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 چکیده

 تمرکز افراد میان اجتماعی روابط بازتاب و ساخت بر که هستند آنالين فضايی اجتماعی های شبکه

 اجتماعی های شبکه. پردازند می هايشان فعالیت و عاليق تبادل به فضا اين در که افرادی ؛کنند می

 فردی، میان های کنش و اجتماعی رودرروی تعامالت فضای و عرصه به جديد دهی شکل بر عالوه

 شناسی آسیب از بحث در. کنند می ايفا تجاری و شغلی تعامالت انجام نحوه در هم مهمی نقش

 های آسیب لحاظ از ها شبکه گونه اين باالی بسیار ريسک اهمیت، حائز ی نکته اجتماعی، های شبکه

 ای  استفاده اجتماعی های شبکه از که افرادی اخیر مطالعات به توجه با .باشد می فرهنگی و اجتماعی

. کنند می  تجربه را افسردگی جمله از بیشتری منفی احساسات عادی افراد به نسبت دارند گونه اعتیاد

 .هستند خطر معرض در ديگران از بیش اند  داشته افسردگی به ابتال سابقه قبالً که افرادی

 شبکه های اجتماعی، اينترنت، جوانان :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 اطارتب رسانی، اطالع گوناگون های حوزه در گسترده کاربردهای برداشتن عالوه رسانی اطالع نوين ابزار عنوان به همراه تلفن

 ها، ارزش تزلزل روانی، اعتیاد مانند اجتماعی نامناسب پیامدهای برخی پذيری، تحريک سازی، مفرح بخشی، تداوم دهی،

 امنیت افتادن خطر به غیراخالقی، های اس ام اس و بلوتوث زودرس، بلوغ ملّی، ادبیات تدريجی زوال اجتماعی، تعامالت کاهش

 شايد آوردند بوجود انسان راحتی برای را خود اختراعات جديدترين دنیا بزرگ کرانمبت وقتی ولی. دارد دنبال به را شخصی

 خطرات رفع برای ای چاره دنبال به و کرده را سوءاستفاده وسايل اين از سوم هزارة انسان روزی که کردند نمی هم را فکرش

 تولید افزايش. آورد ارمغان به انسان برای را جازیم دنیای اول وهله در که وسايلی باشند، ارتباطی نوين وسايل و اختراعات اين

 سنین با جامعه افراد از کثیری های گروه شد سبب دسترسی سهولت نهايت در...  و اينترنت و همراه تلفن قبیل از وسايلی

 عجیب یکس برای ساله 6 کودک يک همراه تلفن داشتن 12 قرن در که طوری به کنند پیدا راه مجازی دنیای اين به مختلف

 در خوبی به اند توانسته ندارند، زيادی عمر اينکه با که هستند اجتماعی روابط فضای از جديدی نسل مجازی فضای. نیست

 و اند آمده هم کنار مجازی فضای در متفاوت اجتماعی های گروه از و مختلف سنین در بسیاری مردم. کنند باز جا مردم زندگی

 از ديگران با ارتباطی های روش امروزه. کنند می برقرار ارتباط هم با طريق اين از واقعی، ایدنی در دور بسیار های فاصله از

 برای هايی روش ها، بازی و ها پايگاه وب ها، روم چت کوتاه، های پیام الکترونیک، پست. است يافته افزايش اينترنت طريق

 کانون در روزها اين که هستند هايی پايگاه از ديدیج نسل اجتماعی، های شبکه. اند شده اجتماعی روابط حفظ و گسترش

 کدام هر و کنند می فعالیت آنالين تشکیالت مبنای بر ها پايگاه گونه اين. اند گرفته قرار اينترنت جهانی های شبکه کاربران توجه

 دانند می اجتماعی های رسانه از ای گونه را اجتماعی های شبکه. آورند می هم گرد را خاص ويژگی با اينترنتی کاربران از ای دسته

 و اينترنت. اند آورده فراهم را اينترنت در محتوا گذاری اشتراک به و ارتباط برقراری از جديدی شکل به دستیابی امکان که

 نیز مخرب تواند می اما است اطالعات تبادل و کسب برای مفیدی ابزار که حال عین در آن، قالب در شده ارائه های سرويس

