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Abstract 

Social networks are a new generation of sites that are in the spotlight of global Internet 

networks users these days. These networks are expanding rapidly and have a significant 

impact on all social, cultural, economic, ecological and political dimensions of the individual 

and society. Meanwhile, one of the questions that has occupied many researchers is how users 

encounter virtual social networks. A review of the studies shows that the most of researches 

have dealt with this issue with a one-dimensional, descriptive and statistical perspective and 

have avoided using a futuristic approach. Therefore, the purpose of this article is to 

investigate the mechanism of exposure of individuals and the strategy of government 

organizations towards virtual social networks with a systematic and futuristic approach. This 

research has been done by using the documentary study method and the panel of experts. The 

statistical population of this study consisted of 14 media experts, and after conducting in-

depth interviews with them, eight uncertainties were identified and among these eight 

categories, three categories were identified as the most important uncertainties. Finally, four 

scenarios were outlined for policy in the field of virtual social networks. 
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  استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. 2

 (25/01/1400؛ تاریخ پذیرش: 20/12/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

های جهانی اینترنت قرار ها در هانون توج  هاربران شبکه های اینترنتی هسبتنی ه  ای  رز های اجتماعی، نسب  جیییی ا  پایاا شبکه 
شناختی ز سیاسی فرد ز جامع  تأثیر انی ز بر هم  ابعاد اجتماعی، فرهنای، اقتصادی، بومها ب  سرعت در حال گسترشانی. ای  شکه گرفت 
س شکه ب ست، نحو  مواجه  هاربران با  شت  ا شغول دا سیاری را ب  خود م سؤاالتی ه  محققان ب های زایی دارنی. در ای  میان، یهی ا  

بعیی، توصیفی ز آماری شی  با دییگاهی یکهای انجامدهی اغلب پژزهششی  نشان میاجتماعی مجا ی است. مرزری بر مطالعات انجام
ضوع پرداخت  سی مهانیزمپژزهان  با مانی هارگیری رزیهردی آینی نی ز ا  ب اب  ای  مو ضر، برر مواجه  افراد،  انی. بنابرای ، هیف مقال  حا

هارگیری پژزهان  اسببت. ای  پژزهش، با ب های اجتماعی مجا ی با رزیهردی آینی های دزلتی در قکال شببکه نهادهای مینی ز سببا مان
سنادی ز پان  خکر شه  ا  رزش مطالع  ا ست. جامع  آماری پژزهش، مت شی  ا سان  بود، ه  پس ا   14گان انجام  نفر ا  خکرگان عرص  ر

سایی شی، ز ا  بی  ای  هشت مقول ، س  مقول  ب  عنوان مهمانجام مصاحک  عمیق با آن ها قطعیت تری  عیمها، هشت عیم قطعیت شنا
 های اجتماعی مجا ی ترسیم شی.یاستاذاری در  مین  شکه شناسایی گردیی. در نهایت نیز چهار سناریو در جهت س

 های اجتماعی، نهادهای دزلتی، نهادهای مینی. های اجتماعی مجا ی، شکه پژزهی، شکه آینی  واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

 اند، به طوریرو شدهنظیر جهانی روبههای اجتماعی مجازی با محبوبیت کمدر چند سال اخیر شبکه

اند. روابط انسانی، نوع همکاری، ها درآمدهها نفر در سراسر دنیا به عضویت این شبکهلیونکه می

ای و بسیاری امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، خود را در بستر این وابستگی حرفه

ای هتوان گفت در فضای شبکهکنند. بنابراین به لحاظ گستره کاربری میها ایجاد یا دنبال میشبکه

اجتماعی مجازی، چیزی بیش از یک فضای اطالعاتی جهانی وجود دارد. برخی معتقدند که یک 

کردن شدن است و ضروری است که فناوری به منظور کارکردیبافت اجتماعی جدید در حال ساخته

 (. Jarvis, 2011, p.297خدمات تحت وب به رسمیت شناخته شود )

دهد، محیطی که در های اجتماعی روی میهای شبکهسایتترین ارتباطات تعاملی درون گسترده

آن کاربر نیز تولیدکننده محتواست. روند جدیدی از تولید محتوا در فضای سایبری آغاز شده، که در 

ها، بر عکس نسل اول وب، که مرسوم بود های مجازی نقش مهمی دارد. در این شبکهرشد رسانه

یابد، ها جریان میکنند و آنچه در بستر شبکهتولید محتوا می مدیر سایت تولید محتوا کند،کاربران

های کاربران است. بدیهی است در چنین فضایی بیشترین تبادل بیشتر اخبار، اطالعات و دیدگاه

گیرد. حجم اطالعاتی که کاربران در این فضاها منتشر های اجتماعی صورت میاطالعات و تعامل

نسل اولی قادر به تولید و انتشار این حجم انبوه از اطالعات  ت که هیچ وبای باالسکنند، به اندازهمی

پذیر شود و اند که دسترسی به برخی اطالعات امکانهای اجتماعی فرصتی فراهم کردهنیست. شبکه

های اجتماعی مجازی های تولید، منتشر و به اشتراک گذاشته شود. شبکهمحتوا بدون هزینه و دغدغه

اند )امیرپور و ای حضور اقشار مختلف جامعه و مکان تبادل آرا و افکار تبدیل شدهبه محلی بر

های اجتماعی مجازی در حال افزایش است، به طوری (. آمار استفاده از شبکه26، ص1393گریوانی، 

ساله در  29تا  18درصد جوانان  72، 1395که طبق آخرین گزارشات مقامات دولتی ایران در سال 

ساعت از روز را، به حضور  9الی  5ها، اجتماعی عضویت دارند، به طور میانگین، ایرانی هایشبکه

ساعت در ماه است  16دهند، در حالی که میانگین آن در دنیا، های اجتماعی اختصاص میدر شبکه

های اجتماعی نقش مهمی در زندگی جامعه (. با توجه به آمار یادشده، شبکه1395)فیروزآبادی، 
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های شود. طی سالهای پژوهشی محسوب میکنند و توجه به این حوزه از اولویتنی ایفا میایرا

های اجتماعی انجام گرفته، ولی از یکسو حجم وسیعی از شماری در زمینه شبکهاخیر، تحقیقات بی

