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 چکیده 

جهانی شدن فرایندی است اجتناب پذیر که در عصر حاضر شتاب بیشتری گرفته و با شبکه های اجتماعی افراد را از بعد مکان 

 مختلف دبعاا بر ها سایت یناو نمی توان آنها را نادیده گرفت.  اجتماعی نقش پر رنگی در دنیای امروز دارندرهانیده است. شبکه های 

 نیز معایبی ر،شما بی ییاامز رکنا در ها شبکه ینا ند.ارتاثیرگذ لمللا بین حتی و هارکشو سطح در و ادفرا جتماعیا و دیفر ندگیز

 ضمن تا هشد آنبر سعی مقاله ینا در .آورد ربا بهافراد  ایبر را هایی سیبآ نداتو می زیمجا یفضا با کامل شناییآ معد که دارد

ما در اینجا  .دازدبپر افراد روی ها بر شبکه یناتاثیر  سیربر به جامعه در زهتا مولد یک انعنو به زیمجا جتماعیا یها شبکه سیربر

ضمن پرداختن به تاریخچه شبکه های اجتماعی و انواع آن ، به کارکرد های امروزی آن در هویت افراد و نقش آن در افت تحصیلی 

 تایجندانش آموزان می پردازیم و به الگوی استفاده از شبکه های اجتماعی را در بین دانشجویان و دانش آموزان را تببین می کنیم. 

 ینا از دهستفاا لکنتر ینا بنابر باشد می انندزفر باالخص ادهبرخانو جتماعیا یها شبکه یباال تاثیر از حاکی تحقیق ینا از حاصل

 .ستا وریضر یمرا ها ادهخانو در ها شبکه

 .فضای مجازی، فرهنگ سایبر ،افت تحصیلی دانش آموزان شبکه های اجتماعی، واژگان كلیدی:
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 مقدمه

 کرده رو روبه چالش با را اجتماعی حیات و فرهنگ های جنبه تمام ،اخیر های سال در ارتباطات جدید فناوری روزافزون گسترش

 در خوبی به اند توانسته ،ندارند زیادی خیلی عمر اینکه با که هستند اجتماعی روابط فضای از جدیدی نسل مجازی فضای. است

 توان می سو یک از که چرا ؛است برقرار سویه دو ارتباطی ،مجازی فضای و شدن جهانی بین رو این از. کنند باز جا مردم زندگی

 بودن گسترده ،دیگر سوی از و داد نسبت آن به را انسانی مرزهای فروپاشی و دانسته مجازی فضای پدیدآیی عامل را شدن جهانی

 ،سنتی مرزهای شکستن عامل را آن هنگام نابه فکری بارِش نیز و آن بودن فراگیر و زمانی بی و مکانی بی ماهیت و مجازی ارتباطات

 به و شده خارج (وگو گفت) گدیالو وضعیت از رفته رفته ،جهان ،ترتیب این به. دانست انسانی های ارزش سازی یکپارچه و ای قبیله

 سنین در بسیاری مردم .بپذیرند را او گفتمان تا کند می مجاب را همه ،یکی که چرا ؛است رفته پیش (صدایی تک) گمونولو سوی

 طریق این از ،واقعی دنیای در دور بسیار های فاصله از و اند آمده هم کنار مجازی فضای در متفاوت اجتماعی های گروه از و مختلف

 های پیام ،الکترونیک پست. است یافته افزایش اینترنت طریق از دیگران با ارتباطی های روش امروزه. کنند می برقرار ارتباط هم با

 ،ماجرا این پرده پشت در. اند شده اجتماعی روابط حفظ و گسترش برای هایی روش ،ها بازی و ها پایگاه وب ،ها روم چت ،کوتاه

 برجای خود از نشانی تا ،دهند می یکدیگر به اشتباه های آدرس گاه و ندارند همدیگر از شناختی هیچ شاید که دارند قرار افرادی

 . است کرده مواجه ،جدی چالش با را افراد روان و سالمت ،مسائل این همه لذا و نگذارند

 برقراری ،اینترنت اصلی کاربردهای از یکی و کنند می استفاده اینترنت از دنیا سراسر در نفر میلیون چهارصد به نزدیک روزانه 

 استوار متن بر اساساً ،مجازی فضای در ارتباط که است آن اینترنتی های ارتباط اصلی عیب شاید. است دیگران با اجتماعی ارتباط

 مانند مجازی فضای از ناشی یژتکنولو افزایش. است بهره بی رو در رو های تعامل در شنیداری و بصری های نشانه از ،بنابراین و است

 برنامه و کنیم درستی استفاده ها یژتکنولو این از چنانچه و تهدید هم و باشد فرصت تواند می هم همراه تلفن و ماهواره ،اینترنت

 دامنه تنوع ،جذابیت ،سرعت. بود خواهند جدی تهدیدی صورت این غیر در و شود می فرصت به تبدیل دهیم انجام مناسبی ریزی

 حساب به ما جوانان برای تهدیدی تواند می که است مجازی فضاهای های ویژگی جمله از بودن پنهان و خنثی ،باال حجم ،انتشار

 ،مجازی فضای ،ای ماهواره های شبکه با مواجه خود فرهنگی سبد در ایرانی خانواده امروزه. گیرد می بر در را جوانان روز به روز و آید

 های شبکه از بعضی. اند گرفته هدف را خانواده در تأثیرگذاری فرآیند از بخشی خود نوبه به کدام هر که است...   و مدرن های رسانه

