
  
  
  
  
  
  
  

  پیامدهاي زیست مجازي ایرانیان

  ** ایاللیحسن دیس  ،  *مهدخت بروجردي علوي
  28/10/1397: تاریخ پذیرش   33/3/1397 :تاریخ دریافت

  
 چکیده

ي اجتماعی عامل مهمی براي تغییرات اجتماعی و ابزار مناسبی براي ها شبکه
ي جریان ها سانهرارتباطات مجازي با ایجاد استقالل ارتباطی از . ي هستندساز فرهنگ

تبع آن، افزایش  ند و بهنک یماصلی، روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کاربران را تسهیل 
 به علت تعدد و ها شبکهاین . دنشو یم را سبب گران ارتباطانعطاف و انطباق فرهنگی 

محقق را عنوان شهروند هوشمند  ي کاربر بها رسانهتنوع، شرایط الزم براي ارتقاء سواد 
 استفاده ایرانیان با مجازي زیست بررسی پیامدهاي باهدف کیفی پژوهش این. سازند یم
و  گیري از مطالعات اسنادي هاي تحقیق با بهره یافته. شد انجام روش تحلیل مضمون از

 شوندگان، مصاحبه انتخاب براي. بدست آمدفعال  کاربرانو  خبرگان با  مصاحبه25انجام 
. شد استفاده برفی گلوله یريگ  هدفمند و سپس از نمونهيگیر  نمونه ابتدا از روشدر

 10نسخه  MAXQDAافزار   نرماز مضامین شبکه مدل ترسیم وها   مصاحبهتحلیل براي
  .شد گرفته بهره

                                                   
  mbalavi36@yahoo.com       . طباطبایی عالمه دانشگاه ارتباطات علوم دانشیار *

   ha.ilali@yahoo.com     ) نویسنده مسئول(باطبایی  ارتباطات، دانشگاه عالمه طعلوم ارشد کارشناس **
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 و جمعی ارتباطی، خودکاوي توانمنديپیامدهاي مثبت زیست مجازي ایرانیان 
 عمومی، نوآوري، حوزه تقویت و گیري سیاسی، شکل و اجتماعی برخط اصالح

پیامدهاي منفی زیست مجازي ایرانیان . اقتصادي است توانمندي و کارآفرینی
 سطحی محتواي توزیع و اجتماعی، تولید سازمانی اجتماعی، بی و روانی هاي آسیب

زیست مجازي . ناپایدار و تعارض هویتی است و سیال زندگی پسند، سبک عامه و
پیامدهاي کند و در شرایط گذار، دستیابی به  ایرانیان دوره گذار خود را طی می

اي کاربران و رفع  ارتقاء سواد رسانهبنابراین . مثبت دور از انتظار است
خصوصی راهبرد اصالح و ارتقاء زیست مجازي ایرانیان  و عمومی هاي محدودیت

  .است
فضاي مجازي،  زیست مجازي، کاربران ایرانی، پیامدها، :هاي کلیدي واژه

 مونتحلیل مض

  
  مقدمه

 بر اینکه مرجع تأمین بسیاري از نیازهاي فرهنگی و عالوه، مجازيهاي اجتماعی  شبکه
زمان، سایر  کنند که هم اجتماعی اعضاي خود هستند، این امکان را براي اعضا فراهم می

: 1393ابراهیمی فر و یعقوبی فر، (هاي اجتماعی را در این جوامع مجازي پیگیري کنند  فعالیت
ها و مطالب دلخواهشان را به اشتراك بگذارند  دهند تا دانسته ها به مردم قدرتی می ین شبکها ).71

درمجموع  .)4: 1396 و همکاران، طالشیزاده  مهدي(د و ارتباطات را در جهان افزایش دهن
پوشش (، تمرکز )آموزشی، تجاري، سرگرمی، سیاسی و غیره(توان از لحاظ نوع استفاده  می

این ) نامحدود/محدود(و همچنین، نوع دسترسی ) عمومی/گیري خاص هتموضوعی و ج
  ).55: 1392بصیریان جهرمی،  (بندي کرد ها را طبقه شبکه

 جریان يها رسانه  نوین، انحصاريها بعد از انقالب ارتباطات و اطالعات و ظهور رسانه
باستانی و همکاران، (رو شدند  روبهي تر اصلی از دست رفت و مردم با ابزارهاي بسیار متنوع

کشورمان  در اجتماعی يها  شبکهاز استفاده افزایش به توجه با اخیر يها  سال در.)1: 1397
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فرقانی و  (میباش ی مکشورمان مردم عقاید و عادات رفتار، از يا مجموعهدر  تغییر شاهد
فرهنگ  بازتولید به جامعه واقعی موازات بهکاربران جامعه مجازي ). 261: 1397مهاجري، 

در چارچوب بازتعریف ساختار  مجازيزیست . دنپرداز  می فرهنگ مجازي،در قالبروزمره 
موجب تغییرات و دگرگونی در نظام ارزش، هویت و که گیرد  اجتماعی نوین شکل می

هاي تولید،  کنشگران اجتماعی که نقشپیامدهاي زیست . ارتباطات اجتماعی فرد خواهد شد
غفلت از شناخت، بررسی و .  استانکار رقابلیدارند؛ امري غ  بر عهدهگزینش و توزیع محتوا را

 اجتماعی، سیاسی و فرهنگی براي جامعه ریناپذ جبران تأثیرات تواند یمتحلیل این پیامدها، 
  .استزیست مجازي کاربران ایرانی  شناسایی پیامدهاي ،این تحقیقهدف . داشته باشد

  
  تهمبانی نظري و مروري بر مطالعات گذش

  تعریف مفاهیم -
 امکان و یافته ظهور جمعی هاي رسانه از بعد که هستند ها رسانه از اي  گونه: اجتماعیرسانه
  ).Putnam, 2000: 1 (آورند کننده آن را فراهم می  دریافتو پیام تولیدکننده میان تعامل

 بیشترین که هستند اجتماعی هاي رسانه از اي  گونه:مجازي اجتماعی هاي شبکه
 افراد از فراوانی شمار با ارتباط برقراري امکان فرد به و داشته انسانی جامعه به را باهتش

دهند  فرهنگی و اقتصادي را میزمانی، مکانی، سیاسی،  هاي محدودیت از فارغ دیگر
)Kraut, 2001: 2 .(ی بر وب است نهاي مبت اي از سرویس یک شبکه اجتماعی، مجموعه

ها به اشتراك بگذارند و از  خود را با آن تاکند  میخاص فراهم که این امکان را براي اش
 & Boyd (ت جدید استفاده کننداالمیان توصیفات عمومی دیگر افراد، براي یافتن اتص

Ellison, 2007: 2012 .(هاي کاربردي مبتنی بر  برنامه ها محصول در نگاه فنی، این شبکه
 ,Berthon (اند شده  نسل دوم ساختهاینترنت هستند که بر بنیادهاي فناورانه وب

et.al,2012:263.(  
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 ها و افراد مختلف با اي است که گروه  دنیاي وسیع و پیچیده:فضاي مجازي
  ).231: 1381 منتظر قائم،(کنند  ها، باورها و اعتقادات گوناگون در آن زندگی می گرایش

یق و اعمال یی از مردم با عالها گروهعنوان  اجتماع مجازي به: زیست مجازي
 در فضاي مجازي با یک مکانیزم شبیه به افتهی سازمانمشترك که براي مدتی به شیوه 

 ).Ridings, Gefen & Arinze, 2002: 273 (شود یم، تعریف کنند یمهم ارتباط برقرار 
 هستند که از طریق تکرار و تکثیر کنش رواج یافتهزیست مجازي حاوي هنجارها و قواعد 

  .دهند یمي جدید را شکل ها فرهنگ خردهاي نوین با کاربران، الگوه
  
  ادبیات نظري تحقیق -

ینانه ب واقعینانه،بدبینانه و ب خوشها در سه بخش رویکردهاي  یهنظردر این بخش، 
  . استشده بندي دسته