افته های اجتماعی اختصاص یها، تهدیدات و پیامدهای استفاده از شبکهاین تحقیقات، به ابعاد، آسیب

های موجود بررسی نشده و فقط به بررسی یک بعد بسنده شده است و از سوی دیگر، عدم قطعیت

در این زمینه صورت نگرفته است؛ در این راستا، پژوهش حاضر در  پژوهی و سیاستگذاریو آینده

 های ذیل انجام شده: پی پاسخگویی به پرسش

 ی کدامند؟های اجتماعی مجازهای پیش روی شبکهعدم قطعیت -

 های اجتماعی مجازی کدامند؟های اصلی مواجهه با شبکهها، موجبا توجه به عدم قطعیت -

 های اجتماعی مجازی چه سناریوهایی قابل طرح است؟ در مواجهه با شبکه -

 بانی نظری م

ده نویز در ایاالت متح، در دانشگاه ایلی1960های اجتماعی در سال نخستین بار مبحثی با عنوان شبکه

اجتماعی به آدرس اینترنتی ، نخستین سایت شبکه1997آمریکا مطرح شد که، بعد از آن، در سال 

SixDegrees.com اندازی شد. یک شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی و متشکل از پیوندهایی راه

اند. روابطی همچون مبادالت مالی، دوستی، صورت منفرد یا گروهی بهم مرتبط شدهاست که به

های باشند. به بیان دیگر، شبکهزرگانی، پیوندهای وب و سرگرمی اساس ارتباط بین افراد میبا

هایی در دنیای هایی که کاربردهای معمولی و غیر تجاری دارند، مکاناجتماعی، به خصوص آن

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

 (. 3، ص1397 آگروال،شان دارند )های مورد عالقهفکرانشان را در زمینههم

اما به طور کلی، در تعریف  های اجتماعی مجازی ارائه شده است؛های متعددی از شبکهتعریف

وجوگر، هایی هستند که از طریق یک موتور جستتوان گفت، سایتهای اجتماعی مجازی میشبکه

گذاری را به کاربران خود مانند چت، ایمیل و امکانات دیگر، خاصیت اشتراک شدن امکاناتیبا اضافه

های اجتماعی، محل گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت است که بدون توجه دهند. شبکهارائه می
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سایتی پردازند. یک شبکه اجتماعی وببه مرز، زبان، جنس و فرهنگ به تعامل و تبادل اطالعات می

دهد صفحات خود را روی آن ایجاد کنند و ها اجازه میمرحله اول به افراد و سازمان است که در

دهد که این صفحات براساس مشترکات گوناگون بهم متصل شوند. در مرحله دوم این امکان را می

در حقیقت، یک شبکه اجتماعی سایت یا مجموعه سایتی است که کاربران آن دوست دارند 

(. 53، ص1389فر، های خود را با دیگران به اشتراک بگذارند )سلطانیار و فعالیتها، افکمندیعالقه

کننده به ابزار اصلی ارتباطات و فعالیتی اصلی در بین های اجتماعی از ابزارهایی صرفاً سرگرمشبکه

 دهی به افکار عمومی، عقاید سیاسی و اجتماعیاند و به نیرویی قدرتمند در شکلجوانان بدل گشته

 (. Omekwu et al., 2014اند )تبدیل شده

های اجتماعی مجازی طرح شده است، که هر ها و شبکههای گوناگونی در زمینه رسانهنظریه

ها پرداخته شده و در ترین آناند؛ در ذیل به برخی از مهمیک، ابعادی از این مقوله را بررسی کرده

 شود.نهایت، چارچوب نظری پژوهش را ارائه می

های یالکتیکی روابط اجتماعی و نوآوریکاستلز شبکه را حاصل تعامل د :1ایظریه جامعه شبکهن

ای به تعریف هویتشان های اجتماعی، در جامعه شبکهداند و بر این باور است، که گروهفناوری می

های (. شبکه23و  22، صص1389پردازند )کاستلز، برای شکل دادن به نهادهای اجتماعی، می

ها در بین گیرندگان پیام در فضا و در طول تباطی، الگوهای اتصالی هستند که توسط جریان پیامار

ها، به گردش مداوم کنند. جریانها را پردازش میها جریانشوند. همچنین، شبکهزمان، خلق می

کرد آن ای که اهداف و قواعد عملشود. یک شبکه، به وسیله برنامهها، اطالق میاطالعات بین گره

سازمانی، کنشگران اجتماعی،  های اجتماعی و بینشود. در شبکهکند، تعریف میرا ترسیم می

دهند و در تعامل با سایر کنشگران اجتماعی، نقطه پیدایش و ها و عالیق خویش را رواج میارزش

استلز، جامعه های کلیدی کایده(. به طور کلی Castells, 2009, p.20شوند )ها میریزی شبکهبرنامه

های نوین ها و واقعیت مجازی است، او با تأکید بر تغییراتی که فناوریای، فضای جریانشبکه

ها را در قالب نظریه جامعه ارتباطات و اطالعات پدید آورده است، قدرت و حوزه کارکرد شبکه

                                                           
1. Network society 
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است که کارکردها و  ای مبتنی بر این اصلکند. نظریه کاستلز درباره جامعه شبکهای تحلیل میشبکه

یابند و منطق ها سازمان میای فزاینده پیرامون شبکهفرایندهای مسلط در عصر اطالعات به گونه

ای در حال سرایت به همه فضاهای زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است )خانیکی جامعه شبکه

 .(11، ص1390و بابایی، 

ها و تمندی، در پی بررسی و تحلیل انگیزهنظریه مصرف و رضایو رضایتمندی:  1نظریه مصرف

ها، به رفع نیازهای خود دارد تا از طریق این رسانهعللی است که مخاطب را به طرق مختلف وا می

بپردازد. نیازهایی مثل نیاز به هدایت، امنیت، کنش متقابل و دوری از تنش و فراغت. فرض اصلی 

هستند که بیشترین رضایت را برای  ل، دنبال محتواییاین نظریه این است که کاربران، به صورت فعا

ها فراهم کند. درجه این رضایت بستگی به نیازها و عالیق فرد دارد؛ هر قدر افراد بیشتر احساس آن

کند، احتمال اینکه آن محتوا را انتخاب کنند کنند که محتوای رسانه، نیاز واقعی آنان را برآورده می

