانه های نوين
) اينترنت، تلفن همراه و شبکه هاي اجتماعي مجازي رايانه ای(

به جرأت می توان ادعا کرد که در دنیای امروز رسانه های نوین به بخشی جدایی ناپذیر و 
بدیهی از زندگی روزمره ما بدل شده اند، به گونه ای که شاید انجام امور بدون آن ها میسر 
نباشد.تلفن همراه به عنوان رسانه غالب فردا در خصوصی ترین تا عمومی ترین عرصه های 
زندگی ما حضوری فراگیر و همه لحظه ای دارد. این امر سبب ساز دگرگونی های زیادی 

در زندگی روزمره افراد شده است)کالنتری و حسنی،11۹:1387(.
تلفن همراه به منزله یک رسانه نوین همیشه و همه جا حاضر، با توجه به توانمندی های  
بالقوه و بالفعل متنوع خود انواع گوناگون رســانه ها از قبیل: رادیــو، تلویزیون، ویدئو، 
دستگاه های پخش و ضبط صوت، اینترنت و... را در خود جمع کرده و به سرعت در حال 

گسترش است.

www.takbook.com



49فصل دوم: رسانه و ارتباطات رسانه اي

این وسیله ارتباطی که در ابتدای دهه هفتاد به مثابه یک ابزار بسیار ویژه و حتی لوکس 
ارتباطی مطرح بود، امروزه به پدیده ای فراگیر تبدیل شده و تولید انواع و اقسام مدل های 
گوشی با قیمت های متنوع برای تمامی سلیقه ها و سطوح جامعه از یک طرف و اضافه 
شدن اپراتورهای مختلف همچون ایرانسل، رایتل در کنار اپراتور اول)همراه اول( و به 
وجود آمدن فضای رقابتی در ارائه خدمات و جذب مشترکان که موجب کاهش هزینه 
اولیه خرید این سیم کارت ها به چند هزار تومان شده است از طرف دیگر، بر نفوذ بیشتر 

این رسانه در میان تمامی اقشار جامعه افزوده است.
در سوي دیگر ارتباطات مجازي ظهور شبکه هاي اجتماعي اینترنتي نیز داراي تأثیرات 
متفاوتي در زندگي کاربران است که مستلزم تحقیق و بررسي علمي و جامعه شناختي است.
از این رو در این بخش به تبیین مزایا و معایب استفاده از رسانه های نوین با توجه به 

ارزش ها و هنجارهای اجتماعی پرداخته می شود.

مزايا و کارکردهای ارزشی 
اگرچه تلفن همراه دارای کاربردهای مناسب و مؤثری در زندگی روزمره ما است و اهمیت 
کارکردهای آن بر هیچ کسی پوشیده نیست اما مانند هر محصول تکنولوژیکی دارای 
کژکارکردهای مخصوص به خود و در نتیجه پیامدهای منفی و معایبی نیز هســت که 

اغلب نگرانی های عمده ای را برای خانواده ها به وجود آورده است.
ظهور شبکه های مجازی اینترنتی در دهه اخیر و اضافه شدن امکان استفاده از این شبکه ها بر 
روی تلفن همراه  نیز فرصت ها و تهدیدهای این وسیله ارتباطی را دو چندان نموده است تا 
جایی که عده ای از متفکرین و صاحب نظران با تأکید بر استفاده سودمند از تکنولوژی های 
نوین  استفاده از شبکه های مجازی تلفن همراه را اجتناب ناپذیر دانسته و از آن استقبال می 
کنند و در طرف دیگر منتقدین با پررنگ کردن آسیب ها و تهدیدهای آن، به دنبال راهی 

برای کمرنگ کردن حضور این وسیله ارتباطی در میان خانواده ها هستند. 
سلیمانی پور)138۹( با اذعان به این مطلب برخی مزایای این شبکه ها را بر شمرده 
و تأکید می کند که درشبکه های اجتماعی، همواره اعضای شبکه به صورت مستقیم یا 
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غیرمستقیم به شرکت در فعالیت های واقعی در زندگی اجتماعی تحریک و تشویق می شوند.
 تأثیرگذاری قابل توجه شبکه های اجتماعی بر میزان و کیفیت مشارکت های اجتماعی 
در جوامع مختلف به حدی بوده است که اخیراً تعداد قابل توجهي از شبکه های اجتماعی، 
دقیقاً با هدف توسعه مشارکت اجتماعی مردم در زمینه های خاص ایجاد شده اند. همچنین 
موضوِع به اشتراک گذاشتن عالقه مندی ها در شبکه های اجتماعی، از چنان اهمیتی 
برخوردار است که می توان گفت بدون آن، شبکه اجتماعی معنا نخواهد داشت. هدف از 
این کار آن است که هر یک از کاربران بتواند دغدغه های خود را مطرح نموده و در جریان 

دل مشغولی های دیگران نیز قرار بگیرند.  
می توان گفت یکي از شاخصه هاي مهم شبکه هاي اجتماعی مجازي، پدیدار شدن 
خرد جمعي است. خرد جمعي به جریان سّیال و پویاي قوه تفکر و ذهن کاربران حاضر در 
چنین محیط هایي اطالق مي شود که به مثابه یک پردازشگر عظیم، اطالعات را پردازش 
و پایش مي کند. همانند دنیاي اَبَر کامپیوترها که قدرت پردازشي آنها، از ترکیب چندین 
پردازشگر منفرد حاصل مي شود، نیروي تفکر و ذهن کاربران شبکه اجتماعی، به مدد 
تعامالت اجتماعي اینترنتي و بهره گیري از ابزارهاي اینترنتي با یکدیگر ترکیب و همراه 
مي شوند و نیرویي عظیم با قدرت پردازشي باال پدید مي آورند)سلیمانی پور،11۶:138۹(.
شبکه های اجتماعی، ارسال بازخورد از سوی مخاطب و همکاری و همگامی کاربران 
با همدیگر را تسهیل کرده  و آنها را به مشارکت در بحث ها تشویق می کنند. این شبکه ها 
مرز و خط کشی بین رسانه و مخاطب را از بین برده اند. اغلب شبکه های اجتماعی برای 

مشارکت اعضا و دریافت بازخورد، باز هستند.  
گرچه به علت غلبه ابعاد دیگر شبکه های اجتماعی، بعد ارزشی آن کمتر مورد توجه 
قرار گرفته اســت، اما به جرأت می توان گفت که یکی از قابلیت های مهم شبکه های 
اجتماعی که تاکنون مورد غفلت واقع شده، فراهم کردن فضایی بین المللی جهت تبلیغ 

و اشاعه ارزش های دینی، اعتقادی، انسانی و اخالقی است.  
مزیت اصلی شبکه های اجتماعی نسبت به ســایر رسانه ها، یکپارچه سازی امکانات 
پایگاه هاي مختلف است. امکاناتی از قبیل: ایجاد صفحات و پروفایل های شخصی، ساخت 
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وبالگ ها، جستجوی اینترنتی، اطالع از اخبار و رویدادها و شرکت در فضاهای گفتگو و 
فضا برای بارگذاری فایل ها که تا پیش از این کاربران برای استفاده از هر کدام از آنها باید 

عضو سایتی می شدند، اکنون از طریق تنها یک عضویت ساده، امکان پذیر است.  
ایجاد انســجام اجتماعی در بین مردم و تسریع در ســازماندهی فعالیت های مفید 

سیاسی و اجتماعی، از دیگر آثار مثبت شبکه های اجتماعی است.
مردم در گذشته استفاده از فضاي تعاملي مانند چت1 را تجربه کرده اند؛ اما در این فضا، 
کاربران کمتر شخصیت و هویت خود را به درستي اعالم مي کنند و از نام ها و شخصیت هاي 
مستعار استفاده مي کنند، زیرا به این فضا اعتماد الزم را براي بازگو کردن حقیقت ندارند. 
با شکل گیري وب سایت هاي شبکه اجتماعي مانند  ماي اسپیس، اورکات، فیس بوک، 
توییتر و... مردم صداقت را جهت پیداکردن دوستان قدیمي، لذت استفاده از علم و... به 

همراه اعتماد واقعي را به دست آوردند.
این درحالی اســت که این ویژگی ها در کنار قابلیت های تلفن همراه به عنوان یک 
وسیله ارتباطی همه جا حاضر و فراگیر بر تاثیر استفاده از آن افزوده و چشم انداز تازه ای  

پیش روی انسان امروزی به نمایش گذاشته است.
با تمام مطالب عنوان شده در یک جمع بندی می توان عمده ترین مزایا و کارکردهای ارزشی 

اینترنت، تلفن همراه و شبکه های اجتماعی مجازی رایانه ای را به شرح ذیل بیان نمود:
   توسعه مشارکت های اجتماعی

     به اشتراک گذاشتن عالقه مندی ها توسط اعضا
   شکل گیری و تقویت خرد جمعی

   امکان بیان ایده ها به صورت آزادانه 
   آشنایی با ایده ها، افکار و سلیقه های دیگران

   تبلیغ و توسعه ارزش های انسانی و اخالقی در عرصه جهانی
   یکپارچه سازی بسیاری از امکانات اینترنتی

1-Chat 
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   توسعه مشارکت های مفید اجتماعی
   افزایش اعتماد، صمیمیت و صداقت در فضاي سایبري

   افزایش مهارت های ارتباطی
   اطالع رسانی و آگاهی سازی )سلیمانی پور،138۹(

   همگرایی)سبحانی نژاد و همکاران،1388(

مزايا و کارکردهای هنجاری 
امروزه رســانه های جمعی به همدیگر در انتقال معنا کمک می کنند و یکدیگر را کامل 
می کنند. رادیــو با موبایل ترکیب می شــود، اینترنت به کمک روزنامــه چاپی می آید 
 و تلفن همراه به کمک تلویزیون و رادیو می شــتابد. گویی در هر کدام از این رســانه ها

 قطب هایی است که بر اساس اشتراکاتشان یکدیگر را جذب می کنند. استفاده از تلفن همراه 
نیز از همین مقوله است. با ترکیب فناوری های پیشرفته در سال های اخیر، گوشی های 
تلفن همراه، به رایانه های جیبی و کوچکی تبدیل شده اند که روز به روز کاربرد های متنوع و 
حرفه ای تری را به کاربران خود ارائه می دهند، تا حدی که شباهت موجود میان تلفن همراه 
و رایانه ها به طور دائم در حال افزایش حیرت انگیزی است و می توان گفت در آینده ای 
نزدیک این تلفن های هوشمند به پایگاه های رایانه ای قدرتمند کاربران تبدیل خواهند شد.

آنچه از تحقیقات به نظر می رسد این است که بســیاری از شبکه های اجتماعی در 
اینترنت با انگیزه سازماندهی گروه های اجتماعی مجازی با تکیه بر اشتراکات مختلف 
شکل می گیرند. پیدا است که اعضای این اجتماعات مجازی با پیوندهایی که با یکدیگر 
دارند، در مجموع به دنبال تحصیل یک هدف مشترک در دنیای واقعی - که غالباً هدفی 

سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی است- هستند.
بر خالف سایر رسانه ها که مخاطبان، چندان تعاملي در تولید و انتخاب محتواي دلخواه 
خود ندارند، در وب سایت هاي شبکه هاي اجتماعي، کاربران مي توانند تولید کننده، 

تأثیرگذار و داراي قدرت انتخاب و بهره برداري از تنوع بیشتري باشند.  
شبکه هاي اجتماعي در اینترنت، یکي از منابع مهم براي کسب درآمد از راه تبلیغات 
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به شمار مي آیند؛ چرا که اعضاي این شبکه ها در صفحات مربوط به خود درباره عالیق 
خود صحبت مي کنند و این به شرکت هاي تبلیغاتي اجازه مي دهد که بر اساس همین 

عالیق، براي آنها آگهي بفرستند. 
اخبار شبکه های اجتماعی بدون سانسور منتشر می شوند و این می تواند یک مزیت 
تلقی شود؛ هرچند امکان تکثیر اطالعات مخدوش و نادرست نیز در این شبکه ها بیش 
از نسل قبلی رسانه ها است. البته امکان مقایسه و تحلیل اطالعات برای مخاطبان وجود 
دارد و نباید بنا را بر اعتماد به هر آنچه در این شبکه ها تولید و بازنشر می شود گذاشت.  

)سلیمانی پور،1۶:138۹(
وجود زبان هاي مختلف در رســانه هاي اجتماعي، امکان حضور تمام افراد جامعه را 
فراهم مي کند که مي توانند فرهنگ حاکم بر جامعه خود را به معرض دید عموم بگذارند. 
اینکه یک جوان بتواند با همســاالن و همفکران خود در کشورهاي دیگر جهان ارتباط 
برقرار کند، باعث مي شود تا این رسانه ها به مکاني تبدیل شوند که وي بتواند فرهنگ ها 

و آداب و رسوم کشور خود را به دیگران معرفي کند و به اشتراک بگذارد.  
از دیدگاه پست مدرن ها گفتمان محور شناخت و حتی وسیله ای برای تولید دانش است. 
رسانه تلفن همراه با توجه به خصیصه گفتمان و در اختیار داشتن محیط چند رسانه ای، 
مولتی مدیا را ایجاد کرده و با ترکیب انواع متن، صدا، تصویر و... محیط مناسب و ایده آل 

را پدید می آورد و در این گفتمان و تبادل آراء و مذاکره، زمینه آگاهی بیشتر می شود.
پست مدرنیسم در همزیستی و انطباق با عصر رســانه ها است. تلفن همراه از بسیار 
جهات ویژگی شاخص و تعیین کننده پست مدرنیسم است.تلفن همراه بالوقفه و به طرق 

مختلف موجب سرگرمی، آموزش، تربیت و حتی انحراف و گمراهی می باشد.
تلفن همراه به عنوان یک وسیله ارتباطی »همه جا حاضر« در اضطراب ها و فشارهای 
ناشی از نقش های اجتماعی افراد تاثیر متضادی دارد . تلفن همراه می تواند در انعطاف 

پذیری این نقش ها، تأثیر بسیار مهمی داشته باشد.
زیستن در دنیای مجازی  کلیت زندگی و حتی فهم انسان را تغییر می دهد. منظور از 
فهم، روال طبیعی ادراک است که در وضعیت پست مدرن از مجرای واقعی و طبیعی خود 
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خارج می شود و سبک و سیاق خاص می یابد. 
رسانه تلفن همراه با بمباران اطالعاتی افراد بدون اینکه نیازی به حضور فیزیکی در 

محیط آموزشی باشد به او القاء می کند که در یک محیط آموزشی و تربیتی قرار دارد.
از کاربردهای عمده گوشی های تلفن همراه برای جوانان تفریح و سرگرم سازی است که 
به سهولت در دسترس آنان قرار می گیرد. آموزش و تربیت با ابزار سرگرمی، از شگردهای 

رسانه های پست مدرن است)سبحانی نژاد و همکاران،1388: 18-۲8(.
با توجه به مطالب فوق عمده ترین مزایا و کارکردهای هنجاری اینترنت، تلفن همراه 

و شبکه های اجتماعی مجازی  رایانه ای به شرح ذیل می باشد:
   سازماندهی انواع گروه های اجتماعی مجازی 

   ایجاد محتوا توسط اعضا 
   تبلیغات هدفمند اینترنتی
   کارکرد تبلیغی و محتوایی

   انتشار سریع و آزادانه اخبار و اطالعات
  افزایش قدرت تحلیل و تقویت روحیه انتقادی

   امکان عبور از مرزهای جغرافیایی 
   آشنایی با افراد، جوامع و فرهنگ های مختلف

   ارتباط مجازی مستمر با دوستان و آشنایان)سلیمانی پور، 138۹(
   گفتمان مجازی

   نماد دوران پست مدرن
   آموزش مجازی

   تفنن و سرگرمی
   ایجاد محیط غنی مجازی

   مردمی بودن و تعداد زیاد کاربران
   دسترسی سریع و مؤثر با کیفیت باال)به افراد و اطالعات(
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   امکان برقراری ارتباط به طور مداوم 
   امکان ارتباط در هر زمان و در هر مکان

   حذف سانسور و کنترل های سفت و سخت)دولتی(
   کاهش هزینه و ترددهای شهری

   ازمیان برداشتن قسمتی از محدودیت های ناشی از معلولیت جسمی
   از میان برداشتن محدودیت های ناشی از جنس، نژاد، موقعیت اقتصادی،

       اجتماعیو ... )سبحانی نژاد و همکاران،1388(

معايب و پیامدهاي منفي ارزشي
شــبکه هاي اجتماعي اینترنتي مانند سایر رســانه های نوین دارای پیامدهای سوء و 
کژکارکردهایی است که غفلت از آن پیامدهای سوئی در جامعه به دنبال خواهد داشت.

در این شبکه ها،  افراد و گروه های مغرض با اهداف از پیش تعیین شده و با شیوه های 
مخصوص، اقدام به تبلیغات ضد دینی و حمله به اعتقادات مذهبی می نمایند. گاه پس 
از تحقیق و ریشه یابی درمی یابیم که هدف اصلی گردانندگان برخی از این شبکه ها، 

دین زدایی و حمله به مقدسات بوده  است.
معموالً شبکه های اجتماعی ابزارها و امکاناتی به کاربران خود می دهند تا آنها بتوانند 

تصاویر، ویدئوها و اطالعات خویش را در صفحه شخصی خود قرار دهند. 
در اغلب شبکه های اجتماعی، برای حفظ حریم خصوصی افراد راه کارهایی ارائه شده 
است. برای مثال دسترسی به تصاویر و اطالعات را با توجه به درخواست کاربر محدود 
می نمایند و یا اجازه مشاهده پروفایل یا صفحه شخصی کاربر را به هر کسی نمی دهند، 

ولی این راه ها کافی نیستند. 
مشکالتی از قبیل ساخت پروفایل های تقلبی در شبکه های اجتماعی و عدم امکان 
کنترل آنها به دلیل حجم باال، باعث مي شود که افرادی با پروفایل های تقلبی به شبکه های 
اجتماعی وارد شوند و با ورود به حریم های خصوصی افراد مورد نظر، تصاویر و اطالعات 

آنها را به سرقت برده و شروع به پخش تصاویر در اینترنت کنند. 
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از طرف دیگر، امروزه با ورود وسایل و تکنولوژي هاي جدید به عرصه خانواده ها، والدین 
و فرزندان ســاعت هاي متمادي در کنار یکدیگر مي نشــینند، بدون آنکه حرفي براي 
گفتن داشته باشند. ما دیگر کمتر نشانه هایي از آن نوع خانواده هایي را داریم که والدین 
و فرزندان دور هم نشسته و درباره موضوعات مختلف خانوادگي و کاري با هم گفتگو 
کرده و نظرات همدیگر را راجع به موضوعات مختلف جویا شوند. در شرایط فعلي روابط 
موجود میان والدین و فرزندان به سردي گرائیده و دو نسل به دلیل داشتن تفاوت هاي 
اجتماعی و تجربه هاي زیسته مختلف، زندگي را از دیدگاه خود نگریسته و مطابق با بینش 
خود آن را تفسیر مي کنند. نسل دیروز )والدین( احساس دانایي و با تجربگي مي کند و 
نسل امروز )فرزندان( که خواهان تطابق با پیشرفت هاي روز است، در برابر آنها واکنش 
نشان مي دهد و چون از پس منطق و نصیحت هاي ریشــه دار و سرشار از تجربه آنها بر 

نمي آید به لجبازي روي مي  آورد)رحیمی،1۹:13۹0(.
می توان گفت یکی از بزرگترین مسائل اجتماعی که جوامع امروزی به آن مبتال می باشند 
ضعف بنیاد خانواده است. از آنجایی که مشــکالت خانواده ها به صورت ناهنجاری های 

اجتماعی بروز می کند خانواده و سالمت آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردارمی باشد.
 آماده کردن فرزندان برای پذیرش مســؤولیت های اجتماعی یکی از وظایف مهم و 
اساسی خانواده ها به شــمار می رود. جوانان باید بتوانند به خصوص برای زندگی های 
مشترک آماده شوند و سعی نمایند روابط خود را با پیرامون شان در حد متعارف و قابل 

قبولی تنظیم نمایند.
عناصر سه گانه هویت یعنی» شخص، فرهنگ و جامعه« هر یک در تکوین شخصیت 
فرد نقش مهمی را ایفا می کنند. هویت شخصی، ویژگی بی همتای فرد را تشکیل می دهد. 
هویت اجتماعی در پیوند با گروه ها و اجتماعات مختلف قرار گرفته و شــکل گیری آن 
متأثر از ایشان است. در نهایت هویت فرهنگی برگرفته از باورهایی است که در عمق وجود 
فرد به واسطه تعامل او با محیط پیرامون و آموزه های آن، از بدو تولد تا کهنسالی جای 
گرفته است. از آن جا که فضای سایبری، صحنه ای فرهنگی و اجتماعی است که فرد 
خود را در موقعیت های متنوع، نقش ها و سبک های زندگی قرار می دهد، خود زمینه ای 
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است برای آسیب پذیری شخصیت کاربر که در نتیجه، موجب چند شخصیتی شدن وی 
خواهد شد)رحیمی و پرنده،13۹۲(.