  ینانهب خوشرویکرد  
اجتماعات مجازي در حال ) ) 1993 هوارد رینگولد»اجتماع مجازي«ظریه طبق ن

تر  رفته دموکراسی و ایفاي نقش جدي توانند در احیاي ابعاد ازدست نترنت میدر ای رشد
چیز  در اجتماعات مجازي، مردم همه. در فرایند سیاسی به شهروندان کمک کنند مردم

وقتی در فضاي مجازي، «: دیگو یاو م. دهند درست مانند زندگی واقعی انجام می را
جا، براي مدت کافی به این نوع ارتباطات  افراد به حد کفایت بااحساسی بسنده و به

، خدایاري و به نقل از اسلوین(» نمایند مجازي ظهور می کنند، جوامع تکیه می
  ).175 :1393 همکاران،

مدرن بر  فضاي مجازي در حال سوق دادن ما به فرهنگی پستتورکل معتقد است که 
هاي فیزیکی به  امی و حذف نشانه امکان گمنی نظیرهای مبناي تمایز و پراکندگی است، ویژگی

هاي مختلف و با تنظیمات  هاي متعدد و متفاوتی را در زمان  نقشآسانی بهدهد که  کاربر اجازه می
                                                   

1. Howard Rhengold 
2. Slevin 
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فضاي مجازي از نظر وي تا حدودي فضایی . مختلف مورد دلخواه و پسند خود بازي کند
ها و  حقق خیالنمایش رایانه در حقیقت، موقعیتی جدید براي ت  صفحه.بخش است رهایی

  ).Turkle, 1996 (تمایالت عقالنی یا نیازهاي غریزي کاربران است
 رویکرد بدبینانه  

طبق تحلیل فضاي مجازي بر اساس نظریه مبادله، کاربر با صرف زمان به روابط 
شود که پاداش فضاي مجازي  اجتماعی بیشتر و کشف مفاهیم و فضاهاي جدید نائل می

 ناشناختگی و پاداش بیشتر باشد کاربر گرایش بیشتري به شود و هرچه این محسوب می
زمان استفاده از فضاي مجازي با انزوا گزینی کاربر  افزایش مدت .سمت آن خواهد داشت

عنوان  اعتیاد به اینترنت را به، )1999 (وزراكا). 100: 1394وزیري ستا، (همراه است 
تر از واقعیت  ه رایانه را جذابصفح  که مردماختالل نوعی ؛گیرد  در نظر میاختالل

  ).5: 1395احمدي و همکاران،  (.بینند میزندگی روزمره 
هاي اجتماعی مجازي عموماٌ به تقلیل سرمایه  شبکهمعتقدند که  سونیال و دیوب

هاي محسوس و عینی، تغییر روابط از اجتماعات  اجتماعی، انزوا و بریدگی از مشارکت
 آموزش موزاییکی و سوي بهاي، سوگیري جوانان  شبکههاي آشنا به اجتماعات  و گروه

وار سازي  ها و درنتیجه توده فرهنگ ها و خرده قطعه شدن افراطی سلیقه نیز قطعه
  ).Boyd & Ellison,2007: 212(د نانجام می

  ینانهب واقعرویکرد  
هاي  شبکه پیرامون آن اجتماعی ساختارهاي که است يا ، جامعهجهانی يا  شبکههجامع

گرفته  شکل بر میکروالکترونیک مبتنی و دیجیتالی هشد  پردازشو  اطالعاتی و ارتباطیهشد الفع
پذیري، به معناي  ها را انعطاف هاي این شبکه کاستلز، ویژگی). 83: 1393، کاستلز (است

توانایی بازسازي، مطابق تغییرات محیطی و توجه به اهداف، در عین تغییر اجزا و یافتن 
که احتمال  داند پذیري، قابلیت انبساط یا انقباض اندازه شبکه می ید؛ مقیاسي جدها اتصال

                                                   
1. Orzack 
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 توانایی هنشاندهد و قابلیت تداوم حیات آن را در نظر دارد که  اختالل در شبکه را کاهش می
  ).82: 1390خانیکی و بابایی،  به نقل از Castells, 2009: 20-23(ها است  شبکه

 یع الکترونیکی که حتی بر سـاکنان مناطق بسیار فقیر، ارتباطات سـرگیدنز هگفت به
 شدت دگرگون ، نهادهاي محلی و شکل زندگی روزمره را بهگذارد یم زمین اثر هکر
ر د«: کند یمگیدنز، بحث جدایی زمان و مکان را مطرح  ).25: 1392خانیکی،  (سـازد یم

 دقت زمان يریگ اندازه در و است بوده فضا با در پیوند مدرن، زمان همیشهاجوامع پیش
 و زمان بین تنگاتنگ پیوند و شد تبدیل معیار به زمان مدرنیته ظهور با و نداشت وجود

همین « که بر این باور است وي. )630: 1393ریتزر و گودمن، (» .گسیخت هم از فضا
 يریگ فاصله پهنه ،نهادهاي از جاکنده .جدایی شرط وقوع فراگردهاي ازجاکندگی است

طور  به) 1993(نظریه هکت  ).25: 1392 گیدنز، (».دهند یممکانی را گسترش  -زمانی
بر اساس این نظریه، . دهد یابی نشان می مستقیم تأثیر اینترنت را بر سبک زندگی و دوست

گوید  او می. توانند تأثیرات مهمی بر تغییرات هویتی یکدیگر داشته باشند کاربران اینترنت می
ها برخاسته از  رسند و معتقد است هویت دیگران به منصه ظهور میها در تعامل با  هویت
  ).67: 1385ایزدي، (ها هستند  ها و شبکه گروه

 هاي شبکه و مجازي فضاي در که کسانی از اولیه شناخت ولمن، نداشتن  از نظر
 .کند می فراهم را متفاوت بسیار افراد بین رابطه ایجاد احتمال دارند، حضور مجازي اجتماعی

 شخص توان ،دارد واقعی زندگی در موجود روابط به نسبت بیشتري تنوع که اي رابطه چنین
 تلقی ضعیف پیوندها این است ممکن هرچند کند؛ می فراهم بیشتر منابع به دستیابی براي را

 است مراتبی سلسله افراد بین روابط که - صنعتی جوامع برعکس اي، شبکه جوامع در. شوند
). Wellman & Wortley, 1990(شوند  می نفوذپذیر مرزها و یابد می سترشگ افقی روابط -

کند، حتی بیش از تلویزیون  یمهاي غیراجتماعی درگیر  یتفعالزمانی که اینترنت مردم را با 
در مقابل . ، مشارکت سیاسی و زندگی خانوادگی دور کندها سازمانتواند آنان را از اجتماع،  یم

) دور یا نزدیک (ها سازمانترنت براي ارتباط با دوستان، خویشان و زمانی که مردم از این
.  اینترنت ابزاري براي ساختن و حفظ سرمایه اجتماعی خواهد بودآنگاهکنند،  یماستفاده 
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 به Wellman & Frank, 2001( که تأثیرات اینترنت یکسان نیست اند دادهتحقیقات او نشان 
  ).84: 1385نقل از محسنی و همکاران، 

با توجه به آنچه که در ادبیات نظري مطرح شد، چارچوب مفهومی تحقیق حاضر 
و ) نظریه مبادله، بوید و الیسون(، بدبینانه )رینگولد، تورکل(بینانه  با سه رویکرد خوش

  .سامان یافت) کاستلز، گیدنز، هکت و ولمن(بینانه  واقع
  

  مطالعات پیشین
هاي مجازي با روابط  که شبکه حاکی از آن است، )1395(ساز و سالک  مقاله چیتنتایج 

، هاي اجتماعی مشارکت، احساس انسان، هاي دوستی تغییر شکل گروه، خانوادگی
گذران اوقات فراغت ه افراد ارتباط دارند؛ اما با نحوي وخو  خلقوسالمت اجتماعی 