پردازند )فرزانه و فالحتی های اجتماعی به ارضای نیازهای خود میدر شبکهبیشتر است، و بنابراین 

 (. 4، ص1394الدینی، شهاب

کند، در جوامع ماقبل مطرح می 3همان طور که گیدنز اعتماد،؛ به رسانه 2نظریه اعتماد اجتماعی

اد هر چه فاصله نوین از اهمیت کمتری در مقایسه با جوامع نوین برخوردار بوده است. چرا که افر

زمانی و مکانی بیشتری از هم داشته باشند، به اعتماد بیشتری نیاز خواهند داشت. در جوامع ماقبل 

داد، رو رخ میدرهای متقابل بیشتر در سطح محلی و رونوین که خصلتی محلی و بومی داشته و کنش

نیازی به اعتماد نبود، زیرا  خورد کهدر روابط اجتماعی افراد، چنان صراحت و شفافیتی به چشم می

این اعتماد به طور طبیعی وجود داشت؛ اما در جوامع بزرگ و گسترده که روابط اجتماعی در فاصله 

گیرد و افراد کمتر با یکدیگر آشنایی چهره به چهره دارند، به زمانی و مکانی بسیار دوری انجام می

(. در رویکرد 767، ص1386، 4است )ریتزرهای پولی و حقوقی بسیار نیاز اعتماد از طریق نظام

ها در مواجهه با ها بیشتر باشد، تأثیرگذاری رسانهها، هر قدر اعتماد مردم به رسانهاعتماد به رسانه

                                                           
1. Consumption Theory 

2. The Theory of Social Trust 
3. Giddens 
4. Ritzer 
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های دولتی، مخاطب و ادامه ارتباط بیشتر است، و هنگامی که مخاطب اطمینان خود به اخبار رسانه

یابد. در این حالت، اعتمادی به نظام افزایش میست بدهد، بیمخصوصاً در زمینه اخبار داخلی را از د

آورد تا بداند واقعًا چه های اجتماعی مجازی روی میهای دیگری از جمله شبکهمخاطب به رسانه

گرفتن نیازهای متنوع مخاطبان در نگری و نادیدهسازی و یکسانخبر است و واقعیت چیست؟ همان

 ،الدینیاعتمادی به رسانه منجر شده است )فرزانه و فالحتی شهاببیها، به تولید و پخش برنامه

 (.5، ص1394

، مسئله حوزه عمومی است. 2شده توسط هابرماسیکی از مباحث مطرح: 1نظریه حوزه عمومی

توانند حوزه عمومی مورد نظر هابرماس، همان حوزه سیاست و اجتماع است که، افکار عمومی می

به گفتگو بپردازند و از طریق مفاهمه و استدالل و در شرایطی عاری از هر  در آن به طور آزادانه

های ارزشی و گیریای از رفتارها و جهتگونه فشار، اضطرار یا اجبار درونی یا بیرونی، مجموعه

هنجاری را تولید کنند که، در نهایت به صورت ابزاری مؤثر برای اثرگذاشتن بر رفتار و عملکرد 

(. هابرماس جامعه 23، ص1385کند )رزاقی، کردن قدرت دولتی عمل میدر عقالنی دولت به ویژه

ای را در قالب حوزه عمومی و همگانی مورد توجه قرار داده است. اطالعاتی و جهانی شدن رسانه

داند که یک حوزه و فضای عمومی را در جامعه فراهم کرده است. حوزه او اینترنت را محیطی می

ای است که در آن حضور افراد در مباحث باز و علنی و کنش ارتباطی از ، عرصهعمومی هابرماس

(، و این حوزه فقط در جوامع باز و 65، ص1382یابد )آذرنگ، وگو تحقق میطریق بیان و گفت

وگوها به صورت آزادانه شود، قدرت در آن دخالتی ندارد و در این فضا گفتساالر شکوفا میمردم

 توانند مسائل مورد عالقه، حتی خصوصی خود را مطرح کنند.راد میانجام شده و اف

چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر نظریه حوزه عمومی و همگانی هابرماس است. بر اساس این 

شوند که در آن حقوق افراد محسوب می های اجتماعی مجازی، حوزه و فضای عمومینظریه، شیکه

گیرد )ربیعی شود و جماعت سیاسی شکل میرسمیت شناخته میبه عنوان شهروندان آزاد و برابر به 

های جوامع دموکراتیک، به به ضرورت« حوزه عمومی»(. مفهوم 96، ص1391و همکاران، 
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پایدارسازی فضای گردش اطالعات، تبادل عقاید و برقراری گفتگو اشاره دارد. این فضا باید مستقل 

هایی که خصوصی نیز رها باشد. به عبارتی استراتژی از نهادهای دولتی بوده و از فشارهای بخش

کنند، تا حد زیادی بر کیفیت ارتباطات های اجتماعی مجازی اتخاذ مینهادهای دولتی در برابر شبکه

کند گذارد. در واقع، این فضایی است که رفتار شهروندان را تسهیل و تشویق میدر این فضا تأثیر می

ور هابرماس، فروپاشی حوزه عمومی به علت دخالت دولت در امور (. به با41، ص1392، 1)کرنر

گیرد. به این علت که پیدایش شدن جامعه در درون دولت صورت میخصوصی و حل و جذب

حوزه عمومی نتیجه تفکیک آشکار و روشن حوزه خصوصی و قدرت عمومی بود، نفوذ متقابل این 

های جمعی به وضعیتی یاست حزبی و دستکاری رسانهکند. سدو درهم جبراً حوزه عمومی را نابود می

کند، وضعیتی که حوزه عمومی یاد می« فئودالی شدن دوباره»انجامد که هابرماس از آن به عنوان می

(. از نظر هابرماس 29، ص1391، 2چربد )هوالبدر آن نظام نمایندگی و ظواهر بر مباحثه عقالنی می

های ارتباط جمعی هستند، چرا که سلطه حوزه عمومی، رسانه یکی از عوامل اصلی بازفئودالی شدن

های گروهی به ویژه تحت شرایطی که منطق تجارت، بخش اعظم ارتباط جمعی را روزافزون رسانه

گردد. دهد، موجب افول قوای انتقادی مردم میبه مقوله روابط عمومی، تبلیغات و سرگرمی تقلیل می