از نگاهی دیگر روجک در کتاب »مطالعات فرهنگی« ضمن بیان ویژگی های تلفن 
همره، وجوه منفی استفاده از آن را نیز بر شمرده و بیان می کند:

استفاده از تلفن همراه نیز مانند اینترنت از وجوه منفی برخوردار است.تلفن 
همراه با انواع جدیدی از مزاحمت ها در فضای عمومی همراه است. در قطارها 
و اتوبوس های عمومی، به صورت یک طرفه بــه عنوان دنباله فضای اداری و 
خصوصی به کار گرفته می شــود. تا آنجا که شرکت های حمل و نقل، ایجاد 
»مناطقی آرام« را برای مسافرانی که خواهان حفظ خلوت خویشند،  در دستور 
کار قرار داده اند. استفاده از تلفن همراه در هواپیما موجب اختالل در عالمت دهی 

هواپیما می شود و مخاطره آمیز است. 
شرکت های تبلیغاتی پیام هایی را بدون اجازه مشتریان ارسال و فراورده های جدید 
را تبلیغ می کنند. به نحوی که موبایل به یک سطل زباله برای پیام های ناخواسته 
تبدیل شده است.به عالوه پلیس و سایر نهادها و ارگان ها می توانند به منظور 

نظارت و کنترل، از پیام ها و مکالمات تلفنی رونوشت بردارند)۴1-۴3:13۹0(. 
وی همچنین تأکید می کند که مزیت های تلفن همراه بــه وضوح این معایب را کم 
اهمیت جلوه می دهد  و برای ارسال و دریافت پیام شیوه هایی جدید و چند گانه عرضه 

می کنند.
از بین بردن یا کمرنگ کردن ارزش های معنوی و مذهبی، تزلزل ارزش ها یا مخدوش 
شدن ارزش های اخالقی بر اثر کاربرد مخرب بلوتوث، پیامک های مستهجن و... نیز از 
دیگر اثرات مخرب فرهنگی – اجتماعی تلفن همراه است که توجه به آن بسیار ضروری 

و دارای اهمیت است.
به اعتقاد بسیاری در حال حاضر فضای مجازی بیشتر از هر مسئله ای زندگی خصوصی 
و یا همان حریم خصوصی انسان ها را مورد تهدید قرار داده است. گرفتن تصویر بدون 
اطالع افراد توسط تلفن همراه در حوزه خصوصی و انتشــار این تصاویر در حوزه های 
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عمومی و یا تهدید به انتشار این تصاویر و باج گیری از طریق آن، انتشار تصاویر مربوط 
به جشن های خصوصی، انتشار آسان تصاویر ناهماهنگ با عرف جامعه و مواردی از این 

قبیل، نمونه ای از تخریب حریم خصوصی توسط این رسانه دیجیتال است.
پیامک ها و بلوتوث ها از طریق حریم شکنی گسترده در حوزه های مختلف اجتماعی، 
سیاسی، اعتقادی و... که برای مثال تا مرزهای اهانت به قومیت ها پیش می رود، اصول 
هویت ملی را به مخاطره می افکند و زمینه های جدایی و افتراق میان گروه ها و اقشار 

جامعه را فراهم می آورد.
همچنین ارتباطات مخابراتی و بی سیمی، یکی از اصلی ترین اهدافی است که مورد توجه 
هکرها قرار می گیرد. آنها مکالمات هر کسی را که بخواهند تحت کنترل خود می گیرند و 
به این ترتیب می توانند به فایل های متنی، اطالعات شخصی و حتی عکس های گرفته 

شده توسط تلفن همراه دست یابند.
جایگزینی این تکنولوژی به جای ارتباطات حضوری )به خصوص با استفاده از امکان 
ارسال پیام های کوتاه( تا حدود زیادی ارتباطات انســان ها را به حداقل رسانده است. 
افزایش این گونه ارتباطات به کاهش روابط چهره به چهره و زنده صوتی منجر می شود. 
ارتباطات ناقصی که در قالب متون خشک و بی روح جان می گیرد، مرز شوخی و جدی را 
درهم می آمیزد و مسیر اغراق آمیز و نادرستی را می پیماید که هرگز جایگزین مناسبی 
برای ارتباط کالمی و عاطفی میان گروه دوستان و آشنایان نیست و شناخت مجازی و 

غیرواقعی حاصل از آن نمی تواند معیار خوبی برای آگاهی درباره طرفین رابطه باشد.
این ارتباط مجازی فرصت یادگیری آداب زندگی را به طور عملی و از طریق ارتباط 
مؤثر با اقشار مختلف اجتماعی از فرد سلب و او را در محیطی بسته و محدود محصور    
می کند. این آسیب در حوزه روانشناسی نســل ها به ویژه نوجوان قابل بحث و بررسی 
است و نتایجی نظیر شکاف نسل ها، نداشتن درک متقابل و ناتوانی در برقراری ارتباط 

سالم در میان جمع را در پی دارد.
تاکنون نتایج اغلب تحقیقات نادیده گرفته یا رد شده اند با این حال مضرات پزشکی 
تلفن همراه برای کودکان و افراد زیر 1۲ ســال و رابطه امواج الکترومغناطیس ناشی از 
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گوشی ها با بروز تومور مغزی تقریباً اثبات شده است.
نتیجه برخی تحقیقات نیز استفاده از تلفن همراه را برای افراد زیر ۲0 سال یکی از دالیل 

بروز آسیب های جدی در بخش های مربوط به شنوایی و بینایی مغز معرفی می کند.
همچنین یکــی از بدترین چیزها بــرای جنینی که در شــکم مادر اســت، امواج 
الکترومغناطیسی تلفن همراه اســت. بدن جنین هنوز بافت خوب و کاملی را به خود 
نگرفته و بسیار حساس است. امواج تلفن همراه منجر به کاهش عکس العمل مولکولی در 

بدن جنین می شود)اکبری،138۹: 11۲-1۲0(
در یک جمع بندی می توان مهمترین معایب و پیامدهای منفی اینترنت، تلفن همراه 

و  شبکه های اجتماعی مجازی رایانه ای را به شرح ذیل برشمرد:
   تبلیغات ضد دینی و القاي شبهات

   کمرنگ کردن ارزشهای اسالمی و اخالقی
   تهدید سالمت انسان در اثر استفاده زیاد)اکبری،138۹(

   نقض حریم خصوصی افراد)سلیمانی پور، 138۹( 
   انزوای اجتماعی

   بحران هویت و اختالل در شکل گیری شخصیت)رحیمی وپرنده،13۹۲(
   تعارض ارزش ها)زنجانی زاده،138۴(

   به خطر افتادن هویت ملی
   کاهش مهارت های ارتباطی

   دستیابی به اطالعات نادرست
   شکاف نسل ها)رحیمی،13۹0(

   سوء استفاده های جنسی)اکبری،13۹0(
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معايب و پیامد های منفی هنجاری
همانند آنچه در حوزه ارزش ها بیان گردید، تلفن همراه و شبکه های مجازی مبتنی بر آن 
دارای معایب و پیامدهای منفی هنجاری نیز هست که در ادامه بدان پرداخته می شود. 
آنچه مسلم است به علت عدم امکان شناسایی هویت واقعی اعضا و نیز عدم امکان کنترل 
محتوای تولید شده توسط کاربران شبکه های اجتماعی، یکی از مهم ترین پیامدهای 
منفی این شبکه ها، شکل گیری و ترویج سریع شــایعات و اخبار کذبی خواهد بود که 

توسط برخی از اعضای این شبکه ها و با اهداف خاص و غالباً سیاسی منتشر می شود.
از طرف دیگر، جامعه مجازی هیچ وقــت جایگزین جامعه واقعی نخواهد بود، بلکه 
به عنوان تســهیل کننده تجارب اجتماعی عمل خواهد کرد. تسهیالت ارتباطی که 
به انســان ها این امکان را می دهد تا در ســطح جهانی و از راه دور به شیوه ای جدید 
با اجتماعاتی که منافع مشــترکی با آنها دارد پیوند خورده، در نتیجه با پیوســتن به 
این »اجتماعات از راه دور«  قادر شــود در دنیای واقعی نیز روابط اجتماعی بهتری  با 

همسایگان، همکاران و سایر شهروندان جامعه واقعی برقرار نماید.
هر شــبکه اجتماعی فرهنگ ارتباطی خاص خــود را دارد، یعنی منــش و گفتار 
مخصوص و منحصر به فردي را برای خود برگزیده اســت. البته می توان شبکه هایی را 
یافت که فرهنگ ارتباطی تقلیدی برای خود برگزیده اند. فرد با عضویت در هر شبکه 
اجتماعی درگیر نوع خاصی از فرهنگ ارتباطاتی می شود که شامل: برخورد، تکیه کالم، 
اصطالحات مخصوص، رفتار، تیپ شــخصیتی و ظاهری و... است. بدون تردید، میزان 
تأثیرپذیری فرد از این محیط، صفر مطلق نخواهد بود. پس هر شبکه اجتماعی، هویت 

مطلوب خود را ترویج می کند)سلیمانی پور،18:138۹(.
تحقیقات نشان داده است که اینترنت به دلیل تسهیل ایجاد روابط دوستانه و عاشقانه، 
در زمینه های غیر اخالقی بســیار مورد توجه قرار گرفته، تا جایی که اینترنت موجب 

سهولت خیانت در روابط زناشویی و ایجاد روابط نامشروع می شود.
تا چند سال پیش وقتی در اماکن عمومی، بلوتوث گوشی خود را روشن می کردیم، 
متوجه می شــدیم که جمع کثیری از افراد در حال مبادله انواع پیام هایی هستند که 
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در بیشترین موارد برای سالمت اجتماعی و فرهنگی و روانی جامعه ما خطرناک است. 
با بررسی های انجام شده مشخص شــده که تاکنون لطمات جبران ناپذیری به خاطر 

استفاده از این تکنولوژی به خانواده ها وارد شده است.
پخش شایعه نیز مهم ترین آســیب های این رسانه نوین است که در سال های اخیر 
نمونه های عینی بسیاری می توان برای آن ذکر کرد. شایعات اغلب به افزایش اضطراب 
و کاهش امنیت روانی جامعه منجر می شود و با توجه به حساسیت موضوع و محتوای 
اطالعاتی که به نادرستی منعکس می کند کنش و واکنش های نامربوطی را به وجود 

می آورد که به سود هیچ کس نیست.
یکی از مشخصه های تلفن همراه شماره تلفنی است که بر روی سیم کارت قرار دارد. 
متاسفانه دستگاه های کپی ســیم کارت در بازار یافت می شود که با قرار گرفتن سیم 
کارت داخل آن و اتصال به کامپیوتر کپی صورت می گیرد. از طریق برنامه های رایانه ای، 
امکان کپی سیم کارت بر روی چند سیم کارت دیگر که به صورت خام یافت می شود، 
وجود دارد. در این مورد می توان به برقراری ارتباطات غیرمجاز از طریق ســیم کارت 

کپی شده اشاره کرد.
اســتفاده از تلفن همراه حین رانندگی یکی از دالیل پرشــمار تصادفات رانندگی و 

حوادث ناشی از آن و ایجاد گره های ترافیکی در معابر شهری محسوب می شود.
ارسال بیش از اندازه پیام کوتاه نوعی وسواس و اختالل ذهنی به دنبال دارد که متاسفانه 
نزد کاربران نوجوان ایرانی بسیار رایج است. استفاده بیش از اندازه و غیر ضروری از تلفن 

همراه برای کاربر استرس و پریشانی ذهنی پدید می آورد.
این اختالالت به حدی است که نوعی بیماری روانی و عصبی براساس آن تعریف شده است 
و فرد مبتال در طول روز چندین بار احساس می کند گوشی تلفن همراهش زنگ می خورد.

بسیاری از محققان معتقدند استفاده بیش از اندازه از تلفن همراه در ذهن و اعصاب 
کاربران نوعی اعتیاد پدید می آورد که درســت مانند اعتیاد به مواد مخدر، بازی های 
رایانه ای، اینترنت و... مخرب اســت. معتادان به اســتفاده از تلفن همراه از دوستان و 
خانواده فاصله می گیرند، انزواطلب می شــوند، اولویت های ســنی و اجتماعی نظیر 
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تحصیل و اشتغال را پس می زنند، هنگامی که تلفن همراه در دسترس شان نیست به 
آن فکر می کنند و از دوری اش رنج می برند.

خاموش بودن تلفن همراه در این گونه افراد تحمل ناپذیر است و موجب می شود حتی 
هنگام خواب یا در مواقع خاصی که گوشی تلفن همراه را خاموش می کنند یا در حالت 
سکوت قرار می دهند،  به استرس و دلشوره دچار شوند. فرد معتاد نمی تواند از گوشی تلفن 
همراه خود دور بماند و از هر ترفندی برای استفاده دائمی از آن بهره می جوید. این نوع 
اعتیاد از عالقه و وابستگی فراتر می رود و به نوعی جنون در دسترس بودن تبدیل می شود.

پیامک های تلفن همراه و مطالب مبادله شده در شبکه های مجازی نیز گونه ای ادبیات 
ویژه را در ایران گسترش داده، قواعد کالمی را شکسته و وارد حوزه دیگری از کالم شده 
و در مواردی  تنش ها و تعارضات فرهنگی پدید آورده است؛ زمانی که تابوهای جامعه به 
سخره کشیده شده یا پیام های زشت و جدایی افکنانه قومی، نژادی، زبانی و جنسیتی 

مبادله شود.
ادبیاتی که در سیستم پیام کوتاه اســتفاده می شود - به خصوص در بین گروه های 
سنی پایین - ادبیات خاص، غیررسمی و قابل تأمل است و در مبادالت متن های پیامک، 
ادبیات متناقض، بــه فراوانی دیده می شــود)اکبری،1۲0:138۹-11۲(. ضمن آنکه 
استفاده از حروف انگلیسی جهت نگارش کلمات و عبارات فارسی به صورت فینگیلیش 

نیز تاثیر بسیار مخربی بر ادبیات و دستور زبان فارسی گذاشته است.
از عمده ترین تهدیدات دیگر تلفن همراه بلوغ زود رس کودکان و نوجوانان می باشد. 
اکثر اطالعات رد و بدل شده  میان نوجوانان و جوانان موسیقی غربی، تصاویر و صحنه های 

غیر اخالقی، مستهجن و... می باشد.
تلفن همراه به عنوان وسیله ارتباطی سیار موجب باز اندیشی مصرف کننده و همچنین 

بروز رفتارهای تضاهری در بین آنان شده است. 
در حال حاضر به دلیل مشــکالت و معضــالت اجتماعی، فرهنگــی، اقتصادی و 
محدودیت های دینی که در کشــور ما وجود دارد و امــکان ازدواج و ارتباط با جنس 
مخالف وجود ندارد اکثر نوجوانان و جوانان به دلیل امکانات و مزایایی چون راحتی در 
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دستیابی، ناشناس ماندن و مقرون به صرفه بودن تلفن همراه از طریق آن ارتباط برقرار 
می کنند)سبحانی نژاد و همکاران،۲۴:1388(.

از تمام مطالب مطرح شده در این خصوص، می توان نتیجه گرفت که عمده ترین آثار 
سوء اینترنت، تلفن همراه و شــبکه های اجتماعی  مجازی رایانه ای در جامعه به شرح 

ذیل می باشد:
     شکل گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار کذب

   انزوا و دور ماندن از محیط های واقعی اجتماع
   تأثیرات منفِی رفتاری)سلیمانی پور،138۹(

   تاثیر فضای مجازی در نارضایتی های خانوادگی
   گسترش ارتباطات نامتعارف میان جوانان)رحیمی و پرنده،13۹۲(

   به مخاطره افتادن سالمت اجتماعی، فرهنگی و روانی جامعه
   کپی سیم کارت) و سوء استفاده از آن(

   تصادفات و حوادث ناشی از استفاده راننده از تلفن همراه
   بوجود آوردن اختالالت ذهنی

   اعتیاد به تلفن همراه) و شبکه های مجازی(
   حاکم کردن ادبیات غیر متعارف بر جامعه)اکبری،138۹(

   بلوغ زودرس
   مصرف گرایی

   ظهور تخلفات سایبری
   تاثیر مخرب بر زبان و ادبیات فارسی

   مزاحمت مجازی)سبحانی نژاد و همکاران،1388(
به هرترتیب با نگاهي واقع بینانه به شــبکه هاي اجتماعی مجازي و توانمندی ها و 
ظرفیت وسیعی که در تلفن های همراه امروزی وجود دارد، ضروری است جامعه شناسان 
و تحلیل گران مسائل اجتماعي به همراه متخصصان سایبري از ابعاد و زوایاي مختلف، 
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مشکالت و چالش هاي فرهنگي و اجتماعي این فضا را مورد ارزیابي و واکاوي قرار دهند 
تا یافته ها و نتایج آنها در سیاست گذاري و برنامه ریزي  هاي کلي کشور مورد استفاده 

قرار گیرد.
همچنین باید متذکر شــد که با توجه به اینکه این شبکه ها، هم دارای کارکردهای 
مثبت و هم پیامدهای منفی است، ناآگاهي کاربران و مصرف کنندگان از مخاطرات آن 
باعث شده است که مخاطبان و اســتفاده کنندگان آن نسبت به آسیب هاي مرتبط با 

فضاي مجازي به شدت آسیب پذیر تر باشند.
یادآور می شود نحوه رویارویی با این شبکه ها در شرایط کنوني یک موضوع فرابخشي 
است و ضمن آنکه دولت به تنهایي نمي تواند از عهده آن برآید، باید نقش و سهم هریک 
از نهادها و ســازمان های جامعه همچون نهادهاي مدني، دانشگاه ها، مجلس شوراي 
اسالمي،  صدا و ســیما،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، رســانه های جمعی  و دیگر 
دستگاه هاي اجرایي و فرهنگي کشور در برخورد با این پدیده اجتماعي مشخص شود تا 
بتوان نقاط ضعف و قوت آن را تحلیل و ارزیابي کرد و با کاهش تهدیدهای آن از فرصت های 

موجود در جهت تقویت روابط انسانی و توسعه فرهنگی کشور استفاده نمود.

www.takbook.com



با تأکيد بر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی

فصل سوم: 
فرصت های استفاده از
 شبکه هاي اجتماعي مجازی
 تلفن همراه

فصل سوم: 
فرصت های استفاده از
 شبکه هاي اجتماعي مجازی
 تلفن همراه

با تأکيد بر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی

www.takbook.com



خانواده مجازی66

فصل سوم: 
فرصت های استفاده از شبکه هاي اجتماعي مجازی تلفن همراه

 با تأکيد بر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی
یکی از مهمترین دغدغه های تمامی دولت مردان در کشور ما همواره توجه به فرهنگ 
فردی و اجتماعی و مقابله با تهاجم فرهنگی ســایر فرهنگ های بیگانه بوده و هست 
و شاید بر همین اساس اســت که نهادهای مختلفی متولی امور فرهنگی بوده و بعضاً 

کارهای موازی بسیاری در این زمینه انجام می شود.
کمیته برنامه ریزی بخش فرهنگ و هنر دولت جمهوری اسالمی ایران در اولین برنامه 
پنج ساله خود، فرهنگ را کلیت در هم تافته باورها، ارزش ها، آرمان ها، دانش ها، هنرها، 
فنون، آداب و اعمال جامعه و مشــخص کننده ساخت و تحول کیفیت زندگی تعریف 

نموده است)صالحی امیری،138۶(.
»در تعریف تایلور فرهنگ مجموعه پیچیده ای شامل: دانش ها، معتقدات، باورها، 
هنرها، صنایع، فنون، اخالق، حقوق و قوانین و آداب و رسوم و باالخره تمام قابلیت ها 
و عادات و رفتاری است که انسان به عنوان عضو جامعه خود فرا می گیرد و در برابر آن 

جامعه وظایف و تعهداتی در بر دارد«)کوزر۴۴:1387،1(. 
اگر چه از فرهنگ به عنوان سبک کلی زندگی انسان یاد می شود، ولی این سبک کلی 