 عبارتند ها شبکه این های برنامه مشترك پیام و است نهاده خانواده مقوله بر را خود تمرکز تمام تخصصی طور به که ای ماهواره

 دادن جلوه عادی ،یکدیگر به همسران خیانت سازی عادی ،خانواده ساختار مقابل در گسیخته ولجام سامان بی های خانواده ترویج":از

 ،"دختران برای جنین سقط دادن جلوه عادی و ازدواج جای به باشی هم فرهنگ ترویج ،ازدواج از پیش پسر و دختر جنسی روابط

 منفی تبعات جمله از آشنایان و دوستان با صحبتی هم از جوانان شدن دور ،ها خانواده گسستگی هم از ،عواطف و احساسات کاهش

 کالهبرداری ،دروغین شخصیتهای و ها وعده ،کاذب و دروغین های هویت ارائه. اند شده آن گیر در ما جوانان که مجازی فضاهای

 دری پرده ،باجگیری و استفاده ءسو خصوصی حریم به ورود ،ازدواج قداست شکست ،اینترنتی ازدواجهای راستای در واخالقی عاطفی

 . اند شده آن درگیر جوانان که است پدیدی نو اجتماعی آسیبهای جمله از اینترنت به اعتیاد ،عفت و حیا از

 به کاربران جذب ،پروری جاسوس ،عمومی افکار بر تاثیرگذاری ،ها خانواده فروپاشی ،خانه از فرار ،فساد های شبکه در عضویت

 آسیبهای مضرات دیگر از.. و کالهبرداری ،سیاسی اخالقی مالی جرایم گسترش ،فرهنگی هویت تهدید ،دشمن اطالعاتی های شبکه

 که است آورده بوجود تغییراتی نیز والدین و فرزندان رابطه حوزه در مجازی فضای گسترش. است مجازی فضاهای از ناشی پدید نو

 رفتن بین از ،یژتکنولو رشد دلیل به نسلی شکاف ،فرزند با والدین ارتباط کاهش ،مرجع عنوان به خانواده نقش کاهش به آن جمله از
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 چون مسائلی نیز ها ازدواج ،  بحث در. برد نام توان می را دو هر یا والدین از یکی برابر در ایستادن و والدین و فرزندان بین حریم

 افزایش ،فرزندان به آموزش برای والدین ناتوانی ازدواج برای هایی مهارت نداشتن ،همسرگزینی الگوی تغییر ،ها ازدواج ناپایداری

 ازدواج سن رفتن باال ،سنگین های مهریهú کرد اشاره توان رامی.   دریافت به تمایل ،عقد بدون نامزدی زمان در پسر و دختر روابط

 مدرن های رسانه با ایرانی مخاطب ،ها دی وی دی مجموعه و ای ماهواره های شبکه بر عالوه و مردان جنسی طلبی تنوع افزایش و

 تغییرات دچار ایرانی خانواده فرهنگی سبد ،است مواجه نیز است بلوتوث و پیامک امکانات به مجهز که همراه تلفن و اینترنت قبیل از

 ترویج و است غربی تمدن زندگی سبک نوع این خاستگاه که است مدرن زندگی سبک مروج نوعی به همگی که است شده فراوانی

 مسائل فرهنگ در سامانی بی گردد می موجب و سازد می شایع را غرب تمدن معرفتی های مؤلفه تمام الجرم ،زندگی از شیوه این

  یابد. افزایش کشور در جنسی

     یـجزی هـب هـک ریوـط هـبکنند. می یفاا نجها سرتاسر دممر بطروا در مهمی ربسیا نقش های اجتماعیشبکه وز،مرا ینیاد در

   دنوـنم هاـکوت و تسهیل ها شبکه ینا یشاپید سساا که ستا حالی در ینا .ندا هشد تبدیل دممر بیشتر ندگیز از ناپذیر ییاجد

  دوـخ نتاقاـمش لـخی رـب روز به روز رنوظهو انچندنه هپدید ینا نیز انیرا رد .ددگر می تلقی جامعه ادفرا نمیا تباطیار مسیر

 به مایل ودانسته  هـجامع تطبقا ایبر خالقیا دفسا و جتماعیا اتمضرها بوده، وجودشان را باعث آن مخالف ربسیا ای هعد .یدافزامی

 را ها آن دوـجو ده،مرـش دـجدی نتمد از یمظاهر را ها آن یگرد ای هعد ، مقابل در و هستند ها آن دنکر فیلتر و تعطیل ،بستن

 ،حفالو ادژـن ینیـحس ،شـبخ ینـما ،تـپرس دانزـی درزی،گو بیابوترا) ننددا می زمال بلکه ، مفید جتماعیا یها پیوستگی ایبر

3131 ( 

 گریکدی با مختلف یها زبان و فرهنگ با مردم انیم ارتباط آمدن بوجود باعث آن از جهان مردم شتریب استفاده و نترنتیا ظهور با

 ارتباطات عصر را 13 قرن و دارند قرار یسرگرم و ارتباط یبرقرار یبرا وب یفضا از استفاده صدر در یاجتماع یها شبکه.  است شده

 رتبه در رانیا و است ادیز اریبس یاجتماع یها شبکه از استفاده رانیا در باالخص و جهان در امروزه مختلف لیدال به بنا.  اند دانسته

 طیمح گونه نیا که ییها تیجذاب هم آن لیدل دیشا دارد اریاخت در را باال یها رتبه متفاوت یاجتماع یها شبکه از استفاده یبند