دهد. توده مردم به جمعیتی از مگنی اجتماعی خود را از کف میشود و هعموم جامعه چندپاره می

های ها یا آرمانشود که هرازگاهی تحسین و اعالم حمایتش از برنامهتماشاچیان تقلیل داده می

اش در مسائل بنیادین جامعه در حداقل نگاه داشته شود، اما مداخلهمختلف حکومتی برانگیخته می

 (. 20، ص1385، 3شود )دالگرنمی

 پیشینه پژوهش

های اجتماعی مجازی در داخل و خارج از کشور انجام گرفته شماری در زمینه شبکهتحقیقات بی

(، پژوهشی 1394الدینی )شود. فرزانه و فالحتی شهابها اشاره میاست که در ادامه به برخی از آن
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انجام دادند. نتایج پژوهش « های اجتماعی مجازیعوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به شبکه»با عنوان 

آموزان و گرایش زان اعتقادات، نگرش خانواده دانشاجتماعی، می -ها نشان داد بین پایگاه اقتصادیآن

فر فر و یعقوبیدار وجود دارد. نتایج پژوهش ابراهیمیهای اجتماعی مجازی رابطه معناها به شبکهآن

معیاری برای تأثیرگذاری بر انتخابات در ایران و  های اجتماعی مجازی(، نشان داد که شبکه1393)

( نیز به اهمیت و نقش 1393های پژوهش مهانیان و مجردی )نیز فضای سیاسی کشور است. یافته

های اجتماعی مجازی، تربیت نخبگان فضای راهبردهای ایجابی، مانند تشکیل اتاق جنگ شبکه

( در پژوهشی با 1391) پورشتند. عدلیسازی و آموزش فضای مجازی، صحه گذامجازی، فرهنگ

نشان دادند که، هر چند این « های اجتماعی مجازیوگو در شبکهحوزه عمومی و گفت»عنوان 

کننده نیز هستند. محدودیت مورد نظر اساسًا دهند، اما مخدوشوگو را ارتقا میها امکان گفتشبکه

شود و وضعیت خاص حوزه عمومی ها ناشی مییهای مرتبط با اینگونه فناوراز توزیع نابرابر امکان

های اجتماعی به واسطه حوزه کند. در واقع، شبکهها را مخدوش میوگو میان فرهنگمجازی، گفت

پور کنند. عدلیها را محدود و مخدوش میوگو میان فرهنگآورند، گفتعمومی مجازی که پدید می

های اجتماعی مجازی بر هویت یامدهای شبکه(، در پژوهشی دیگر به بررسی تأثیرات و پ1391)

های اجتماعی مجازی به عنوان های این پژوهش نشان داد شبکهاجتماعی جوانان پرداخت. یافته

اند باشند. آثار منفی و تهدیدات آن عبارتای نوظهور هم دارای آثار مثبت و هم آثار منفی میپدیده

های اصیل و شدن هویتع فرهنگی، به چالش کشیدهاز دگرگونی مفاهیم مکان، زمان، فضا و مناب

های سیال و ناپایدار، گمنامی و ناشناس ماندن و سرقت هویت؛ و آثار مثبت آن سنتی، رواج هویت

اند از افزایش منابع هویتی، آزادی عمل افراد برای کسب منابع مورد نیاز و آزادی افراد از عبارت

های اجتماعی مجازی و ساز. پژوهشی دیگر در زمینه شبکهچنگال عوامل و متولیان فرافردی هویت

های آن نشان داد که فضای مجازی ( انجام شد. یافته1391بحران هویت توسط معمار و همکاران )

ای از جوانان بوجود آورده و این بحران هویت در نوعی از بحران هویت را در میان طیف گسترده

ی را سبب شده و به نحوی تعادل اجتماعی را متأثر کرده است. های هویتهای فردی، ناهمگونیزمینه

ساز شده و عوامل های اجتماعی مجازی، باعث تغییرات اساسی در نهادهای هویتهمچنین، شبکه
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نامه خود به بررسی انگیزه و ( در پایان1390اند. آقانوری )معناساز هویتی را دستخوش تغییر کرده

ای عضویت در فیسبوک و تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی پرداخت. نتایج تمایالت کاربران اینترنت بر

های اجتماعی این پژوهش نشان داد بین میزان سرمایه اجتماعی کاربران با میزان استفاده آنان از شبکه

داری وجود دارد و این همبستگی در حد باالیی است، همچنین، بین استفاده از مجازی تفاوت معنا

اعی و سرمایه اجتماعی ارتباط وجود دارد و میزان این ارتباط نیز در حد متوسطی های اجتمشبکه

های اجتماعی: مطالعه مشارکت و حضور در شبکه»(، در پژوهشی با عنوان 2015) 1قرار دارد. پاترا

های های اجتماعی مجازی پرداخت و یافته، به بررسی دالیل حضور کاربران در شبکه«کاربران هندی

تر از فضاهای عینی و فیزیکی صحبت های اجتماعی، افراد راحتن داد که در فضای شبکهآن نشا

( در پژوهشی با عنوان 2012) 2کنند. چن و مارکوسکنند و احساسات خود را بیان میمی

به بررسی این « بوک و سنجش متغیرهای شخصیتی و خودکنترلیخوداظهاری دانشجویان در فیس»

توان نظریات موجود در خصوص خوداظهاری را به فضای مجازی گونه میموضوع پرداختند که چ

نفر دانشجو  463ها در مطالعه خود، چگونگی استفاده و آنالین و حیطه آموزش عالی تعمیم داد. آن

های اجتماعی بوک را بررسی کرده و نقشی که شخصیت و فرهنگ، در ارائه اطالعات در شبکهاز فیس

ها نشان داد ارائه اطالعات توسط افراد در حالت عه کردند. نتایج تحقیقات آنمجازی دارد را، مطال

مجازی و در حالت حضوری، متفاوت است و متغیرهای شخصیت و فرهنگ بسیار تأثیرگذارند. در 

های مختلفی در ( انجام داد، نتایج نشان داد که، والدین نگرانی2012) 3ای که مؤسسه پیومطالعه

های اجتماعی داشته، و تا حد زیادی به تفاده فرزندانشان از اینترنت و شبکهخصوص چگونگی اس