 1-Coser L A
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که از تعامالت انسانی شکل گرفته، از ارزش ها و هنجارها ناشی می شود. 
 با توجه به تعاریف یاد شــده می توان اذعان داشــت که نقــش فرهنگ در زندگی 
اجتماعی بشر بسیار وسیع است و سخن گفتن از اهمیت  و نقش آن کار ساده ای نیست 
و براي شناخت بهتر و درک کامل آن الزم است عناصر فرهنگي همچون عقاید و باورها، 

نمادها و نشانه ها، ارزش ها و هنجارها شناخته شوند.
»در تمامی این تقســیم بندی ها ارزش ها به عنوان اموری مطلوب و اهداف غایی و 

هنجارها به عنوان قواعد رفتاری مشترک وجود دارند« )خسروی،13:138۹(.
ارزش ها عبارتند از: مقاصد و اهداف مطلوبی که افراد برای دستیابی به آنها فعالیت 
می کنند تا بدین وسیله نیاز و خواسته های خودشان را برآورده سازند. به عبارت دیگر 
ارزش های اجتماعی واقعیت و اموری هســتند که مطلوبیت دارند و مورد خواست و 

آرزوی اکثریت افراد جامعه است)وثوقی، 1370(.
از طرف دیگر ارزش های اجتماعی هر جامعه از طریق هنجارهای اجتماعی آن تحقق 
می یابد. هنجارها تعیین می کنند که مردم چگونه در شرایط معین در یک جامعه خاص  
باید رفتار کنند. فایده این استاندارد رفتاری آن است که به بقای الگوهای روابط متقابل 

اجتماعی و شیوه های انجام امور کمک می کند)میشنز1، ۲003 :۴1(.
شیوه های قومی)قلی زاده،13۹۲(، سنت یا رسوم اخالقی )روح االمینی،1381( و 

قانون )قلی زاده،1387( از مهمترین هنجارهاي اجتماعي هستند.
هنجارها دارای سه ویژگی زیرمی باشند:

   قاعده و استاندارد رفتار اجتماعی
   رعایت حقوق اکثریت

   مجازات در صورت عدم رعایت )قلی زاده،118:13۹۲(
با توجه به تعاریف عنوان شــده و اهمیت ارزش ها و هنجار ها اکنون می توان تاثیر 
شــبکه های اجتماعی مجازی تلفن همراه بر ارزش ها و هنجارهای کاربران به عنوان 

مهمترین اجزاء فرهنگ را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
1-Macionis J 
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کارکردها و فرصت های ارزشی
همانطور که عنوان شد »وقتی صحبت از ارزش و ارزش های اجتماعی می شود بیشتر 
منظور پدیده ای است که در جامعه امتیاز مثبت به دست آورده است و مردم برای آن 

پدیده ارزش مثبت قائلند و به آن عالقه مند هستند«)قلی زاده،107:13۹۲(.
ارزش ها شیوه های مطلوب اندیشــیدن و عمل کردن را در فرهنگ تعیین کرده، 
از طریق آموزش و پرورش درونی شــده و راهنمای رفتار، کردار، گفتار، درک کردن، 

احساس کردن، دیدن، شنیدن افراد جامعه واقع می شوند.
ارزش ها با نوعی مراقبت و فشار و کنترل اجتماعی همراه است . افراد را وادار می کند 
که مطابق آداب و رســوم اخالقی در جامعه عمل کنند و از اعمال نکوهیده اجتماعی 

بپرهیزند.
بر همین اساس فرصت هاي ارزشي شبکه هاي اجتماعی مجازي تلفن همراه در قالب 

مفاهیم ذیل تشریح مي گردد.

1 - تحکیم روابط خانوادگی 
این مفهوم کاربردی مفاهیمی چون؛ »تجدید ارتباط با خویشان و صله ارحام«، »ابراز 
احساسات به اعضای خانواده«، »تحکیم روابط احساسی- عاطفی« و »انتقال مفاهیم 

اخالقی به اعضای خانواده« را در بر می گیرد.
در توضیح این مفهوم اصلی باید گفت؛ تشکیل گروه های خویشاوندی و تقویت روابط 
خانوادگی یکی از جدید ترین مزایای این شبکه ها است که به واسطه ایجاد گروه های 

مجازی و ارتباط برخط اعضای گروه های مختلف فراهم آمده است.
امروزه وجود این شبکه ها باعث آسان تر شــدن روابط خانوادگی شده و کاربران با 
تجدید ارتباط با خویشان و ابراز احساسات به اعضای خانواده، روابط احساسی وعاطفی 
خود با اعضای خانواده را تحکیم نموده، ضمن آنکه انتقال مفاهیم اخالقی به اعضاي 

خانواده به رشد اخالقی سایر اعضا نیز کمک شایانی می نماید.
اعضای خانواده به واسطه استفاده آسان و دسترسی آنی به این شبکه ها می توانند در 

www.takbook.com



69فصل سوم: فرصت های استفاده از شبکه هاي اجتماعي مجازی تلفن همراه

هر زمان و مکانی از احوال یکدیگر آگاه شده، با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و در گروه های 
خانوادگی به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل خانوادگی و اجتماعی بپردازند.

شاید در گذشته و در نسل قبلي ارتباطات مجازي در اتاق هاي گفتگو، سایت هاي 
دوست یابي و حتي ســایت هایي همچون فیس بوک، توئیتر و...  این موضوع کمتر به 
چشم مي آمد اما با نسل جدید ارتباطات مجازي که به واسطه نرم افزارهاي مبتني بر 
تلفن همراه میسر شده است، شیوه جدیدي از ارتباطات خانوادگي شکل گرفته است. 
در ارتباطات چهره به چهره سنتي نوعي ارتباط سلسله مراتبي باال به پایین میان اعضاي 
مسن تر خانواده با اعضاي کوچکتر وجود داشت و مطالب رد و بدل شده میان رده هاي 
سني مختلف در یک خانواده بســیار متفاوت بود. اعضاي خانواده در گفتگوهاي خود 
ضمن آنکه بیشتر با همساالن خود در تعامل بودند، مطالبي به فراخور سن و موقعیت 
اجتماعي خود مطرح مي کردند و عمدتاً گفتگوهاي خانوادگي حول محور صحبت هاي 
بزرگان خانواده مي گشت. اما در شبکه هاي مجازي در اولین گام این سلسه مراتب به 
نوعي از میان برداشته شده است. اگر چه هنوز احترامات خانوادگي و حریم هاي سني 
پابرجاست اما هر عضو خانوادگي یک شبکه مجازي جهت گفتگو و بیان مطالب از یک 
حق مساوي برخوردار است. در یک شبکه مجازي خانوادگي یک عضو کوچکتر خانواده 

به همان اندازه سهم سخن گفتن دارد که بزرگترین عضو گروه این حق را دارد.
از طرف دیگر وجود این شبکه ها امکان ارتباط تعداد نامحدودي از اعضاي خانواده و 
خویشان را فراهم مي کند و به واسطه آن افراد از حال و احوال یکدیگر آگاه مي شوند. 
اگرچه اعضاي خانواده هنوز خود را به طور کامال شفاف بروز نمي دهند و از طرفي ارتباط 
مجازي و دیجیتالي نیز از قابلیت هاي ارتباطات چهره به چهره در اســتفاده از حواس 
انساني و درک احوال روحي و رواني طرفین بي بهره است، اما در هر صورت حضور یک 
فرد در گروه خانوادگي و درج مطالب مختلفي از سوي او مي تواند بازتاب حال و هواي 
روحي و رواني او باشد و بیان نظرات اعضاي خانواده  در خصوص مطلب عضوي دیگر و 
تعامل میان درج مطلب و نظرات تداعي گر نوعي صله ارحام و دید و بازدید مجازي است.
این موضوع وقتي با بیان احساسات فردي افراد نسبت به سایر اعضاي گروه؛ از ساده ترین 
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شکل بیان احساسات یک عضو نسبت به عضو دیگر تا یاد آوري مناسبت هاي روزانه 
و تبریک ایام خاص فردي مانند روزهاي تولد، ازدواج و فارغ التحصیلي و یا تسلیت و 
یادآوري ایام ســوگواري فوت عزیزان و نزدیکان یا بزرگان خانواده و فامیل و... همراه 

باشد، تحکیم روابط خانوادگي را به دنبال دارد.
البته تمامي مزایاي ارزشي این حوزه مربوط به اعضاي عضو شبکه هاي مجازي نمي شود 
بلکه اعضاي غیر عضو نیز به طور غیرمستقیم از این مزایا بهره مند مي شوند. وقتي یکي 
از اعضاي خانواده مطلب درج شده در گروه هاي مختلف را براي اعضایي که عضو آن 
شبکه نیســتند بازگو مي کند، به نوعي در حال انتقال مفاهیم شبکه هاي مجازي به 

شبکه سنتي خانواده است.
این مطلب مي تواند از یک لطیفه ساده باشــد تا مطالب علمي، فرهنگي، تاریخي و 
مذهبي و حتي مطالب کوتاه آموزنده که بر شکل گیري شخصیت و رفتار اعضای خانواده 

مؤثر بوده، در حالیکه آنها به هیچ عنوان کاربر مستقیم این شبکه ها نیستند.
همچنین این انتقال مفهوم مي تواند به صورت دو طرفه انجام شود به این صورت که 
مطلب یا نظر فرد غیر عضو به واســطه فردي که عضو این شبکه هاي مجازي است در 

گروه هاي مختلف درج گردد.

2 - تقويت هويت ملی و مذهبی 
از دیگر مزایاي ارزشي این شبکه ها »تقویت هویت ملی و مذهبی« است که شامل مفاهیمی 
همچون؛ »اهمیت دادن به  مطالب با ارزش تاریخی«، »یاد آوری مناســبت های ملی و 
مذهبی«، »تقویت وحدت ملی قومیت ها«،  »تقویــت ارزش هاي دینی«، »تقویت 
جایگاه ارزشی شهدا و ایثارگران«، »الگوگیری از سخنان بزرگان«، »عالقه به استفاده 
از تصاویر ماندگار با تاثیر مثبت«، »آگاهی بخشی از موسیقی سنتی و جدید«و »تقویت 

هویت فردی«می باشد.
در این شبکه ها عالقه مندان به تولید  ونشر مطالب مختلف با موضوعاتی همچون؛ 
توجه به تاریخ و آثار باستانی و فرهنگ غنی کشور، بیان خاطرات و زندگی نامه شهدا و 
ایثارگران، یاد آوری جایگاه نماز، عبادات، زیارات، ادعیه و فرائض دینی در زندگی فردی 
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و اجتماعی و آثار و برکات توجه به آن در زندگی اشخاص مبادرت می ورزند.
همچنین یکي از عالقــه مندي هاي کاربــران مطالب تاریخي و فرهنگي اســت، 
مطالبي که منعکس کننده پیشینه، تاریخ و تمدن کشور و افتخارات  و میراث فرهنگي 
گذشتگان باشد، به خصوص وقتي با یک منبع معتبر و یا یک تصویر گویا همراه است. 
کاربران عالقه زیادي به دانستن تاریخ ایران به ویژه در دوران پر افتخار  ایران باستان 

دارند و اکثر مطالبي که در این زمینه درج مي گردد را مطالعه مي نمایند.
از طرف دیگر یکي از فعالیت هاي کاربران ارسال پیام در خصوص رویدادهاي ملي 
مانند روزهاي خاص تقویم ایران باستان و تولد یا مرگ پادشاهان مقتدر و سرداران و 
پهلوانان بنام ایراني و  مناسبت هاي مذهبي همچون والدت و شهادت ائمه و بزرگان 
دیني و ایام خاص ماه هاي قمري مي باشــد که کم و بیش در میان تمامي گروه ها و 

اعضاي این شبکه ها به چشم مي خورد.
این پیام ها در شکل جدید خود رنگ تمسخر زدایي از اقوام ایراني را به خود گرفته 
است به طوریکه اگرچه در گذشته اغلب لطیفه هاي رد و بدل شده حول تمسخر اقوام 
مختلف کشــور بود اما به تازگي کاربران اقدام به نشــر مطالبي درخصوص خدمات و 
دستاوردهاي قومیت های مختلف، به ویژه شــخصیت هاي علمي، فرهنگي و نظامي 
این اقوام که اغلب از چهره هاي ملي و حتي جهاني هستند نموده که در حفظ و تقویت 
وحدت ملي قومیت ها و جلوگیري از اختالف، ســوءتفاهم هــا و تفرقه میان مردمان 

مختلف کشور مؤثر مي باشد.
در این شبکه ها عالوه بر مطالب تاریخي و ملي، مضامیني با محتواي دیني و مذهبي 
نیز تبادل مي گردد. بسیاري از گروه هاي مذهبي و دیني با نشر مطالبي در خصوص فواید 
نماز، روزه، زکات، خمس و سایر اعمال مذهبي همراه با داستان هاي نقل شده از کساني 
که این اعمال را انجام داده اند و ثمرات عمل به فرائض دیني را مشاهده نموده اند، سعي 
در تقویت باورهای مذهبي کاربران دارند. ایــن موضوع حتي در گروه هاي خانوادگي 
نیز به چشم مي خورد به طوریکه یک یا چند عضو از اعضاي فعال گروه مطالبي از این 
دست را در گروه نقل و اعضاي خانواده را نسبت به انجام بهتر و بیشتر این اعمال ترغیب 
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مي نمایند.
از جمله دیگر موضوعات مطرح شــده در این شــبکه ها مي توان به نشر مطالبي با 
مضامین فرهنگ ایثار و شهادت اشــاره کرد که مي تواند نقل یک جمله ساده از یک 
شهید تا یک خاطره یا داستان و حتي روایتي از یک عملیات در دوران دفاع مقدس باشد. 
نقل خاطرات شــهدا، جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا از زبان همرزمان و دوستان 

نزدیک آنها یکي از عالقه مندي هاي اعضاي شبکه هاي اجتماعي مجازي است. 
در این رابطه مکرراً مشاهده شده است که نه تنها اعضاي گروه هاي مجازي این شبکه ها 
نسبت به مطالب تاریخي، فرهنگي و ارزشي واکنش مثبت نشان داده، بلکه نسبت به سخنان 
بزرگان تاریخي، علمي، فرهنگي، هنري و مذهبي نیز عالقه مندي نشان مي دهند، صرف 

نظر از اینکه وي ایراني بوده یا متعلق به ملت دیگري باشد.
 احادیث و روایاتي از پیامبر اسالم)ص( و ائمه اطهار)ع( و سخناني از پادشاهان، ادیبان، 
فرهیختگان، هنرمندان و ... ایراني و غیر ایراني از کورش کبیر گرفته تا چارلي چاپلین 
همه و همه مورد عالقه اعضاي این شبکه ها است. بیشتر  کاربران صرف نظر از اینکه این 
مطلب را چه کسي گفته است بر محتواي مطلب و اینکه چه چیزي گفته تاکید مي کنند 

که البته در برخي موارد که جنبه ملي دارد با کمي تعصب و اغراق نیز همراه است.
در این زمینه مي توان به نقش مؤثر عکس، فیلم و موســیقي نیز اشاره کرد چرا که 
اعضاي این گروه های مجازی عالقه بیشتري به استفاده از عکس و فیلم مثبت دارند 
که این تصاویر مي تواند تصویر یک منظره زیبا، طبیعت بکر، آثار تاریخي زیباي کشور 
و جهان و یا یک تصویر ساده حاوي یک پیام اخالقي روزانه باشدکه در این صورت در 

ذهن کاربر ماندگارتر خواهد بود.
از جمله دیگر موارد مورد عالقه کاربران این شبکه ها اطالع از آثار موسیقي هنرمندان 
ایراني است. در برخي از گروه هاي این شبکه ها جدیدترین آثار هنرمندان به همراه آثار 
هنرمندان قدیمي و پیشکسوت ضمن اطالع رساني، قابل پخش و ذخیره سازي است به 
طوریکه در هر لحظه مي توان موسیقي دلخواه را شنید و یا در تلفن همراه ذخیره نمود.
از نگاهی دیگر وجه تمایز شــبکه هاي مجازي تلفن همراه نسبت به سایر شبکه هاي 
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اجتماعي رایانه ای در این اســت که در حال حاضر کاربران به منظور کسب ارتباطات 
و اطالعات جدید از دوســتان قدیمــي و اعضاي خانواده خود اغلب بــا هویت واقعي 
حضور مي یابند و این نشــان مي دهد کــه اگرچه پنهان بودن هویــت و گمنامي در 
 فضاي مجازي در گذشــته داراي جذابیت بســیاري بود اما با تغییــر رویکرد اکنون 
هویت هاي حقیقي سهم بیشتري در شبکه هاي مجازي دارند،  چرا که برقراري ارتباط 
با اقوام و خویشان، دوستان، همکالســي ها و ... با هویت غیر واقعي تقریباً امکان پذیر 
نیست و هیچ کس تمایل به داشــتن ارتباط نزدیک با یک بیگانه و کسي که با هویت 
مستعار خود در فضاي مجازي این شبکه ها حضور یافته ندارد، مگر آنکه از هویت واقعی 

او اطمینان حاصل شود.
در یک نگاه، حضور در شبکه های مجازی تلفن همراه می تواند با نشر مطالب با ارزش 
تاریخی و فرهنگی، همچنین تقویت ارزش های شهدا و ایثارگران و ارزش هاي دینی  
باعث تقویت هویت فردی، حفظ  وحــدت ملی و تقویت هویت ملی و مذهبی کاربران 

شده و در مجموع هویت فرهنگی کاربران را تقویت نماید.
آنچه در این میان قابل اهمیت است رعایت ادب و احترام میان اعضای خانواده به ویژه 
در ارتباط میان کوچکتر به بزرگتر ها اســت، ضمن آنکه افراد مسن تر خانواده نیز در 
این شبکه ها با رویکردی ارشادی به دنبال تقویت انسجام خانوادگی و رفع تعارضات به 

منظور تقویت پیوندهای فامیلی هستند.

3 - تقويت ارزش های درون گروهی 
مفهوم کلی دیگر این حوزه  »تقویت ارزش های درون گروهی«  می باشد که مفاهیمی 
مانند؛ »تبادل افکار«، »تقویت بحث و تبادل نظر جمعی«، »تقویت ارتباط دوستانه«، 
»رهایی از احســاس غم و تنهایی«، »تأثیرگــذاري مثبت بر همــکاران« ، »دوری از 
خشونت«، »ترویج مطالب محبت آمیز و احساسی« و »رعایت حریم های اخالقی« را 

در بر می گیرد.
در حال حاضر این شــبکه ها امکان تبادل افکار، تقویت بحث و تبادل نظر جمعی و 
ارتباط دوستانه کاربران را فراهم آورده و بدین وسیله استفاده کنندگان را از احساس غم 
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و تنهایی رهایی بخشیده و با ترویج مطالب محبت آمیز و احساسی و دوری از خشونت، 
می تواند بر محکم شدن روابط اجتماعی افراد تأثیرگذاري مثبت داشته باشد. 

همچنین مي توان ادعا کرد یکی از جذاب ترین کاربردهای این شــبکه ها تجدید 
ارتباطات گذشته است. وقتی شخصی یکی از دوستان، آشنایان، اقوام و خویشان خود 
را که مدت زیادی است از او بی خبر بوده، در این شبکه ها می یابد و ارتباط قدیمی خود 
را از سر می گیرد، نه تنها بر وسعت ارتباطات شبکه اجتماعی کاربران افزوده شده، بلکه 

این امر تقویت پیوند های اجتماعی قدیمی افراد را به دنبال دارد.
بسیاري از کساني که در این شبکه ها فعالیت دارند تمایل به دیدن و دیده شدن دارند. 
دیدن با این مفهوم که مطالب درج شده از سوي دیگر دوستان خود را مطالعه کنند و در 
مورد آن نظري بدهند، و دیده شدن با این معنا که از نظرات سایر دوستان خود پیرامون 

محتواي درج شده توسط خودشان اطالع پیدا کنند.
این  مطلب وقتي رنگ بیشتري در تعامالت اجتماعي مجازي مي گیرد که تعدادي 
از دوستان یا اعضاي یک گروه پیرامون یک مطلب واحد به بحث و تبادل نظر بپردازند.

