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 چکیده

در بستر يك جامعه اطالعاتی پیچیده، به وجود همگرايی در يك يا چند زمینه با هدف  های اجتماعی شبکه

ها، . دلیل موفقیت اين شبکههستند های اجتمـاعیشبکهيکی از عوامل تغییرات اجتماعی، امروزه  آيند.می

منفی بر هم تأثیرات تاثیرات مثبت و  هم هـای اجتماعی ها است، شـبکهآن داشتن رنگ و بوی اجتماعی

سرعت  .از بعد اجتماعی هستند دارای نفع و ضرردولبه هستند که  یشمشیر چونها . آنگذارندمیجامعه 

از رشد شديد آن در  خبرهای ارتباطی قابل مقايسه نیست و آمار با هیچکدام از انواع شبکه ها همآنرشد 

ه توان گفت کدر فضای سايبر بر بستر اينترنت می پديد آمدهرويدادهای با توجه به آينده نزديك دارد. 

ها را و روابط آن ها و دوستان شدهتر در بین افراد، گروهروابط اجتماعی قویباعث به وجود آمدن اينترنت 

ر د موجب تسهیل و تسريع نهادهای اجتماعی شده است عالوه بر اين کهفضای سايبر  تر کرده است.آسان

. اين مسئله به ذهن ها به روابط غیر شخصی و رودررو شده استعین حال باعث محدود کردن افراد و گروه

های تغییراتی اساسی در ذات و طبیعت روابط در جامعه و اجتماعات و پاراديم ايجاد پیاين فضا در آيد که می

 .باشدعی میحاکم بر فضای واق
 

 جنگ نرم سايبر،فضای ، اتهای اجتماعی، تهديدشبکه کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 .کندفراهم میهای اجتماعی تحت نام شبکهگیری اجتماعات جديد از کاربران را مجازی مجال شکل فضای

نموده به طوری که هر روز سهم  رشددر جامعه امروز ه سرعت های اجتماعی و ارتباطی مبتنی بر آن، بهفضای مجازی و شبک

ارتباطی  ایههای اجتماعی و شبکههگردد. شبکبیشتری از تعامالت فیزيکی افراد جامعه از اين بستر به صورت مجازی تبديل می

ازی س اند. شبکه سازی، جريانگذاشتهگیری تأثیرات چشمافکار عمومی جوامع تغییر ها در دهه اخیر بر موبايلی در کنار ماهواره

های مختلف، آثار خود را بصورت نرم، نامحسوس و غیرمنتظره در فضای فرهنگی های نوين در برهههموج آفرينی اين رسان و

  .اجتماعی و سیاسی کشورها نشان داده است

ی، اساس عقايد مذهبتوانـد بر کنند. اين تمرکز مـیهای خاصی از روابط افراد تمرکز میای اجتماعی بر روی جنبههرخی از شبکهب

 ها هستند بر اساسهـای اجتماعی نیز افرادی را که مايل به عضو شدن در اين شبکهسیاسی يا غیره باشد. بسیاری از شـبکه

 (Rajat, R ,2009 .)کننـدهـای ذکـر شـده محـدود مـیهمان جنبه

خود را به فضای واقعی جامعه سرايت داده و  هایهای اجتماعی به عنوان سربازان جديد جنگ نرم دول غربی، فعالیتشبکه

گیرند؛ نبود بسیاری قیود و های سیاسی و اعتراضی را بر ضد دولت هدف برعهده میهماهنگی و سازماندهی بسیاری از تجمع

های نگیزهای وجود دارد، در محیط مجازی، گستره فعالیت در اين فضا را برای اهداف و اها که برای ساير اقسام رسانهمحدوديت

 (4931ورد نور، آ)فصلنامه ره.دهدامنیتی و سیاسی در جنگ نرم افزايش می

ها شـده اسـت کـه قابـل انکـار نیسـت. های اجتماعی باعث تغییـرات زيـادی در نحـوه روابط بین انسانرشد روز افزون شبکه

 شود، نیز از اين قائـده مسـتثنی نبـودهيـك کشور میهای زندگی اجتمـاعی در هر کشوری نیز که شامل تمامی جنبهامنیت ملی 