سازد. این مطالعه اندیشند که استفاده از اینترنت چگونه حریم شخصی فرزندانشان را متأثر میاین می

درصد از والدین نگران آن  72ها انجام شد، نشان داد والد و فرزندان نوجوان آن 802که بر روی 
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 69شناسند، چگونه تعامل دارند؟ ها را نمید که، فرزندشان در فضای اینترنت، با افرادی که آنبودن

درصد از والدین نیز نگران بودند رفتارهای آنالین فرزندانشان چگونه ممکن است بر آینده تحصیلی 

همکاران و  1(. گراسموک34، ص1392پور، تبار و اسکندریو شغلی فرزندشان تأثیر گذارد؟ )اکبری

ها با انجام دادند. آن« های مختلف نژادیمحیط مجازی و تفاوت گروه»(، پژوهشی با عنوان 2009)

های قومی، مصاحبه حضوری به این نتیجه دست یافتند که هویت 63پروفایل فیسبوک و  83تحلیل 

ش گذاشتن گذاری شدید و متمرکز در به نمایهای مجازی چشمگیر و شفاف هستند. سرمایهدر شبکه

های دهنده مقاومتی خاص در اقلیتهای شخصی، بازتابصریح ابعاد اجتماعی، فرهنگی و روایت

 قومی با ایدئولوژی برابری است.

 شناسی پژوهشروش

پژوهی، همراه با های اجتماعی مجازی، در واقع نگاهی با رویکرد آیندهنگاه پژوهش حاضر به شبکه

های اجتماعی کمتر بدان توجه شده که در پژوهش 2دم قطعیتیهاست، عقطعیت درنظرگرفتن عدم

که درگیر رسیدگی به مشکالت جنگ بود، جمالتی را به درست هنگامی است. دونالد رامسفلد

ریزی و تعیین ها، برنامهدهنده عدم قطعیت و نقش مهم آن در بررسی پدیدهخبرنگاران گفت که نشان

ها وجود دارند حقیقت این است که برخی پدیده»برنگاران گفت: ها بود؛ او به خاستراتژی برای آن

ها وجود دارند که اند؛ برخی پدیدههای شناخته شدهها، پدیدهاین پدیده -دانیمدانیم که میکه می

هایی وجود دارند اند؛ و در آخر پدیدههای شناخته شدهها، ناشناختهاین پدیده-دانیمدانیم که نمیمی

(. جمله آخر رامسفلد اشاره به عدم قطعیت در Rumsfeld, 2001« )دانیمدانیم که نمینمی که ما هنوز

های انسانی نیز همیشه با مشکل عدم قطعیت گیری در زمینه سیستممحیط دارد؛ شناسایی و تصمیم

( که، در این پژوهش سعی شده تا از طریق مصاحبه با خبرگان Jarvis, 2011, p.299مواجه است )

های این حوزه شناسایی شود. این پژوهش با استفاده از روش ه رسانه و ارتباطات، عدم قطعیتحوز

مطالعه اسنادی و پانل خبرگان انجام شده است؛ پس از مرور اسناد و تحقیقات انجام شده در زمینه 
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ی از یافته اکتشافی با تعدادهای اجتماعی مجازی، با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختشبکه

نفر  14هایی صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش متشکل از متخصصان حوزه رسانه، مصاحبه

باشد که، به روش گلوله برفی انتخاب شدند؛ پس از اشباع نظری و رسیدن از خبرگان این حوزه می

های های مشابه، فرایند انجام مصاحبه اتمام یافت و در نهایت بر اساس اسناد و مصاحبهبه پاسخ

های اجتماعی های دولتی در مواجهه با شبکهانجام شده با خبرگان، سناریوهای پیش روی سازمان

 ترسیم گردید. 

 های پژوهشیافته

 هاشناسایی عدم قطعیت

هایی که با خبرگان انجام شد، پس از مرور اسناد و مطالعات انجام شده، و همچنین از طریق مصاحبه

های فردی، های اجتماعی شناسایی شد که شامل افراد و کنشبر شبکهسه نیروی اصلی تأثیرگذار 

اند عدم قطعیت مهم شناسایی شد که عبارت 9شود. همچنین، نهادهای مدنی و نهادهای دولتی می

های اجتماعی بومی، نظارت خانواده و والدین، اشتغال، وضعیت تحصیلی، جرایم اندازی شبکهاز راه

های شناسایی شده ت نهادهای مدنی و نوع عضویت افراد. عدم قطعیتو امنیت، اخالق، مشارک

 بیان شده است. 1براساس پانل خبرگان در جدول 
 

 شده براساس پنل خبرگان های شناسایی. عدم قطعیت1جدول 

 استقبال کم استقبال زیاد های اجتماعی بومیاندازی شبکهراه

 نظارتکاهش  افزایش نظارت نظارت خانواده و والدین

 افزایش بیکاری و نابسامانی اقتصادی بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال اشتغال

 افت تحصیلی بهبود وضعیت تحصیلی وضعیت تحصیلی

 کاهش جرایم و افزایش امنیت افزایش جرایم و کاهش امنیت جرایم و امنیت

 کاهش مناسبات اخالقی افزایش مناسبات اخالقی اخالق

 کاهش مشارکت افزایش مشارکت های اجتماعیی در شبکهمشارکت نهادهای مدن

 برخورد مشارکتی برخورد قهری دولت

 عضویت افراد
 عضویت فعال -

 های مفیدعضویت در شبکه -

 عضویت منفعالنه -

 های نامناسبعضویت در گروه -
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( بر اساس دو معیار شدت و اهمیت عدم 1شده )جدول های شناساییاز میان عدم قطعیت

های اجتماعی مجازی، فعالیت نهادهای مدنی در عیت، سه عدم قطعیت برخورد افراد با شبکهقط

ها انتخاب ترین عدم قطعیتهای اجتماعی مجازی و مکانیزم نهادهای دولتی به عنوان مهمشبکه

 های اجتماعی مجازی در ایران ترسیم شد.شدند و فضای سناریوهای آینده شبکه

 های اجتماعیا شبکهسه موج اصلی مواجهه ب

های اجتماعی مجازی شناسایی گردید، بر اساس پانل خبرگان، سه موج اصلی، در برخورد با شبکه