ماهیت فضاي مجازي این است که در یک زمان واحد تعداد زیادي از افراد مي توانند 
راجع به یک مطلب با یکدیگر بحث و تبادل نظر کنند بدون آنکه براي دیگران مزاحمت 
ایجاد کنند. هر کس مي تواند راجع به نظر دیگري نظري بدهد و پاسخ آن را نیز دریافت 
نماید، یا اینکه یک نفر بدون آنکه در یک بحث دخیل باشــد از تمامي نظرات اعضاي 

درگیر اطالع پیدا کند.
از طرف دیگر وقتي محتواي مورد تبادل حول محور فعالیت هاي دوستانه مانند قرار 
مالقات ها، برنامه ها، خاطرات گذشته و... به گردش در آید، دوستان قدیمي و جدید از 
حال یکدیگر بیشتر با خبر شده و ارتباطشان بیشتر و حتي منجر به ایجاد روابط دوستي 
جدید با دیگران خواهد شد. بسیاري از دوستان قرار مالقات هاي خود را در این شبکه ها 
تنظیم کرده و حتي براي گردش هاي دسته جمعي و گروهي خود زمان و مکان مناسب 

را به رأي مي گذارند.
این موضوع براي گروه هاي کاري و همکاري نیز صادق مي باشد. بسیاري از قرارها و 
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مالقات هاي کاری و اطالع رساني هاي مربوط به حوزه شغلي در میان اعضاي گروه هاي 
شغلي و کاري، به واسطه این شبکه ها انجام مي شود چرا که در کوتاه ترین زمان ممکن 

مي توان اطالعات زیادي را براي سایرین ارسال و بر روي آنها تأثیر گذار بود.
این ارتباطات در کنار سایر گروه هاي سرگرمي و تفریحي باعث مي شود کاربران از 
احساس تنهایي و غم رهایي یابند به طوریکه فردي که از احساس تنهایي فیزیکي رنج 
مي برد با عضویت در گروه هاي مختلف خانوادگي، دوستي و سرگرمي  در هر نقطه از 
جهان و هر ساعت از شبانه روز خود را عضوي از یک شبکه اجتماعي وسیع همیشه بیدار 
می بینند که نه تنها به احساسات او توجه مي کند بلکه به بسیاري از نیازهاي روحي و 

عاطفي او پاسخ مناسب مي دهد.
افراد غمگین نیز پس از ورود به گروه هاي دوستي مي توانند به صورت خصوصي با 
هر یک از دوستان خود گفتگو کنند و با همدردي و همدلي طرف مقابل از احساس غم 
رهایي یابند. همچنین وجود گروه هاي طنز و سرگرمي نیز مي تواند به رهایي کاربران 

از احساس غم و تنهایي کمک نماید.
در این شبکه ها بســیاري از کاربران تمایل چنداني به مشــاهده تصاویر و مطالب 
خشونت آمیز ندارند و بیشتر تأکیدشان بر مطالبي است که داراي محتواي احساسي 
و عاطفي است چرا که به عقیده آنها مشاهده رفتار خشونت آمیز دیگران باعث عادي 
سازي خشونت در آنها شده و مي تواند روحیه خشونت طلبي را در فرد تقویت نماید.
ضمن آنکه با توجه به زیاد شدن مشکالت و مسائل دنیاي امروز و به ویژه مسائل مالي که 
بسیاري از ارزش هاي انساني را تحت تأثیر قرار داده است، تمایل انسان ها به دریافت 

مهر و محبت حتي از یک فضاي مجازي به وضوح قابل مشاهده مي باشد.
در توضیح آخرین مفهوم فوق باید به تأکید و توجه اعضاي گروه ها به رعایت حریم هاي 
اخالقي میان اعضاي گروه اشاره کرد. بسیاري از اعضا به واسطه برخورد ناشایست یک 
عضو با عضو دیگر، یا درج مطلب نامتناسب با شــخصیت گروه نسبت به این موضوع 

متذکر و معترض شده و حتي اقدام به ترک گروه نموده اند. 
اینگونه برخوردها باعث شده تا اعضاي یک گروه مجازی جهت حفـظ انسـجام گروهي از 
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بي احترامي و عدم رعایت حریم هاي اخالقي پرهیز نمایند. ضمن آنکه برخي برنامه هاي 
این شبکه ها به مدیر گروه یا ســایر کاربران این امکان را مي دهد که در صورت عدم 
رعایت حریم هاي اخالقي، عضو متخلف را از گروه حذف کنند. در این خصوص یادآور 
مي شود که حضور افراد با شخصیت حقیقي خود در رعایت حریم هاي اخالقي بي تأثیر 
نیست چرا که رفتار فرد در محیط مجازي مي تواند در رفتار سایرین با وي در محیط 

حقیقي تأثیرگذار باشد.

4 - ارتقاء دانش 
»ارتقاء دانش«  آخرین مفهوم اصلی فرصت های شبکه های اجتماعی مجازی تلفن همراه 
در حوزه ارزش های اجتماعی است که دارای مفاهیم فرعی متعددی از جمله؛»دسترسی 
به اطالعات آزاد اجتماعی بدون سانسور«، »کســب اطالع از رویدادهاي اجتماعی«، 
»ارتقاء آگاهی  ادبی«، »عالقه به مطالب با ارزش  علمی و پند آموز«، »باالبردن آگاهی های 
سیاسی«،»ارتقاء دانش اقتصادی«، »کسب اطالعات جسمانی و پزشکی«، »فراگیری 
آموزش های علمی«، »کسب آگاهي از  شیوه اســتفاده به منظور کنترل فرزندان«،  
»ارتقاء مهارت های زندگی«،  »تقویت ارتباط با همکاران و مخاطبان شغلی« و »اطالع 

از اخبار و وقایع  شغلی« است. 
کاربران این شبکه ها با عضویت در گروه هاي مختلف سعي مي کنند ضمن استفاده 
علمي از مطالب و محتواي درج شده در حوزه هاي مختلف، در کوتاه ترین زمان ممکن 
جدیدترین اخبار و اطالعات روز را از سراسر کشور و حتي جهان مطالعه و به دیگران 

منتقل نمایند. 
اعضای گروه های مختلف این شبکه ها در حوزه تبادل اطالعات در درجه اول به دنبال 
کسب اطالعات در حوزه های مختلف هســتند، آنچنان که سلیمانی پور)138۹( نیز 
معتقد بود اخبار شبکه های اجتماعی بدون سانسور منتشر می شوند و این می تواند یک 
مزیت تلقی شود؛ هرچند امکان تکثیر اطالعات مخدوش و نادرست نیز در این شبکه ها 

بیش از نسل قبلی رسانه ها است. 
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در این شبکه ها عده ای به دنبال مطالب ادبی و هنری همچون شعر و داستان و بحث و 
تبادل نظر در این حوزه بوده و در گروه هایی عضویت دارند که مخصوص این موضوعات 
تشکیل شده است. این دسته از افراد اغلب به  مطالب علمی و پند آموز نیز عالقه نشان 
می دهند و زمانی را جهت بازدید از صفحاتی که یادآور نکات علمی است از بهداشت 
و سالمت گرفته تا تغذیه و ورزش و ... اختصاص می دهند. همچنین توجه به مطالب 
پندآموز مانند ابیات اشعار معروف، ضرب المثل ها، داستان های عبرت آموز و ... از دیگر 

عالقه مندی این کاربران است.
عده ای دیگر از کاربران عالقه مند به کسب اطالع از وقایع روزانه شهر، استان، کشور 
و جهان هستند. برای این دســته از افراد کوچکترین رویداد اجتماعی یک منطقه تا 
تصمیمات مهم بین المللی قابل اهمیت اســت و هرچه میزان این اطالعات دســت 
نخورده، بکر و بدون سانسور باشد، بیشتر نسبت به آن حساسیت نشان می دهند. گویی 
افراد در این شبکه ها به دنبال کسب اطالع از وقایع و حقایقی هستند که در رسانه های 

گروهی عمومی و سنتی کمتر منتشر شده یا اجازه درج دارد.
کاربران اغلب اخبار رسانه های گروهی را می بینند، می شنوند یا می خوانند و پس 
از آن با کسب اطالع از منابع مختلف رسمی و غیر رسمی شبکه های مجازی سعی در 

کشف حقیقت و زوایای پنهان رویدادهای اجتماعی دارند.
علت توجه به این اطالعات، باال بردن سطح آگاهی و دانش فرد در حوزه های مورد 
عالقه از علم و فناوری گرفته تا سیاست، اقتصاد، بهداشت و سالمت و حتی وقایع شغلی 
کاربر است چرا که این ارتقاء دانش به فرد در اتخاذ تصمیمات آتی و برنامه ریزی برای 

زندگی در دنیای واقعی کمک شایانی می نماید.
به طور مثال اطالع از جدیدترین قانون وضع شده در یک حوزه خاص و یا مهمترین 
تصمیمات یک وزارت خانه، اداره کل و یک سازمان در خصوص یک مسأله، به کاربر این 
امکان را می دهد که ضمن پیشی گرفتن از دیگران به جهت داشتن اطالعات روزآمد و 
جدید، تصمیماتی متناسب با قوانین، سیاست ها و خط مشی های وضع شده گرفته و 

با اطمینان بیشتری به آینده قدم بگذارد.
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کسب اطالع از وقایع شغلی و انتقال این اطالعات به سایر همکاران نیز موجب تقویت 
شبکه شغلی در دنیای حقیقی شده و توسعه روابط شغلی افراد را در حوزه های مختلف 

به دنبال دارد.
در کاربردی دیگر برخی از افراد و به ویژه بانوان در خانواده ها از این شبکه ها به منظور آموزش 
مهارت های زندگی استفاده می کنند، این دســته از کاربران با عضویت در گروه های 
تخصصی همچون گروه های آشپزی، روان شناسی خانوادگی، یا گروه های ویژه بانوان؛ 
مطالب و نکاتی پیرامون اداره صحیح زندگی، برخورد مناسب با همسر و فرزندان، رفع 

تعارضات خانوادگی، دستور تهیه غذاهای جدید و ... را می آموزند.
در ساده ترین شکل استفاده، آشنایی والدین با این شبکه ها و نحوه استفاده از این 
رسانه نوین به آنها این امکان را می دهد که بر روی فرزندان خود نظارت و کنترل بیشتر 

و مؤثرتری داشته و به نوعی فریب شیطنت های آنها را نخورند.
در مجموع در این حوزه تبادل انواع مختلف دانش، از حوزه فرهنگ و ادبیات گرفته 
تا اقتصاد و سیاست به وضوح قابل مشاهده می باشد. ضمن آنکه در پایین ترین سطح 
اکثر مشارکت کنندگان تمایل به کسب اطالع از اخبار و اوضاع اجتماعی پیرامون خود 
داشته  و در ســطحی باالتر به دنبال اطالعات تخصصی و صحیح در حوزه هاي مورد 

عالقه خود می باشند.
در این رابطه می توان به نظریه اســتفاده و رضامندی اشاره کرد که مهدی زاده در 
کتاب خود با پرداختن به علت استفاده از رسانه های نوین آورده است: »نظریة استفاده 
و رضامندي با اتخاذ رویکردي کارکرد گرایانه به ارتباطات و رســانه،  مهم ترین نقش 
رسانه ها را برآورده ساختن نیازها و انگیزه هاي مخاطب مي داند. بنابراین،  به هر میزان 
که رسانه ها این نیازها و انگیزه ها را برآورده سازند،  به همان میزان موجبات رضایتمندي 

مخاطب را فراهم مي کنند«) 13۹۲ :7۶(.
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کارکردها وفرصت های هنجاری
با توجه به مطالب عنوان شده در خصوص هنجارهای اجتماعی، نقش عمده هنجارها در 
جامعه»تنظیم نظم اجتماعی و تبعیت از آنهادر روابط اجتماعی است« و به همین علت 
است که برای تعریف دقیق تر آن برخی از جامعه شناسان از مفهوم دستور اجتماعی 

استفاده کرده اند)دراندروف1۹88،1(.
 بر همین اساس در ادامه، فرصت های استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی تلفن 
همراه با تاکید بر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی مورد بررســی بیشتری قرار خواهد 

گرفت.

1 - فراهم آوردن فرصت هاي تفريحي
اولین مفهوم اصلی این حوزه فراهم آوردن فرصت هاي تفریحي است که شامل مفاهیمی 
مانند؛ »اســتفاده از مطالب و تصاویر طنز«، »اســتفاده ازفیلم هــای طنز«، »تفریح و 
سرگرمي«، »لذت بخش بودن«، »مطالعه داستان هاي کوتاه«، »استفاده از موسیقی های 

جدید« و»تبادل عکس و تصویر زیبا و جالب« بوده است.
از اصلی ترین انگیزه اســتفاده کاربران از این نرم افزارها، سهولت، کم هزینه بودن، 
دسترسی سریع و آنی و ... است که وقتی در کنار تفریح و سرگرمی حاصل از گروه های 
مختلف وامکانات این شــبکه ها قرار می گیرد بر اهمیت استفاده آن افزوده و به نوعی  

راهی برای پر کردن اوقات فراغت کاربران می شود.
به جرأت می توان گفت با وجود اینکه دنیای مدرن امروزی بیشترین امکانات رفاهی 
و تفریحی را برای مردم به وجود آورده است اما مردم کشور ما کمترین میزان استفاده 
از این امکانات را دارند. در برخی آمار گفته می شــود که کشور ما در زمره کشورهای 
غمگین دنیا است. اگر از فردی سوال شود که چه مدت زمانی از وقت خود را به تفریح و 
سرگرمی مفید اختصاص می دهد شاید اکثریت به دلیل مشکالت اقتصادی و معیشتی 

زمان اختصاص یافته را کم و یا اصاًل هیچ عنوان کنند.
اکثر مردم ما به دلیل مشکالت اقتصادی و پایین بودن سطح درآمد و قدرت خرید، 
1-Dahrendorf  R  
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زمان بیشتری را به اشتغال و حواشی آن اختصاص داده و کمترین زمان را جهت تفریح 
خانوادگی و سرگرمی دسته جمعی صرف می نمایند. اگرچه داشتن تفریح لزوماً نیازمند 
هزینه زیاد و قابل توجه نیست و مسافرت یک روزه در روز تعطیل، استفاده از امکانات 
رایگان رفاهی و تفریحی نهادها و سازمان های دولتی مانند شهرداری ها، صرف  ناهار یا 
شام دسته جمعی در فضاهای سبز عمومی، کوه پیمایی خانوادگی یا در جمع دوستان 
و... می تواند به عنوان یک تفریح مفید و سالم به حساب آید، اما کمتر دیده شده که اکثر 
مردم زمانی را به  انجام این قبیل امور اختصاص دهند. به همین دلیل امکانات شبکه های 
اجتماعی مجازی تلفن همراه که شــامل گروه های طنز و ســرگرمی است می تواند 
قسمتی از وقت آزاد و حتی مفید کاربران را به خود مشغول کرده و صرف نظر از تبعات 
آن، کاربر مورد نظر را برای لحظه یا ساعتی سرگرم و شاد نماید. به ویژه وقتی این زمان 
در گروه های خانوادگی یا دوستانه سپری شــود می تواند فرصتی برای یک تفریح و 

سرگرمی خانوادگی و دوستانه مجازی باشد.

2 - اطالع رساني
مفهوم کلی بعدی »اطالع رساني« است که به بیشترین زیر مفهوم شامل؛ »دسترسي 
به اطالعات آزاد و عمومي«، »تبادل اخبار رســمي کشور«، »یاد آوری مناسبت ها و 
وقایع مهم به دیگران«، »اطالع رسانی مناسبت های دینی و مذهبی«، »اطالع رساني 
بخش نامه هاي اداري و سازماني«، »کسب اطالعات سیاسی«، »کسب اطالع از اوضاع 
اقتصادی«، »تبادل اطالعات عمومی«، »تبادل مطالب عقیدتی و مذهبی«، »تبادل 
مطالب بهداشتي«، »تبادل مطالب علمی«، »تبادل پیام های تبلیغاتی و بازرگانی«، 
»استفاده  جهت امور تجاری و شغلی«، »گسترش ارتباط با همکاران برون سازماني«، 
»استفاده از خدمات الکترونیکي«، »استفاده از سخنرانی های تاثیرگذار«، »استفاده 
از فیلم های آموزنده«، »وابستگی روزانه به پیام های مثبت « و »تسهیل در ارتباطات 

درسی با همکالسی ها و اساتید« تقسیم بندی شده است.
یکی از مهمترین کارکردهای عمومی شبکه های اجتماعی مجازی تلفن همراه، اطالع 
رسانی اخبار، رویدادها و اطالعیه های مختلف است که به عنوان یکی از عوامل مؤثر در 
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استفاده کاربران از این شبکه ها قابل تأمل است، چرا که هر فردی در هر لحظه از زمان و در 
ساده ترین شکل ممکن می تواند از اوضاع و احوال اطراف خود مطلع شود که این خود 

باعث تبادل حجم زیادی از اطالعات در زمینه های مختلف خواهد شد.
تبادل اطالعات، دسترســي به اطالعات آزاد و عمومي وکسب اطالعات سیاسی و 
اقتصادی همراه با  تبادل اخبار رسمي کشــور، همچنین وجود پیام های تبلیغاتی و 
بازرگانی و استفاده های تجاری و شغلی از این شــبکه ها به همراه گسترش ارتباط با 
همکاران برون سازمانی و درون ســازمانی باعث شده است که این شبکه ها به یکی از 
جذاب ترین رسانه ها و وســایل ارتباطی تبدیل شود. وسیله ای که همانند یک جعبه 
جادو هر چیزی که کاربر آن نیاز دارد را به او عرضه کرده و یا به تناسب نیاز کاربران تولید 
می کند.اهمیت این مفهوم وقتی بیشتر نمایان می شود که در می یابیم اکثر کسانی که 

از این شبکه ها استفاده می نمایند به انحاء مختلف از این کارکرد بهره می برند.
فردی که اخبار و رویدادهای دست اول اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور 
را در این شبکه ها به اشتراک گذاشته یا جستجو می کند، کاربری که یک مناسبت ملی، 
مذهبی را به دیگران اطالع رسانی کرده و یادآوری می نماید، کارمندی یا کاسبی که 
اطالعات شغلی خود را با همکاران و مشتریان خود در میان گذاشته و از آنها کسب نظر و 
اطالع می کند، مدیری که از این شبکه ها برای اطالع رسانی یک بخش نامه یا آئین نامه 
رسمی استفاده نموده یا به جای پست الکترونیکی از این شبکه ها استفاده می کند، فردی 
که یک فیلم مستند یا سخنرانی خاص و تاثیر گذار و یا یک پیام روزانه و هفتگی را برای 
هم گروهی های خود به اشتراک گذاشته یا مشاهده می کند و در نهایت همکالسی هایی 
که مطالب و سواالت درسی خود را در این شبکه ها به نقد و بررسی گذاشته و در حل آن  
می کوشند و هر از گاهی با استاد خود جهت حل آن مسائل به بحث و تبادل نظر می نشینند،  
همه وهمه در حال استفاده از این فرصت نوظهور جهت پیشبرد اهداف خویش هستند. 
فرصتی که درگذشته به این شکل سهل، آسان و سریع در اختیار همگان نبود اما اکنون 

هر کسی، در هر مکان و زمان امکان استفاده از آن را دارد. 
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3 - گسترش و تسهیل روابط خانوادگي
در ذیل فرصت های هنجاری شبکه های اجتماعي تلفن همراه، مفهوم کلی دیگری با 
عنوان »گسترش و تسهیل  روابط  خانوادگي« وجود دارد که مفاهیمی چون؛ »تسهیل  
ارتباطات مجازی خانوادگی«، »اطالع از وضعیت اقوام و خویشاوندان« و »تبادل عکس 

و فیلم خانوادگی« را در بر گرفته است. 
یکی از مهمترین کاربردهای شبکه های مجازی تلفن همراه استفاده های خانوادگی و 
فامیلی است. این شبکه ها ابزاری برای ارتباط سریع، آسان و کم هزینه با اعضای خانواده، 
فامیل و خویشاوندان هستند. در گذشته محدودیت های زمانی و مکانی روابط سنتی و 
چهره به چهره این امکان را فراهم نمی آورد که اعضای یک فامیل بتوانند از حال یکدیگر 
به طور کامل با خبر باشند و بیشتر ارتباطات خانواده در میهمانی ها و مناسبت های ملی 
و مذهبی مانند عید نوروز و ماه رمضان، یا مراسم شادی خانوادگی مانند عقد و عروسی 

و جشن تولد و مراسم سوگواری و عزاي اموات فامیل انجام می شد. 
شاید در یک طنز تلخ در یک مراسم عزا گفته می شد: »خوب شد فالنی فوت کرد تا 

همه فامیل دور هم جمع شوند«. 
اما امروزه به واسطه این فناوري نوین تمامی کاربران یک خانواده می توانند در یک زمان 
واحد با بسیاری از اقوام دور و نزدیک خود به صورت خصوصی و عمومی در ارتباط باشند 
و از احوال یکدیگر با خبر شوند که این »همه مکانی و همه زمانی« یکی از ویژگی های 

رسانه های نوین است که ارتباط میان انسان ها را سهل و آسان نموده است.
در این میان به واسطه وجود امکانات بســیار متنوع و جذاب نرم افزار های اجتماعی، 
بسیاری مواقع عکس ها، خاطرات و مناسبت های خانوادگی نیز یادآوری و میان کاربران 
مبادله می شود. این تبادل اطالعات به هیچ عنوان محدودیت های رسانه های سنتی مانند 
عکس را ندارد و همــه کاربران فعال یک گروه می توانند به طور یکســان یک تصویر 

قدیمی خانوادگی را با کیفیت مناسب دریافت، ذخیره و به اشتراک بگذارند.