 و لیتحص جمله از موارد از یلیخ بر و مختلف مسائل به نگرش نحوه و عملکرد ، رفتار در رییتغ باعث یاجتماع یها شبکه.  دارند ها

 یعاجتما یها شبکه از استفاده دیبا روانشناسان و شناسان جامعه و متخصصان نظر طبق کل در.  دارد میمستق ریتاث....  و تیهو

 یها امدیپ انیب به نیچن هم.  شود یم جوانان نیب در یگر یپوچ حس و وقت اتالف باعث رایز کرد تیریمد را آموزان دانش یبرا

 . میپرداز یم یاجتماع یها شبکه از حد از شیب استفاده یمنف

 ینترنتا یشاپید یخچهرتا 

 لسا تاهشد منجاا یها سیربر طبق 1133ودحد جمعیت با انیرا دی؛میال21/5 دارای نفر نمیلیو13/5 می ینترنتابررکا نمیلیو 

 از بیشتر یگرد رتعبا به.باشد51 لسا در که ستا حالی در ینا ، نددار سترسید) سرعت کم حتی(ینترنتا به انیرا جمعیت صددر

 نظر 1111 فقط151 از. ستدارا را اول تبهر میانهورخا در ینترنتا انبررکا ادتعد نظر از انیرا.شتنددا سترسید ینترنتا به نیایرا ارهز

 نمیلیو رماآ باالترین دارای نعربستا انیرا از پس.دارد را دوم تبهر یهرسو و دارد ارقر اول رده در انیرا هم ینترنتا انبررکا اتعد شدر

 حمانیر3131) نمیا از رکشو ینا ینترنتیا انبررکا ادتعد و ستا13 ودحد در جمعیت نفر نمیلیو 33 و بخشانو.(ستا هشد آوردبر نفر

 از پس که ستا آن از نکنندگا دهستفاا توسط آن در دشگر و سیر به مستمر یشاگر و بهذجا ینترنتا صخا یها خاصیت از یکی ،

 نناآ ایبر آن ونبد ندگیز و آورد می ینترنتیا دعتیاا ادفرا برخی ایبر که یحد تا کند می بستهوا دخو به تشد به را ادفرا مدتی

 بطروا گسیختگی هم از هندداربر در که ستا نیروا_ژیفیزیولو لختالا یک،ینترنتا به دعتیاا ننشناساروا نظر از. دشو می غیرممکن

 ستا یشافزا به رو وزهمرا که ای هپدید ،تیومر.(باشد می جتماعیا واینزا و گیدفسراب،اضطر،اعاطفی3131) تختالال،اجتماعیا
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 سایلو ینا از انندزفر که سیبیآ ترین مهم و ستا هااربزا ینا دعملکر چگونگی از لدینوا عطالا معد و تباطیار یهااربزا شگستر

 ینا. دارد منفی و مثبت یها جنبه جمعی طتباار سایلو.ددگر می اربزا ینا از صحیح دهستفاا در لدینوا دننکر مدیریت به میبینند

 را هایی تهدید،ما ایبر نشدا تولید و توسعه و زنیا ردمو اوانفر تطالعاا به یابی ستد قبیل از مناسبی یها فرصت غمر علی هپدید

 دیاز مشغله لیلد بهآن از ستدرنا دهستفا،اهندد می تشکیل ناانوجو و ننااجو را آن انبررکا بیشترین که نجاازا و زدمیسا ادفرا متوجه

 کشید لطو لسا11 در سینما تا کشید لطو لسا. کند تهدید را رکشو مدرآکا و پویا وینیر نداتو می نهاا نگر کم رتنظا و لدینوا

 جعبه ینا نیز ننیاایرا نتلویزیو تولید از پس لسا که حالی در.دمیشو گیرترافر روز هر انیرا در ینترنتا11،بیاید انیرا به یوراد تا

 ندکیا3121 مرکز توسط انیرا در ربا لیناو ایبر یا و دشو ساخته انیرا31 فاصله به ینترنتا ماا نددبر دخو یها خانه به را ییدوجا

 تنها نه ینترنتا نکنو تا نماز آن رد،ازمیگذ لسا لسا در نیایرا انگر هشوپژ که مانیز از که ریطو به.مدآ انیرا به نشد عمومی از

 شدر رینفجاا رتصو به نجها یها رکشو سایر شدند متصل ینترنتا به یاضیر و ینظر فیزیک تتحقیقا 12 دربلکه ما رکشو در

 و هاست بچه ابخو قتاا در یانهرا یجا که گرفت شکل نیایرا یها ادهخانو غلبا بین غلط هنیتذ ینا که نماز آن از. ستا دهکر

 و ها بچه بیست اتنمر لقبا در لدینوا بیشتر که نماز آن ،ازهستند هکنند مسرگر ظاهر به فقط سیلهو ینا انبررکا بیشترین نهاآ

 ثابت رتکا سیم یک با زاربا ددرموجو اههمر تلفن یها گوشی جدیدترین خرید لقو تحصیلی لسا یک نپایا در عالی نامهرکا یافتدر

  یهاارفزا منر جدیدترین خرید ایبر ای ارهماهو تتبلیغا تاثیر تحت تشد به ها بچه که موقع آن ،ازندداد دخو نناانوجو و انندزفر به را

 ینا ها بچه غتافر تقااو دنکر پر و تشویق حصطالا به ایبر هم هادرما و رپد و گرفتند ارقر...و زیبا یها دی سیی،کامپیوتر