این سه موج، مکانیزم فعالیت افراد، مکانیزم فعالیت نهادهای مدنی و مکانیزم فعالیت نهادهای دولتی 

ابتدا به تشریح این سه موج دهد، که در ادامه های اجتماعی مجازی را نشان میدر قبال شبکه

 های اجتماعی مجازی را ترسیم خواهیم کرد.روی شبکهپردازیم و در نهایت فضای سناریوی پیشمی

موج اول، پذیرش و انفعال فرد در برابر موج اول، برخورد انفعالی افراد و نهادهای مدنی: . 1

های ت تجزیه و تحلیل فضای شبکههای اجتماعی مجازی را دربرمی گیرد. از یکسو، افراد قدرشبکه

کنند را ها دریافت میاجتماعی مجازی را ندارند، به همین دلیل هر چه که از طریق این شبکه

پذیرند؛ از سوی دیگر، در این مرحله فراوانی و حجم زیاد اطالعات باعث سردرگمی افراد می

های اجتماعی مجازی های شبکهشود. در این مرحله، نهادهای مدنی مشارکت چندانی در فعالیتمی

کنند. نقش نهادهای دولتی، در این مرحله های محدودی بسنده میندارند و تنها به انجام فعالیت

 های اجتماعی مجازی و اتخاذ رویکردی تدافعی است.ها و تهدیدهای شبکهاغلب تأکید بر آسیب

ها و مسائل ی، افراد را با آسیبهای اجتماعی مجازاستفاده زیاد از شبکه موج دوم، تحریم:. 2

کند، ها نیز اختالالتی را ایجاد میهای روزمره آنکند، به نحوی که حتی در فعالیتبیشماری مواجه می

ها، در نحوه استفاده خود تجدید نظر به همین دلیل، پس از مدتی، افراد برای مقابله با این آسیب

کنند. در این موج، نهادهای های اجتماعی اجتناب میها و گروهکرده و از عضویت در برخی کانال

های اجتماعی مجازی نقش های ناشی از شبکهدولتی نیز در افزایش آگاهی افراد در زمینه آسیب
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هایی نظیر سرقت، جعل هویت های خبری اینترنتی، بر آسیبها و شبکهدارند، چرا که از طریق رسانه

 کنند.و ... تأکید می

پس از گذار از دو مرحله قبلی، با مشارکت فعال نهادهای مدنی،  تعامل و گزینش:موج سوم، . 3

های اجتماعی مجازی آگاهی بیشتری پیدا کرده و بصورت هدفمند به استفاده افراد در رابطه با شبکه

های اجتماعی، پردازند. در این مرحله نهادهای مدنی با فعالیت مداوم در شبکهها میاز این شبکه

ها بصورت شوند تا آنکننده دارند که با تأثیرگذاری بر افراد، موجب میبخش و فعالنیزمی آگاهیمکا

های اجتماعی به عنوان یکی از های آموزنده و مفید را انتخاب و از شبکهگزینشی و آگاهانه، گروه

ادهای دولتی نیز از های ارتباط اجتماعی، آموزشی، شغلی، مدنی و... استفاده کنند. نهابزارها و کانال

ها و بسترسازی جهت فعالیت های بومی متناسب با نیاز افراد، آموزش خانوادهطریق فعالسازی شبکه

این سه موج  2شوند. در جدول بیشتر نهادهای مدنی، در این مرحله، وارد رویکردی تعاملی می

 صورت خالصه ارائه شده است.به

 

 های اجتماعی مجازی. سه موج اصلی مواجهه با شبکه2جدول 

 های اصلیموج

 مکانیزم برخورد با

 دولت و نهادهای دولتی
 های مؤثر وگروه

 نهادهای مدنی
 افراد جامعه

 برخورد انفعالی برخورد انفعالی برخورد قهری موج اول

 موج دوم

رسانی در رابطه با هشدار و اطالع

های اجتماعی مجازی های شبکهآسیب

 ه از مکانیزم قهری()کاهش میزان استفاد

مشارکت محدود نهادها در 

های اجتماعی شبکه

 مجازی

آگاهی در رابطه با معضالت 

های اجتماعی و مسائل شبکه

 مجازی

 موج سوم

های اجتماعی بسترسازی در شبکه

های مجازی از طریق ایجاد شبکه

ها و اجتماعی بومی و آموزش خانواده

 والدین

فعالیت گسترده نهادهای 

 مدنی

افزایش آگاهی و برخورد 

های تعاملی افراد با شبکه

 اجتماعی مجازی
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 های اجتماعی مجازیسناریوهای مواجهه با شبکه

های دهد اکثر مطالعات تمرکزشان بر شناخت فضای شبکههای قبلی نشان میبررسی پژوهش

های ه از شبکهها، تهدیدات و در موارد محدودی بر روی نکات مثبت استفاداجتماعی مجازی، آسیب

شود ها در اکثر تحقیقات، نام برده میها و تهدیداتی که از آناجتماعی بوده است. از جمله آسیب

آموزان، افزایش روابط خارج از چارچوب خانواده، اختالل در اند از افت تحصیلی دانشعبارت

انواده، کاهش اعتماد روابط اجتماعی، به خطر افتادن حریم خصوصی افراد، به خطر افتادن بنیان خ

زن و شوهر به یکدیگر، افزایش اختالفات خانوادگی، افزایش افسردگی، انزوا و دورشدن افراد از 

های اجتماعی مجازی و همچنین روابط واقعی. پس از مصاحبه با اصحاب رسانه، متخصصان شبکه

اضر که افراد، بررسی اسناد و مدارک موجود، با عطف توجه به سه عدم قطعیت اصلی پژوهش ح

ها پرداخته باشد، چهار سناریو طراحی شد که در ادامه به آن به آننهادهای دولتی و نهادهای مدنی می

 شود.می

های اجتماعی این سناریو از یکسو با برخورد انفعالی افراد در برابر شبکهفضای سناریوی اول: 

برخورد انفعالی بدان معناست که  مجازی و از سوی دیگر با رویکرد مشارکتی دولت مواجه است.