 علمی، رشد و تعلیم و آموزش ابزار هم و گردد فساد باعث تواند می هم که است قدرتمندی ابزار اينترنت ديگر، بیان به د؛باش

 .آورد فراهم را جوانان و نوجوانان اجتماعی و فرهنگی

 اجتماعی های شبکه تاریخچه

 را بهتر مختلف اجتماعی های شبکه و آنها ايجاد زمینه تا پردازم می اجتماعی های شبکه تاريخچه بررسی به بخش اين در

 دوستیابی های سايت اولین. هستند اينترنتی اجتماعی های شبکه اولین دوستیابی های سايت که معتقدند برخی .بشناسیم

ری برقرا و عضويت امکان کاربران به ها سايت اين. بود شده گیر همه تقريبا اينترنت از استفاده که کردند کار به شروع زمانی

 ؛[3]اند  داشته اجتماعی های شبکه تکامل و پیشرفت در مهمی نقش هم آنالين های سخنگاه. دادند می را اعضا ديگر با تماس

 متحده ايالت در نويز ايلی دانشگاه در 2661 سال در بار اولین امروزی قالب با اينترنی اجتماعی های شبکه عنوان با مفهومی اما

 سايت اين. شد اندازی راه "درجه شش"نام  به 622 سال در مدرن اينترنتی اجتماعی شبکه اولین نآ از بعد. شد مطرح آمريکا

 داشتند خود برای پروفايل ايجاد امکان ابتدا کاربران سايت اين در. داد می را اعضا ديگر با آشنايی و عضويت امکان کاربران به

و  "مالقات" سايتهايی مثل هم سايت اين از قبل البته[. 2]شد  فهاضا آن به هم دوستان لیست ايجاد امکان مدتی از بعد که

 دادند؛ می کاربران به را ("همکالسی ها"شبکه )دوستان  با ارتباط امکان يا ايجاد پروفايل امکان که داشتند وجود "ها انجمن"

اين سايت با . اجتماعی شناخته شد بنابراين اولین شبکه. بود "شش درجه"را با هم داشت،  ويژگی دو اين سايتی که تنها اما

و  1111اما در سال . ارتقای امکانات خود، کاربران زيادی را جذب کرد و کم کم در حال تبديل شدن به يک ابزار تجارت بود

مهم ترين علت آن استفاده نادرست از کاربرانش بود که (. تعطیل شد 1112سال فعالیت، مسدود شد و در سال  3بعد از 

 [.1]ين شکايت از سايت شد موجب چند

 بوک بر جوانان  بررسی تاثیر فیس
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 شبکه چون امکاناتی از آزاد استفاده   کاربران( ملی و دينی هويت) فرهنگی هويت ابعاد تضعیف در بوک فیس نقش تحلیل در

 آنها دينی هويت نهايت در و اباوره و اعتقادات که دارد رواج بیشتر احتماال که گفت بايدً هايی خانواده در مجازی اجتماعی های

 به   جامعه در چون که است اين آن و گیرد می سرچشمه نیز ديگری عامل از مسئله اين اما. است ها خانواده ديگر از تر ضعیف

 یاطالعات امکانات و ها رسانه اين و اکثرا ماهواره و مجازی اجتماعی های شبکه اينترنت، از ماً  شود نمی استفاده منطقی صورت

 کاهش آن زای آسیب های جنبه از يکی هستند، غربی و فردگرايانه جو لذت و نگر مادی فرهنگ مروج بیشتر ارتباطاتی، و

 دينی هويت ابعاد بر ای دوگانه تأثیر مجازی فضای در تعامل چنین هم. است جوانان و نوجوانان در اخالقی و دينی تعلقات

 و استفاده زمان مدت افزايش و ارتباطی و اطالعاتی نوين مجاری از مندی بهره و سیدستر افزايش با که طوری به دارد؛ جوانان

 از سو، يک از عملی، و عاطفی شناختی، های گیری جهت گسترش و ارتقاء و بینشی و ذهنی افق تلطیف دلیل به مصرف نوع

 واقع در. شود می تقويت شناختی دبع در جوانان دينی هويت ديگر، سوی از و شود می کاسته تجربی و پیامدی ابعاد شدت

 های شبکه و اينترنت از خود مذهبی و دينی نیازهای نوع با متناسب جوانان که دارد داللت واقعیت اين بر شده ياد اطالعات