 زبا نهاآ ایبر گاهانها نا هم را ینترنتا ینیاد به ورود دروازه و نددکر تهیه دخو ممعصو انلبندد ایبر را جمعی طتباار رنمد سایلو

 رنمد فتآ ارانهز و نی،رواجتماعی،اگیادخانو یها سیبآ شدیدترین ضمعر در را دخو اننوجو ندزفر ستهاناخو همه و همه.نددنمو

 تتهاجما ینا مقابل در یسپر نداتو می نچهآ نمیا ینا در.ستا هشد ها ادخانو کثرا گیر مندا متاسفانه که سیبی،آندداد ارقر روز

 ینا از لدینوا سانیر عطالا و ها سیبآ ینا شناخت باشد فرهنگی 3132)

 مفاهیم

روند جهانی شدن عبارت از روند گسترده » مفهوم جهانی شدن در فرهنگ علوم اجتماعی نلسون این چنین تعریف شده است : 

بین المللی شدن ارتباطات و سازمان های اقتصادی و تجاری است و در حوزه اقتصاد آن را می توان در موافقت نامه های تجاری و 

 « جارت بین المللی و رشد و وابستگی متقابل را بررسی کرد . بین المللی و افزایش گسترده میدان ت

، ویژگی های روند جهانی شدن عبارت است از : بین المللی شدن تولید ، تقسیم کار جدید بین المللی « رابرت کوکس » از نظر 

 ( 323:  3131نادران ،  ، حرکت مهاجرت از جنوب به شمال و محیط رقابتی جدید که در جریان جهانی شدن پیدا می شود . )

 منظور از پدیده جهانی شدن شکل گیری شبکه گسترده جهانی برای مبادله اطالعات است .

گسترش روابط اجتماعی و اقتصادی در سراسر » گیدنز در کتاب جامعه شناسی ، جهانی شدن را اینگونه تعریف کرده است : 

مردم از سازمان ها و شبکه های اجتماعی تاثیر می پذیرد که هزاران مایل جهان در دوران کنونی ، جنبه های متعددی از زندگی 

دورتر از جوامعی که در آن زندگی می کنند ، قرار دارند . یکی از جنبه های اصلی مطالعه جهانی شدن ، ظهور یک نظام جهانی است 

 «ر بگیریم . یعنی از برخی جهات ما می باید ، جهان را به صورت یک نظم اجتماعی واحد در نظ

 تعریف هویت در چند جز

 دارد . را استمرار و پویایی دگرگونی، نوعی خود در و است شدن حال در امری هویت

  «خود  » آگاهی یعنی. «دیگری  » برابر در «خود  »  یعنی گرفته، تشخص از بگیرد تشابه از آنکه از بیش را خود اعتبار هویت

 «دیگری  » به نسبت
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 از ستا «خود  » بازشناسایی و شناسایی و تعریف بلکه نبوده مساوی هویت مفهوم با یعنی بوده، خود بازتفسیر نوعی هویت

 «دیگری  » با ارتباط رهگذر

 است . زمان و( فضا)مکان از تابعی هویت

  ؟چیست جتماعیا شبکه

ای از افراد های اجتماعی به مجموعه( شبکه3131 ،بانیدژ).هستند جتماعیا یها شبکه جتماعیا یها سانهر ترین مهم از یکی

 اكشترا به را دخو رفکاا و فعالیتها ،ها یمندزنیا ت،طالعاا مانند اردیمو و شتهدا طتباار یکدیگر با هیوگر رتصو به کهشود گفته می

 تاثیر یها مولفه"دایهو بین".نددار تتباطاار و تطالعاا آوری فن با مستقیمی و یکدنز ربسیا بطهرا جتماعیا یها شبکه. ندارمیگذ

 در دیبررکا بطرا یها برنامه و وب توسعه یپیامدها و دهکر ترسیم ازیمو شکل به را جتماعیا زیمجا یها شبکه سطح در ارگذ

 یکی .کند می ادقلمد ینترنتا در جتماعیا یها شبکه شدر موجب حقیقت در را نالینآ لتصاا د،عتماا اری،گذ اكشترا به زنیا رکنا

 موثر و ترین هعمد از .ستا"ینترنتا" ،هدد می قسو جهانی ههکدد یسو به انرآ که ن،جها سطح در تباطیار سایلو مهمترین از

 به روز و ستا رداربرخو ننااجو نمیا در باالیی نسبتا ذنفو ضریب از که هستند جتماعیا یها شبکه ینترنتا یفضا در فضاها ترین

 شبکه یمند عالقه ننداتو می انبررکا آن در که ستا هایی سایت جتماعیا یها شبکه .دشو می ودهفزا نکنندگا دهستفاا رماآ روز

 شبکه (3131  ج،حال و رکا محکم).نداربگذ اكشترا به وتمتفا رطو به انیگرد با را دخو یها فعالیت و رفکا،اها زیمجا جتماعیا

 یشبکهها. ستا زیمجا محل یک در ادفرا فیزیکی غیر رحضو یا جتماعیا شبکه یهاوهگر و تتباطاار از ایهنجیرزمجازی  جتماعیا

 ،کنند صحبت باهم مختلف مسائل ردمو در نندامیتو آن از رعبو نماز در دممر که میمانند مختلفی یهاراه مثابه به جتماعیا

 خاصی وهگر یا صخا دفر با....  و نوشته ستد ،هاواژه ،یدئوو ،عکس از عما مختلف یقالبها در را دخو خصوصی یا عمومی تطالعاا