 (4931)تقوی تقی ومحمدی علی، .و مـورد تـاثیر قـرار گرفته است

 

 فضای سایبر

یزيکی ف ها از طريق کامپیوتر و وسايل مخابراتی بدون در نظر گرفتن مکانای از ارتباطات درونی انسانفضای سايبر به مجموعه

ت، های مختلف )ايمیل، چتوانند در آن به روشای از فضای سايبر است که کاربران میسیستم آنالين نمونهشود. يك گفته می

 های اجتماعی( با هم ارتباط برقرار کنند.شبکه

توان استفاده از آن را در زندگی روزانه افراد جامعه، در به طوری که می فضای سايبر روز به روز در حال گسترده شدن است

ها نیست سايبر تنها صفحات سايت های مهم و حتی در بازی کودکان هم مشاهده کرد.ريزیها، در برنامهيت کالن دولتمدير

های آنالين و غیره را های اطالعاتی ديجیتال، بازیهای اجتماعی مجازی، بانكها، شبکهوب سايت ها، وبالگ ها، چت رومبلکه 

 گیرد.میبرهم در

شود. سرعت، تر شده است و جهانی شدن در کلیه امور اجتماعی به وضوح ديده میسايبر، مرزها کمرنگگیری فضای با شکل

ابراهیمی  و یدسع علوی وفا ).های فضای سايبر استارزانی، باال بودن کیفیت، نزديکی و در دسترس بودن، شفافیت و تنوع از ويژگی

 (4931،علیرضا پور
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 تمايز آن از ساير فضاها شده است. از جمله اين خصوصیات عبارتند از: بسب فضای سايبر خصوصیاتی دارد که

یابی دست، جهانی و فرامرزی بودن، زی بودنغیر مرک، واقعیت مجازی، را متن بودنف، تعاملی بودن، حافظه مجازی، ديجیتالی بودن

 (49331،عاملی، سیدرضا ).و مکانیتراکم زمانی ، آزادی اطالعات و ارتباطات، جذابیت و تنوع، آسان به آخرين اطالعات

 

 اجتماعیتعریف و مفهوم شبکه های 

های خاص خود ايجاد نمايهها توانايی افراد در آنشوند که تعريف می هانسل جديدی از وب سايتهای اجتماعی به عنوان شبکه

برقرار کرده و در مورد عالئق مشترك توانند بـا اين شخص ارتباط و سپس افراد مختلف می دارندهای کنترل شده در سیستم

هـای اجتمـاعی عبـارت اسـت از اجتماع آنالين کاربران تعريف ديگری از شـبکه .(Boyd and Ellison , 2007)تبـادل نظـر نمايند

 (William, 2011.)اينترنت که تمايل به برقراری ارتباط بـا سـاير کاربران درباره مباحث مورد عالقـه خـاص خـود دارنـد

و  رها، افکاعالقهمندی دهد تااين امکان را افراد می هايی است کهبه بیان ديگر يـك شـبکه اجتمـاعی، سايت يا مجموعه سايت

در   ، از اين رورو به فزونی استهای اجتماعی، استفاده از خـدمات شبکه .های خودشان را با ديگـران بـه اشـتراك بگذارندفعالیت

بزرگی  هایسايتهای اجتماعی، بعد از های شبکهسايت . در حال حاضرگفته می شودنیـز  2های اجتماعی اصطالح وب شبکه

)تقوی  .اندترين خدمات اينترنتی شده پراستفادهاز  ، googleيـا موتورهـای جسـتوجـوگری ماننـد  msn و  yahoo ماننـد

 (4931تقی ومحمدی علی،

است و همین امر يکی از داليل شده روابط حقیقی شبیه به  بسیارتکنولوژی، روابط مجازی های نوين و فناوریاکنون با رشد 

ها افراد دوستان آن های اجتماعی فضاهايی هستند که درشبکه .های مجازی و حقیقی استتلفیق شبکه طرفدارانافزايش 

 وجوانان عقايد و نظرات  کنند و ياشان صحبت میزندگی مورد جرياناتدوستان قديمی خود در با کنند و يا جديدی پیدا می