های آن شده، و در این های اجتماعی مجازی، مجذوب امکانات و ویژگیافراد در مواجهه با شبکه

های های نخست ورود شبکهدهد. در سالهای اجتماعی رخ میفضا، نوعی شیفتگی در برابر شبکه

جوانان، با دسترسی به اینترنت در  اجتماعی مجازی به ایران، افراد بسیاری، خصوصاً نوجوانان و

های اجتماعی مجازی، شدند؛ به عنوان مثال یکی از پرکاربردترین شبکههای گوناگون عضو میگروه

و  5، الین4، واتساپ3، بی تاک2های اجتماعی دیگری نظیر وی چتو پس از آن نیز شبکه 1وایبر

پس از دیگری وارد عرصه فضای مجازی  بود که به سرعت رشد یافته و به طور وسیعی یکی 6تلگرام

                                                           
1. Viber 

2. WeChat 
3. Bee Talk 
4. WhatsApp 
5. Line 
6. Telegram 
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ای که از یکسو افراد، هاست، به گونههزینه بودن آنها، کمشدند. یکی از دالیل گسترش این شبکه

توانند با هزینه اندک با یکدیگر تماس صوتی، تصویری و نوشتاری برقرار کنند و از سوی دیگر می

ادل اطالعات بپردازند. در مقابل نهادهای دولتی های متنوع به گفتگو و تبنیز با عضویت در گروه

های غیربومی و ناهماهنگ با فرهنگ بومی های اجتماعی مجازی مملو از مدلمعتقدند که شبکه

اند؛ بنابراین های خانوادگی، اجتماعی بسیاری شدهکشور بوده و با ورودشان به کشور، موجب آسیب

های اجتماعی بومی کرده تا بدین طریق افراد جامعه شبکه اندازیبرخی نهادهای دولتی اقدام به راه

های اجتماعی مجازی جهانی های شبکههای داخلی هدایت کرده و از جذابیتسمت شبکهرا به

ای نظیر های اجتماعیاندازی شده، شبکههای اجتماعی داخلی که در ایران راهبکاهند. از جمله شبکه

نما، نما، هفت آسمان، اندیشگر، نگاه، هم دیار، دنجمیهن، فیسهم فیسبوک ایرانی، بهشت، پردیس من،

های اجتماعی جهانی، کمتر مورد استقبال قرار تبیان و ... هستند، که به دلیل ضریب نفوذ باالی شبکه

گرفته و به مرور زمان به دلیل عدم تطبیق و عدم توجه به نیازهای جوانان و مخاطبان از تعداد 

ها کاسته شده است. در این فضا، فعالیت نهادهای مدنی محدود بوده و بران آنمخاطبان و کار

 های اجتماعی مجازی ندارند. مشارکت و فعالیت چندانی در عرصه شبکه

های اجتماعی مجازی در این فضا از یکسو، رفتار افراد در برابر شبکه فضای سناریوی دوم:

های اجتماعی مجازی اتخاذ تدافعی در برابر شبکه انفعالی بوده و از سوی دیگر، دولت مکانیزم

های اجتماعی متفاوت، اوقات فراغت ها و شبکهکند. افراد در بیشتر مواقع، با عضویت در گروهمی

ها و ها بدون رصد و گزینش محتوای پیامکنند، سیر افراد در این گونه شبکهخود را سپری می

شود. در این فضا، اکثر افراد به مسائل گوناگونی منجر میدهد و بالطبع این روند گفتگوها رخ می

های اجتماعی مجازی و مخاطرات ناشی از آن، به عضویت بدون آگاهی از پیامدهای ارتباط در شبکه

های مجازی های متعددی در شبکهپردازند. آسیبهای مجازی میها و تعامل با هویتدر این شبکه

ها عبارتند از: نقض حریم خصوصی، هدر رفتن زمان، افزایش بوجود دارد که برخی از این آسی

های تنش روانی در فرد، افسردگی، اختالل در روابط خانوادگی و افزایش طالق؛ ولیکن شبکه
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اجتماعی مجازی آثار مثبتی نظیر افزایش آگاهی از مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، سهولت در 

های و ... را نیز دربردارند. در اینجا، دولت با آگاهی از آسیب رسانی سریعارتباط با دیگران، اطالع

گیرد و با تشکیل های اجتماعی مجازی، مکانیزمی تدافعی و هشدار دهنده را در پیش میشبکه

های اجتماعی مجازی های متخصص به بررسی تهدیدات و مخاطرات ناشی از عضویت در شبکهتیم

کند؛ اما در قبال این ها آگاه میمستمر شهروندان را از این آسیب پردازد. عالوه بر این، به طورمی

ها و وضعیت موجود مسائل، به ارائه راهکار و راه حل اساسی نپرداخته و تنها به توصیف آسیب

چنان وارد عرصه فعالیت جدی مانند فضای قبل، نهادهای مدنی همکند. در این فضا نیز، هبسنده می

 اند.های اجتماعی مجازی را مسکوت گذاشتهکهنشده و مشارکت در شب

دهد که جامعه از انفعال و سرخوردگی ناشی از این سناریو وقتی رخ می فضای سناریوی سوم:

شود. بدین های اجتماعی مجازی عبور کرده و وارد مرحله تعامل و گزینشگری میهای شبکهآسیب

عی مجازی، از حالت کاربران منفعل به کاربران های اجتماهای شبکهمعنی که افراد پس از درک آسیب

زنند. به طور کلی ها و حجم زیاد اطالعات، دست به انتخاب میفعال تبدیل شده و از میان انبوه پیام

ها برخورد کرده، های اجتماعی مجازی، به صورت تعاملی با این شبکهدر این فضا، اعضای شبکه

ها و مسائل ناشی از رند؛ چرا که پس از مواجهه با آسیبهای آن داسعی در گزینش و تحلیل پیام

شود و به کنشگرانی آگاه ها افزوده میهای اجتماعی، به تدریج بر میزان آگاهی آنعضویت در شبکه

شوند. از سوی دیگر، در این فضا، نهادهای دولتی با مکانیزم تدافعی و و منطقی تبدیل می

سازی و جازی برخورد کرده و هنوز وارد مرحله ظرفیتهای اجتماعی مهشداردهنده با شبکه

اند. بدین معنی که نهادهای دولتی، تنها از طریق اطالع رسانی به عموم جامعه درباره بسترسازی نشده

ها کردن افراد از مضرات این شبکههای اجتماعی مجازی، سعی در بازداشتن و آگاههای شبکهآسیب