  (.3131) دژبانی، نداربگذ اكشترا و نمایش به

 فیسبوک

فیسبوك با حفظ ویژگی های نسل قبل ، امکانات تازه و جذابی را به همراه داشت مانند استفاده از اپلیکیشن های کاربردی ، 

.... فیسبوك را به انتخاب شماره یک کل کاربران در دنیا کرد . ارتباط با گوشی همراه ) اندروید ( ، اشتراك گذاری و به روز بودن و 

این شبکه اجتماعی عالوه بر تاثیر خود در فضای اجتماعی در فضای واقعی و گفتگو های محاوره ای میان افراد تاثیر خود را گذاشته 

 است ، واژه های چون الیک ، شیر کردن ، بالك و آنفرد شردن و .... .

رود سازمان های رسمی و تجاری و گروه ها به فیسبوك باعث شد تا شکل رسمی تری به خود گیرد و یکی از از طرفی دیگر و

فضا های تجارت الکترونیک و بازار اینترنت جهت تبلیغ کاال شود . فیسبوك در حال حاضر به هفتاد زبان زنده دنیا ترجمه شده است 

قرار داده است که به وسیله آن کاربران می توانند به ترجمه هر قسمت که می  و برای ترجمه سایت یک برنامه در اختیار کاربران

 خواهند ، بپردازند .

، کاربران  1131فیسبوك مهمترین پدیده عصر حاضر در فضای مجازی است و میلیون ها کاربر عضو آن هستند . طبق آمار سال 

فراد تداخل دارد . این تداخل هم می تواند مثبت و هم منفی و بسته . فیسبوك با زندگی واقعی ا3میلیون نفر رسید  511فیسبوك به 

 به نوع استفاده و مدت زمان درگیر بودن با آن در روز است .

آن چه مسلم است شبکه های اجتماعی دیگر جزئی از زندگی مردم به خصوص جوانان است و در برخی موارد نقش پر رنگ تری 

سیاسی و .... اقدام به ایجاد یک  –ورزشی  –فرهنگی  –ای اجتماعی و سازمان ها و مراکز علمی دارد . هم اکنون بسیاری از نهاد ه

                                                           
 مروری کوتاه بر تاریخچه فیسبوک به مناسبت 7 سالگی آن. ای تی بالگ 1
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 شبکه اجتماعی مخصوص خود کردند .

 ابعاد هویتی افراد و هویت جمعی مجازی

ی صیت ذات هستهویت در فرهنگ لغت به این معنی است که حقیقت شئ یا شخص که مشتمل بر صفات جوهری او باشد . شخ

 خود ررفتا به حالیکه در است، دیگران به نسبت تمایز بروز برای انسان تالش » هویت که دارد اعتقاد گافمن وجود منسوب به اوو 

 و گیردمی منشا انسان اجتماعی زندگی از مکان و زمان تصور هایشیوه: »نویسدمی هویت، تعریف در دورکیم« دهد . می شکل

 تعریف "گروه با فرد شدن یکی" را معنا و داندمی "معنا دهندهسازمان" را هویت ساسن« دارد .  هویتی باورهای بر اساسی تاثیری

 کند .می

 فیایجغرا با اما،) زمان هم اجتماع یک صورت به ارتباطات و اطالعات فناوری واسطه به هاانسان تاریخ، در بار نخستین برای اکنون

 هویت" نوعی اشتراك این. است کرده مشترك یکدیگر با را آنان اطالعات انباشتگی و ارتباطات گسترش که انددرآمده( متفاوت

 شکل را فردی هویت...( و قومی هویت ملی، هویت مانند) فرد هر هویتی ابعاد دیگر کنار در که است کرده ایجاد "مجازی جمعی

امروزی جوانان به دلیل استفاده فراوان از سیستم های دهد . اما مشکل اساسی تعارض میان هویت های سنتی و پیشین با هویت می

ارتباطی . حتی کار به جایی رسید که برخی از والدین و سیاست مداران محافظه کار از بی هویتی نسل جوان گله کردند . شاید 

باعث جدایی دو نسل  سرعت تغییرات در چند سال اخیر در زمینه شبکه های اجتماعی و ظهور اینترنت ) دهکده جهانی ( باشد که

 از یکدیگر شده است .

امروزه افراد خرید اینترنتی می کنند و مشغول تحصیل مجازی هستند و حتی در امتحانات هم به صورت مجازی شرکت می 

 کنند . به سراغ تفریحات شبکه ای می روند مثال بازی می کنند یا با دیگران و دوستان خود در مکان های مختلف چت می کنند .

به دنبال شغل می گردند و در محیط مجازی کار خود را انجام می دهند ، گردش حساب خود را در سیستم الکترونیکی بانک ها 

چک می کنند و یا به حساب دیگران پول واریز می کنند . فضای سایبر این امکان را به اشخاص می دهد که هویت حقیقی خویش 

  –این معنای هویت مجازی است  –یدی وارد آن می شوند را مخفی می کنند و با هویت ساختگی جد

در بعضی از تعامالت اینترنتی نظیر خرید الکترونیکی و تحصیل در دانشگاه مجازی و چک کردن حساب خود مجبور هستیم با 

سایبری ، آزادی  هویت واقعی خود ظاهر شویم اما در سایر موارد می توان با هویتی ناشناس ظاهر شد . با هویت مجازی در فضای

بیان بیشتر می شود و احساس مسئولیت از بین می رود . هویت مجازی به معنای بی نامی نیست بلکه به معنای شناخته نشدن یا 

 ناشناس بودن است .