 .گذارندبه اشتراك می ديگرانبا های خود را در مورد مسائل مختلف ديدگاه

ها برای ورود به شبکه نیاز به شبکهاين . در وجود داردمحدوديت دعوتنامه  "اُرکات" مانندهای اجتماعی مجازی در برخی شبکه

یس ولی شبکة اجتماعی ف اند.و اين ديد وجود دارد که افراد عضو شبکه زنجیروار شناسايی شده شبکه است.دعوتنامه از يك عضوِ 

با وجود هم های اجتماعی . برخی ديگر از شبکهندارند ورود به شبکه را اجتماعی محدوديتهای بوك و برخی ديگر از شبکه

 .اندشکل گرفتهبر پايه هويت مجازیِ کاربران معموال محدوديت دعوتنامه 

 مجازیاجتماعی را در فضای  ارتباطکه نوع جـديدی از  انداجتماعی شکل ديگری از اجتماعات واقعی هایشبکهتوان گفت می 

 (/Ongoing Solutions For Life. Available at: http://www.sobercircle.com )اند.بوجود آورده

 توان به موارد زير اشاره کرد:های اجتماعی تعامالت متفاوت و متنوعی دارند. از جمله میافراد در شبکه

اشتراك گذاری افکار و اخبار و تصوير از خود و  - های الکترونیکیکنفرانس - اطالع رسانی و معرفی کردن خود و دوست يابی

های حقوقی،فرهنگی و ارايه خدمات الکترونیکی از جمله مشاوره - های مجازیتشکیل کتابخانه - شبکهاطراف عضو  محیط
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 - صفحات پیوند - هاها و جنبشمراسم المللی،ها ومجامع بینارايه خدمات و هماهنگی برای شرکت در کنفرانس - اقتصادی

 بخش آموزش - بخش بهترين تجربیات

 

 اجتماعیتهدیدات شبکه های 

 سیاسی ـ امنیتی

و  اينترنت در زمینهبرانگیز بحث موضوعاتهای تجاری، يکی از رار دادن اطالعات خصوصی کاربران در اختیار دولت ها و شرکتق

د. در واقع هستن در زير اين پوشش ها مراکز جاسوسی آمريکاکه اين شبکه بعضی بر اين باورندهای اجتماعی بوده است. به شبکه

 زير نظر دارد. و هم جريان افکار عمومی را  به دست می آوردآمريکا با کمترين هزينه هم نظرسنجی خوبی از جوامع 

های ملی، اشاعه اطالعات سیاسی و کاهش تضعیف دولتبه  اطالعاتیهـای ارتبـاطی تـرين تـأثیرات سیاسـی فنـاوریمهـماز 

افراد،  هـا، بسیاریبه واسطه اين شبکه .ان اشاره کردوتمی خارج شدن سیاست از فرايند عقالنی،  اهمشارکت سیاسی افراد و گروه

امع و تخصصی پايگاه ج)کنند. نیـز عمل می همفکر و در نتیجـه ماننـد  هميکديگر را ببینند و تبادل نظر کنند، مانند  بدون اينکه

 (جنگ نرم

های نرم افزاری تهديد امنیت ملی هستند. در برخی دگرخواهانه، از مهم ترين جنبههای اجتماعی جديد و هويت های جنبش

 های غربی، به فضای واقعی جامعه سرايت دادههای اجتماعی به عنوان سربازان جديد جنگ نرم دولتشبکهاقدامات مواقع، 

آمیز ای از رخدادهای اعتراضبخش عمده کنند.و به عنوان برنامه دهنده به خط اعتراضات علیه دولت هدف عمل می، شودمی

های اقداماتی که تحت پوشش شبکههای پس از انتخابات رياست جمهوری دهم، در فضای سايبر ساماندهی شد. ايران، طی ماه

های غیرقانونی، توهین و فحاشی، ها و دعوت به تجمعپوشش غیرواقعی خبری اغتشاشاجتماعی صورت گرفت به اين شرح بود: 