  .اي ندارند رابطه
 دیجد يها گونه که هدد یم نشان، )1392(ی بیهزارجر و تبار اکبري مطالعه جینتا

 يمجاز يفضا در حضور ریتأث تحت ،یزندگ از دیجد يها وهیش و ارتباط و تعامل از
 یچندوجه و دهیعد راتیتأث ،يمجاز يها شبکه همچنین. استایجادشده  جوانان يبرا
  .دندار آنان فراغت اوقات گذراندن یچگونگ و جوانان یزندگ بر

 تیاهم یاجتماع يها رسانه يها ستمیسکند که  ، بیان می)) 2017گوندوز
 را »ما یزندگ اتیتجرب« که هستند ییها مکان رایز دارند، ما یزندگ در يا ندهیفزا
 يمجاز تیهو کی جادیا به ازین افراد که را یاحتمال لیدال مطالعه نیا. دهند یم شینما
  .کند یم لیتحل دانند، یم »تحول از یچیمارپ« نیهمچن و خود يبرا

 يها شبکه و یتالیجید يها يفناور که داده نشان، در پژوهش خود )) 2016گاك
  .دارند انیدانشجو عادات و لیتحص بر یمنف تأثیر ی،اجتماع

                                                   
1. Gündüz 
2. Our living experiences 
3. the spiral of transformation 
4. Gok 
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 تأثیر با یاجتماع يها رسانه يها جنبه همه) 2016( و همکاران سین مقاله در
 کار،و کسب مانند خاص هاي نهیزم يرو بر آن تمرکزبررسی شد و  آن یمنف و مثبت

  .است جوانان و جامعه آموزش،
 ،یاجتماع اضطراب ،ییتنها عامل چهار بر) 2015(عزیزي و همکاران  مطالعه

 ،نفس اعتمادبه مطالعه، نیا وابسته يرهایمتغ. دارد اد تمرکزیاعت و یاجتماع راتیتأث
 یاجتماع ریتأث که دهد یم نشان نتایج. هستند يریادگی رفتار و یاجتماع هاي مهارت

 .است نفس عزت آن، غالب اثر  واست یاصل ملعا

 رایز شوند، یم قدرتمندتر يتکنولوژ قیطر از مردممعتقد است ) ) 2013انجورگ
در زندگی  ارزشمند يصرنع ،ابزار نیا .دارد را ها آن کردن متحد ییتوانا يتکنولوژ

  .دنک باز جوانانروي  به را درها از ياریبس زیرا توانسته است جوانان کنیایی
  

 روش پژوهش
 و شده گردآوري مشاهده و مصاحبه یقاز طرها  داده. است یفی کنوع حاضر از یقتحق

 اطالعات یق، نوع تحقاین.  در آن استکنندگان مشارکت یرهاي و تفسیمتمرکز بر معان
 به دست ی و اجتماعی و رفتارها در بستر متنها ارزش ید،خود را با ارجاع به عقا

  ).58: 1392 ،پور محمد (آورد می
 ابزار مضمون، تحلیل. استفاده شد 3)تم(مضمون  در این تحقیق، از روش تحلیل

 و پیچیده هاي داده از زیادي حجم تحلیل براي که است مفیدي و تحقیقاتی منعطف
هاي بسیار متنوعی  روش). Braun & Clarke, 2006(توان از آن استفاده کرد  مفصل، می

 & Alhojailan, 2012; Boyatzis,1998; Javadi(د دارد از دیدگاه تحلیل مضمون وجو

Zarea, 2016 .(شوند مثل  حال برخی از این ابزارهاي متنوع، سبب سردرگمی می بااین

                                                   
1. Singh 
2. Njoroge 
3. Thematic Content Analysis (TCA) 
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 شود ماهیت تحلیل مضمون ازجمله اینکه چگونه از تحلیل محتوا متمایز می
)Vaismoradi, Turunen & Bonda, 2013 .(صحیح شیوه یک و مشخص زمان یک 

 نظري ادبیات بررسی و ندارد وجود مضمون تحلیل در فرایند نظري ادبیات مطالعه براي

). Tummers & Karsten, 2011: 15- 18(همراه است  تهدیدهایی و ها فرصت با
 درك دهنده نشان پژوهشگر، نظر به که است متن در متمایزي و تکراري ویژگی مضمون

  ).King & Horrocks, 2010:150(است  قتحقی سؤاالت با رابطه در خاصی تجربه و
 ارتباطات، علوم خبرگان و نظران صاحب، استادانشامل  پژوهش این آماريجامعه 

اجتماعی، روانشناسی اجتماعی، علوم سیاسی، ادبیات فارسی،  فناوري اطالعات، علوم
 و یا اه ها، کانال گروهمدیران (  فعال همچنین کاربران وشناسی  مطالعات فرهنگی و مردم

 نفر براي 25.  است)بوك و غیره  در تلگرام، اینستاگرام، توییتر، فیس پربازدیدصفحات
 انتخاب براي. نمونه انتخاب شدند و مصاحبه از ایشان صورت گرفت

گیري   نمونه روشسپس از  هدفمند وگیري نمونهروش  از ابتداشوندگان، در  مصاحبه
 شونده از مصاحبه،  پس از مصاحبهاست محقق ممکن  .استفاده شد برفی گلوله

  ازرا ما روش این  .شناسند به وي معرفی کند  کند که اگر افراد مناسبی را میدرخواست
  ).Gray et.al, 2007: 117 (کند اي دیگر هدایت می کننده  به شرکتشونده مصاحبهیک 

 شبکه. شده است هاي تحقیق از روش شبکه مضامین استفاده براي تحلیل داده
 را آن، )2001( نگیرلیاست دیآترا که است مضمون لیتحل در یمناسب روش زین نیاممض

 اصل مثابه به تارنما هیشب يا نقشه کند یم عرضه نیمضام شبکه آنچه. است داده توسعه
 رسم تارنما، شبکه هاي نقشه صورت به نیمضام نیا. است شینما روش و دهنده سازمان

 داده نشان ها آن انیم روابط با همراه ،سطح هس نیا از کی هر برجسته نیمضام و
براي ساخت مدل نهایی شبکه ). 170: 1390عابدي جعفري و دیگران،  (شود یم

  . استفاده شد10 نسخه MAXQDAافزار  مضامین از نرم
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 قرار شوندگان مصاحبه اختیار در شده استخراج هاي مضمون اعتبار، بررسی براي
 کامل تأیید مورد شده آماده محتواي و الاعم آنان اصالحی نظرات و گرفت

 .گرفت قرار شوندگان مصاحبه

 کدگذار دو موضوعی درون توافق روش با مصاحبه پایایی محاسبه براي
 درون توافق درصد. کنند کدگذاري محقق همراه به را مصاحبه سه تا شد درخواست
 زیر فرمول از هاستفاد با رود می کار به تحلیل پایایی شاخص عنوان به که موضوعی

 :شد محاسبه

 درصد توافق درون موضوعی=×100

 و  42 برابر است رسیده ثبت به تحقیق همکار و محقق توسط که کدها کل تعداد
 هاي مصاحبه براي کدگذاران بین پایایی.  است18 کدها این بین توافقات کل تعداد
 از بیشتر پایایی میزان این اینکه به توجه با. است درصد 86 تحقیق این در گرفته انجام

 و است تأیید مورد ها کدگذاري اعتماد قابلیت) Kvale, 1996: 237 (است درصد 60
  .است مناسب کنونی مصاحبه تحلیل پایایی میزان که کرد ادعا توان می

  
  هاي تحقیق یافته

  ایرانیان مجازي زیست پیامدهاي مثبت -
  مضمون مربوط به پیامدهاي40ها،  رسی دادههاي تحقیق و بر بندي یافته با طبقه

  .شده است ایرانیان به دست آمد که در جدول زیر ارائه مجازي زیست مثبت
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  مثبت زیست مجازي ایرانیانپیامدهاي  -1جدول 

