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 های اجتماعی های استفاده از شبکه و فرصت دهایتهد

 1محسن نظریان

 

 چکیده

در دنیای امروز اینترنتی بسیار ، های اجتماعی برای گسترش یک نوع تفکر امروزه استفاده از شبکه

ها  مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه تعدادی زیادی از جوانان از سراسر دنیا در این شبکه

یک فضای بسیار عالی برای نشر تفکر اسالم و انقالب است و به جای اینکه فضا را ، کند میفعالیت 

ها حضور جدی داشته باشیم و از آن به نفع خودمان  باید در این شبکه، برای دیگران خالی کنیم

های اجتماعی مبتنی بر وب مزایا و معایب خاص خود را دارند که ما  استفاده کنیم. البته شبکه

حل را استفاده از سایت شبکه اجتماعی  راه نیتر مهمیم. ده میرا مورد بررسی قرار  ها آن نیتر مهم

دانیم تا از مشکالت امنیتی و فرهنگی جلوگیری کنیم. البته چون تا اینکه  مبتنی بر وب داخلی می

و جوانان که بر است باید به نوجوانان  یک سایت داخلی مورد توجه مردم قرار گیرد یک روند زمان

مدنظر قرار ، ها های الزم را برای جلوگیری کردن از اینگونه آسیب آموزش، بسیار مورد آسیب هستند

 گیرید.

 جوانان، اینترنت، وب، های اجتماعی شبکه: یدیلک یها واژه

 

 . مقدمه1

نیاز به مورد توجه قرار گرفتن از سوی دیگران و نیاز به  (1) براساس هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو

نیازهای اساسی انسان هستند. که ترکیب این دو خصوصیت  نیتر مهمبرقرای رابطه اجتماعی دو تا از 

های اجتماعی شد. محققان اعتقاد دارند یکی از دالیل مهم مهاجرت و  انسان باعث بوجود آمدن شبکه

برقراری و ایجاد شبکه اجتماعی که دارای یک وابستگی به هم  ،گسترش انسان در کره زمین

 تواند از هر چیزی در زندگی بشری مثل تبادل اطالعات یا منابع است. این وابستگی می، باشند می

و به همین دلیل انسان  شود میاجتماعی باعث تهسیل مشکالت و سرعت انجام کارها  شبکهباشد. این 

به مرور این خصیصه به یکی از نیازهای اساسی انسان در زندگی . آید فائقتوانست بر مشکالت پیشرو 

تبادل اطالعات در جوامع بشری ابتدایی هم وجود داشته است.  قطعاً. شود میاجتماعی او تبدیل 

با پیشرفته شدن ، پرداختند ها در ابتدا از طریق چهره به چهره به تبادل اطالعات با یکدیگر می انسان

برای تبادل اطالعات از نامه استفاده میکردنند که البته با  ها انسان، ی و کشف خط نوشتهجوامع بشر

های نظیر تلگراف و  گرفت. بعد از آن سیستم تر انجام می بوجود آمدن سیستم پست این پروسه سریع
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، یالدیتلفن بوجود آمد که تبادل اطالعات به لحظه رسید. بعد از انقالب الکترونیکی در قرن بیستم م

و کامپیوترهای شخصی و به طبع گسترش اینترنت باعث یک تحول بسیار بزرگ  1های شخصی تلفن

در آمد و بسیار شبیه به  2ای های اجتماعی شدند. تبادل اطالعات بصورت چند رسانه در ایجاد شبکه

مین به تبادل های روی ز توانید با تمام انسان تبادل اطالعات چهره به چهره شد با این تفاوت که می

اطالعات بپردازید. این یک فرصت بزرگ برای تبلیغ یک عقیده و اندیشه با ظرفیت بسیار زیاد و هزینه 

های اجتماعی مبتنی بر وب  که البته شبکه میبر یمبسیار کم است که ما در این عصر از آن بهره 

کنیم  یم و سعی میده میقرار  را در این مقاله مورد توجه ها آنیکسری مزایا و معایبی دارند که ما 

های معقولی هم برای این مشکالت مطرح کنیم. ولی همانگونه که مقام معظم رهبری هم  حل راه