 .های موجودلت آشکار بعضی سیاستمداران و دولتمردان غربی در امور داخلی ايران و دامن زدن به ناآرامیدخا

ها به همراه داشته های اجتماعی مجازی، آسیب جدی را برای دولتهای اجتماعی جديد از شبکهافزون بر اين، استفاده جنبش

یشرفت برد؛ زيرا پشانس کنترل سیاسی و مردم فريبی را باال می است کههای اجتماعی مجازی اين های شبکهاز ديگر آسیب. است

 .مانندبا تکثیر سريع اطالعات، کامالً بی دفاع می نمواجه شدافراد هنگام  گرفته به طوری کهفناوری، از ارتقای بصیرت افراد 

 (4931ورد نور، آ)فصلنامه ره

 فرهنگی

 های آنان را در نظر گرفت.ها و انگیزهبايد اهداف گردانندگان آنآن،  تهديداتهای اجتماعی و در بررسی ر آسیب شناسی شبکهد

های مجازی، سلطة فرهنگی است. سلطة فرهنگی عبارت است از مبادلة بر اساس اين رويکرد، يکی از کارکردهای منفی شبکه

های کنند که قدرتمی تبعیت یهای مجازی، از سیاستجمله شبکه های گروهی ازهای فرهنگی. رسانهيك سوية عناصر و پديده

های جهان، به ويژه کشورهای اسالمی هايی را برای ملتآسیباين سیاست  ترديدبی .اندسیاسی و اقتصادی جهان تدوين کرده

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

استفاده و انس پذيرند. از اين رو، بینند به عنوان معیار میهای مجازی میچه را در شبکهبسیاری از مردم آن چرا که؛ دارددر پی 

کند و افراد جامعه آن را مورد نظر معرفی می به افراد الگو و سبك زندگیرا به عنوان های مجازی، فرهنگ غربی شبکه گرفتن با

 (4932فروزان و فروزان ، )دهند.خود قرار می

 های خانوادگیآسیب

موجب کاهش ارتباط رودررو و فیزيکی ، ها و رشد اطالع رسانیدادن فاصلههای اجتماعی بر کاهش شبکه مثبت اتتاثیر عالوه بر

و به  رونددوستان و بستگان خود می ديدنهای اجتماعی کمتر به که کاربران شبکه دهدنشان میاند. مطالعات ها نیز شدهانسان

نار که در ک وقتی نیزکنند و کمتر با اعضای خانواده خود صحبت میکنند، ها ارتباط برقرار میجای آن با گذاشتن پیام با آن

بر  های اجتماعیکنند. به اين ترتیب شبکههای اجتماعی پیگیری میهای شخصی خود را در شبکهخانواده خود هستند فعالیت

 (4932ساعی و نظری مقدم ، ).اندگذاشتهتاثیر سبك زندگی و فرهنگ جوامع مختلف و بر الگوی روابط خانوادگی افراد 

 های روانی ـ رفتاریآسیب

 2121است، به نحوی که تا سال  تغییردر حال ها بیماریچهره  حال حاضر دنیا نشان دهنده آن است کهسیر تحوالت اجتماعی 

خواهد بود. بنا  های روانی، رفتاری و اجتماعیو بیماریاختالالت نه مشکالت جسمی، بلکه  منشأ برهم زنندة سالمت در جهان،

های مجازی، فرهنگ حاکم بر اينترنت، پیامدهای منفی بر سالمت روان های صورت گرفته در زمینه اينترنت و شبکهبر پژوهش

 (4931شجاعی ، ) .ها داردو رفتار انسان

 :های اجتماعی، می توان به موارد ذيل اشاره کردهای روانی شبکهدر مورد آسیب

دلیل اينکه اغلب ارتباطات در اين فضا، به صورت نوشتاری است، اغلب فاقد احساسی است که در فضای کاهش احساسات: به 

 .شوددهند و اين مسئله، به کاهش بیشتر احساسات منجر میآيد. افراد ديگر اهمیتی به کیفیت روابط نمیواقعی، به دست می

ای از ارتباطات در فضای مجازی را جازی، هنوز هم قسمت عمدهای موجود در فضای ممتن گرايی: علیرغم امکانات چند رسانه