  مضمون فرعی عبارت
مضمون 

  اصلی
هاي جدید را   پذیرش فناوري،باال رفتن سطح سواد در میان مردم

 .بیشتر کرد

رك از ارتقاي د
 تکنولوژي

ها کنشگران توانایی فکري خود را بروز داده و به آگاهی  در شبکه
 .پردازند یم وسیعی سطح درجامعه 

افزایش آگاهی 
 اجتماعی

ها،  زیست، گورخواب واسطه فضاي مجازي مواردي چون محیط به
مدیران و نشانان، اشتباهات  ها، حادثه پالسکو و آتش خواب کارتن

 و نقد جامعه قرار موردتوجههاي نجومی  مسئوالن، امالك و فیش
 .گرفت

بیداري وجدان 
 جمعی

گیري فضاهاي مجازي، پویایی و درخششی در زندگی  با شکل
 .دش جادیاروزمره 

پویایی زندگی 
 روزمره

تر شدن شهروندان را کاهش  هاي اجتماعی هزینه آگاه شبکه
 .دنده می

کاهش هزینه 
 شهروندي اهیآگ

 زدانیچ همهفضاي مجازي آمده تا جایی را پر کند و همدمی دانا و 
 .در برابر سردرگمی و ناآگاهی آدمی باشد

همدمی دانا و 
 زدانیچ همه

ارتقاء آگاهی 
 اجتماعی

تواند  سازي جامعه مناسب است و می شبکه مجازي براي فرهنگ
 .در راستاي توسعه قرار گیرد

ابزار 
 سازي فرهنگ

، موضوع 1394هاي اجتماعی در بحث انتخابات  قدرت شبکه
 .حقوق و امالك نجومی مشخص شد

ابزاري براي 
 تغییر سیاست

براي اصالح رفتار کاربران خیلی از مواقع از ظرفیت فضاي 
 .کنیم مجازي استفاده می

فتن و منتشر ها فهمیدند که سلفی گر بعد از جریان پالسکو خیلی
 مسیرهاي دیابو  کردن آن در زمان بحران کار درستی نیست

 و اورژانس مهیا نشانان آتشترافیکی را براي دسترسی بهتر 
 .کنند می

اصالح رفتار 
 اجتماعی

اصالح برخط 
 اجتماعی و

 سیاسی
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در جهان مجازي، نوعی بازاندیشی درباره وضع خودمان، 
زیست، خانواده، سیاست، اقتصاد و فرهنگ و جایگاه فرد  محیط

 .گیرد صورت می

ی خود بازاندیش
و بازاندیشی 

 جمعی

 .شود یمزیست و حمایت از حیوانات توجه  به محیط
توجه به 

 زیست محیط

 و این شده حذفهاي ایرانی  عنوان پایه جوك اقوام ایرانی به
 موردعالقه فرهنگی مخاطبان است که طنز خود ارتقاییخاصیت 

 .اند خود را از مرز توهین به اقوام ایرانی خارج کرده

رتقایی خود ا
 فرهنگی

حادثه پالسکو، امالك و حقوق نجومی ازجمله مواردي است که 
 .منجر به گفتگوي ملی شد

ساز  زمینه
 وگوي ملی گفت

فضاي . دنده هاي مجازي به نیازهاي روانی جامعه پاسخ می شبکه
 .مجازي در تحوالت آتی کشور بسیار مؤثر است

عامل تغییرات 
 اجتماعی

ي تلگرامی در جریان سریع رویدادها ها انالککاربران از طریق 
 .رندیگ یمي رسمی قرار ها رسانهمستقل از 

 استقالل ارتباطی

ي در فضاي مجازي انحصار ا چندرسانهگذاري  امکان اشتراك
 .کند یمي را کمرنگ ا رسانه

گذاري  اشتراك
 ها اي چند رسانه

ارتباطی ما را آشکار ها در فضاي مجازي ظرفیت پنهان  گروه
 . که اهل گفتگو نیستیمند نشان دادند وکرد

آشکار شدن 
هاي ارتباطی ضعف

 .دهد فضاي مجازي قدرت انعطاف و انطباق کاربران را افزایش می
افزایش انعطاف 

 و انطباق

 .دننفس کاربران دار هاي اجتماعی تأثیر مثبت بر عزت شبکه
افزایش 

 نفس عزت

شود،   سبب اضمحالل و فروپاشی خانواده نمیها ورود فناوري
 که طی آن مرزهاي کند یمبلکه نظام خانوادگی جدیدي ایجاد 

، تر شفاف و حریم خصوصی آن تر رنگ کمخانواده ایرانی 
 و ایجاد روابط تر یمشارکتي در مورد مصرف رسانه ریگ میتصم

 . شده استتر سهلصمیمانه 

ایجاد نظام 
 خانوادگی جدید

توانمندي 
 ارتباطی
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 گرفته شکلهاي اجتماعی، مسیرهاي ارتباطی جدید  ق شبکهاز طری
 .و روابط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تسهیل شده است

تسهیل روابط 
اجتماعی،سیاسی 

 و فرهنگی

 کاربران با استفاده از زبان و مفاهیم مشترك به گفتگو در این فضا 
 .کنند پرداخته و مقاصد ارتباطی را دنبال می

ایرانیان از نقاط مختلف دنیا وارد فضاي جمعی مجازي شدند که 
 . شده استها آنموجب ارتباط نزدیک 

 تفاهم ارتباطی

برند، بلکه  تنها در دریافت اطالعات باال می قدرت انتخاب فرد را نه
 .دهند در توزیع اطالعات و حتی در تولید اطالعات افزایش می

خود تولیدي، 
خودگزینی و 

 یعیخود توز

 اقتصاد مجازي .کنند از افراد از طریق فضاي مجازي درآمدزایی میبسیاري 

امروز، بخش مهمی از اشتغال جدید را اقتصاد مجازي، اقتصاد 
 .دهد الکترونیک و اقتصاد موبایلی تشکیل می

تجارت 
 الکترونیک

 اند شدهوکار  هاي اجتماعی زمینه مناسبی براي معرفی کسب شبکه
 .ها پیشتازند ین میان خانم در او

نوآوري و 
 کارآفرینی

توانمندي 
 اقتصادي

، افکار ند این بود کهي که داشتا یژگیوهاي اجتماعی تنها  شبکه
ها و  ها و لباس نازیبا و روان ناموزون ما ایرانیان را از پس چهره

 تا متخصصان بدون ندی، عریان کردچنان آنهاي  ها و گوشی ماشین
 .لعه کنندنقاب بتوانند این جامعه را مطا

ي آشکارساز
 ویژگی ایرانیان

فضاي مجازي رفتارهاي ناپسند ما را از پس پرده آشکار کرده و 
 .جامعه را نسبت به این رفتارها حساس نمودافراد برخی از 

 خودافشایی

. برد  و نهادها باال میساختارهاهاي اجتماعی شفافیت را در  شبکه
د که در شرایط امنی براي فساد خیلی از مدیران کشور متوجه شدن

 .اداري و اقتصادي قرار ندارند

 سازي شفاف

کاري چندانی  هاي جدید دوگانگی کمتري دارند نیاز به پنهان نسل
 .ندارند

کاهش دوگانگی 
 هاي جدید نسل

 شفافیت
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 .شبکه اجتماعی فرصتی براي پایش افکار عمومی است
پایش افکار 

 عمومی

گیرد اما بسیار  حوزه عمومی شکل می. یابد ا افزایش میآگاهی م
 .گیر است وقت

هاي زبانی، قومی،  ها و گروه جامعه مجازي ایرانی همه طیف
 .شود جنسیتی، سنی، فرهنگی اجتماعی و جغرافیایی را شامل می

ي ریگ شکل
 حوزه عمومی

گیري  شکل
 حوزه عمومی

 .فضاي مجازي نقش مؤثري به زنان داده است
ارتقا موقعیت 

 عی زناناجتما

 .تأثیرات فضاي مجازي در بحث مشارکت اجتماعی مثبت است

هاي مختلف تلگرامی موجب شده مردم  بندي عضویت در گروه
پیوندهاي متکثرتري پیدا کنند و بیشتر در متن مناسبات اجتماعی 