آسان به همه ، امروز اینترنت و ماهواره و وسایل ارتباطی بسیار متنوع وجود دارد و حرف " اند فرمودن

کارزار تفکرات گوناگون است. امروز ما در یک عرصه ، . میدان افکار مردم و مؤمنینرسد یمجای دنیا 

میدان جنگ و کارزار حقیقی فکری قرار داریم. این کارزار فکری به هیچ وجه به زیان ما نیست؛ به 

از مهمات تفکر اسالمی و انبارهای  سود ماست. اگر وارد این میدان بشویم و آنچه را که نیاز ماست

قطعاً بُرد با ماست؛ لیکن مسأله این است که ما ، رف کنیممعارف الهی و اسالمی بیرون بکشیم و ص

توانیم معارف انقالب اسالمی را  این دید به قضیه نگاه کنیم که می باید با (2) "باید این کار را بکنیم.

 به طریق آسان گسترش دهیم.

خواهیم پرداخت  ها آنهای اجتماعی مبتنی بر وب و نحوه بوجود آمدن  ما در این مقاله ابتدا به شبکه 

باشند ولی ما  البته این معایب و مزایا بسیار زیاد می، پردازیم می ها آنسپس به بررسی معایب و مزایا 

 کنیم. مشکالت ارائه می حلی را برای این پردازیم و سپس راه می ها آن نیتر مهمدر اینجا فقط به 

 

 های اجتماعی مبتنی بر وب . شبکه2

وجود داشتند که  4و آرپانت 3های اجتماعی پرطرفداری مثل یوزینت یکسری شبکه، قبل از فضای وب

وب  1993دادند. بعد از اینکه در سال  کاربرهای خاص برای منظورهای خاص را به هم ارتباط می

های اجتماعی  شبکه به دنیا معرفی شد. 6ای های هسته ایی پژوهشطرف سازمان اورپ از 5جهان گستر

های متنی و چند  فضای چت، ها . انجمنشود میمبتنی بر فضای وب در گوشه و کنار اینترنت پیدا 

های اجتماعی موضوعی از فضاهایی هستند که  شبکه، فضاهای به اشتراک گذاری اطالعات، ای رسانه

                                                                                                                                                                          
1 Mobile 

2 Multiy Media 
3 Usenet 
4 ARPANET 

5 World Wide Web 

6 CERN 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


5 

 

اجتماعی اختالف نظر  شبکههای اجتماعی شدند. هر چند بین اولین سایت  باعث بوجود آمدن شبکه

بود که ارتباط بین کاربران را از  1میست کالس، ها و اولین این سایت نیتر مهموجود دارد ولی یکی از 

 99های اجتماعی شد. در دهه  های شبکه ای در بین سایت تازهطریق ایمیل ایجاد کرد و باعث روند 

و افزایش سرعت اینترنت و  یالدیم 21دیگری بوجود آمدند ولی با شروع قرن  های میالدی سایت

 2های جدیدی با امکان ایجاد پروفایل سایت، ای بین کاربران ممکن شدن تبادل اطالعات چند رسانه

دانشگاه هاوارد ، توسط چند دانشجوی 3بوک میالدی سایت فیس 2994شخصی شکل گرفت. در سال 

میلیون کاربر فعال روزانه در سراسر جهان اولین سایت پرطرفدار در بین  827شکل گرفت و امروزه با 

 در ماهه سوم بوک در سه های اجتماعی و دومین سایت پربیننده در جهان است. درآمد فیس شبکه

. به دلیل تجارت پرسودی که در این کار (3) میلیون دالر رسیده است 16میلیارد و  2، 2913سال 

اند. امروزه  وجود دارد بقیه شرکت بزرگ دنیا مثل گوگل و میکروسافت هم وارد این تجارت شده

مندی  هستند. افراد براساس عالقههای اجتماعی در هر زمینه خاصی در حال ظهور و گسترش  شبکه

کنند. با  های اجتماعی مرتبط فعالیت می در شبکه، تفریحی، تجاری، به موضوعات خاص مثل علمی

، هستند کردگان از جوانان و تحصیل ها آنهای اجتماعی که اغلب  توجه به گستره تعداد کاربران شبکه