 .تواند شکل جديدی از هويت مجازی را شکل دهددهد. ارتباطات متنی میارتباطات متنی در قالب ايمیل و چت تشکیل می

 .های متفاوتی از خود ارائه دهندتوانند بازنمايیهويتی: افراد در فضای مجازی، می انعطاف پذيری

ی هايتوانید ديوارها را بشکنید، به حوزه خصوصی ديگران وارد شويد و حرفهای جايگزين: در ارتباطات مجازی، شما میافتدري

 (4931ورد نور، آ)فصلنامه ره .را که حاضر نیستند، در ارتباط چهره به چهره به شما بگويند، بشنويد

 های خیابانیشورش

های هماهنگ افراد جامعه نقش پررنگی ها می توانند انجام فعالیت، اين شبکهاجتماعیهای شبکهبا توجه به ساختار و روش  

ها است که اين کار ايجاد اخالل در امنیت ملی های اعتراضی علیه دولتها و جنبشها حرکتداشته باشند. يکی از اين فعالیت

 شود.يك کشور محسوب می

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 ايران

های اجتمای به عنوان سالح برای جنگ بود که از شبکه میدانیاولین  ،در ايران 33سال انتخابات رياست جمهوری توان گفت می

ضات ها و اعتراهايی چون فیس بوك، توئیتر، فرندفیدز و باالترين مردم را برای شرکت در شورشدر شبکه روانی استفاده شد.

 . اعتراضات را برعهده داشتندريزی و سازماندهی بسیاری از هماهنگی و برنامهکردند. تشويق می

وجود، های مآرامی دامن زدن به نا ،توهین و فحاشی ،پوشـش غیرواقعی خبری اغتشاشاتها با زير سؤال بردن انتخابات، اين شبکه

ت ابه اعتراض های مختلف مردمهتك حرمـت بـه مسـئوالن و توده و امنی و آشــوب آموزش و تشويق اغتشاشگران برای ايجـاد نـا

  .تها اسهای اجتماعی در جنگ نرم علیه دولتو اين نشانه اهمیت استفاده از شبکه دادند.ها سمت و سو میرشو شو

ترين ابزارهای آمريکا در قرن بیسـت و يکم های اجتماعی يکی از مهمبـر همـین اسـاس، فضـای سـايبر و بـه خصـوص شبکه

ای، سـايبر و همچنین تغییر حکومت در کشورها، به خصوص کشورمان محسـوب رسـانههـای جنـگ فرهنگـی، برای اجرای پـروژه

 (پايگاه جامع و تخصصی جنگ نرم )د.گردمی

 انگلیس

پوست بود. اين اعتراضات به دنبال قتل يك جوان سیاه 2144های انگلستان در سال از جمله اين اعتراضات، اعتراضات و آشوب

به نام مارك دوگان توسط پلیس لندن آغاز شد و گسترش يافت. پلیس بريتانیا اعتقاد داشت که تويیتر و فیسبوك و کاربرانی که 

های ناشناسی های اجتماعی با پیامبسـیاری از خوانندگان انگلیسی شبکهاند. ها فعال بودند در تحريك مردم موثر بودهدر اين شبکه

های ها نیز به اين دعوت پاسخ مثبت دادند. سرويس مسنجر گوشیخواندند و برخیها را به شورش فرا میکه آنشدند رو میروبه

خواند. اين آشوب در قلب اروپای های پیام کوتاه را بدون رهگیری برای معترضان فرا میبالك بری نیـز امکان برقراری تماس

ها نداشت، هـا، رهگیـری مخالفـان و احیانـا فیلتـر ايـن سايتورد با اين شبکهمدرن بود. دستگاه امنیتی انگلستان راهی جز برخ

ها مـتهم بـه نقـض حقـوق بشر اما اين همان روشـی بـود کـه وزارت امـور خارجـه انگلستان ديگر کشورها را با بکار بردن آن

های اجتماعی به چهار سال به شورش از طريق شبکهدر پی اين اتفاقات پلیس انگلیس دو مرد جوان را به جرم تحريك . کردمی