 .قرار گیرند

افزایش 
مشارکت 
 اجتماعی

 .بیشتر جامعه کردفضاي مجازي کمک زیادي به همبستگی 
افزایش 
 همبستگی

هاي اجتماعی ملی و  هاي اجتماعی بستري براي فعالیت شبکه
 .ندستهمحلی 

بستر تعامالت 
 اجتماعی

هاي اجتماعی به کاربران اجازه اعمال کنترل بیشتر بر جریان  شبکه
 .دنده اطالعات را می

کاربران مدیر 
 جریان اطالعات

و به  کنند یم آزادي بیشتري زنان در فضاي مجازي احساس
 .پردازند یمهاي خود  بازنمایی خود و ایده

 مشارکت زنان

 .شود تر می ریزي کشور دارد پررنگ مشارکت مردم در نظام برنامه

مردم خودشان از طریق گفتگوهاي مجازي دستور کار براي 
 .کنند ریزي تعیین می گذاري و یا برنامه سیاست

مشارکت 
شهروندان در 

هاي  ریزي برنامه
 کالن

همه . ي اجتماعی مؤثر استساز کپارچهفضاي مجازي در ی
ها تا حدودي در فضاي روستایی و شهري، در مناطق  دغدغه

 .شود جغرافیایی مختلف و در شرایط فرهنگی متنوع شبیه هم می

ي ساز کپارچهی
 اجتماعی

مشارکت 
 شهروندي
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اصالح «: هاي ؛ مقولهاند شده بندي دسته مضمون اصلی 7در قالب یادشده  مفهوم 40
ترین  عنوان مهم به» مشارکت شهروندي و توانمندي ارتباطی، برخط اجتماعی و سیاسی

  .ندا شده  بیان 2جدول در زیست مجازي ایرانیان  مثبت پیامدهاي
  

  مثبت زیست مجازي ایرانیانپیامدهاي  مضامین اصلی -2جدول 
  مضمون فرعی  مضمون اصلی

اصالح برخط اجتماعی و 
 سیسیا

 خـود   ي،سـاز   فرهنـگ  ابـزار ی،  جمعـ  یشیـ بازاند و خـود  یشیبازاند
ی، اجتمـاع  رفتـار  اصـالح ی، تقویـت خـرد جمعـی،        فرهنگـ  ارتقایی

 بـه  توجـه ،  اسـت یس رییـ تغ يبـرا  ي ابزار ی،مل يوگو  گفت ساز  نهیزم
  یاجتماع راتییتغ عامل، زیست محیط

 توانمندي ارتباطی

، تقویـت روحیـه     هـا  يا  رسـانه  چند يگذار  اشتراكی،  ارتباط استقالل
، انطبـاق  و انعطاف شیافزای،  ارتباط يها  ضعف شدن آشکارانتقادي،  

 روابـط  لیتـسه ،  دیـ جد یخـانوادگ  نظـام  جـاد یا،  نفس  عزت شیافزا
ــاع ــیس ،یاجتم ــ و یاس ــاهمی، فرهنگ ــاط تف ــدي،ی، ارتب ــود تولی  خ
  خود توزیعی و ینیخودگز

 مشارکت شهروندي

 يســاز کپارچـه ، یکـالن  ياهـ  يزیــر  برنامـه در شـهروندان  مـشارکت 
 بـستر ی،  همبـستگ  شیافـزا ی،  اجتمـاع  مـشارکت  شیافـزا ی،  اجتماع

آنـان،   یاجتمـاع  تیـ موقع ارتقاو  زنان   مشارکتی،  اجتماع تعامالت
  اطالعات انیجر ریمد کاربران

 ارتقاء آگاهی اجتماعی

 شیافـزا  ي،شـهروند  یآگاه نهیهز کاهشي،  تکنولوژ از درك يارتقا
، روزمـره  یزنـدگ  ییایـ پوی،  جمعـ  وجدان يداریبی،  اجتماع یآگاه

  زدانیچ همه و دانا یهمدم

 شفافیت
یی، خودافـشا ی،  واقعـ  چهره يافشاساز،  انیرانیا یژگیو يآشکارساز

  دیجد يها  نسلیدوگانگ کاهشي، ساز شفاف
  یعموم حوزه يریگ شکلی، عموم افکار شیپا گیري حوزه عمومی شکل

 ینیکارآفر، نوآوري و کیالکترون تجارت و يمجاز اقتصاد توانمندي اقتصادي
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   اجتماعی و سیاسی1برخط اصالح
افتاد  یمي اجتماعی اتفاق ها شبکهي پیش از ظهور و فراگیري ها سالرویدادهاي زیادي در 

شد؛ حداقل نتیجه آن عدم اطالع شهروندان از آن وقایع  یمی رسانه رسمی مواجه بان دروازهاما با 
ي اجتماعی به اطالع شهروندان ها شبکه وقایع با پوشش گسترده در ي اخیرها سالدر . بود

 واسطه به«. ندا که بسیاري از این رویدادها زمینه مناسبی براي گفتگوهاي ملی شده طوري د؛ بهنرس یم
 و پالسکو حادثه ها، خواب کارتن ها، گورخواب زیست، محیط چون مواردي مجازي فضاي
 قرار جامعه نقد و مورد توجه نجومی هاي فیش و امالك مسئوالن، و مدیران اشتباهات نشانان، آتش

ي ها شبکهبرجسته شدن موضوع پالسکو در ). شناسی ، استاد جامعه12شونده  مصاحبه(» گرفت
  .ي اجتماعی بودآور تابي بر حساس شدن جامعه در ایجاد و افزایش ا مقدمهاجتماعی 

  توانمندي ارتباطی
راي تولید، گزینش و توزیع محتواي ارتباطی توسط همگان فضاي مجازي بستري مناسب ب

 هاي شبکه طریق از«. است» کاربر«و هویت یافتن » مخاطب«است که موجب کمرنگ شدن 
 شده تسهیل فرهنگی و سیاسی اجتماعی، روابط و گرفته شکل جدید ارتباطی مسیرهاي اجتماعی،

ت مجازي با ایجاد استقالل ارتباطی از ارتباطا). ، مدیر کانال تلگرام6شونده  مصاحبه(» است
تبع  د و بهنکن یمي جریان اصلی، روابط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کاربران را تسهیل ها رسانه

  .دنشو یم را سبب گران ارتباطآن، افزایش انعطاف و انطباق فرهنگی 
  ارتقاء آگاهی اجتماعی

 درك کاربران از تکنولوژي  و ارتقاءITي ها مهارتي اجتماعی موجب افزایش ها شبکه
» دنده می کاهش را شهروندان شدن تر آگاه هزینه اجتماعی هاي شبکه«. خواهند شد

ي رسمی و ضعف ها رسانه سیطره ها سالپس از ). ، استاد علوم ارتباطات9شونده  مصاحبه(
ي اجتماعی زیرساخت کارآمدي براي ایجاد کثرت گفتمانی و ها شبکهعملکرد نظام آموزشی، 

اند که با تولید و توزیع محتواي جدید و کاربردي، فراتر از نظام  پویایی زندگی روزمره شده

                                                   
1. Online 
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هاي  یآگاهي رسمی و سنتی ناکارآمد عمل نموده و موجبات افزایش ها رسانهآموزشی راکد و 
  .دنآور یماجتماعی را فراهم 

  توانمندي اقتصادي
 بستر فضاي مجازي محقق شده بخش مهمی از اشتغال جدید، نوآوري و کارآفرینی در

 هاي شبکه«. وکار ایرانیان است عنوان رسانه تأثیرگذار در معرفی تجارت و کسب است و به
» پیشتازند ها خانم میان این در و ندا شده وکار کسب معرفی براي مناسبی زمینه اجتماعی

یري از تلگرام و گ بهره جوانان و زنان، پیشتاز). ، مدیر کانال و فعال حوزه زنان4شونده  مصاحبه(
هاي مجازي توانمندي  یتظرفآنان با استفاده از . وکار خود هستند اینستاگرام در معرفی کسب