 کنندهیینتع عنصری مکان و کردندمی زندگی آن در که بود ایمادی فضای به وابسته دیگران با روابطشان و افراد هویت گذشته در

همان طور که واکر می گوید که در دنیایی که به طور فزاینده به یکدیگر وابسته می شود ، دیگر مرز های سنتی جوامع در  .بود

 ارتباطی، و اطالعاتی نوین هایتکنولوژی ظهور بواسطه حاضر حال در اما ( Walken , 3333 : 31نوردیده خواهد شد . ) 

 را یجغرافیای مرزهای تواندمی بلکه نیست، وابسته خود بومی و محلی مکان به دیگر فرد و رفته بین از نمکا و زمان هایمحدودیت

 هایارزش و هانگرش هویت، در مهمی نقش تواندمی ارتباطات در فضای مجازی باشد . این ارتباط در تریبزرگ جهان با و کند طی

 یزیاد هایقابلیت و هافرصت تواندمی ها،محدودیت و تهدیدها داشتن عین در که است فضایی مجازی، باشد . فضای داشته جوانان

 ار فضا این دوم درجه در و کنند شناسایی خوبی به را جوانان نیازهای اول درجه در باید گذارانسیاست. باشد داشته همراه نیز را

 به که یزمان تا. بروند  جوانان ذائقه با متناسب و جذاب هایقالب در سالم و مناسب محتوای تولید سمت به و کنند مدیریت بدرستی

 جوانان که داشت انتظار نباید ندارد، وجود جوانان فراغت اوقات برای مدونی ریزیبرنامه و نگرفته صورت عملی اقدامی فرهنگی، لحاظ

 یازهاین شناخت: نمایدمی ضروری امر سه بین این در نتیجه در. بمانند مصون جدید هایتکنولوژی از استفاده به مربوط تهدیدهای از

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 .آنها فراغت اوقات برای صحیح ریزیبرنامه و تدبیر و آنان سازیآگاه جوانان،

نفر از دانشجویان در مورد استفاده از شبکه های اجتماعی  213میان  1طبق تحقیق و بررسی که در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 به دست آمد : spssبه روش توصیفی تحلیلی انجام شد ، نتایج زیر بعد از تایید روایی محتوا و پایایی و ورود داده ها به نرم افزار 

 . اکثر افراد شرکت کنده در این پرسشنامه مونث بودند 

 5/52 %  نفر  322نفر در این شبکه ها عضویت داشته و  351شبکه های اجتماعی اطالع داشته اند و از افراد از

 به طور مرتب حساب کاربری خود را بررسی می نمودند .

  ساعت در روز بود . 32میانگین استفاده از شبکه های اجتماعی 

 ری در ی ، بهداشت و پرستادانشجویان دانشکده های ) به ترتیب بیشترین شرکت کننده ( پیراپزشکی ، پزشک

 این پرسشنامه شرکت کردند .

 . بیشترین فراوانی استفاده از شبکه اجتماعی فیسبوك بود 

  بیشترین دلیل استفاده از این شبکه ها شامل ارتباط با دوستان قدیمی و ارتباط با دوستان کنونی و سرگرمی

 است .

 کارکرد شبکه های اجتماعی

سانه ها ، از جمله شبکه های اجتماعی ، اطالع رسانی از تحوالت و وقایعی است که در محیط یکی از کارکرد های اساسی ر

 اجتماعی واقع می شوند .

هدف کلی هر شبکه اجتماعی ایجاد سرمایه اجتماعی و تسهیل ارتباط بین متخصصان و هنرمندان و صاحبان حرفه های متعدد 

از مسائل مهم و مورد توجه تمامی حوزه های علمی است . از این طریق ، دانش  است . تبدیل سرمایه فردی به سرمایه اجتماعی ،

 فردی به دانش جمعی تبدیل و در واقع از دانایی جمعی برای حل مسائل و مشکالت دنیای علم بهره برداری می شود .

 های جهان کشور تمام در صیلیتح افت و تحصیل ترك باشد ، امروزه می معضالت آموزشی از یکی ٬ ایران در تحصیل ترك روند

 ایکشوره از بسیاری مانند ایران آموزشی است . نظام آموزشی مسئوالن نظام حتی پرورش و و آموزش مسائل و مباحث ترین عمده از

اقی ب الینحل مشکل این هنوز گرفته انجام به حال تا که هایی کوشش رغم علی و برد می رنج بیماری سلسله یک از حال رشد در

 این انگربی متوسطه مقطع در تحصیلی بخصوص مختلف مقاطع در آموزان دانش تحصیل ترك در عوامل مشترك است . برترین مانده

 و تنبیه ‚خشونت و مدرسه خانه نامناسب محیط همچنین و است داشته را نقش بیشترین فقر انگیزشی و مالی فقر که است حقیقت

 راهم میف تحصیل ترك های شودزمینه ضعیف شاگردان تحصیلی انگیزه می شود باعث که بیهوده های سختگیری ‚ معلم تشویق

 گردد .