ها آرامی نا زمانهای اجتماعی در آفرينی شبکهتر مانع نقشنظارت دقیق اها تصمیم گرفتند بزندان محکوم کرد. همچنین آن

 (4931محمدی ، )تقوی و .بشوند

 مصر

در جريان بیداری . داشتندمردم مصر های مردمی و ساماندهی اعتراضات های اجتماعی نقش به سزايی در ايجاد موجشبکه

های اجتمـاعی تا قبل از مسدود شدن اينترنـت، بـرای سـازماندهی اعتراضـات ضـد دولتی به کار اسالمی در کشور مصر، شبکه

مـاعی هـای اجتمـردم مصـر گزارش داد که شـبکه اتشبکه های اجتماعی در اعتـراض ـشگرفته شدند. الجزيـره بـا تاکیـد بـر نق

 . برای مقابله با اين امر مقامات مصری اينترنتانداستفاده شدهآناليـن بـرای برقراری ارتباطات و سازماندهی اعتراضات ضد دولتی 

های فیس بوك و توئیتر در شبکه آمدنـد. معترضـین دير به اجرا درو خدمات تلفـن همراه را مسـدود کردند اما اين اقدامات کمی 
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)تقوی  .شدند را بـه گـوش همـه رساندندهای عمومی که مردم بايـد جمع میاخبـار آنالين مربوط به اعتراضات و لیست میدان

 (4931محمدی ، و

 آمريکا

ا پیگیری تر کند. کاربران باجتماعی توانست اعتراضات خود را گستردههای گیری از شبکهمريکا نیز با بهرهآجنبش وال استريت در 

 های مخصوصها، مطالب و هشتگکردند و همچنین با انتشار ويدئوبالگدر آن روزها، آخرين اتفاقات را پیگیری می  تويیتر صفحه

ای خود در هترين هشتگرا به يکی از اصلی« وال استريت را اشغال کنید»نقش به سزايی در اين اعتراضات ايفا کردند. آنها شعار 

 .ها استفاده کردندبودند و تا حدود زيادی از ظرفیت اين شبکه فضای مجازی تبديل کرده

داعش  گذاریهای مربوط به بمبدولت ترکیه نیز مدتی پیش سايت توئیتر را مسدود کرد و علت آن را جلوگیری از پخش عکس

های اجتماعی در ترکیه در مواقع اض شهروندان آن روبرو شده بود. همچنین سابقه مسدود کردن شبکهعنوان کرد که البته با اعتر

 .خاص پیش از اين هم وجود دارد

 

 کارکردها و قابلیت های شبکه های اجتماعی

 یاقتصادکارکردهای 

ها و به شرکت هستندشوند ابزاری برای مديريت ارتبـاط بـا مشـتريان هـای تجـاری طراحی میهايی که توسط شرکتشبکه

های اجتماعی در اين حوزه بتوانند نقش مهم و دور از ذهن نیست که شبکهکنند. فروش محصوالت و خدمات کمك می برای

با هدف معرفی متخصصان و است که  comLinkedIn. هـاهـا و مشـهورترين آناز جملـه ايـن شـبکه گذاری ايفا نمايند.اثر

  .ای در هر رشته راه اندازی شده استافراد حرفـه

 ترين اين کارکردها عبارتند از:برخی از مهم 

 های تجاریرفع محدوديت - ارتباط مستقیم با مشتری - تبلیغات هدفمند اقتصادی -

 یسیاستکارکردهای 

بت می مثهای از جنبههای اجتماعی شبکه تحلیلگران است و کارشناسان ومباحث مرتبط با سیاست يکی از ابعاد مهم مورد نظر 

 ها عبارتند از:مهمترين اين جنبه های سیاسی مورد استفاده قرارگیرند.در حوزه شانعاليق کاربران با توجه به اهداف وتوانند 

 انتشار آزاد و سريع اخبار و اطالعات وافزايش قدرت تحلیل کاربران -

 خرد جمعی در انبوه اطالعات گیریشکل -
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 امکان بیان آزادانه آرا و آشنايی با افکار ديگران -