 آنها داری دين سبک و شیوه بر اينترنتی اجتماعی های شبکه از استفاده ترتیب همان به و کنند می استفاده مجازی اجتماعی

 های شبکه نقش تحلیل در چنین هم. دهد می افزايش را مختلف دينی های قرائت به نسبت پذيری انعطاف و گذارد می ثیرتأ

 اين افزون روز گسترش با که گفت بايد کاربران ملی هويت يعنی فرهنگی هويت ديگر بعد تضعیف در همچون مجازی اجتماعی

 اجتماعی های شبکه اين. انجامد می سنتی پیوندهای تضعیف به نوسازی روند گذار، حال در جوامع در ويژه به ها، رسانه

 اجتماعی انسجام و ملی تعلق دلی،احساس هم کاهش باعث و گذارده تأثیر شهروندان رفتار و ها نگرش در توانند می اينترنتی

 تکنولوژی طريق از جديد های دهاي و ها ارزش سريع ورود که است نظر براين خاموش، انقالب مفهوم طرح اينگلهارت با. شوند

 کرده بیان کاستلز که چنان هم. کند ايجاد جامعه هويتی مبانی در جدی های گسست تواند می ارتباطی و اطالعاتی نوين های

 و ها فرهنگ دهی شکل و تغییر در ای کننده تعیین نقش ارتباطات، ماهیت بنیادين ساختن دگرگون با اينترنت و ماهواره است

 جديد روش و هويت و فرهنگ گسترش در اينترنت نقش پاستر بر آن،  بر عالوه  .[5]کند  می ايفا شهروندان لیم هويت

 هويت افول پیوستن وقوع  به را با ها رسانه شدن جهانی فرآيند او خصوص، اين در. است کرده تأکید ملی هويت شدن ساخته

 .[4]است  کرده تحلیل ملی

 

 ای اجتماعیعواقب مقایسه در رسانه ه

 

واضح و مبرهن است که مردم از شبکه های اجتماعی بیشتر برای مقايسه کردن استفاده می کنند اما تفاوت های مقايسه 

 ؟ [7] غیر برخط و تاثیر آن بر سالمت ذهنی و سطح رفاه چیست اجتماعی برخط با

فاوت هستند به اين دلیل که مردم در روابط به طور واضح تحقیقات نشان می دهند که روابط و تعامالت بر خط بسیار مت 

 [.6]  دبرخط و مجازی می توانند وجهه بهتری از خود نشان دهن

است طلوب وی آنچه ممدارکی وجود دارد که نشان می دهد پروفايل های شبکه های اجتماعی به دلخواه شخص و در حقیقت  

و با وجهه خوب خودشان را در شبکه های اجتماعی قرار می  زمانی که مردم اطالعاتی گزينشی.نگاشته می شودنه واقعیات 

 ،خود باوری،دهند همین اطالعات مبنا و پايه مقايسه ها را تشکیل می دهند که اين مقايسه عواقب ناگواری بر اعتماد به نفس

 [.8]  خود آزمايی و رفاه و آرامش روحی دارد

 

 اجتماعی های شبکه روانی های آسیب

 :کرد بندی تقسیم دسته چهار در را اجتماعی های شبکه روانی های آسیب
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 از و ندارد را واقعی فضای در ارتباط کیفیت و است نوشتاری فضا اين در ارتباطات اغلب: احساسات کاهش -

 اجتماعی های شبکه اساس و پايه متنی ارتباطات. شود می فرد در احساسات کاهش موجب و. است برخوردار کمتری احساس

 نوشته يک که دارد اهمیت آنجا از موضوع اين. کند ايجاد آن در خللی اند نتوانسته هم جديد ارتباطی وسايل و ازدس می را

 .کند منتقل متقابل کنش جريان در افراد احساس تواند نمی وجه هیچ به اما کند ادا را مطلب حق است ممکن

 در ارتبطات از بزرگی قسمت هم هنوز جازی،م فضای رد موجود ای چندرسانه امکانات وجود با: گرايی متن -

 شکل را مجازی هويت از جديدی شکل تواند می متنی ارتباط. دهد می تشکیل) چت ايمیل،( متنی ارتباطات را مجازی فضای

 .دهد

 .دهند ارائه خود از متفاوتی های بازنمايی و ها چهره توانند می مجازی فضای در افراد: هويتی پذيری انعطاف -