 زانموآ نشردافتادرر ینترنتا نقش

 با جامعه ادفرا از یکثیر یها وهگر شد سبب سترسید سهولت نهایت در و ینترنتا و اههمر تلفن قبیل از سایلیو تولید یشافزا

 عجیب نقر در که ریطو به کنند اپید راه زیمجا ینیاد ینا به مختلف سنین13 دكکو یک اههمر تلفن شتندا3 کسی ایبر ساله

 ها آن به اردمو برخی در و اردند زانموآ نشدا تحصیل روی بر منفی تاثیر تنها سایلو گونه ینا که ندا داده ننشا ها سیربر.  نیست

 از بیشتر متاسفانه زانموآ نشدا روی بر ها آن منفی تاثیر که ستا ینا توجه قابل نکتۀ لیو.  کند می هم کمک شیزموآ مسائل در
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 2شماره  – 22دوره  – 32تابستان  –منتشر شده در فصلنامه علمی پژوهشی طب و تزکیه «  1931بیرجند در سال 
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 همه اعخترا بدترین را اههمر تلفن اعخترا ، سلحها اعخترا از بعد ادفرا که داد ننشا نگلیسیا مجله یک تتحقیقا.  نهاستآ مثبت تاثیر

 مثال.  ستا شتهاگذ تاثیر زانموآ نشدا قخالا حتی و ها قتاا تزیین و نپوشید سلبا عنو بر سایلو ینا وزهمرا.  ننددا می ها نماز

 هیوال عکس ، غریب و عجیب یپوسترها از ستا پر اریود و در ، ای شتهاگذ پا یگرد یفضا به گوئی ، شویم می ها آن قتاا وارد قتیو

 سیبآ دیجاا در نداتو می ، اههمر تلفن و ینترنتا از حد از بیش دهستفاا... و غربی موسیقی وهگر و كترسنا یها فیلم شخصیت ،

 خیلی تمرکز معد، زانموآ نشدا فطر از خشونت دیجا،ا ادهخانو و جامعه یسو از زانموآ نشدا جتماعیا لکنتر معد، نیروا یها

 (3135 ، رانهمکا و محسنی).باشد شتهدا دییاز ثرا زانموآ نشدا غگوئی،درو زانموآ نشدا ابخو لختالا د،یاز

 از شبکه های اجتماعی پیامد های منفی استفاده بیش از حد

طردشدن  یتجربه و وجدان عذاب  _زناشویی  اختالفات و حسادت  _هویت  بحران  _افسردگی  و نارضایتی تنهایی، یچرخه

 و کالمی هایمهارت بر تسلط کاهش   _واقعی  ارتباطات کاهـش _تحصیلی  افت _تحقیق  برای توانایی و آموزش سطح افت _

 خشونت  و خشم   _جسمی  سالمت خطرافتادن به  _زمــان  اتالف _نوشتن  و خواندن

 1عوامل و دالیل ترك تحصیل

برخی از دانش آموزان از روی میل شخصی درس نمی خوانند ، بعضی انگیزه الزم را برای درس خواندن از دست داده اند و صرفا 

مر می دانند و حضور در بازار کار را به مراتب از درس خواندن مدرسه را نوعی وقت گذرانی می دانند . برخی درس خواندن را اتالف ع

 برای پولسازی بهتر می دانند . یقینا انگیزه های افراد با هم متفاوت است .

اما آنچه در سالهای اخیر بر روند ترك تحصیل دانش آموزان تاثیر قابل قبولی داشته است استفاده از شبکه های اجتماعی و رایانه 

 .در فرهنگ عمومی را باعث شده است ب نفوذ ماهواره به خانه ها افزایش یافته است و از قبیل این موارد که یک نوع تغییراست . ضری

همچنین نا مناسب بودن رشته های دانشگاهی با بازار کار و عدم تناسب و تعادل بین فارغ التحصیالن و بازار کار بازتاب بدی در 

 گذاشته است و موجی از عدم ترغیب را در میان این نسل حساس دامن زده است . آینده تحصیلی نوجوانان بر جای

خانواده ها نقش مهمی در فراهم ساختن زمینه رشد و پرورش توانایی های فرزندان خود بر عمده دارند . والدین می بایست 

رت دائم و منظم بر فعالیت های یادگیری ، توجه آرامش خاطر و اطمینان در کودکان و نوجوانان به وجود آورند و این جز در سایه نظا

به شرایط روحی و روانی و بررسی وضیعت درسی دانش آموزان در منزل و مدرسه امکان پذیر نیست . دستور دادن و امر کردن و 

والدین  نیست که سرزنش و تنبیه جز افت تحصیلی هیچ نتیجه نخواهد داشت . در دوران بلوغ و نوجوانی ، برای آنان چندان خوشایند

به آنها گوشزد کنند که چگونه تکالیفشان را انجام دهند . نوجوان در این دوره احساس استقالل می کند و دوست دارد به ارزش های 

 او احترام گذاشته شود . در این دوران نیاز به نظارت غیر مستقیم است و حس کنترل از طرف والدین بر او القا نشود .

ن و والدین به این مساله نرسیده اند و باور نکرده اند که زمانه در حال تغییر است و ادبیات والدین دیگر راهگشا متاسفانه مسئوال

 نیست و زبان جوانان و نوجوانان امروزی با نوجوانان دهه های قبل متفاوت است .

ه افراد تحصیل کرده نیز فرق کرده است همه افراد راحت طلب شده اند و می خواهند ره صد ساله را یک شبه طی کنند حتی نگا

. امروزه برخی از پزشکان حاضر نیستند در مناطق محروم کار کنند و برخی مهندسین حاضر به اشتغال در جنوب کشور نیستند و 

 همه دوست دارند در شهر های بزرگ سکونت داشته باشند و کار کنند .