باشد و همچنین با توجه به تجارت  ی میفضایی بسیار مناسب برای ترویج تفکرات و معارف اسالم

 تواند به ایجاد شغل و چرخش اقتصادی کمک کند. می، پرسود

 

 های اجتماعی مبتی بر وب . مزایا شبکه3

فضای گسترده آن است. ، های اجتماعی های شبکه مزیت نیتر مهمارتباطات به گستره جهانی: یکی از 

ه وجود دارند به آسانی ارتباط برقرار کرد. که این ارتباطات ای ک توان با تمام مردم دنیا در هر نقطه می

فرهنگی و یا هرگونه اطالعاتی که الزم باشد به ، اقتصادی، ای از قبیل علمی هر زمینه تواند در می

ای ارتباط برقرار کنیم. این فضا  توان به صورت لحظه می، را بدست آورد ها آنمنطقه سفر کرد تا 

باشد و باید به جای عقب  نظیر برای نشر و گسترش معارف اهل بیت و اسالم می بیفرصتی ، جهانی

وارد این فضا شویم و بتوانیم تفکرات بر حق و منطقی ، نشینی و در نبود ما در این فضایی گسترده

 خودمان را گسترش دهیم.

نیاز به مورد توجه قرار های اجتماعی: به همان دالیل نیاز به برقراری ارتباط اجتماعی و  جذابیت شبکه

به  گیرند. مضاف بر اینکه گرفتن انسان از سوی دیگران این گونه سایت بسیار مورد عالقه مردم قرار می

عکس و فیلم این جذابیت بسیار باالتر است. ، دلیل وجود اطالعات چند رسانه ای از قبیل صوت
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به فعالیت مورد عالقه خود  یها هگروتوانند در  افراد می، همچنین با توجه به گستردگی جهانی

 بپردازند.

تبادل اطالعات به صورت ، تبادل اطالعات آنی: با توجه به وجود شبکه اجتماعی بر روی فضای اینترنت

نتیجه آن دستیابی به اطالعات و منابع علمی روز است. امروزه بیشتر  نیتر مهم. از شود میآنی انجام 

های اجتماعی عضو هستند و اخبار را به صورت لحظه به لحظه  شبکهمنابع خبری و خبرنگاران دنیا در 

های اجتماعی سرعت تبادل اخبار هم بسیار افزایش  گذارند. بنابراین با وجود شبکه به اشتراک می

 یابد. می

های اجتماعی مدیریت ارتباط با دوستان است. براساس  های شبکه رابطه با دوستان: یکی دیگر از مزیت

در مدیریت رابطه با  ها آنهای اجتماعی به  که شبکه اند کردننوجوانان تاکید ، جام شدهتحقیقی ان

ها برای در تماس بودن با  درصد نوجوانان گفتند که از این سایت 91. حدود کند میدوستان کمک 

درصد گفتند که از این سایت برای  72کنند و حدود  بینند استفاده می را می ها آندوستانی که اغلب 

 .(4) کنند بینند استفاده می را می ها آندر تماس بودن با دوستانی که بندرت 

و ها  بسیاری از شرکت، های اجتماعی مبتنی بر وب تبلیغات رایگان: به دلیل جهانی بودن شبکه

کنند. لذا باید  های اجتماعی عضو هستند برای محصوالت و تفکرات خود تبلیغ می ها در شبکه جمنان

 از این فضا به سود خود استفاده کرد.

 

 ی بر وبنهای اجتماعی مبت . معایب شبکه4

توانند به عنوان یک عیب به  های اجتماعی در مواردی می ارتباطات خطرناک: اغلب مزایای شبکه

گیرید و ممکن است افرادی  باید توجه کرد که این ارتباط در دنیایی مجازی صورت می حساب آیند.