 های سیاسی واجتماعیسازماندهی آزادانه گروه -

 های اجتماعی در جامعهتوسعه سطح مشارکت -

 کارکردهای آموزشی 

کیفیت آموزش در کشورهای مختلـف  هـای اجتماعی بر افزايشکارکردهای آموزشی شـامل عوامـل تـاثیر گـذار مثبـت شـبکه

های زمانی و مکانی کمتر برای اين شیوه آموزشی مطرح است فراگیران نیز تمايل بیشتری برای از آنجايی که محدوديت .اسـت

همچنین در اين نوع آموزش سرعت فرايندآموزش  .دهندهای سنتی و حضوری نشان میآموزش از اين طريق نسبت به آموزش

 بیشتر است و ارتباط شبانه روزی بین شاگرد و استاد برقرار است.

 کارکردهای پزشکی و درمانی

ـد. گیرنمورد استفاده قرار میپزشکان های های اجتماعی تخصصی توسط پزشکان بـرای اشتراك گذاری دانش و آگاهیشبکه

ا د. اعضای اين شبکه هپردازنـفعـال مـرتبط بـا هـم مـیتـرين دستاوردهای پزشکی و نهادهای معرفـی تـازههـا بـه ايـن شـبکه

های تخصصی را ترين دستاوردهای پزشکی و نهادهای فعال در زمینه مرتبط مطلع شده و ابهامات خود در حوزهتوانند از تازهمی

ن اي ازخدمات پزشکی  وهـای دارويـی . شـرکتداشته باشندارکردهای تجاری توانند کهـا هم می. البته اين شبکهرفع کنند

 (4939،فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی )کننـد.ها برای بازاريابی محصوالت خود استفاده مـیشبکه

ج بهداشتی و درمانی رنکه در آن به اعضايی که از مشکالت مختلف اين است های اجتماعی پزشکی يك رويکرد جديد در شبکه

ابه هايی مشکند تا افرادی را که بیماریهـا بـه اعضای خود کمك میهای جالب ايـن شـبکهيکی از نمونه. شودمیبرند، کمك می

 Treatment and Side Effect .)با خود دارند بیابند و در مورد مشکالت يکسان و سیر درمانی خود به بحث و تبادل نظر بپردازند

Info. Available at: http://www.patientslikeme.com/)  نمونه ديگر شبکه اجتماعی ديگر بـرای افـراد معتاد به مواد مخدر و

 زتبـادل نظـر کنند و ا توانند برای بازپروری و درمان خود با يکديگر بحث والکـل راه انـدازی شـده و افـراد از ايـن طريـق می

يـك شـبکه ( /Ongoing Solutions For Life. Available at: http://www.sobercircle.com.)مند شوندهای تخصصی بهرهکمك

توانند از ابزار موجود در اين شبکه می اجتمـاعی ديگـر برای افرادی است که به دنبال کـاهش وزن خودشـان هسـتند. ايـن افراد

 (پايگاه جامع و تخصصی جنگ نرم .)اجتماعی و تجربیات ديگر افراد برای کاهش وزنشان بهره ببرند
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 نتیجه 

  کارکردهایو در کنار  ايجاد کرده استهای مختلف زندگی در جنبه را های اجتماعی دگرگونی هايیشبکهاستفاده از سترش گ

فردی، تشکیل های گوناگون، پیامدهای ناخوشايندی نیز به همراه داشته است. ايجاد ارتباطات گروهی و میانمثبت در زمینه

ای ها هستند. اين اقدامات کلیشهاجتماعات مجازی، اطالع رسانی و تبادل اطالعات و نظرات، از آشناترين کارکردهای اين شبکه

شناخت با  .باشدهای فردی و اجتماعی فراوانی در پی داشته آسیب تواندمی و آرام خود،و روزمره، در پشت ظاهر بی خطر 

دنیای مجازی به دنبال  را شناخت. های اجتماعیتهديدات و تاثیرات شبکه توانبهتر می ها و کارکردهای فضای سايبرويژگی

 الگوهایر د زيادیتاثیرات  باعثهای اجتماعی فعال در اين بستر باشد. فضای سايبر و شبکهواقعی می-هدف تشکیل جامعه مجازی