  .دهند یماقتصادي خود را ارتقا 
  

  ایرانیان مجازي پیامدهاي منفی زیست
 زیست منفی  مضمون در خصوص پیامدهاي77هاي تحقیق،  بندي داده با دسته

  .اند شده  ارائه3ست آمد که در جدول ایرانیان به د مجازي
  

 ایرانیان مجازي زیست  پیامدهاي منفی-3جدول 

  مضمون فرعی  عبارت
مضمون 
  اصلی

 .احساس قدرت کاربران و نمایش خود از طریق الیک گرفتن
احساس 

 کاذب قدرتمندي

ی واقعی و ابتذال اخالقی در روابط ما عمدتاً ناشی از خأل در زندگ
 .هاست گستردگی رسانه

 ابتذال اخالقی

 .هاي اجتماعی شد فضاي مجازي موجب تشدید آسیب

هاي اجتماعی که نتیجه آن افسردگی،  اعتیاد به اینترنت، چت و شبکه
خوابی، کاهش روابط اجتماعی با اطرافیان، انزوا، مختل  اضطراب، بی

 .وزمره و رها کردن شغل استي رها تیفعالشدن 

هاي  آسیب
روانی و 
 اجتماعی

هاي  آسیب
روانی و 
 اجتماعی
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 .برد  را باال مینفس اعتمادبهتأیید گرفتن در فضاي مجازي 
 نفس اعتمادبه

 کاذب

متأسفانه سن حضور در فضاي مجازي کم شده حتی به کودکان هم 
 .هاست آن نیتر مشخص یکی از زودهنگام بلوغ .رسیده است

 بلوغ زودرس

ارتباط کاربر با اعضاي خانواده، استفاده بیشتر از اینترنت با کاهش 
کاهش اندازه دایره اجتماعی آنان و افزایش افسردگی و تنهایی آنان 

 .همراه است

تنهایی و 
 افسردگی

شاد نبودن افراد به شکل طبیعی آنان را وارد فرایند هیجانات منفی و 
هاي اجتماعی یا  که خود را با پرخاشگري در محیط کند یمعمیق 

 .دهند یمجازي نشان م

پرخاشگري 
 مجازي

ها بین والدین و فرزندان جدایی  با ورود اینترنت به درون خانواده
 .دهد فکري، عاطفی و فیزیکی رخ می

تضعیف بنیان 
 خانواده

 .در و هتّاك است فرهنگ فضاي مجازي، فرهنگی پرده

رواج فرهنگ 
ي و در پرده

 هتاکی

 .ناکارآمد استبازداري اجتماعی در شبکه اجتماعی ایرانی 

 و اعتقاد موجب تیمسئول بستگی، تعهد، ضعف چهارعنصر اصلی دل
 .شود بروز رفتارهاي انحرافی می

کاهش بازداري 
 اجتماعی

گیرد که نسبت به   و وابسته شکل میکننده مصرفنسل غیرمسئول، 
 .اش ناامید است جامعه

 ناامیدي به آینده

دشده و خیلی از مناسبات در حریم خصوصی ما وارشبکه اجتماعی 
 .را تحت تأثیر قرار داد

نقض حریم 
 خصوصی

درك کاربران را تقلیل . کند ها را منزوي می فضاي مجازي آدم
 .گیرد ها از دریچه فناوري صورت می چون شناخت. دهد می

انزوا و تقلیل 
 درك کاربر

 طبق یک خواهند هویت ندارند همه می.  شدندشکل کهمه یکاربران 
 .الگو، خودشان را بهتر به نمایش بگذارند

اي  هاي اجتماعی نوعی از بحران هویت را میان طیف گسترده شبکه
 .از جوانان به وجود آورد

 بحران هویت

بحران 
 هویت
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واسطه هویت مجازي برخی اعمال خالف هنجار  اگر فرد بتواند به
 .گیرد اجتماعی را انجام دهد، بحران هویت مجازي شکل می

 .فضاي مجازي هویت مکانی و زمانی را دستخوش تغییر کرد
تغییر هویت 
 مکانی و زمانی

 آدمی را وار فتهیخودشفضاي مجازي امکان بروز انواع رفتارهاي 
کند؛ درنتیجه تناقض و تضاد رفتار فردي با رفتار   میریپذ امکان

 .اجتماعی بیشتر در آن آشکار است

تناقض رفتار 
فردي و 
 اجتماعی

 .ها شدند هاي اجتماعی ابزاري براي تخریب افراد و گروه شبکه
ابزار تخریب 

 ها افراد و گروه

 .تداخل فضاي عمومی و خصوصی در فضاي مجازي تشدید شد

ادغام حوزه 
عمومی و 
 خصوصی

 .فضاي مجازي پیچیدگی رفتاري ایرانیان را افزایش داده است
افزایش پیچیدگی 

 ريرفتا

 بهفضاي مجازي مرزهاي جغرافیایی، قومی، فرهنگی و طبقاتی را 
 .ریزد  میهم

سازمانی  بی
 اجتماعی

جامعه ایرانی از تنوع اجتماعی و فرهنگی زیادي برخوردار است و 
این سرشت پیچیده با قرارگیري در فضاي . اي دارد سرشت پیچیده

 . شده استدهیچیفرا پمجازي دچار جامعه 

پیچیدگی 
 مضاعف

ي واحد ا نسخهتوان براي نتایج و پیامدهاي فضاي مجازي  نمی
 .پیچید

 تأثیرات نسبی

 که از حالت ابژه به جابازکردهاین فضا در زندگی روزمره چنان 
 . استدرآمدهشکل سوژه 

تغییر جایگاه 
 سوژه و ابژه

یی زدا تیحساسپوشش افراطی وقایع و اتفاقات در فضاي مجازي، 
 .آورد تفاوت بار می جامعه را کرخت و بیکند و  می

 ییزدا تیحساس

 .دنکشان ی شدن میدوقطبها جامعه را به سمت گوناگونی و  شبکه
دوقطبی کردن 

 جامعه

سازمانی  بی
  اجتماعی
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پناه بردن به دنیاي مجازي و برقراري شکلی نمادین از ارتباط در آن، 
گویاي این واقعیت است که ما از رابطه واقعی اجتماعی که هم 

 .میکن یم، فرار طلبد یمزاست و هم کنش فعال را  تمسئولی

 تیمسئولفرار از 
 اجتماعی

 .دنگذار بندي افکار تأثیر می هاي اجتماعی بر قشربندي و بخش شبکه
قشربندي 
 اجتماعی

 شده است که عامه فرهنگشبکه اجتماعی بستري براي بازتولید 
 .اند مولدش خود کاربران

بازتولید 
 عامه فرهنگ

 بعد نمایشی پیداکرده زیچ همهوار شده و  جامعه و سیاست توده
 .است

پوپولیسم 
 فرهنگی

 مرکز را به حاشیه ببرد و فرهنگتواند یک  فضاي مجازي می
 .بالعکس

تسلط حاشیه بر 
 متن

بیش از نهاد خانواده، نهاد آموزش و نهاد رسانه رسمی، شبکه 
ها  هاست و سبک زندگی سلبریتی نکننده الگوهاي آ مجازي تعیین

 .براي کاربران الگو شد

تغییر گروه 
 مرجع

مدرن بر مبناي  فضاي مجازي در حال سوق دادن ما به فرهنگی پست
 .تمایز و پراکندگی است

تکثرگرایی 
 فرهنگی

رهبران فکري . بازیگران جدیدي در فضاي مجازي ظهور پیدا کردند
 .دفضاي مجازي قابلیت رهبري ندارن

ظهور بازیگران 
 جدید

گفتگو . هاي مجازي ندارند کاربران قدرت تحمل همدیگر را در گروه
.  هستندباهمگیرد و در عوض مدام در حال جدل  شکل نمی