4 - گسترش و تسهیل روابط دوستانه
» گسترش و تسهیل روابط دوســتانه« نیز از دیگر مفاهیم اصلی فرصت های هنجاری 
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شبکه های اجتماعي تلفن همراه است که به مفاهیم فرعی دیگری شامل؛»ارتباط راحت با 
دوستان و آشنایان«،  »گسترش ارتباط با دوستان قدیمی«، »تشکیل گروه های دوستی 
از مقاطع مختلف زندگی«، »تشکیل و عضویت در گروه های دوستان و آشنایان«، »تشکیل 
و عضویت در گروه های همکالسی و دانشجویي«، »دوری از ناراحتی و انزوا«، »شکل گیری 
ارتباطات جدید با افراد ناآشنا« و »گسترش ارتباطات دوستانه مجازي« دسته بندی 

می شود.
در خصوص این مفهوم نیز همانند گسترش و تسهیل ارتباطات خانوادگی کاربران با 
همان دالیل، گروه های مختلفی از دوستان، آشنایان و همکالسی ها قدیم و جدید که 
در مقاطع مختلف زندگیشان وجود داشته و تمایل به ادامه آن ارتباطات دارند تشکیل 

داده و در این گروه ها مطالب مختلفی رد و بدل می نمایند.
بسیاری از ما وقتی به خاطرات گذشته خود در مدرسه، دانشگاه، دوران نظام وظیفه و 
حتی در محیط های مختلف کاری که قرار داشته ایم فکر می کنیم، اغلب از خود سوال 
می کنیم که فالن دوست صمیمی ما در مدرسه یا دانشگاه که با وی خاطرات زیادی 
داشتیم اکنون مشغول چه کاری اســت؟ یا اینکه هم خدمتی ما در دوران سربازی و 
همکار ما در شغلی که سال ها پیش بدان مشغول بودیم در حال حاضر در چه وضعیتی 

قرار دارد؟
بسیاری از ما قرارهایی با خود و آنها داشــتیم که پس از جداییمان این ارتباط قطع 
نشود و حتی بارها یکدیگر را به شهر و منزل خود دعوت کردیم و یا توسط آنها دعوت 
شــدیم. اما  معدودی از این قرارها واقعاً اتفاق افتاد و در عمل درگیری های شــغلی، 
اقتصادی و خانوادگی چنان فرصت را از ما ربود که تا به خود آمدیم چند سال از آن قرار 

گذشته بود.
این شبکه ها می تواند ابزاری برای تجدید ارتباط با همه کسانی باشد که ما در دوران 
زندگیمان همواره تمایل به ادامه ارتباط با آنها داشتیم. تفاوت این نوع ارتباط با روابط 
چهره به چهره  دراین است که امکانات شبکه های  اجتماعی مجازی به ما این فرصت 
را می دهد که تمام کسانی که سال ها است از ایشــان بی خبریم را جسجو کرده و با 
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تمامی آنها در ارتباط باشیم. ما دوستان خود را می یابیم ، با آنها به گفتگو می نشینیم، 
از احوالشان با خبر می شویم و حتی دوســتان جدیدی پیدا می کنیم که هرگز آنها را 

ندیده ایم، بدون آنکه هزینه بیشتری صرف کرده باشیم.
شاید اشاره به ادعای مارک پاستر در مورد اینکه از جمله پیامدهای مثبت تغییر  و 
تحول تکنولوژیکی بر جهان اجتماعی؛ شکل گیری شبکه های جدید روابط اجتماعی 
که نشانگر تغییر پیوندهای خویشاوندی به پیوندهای شغلی و حرفه ای است، بي ارتباط 

با این موضوع نباشد. )الفی۲007،1(

5 - گسترش ارتباطات سهل و کم هزينه
آخرین مفهوم کلی این حوزه، »گســترش ارتباطات ســهل و کــم هزینه« بوده که 
مفاهیمي همچون؛ »برقراری ارتباط ارزان و کم هزینه« و »ابراز مسائل به طور صریح 

و بدون ترس« را در بر می گیرد.
در پایان کارکردهــای مفید و مؤثر و فرصت های موجود این شــبکه ها باید یاد آور 
شد که نقطه شروع و فصل مشترک اســتفاده از تمامی این نرم افزارها جهت ایجاد یک 
شبکه اجتماعی مجازی، استفاده آسان و ارزان بودن این فناوری است که باعث گسترش 
ارتباطات سهل و  کم هزینه شده است.این شبکه ها از یک سو تمامی روابطی که در مفاهیم 
قبلی بدان اشاره شد را با ارزان ترین قیمت و راحت ترین شکل ممکن برقرار می نمایند و از 

سوی دیگر فصل جدیدی برای ابراز وجود کاربران فراهم می آورند.
ارزان بودن ارتباط از این جهت است که نصب این نرم افزارها بر روی تلفن همراه از 
هزینه زیادی برخوردار نیســت و حتی خود کاربر می تواند به صورت رایگان هر کدام 
را که خواست از دیگری و یا از محیط اینترنت دریافت و نصب نماید. همچنین هزینه 
اســتفاده از اینترنت نیز برای یک کاربر آنقدر نیست که در سبد هزینه های وی نسبت 
به سایر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و حتی هزینه های تماس و پیامک های تلفن 

همراه قابل توجه باشد.
از طرف دیگر استفاده از این ابزار فرصتی فراهم آورده که کاربران به فراخور عدم وجود 
1 - Laughey D
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یک ارتباط دوسویه چهره به چهره در فضای حقیقی، به صورت مجازی فارغ از سن و 
سال  خود آنچه را که واقعاً تمایل دارند بدون معذوریت ها و محدودیت های ارتباطات 

رو در رو بیان و یا مطالب دیگران را نقد نمایند.
 ابراز مسائل به طور صریح این فرصت را برای بروز »خود« واقعی یک کاربر، اطالع 
از دیدگاه های واقعی دیگران در مورد خود و عقایدش، و در نهایت بیان مطالب بدون 
ترس از قضاوت و نگاه دیگران فراهم آورده و افزایش اعتماد به نفس وی را به همراه دارد 
چرا که کاربر می تواند خود واقعی اش را بدون ترس از نگاه و قضاوت دیگران به نمایش 

بگذارد.
تمام مطالب عنوان شده در این حوزه نشان می دهد که وجود این شبکه ها فرصت 
مناسبی برای اشاعه هنجارهای مورد قبول جامعه در گروه های مختلف، هدایت کاربران 
در جهت استفاده مناسب و مفید از این شبکه ها و در نهایت تحقق اهداف یک جامعه 

بهنجار می باشد.
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فرصت های استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی تلفن همراه
 با تأکید بر ارزش های اجتماعی

تقويت ارزش های درون گروهی:
 - تبادل افکار 

 - تقویت بحث و تبادل نظر جمعی
 - تقویت ارتباط دوستانه

 - رهایی از احساس غم و تنهایی
 - تأثیرگذاري مثبت بر همکاران

 - دوری از خشونت
 - ترویج مطالب محبت آمیز و احساسی

 - رعایت حریم های اخالقی

تحکیم روابط خانوادگی:
 - تجدید ارتباط با خویشان و صله ارحام

 - ابراز احساسات به اعضای خانواده
 - تحکیم روابط احساسی- عاطفی

 - انتقال مفاهیم اخالقی به اعضای خانواده

 ارتقاء دانش:
 - دسترسی به اطالعات آزاد اجتماعی بدون سانسور

 - کسب اطالع از رویدادهاي اجتماعی
 - ارتقاء آگاهی  ادبی

 - عالقه به مطالب با ارزش  علمی و پند آموز
 - باالبردن آگاهی های سیاسی

 - ارتقاء دانش اقتصادی
 - کسب اطالعات جسمانی و پزشکی

 - فراگیری آموزش های علمی
 - کسب آگاهي از  شیوه استفاده به منظور کنترل

      فرزندان
 - ارتقاء مهارت های زندگی

 - تقویت ارتباط با همکاران و مخاطبان شغلی
 - اطالع از اخبار و وقایع  شغلی

تقويت هويت ملی و مذهبی:
 - اهمیت دادن به  مطالب با ارزش تاریخی

 - یاد آوری مناسبت های ملی ومذهبی
 - تقویت وحدت ملی قومیت ها

 - تقویت ارزش هاي دینی
 - تقویت جایگاه ارزشی شهدا و ایثارگران

 - الگوگیری از سخنان بزرگان
 - عالقه به استفاده از تصاویر ماندگار با تاثیر مثبت

 - آگاهی بخشی از موسیقی سنتی و جدید
 - تقویت هویت فردی
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فرصت های استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی تلفن همراه
 با تأکید بر هنجارهای اجتماعی

اطالع رساني:
- دسترسي به اطالعات آزاد و عمومي

- تبادل اخبار رسمي کشور
- یادآوری مناسبت ها و وقایع مهم به دیگران
- اطالع رسانی مناسبت های دینی و مذهبی

- اطالع رساني بخش نامه هاي اداري و سازماني
- کسب اطالعات سیاسی

- کسب اطالع از اوضاع اقتصادی
- تبادل اطالعات عمومی

- تبادل مطالب عقیدتی و مذهبی
- تبادل مطالب بهداشتي

- تبادل مطالب علمی
- تبادل پیام های تبلیغاتی و بازرگانی
- استفاده جهت امور تجاری و شغلی

- گسترش ارتباط با همکاران برون سازماني
- استفاده از خدمات الکترونیکي

- استفاده از سخنرانی های تاثیرگذار
- استفاده از فیلم های آموزنده

- وابستگی روزانه به پیام های مثبت
- تسهیل در ارتباطات درسی با همکالسی ها و اساتید

فراهم آوردن فرصت هاي تفريحي:
- استفاده از مطالب و تصاویر طنز

- استفاده ازفیلم های طنز
- تفریح و سرگرمي
- لذت بخش بودن

- مطالعه داستان هاي کوتاه
- استفاده از موسیقی های جدید

- تبادل عکس و تصویر زیبا و جالب

گسترش و تسهیل  روابط  خانوادگي:
- تسهیل  ارتباطات مجازی خانوادگی 
- اطالع از وضعیت اقوام و خویشاوندان

- تبادل عکس و فیلم خانوادگی

گسترش و تسهیل روابط دوستانه:
- ارتباط راحت با دوستان و آشنایان
- گسترش ارتباط با دوستان قدیمی

- تشکیل گروه های دوستی از مقاطع مختلف زندگی 
- تشکیل و عضویت در گروه های دوستان و آشنایان
- تشکیل و عضویت در گروه های همکالسی و

     دانشجویي
- دوری از ناراحتی و انزوا

- شکل گیری ارتباطات جدید با افراد  ناآشنا 
 - گسترش ارتباطات دوستانه مجازي

گسترش ارتباطات سهل و کم هزينه:
برقراری ارتباط ارزان و کم هزینه

ابراز مسائل به طور صریح و بدون ترس
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فصل چهارم: 
چالش های استفاده از
 شبکه هاي اجتماعي 
مجازی تلفن همراه

با تأکيد بر ارزش ها و هنجارهای اجتماعیبا تأکيد بر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی
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فصل چهارم:
 چالش  های استفاده از شبکه هاي اجتماعي مجازی تلفن همراه

 با تأکيد بر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی
همانطور که عنوان شد ارزش ها مقاصد و اهداف مطلوب یک جامعه و آرزوی اکثریت 
افراد جامعه هستند و با توجه به اینکه زیربنای هنجارهای اجتماعی نیز می باشند از 

اهمیت فراوانی برخوردارند.
اهمیت ارزش ها در آن نهفته اســت که محتوای هنجارهای یــک جامعه را تحت 
تاثیر قرار می دهند.از سوی دیگر ارزش ها هستند که پایه ارزیابی ما را از پدیده های 
اطرافمان، از خودمان، از نزدیکانمان، از دیگر انسان ها و از جامعه شکل می دهند و در 

واقع رفتار ما را نسبت به آنها تنظیم می کنند. 
همچنین به اعتبار وجود ارزش های اجتماعی است که نظام قشربندی که کم و بیش در 
همه جوامع وجود دارد امکان پذیر می گردد و به کمک آن فرد می تواند مقام، موقعیت و 
پایگاه خود را بر مبنای قضاوت دیگران تعیین کند و به اهمیت نقش اجتماعی خود پی ببرد.

با نگاهی به تعاریف ارائه شــده از ارزش های اجتماعی و اهمیت آن در شکل دادن 
هنجارها، تهدیدها و چالش های استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی تلفن همراه در 
قالب مفاهیم مختلفی دسته بندی شده است که در ابتدا در حوزه ارزش ها و پس از آن 

با تأکید بر هنجارهای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
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پیامدهای منفی و تهديدهای ارزشی 
1 - اشاعه مطالب غیر علمی و دور از واقعیت

یکی از مهمترین مفاهیم اصلی این حوزه »اشاعه مطالب غیر علمی و دور از واقعیت« 
اســت که دارای مفاهیمی همچون؛ »ترویج مطالب عامیانه و اطالعات غیر علمی«، 
»اشاعه اخبار و اطالعات نادرســت،کذب و غیر واقعی« و »فقدان اطالعات صحیح و 

اساسی اجتماعی و سیاسی« می باشد. 
وقتی از تکنولوژی های جدید، به ویژه در حوزه رسانه سخن به میان می آید اغلب 
اذهان متوجه پیامدهای منفی آن می شود، این مطلب در خصوص شبکه های اجتماعی 

مجازی نیز صادق است.
پیامدها و تهدیدهای ارزشی شــبکه های مجازی تلفن همراه واقعیتی است که به 
واسطه تاثیرات درونی فرد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اگر ارزش های فردی 
و اجتماعی را زیربنای شخصیت و رفتار افراد جامعه تصور کنیم، اهمیت پرداختن به 

این موضوع روشن خواهد شد.
از جمله پیامد های منفی این شــبکه ها ترویج اطالعات غیر علمی، اشــاعه اخبار 
نادرست و شایعات اســت که در پاره ای از موارد می تواند سالمت اطالعاتی و آرامش 

جامعه را بر هم بزند.
در این زمینه بارها مشاهده شــده که نظرات شخصي برخي کاربران با عناوین و نام 
بزرگان، دانشمندان یا افراد سر شناس دست به دست گشته و به دیگران منتقل شده 
است. با وجود اینکه مطالب عنوان شده ذاتاً حامل مفهوم منفي نیست و بیشتر پند آموز 
است اما از آن جهت که مبناي علمي و واقعي در دنیاي حقیقي ندارد مي تواند آسیب 

زا باشد.
از طرف دیگر به دفعات مشاهده شده است که اخبار و اطالعات تحریف شده، خالف 
واقع و حتي اخبار کذب با اهداف مختلفي در این شــبکه ها منتشر شده که وقتی در 
کنار هجمه های همه جانبه به ارزش های ملی و مذهبی قرار می گیرد، مي تواند ضربه 
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مهلکي بر پیکره امنیت و ســالمت رواني جامعه وارد آورده و موجب تشویش اذهان 
عمومی در سطحی قابل توجه گردد.

اکبری)138۹ ( در تحقیقات پیشین نیز از »پخش شایعه« به عنوان یکی از مهم ترین 
آسیب های شبکه های اجتماعی رایانه ای یاد کرده که  اغلب به افزایش اضطراب و کاهش 

امنیت روانی جامعه منجر شده و کنش و واکنش های نامربوطی را به وجود آورده بود.
اغلب مطالب منتشر شده در این شبکه ها از دسته مطالب عامیانه و عوام پسند است. 
مطالبی که بار علمی کمتری داشــته و از پایه و اســاس علمی مناسبی نیز برخوردار 
نیست. این دست مطالب را مي توان در میان نشریات زرد منتشر شده در دنیای واقعی 

نیز مشاهده نمود.
از طرف دیگر افراد در این شــبکه ها به دنبال مطالبی هستند که در دنیای حقیقی 
امکان یا اجازه دسترسی به آن را ندارند و به همین دلیل هر مطلبی که در دنیای خارج 
تصویر درستی از آن وجود نداشته باشد جذاب بوده و با کمترین مقاومتی مورد پذیرش 

قرار می گیرد. 
در این زمینه به طور خیلی ساده می توان یک شایعه، خبر نادرست و حتی خبر دروغ 
را با کمی آب و تاب در کوتاه ترین زمان ممکن در میان جمع کثیری از افراد منتشــر 
کرد. مخصوصاً در مورد افرادی که در جامعه دارای  شــهرت یا محبوبیت خاصی بوده 

یا هستند.
این مطالب الزاماً مطالب منفی یا ضد اخالقی نیست بلکه می تواند بار معنایی قابل 
قبول و مثبتی داشته باشد، اما در هر صورت رجوع به نام و نشان یک شخصیت جهت 
درج مطالب از قول او بر خالف واقع، نوعی نشر مطالب غیر واقعی و حتی کذب می باشد.

2 - تضعیف هويت ملی و مذهبی
مفهوم کلی»تضعیف هویت ملی و مذهبی« دارای مفاهیم فرعی دیگری مانند؛ »ورود 
کلمات بیگانه به ادبیات گفتگوی کاربران«، »تمسخر قومیت های ایرانی«، »منفعل 
بودن اکثر کاربران«، »وجود تصاویر ماندگار با تاثیر منفی«، »تاثیر منفی بر روی نگرش 
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کاربران«، »کاهش عمل به مستحبات دینی«، »تغییر در باورها و ارزش های مذهبی« 
و »کاهش عالقه به مطالب مذهبی« می باشد.

استفاده از شبکه هاي مجازي به واسطه نوع کاربري آن بعضاً باعث ورود برخي از واژگان 
بیگانه مانند »اد1« کردن به معناي انتخاب دوســت، »ریکوئســت۲« دادن به معناي 
فرستادن درخواست دوستي براي کاربر دیگر، »لفت3«دادن یا ترک گروه و... مي باشد 
که به واسطه جدید بودن، نداشتن معادل داخلي و حتي اختصار در گفتار به تدریج وارد 
زبان و ادبیات فارسي شده و میان مردم عادي و حتي مسؤولین مورد استفاده قرار مي گیرد 

که با توجه به ماهیت موضوع تهدیدي براي هویت ملي کاربران است.
سلیمانی پور)138۹( نیز پیش از این هر شبکه اجتماعی را دارای فرهنگ ارتباطی 
خاص خود دانسته بود که فرد با عضویت در آن درگیر نوع خاصی از فرهنگ ارتباطاتی 
شامل: برخورد، تکیه کالم، اصطالحات مخصوص، رفتار، تیپ شخصیتی و ظاهری و.. 

می شد.
از طرف دیگر اشاعه مطالب طنز بر علیه قومیت ها و اقوام ایراني و تمسخر آنها باعث 
تشدید اختالفات و تضعیف هویت ملي کاربران شــده و با توجه به منفعل بودن اکثر 
کاربران که به جاي تولید محتوا معموالً مصرف کننده محتوا هستند، وقتي با تأثیر منفي 
روي نگرش کاربران همراه شود، در پاره اي موارد تغییر در باورها و ارزش هاي دیني و 
اعتقادی کاربران و در مجموع تضعیف هویت مذهبي استفاده کنندگان را به دنبال دارد، 
به طوری که با زیر سوال بردن ارزش های مذهبی؛ اخالق فردی و اجتماعی را تضعیف 

و به تدریج پایبندی کاربران به ارزش های جامعه را سست می نماید.