 را هايی حرف و شد وارد ديگران خصوصی حوزه به و شکست را ديوارها توان می مجازی ارتباطات در: جايگزين های يافتدر -

 .گويند می بگويند، چهره به چهره ارتباط در نیستند حاضر افراد که

 از برخی همه اين با. ندا داده افزايش تصوری غیرقابل طور به جهان سراسر در را ها انسان اتصال امکان اجتماعی های شبکه

 حضور آن در که ديگرانی به نسبت اجتماعی های شبکه کاربران گويند می شناسان روان و شناسان جامعه فناوری، متخصصان

 تهديد را کاربران روحی هم و جسمی های بیماری حتی اند، شده تنهاتر و تر خودشیفته برند می آن از تری کم بهره ندارند يا

 .کند می

 اجتماعی، های شبکه آينده و فزاينده رشد به نسبت دادن هشدار با خانواده و سايبری روانشناسان و متخصصین از یبسیار

 خود مجازی دنیای در فرورفتن و نت فضای از خارج اجتماعی روابط از قديم نسل حتی و جديد نسل شدن جدا به نسبت

 ديگران با ارتباط افزايش عمومی، اطالعات افزايش قبیل از اجتماعی های شبکه مثبت تاثیرات نبايد اما. اند داده هشدار ساخته،

 در افراد. گرفت ناديده رنج می برند ديگران با ناخوشايند روابط از اينترنت فضای از خارج در که کسانی و اجتماعی روابط برای

 .کنند تجربه را متفاوتی روابط توانند می اجتماعی های شبکه فضای

 اجتماعی های شبکه منفی یدیگر پیامدها

 کذب اخبار و شایعات سریع ترویج و گیری شکل .1

 های شبکه کاربران توسط شده تولید محتوای کنترل امکان عدم نیز و اعضا واقعی هويت شناسايی امکان عدم علت به

 که بود خواهد کذبی اراخب و شايعات سريع ترويج و گیری شکل ها، شبکه اين منفی پیامدهای ترين مهم از يکی اجتماعی،

 .شود می منتشر سیاسی غالباً و خاص اهداف با و ها شبکه اين اعضای از برخی توسط

 شبهات القای و دینی ضد تبلیغات .2

 های شیوه با و شده تعیین پیش از اهداف با مغرض های گروه و افراد ها، رسانه ساير مانند نیز اينترنتی اجتماعی های شبکه در

 که يابیم درمی يابی ريشه و تحقیق از پس گاه. نمايند می مذهبی اعتقادات به حمله و دينی ضد تبلیغات به ماقدا مخصوص،

 .است بوده مقدسات به حمله و زدايی دين ها، شبکه اين از برخی گردانندگان اصلی هدف

 

 افراد خصوصی حریم نقض .3

 خويش ويدئوهای و تصاوير بتوانند آنها تا دهند می قرار خود کاربران اراختی در را امکاناتی و ابزارها اجتماعی های شبکه معموالً

 .دهند قرار ها شبکه اين در نیز را خود شخصی اطالعات توانند می کاربران طور، همین. دهند قرار خود شخصی صفحه در را

 و تصاوير به دسترسی مثال، رایب است؛ شده ارائه کارهايی راه افراد خصوصی حريم حفظ برای اجتماعی، های شبکه اغلب در

 اين ولی دهند؛ نمی کسی هر به را کاربر پروفايل مشاهده اجازه يا و نمايند می محدود کاربر درخواست به توجه با را اطالعات

 دلیل به آنها کنترل امکان عدم و اجتماعی های شبکه در تقلبی های پروفايل ساخت قبیل از مشکالتی. نیستند کافی ها راه
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 به ورود با و شوند وارد اجتماعی های شبکه به تقلبی های پروفايل با افرادی که شود می باعث ها، هرزنامه اين باالی محج

 .[5]کنند اينترنت در تصاوير پخش به شروع و برده سرقت به را آنها اطالعات و تصاوير نظر، مورد افراد خصوصی های حريم

 اجتماع یواقع های محیط از ماندن دور و انزوا.4

 خواهد عمل اجتماعی تجارب کننده تسهیل عنوان به بلکه گرديد؛ نخواهد واقعی جامعه جايگزين وقت هیچ مجازی، جامعه