 .، فرهنگی، امنیت و دفاعی شده استهای مختلف سیاسی، اجتماعیراهبردی دنیا در حوزه

به صورت يك شمشیر  های نوينفناوری ديگر مانندهـای اجتمـاعی های جديد و از جمله شـبکهتوان نتیجه گرفت که رسانهمی

بايد  .دارندو اهمیت زيادی  داشتهزيادی بر جامعه گذاری  اثرمثبت و منفی هستند که  تأثیراتکننـد و دارای عمـل مـیلبـه  دو

وسعه برای تهای مناسب های اجتماعی را به فرصتبه نکات مثبت اين رسانه و توسعه آن توجه کرد و همچنین اثرات منفی شبکه

های اجتماعی با محتوای اسالمی و قرآنی به معرفی و گسترش با ايجاد و توسعه شبکه .تبديل کردفرهنگی و اجتماعی و سیاسی 

های مثبتی که در استفاده از شبکه هایبا وجود قابلیت اسالم در جهان پرداخت و با ابزار ساخت دشمن به مقابله با او پرداخت.

راين بنابکند، ها، افراد را تهديد میناشايسته از اين شبکه اجتماعی مجازی وجود دارد، پیامدهای منفی در اثر استفاده نادرست و

های اجتماعی مجازی ، پیشنهادات کلی زير ارائه های احتمالی استفاده از شبکهبه منظور مصون ماندن از تهديدات و آسیب

 گردد. می

 های اجتماعی ، پیش از ورود به شبکهدر مورد سرقت اطالعاتی و کافی به کاربران الزمارايه آموزش  -4

 های اجتماعی مجازیلزوم فرهنگ سازی به منظور ارتقاء آگاهی کاربران شبکه -2

ی مالمنطبق بر آيین، فرهنگ، مذهب و قوانین جاری جمهوری اسکه اجتماعی ملی های شبکهفرهنگ سازی استفاده از  -9

 هستند ايران

 های کاربرانبرخورد مناسب نسبت به گزارش -1

 ريزی برای آينده مر بر فضای جوامع مجازی و برنامهنظارت کارشناسانه و مست -5

 وضع قوانین با ضمانت اجرايی باال  -6

های آگاه سازی توسط صدا وسیما به منظور آشنايی اقشار جامعه نسبت به نکات مثبت و منفی استفاده لزوم تهیه برنامه -1

 های اجتماعیاز شبکه

های اجتماعی به منظور عملی نمودن اهداف موجود در شبکهلزوم استفاده نهادهای دولتی و خصوصی از پتانسیل  -3

 موثر در جهت مراقبت و پیگیری اعمال مجرمانه رتبلیغاتی مدنظ های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ووبرنامه

 جازی. مهای اجتماعی فحشا در شبکه و های کامال باندهای مروج فسادلزوم ارتقاء دانش پلیسی به منظور يافتن مکانیزم -3

 تعريف دسترسی افراد به اينترنت متناسب با سن آنان -41

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 منابع

 46، ص 95، شماره 4931،فصلنامه ره آورد نور

نخستین همايش ملی  ،مطالعه موردی درخصوص تاثیرات مثبت و منفی شبکههای اجتماعی بر امنیت ملی کشورها تقوی تقی ومحمدی علی،

 4931،دفاع سايبری

نخستین  ،تهديد شناختی شبکههای اجتماعی در فضای سايبر و تأثیر آن بر تغییر پاردايمهای راهبردی ،علیرضا ابراهیمی پور و سعید علوی وفا

 4931،همايش ملی دفاع سايبری

 4933عاملی سیدرضا، مفاهیم دو جهانی شدن، سخنرانی در دانشگاه دفاع عالی ملی، 

 http:// www.jangnarm.comهـای اجتمـاعی،  های شـبکه پايگاه جامع و تخصصی جنگ نرم، آسیب

ظهور شبکه های اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر تغییرات رفتاری در زندگی انسان، همايش تخصصی بررسی ابعاد فروزان يونس و فروزان حامد، 
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