 بکوشند تا نگاه جوانها را به زندگی تغییر دهند .  همه مسئولین آموزش و پرورش و نهاد های دیگر باید
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  گیری نتیجه و بحث

 و ارتباطات بیشتر هرچه نزدیکی سبب امر این و یافته افزایش امروزی دنیای در... و ماهواره ،اینترنت مجازی فضاهای از استفاده

 هایی چالش سری یک بروز سبب آن از نادرست و نابهنجار استفاده ،دارد مجازی فضای که مثبتی تأثیرات از جدای. شود می تعامالت

 و اخالق در هایی اختالل ایجاد سبب شناسی روان نظر از امر این که ،دارد همراه به را اینترنتی اعتیاد اول درجه در که شود می

 شود می بیگانه کرده رشد آن در که هایی واقعیت با فرد ،کند پیدا ادامه مستمر طور به امر این اگر. شوند می فرد هویتی شخصیت

 ارزش و عناصر مقابل در و شوند می اهمیت کم و ارزش بی ،کند برقرار ارتباط آنها با توانست می زمانی که را الگوهایی و هنجارها و

 می فرد شخصیت و هویت در دوگانگی ،امر این نتیجه. هستند تعریف قابل مجازی فضای بطن در که سازد می آن جایگزین را هایی

 مجازی فضای به وابسته فرد ،دارد وجود مجازی ارتباطات در که سرعتی به توجه با.  اندازد می مخاطره به را او روانی سالمت که شود

 خواهد می که چیزهایی حداکثر به توانست می هایی دکمه زدن با چیزی هر به یابی دست برای که جا آن از ،غیرواقعی دنیای در

 شود می تبدیل ضعیف تحمل قابلیت با اراده کم فردی به ،برسد خود های خواسته به سرعت این با نتواند واقعی دنیای در اگر ،برسد

 گذشته به نیاز ،برگردد واقعی دنیای طبیعی حالت به دوباره که این برای و شود می منزوی و گیر گوشه مستمر زمان مدت در که

 در که ،شود آشنا آن روانی های جنبه و مجازی فضای از استفاده صحیح های قابلیت با فرد تا است نیاز مدت این در که است زمان

 فرهنگ ،دارد پدیده این که منفی و مثبت اثرات و مجازی فضای از صحیح استفاده به نسبت جامعه سطح در تا است نیاز ارتباط این

 باشد. مؤثر بسیار تواند می امر این در دولت نقش که ،است کشور فرهنگی مراکز وظایف از یکی امر این که شود سازی

 منابع

های اجتماعی با سبک زندگی بکهش فرـمص هـبطرایـسربر(، 3131) درزگو سلمانی ر،منصو ثوقیو وش،سر فتحی .3

 همدیزـس رهماـش.رماـچه لاـس.ناـناجو ناختیـش هـجامع تاـمطالع لنامهـفص(، لاـخلخ شهر ننااجو مطالعه ردمو)ننااجو

  .33- 33 تصفحا. .

 3131، تهران : انتشارات آتی نگر ،  1آذرخش سمیه ؛ آذرخش سپیده . شبکه های اجتماعی در محیط وب  .1

،  351حبیبی ، شهاب ، قصه از کجا شروع شد ؟ نگاهی به تاریخچه شبکه های اجتماعی ، ماهنامه وب ، شماره  .1

  3133اسفند 

مفهوم ها و کارکرد ها ، فصلنامه انجمن  –ه های اجتماعی خانیکی هادی ؛ بابائی محمود ، فضای سایبر و شبک .2

 ایرانی مطالعات 

،  11( ، مفهوم شناسی هویت مجازی در فضای سایبر ، مجله ره آورد نور ، شماره  3133خسروی ، آرش )  .5

  3و2و3صفحات 

 تهران دانشگاه چاپخانه: تهران نامه، لغت ،3112 اکبر، علی دهخدا،

( ، کارکرد شبکه های اجتماعی در عصر جهانی شدن ، نشریه دانشگاه آزاد  3133)  رحمان زاده ، سید علی .3

  13 – 23، صفحه  3، شماره  3، دوره  1اسالمی واحد قیامدشت ، مقاله 

 .آموزان دانش بین در اینترنت از استفاده و فراغتی سبک ،(3132)ایرج، فیضی، .2

 سایت نشانی: http://vista.ir/article/111313( 3131)مجازی فضای در دوم زندگی ویستا، .3
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 3(  علی، بانیدژ- 3131.نیایرا ادهخانو و زیمجا جتماعیا یها شبکه نوپدید یها سیب؛آ) .3

های اجتماعی به دنبال چه هستند؟، فصلنامه دانش انتظامی (، شبکه3131محکم کار، حالج، محد مهدی) .31

 .23-313ص خراسان شمالی، سال اول، شماره دوم، تابستان، 

(، بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای 3135محسنی، منوچهر، دوران، بهزاد و سهرابی، محد هادی) .33

، زمستان، ص 2های تهران، مجله جتمعه شناسی ایران، دوره هفتم، شماره اجتماعی کاربران اینترنت در میان کافی نت

35-21.  

 /http://www.parsine.com/fa/news/53311 : عی ، پارسینه ، هویت مجازی و تعارض های اجتما .31

 .3131، پاییز و زمستان  3جامعه اطالعاتی ، دوره اول ، شماره نشانی سایت 

  .1ج  –فرهنگ لغت فارسی عمید  .31
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