3 - نقض حريم خصوصي افراد
»نقض حریم خصوصي افراد« به عنوان مفهوم کلی دیگر این حوزه دارای زیر مفاهیم؛ 
»دسترسی غیرمجاز به اطالعات شــخصی دیگران«، »عدم اطمینان از حقیقی بودن 
کاربران«، »عدم رعایت احترام متقابل«، »ورود به حریم خصوصی دیگران«، »تهدید 
1 - Add
2 - Request
3 - Left
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آبروی شخصی کاربران« و » ایجاد مزاحمت برای کاربران « مي باشد.
احترام به حریم خصوصی  افراد به عنوان یکی از ارزش های اجتماعی پذیرفته شده 
در تمامی جوامع به ویژه جوامع سنتی و مذهبی، همواره مورد توجه و تأکید بوده و با 

حرمت شکنان آن در پاره ای موارد به شدت برخورد می شود.
 هیچ کس دوست ندارد اسرار زندگی شــخصی و روابطش برای همگان فاش شود، 
خصوصاً در جامعه ما که فرد به عنوان جــزء الینفک خانواده آنچنان پیوند محکمی با 
خویشان خود برقرار کرده که هرگونه هتک آبروی فرد به واسطه افشای اطالعات حریم 
خصوصی تبعات اجتماعی جبران ناپذیری بر کلیه اعضای خانواده وی در پی دارد که 

گاهاً تاثیر آن تا سال ها باقی خواهد ماند.
چه بسیار خانواده هایی که به واســطه تجاوز به حریم خصوصی فرزندان و اعضای 

خانوادشان و یا ایجاد مزاحمت های مختلف مجبور به ترک شهر و دیار خود شده اند. 
از این رو دسترسی به اطالعات شخصی، عدم رعایت احترام متقابل، ورود به حریم 
خصوصی، تهدید آبرو و ایجاد مزاحمت برای دیگران از جمله پیامدهای منفی است که 

یک کاربر شبکه اجتماعی مجازی تلفن همراه را همواره تهدید می کند.

4 - کاهش اعتماد اجتماعي
یکی از مهمترین مفاهیم کلی تهدیدهای ارزشی »کاهش اعتماد اجتماعي« است که 
مفاهیمی همچون؛ »کاهش اعتماد به رسانه های سنتی و رسمی«، »کاهش اعتماد به 

دیگران« و »سوء استفاده از احساسات افراد« را در بر می گیرد.
استفاده از شبکه هاي مجازي تلفن همراه و شبکه هاي اجتماعي ایجاد شده به واسطه 
این فناوري باعث مي شــود که اخبار و اطالعات روزانه در کمترین زمان و بیشترین 
وســعت میان کاربران رد و بدل گردد. با توجه به محدودیت ها و مالحظات امنیتي، 
اجتماعي و فرهنگي و بعضاً سیاسي که در نقل اخبار در رسانه هاي سنتي و ملي کشور 
همچون تلویزیون، رادیو و روزنامه ها وجود دارد، عالقه مندان به اخبار روزانه، محتواي 
مورد نیاز خود را از این شبکه ها تأمین مي نمایند و وقتي تفاوت ماهیت و حقیقت آن 
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را با اخبار رسانه هاي گروهي جامعه مي بینند به تدریج بر این باور مي شوند که حقیقت آن 
چیزي نیست که در رسانه هاي سنتي منتشر مي شود و به همین دلیل – حتي در صورت غیر 
واقعي بودن اخبار شبکه هاي مجازي- اعتمادي کاربران به رسانه هاي سنتي کاسته مي شود.

از طرف دیگر ماهیت رسانه هاي نوین همچون اینترنت و شبکه هاي اجتماعي مجازي به 
گونه اي است که فرد مي تواند خود را بر خالف آنچه که هست معرفي کند و به نوعي با هویت 
مجازي خود در تعامالت شرکت کند. بسیار مشاهده شده است که افراد به واسطه اینکه هویت 
مجازي کاربر مقابل را حقیقي تصور نموده، اقدام به تعامل اجتماعي، دلبستگي، اشتراک گذاري 
حریم خصوصي و ... با وي نموده اند که پس از روشن شدن حقیقت نه تنها اعتماد فرد به این 

شبکه ها بلکه به کلیه افراد پیرامون سلب شده یا کاهش یافته است.
اگر بناي یک جامعه سالم را بر اعتماد و صداقت اجتماعی فرض نماییم، رواج بي اعتمادي و 
دروغ در حقیقت تیشه اي بر ریشه و بنیان خانواده و جامعه است به طوري که ترویج بي اعتمادي 
نه تنها باعث افزایش سوء تفاهمات در روابط شده بلکه مي تواند سر منشاء بسیاري از مشکالت و 

اختالفات دیگر قرار گیرد.
 این مفهوم وقتي با سوء استفاده احساسي همراه شود، اثري به مراتب بیشتر در قربانیان 

داشته به نوعي که فرد به تمامي افراد پیرامون خود بي اعتماد مي گردد.

5 - تضعیف ارزش های اخالقی و خانوادگی
آخرین تهدید و  چالش اســتفاده از شــبکه های اجتماعي تلفن همراه در حوزه ارزش های 
اجتماعی با عنوان »تضعیف ارزش های اخالقی و خانوادگی« به مفاهیم فرعی دیگری همانند؛ 
»بی توجهی به روابط و مســؤولیت های خانوادگی«، »توجه و رســیدگی کمتر به وضعیت 
تحصیلی فرزندان«، »عادی ســازی توهین و مســائل جنسی«، »شــکل گیری و تسهیل 
ارتباطات جنسی نامشروع«، »کاهش وابستگی های خانوادگی«، »شکل گیری ارتباطات 

احساسی کاذب و غیر واقعی« و »عادی سازی خشونت« تقسیم بندی شده است.
همانطور که قباًل بیان گردید، ارزش های یک جامعه زیربنای تشکیل نهادها، سازمان ها و 
ساختار اجتماعی آن جامعه هستند و در یک جامعه وقتی ارزش های اجتماعی تضعیف شود 
بی شک کارکرد کلیه نهادهای آن با مشکل جدی مواجه شده و جامعه به سوی فساد و تباهی 
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همه جانبه سوق داده خواهد شد.
از طرف دیگر در میان تمامی نهادهــای اجتماعی، نهاد خانواده بــه عنوان اولین 
خاستگاه اجتماعی بشر در صورتیکه مورد هجمه فرهنگی قرار گیرد، آسیب های جبران 

ناپذیری را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
بی توجهی به روابط و مسؤولیت های خانوادگی و توجه و رسیدگی کمتر به فرزندان، 
عادی سازی خشونت، توهین و مسائل جنسی، شکل گیری و تسهیل ارتباطات جنسی 
نامشروع، کاهش وابستگی های خانوادگی و شکل گیری ارتباطات احساسی کاذب و 
غیر واقعی  هر یک به نوبه خود می تواند بنیان یک خانواده را سست و حتی ویران کند.

در یک خانواده سالم والدین با آگاهی از وظایف و مسؤولیت های خود در قبال یکدیگر 
و فرزندان، سعی می کنند به بهترین نحو ممکن در جهت ایفای نقش های اجتماعی 
خویش گام برداشته و با حفظ و حراســت از کیان خانواده، فرزندان را به عنوان ثمره 
ارزشمند خانواده، در جهت تحقق اهداف و آرمان های واالی فرهنگی و اجتماعی آن 

جامعه تربیت و هدایت نمایند.
چگونه می توان انتظار داشت در جامعه ای که اعضای خانواده نسبت به مسؤولیت های 
خود بی توجه هســتند و به جای توجه به تربیت فرزندان به مسائل حاشیه ای جامعه 
پرداخته و از طرف دیگر فرزندان نیز به واسطه کمبودهای احساسی و روانی ناشی از این 
بی توجهی ها، آن را در میان بسیاری از سخنان زیبا و فریبکارانه عده اي افراد فرصت 

طلب و سودجو جستجو می کنند، بنیان خانواده تقویت شود.
به ویژه اینکه بیان مسائل جنسی در کشــور ما با محدودیت هایی مواجه بوده و به 
واسطه خطوط قرمز و حیای اجتماعی که در صحبت از این مسائل وجود دارد، بسیاری 
از جوانان و نوجوانان آشنایی با این مســائل را در میان انبوهی از اطالعات و صفحات 
تحریک کننده و برانگیزاننده جستجو کرده و به جای آشنایی با خود و فلسفه غریضه 
جنسی، با روابط جنسی آشنا می شوند که در کنار بیکاری و سایر کاستی های اجتماعی 
به عنوان یک لذت آنی تمامی ذهن و فکر آنها را درگیر کرده، چنانچه به چیزی غیر از 

آن در یک ارتباط دو طرفه با جنس مخالف توجه نمی کنند. 
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قباًل نیز سبحانی نژاد و همکاران )1388( در تحقیقات خود به این نکته رسیده بودند 
که به دلیل مشکالت و معضالت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محدودیت های دینی 
که در کشور ما وجود دارد و امکان ازدواج و ارتباط سالم با جنس مخالف میسر نیست، 
اکثر نوجوانان و جوانان به دلیل امکانات و مزایایی چون راحتی در دستیابی، ناشناس 

ماندن و مقرون به صرفه بودن از طریق تلفن همراه ارتباط برقرار می کنند.
تمامی آنچه گفته شــد پیامدهای منفی و تهدیدهایی است که ارزش های فردی و 
اجتماعی جامعه را به واسطه استفاده ناصحیح از شبکه های اجتماعي تلفن همراه مورد 
هجوم فرهنگی قرار داده و به تدریج ساختار جامعه را دچار پوسیدگی کرده و در نهایت 
افزایش جرائم نامحسوس، افزایش اختالفات خانوادگی، ازدیاد بزهکاری در جوانان و 

نوجوانان و عادي سازی امور خالف قانون، عرف و شرع را به دنبال خواهد داشت.

پیامدهای منفی و تهديدهای هنجاری
با مرور مطالب گذشــته در می یابیم کــه ارزش های اجتماعی هــر جامعه از طریق 
هنجارهای آن تحقق می یابد و همانطور که عنوان شــد هنجارها تعیین می کنند که 
مردم یک جامعه چگونه در یک شرایط معین رفتار می کنند. از این رو هنجارها به  بقای 

الگوهای روابط متقابل اجتماعی و شیوه های انجام امور کمک می کنند.
 مفهوم اصلی تهدیدهای هنجاری شبکه های اجتماعی مجازی تلفن همراه شامل؛ 
»تضعیف ارتباطات خانوادگي«، »ترویج ارتباطات نابهنجار اجتماعي« و »جعل هویت«  

می باشد که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.

1 -  تضعیف ارتباطات خانوادگی
اولین مفهوم اصلی این حوزه »تضعیف ارتباطات خانوادگی« است که دارای مفاهیم 
فرعی دیگری شــامل؛ »کاهش ارتباطات چهره به چهره خانوادگی«، »تغییر سبک 
و محتواي ارتباطــات خانوادگی«، »حضور رده های ســنی ناهمگون در یک گروه«، 
»تجربیات زود هنگام بزرگسالی برای نوجوانان و جوانان« و »دسترسی اتفاقی فرزندان 

به اطالعات نامناسب گوشی والدین« مي باشد.
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یکی از معضالت امروز جامعه در خصوص رسانه های نوین، تغییر شیوه های ارتباطی 
به ویژه در میان اعضای خانواده است. در گذشته که چنین ابزارهایی در دسترس نبود 

اعضای خانواده در کنار هم ارتباطات چهره به چهره بیشتری برقرار می کردند. 
این ارتباطات از بزرگترین عضو خانواده تا کوچکترین فرد به شکل معناداری در جریان 
بود، گفتگوها و گپ های خانوادگی، بیان قصه ها و داستان های گذشتگان در جمع های 
خانوادگی، حل مسائل و مشکالت اعضای خانواده به واسطه گفتگوهای چهره به چهره و ... 
از جمله مزایای ارتباطات سنتی گذشته بود. اما امروزه با وجود این نرم افزار های اجتماعی 
نه تنها ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر و به ویــژه در زمان میهمانی ها و جمع های 
خانوادگی کمتر شده، بلکه گویی معدود اطالعات رد و بدل شده میان آنها نیز محدود 

به محتوای شبکه های اجتماعی مجازی است.
این امر به نوبه خود عدم امکان درک متقابل میــان اعضای خانواده و اجتماع، عدم 
توانایی برقراری ارتباط صحیح و بر مبنای احترام و کاهش آستانه تحمل افراد در مواجه 
با شرایط مختلف را به دنبال دارد.به دفعات زیاد جمع هایی در خانواده ها دیده شده که 

افراد فقط موقع صرف غذا دست از این شبکه ها کشیده اند.
 ادامه یافتن این رفتارها مطمئناً نسل آینده را در حوزه ارتباطات انسانی دچار مشکل 

می کند.
در این راســتا اگر  خانواده را به عنوان یکی از عوامل مهم اجتماعی شدن و تربیت 
فرزندان تصور کنیم، بر اساس نظریه یادگیری مشاهده ای باندورا1 نسل جدید درک 
صحیحی از ارتباط، گفتگو، حل مساله به صورت جمعی، مشارکت، همکاری و حتی 
عشق ورزی و نوع دوستی نخواهد داشت چرا که اصوالً چنین چیزی را در درون خانواده 

تجربه یا مشاهده نکرده تا بتواند در آینده به اجرا بگذارد.
از طرف دیگر حضور اعضای خانواده در گروه های سنی مختلف به ویژه سنین کمتر در 
گروه هایی مسن تر باعث کسب تجارب جدیدی می شود.  فرزندان یک خانواده به واسطه 
ناآگاهی از  پیامدهای منفی این شبکه ها عضو گروه هایی می شوند که در آن مطالبی با 

1 - Bandura  A
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محتوای مختلف -و نه الزاماً غیر اخالقی- تبادل می گردد که در برخی موارد نزدیک به یک 
دهه با سن وی فاصله دارد. خصوصاً اینکه افرادی سود جو و فرصت طلب از این عدم آگاهی 
استفاده کرده و افکار و اندیشه های خود را به فرد کوچکتر القاء و وی را تحت تاثیر فکری 
و عاطفی قرار می دهند که در اینصورت کاربر نوجوان تجربیاتی نامتناسب با سن خود 
کسب کرده و با مفاهیمی آشنا می شود که اصاًل مناسب سن او نیست و به نوعی دچار 

»زودبزرگسالی« می شود.
آخرین تهدیدی که در این زمینه می توان بیان کرد این اســت که اعضای بزرگتر 
خانواده و به ویژه پدر و مادر در برخی موارد عضو گروه هایی هستند که حاوی تصاویر، 
فیلم ها و مطالب جنسی و بعضاً غیر اخالقی است و با توجه به اینکه اغلب فرزندان برای 
بازی و سرگرمی از دستگاه تلفن همراه والدین خود استفاده می نمایند این امکان وجود 
دارد که به طور اتفاقی وارد صفحات مذکور شــده و با صحنه هایی مواجه شوند که نه 
تنها مناسب با سن آنها نیست بلکه در سنین بزرگسالی نیز مضمون و ناپسند می باشد.

از این رو استفاده از شبکه های اجتماعي مجازي تلفن همراه می تواند موجب تضعیف 
ارتباط میان اعضای یک خانواده شــده و رفتارهای افراد در خانواده و جامعه را تحت 

تاثیر قرار دهد.

2 - ترويج ارتباطات نابهنجار اجتماعي 
مفهــوم بعــدی ایــن حوزه»ترویــج ارتباطــات نابهنجــار اجتماعي« می باشــد 
کــه در مفاهیــم فرعــی همچــون؛ »اشــاعه  شــایعات«، »اشــاعه اطالعــات 
غیرعلمــی«،  »اشــاعه عکــس و فیلــم از رفتارهاي خشــونت آمیز«، »اشــاعه 
 تصاویــر غیر اخالقــی و جنســی«، »برقــراري  ارتباطــات ســطحی و زودگذر«، 
»ارتباط آسان با جنس مخالف «، »برقراري روابط جنسی نامشروع«،  »ایجاد مزاحمت 
برای دیگران« و »همه گیر شدن استفاده از شبکه های اجتماعي مجازی« دسته بندی 

شده است.
همانند تاثیر مخرب این شبکه ها بر ارتباطات خانوادگی، شبکه های مجازی تلفن 
همراه می تواند موجب به وجود آمدن ارتباطات نابهنجار اجتماعی شود. این تهدیدها 
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در کنار خطرات ناشی از اســتفاده ناصحیح از نرم افزارهاي اجتماعي تلفن همراه  که 
به دلیل ضعف فرهنگی استفاده از تکنولوژی نوین وجود دارد، به جای آنکه ارتباطات را 
آسان نماید، برعکس باعث سطحی تر شدن روابط، ایجاد مزاحمت ها وتعرض به حریم 
خصوصی افراد گردیده و با آسان شدن ارتباطات در جهت روابط جنسی نامشروع، نه تنها 

بنیان خانواده بلکه سالمت اخالقی و روانی جامعه را به خطر می اندازد. 
شبکه های اجتماعی مجازی تلفن همراه از یک ســو عاملی برای استفاده و انتشار 
مطالب خبری و اطالعات علمی مناسب و از سوی دیگر وسیله ای برای اشاعه شایعات 

و اطالعات غیر علمی است.
 وقتی یک خبر تحریف شده و دروغ یا مطلبی بر خالف واقعیت توسط افراد مغرض یا 
کم اطالع تولید و در فضای مجازی منتشر می شود، اغلب کسانی که با آن مواجه می شوند 
به منبع و صحت آن مطلب توجه نمی کنند. خصوصاً اینکه با توجه به محدویت های 
موجود در فضای رسانه ای جامعه و اخبار مختلفی که پیرامون مسؤولین گذشته و حال 
حاضر وجود دارد و اکثراً حول محور سیاست، اقتصاد و تخلفات اداری و سازمانی چرخ 
می زند، مردم آماده پذیرش هر نوع شــایعه ای از این باب هستند تا به خود و دیگران 

اثبات نمایند که آنچه تصور می کرده اند درست بوده است.
این مطلب تنها محدود به اشــخاص خاصی نیســت و بعضی مواقع از قول بزرگان، 
اندیشمندان و حتی پادشاهان گذشته کشور نیز مطالبی گفته می شود که یا صحت 

نداشته و یا به گونه ای تحریف شده مطرح شده است.
همه آنچه که گفته شد در کنار برقراری ارتباطات ســطحی، کم عمق و زود گذر و 
ارتباط آسان با جنس مخالف و حتی تسهیل ارتباط جنسی نا مشروع همانند تیری است 
که قلب رفتارهای اجتماعی کاربران را نشــانه گرفته، بدون آنکه آنها متوجه خطرات 

ناشی از آن باشند.
مسلماً این شبکه ها همانطور که ارتباط میان اعضای خانواده و دوستان را آسان کرده، 
ارتباط میان دختر و پسر و زن و مرد بیگانه را نیز تسهیل و از این جهت تحقق اهداف 

غیر شرعی و غیر اخالقی را آسان و کم هزینه نموده است.

www.takbook.com



101فصل چهارم: چالش  های استفاده از شبکه هاي اجتماعي مجازی تلفن همراه

وجود کاربرانی که برای ارتباط با جنس مخالف به جای شماره تلفن و تماس تلفنی  
از این شبکه ها استفاده می کنند و یا افرادی که هوسرانی و ارضای میل جنسی خود 
را در این شبکه ها جستجو می نمایند نشان می دهد که این شبکه ها تسهیل کننده 
ارتباطات نابهنجار اجتماعی می باشند. به ویژه آنکه در بسیاری موارد به صورت عمدی 
و غیر عمدی مزاحمت هایی برای کاربران دیگر به وجود آمده که این فناوری را تبدیل 

به ابزاری مدرن برای مزاحمت وآزار دیگران نموده است.
این مفاهیم در کنار همه گیر شدن استفاده از این نرم افزارها و اینکه کاربران اکثراً به 
دلیل استفاده سایرین  و ترغیب دیگران وارد این شبکه ها می شوند، می تواند زمینه ساز 
بسیاری از بی بند و باری ها، اعمال خالف قانون، خدشــه دار نمودن عفت عمومی و 
افزایش رفتارهای نابهنجاری باشد که از هر سو تیشه ای بر ریشه های عمیق فرهنگ 

یک جامعه وارد می آورد.