گسترش تفکرات خشونت طلبان و یا در صدد هر چیز مخرب ، اخاذی، باشند که سعی در آزار رسانی

تواند به  ای به نام گزارش کاربر متخلف وجود دارد ولی نمی ها گزینه دیگری باشند. هر چند در سایت

زا هستند. به  ت کلی جلوی این مشکل را بگیرد. کودکان و نوجوانان در این مشکل بسیار آسیبصور

شد که خوشبختانه  خاطر همین مشکالت نیاز به وجود پلیس فضایی مجازی در کشور احساس می

 که این امر محقق شده است. شود میچند سالی 

بعضی از افراد به این گونه سایت ، ها شبکه های اجتماعی: به دلیل جذابیت این گونه اعتیاد به شبکه

درصد  18شوند حدود  های اجتماعی باعث می شبکه (5) کنند. براساس گزارشی وابستگی پیدا می

 زمان سپری شده اینترنت به هدر برود

شوند ولی ارتباط  های اجتماعی باعث رشد روابط اجتماعی می رشد انزواطلبی: درست است که شبکه

ند ده می. در واقع اشخاص بعد از مدتی ترجیح شود میمجازی بیش از حد باعث انزواطلبی در افراد 

تباط باشند. که از ارتباط چهره به چهره دوری کنند و در بیشتر موارد از طریق مجازی با دیگران در ار
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بسیار  ها آندر این مورد هم کودکان و نوجوانان بیشتر در معرض خطر هستند و ارتباطات اجتماعی 

 .شود میتضیعف 

خطر به اشتراک گذاری بیش از حد اطالعات: اغلب افراد اطالعات خود را به صورت عمومی در 

کن است بر ضد افراد یا برای گذارند. بعضی از این اطالعات مم های اجتماعی به اشتراک می شبکه

ها مورد استفاده قرار گیرید. اطالعات باید در موارد حساس یا انتشار پیدا نکنند یا به  برداری از آن کاله

اطالعات ، آدرس خانه، صورت خصوصی برای نزدیکان آن ارسال شود. اطالعات مثل شماره تلفن

 این مورد هم بسیار در معرض خطر هستند. نزدیکان بسیار خطرناک هستند. کودکان و نوجوانان در

با  های بزرگ های اجتماعی و شرکت های شبکه های تبلیغاتی: امروزه سایت فریب کاربران برای هدف

کنند و تبلیغاتی  شخیص عالقمندی کاربران استفاده میبرای ت نویسی برنامه 1ییها از الگوریتم استفاده

 کنند. برای خرید کاال استفاده میهدفمند برای فریب و یا ترغیب کاربران 

های اجتماعی و به  تضعیف فرهنگ جامعه: با توجه به گرایش بیشتر جوانان برای عضویت در شبکه

 ریتأثهای اجتماعی یک محیط آزاد جهانی است بعد از مدتی فرهنگ آن جامع تحت  دلیل اینکه شبکه

گیرید که البته بعضی نکات مثبت ممکن است پدیدار شود ولی نکات  فرهنگ دیگر کشورها قرار می

 ها آناسالمی ما را دچار تغییر کند. که نسل جوان به دلیل تغییرپذیری ، تواند فرهنگ ایرانی منفی می

 بسیار مورد هدف هستند.

تماعی که در این یک ساله اخیر معایب شبکه اج نیتر مهمشنود اطالعات فضای مجازی: یکی از 

های  شنود و دسترسی به اطالعات کاربران در فضای اینترنت از جمله شبکه، مطرح شده است

آن  2یا در کشور ایاالت متحده آمریکا قرار دارد و یا سرور ها اجتماعی است. به دلیل اینکه بیشتر سایت

از  مخصوصاًدسترسی پیدا کنند. این موضوع  توانند به محتوای اکانت کاربران می ها آندر کشور است 

کارمند سابق سازمان جاسوسی آمریکا مطرح کرد که آژانس امنیت ملی  3ادوارد اسنودن زمانی که

بوک دسترسی دارد بسیار مورد توجه  های اجتماعی از جمله فیس آمریکا به اطالعات کاربران شبکه

، های بزرگ از جمله گوگل عات سرورهای شرکتبه اطال ها آنکشورها قرار گرفته است. در واقع 

بوک و مایکروسافت دسترسی دارند و این برای کشور دیگر از لحاظ امنیتی خوب نیست که  فیس

 تحت حاکمیت کشور دیگری باشد. ها آناطالعات شهروندان 

 