 .شود هاي مجازي بازتولید می اي در گروه الگوهاي قبیله

ي ریگ شکلعدم 
جامعه مدنی 

 مجازي

 . استوار و غیرفرهیخته فضاي مجازي، فضاي توده
وار   فضاي توده

 و غیرفرهیخته

هایی هستیم که تفاوت  خودمان از خودمان در حال ساختن احمق
 .دانند ینمشایعه و واقعیت را 

 .هاي پرورش احمق شده است هاي اجتماعی تبدیل به شبکه شبکه

 يپرور نادان

هاي اجتماعی  سواد، بسیاري در شبکه به علت استقبال مخاطبان کم
 در زندگی واقعی جایگاه خاصی نداشته و که یدرصورت شدند مشهور
  .ندارند

ظهور 
هاي  سلبریتی

 کاذب

یسم پوپول
 فرهنگی
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هنجارهاي جامعه دچار تغییرات بنیادین شده و در این تحوالت نقش 
 .بدیل است هاي اجتماعی بی شبکه

تغییر هنجارها و 
 ها واره عادت

عنوان تهدید در نظر   بهپیش از آنکهرا هاي مجازي  گسترش شبکه
 .بگیریم، باید نشانه تغییر بدانیم

تغییرات 
 اجتماعی

 .اند پدر، مادر و همه اعضاي نزدیک خانواده سوژه طنز شده

 موردتوجهها و مقدسات چندان  ایدئولوژي، خانواده و سایر ارزش
 .ندکاربران نیست

دگرگونی 
 ها ارزش

 .کند  تحمیل میفرهنگ فضاي مجازي، زبان خاص خود را
سلطه فرهنگ 

 مجازي

ها و  کاربران به لحاظ ارتباطی دچار محدودیت شده و از فعالیت
اي چون برقراري ارتباطات چهره به چهره، کتاب  ارتباطات سازنده

 .شوند خواندن و ورزش کردن محروم می

کاهش ارتباطات 
 رودرروسازنده 

 واقعی شده، نحوه اینترنت موجب تضعیف روابط اجتماعی در دنیاي
مصرف اوقات فراغت را تغییر داده و در کمرنگ شدن مصرف 

 .فضاهاي عمومی مؤثر بوده است

کمرنگ شدن 
 فضاهاي جمعی

تغییر سبک 
 زندگی

 ناشناخته بودن در محیط دلیل و جسارت ارتکاب جرم به تأجر
 .سایبري بیش از گذشته است

 ارتکاب جرم

خیلی از جرائم در این فضا . دهاي دبستانی وارد این فضا شدن بچه
 .گیرد صورت می

 جرائم مجازي

جرائم 
 سایبري

 بلکه اند نرفته از میان فقط نهدر گستره مجازي، مرزهاي هویت قومی 
 .اند افتهامکان تجلی بسیار بیشتري ی

تقویت 
 ها فرهنگ خرده

بنابراین  ؛اند گرفته ي مجازي شکلها فرهنگ خردهدر فضاهاي مجازي 
 .دنرو  رو به پیچیدگی میشیازپ شیبهاي اجتماعی  شبکه

 فرهنگ خرده
 مجازي

در فضاي مجازي با ظهور پدیده جدیدي به نام نئوناسیونالیسم در 
 داده رخمسائلی که در آمریکا، انگلستان و اروپا . دنیا مواجه هستیم

 و هر کس دور خودش آورند یدرمها سر  جزیره.  نیستنیرازایغ
 .کشد دیوار می

رواج 
 نئوناسیونالیسم

چالش 
فرهنگ 
 رسمی
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، جمالت تعجبی، قیود تکرار، ها دکنندهیتشدشاهد کاربرد صفات و 
 و حذف ها واژهي جنس مخالف، سبک کاربرد ها واژهي ریکارگ به

 و همچنین کلمات نامتعارففعل ازجمله، کاربرد کلمات مخفف و 
ي معادل فارسی آن هستیم که گفتار فارسی را در میان جا بهانگلیسی 

 .دنکن یمنوجوانان دچار مشکل 

فاصله گرفتن 
گفتار کاربران از 

 زبان معیار

ي مجازي در جزایر پراکنده سایبري در حال ها فرهنگ خرده
 .گیري است شکل

قشربندي 
 مجازي

 .کند رنگ می فرهنگ فضاي مجازي، قواعد فرهنگ واقعی را کم

سازي  کمرنگ
قواعد فرهنگ 

 رسمی

 . سبک زندگی همه را تحت تأثیر قرار داداعتیاد به فضاي مجازي

 هرروزهاي اجتماعی  وابستگی روانی و فکري به اینترنت و شبکه
 .شود یمتشدید 

 اعتیاد مجازي

 .بستگی پیدا کردیم ما به گوشی همراه خود بیشتر از افراد، دل
دلبستگی به 
 فضاي مجازي

 .کند روزمرگی میشبکه اجتماعی کاربران را درگیر 
درگیر روزمره 

 شدن

دانلودگران، بیشتر از کاربران دیگر در معرض روزمرگی معنا و 
 .بحران هویت قرار دارند

روزمرگی معنا و 
 بحران هویت

 عالفی و بطالت .شود هاي اجتماعی سپري می بیشتر عمر مفید افراد، در شبکه

 . استازاندازه شیبوابستگی ما به تکنولوژي 

 .اند ها شده هاي هوشمند بهترین دوست، مشاور و غمخوار آدم تلفن

ابستگی به و
 فناوري

انسان ایرانی دنیاي متناقض خود را در فضاي مجازي بهتر ارضا 
 رود یم به آن وابسته است و هرچه جلوتر داًیشد براي همین کند یم

 .شود یماین وابستگی شدیدتر 

وابستگی به 
 فضاي مجازي

روزمرگی و 
 وابستگی

ها را نه فضاي مجازي خلق کرده است و نه این فضاها  نسلگسست 
ها همیشه وجود  گسست نسل. تواند پایانی بر چنین گسستی باشد می

ها را تعمیق بخشیده و آن  داشته است اما فضاي مجازي گسست نسل
 .کند نوعی معضل اجتماعی تبدیل می را با شدت بیشتر، به

تشدید شکاف 
 نسلی

شکاف 
دیجیتالی 

 اه نسل
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 شکاف دیجیتال .هاي مختلف کامالً مشهود است شکاف دیجیتالی بین نسل

بسیاري از . ی تغییر کرده استکل بهمعنی ارتباطات براي نسل جدید 
 .ها اهمیتی ندارد هایی که ما داریم براي آن حساسیت

 شکاف نسلی

شود که  هاي مجازي، بیشتر منجر به این می افزایش استفاده از رسانه
 .گر شوند وندان نظارهشهر

شهروندان 
 گر نظاره

 .کاالیی شدن انسان در فضاي مجازي یکی از تأثیرات منفی است
شیءوارگی 

 کاربر

ي مجازي، کاربران را نسبت ها شبکهتکرار حوادث تلخ و شیرین در 
 .کند تفاوت می به مسائل بی

کرختی و 
ی نسبت تفاوت یب

 به مسائل

جازي سوژه را در وضعیتی پرتاب کرده که در ابتدا از فضاي م
 شدت بهشود و  ي موجود در آن کنده میها يبند گروهاجتماع و 
انجامد که منجر به  گردد، این حالت به فردگرایی شدید می منزوي می

 .شود ی نسبت به جهان واقع مینیب جهانباوري و تکثر  نسبیت

باوري و  نسبیت
 بینی تکثر جهان

شهروندان 
 گر نظاره

شود تا بر این فضا نوعی فرهنگ مقاومتی  نی کاربران باعث میجوا
  وگرفته  شکلاست،  به والدین العمل عکسکه خاص جوانان و در 

 .حاکم شود

 فرهنگ جادیا
مقاومت فرزندان 

 مقابل والدین

شاهد بازتولید فرهنگ روزمره جهان واقعی در فضاي مجازي هستیم 
رسمی و ساختار اجتماعی و سیاسی، اجازه هاي فرهنگی  که دستگاه