3 - جعل هويت
»جعل هویت«یا » اســتفاده از هویت جعلی« به عنوان آخرین مفهوم استخراج شده 
دارای مفاهیم فرعی مختلفی همچون؛»معرفی خود با هویت ناشناس«، »معرفی خود 
با هویت ساختگی« و »معرفی خود با هویت دیگری« مفهومی است که در پژوهش های 
قبلی در دسترس وجود نداشت و از این رو اگرچه ذاتاً مفهومی جدید نیست اما می توان 

از آن به عنوان یکی از تهدیدهای هنجاری جدید در رسانه های نوین یاد کرد.
با تأمل در شیوه های ارتباطی رســانه های نوین درمی یابیم، در گذشته که بیشتر 
ارتباطات مجازی از طریق وب ســایت های اینترنتی انجام می گرفت و مخفی بودن 
هویت کاربران امری بسیار جذاب بود، شاید آسیب ارتباط با هویت های ناشناس کمتر 
بروز می کرد. علت آنکه افراد به این امر واقف بودند که شــاید فردی که در آن ســوی 

جریان ارتباط قرار گرفته بر خالف حقیقتی است که عنوان می نماید.
 اما در استفاده از نرم افزارهاي شبکه هاي اجتماعي تلفن همراه خصوصاً در کشور ما با 
توجه به اینکه اولین گام ارتباط وجود یک سیم کارت تلفن همراه است و طبیعتاً در چند 
سال اخیر تمامی سیم کارت ها حداقل دارای هویت مشخص، ثبت شده و قابل پیگیری 
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هستند، استفاده از سیم کارت افراد دیگر به هر شکل و معرفی خود با مشخصات هویتی 
دیگران نوعی فریبکاری و جعل هویت محسوب شده و با در نظر گرفتن اینکه شاید مدت 
زمانی الزم باشــد که کاربر حقیقی متوجه هویت غیر واقعی یا ساختگی طرف مقابل 

شود، این تهدید از حساسیت زیادی برخوردار است.
علت این اهمیت آن است که در زمان ارتباط متقابل ممکن است به واسطه اعتماد 
طرف اول به هویت ساختگی، اطالعات فردی و شخصی رد و بدل شود که افشای آن 
توسط کاربر جعلی باعث هتک آبرو و خدشه دار شــدن حریم خصوصی افراد گردد و 
بر همین اســاس معرفی خود با استفاده از اطالعات شــخصی دیگران در شبکه های 
اجتماعی مجازی نوعی عمل نابهنجار و غیر اخالقی است و چنانچه با هدف سوء استفاده 
از کاربران انجام شود بر اساس قانون جرایم رایانه ای جرم محسوب شده و مورد پیگرد 

قانونی قرار خواهد گرفت.
برخي از پژوهشگران در این زمینه مفهوم »هویت مجازی« در فضای سایبری را مطرح 

مي کنند که مفاهیمی همچون گمنامی، بی نامی و... را شامل می شود.
مهم ترین ویژگی هویت مجازی ناشناس بودن فرد است که امکان آزادی بیشتر در 
بیان ایده ها، نظرات و افکار را به او داده و در حقیقت انسان بدون ترس از مسؤولیت های 
اجتماعی ناشی از هر چه که بیان یا رفتار می کند می تواند آنچه که در محیط واقعی 
به دالیل مختلف امکان ندارد را با هویت مجازی خود بروز دهد. می توان گفت هویت 
مجازی مجالی برای نمایش »خودی« است که فرد در محیط واقعی»می خواهد ولی 

نمی تواند« باشد. 
هویت مجازي با مفاهیمي همچون جهان مجازي، شهر مجازي و... نیز در ارتباط است 

که مطالعه آن به درک بیشتر موضوع کمک شایاني مي نماید.)عاملي،13۹۲: 7-۲۶(
نکته قابل توجه در این تفاوت، نوع نگاه به مفاهیم نهفته در آن است. در یک ارتباط 
دو طرفه با هویت مجازی فرد خود را هر آنچه  می خواهد نمایش می دهد و در آن سوی 
ارتباط نیز شخص دیگر - خواه با هویت حقیقی و خواه مجازی - به این نکته واقف و آگاه 
است که هویت طرف اول حقیقی نیست و یا می تواند حقیقی نباشد. اما در هویت جعلی 
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طرف اول با استفاده سوء از شماره تلفن همراهی که الزاماً متعلق به یک هویت حقیقی 
است خود را به جای شخصیت دیگری معرفی می نماید که در جهان خارج وجود دارد. 
این مفهوم اگر به صورت کاماًل آگاهانه و عمدی با قصد و نیت سوء استفاده و کالهبرداری 

از دیگران باشد بیانگر نوعی »سرقت هویت 1«  بوده و جرم محسوب می شود. 
البته با تمام توضیحات عنوان شده باید در نظر گرفت که ممکن است این مفاهیم تنها 
به واسطه نوع فرهنگ، عناصر فرهنگی، ارزش ها و هنجارهای جامعه ما معنا و مفهوم 

یافته و در سایر جوامع به گونه ای دیگر مطرح گردد.

1- رجوع کنید به قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388/11/11 و مواد ۵۲3 الي ۵۴۲ فصل پنجم قانون 
تعزیرات مصوب 137۵(
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چالش های استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی تلفن همراه
 با تأکید بر ارزش های اجتماعی

نقض حريم خصوصي افراد:
- دسترسی غیرمجاز به اطالعات شخصی دیگران

- عدم اطمینان از حقیقی بودن کاربران
- عدم رعایت احترام متقابل 

-  ورود به حریم خصوصی دیگران
- تهدید آبروی شخصی کاربران
-  ایجاد مزاحمت برای کاربران

اشاعه مطالب غیر علمی و دور از واقعیت:
- ترویج مطالب عامیانه و اطالعات غیر علمی

- اشاعه اخبار و اطالعات نادرست،کذب و غیر واقعی
- فقدان اطالعات صحیح و اساسی اجتماعی و سیاسی

تضعیف ارزش های اخالقی و خانوادگی:
- بی توجهی به روابط و مسؤولیت های خانوادگی
- توجه و  رسیدگی کمتر به وضعیت تحصیلی فرزندان

- عادی سازی توهین و مسائل جنسی
- شکل گیری و تسهیل ارتباطات جنسی نامشروع

- کاهش وابستگی های خانوادگی
- شکل گیری ارتباطات احساسی کاذب و غیر واقعی

- عادی سازی خشونت

تضعیف هويت ملی و مذهبی:
- ورود کلمات بیگانه به ادبیات گفتگوی کاربران

- تمسخر قومیت های ایرانی
- منفعل بودن اکثر کاربران

- وجود تصاویر ماندگار با تاثیر منفی
- تاثیر منفی بر روی نگرش کاربران
- کاهش عمل به مستحبات دینی

- تغییر در باورها و ارزش های مذهبی
- کاهش عالقه به مطالب مذهبی

کاهش اعتماد اجتماعي:
- کاهش اعتماد به رسانه های سنتی و رسمی

- کاهش اعتماد به دیگران
- سوء استفاده از احساسات افراد
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چالش های استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی تلفن همراه
 با تأکید بر هنجارهای اجتماعی

    ترويج ارتباطات نابهنجار اجتماعي:
- اشاعه  شایعات

- اشاعه اطالعات غیر علمی
- اشاعه عکس و فیلم از رفتارهاي خشونت آمیز

- اشاعه تصاویر غیر اخالقی و جنسی
- برقراري  ارتباطات سطحی و زودگذر

- ارتباط آسان با جنس مخالف
- برقراري روابط جنسی نامشروع

- ایجاد مزاحمت برای دیگران
- همه گیر شدن استفاده از شبکه های اجتماعي 

    مجازی

تضعیف ارتباطات خانوادگی:
- کاهش ارتباطات چهره به چهره خانوادگی
- تغییر سبک و محتواي ارتباطات خانوادگی
- حضور رده های سنی ناهمگون در یک گروه

- تجربیات زود هنگام بزرگسالی برای نوجوانان و جوانان
- دسترسی اتفاقی فرزندان به اطالعات نامناسب

    گوشی والدین

جعل هويت:
- معرفی خود با هویت ناشناس

- معرفی خود با هویت ساختگی
- معرفی خود با هویت دیگری
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سخن پایاني:
خانواده مجازي  و زندگی مجازی 

در جمع بندي مطالب عنوان شــده مي توان گفت این روزها شیوه جدیدی از زندگی 
در فضای مجازی شکل گرفته، شیوه اي که  متأثر از زندگی بر بستر فناوری اطالعات 
است. زندگی انسان ها در این فضا به قدري توسعه پیدا کرده و فناوري هاي نوین رسانه اي و 
ابزارهاي جدید ارتباطي بر حال و آینده زندگی مردم به اندازه اي تاثیرگذار  شده است 

که اثرات آن در دنیای واقعی نیز احساس می شود. 
در این میان مردم کشور ما نه کاماًل دیجیتالي  شــده اند که روش های سنتی را از 
یاد برده باشند و نه کاماًل سنتی هستند که نتوانند با ابزارهای دیجیتال کار کنند و بر 
همین اساس این »زندگي مجازي« وظیفه ای بسیار حساس در ایجاد تعاریف واحد، 
اســتانداردها، الگوها و  ســایر مفاهیم و ایجاد راهکارهاي الزم جهت فرهنگ سازي 
استفاده صحیح و مناســب از ابزارهاي فناوری های نوین رسانه ای بر عهده نهادهاي 
متولي نهاده است، چرا که تجربه نشان داده در مواقعی که در کوتاه مدت از یک فناوری 
عقب ماندیم ناچار به تبعیت بلند مدت از استانداردهای دیکته شده کشورهای پیشرو 

در آن فناوری شدیم.
زندگي مجازي داراي ویژگي هاي دنیاي دیجیتالي است، یعني عالوه بر اینکه ما را از 
محدودیت هاي فیزیکي مي رهاند، این امکان را ایجاد مي کند که دو بار )و شاید چندین 
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بار( زندگي را تجربه کنیم و این شاید راز جذابیت فضاي مجازي است چرا که انسان از 
محدودیت زماني و مکاني رها شــده و مي تواند با هویت هاي مختلف با افراد متفاوتي 

در ارتباط باشد، بدون اینکه این روابط مسؤولیتي را براي وي به همراه داشته باشند.
همه کاربران در محیط مجازي به تبادل نظر مشغول هستند، بدون اینکه مسؤولیتي 
قبول کنند. در دنیاي واقعي فرد نمي تواند هر لحظه که اختیار کرد  فرار کند، از حضور 
به غیاب برود و از تعهدات سر باز بزند. اما در زندگي  مجازي، فرارکردن و رهایي، تنها با 

فشردن یک کلید یا یک »کلیک1« میسر مي شود.
این روزها جمعیت کاربران  فضای مجازی و  به تبع آن شبکه های اجتماعی مجازی 
در حال افزایش تصاعدی است، این شبکه ها هر روز در حال گسترش هستند اما کاربران 
آن هر روز بیشتر از دیروز احساس تنهایی می کنند. گویی زندگي مجازی ما را از دنیا 

واقعی دور کرده و به سمت خود می برد.
این زندگي جدید، فضایی است که در آن احســاس و ادراک کاماًل واقعی نسبت به 
ما و اطرافیانمان ندارد و مکانی است که ابراز احساساتمان تبدیل به نمادهاي مجازي 
شده است. در این فضا افراد احساساتشان را با شکلک ها بیان مي کنند، حرف هایشان  
را با گذاشتن »کامنت۲« در زیر »پست3 ها« به گوش یکدیگر مي رسانند و با  »الیک۴« 

کردن به طرف مقابلشان مي فهمانند که مطالب آنها را دوست دارند.
 در گروه های شبکه هاي اجتماعي  مجازي افراد بسیاري دور هم جمع شده و هر وقت 
که یک تجربه جدید کسب مي کنند از آن عکس مي گیرند و با دوستان خود به اشتراک 
مي گذارند و یا برای خوشحال کردنشــان مطالب بامزه ارسال مي کنند، دوستانی که 

امکان دارد به جز چند نفر بقیه آنها را یکبار هم ندیده باشند.
در این گروه ها هر اتفاق ناگواری ممکن اســت رخ دهد که آسایش دیگران را  سلب 
نماید. انتشار اخبار کذب، شایعه پراکنی، ایجاد رعب و وحشت و رواج خرافات نمونه ای 

1 - Click
2 - Comment
3 - Post
4 - Like
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از این موارد است. 
امروزه بیشــتر افراد جهت ارتباط آســان تر و راحت تر با دوستانشــان شبکه های 
اجتماعی را به دیدن حضوری ترجیح می دهند، تبریک و تســلیت را با یک پیام برای 
یکدیگر می فرستند و ابراز احساسات می کنند و از حال یکدیگر فقط با یک پیام آگاه 

می شوند.
 اگر احساس تنهایی برایشان دست داد با فرستادن یک درخواست به طرف مقابل با 
آنها دوست شده و به راحتی یک کلیک به لیست دوستان مجازیشان اضافه مي شوند، با 
آنها درد و دل مي کنند  و به این راحتی است که در شبکه های اجتماعی دوست مجازی 

پیدا مي شود.
در این میان کودکان هم کم کم وارد دنیای مجازی شده اند، امروزه خانواده ها به تبلت 
با چشم اسباب بازی نگاه می کنند، بچه ها آنقدر غرق بازی های این وسیله می شوند که 
غذا خوردن هم از یادشان می رود. کودکان فعالیت کمی در بازی دارند، یکجا می نشینند 

و سرشان را با بازی های تبلت و تلفن های همراه هوشمند مشغول می کنند. 
مطمئناً هیچ کسی نمی تواند مانع پیشــرفت فناوری شود و هیچ فردی نباید از این 
خدمات فضای مجازی به دور بماند چرا که در عصر اطالعات به روز بودن خیلی مهم و 
ضروری بوده و حضور در گروه های شبکه هاي مجازي نیز جهت کسب اطالعات مفید 
و به روز خوب اســت، در صورتیکه زمانبندی داشــته و مطالب و محتواهای مناسب، 

آموزنده، مفید وعلمي به اشتراک گذاشته شود.
آنچه از مطالب عنوان شــد تا کنون دریافت می شود این است که مهمترین مفهوم 
عصر حاضر، مفهوم ارتباط است. ارتباط جریانی است که در طی آن دو نفر یا بیشتر به 
تبادل افکار، نظرات احساسات و عقاید خود می پردازند و از طریق به کار بردن پیام های 

قابل درک به انجام این امر مبادرت می ورزند.
در قرن حاضر کمتر جایــی در جهان را می توان یافت که در آن از وســایل ارتباط 
جمعی نشانی نباشد و از این رو، قدرت وســایل ارتباط جمعی  و رسانه های نوین به 
دلیل برخورداری از ویژگی هایی نظیر؛ سرعت و  مداومت انتشار پیام ها، وسعت جهانی، 
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فراوانی و گوناگونی محتوا و انبوه مخاطبین نا متجانس باعث  شــده است تا به عنوان 
ابزاری بسیار مهم مورد توجه همگان قرار گیرد.

همراه با توسعه و گسترش ارتباطات فناورانه و دسترســی روزافزون مردم جوامع 
مختلف به رسانه های نوین همچون تلفن های همراه هوشمند، اینترنت، شبکه های 
اجتماعی مجازی و...، تالش های نظری بســیاری جهت یافتن الگوهای مناسب برای 

مطالعه این رسانه ها صورت گرفته است.
در یک نگاه کلی استفاده عموم شهروندان از تلفن همراه پدیده ای است که در دنیانی امروز 
اجتناب ناپذیر شده است، خصوصاً آنکه تلفیق این وسیله ارتباطی با اینترنت و نرم افزارهاي 

اجتماعی فصل جدیدی را در عرصه ارتباطات انسانی گشوده است.
همانطور که قباًل عنوان شــد» اگر تا یک دهه پیش فرهنگ ها و خرده فرهنگ های 
جوانان و نوجوانان حول مصرف، به ویژه در عرصه مربوط به پوشــش و موســیقی قرار 
داشت، در حال حاضر فناوری های ارتباطی تعاملی و مجازی، به ویژه اینترنت و تلفن 
همراه، الزاماتی جدی برای خرده فرهنگ های ایشــان پدیــد آورده اند«)ذائر ثابت و 

فردی،1۲1:13۹1(.
از طرف دیگر اگرچه تا چندی پیش اســتفاده از امکانات ساده تلفن همراه همچون 
تماس تلفنی، پیامک و پیام چند رســانه ای نقدهای فراوانی در حوزه علوم انسانی به 
وجود آورده و اندیشمندان را به اظهار نظر وا داشــته بود، ظهور تدریجی شبکه های 
اجتماعی مجازی طی یک دهه و فراگیر شدن استفاده از آن بر روی تلفن های همراه 
در کمتر از دو سال، حتی فرصت ابراز عقیده اندیشمندان این حوزه را سلب کرده است.

نفوذ این پدیده اجتماعی به قدری ســریع اتفاق افتاده و در حال رخداد اســت که 
بررسی آن در راستای نظریه های مختلف جامعه شناسی فرهنگی و رسانه در تمامی 

ابعاد و مؤلفه های موجود امری ضروری به نظر می رسد.
در این راستا در حالیکه بسیاری از مدیران و مسؤوالن، سیاستمداران، خانواده ها و در 
مجموع نهادهای اولیه جامعه از ظهور این شبکه ها - به ویژه بر روی تلفن همراه- ابراز 
نگرانی می کنند و مخالفت هایی را به صورت پنهان، نمادین، آشکار و حتی سختگیرانه  
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مطرح کرده و آن را تیشه ای بر ریشه شبکه های اجتماعی چهره به چهره و سنتی جامعه 
می دانند، عده ای نیز با رویکردی خوشبینانه  پذیرفتن آن را به عنوان یک پدیده نوین 
در روابط انسانی اجتناب ناپذیر دانسته و  از این روی سعی در پررنگ نمودن جنبه های 
مثبت آن دارند که همه موارد به نوعی بر اساس نظریه ها و مطالعات انجام شده در حوزه 

رسانه و فرهنگ مطرح شده است.
از نگاهی دیگر یکی از اصلی ترین موضوع های مورد توجه در حوزه مطالعات فرهنگی، 
سوال یا سوال هایی است که مورد توجه محققان و متفکران این حوزه قرار گرفته است. 
در مطالعات فرهنگی دو نوع نظریه وجود دارد؛ نظریه های کلی که مفهوم فرهنگ را در 
نگاه جدید آن توضیح می دهند که کاربرد این نظریه ها بیشتر در مراحل شکل گیری و 

توسعه مطالعات فرهنگی مهم بوده است.
دیگری، نظریه های خاص که وضعیت عناصر متعــدد در درون مطالعات فرهنگی 
را مورد مطالعه  قرار می دهند و به طور خاص به مباحثی می پردازند که در مطالعات 
فرهنگی و مستقیماً به خود حوزه مطالعات فرهنگی مربوط اند و شامل فرهنگ عامه 
و اجزای آن، سبک زندگی،  و زندگی روزمره می شوند. از موارد آنها می توان به کاربرد 
تلویزیون، قرائت افسانه ها، ورزش، محصول های فیلمی، روزنامه ها، مجله ها، پوشاک، 

مصرف، موسیقی و آرایش و زینت بدن و فضای عمومی اشاره کرد)بهار،138۶( .
از این رو مطالعات فرهنگی انجام شده در حوزه رسانه ها از جمله  تلفن همراه و شبکه های 
اجتماعي مجازي در زمره مطالعات خاص فرهنگی به حساب می آید و یکی از مهمترین 

مباحث این مطالعات، بحث فرهنگ عامه و فرهنگ توده است.
بحث فرهنگ عامه برای این مهم است که با هویت فرهنگ توده ای گره خورده است. 
ایده ای که از دهه 1۹۲0 و 1۹30 شــکل خاصی به خود گرفت. پیدایش رسانه های 
جمعی که به دنبال آن بحث اوقات فراغت و تجاری شدن فرهنگ را پیش می آورد این 

مطالعات را  جدی تر مطرح می کند. 
تأثیر رســانه هاي جمعي در زندگي روزانة شــهروندان محدود به تقویت یا تغییر 
نگرش ها و رفتارها نیست،  بلکه مي تواند منجر به کسب ارزش ها و نگرش ها و الگوهاي 
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رفتاري شود که از آن به آثار اجتماعي رسانه ها تعبیر مي کنند. یکي از نظریه هاي مربوط 
به آثار اجتماعي رسانه ها، نظریة یادگیري اجتماعي آلبرت باندورا است که به طور ویژه 

با ارتباط جمعي در ارتباط است. 
براساس این نظریه،  انسان ها بیشتر آنچه  را که براي راهنمایي و عمل در زندگي نیاز دارند  
صرفاً از تجربه و مشاهدة مستقیم یاد نمي گیرند، بلکه عمدة آن  ها به طور غیر مستقیم و 
به ویژه از طریق رسانه هاي جمعي آموخته مي شود. ادعاي اصلي باندورا این است که 
بیشتر رفتارهاي آدمي به صورت مشاهدة رفتاردیگران و از طریق الگو برداري یادگرفته 

مي شود. 
چهار فرایند اصلي یادگیري اجتماعي در الگوي بانــدورا عبارتند از: توجه،  حفظ و 
یادآوري، تولید)عملي( و انگیزش. در این نظریه نقطه شــروع یادگیري یک رویداد،  

مشاهده مستقیم یا غیر مستقیم می باشد. 
باندورا پیرامون تأثیر رسانه های جمعی بر یادگیری نویسد: »رسانه ها اگرچه تنها منبع 
یادگیری اجتماعی نیستند و نفوذ و تاثیرشان به دیگر منابع یادگیری یعنی والدین، دوستان 

و معلمان وابسته است، ولی روی مردم تاثیر مستقیم دارند« ) باندورا،۲00۲: 1۴0(.
از این رو و با توجه به اهمیت و تاثیر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی، به ویژه رسانه های 