 . شبکه اجتماعی مبتی بر وب داخلی5

                                                                                                                                                                          
1 Algorithm 

2 Server 

3 Edward Snowden 
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نیتی ملی آمریکا به اطالعات شهروندان بقیه ای در فصل قبل مطرح شد که آژانس ام با توجه به نکته

های اجتماعی به دلیل  شبکه اساساًآمریکا هم دسترسی دارد و با توجه به اینکه  یسرورهاکشورها در 

ای  غیرقابل انکار هستند باید برای جلوگیری از این مشکل چاره، و نیاز اجتماعی انسان ها آنجذابیت 

اجتماعی داخلی ساخت شود و سرور آن هم  شبکهحل این است که سایت  اندیشیده شود. بهترین راه

که در کشور چین است  1توان به سایت کیوزون در داخل کشور باشد. به عنوان یک نمونه موفق می

هم موجود است ولی ما بیشتر این  ها سایت گونهروسی و ژاپنی این  ،اشاره کرد. البته نمونه سایت

یم. سایت کیوزون بعد از سه سایت آمریکایی ده مینمونه موفق مورد توجه قرار  سایت را به عنوان یک

های اجتماعی است  های شبکه پالس چهارمین سایت پرطرفدار در بین سایت توییتر و گوگل، بوک فیس

سنت و زبان مردم چین بنیان گذاشته شده است. لذا هم از لحاظ امنیتی و هم از ، که بر طبق فرهنگ

های شبکه اجتماعی ساخته  لحاظ فرهنگی دیگر آن مشکالت قبل را ندارد. البته در کشور هم سایت

های موفق  اند ولی چون در بیشتر موارد از لحاظ کیفیت خدمات ارائه شده قابل قیاس با نمونه شده

مورد توجه کاربر داخلی قرار ، های خارجی هستند یا اینکه تنها یک تقلید کوچک از سایتنیستند و 

که ، گیرند پرداخت مورد توجه قرار نمی ها نگرفتند که باید به بررسی این موضوع که چرا این سایت

 به عنوان موضوعات تحقیقاتی در آینده مورد بررسی قرار گیرید. شود می

 

 گیری . نتیجه6

های اجتماعی در زندگی مردم جهان وارد شده است و همانطور که مقام معظم رهبری  امروزه شبکه

ها و تهدیدهای انقالب را چنان برجسته  های ارتباطی و اطالعاتی فرصت آوری پیدایش فن" اند فرمودن

ینه تولید گذاری نظام در زم کرده که استمرار و تکامل انقالب اسالمی منوط به توجه خاص و سرمایه

یک فضای بسیار عالی است تا ، (6) "های اجتماعی است محتوای انبوه در شبکه و نیز توسعه این شبکه

های اسالم و انقالب را گسترش دهیم. با توجه به مشکالت  با کمترین هزینه بتوانیم معارف و آرمان

ماعی بومی در داخل اجت شبکهحل ایجاد سایت  های اجتماعی بهترین راه امنیتی و فرهنگی شبکه

های  کشور است که براساس فرهنگ و زبان مردم ایران باشد. البته باید این موضوع که چرا سایت

داخلی مورد اقبال قرار نگرفتند مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا به یک الگو براساس فرهنگ مردم 

گیرید. با  توجه مردم قرار نمیمورد  قطعاًکه ، خودمان برسیم و نه تنها یک کپی از کارهای دیگران

به زمان نیاز است و همچنین ، تا زمانی که یک سایت ایرانی مورد توجه مردم قرار گیرد، توجه به اینکه

نوجوانان و جوانان بیشتر ، های اجتماعی گفته شد که کودکان با توجه به اینکه در بررسی معایب شبکه

تا از  شود میآموزش دادن به این گروه سنی احساس نیاز به  لزوماًاز بقیه در معرض خطر هستند 

ای  ای به امر آموزش دادن نحوه های تبلیغاتی و رسانه تبعات این مشکالت کاسته شود. که باید دستگاه

                                                                                                                                                                          
1 Qzone.qq.com 
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های اجتماعی توجه کنند تا از حداکثر فضایی اینگونه سایت در جهت پیشرفت وتعالی  استفاده از شبکه

 کشور استفاده کنیم.
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