به تکرار هشدارها و مخاطرات نیست؛ چرا که افراد، آگاهی الزم جهت  دارند. ولی در این فضا نیازی

های اجتماعی مجازی را کسب کرده و در مقایسه با فضای سناریوی اول و دوم، به استفاده از شبکه

های اجتماعی قرار دارند. بنابراین، ضروری است میزان اندکی در معرض مخاطرات ناشی از شبکه
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ها، به های اجتماعی این شبکهبررسی، تحلیل و هشدار مجدد آسیب جاینهادهای دولتی به

 ها در این راستا بپردازند.بسترسازی و بکارگیری ظرفیت

های اجتماعی مجازی محسوب در این فضا، که فضای مطلوب شبکه فضای سناریوی چهارم:

ها و مضرات ناشی های اجتماعی مجازی و آشنایی با آسیبشود، افراد پس از عضویت در شبکهمی

یابند و بصورت ها دست میاز عضویت در آن، به آگاهی بیشتری در رابطه با مخاطرات این شبکه

های اجتماعی مجازی، زنند؛ در واقع، در اینجا ارتباط بین فرد و شبکهگزینشی دست به انتخاب می

. در اینجا نهادهای مدنی با باشدتنها ارتباطی یکسویه نبوده، بلکه ارتباطی دوسویه و تعاملی مینه

های اجتماعی مجازی، سعی دارند افراد را به سمت عضویت در فعالیت گسترده در عرصه شبکه

های اجتماعی، ها را به سوی مشارکت در فعالیتهای مناسب و هدفمند سوق داده و آنگروه

ای مدنی، حلقه مفقوده هشناختی هدایت کنند. در واقع، نهادها و سازمانفرهنگی، اقتصادی و بوم

توانند از طریق باشند؛ چرا که نهادهای مدنی میهای اجتماعی میارتباط کاربران، دولت و شبکه

های اجتماعی مجازی و واقعی، افراد را از حالت های متعدد در شبکهاطالع رسانی و برگزاری برنامه

های گوناگون ربر مؤثر و فعال در زمینههای اجتماعی مجازی، به کاکاربر منفعل و تأثیرپذیر از شبکه

تبدیل کنند. در این فضا، دولت و نهادهای دولتی از یکسو با فراهم آوردن بستری برای فعالیت 

های اجتماعی بومی های اجتماعی مجازی و از سوی دیگر، با ایجاد شبکهنهادهای مدنی در شبکه

ها را تبدیل به فرصت کرده و و بر این شبکه متناسب با نیازهای افراد جامعه، تهدیدهای موجود در

شناختی، فرهنگی و های مختلف اقتصادی، اجتماعی، بومآگاهی و مشارکت کاربران در فعالیت

 افزاید. سیاسی می
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 های اجتماعی بومی(های اجتماعی مجازی )ایجاد شبکهمکانیزم مشارکتی نهادهای دولتی در برابر شبکه

 
 
 
 
 
 

 مواجهه انفعالی فرد                مواجهه تعاملی فرد                                                              

 
 
 
  
 

                                                                

 های اجتماعی مجازیمکانیزم تدافعی نهادهای دولتی در برابر شبکه

  های اجتماعی مجازیواجهه با شبکهسناریوهای م. 1شکل 

 گیرینتیجه

هایی وجود خأل پژوهش دهندههای اجتماعی مجازی، نشانگرفته در حوزه شبکهمرور تحقیقات انجام

شده در این حوزه، فاقد نگاهی جامع بوده و با دیدگاهی منسجم است؛ زیرا اغلب مطالعات انجام

اند. بنابراین، در این پژوهش سعی شده است ین پدیده پرداختهتنها به بررسی بعد یا بعضاً ابعادی از ا

های اجتماعی مجازی بپردازد؛ در این پژوهانه به بررسی و تحلیل شبکهکارگیری دیدگاهی آیندهبا به

پژوهانه، سه موج و چهار فضای سناریویی ترسیم راستا، پس از تحلیل این پدیده با رویکرد آینده

های اجتماعی مجازی و از سوی کننده مکانیزم مواجهه افراد با شبکهکسو بیانگردید. هر موج، از ی

کننده استراتژی نهادهای دولتی در برابر آن است. عالوه بر بررسی دو مکانیزم مواجهه دیگر، بیان

های اجتماعی مجازی، مکانیزم مواجهه نهادهای های نهادهای دولتی در برابر شبکهافراد و استراتژی

نیز در این زمینه بررسی شد. به طور کلی چهار سناریوی مختلف استخراج شد، که در هر یک  مدنی

از این سناریوها، مکانیزم برخورد افراد، نهادهای دولتی و در نهایت نهادهای مدنی در مواجهه با 

 سناریوی اول
 حلقه مفقوده

فعالیت نهادهای 

 مدنی

سناریوی 

 چهارم

سناریوی 

 سوم

سناریوی 

 دوم
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زی، ساای را در فعالهای اجتماعی مجازی تحلیل شد. در این بین، نهادهای مدنی، نقش ویژهشبکه

بخشی و هدایت افراد به سمت رویکرد و نگاه تعاملی بازی کرده و حلقه مفقوده و حلقه آگاهی

شوند؛ های نهادهای دولتی و افراد در دستیابی به سناریوی مطلوب محسوب میواسط میان تصمیم

د را به سمت توانند افراشناسانه و ...میای مدنی، فرهنگی، داوطلبانه، بومهچرا که با اشاعه فعالیت

های ها و شبکهتفاوتی مدنی و عضویت در کانالدایت کنند و از میزان انفعال، بیمشارکت و فعالیت ه

های اجتماعی مجازی را به فرصت تبدیل کنند. زا بکاهند و به نوعی تهدیدات شبکهاجتماعی آسیب

-نی بر این است که، فعالهای اجتماعی مجازی مبتپیشنهاد مقاله حاضر در زمینه سیاستگذاری شبکه

 ترین روشهای فردی، عقالنیهای دولتی و آموزشریزیهای مدنی، برنامهمزمان استراتژیسازی ه

ها و در نهایت تبدیل های اجتماعی اجتماعی، کاهش آسیبسازی استفاده از شبکهجهت بهینه

 ها است.تهدیدات به فرصت
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