نوین پرداختن به موضوع حاضر از اهمیت ویژه اي برخوردار است.
با توجه به نتایج به دست آمده به جرأت می توان گفت؛ امروزه مباحث اقتصادی در 
ارتباطات اجتماعی مردم کشور ما نقش اساسی داشــته و تقریباً می توان اذعان کرد 
که در هر ارتباط دوطرفه، طرفین جنبه های اقتصادی و هزینه های این ارتباط را در 
نظر می گیرند. این مطلب اگرچه قابل نقد و بررسی می باشد اما بر اساس تجربیات کاربران 
پایین بودن هزینه استفاده از این نرم افزاها و شبکه های آن یکی از دالیل عمده عالقه مندی 

استفاده کنندگان بوده است.
همچنین استفاده از این شبکه ها به کاربران این امکان را می دهد تا در کوتاه ترین 
زمان ممکن با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و تبادل اطالعات نمایند و این یکی از ویژگی های 

مهم استفاده از شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه است.
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درکنار این قابلیت، کاربردهای چندرسانه ای تلفن همراه در تولید متن، صدا، تصویر 
و فیلم بر جذابیت استفاده از این شبکه ها افزوده تا جایی که در پاره ای موارد به استفاده 
افراطی و نامناسب از آن منجر شده و همانطور که در حوزه تهدید ارزش ها و هنجارها 
مطرح شد فقدان فرهنگ استفاده مناسب از آن ســبب تولید مطالب بی محتوا، پوچ 

وتکراری در حجم وسیعی شده که آثار سوئی را در جامعه پدید آورده است.
شــاید ابتدایی ترین دلیل استفاده از شــبکه هاي اجتماعي تلفن همراه همگامی با 
تکنولوژی های جدید و وسایل ارتباطی نوین باشد، اما پس از مدتی استفاده از امکانات 
متنوع و چندرسانه ای آن شامل: فیلم، عکس، صوت و متن که به طور همزمان و برخط 
قابلیت بهره گیری از آن فراهم شده است، رفته رفته این شبکه ها با روح و روان فرد پیوند 
خورده و کنترل وی را به دست می گیرد به گونه ای که فرد استفاده کننده که در اویل 
تنها ارسال یک پیام متنی و تصویر ساده را بلد بود، به مرور استفاده از دیگر قابلیت های 
آن را نیز فرا می گیرد و به تناسب این یادگیری و حضور مستمر در گروه های مختلف 
مجازی، زمان حضور او در این شبکه ها افزایش یافته و استفاده مکرر و مداوم او تداعی 

کننده نوعی اعتیاد می شود.
بسیاری از مشارکت کننده گان به ویژه متاهلین با اذعان و ابراز ناراحتی از این موضوع 
در تالش بودند با کاهش زمان استفاده از این شــبکه ها اوقات فراغت خود را در کنار 

خانواده و به دور از این تکنولوژی سپری کنند.
این در حالی است که با توجه به وارداتی بودن این رسانه نوین و عدم وجود سواد رسانه ای 
جهت استفاده صحیح؛ فرهنگ سازی نحوه استفاده کاربران به منظور کاهش عوارض 
فردی و اجتماعی آن نیازمند برنامه ریزی و آموزش علمی و عملی اســت تا کاربران با 
خطرات استفاده نامناسب از این شبکه ها، به ویژه در حوزه روابط فردی و اجتماعی، 

خانواده، مدیریت زمان و... آگاه شده و استفاده صحیح از آن را فرا  بگیرند. 
تمامی مطالب عنوان شده در خصوص نحوه استفاده از این شبکه ها نشان می دهد 
که عمده کاربران شبکه های مجازی تلفن همراه استفاده مناسب و صحیحی از امکانات 
این شبکه ها نداشته و بیشتر برای وقت گذارنی از آن استفاده می نمایند، ضمن آنکه 
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استفاده غیر طبیعی و در پاره ای موارد اعتیاد روانی به اســتفاده ، تاثیر منفی زیادی 
بر روح و روان کاربران داشته و به همین منظور الزم است مسؤولین امر در این زمینه 
اندیشه ای جدی بنمایند چرا که در غیر اینصورت نهاد خانواده اولین قربانی استفاده از 
این رسانه نوین بوده و در گام بعدی روابط اجتماعی و شبکه ارتباطی افراد مورد هجمه 

قرار خواهد گرفت. 
در این راستا با توجه به اینکه بسیاری از کاربران به واسطه ارتباط سهل، آسان و کم 
هزینه و امکانات متنوع آن از این شبکه ها استفاده می کنند، تسهیل ارتباط اینترنتی 
در زمینه نرم افزارها و شبکه های اجتماعی داخلی و ارائه خدمات با هزینه کمتر و حتی 
خدمات رایگان اینترنت به ویژه در دانشگاه ها و مجامع علمی به نرم افزارهای داخلی 

می تواند در کاهش تقاضای سایر نرم افزار های خارجی مؤثر باشد.
بر اساس آنچه قباًل بیان گردید از فرصت های این شبکه ها تقویت ارزش های درون 
گروهی و اطالع رسانی است، لذا یکی دیگر از ضروریات برخورد مناسب با این شبکه ها، 
تشکیل گروه های تخصصی مختلف در حوزه های فرهنگی، علمی، اجتماعی، سیاسی، 
دانشگاهی،  ورزشی و ... توسط نهادهای متولی همچون وزارتخانه های علوم تحقیقات 
و فناوری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اســالمی، امور خارجه و وزارت اقتصاد، 
همچنین سازمان میراث فرهنگی و... و عضو گیری مجازی از کاربران در جهت تقویت 
ارتباطات گروهی، ارتقاء دانش و جلوگیری از نشر مطالب خالف واقع به عنوان یکی از 
تهدیدهای نرم افزارهای اجتماعی می باشد. در این زمینه الزم است هرچه سریع تر حتی 

در شبکه های فعال و پر طرفدار فعلی این اقدام صورت گیرد.
فراهم نمودن امکان مباحثه و تبادل اطالعات مجازی میان استاد و دانشجو  به وسیله 
دانشگاه ها در حل مسائل درسی و تشکیل کالس های درسی مجازی در کنار کالس های 
رسمی دانشگاه از دیگر پیشنهادات قابل طرح در بهره گیری از فرصت های ارزشی و 
هنجاری این شبکه ها است. این نحوه استفاده می تواند در تقویت توان علمی و درسی 
کاربران در حوزه ارتقاء دانش آنها و تبدیل شدن شبکه اجتماعي مجازی تلفن همراه به 

یک کالس درس همه جا حاضر  نقش مهمی ایفا نماید.
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ارتقاء دانش و تقویت ارتباطات گروهی در سطحی وسیع تر نیز قابل اجرا می باشد 
بدین ترتیب که دانشگاه ها و مجامع علمی می توانند با ایجاد گروه های تخصصی تحت 
مدیریت خود نسبت به انتقال اطالعات، مضامین علمی و فرهنگی و اطالع رسانی برنامه های 
خود به مراجعه کنندگان به صورت گروهی اقدام نموده و در این زمینه با کمترین هزینه 
از فرصت های موجود استفاده کنند. همچنین با حضور اساتید و صاحبنظران در این 
شبکه ها به منظور تبادل افکار به خصوص با نسل جوان و قشر دانشگاهی کشور زمینه 

برای تبادل صحیح و بدون واسطه اطالعات در این رسانه نوین فراهم می گردد.
از طرف دیگر با توجه به منفعل بودن اکثر کاربــران و کمبود محتوای مفید در این 
شبکه ها  الزم است نهادهای متولی با تولید محتوای مناسب در حوزه های مختلف این 
تهدید را تبدیل به فرصتی برای تقویت همبستگی اجتماعی، خرد جمعی و در مجموع 

تقویت هویت ملی و مذهبی کاربران نمایند.
 همانطور که در ابتدا این مبحث مطرح گردید از  مشــکالت این شبکه ها در نحوه 
کاربری، استفاده ناصحیح و فقدان فرهنگ استفاده صحیح از این شبکه ها بود لذا توجه به 
ارتقاء سواد رسانه ای و تولید کتاب، نشریات، فیلم و ارائه واحدهای درسی در دانشگاه ها 
و حتی تدوین یک رشته دانشــگاهی در این زمینه یکی از ضروریات دیگری است که 
پرداختن به آن از سوی وزارتخانه های علوم، آموزش و پرورش، و وزارت  فرهنگ و ارشاد 
اسالمی ضروری به نظر می رسد. در این زمینه الزم است ضمن توجه و تأکید بر جنبه 
های مثبت و فرصت های پیش روی استفاده از شبکه های اجتماعي تلفن همراه، در 
کنار آموزش استفاده صحیح و کاهش آسیب های احتمالی آن در رسانه های جمعی از 

این شبکه ها به شکل مناسب و بهینه تری استفاده گردد.
همچنین نقض حریم خصوصــی کاربران یکی از چالش های عنوان شــده در این 
مجموعه بود که کاربران از آن به شدت ابراز نگرانی نموده بودند، لذا تولید نرم افزارهای 
بومی و مطابق با فرهنگ اصیل مردم کشــورمان توســط وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات که مبتنی بر اخالق، احترام و ارتباط دوستانه با دیگران است، همچنین ارائه 
امکانات جامع و کامل به ویژه متناســب با نیازهای کاربران در حوزه امنیت فردی و 
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حفاظت از حریم خصوصی آنها می تواند ضمن سوق دادن استفاده کننده به نرم افزارهای 
داخلی،افزایش امنیت فردی، اجتماعی و ملی  را به همراه داشته باشد.

نگارنده در حوزه تقویت هویت ملی و مذهبی، فراهم آوردن فرصت های تفریحی و 
گسترش و تسهیل روابط خانوادگی  معتقد است؛ با توجه به روحیه وطن پرستی و ایران 
دوستی مردم کشورمان، الزم است با راه اندازی رســمی شبکه های مجازی استانی،  
شهری یا منطقه ای توسط نهادها و سازمان های استانی و شهری، به معرفی ویژگی ها، 
آثار تاریخی، مراکز فرهنگی و گردشگری و آداب و رسوم این مرز و بوم پرداخته شود 
که این کار حتی در دانشگاه ها نیز قابل اجرا بوده و نتیجه آن تبادل افکار با مخاطبان 

هر منطقه و کل کشور در جهت تقویت هویت ملی، فرهنگی و مذهبی کاربران است.
با توجه به فرصت ها و چالش های یاد شده و فقدان فرهنگ استفاده مناسب از این 
شبکه ها، راه اندازی شورای سیاستگذاری شــبکه های مجازی در نهادهای متولی و 
دانشگاه ها با حضور کلیه مدیران و صاحب نظران مرتبط امری حیاتی و الزم می باشد. 
از جمله اقدامات این شورا می تواند تهیه و تدوین سند چشم انداز در خصوص استفاده 
از این شبکه ها باشد که این امر ضمن هماهنگی سازمان ها و ادارات مرتبط، همسویی و 

هم افزایی استفاده مناسب از امکانات و فرصت ها را به همراه خواهد داشت.
یکی از مهمترین آسیب های این شبکه ها گســترش ارتباطات نابهنجار اجتماعی 
خصوصاً در حوزه مسائل جنسی اســت. برخورد علمی مناســب با مفاهیم و مسائل 
جنسی و فراهم آمدن امکان بحث وتبادل نظر پیرامون مسائل جنسی به واسطه حضور 
کارشناسان متخصص و شناخته شده نهادهای مرتبط همچون وزارتخانه های ورزش و 
جوانان، و بهداشت و درمان در گفتگوها وپیام های خصوصی یا عمومی با عامه کاربران، 
سواد اجتماعی اســتفاده کنندگان را افزایش داده و شاید از جستجوی این مطالب در 

میان گروه ها و صفحات غیر اخالقی  جلوگیری نماید.
اما نکته پایانی کتاب حاضر این است که به نظر می رسد با تمام مفاهیمی که در ذیل 
فرصت ها و چالش های استفاده از این شبکه ها که »زندگی مجازی« کاربران را تشکیل 
می دهد عنوان شد، ارتباطات حال حاضر در حال شکل گیری شبکه ای از کاربران با 
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عنوان »خانواده مجازی« است.
شاید استفاده از این اصطالح در ابتدای امر کمی بزرگنمایی به نظر برسد اما با توجه 
به سرعت همه گیر شدن این نرم افزارها در میان تمامی اقشار و رده های سنی جامعه، 

دیر یا زود به چنین مفهومی خواهیم رسید.
در تعریف خانواده به عنوان یکی از نهادهای اصلی همه جوامع می توان گفت؛ خانواده 
عبارت است از یک واحد اجتماعی مبتنی بر روابط سببی و نسبی که اعضای آن در مکان 
واحدی زیست کرده و مسؤول مراقبت و رشد فرزندان خود در جامعه است)فاریس1 ، 

.)۶80:1۹۶8
همچنین برگس و الک۲  در تعریف خانواده می گویند:» خانواده متشکل از افرادی 
است که از طریق پیوند زناشویی، همخونی و یا پذیرش  فرزند با یکدیگر به عنوان زن و 
شوهر، پدر و مادر و برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و 

در واحد خاصی زندگی می کنند«)33:1۹۵3(.
قلی زاده)1387( نیز در جمع بندی این تعاریف معتقد است:» خانواده عبارت است 
از پدر و مادر و فرزندان که در مکان واحد با اقتصاد و فرهنگ مشترک زندگی می کنند 

و مبتنی بر حقوق، مناسبات و تکالیف فردی و جمعی است«)1387 :183(.
وقتی صحبت از خانواده می شــود، مفهوم دیگری که در کنــار آن قرار می گیرد 

»خویشاوندی« است که ارتباط بسیار نزدیکی با مفهوم خانواده دارد. 
خویشاوندی به شبکه نسبتاً وسیعی از روابط افراد اطالق می شود که قرابت نسبی، سببی 
و رضاعی بین آنان به وجود می آید و موجب  تعهد و مسؤولیت افراد به یکدیگر می گردد 

)قلی زاده،18۵:1387(.
»در جوامع انسانی به پیوندهای ژنتیکی )خونی( یا ســببی )از راه ازدواج بستگان 
دیگر( و یا بر اساس تعلق به گروهی خاص و قبول پایگاه اجتماعی خاص خویشاوندی 

می گویند«) اعزازی،138۵ :۶۲ (.

1 - Faris R
2 - Burgess E  & locke H J
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این شبکه بزرگ در کشــور ما با وجود اهمیت پیوند های خونی افراد با یکدیگر، در 
برخی موارد حتی فراتر از پیوندهای خونی به وجود آمده و گسترده می شود.

به اعتقاد نگارنده خانواده مجازي نوعی ارتباط شــبکه ای مجازی اســت که در آن 
اعضای یک خانواده از اقوام درجه یک شــامل پیوندهای خونی گرفته تا خویشــان و 
وابستگان سببی و نسبی به صورت گروه های مجازی با یکدیگر در ارتباط بوده و تبادل 

اطالعات می نمایند.
این افراد اگرچه در محیط مجازی با یکدیگر ارتباط زیادی دارند اما هرچه فعالیتشان 
در محیط مجازی افزایش می یابــد، در پاره اي موارد ارتباط چهره به چهره شــان با 
یکدیگر کاهش یافته، بدین صورت که با شکل گیری ارتباطات مجازی خانوادگی، از 
عمق ارتباطات چهره به چهره خانوادگی و خویشاوندی کاسته شده و در عوض وسعت 

این ارتباطات افزایش می یابد.
شاید در این زمینه استفاده از اصطالح »شبکه خویشاوندی مجازی«نیز صحیح باشد 
اما با توجه به تاثیر بسیار زیاد شبکه های اجتماعی مجازی بر روی اعضای خانواده که 
در یک واحد مشخص سکونت داشــته و تعامل و ارتباط چهره به چهره بسیار نزدیک 

دارند، نگارنده از مفهوم »خانواده مجازی« استفاده می نماید.
در این مفهوم، یک کاربر دارای ســطح وســیعی از ارتباطات کم عمق و ســطحی 
اجتماعی می شود و علی رغم اینکه در یک زمان واحد با تعداد زیادی از اقوام، فامیل، 
خویشان و اعضای خانواده خود در سرتاسر جهان به صورت برخط در ارتباط است، وقتی 
در کنار دیگر اعضای خانواده قرار دارد صحبت های خود را از طریق پیام های خصوصی 
و عمومی نرم افزارهای اجتماعی و گروه های مجازی این برنامه ها از طریق تلفن همراه 
و دستگاه های مشابه منتقل نموده و این خصلت در کاربران دیگر آن خانواده نیز وجود 

داشته یا در حال رخداد است.
به طور مثال یک عضو برای ابراز احساسات به عضو دیگر خانواده از مطالب، تصاویر و 
نمادهای این شبکه ها استفاده می نماید در حالیکه فرد مورد نظر در فاصله ای بسیار 

اندک در آن سوی منزل حضور دارد.
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البته این شــیوه ارتباطی به کاربران این امکان را می دهد تا احساسات واقعی خود 
را بدون ترس از قضاوت و برخورد دیگران بروز داده و بــه دیگران منتقل نمایند و در 
حقیقت »خود« واقعی خود را به نمایش بگذارند، با این وجود ارتباط مجازی هرگز و به 

هیچ شکلی جای ارتباط چهره به چهره واقعی را نخواهد گرفت.
با وجود اینکه استفاده از تلفن همراه و شبکه هاي مجازي مبتني بر آن در اجتماع و به ویژه 
در مکان هاي جدید و ناآشنا که فرد در آن احساس تنهایي یا غریبي مي نماید نوعي رهایي 
از احساس تنهایي است و به دیگران این پیام را مي رساند که »اگرچه من در این مکان تنها 
هستم اما خانواده و دوستاني دارم که در هر لحظه با ایشان در ارتباطم« ،  اما وقتي فرد در 

کنار اعضاي خانواده خود قرار دارد استفاده مداوم از آن چندان قابل توجیه نیست.
به ویژه آنکه این استفاده مکرر براي اعضاي خانواده به مرور تبدیل به عادت شده و 
افراد به جاي گفتگوي عادي و حل مســائل و تعارضات خانوادگي به صورت چهره به 
چهره، انجام تفریحات خانوادگي، تماشاي دسته جمعي فیلم ها و سریال هاي تلویزیوني، 
ابراز محبت و احساسات حقیقي نسبت به یکدیگر، انجام تفریحات و بازي هاي خانوادگي 
و دسته جمعي و... مدت زمان زیادي را در این فضای مجازی سپري کرده و کوتاه ترین 
مکالمات و ارتباطات فیزیکي و کالمي را با یکدیگر برقرار مي نمایند. این تغییر شیوه 
ارتباطي به آرامي و آهستگي براي اعضاي کوچکتر نیز الگو قرار گرفته و فرزندان کودک 

و خردسال خانواده به تقلید از بزرگترها مي آموزند که اینگونه رفتار کنند.
همه ما با توجه به موقعیت اجتماعي، شغلي و خانوادگي که داریم باید اطالعاتمان را 
در حوزه هاي مختلف افزایش دهیم و سایت هاي اینترنتي، خبرگزاری ها و شبکه های 
اجتماعی مجازي بهترین منابع برای این منظور هســتند اما فقط کافی است که طرز 
استفاده از آنها را بدانیم و به صورت ۲۴ ساعت در این شبکه ها حضور نداشته باشیم تا به 
مرور از دنیای واقعی فاصله نگیریم و از طرفي استفاده صحیح از آن را به فرزندانمان نیز 

آموزش داده تا نسل جدید استفاده بهینه اي از رسانه هاي نوین داشته باشد.
در پایان با تمامی مزایا، معایب و چالش هاي موجود، حتی در صورت تولید و همه گیر شدن 
برنامه ها و شــبکه های داخلی و ملی باید تأکید کرد، یکی از آسیب های این شبکه ها 
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کاهش ارتباطات چهره به چهره و تغییر در سبک ارتباطات خانوادگی است. لذا با توجه 
به اهمیت نهاد خانواده در تمامی جوامع و به ویژه جامعه ایران که از فرهنگی غنی در این 
خصوص برخوردار بوده و ارتباط و احترام به خویشان و بزرگان خانواده - چه در فرهنگ 
ملی و چه فرهنگ مذهبی ما- از توصیه های مؤکد می باشد، الزم است با تولید فیلم، 
عکس و مطالب تاثیر گذار با محتوای »یادآوری وظایف و مسؤولیت های خانوادگی« و 
»کاهش استفاده از شبکه های اجتماعي مجازی« به ویژه در زمان حضور در کنار اعضای 
خانواده، در درجه اول والدین و در گام بعدی فرزندان را نسبت به این موضوع حساس و 

کانون گرم خانواده را تقویت نمود.
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