 مشترکی منافع که اجتماعاتی با جديد ای شیوه به دور راه از و جهانی سطح در تا دهد می امکان ما به ارتباطی تسهیالت. کرد

 اجتماعی روابط نیز واقعی دنیای در تا بود خواهیم قادر «دور راه از اجتماعات» اين به پیوستن اب نتیجه، در. بپیونديم داريم،

 .سازيم برقرار واقعی جامعه شهروندان ساير و همکاران همسايگان، با بهتری

 

 رفتاری منفیِ تأثیرات .5

 برگزيده خود برای را فردی به منحصر و مخصوص گفتار و منش يعنی دارد، را خود خاص ارتباطاتی فرهنگ اجتماعی شبکه هر

 شبکه هر در عضويت با فرد. اند برگزيده خود برای تقلیدی ارتباطاتی فرهنگ که يافت را هايی شبکه توان می البته. است

 تیپ رفتار، مخصوص، اصطالحات کالم، تکیه برخورد،: شامل که شود می ارتباطاتی فرهنگ از خاصی نوع درگیر اجتماعی

 شبکه هر پس. بود نخواهد مطلق صفر محیط، اين از فرد تأثیرپذيری میزان ترديد، بدون. است... و ظاهری و شخصیتی

 .کند می ترويج را خود مطلوب هويت اجتماعی،

 

 و گروه در است، نظر مورد پايگاه بزرگ جامعه عضو اينکه کنار در کاربر تويیتر، و فرندفید و بوک فیس مثل هايی سايت در مثالً

 فرهنگ تبع، به و دارند را خود خاص وابستگی ها گروه اين از کدام هر. شود می عضو نیز تری کوچک اجتماعی های بکهش

 خود، ارتباطاتی هويت که بیند می الزم خود بر ها گروه اين ارتباطاتی فرهنگ از تأثیرپذيری در فرد پس. مخصوص ارتباطاتی

 به محدود و موقت هويت تغییر اين چند هر دهد؛ تغییر را ديگران با باطارت در خويش کلی های کنش هويت و سبک يعنی

 شبکه يک اجزای همه کلی، طور به و بود نخواهد تأثیر بی فرد واقعی هويت در ترديد بدون ولی باشد؛ خاصی مکان و زمان

 به که نیست چیزی نیز فرد باطاتیارت هويت. گذارد می تاثیر فرد آگاه ناخود ضمیر در است، تعامل در آن با فرد که اجتماعی

 .نباشد مرتبط ناخودآگاه ضمیر

 تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط خانوادگی

 تمام شد خواهید متوجه بیندازيد، خود اطراف به نگاهی و بايستید لحظه يک اگر و رود می پیش مستمر تغییرات با امروز دنیای

 در اينترنت ها خانواده بیشتر در روزها اين. است کرده اساسی تغییر قبل دهه يک به نسبت شما روزمره زندگی با مرتبط اتفاقات

 تاثیرگذار هم آنها خصوصی روابط روی توانسته مردم، توجه بدون و گیرد می قرار استفاده مورد کاربردی و روزمره ابزار يک قالب

 اين البته. کرد اشاره ارتباط برقراری نحوه در تغییر به توان می مردم روزمره زندگی در اينترنت تاثیرات ترين مهم از. باشد

 زندگی ديگری کشور در فرزندشان که خانواده يک اعضای شده باعث مثال برای و است بوده مثبت زيادی اندازه تا تغییرات

 روابط همین ديگر شبخ در اما. ببینند واحد آن در را او تصوير حتی و کنند برقرار ارتباط او با بتوانند راحتی به  کند، می

 اجتماعی ابزارهای همین در حضور از ناشی منفی تاثیرات برخی و داشته همراه به هم را مشکالتی مرتبط ابزارهای و اينترنتی

 کره از ديگری نقطه در که کسی با ايمن و سريع ارتباط برقراری که کرد اعتراف بايد. است مانده باقی ها خانواده روی آنالين

 در اما. دانست اينترنت مزايای ترين بزرگ از يکی توان می را آن حتی و شود می محسوب مفید بسیار است گرفته قرار زمین

 زمان تا يابد می اختصاص اينترنتی وگذار گشت به آنها زندگی اعظم بخش دارند قرار يکديگر کنار در خانواده اعضای که شرايطی

 .باشد کننده نگران اندکی تواند می مساله اين بماند، باقی حضوری وگوی گفت برای اندکی
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. گذارند می برجا خانگی روابط در را خود تاثیر بیشترين اجتماعی های شبکه بر مبتنی ارتباطات که باورند اين بر شناسان جامعه

 صورت آنها یبرا روز طول در که را مهمی اتفاقات دهند می ترجیح خانواده يک اعضای که است اين مذکور تاثیرات اصلی دلیل

 عالوه. کنند عمومی را خود زندگی شخصی اتفاقات و بگذارند اشتراک به اجتماعی فضاهای و ای رسانه های شبکه روی گیرد می

 نظر در نوزادش برای را نامی يا است باردار فرزندشان که شدند متوجه اجتماعی صفحات روی والدين شده ديده حتی اين بر

 تواند می مذکور اتفاقات تک تک که است اين واقعیت اما رسد، نمی نظر به بد هم چندان ظاهر در ها لمثا اين اگرچه. است گرفته

 شده موجب مواقع از بسیاری در اينترنت. شود موجب را آنها میان سردی نهايت در و کند تخريب را خانواده اعضای میان روابط

 کمی افزايش که اند رسیده نتیجه اين به منتقدان اما. داريم خود ناطرافیا با تری گسترده و بیشتر ارتباطات که کنیم تصور

 طی مساله اين و است کاسته انسانی ارتباطات کیفیت از گرفته، صورت اجتماعی های شبکه و اينترنت واسطه به که ارتباطات

 والدين با تری کوتاه تلفنی حبتص دهند می ترجیح روزها اين فرزندان. شود تبديل جدی نگرانی يک به تواند می آينده سال چند

 مختلف اتفاقات رسیدن فرا با باشند، نداشته عضويت بوک فیس مانند سايتی در مادرشان يا پدر اگر حتی و باشند داشته خود

 ادهخانو اعضای تولد مانند اتفاقی ديگر عبارت به و گويند می تبريک آنها به خود اجتماعی صفحه در پدر، تولد يا مادر روز مانند

 .گذارند می اشتراک به خود اجتماعی دوستان با آنها، حضور بدون را

 

 شبکه های اجتماعی و فرصتهای مقایسه اجتماعی

 

بیلیون  2.4استفاده از رسانه های اجتماعی در اکثر جوامع فراگیر شده است وبسايت های اجتماعی محبوب مانند فیسبوک 

ن وبسايت ها نه تنها به کاربران امکان ايجاد رابطه های دوستانه جديد را می اي (1125فیسبوک )در سراسر دنیا دارند عضو

خصوصیات )دهند بلکه به آنان اجازه میدهند که پروفايل شخصی خود را بسازند و مجموعه اطالعات درباره خودشان قرار دهند

 .[21]  (فعالیت ها.عادات روزانه.موفقیت ها.اخالقی

 .می توانیم در مورد افراد شناخت پیدا کنیم غنای اين اطالعات ما ببر حس

عکس های و  گرچه تعداد زيادی از مردم از شبکه های اجتماعی برای مقايسه استفاده می کنند مخصوصا هنگام ديدن پست ها

  .[6]ن ديگرا

 نتیجه گیری

 اند، نموده ايجاد که هايی لشچا و آنها منفی پیامدهای از برخی تصور مجازی، اجتماعی های شبکه مثبت آثار همه کنار در

 پیامدهای و مشکالت يابی ريشه و بررسی نوين، پديده اين با سلبی برخورد جای به اينکه است مسلّم آنچه. است بديهی امری

 کلی پیشنهاد چند پايان، در. داشت خواهد بر در را بهتری نتايج قطعاً اصالحی، های راه گرفتن پیش در و آن از ناشی منفی

 می ارائه ها شبکه اين مثبت آثار از برداری بهره و احتمالی آسیب های از اجتماعی های شبکه کاربران ماندن صونم جهت

 :گردد

 مخرب؛ اجتماعی های شبکه با مبارزه برای مفید و سالم اجتماعی های شبکه اندازی راه و ايجاد .2

 سازی؛ فرهنگ و آموزش .1

 آينده برای ريزی برنامه و مجازی جوامع فضای بر مستمر و کارشناسانه نظارت .3
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