 .دهند بروز آن را در عمل نمی

بازتولید فرهنگ 
 روزمره

ي مصر، ها دولتبهار عربی با استفاده از قدرت فضاي مجازي، 
موج . تونس، لیبی را ساقط کرد که نتیجه حرکت آنارشیک بود

 .المللی جهان را دچار چالش کرد هاي بین  مهاجرت وآوارگی

ي ها چالش
 ژئوپلیتیکی

 شاهد تشدید گهگاههاي اجتماعی  گرایی در شبکه در پرتو محلی
  .هاي قومی و مذهبی هستیم گسل

تشدید 
هاي قومی  گسل

  و مذهبی
توانند مروج ایدئولوژي مسلط  هاي اجتماعی مجازي نمی رسانه

 .جامعه باشند

عدم ترویج 
 ایدئولوژي حاکم

فرهنگ 
 مقاومت
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معه واقعی و نیز ابتکار و فرهنگ مجازي، بازتولید فرهنگ جا
 .خالقیت در برابر فرهنگ رسمی است

فرهنگ مجازي 
در برابر فرهنگ 

 رسمی

ظهور جامعه اطالعاتی موجب بسط و گسترش نیازها، تمایالت، 
فردیت «ي ریگ شکلهاي جدید کاربران و  ها و ارزش ها، نگرش ذائقه

 .شده است» جدید

انزوا و فردیت 
 جدید

هاي اجتماعی گسترش یافت ولی   و شبکهها گروهافراد در روابط 
 . شدتر یسطحروابط سردتر و 

روابط سطحی و 
 شکننده

ي ا رابطه از ها انسان. دنیاي آینده دنیاي سمبلیک و نمادین است
 مؤخره است و مقدمه و مند مکان و هم زمانمندواقعی که هم 

مادین به رابطه با ؛ به شکلی نزاست تیمسئول و در نهایت خواهد یم
 .اند کردهکمترین زحمت و بیشترین کنش، رجعت 

روابط نمادین و 
 سمبلیک

هاي بیهوده کمی براي  ي کپی پیست کردن پیامجا بهمردم ما اگر 
خواندند، کالس  معیشت خودشان کتاب میبه بهبود بخشیدن 

دادند،  کردند و نگاهشان را به زندگی تغییر می رفتند، فکر می می
 .گرفتند تر نتیجه می لی سریعخی

 .کژکارکردي شبکه مجازي در کشور بیشتر است

کژکارکردي 
 مضاعف

 کژکارکردي

  
 12 مضمون فرعی و در قالب 77  بازیست مجازي ایرانیان منفی پیامدهاي

: مضامین اصلی. اند ه بیان شد4اند که در جدول  شده  بندي دستهمضمون اصلی 
پوپولیسم  و تغییر سبک زندگی، زمانی اجتماعیسا بی، هاي روانی و اجتماعی آسیب«

  .ترین پیامدها عنوان شدند عنوان مهم با بیشترین فراوانی به» فرهنگی
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  ایرانیان مجازي زیست پیامدهاي منفیمضامین اصلی  -4جدول 
  مضمون فرعی  مضمون اصلی

هاي روانی و  آسیب
 اجتماعی

، تنهــایی و کــاذبنفــس  اعتمادبــه، کــاذب يقدرتمنــد احــساسی، اخالقــ ابتـذال 
 رواج،  خـانواده  یـان بن فیتـضع ي،  مجـاز  يپرخاشـگر ،  زودرس  بلـوغ  افسردگی،

 نقـض ،  نـده یآ بـه  يدیـ ناامی،  اجتمـاع  يبازدار کاهشی،  هتاک و يدر  پرده فرهنگ
  یخصوص میحر

 سازمانی اجتماعی بی

 یدگیـ چیپ شیافزای،  خصوص و یعموم حوزه ادغام،  ها  گروه و افراد بیتخر ابزار
ــار ــچیپي، رفت ــضاعف یدگی ــأثیرات، م ــسب ت ــتغی، ن ــژه و ســوژه گــاهیجا ریی ، اب
 يقـشربند ی،  اجتمـاع  تیولئمـس  از فـرار ،  جامعـه  کردن یدوقطبیی،  زدا  تیحساس
  یاجتماع

 تغییر سبک زندگی
 راتییتغي، مجاز فرهنگ سلطه، ها ارزش یدگرگون، ها  واره  عادت و هنجارها رییتغ

  کمرنگ شدن فضاهاي جمعی، رو رودرسازنده ارتباطات کاهشی، اجتماع

 پوپولیسم فرهنگی

، مـتن  بـر  هیحاشـ  تـسلط ، عامـه   فرهنـگ  دیـ بازتوله،  ختـ یرفرهیغ و وار  توده يفضا
ظهـور  ي و  پـرور   ناداني،  مجاز یمدن جامعه يریگ   شکل عدمی،  فرهنگ ییتکثرگرا
   مرجعهاي ، تغییر گروهها سلبریتی

چالش فرهنگ 
 رسمی

ــتقو ــرده تی ــگ خ ــا فرهن ــگ، ه ــ کمرن ــور   ازس ــمی، ظه ــگ رس ــد فرهن ي قواع
 گـرفتن  فاصله،  سمیونالینئوناس رواجي،  مجاز ي قشربند ي،مجاز هاي  فرهنگ  خرده
  اریمع زبان از کاربران گفتار

 روزمرگی و وابستگی
 روزمـره  ریـ درگ،  کیـ تکنولوژ یوابـستگ ي،  مجـاز  يفضا به یوابستگ و ادیاعت
  بطالت و یعالف، تیهو بحران و معنا یروزمرگ، شدن

 رهنگ مقاومتف

 يهـا   چـالش ،  روزمـره  فرهنـگ  دیـ  بازتول ی،رسم فرهنگ برابر در يمجاز فرهنگ
ي قومی ها گسل فرهنگ مقاومت فرزندان مقابل والدین، تشدید      جادیای،  کیتیژئوپل

  حاکم يدئولوژیا جیترو عدمو مذهبی، 

 بحران هویت
 و يفـرد  ررفتـا  تنـاقض ی،  زمـان  و یمکـان  تیهو رییتغ،  کاربر درك لیتقل و انزوا

  یاجتماع
 جهان تکثر و يباور تینسب، مسائل به نسبت یتفاوت ی بو یکرخت، کاربر یوارگ یش گر شهروندان نظاره

 کژکارکردي
 روابـط ،  شـکننده  و یسـطح  روابـط ،  دیجد تیفرد و  انزوا ،مضاعف يکژکارکرد

  کیسمبل و نینماد
 دیجیتالی شکاف

 ها نسل
  تالیجید شکافی، نسل شکاف دیتشد

 يمجاز  در فضايجرم بزه و ارتکاب ئم سایبريجرا
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  هاي روانی و اجتماعی آسیب
 .ندهاي مجازي تغییرات محسوسی را در شکل و محتواي خانواده ایرانی ایجاد نمود شبکه

ی در سبک زندگی ن فاصله بین اعضاي خانواده موجب تضعیف بنیان خانواده و دگرگوتشدید
 اضطراب، افسردگی، آن نتیجه که اجتماعی هاي شبکه و چت اینترنت، به اعتیاد«. آنان شده است

 بیکاري و روزمره هاي فعالیت شدن مختل انزوا، اطرافیان، با اجتماعی روابط کاهش خوابی، بی
 فضاي در همگانی به انواع محتوا دسترسی). ، روانشناس اجتماعی21شونده  مصاحبه(» است

هاي  در شبکه و هتاك در  پرده،قاعده فتارهاي بیر. را در پی دارد بلوغ زودرس کودکان مجازي
 حریم خصوصی دیگران ، در چنین شرایطی.داري اجتماعی استباز ناشی از کاهش ،اجتماعی
 .شود  میویج و مبتذل ترسطحی پرخاشگري و ابتذال اخالقی تکثیر و فرهنگ ،شود نقض می

  .د کردناهخوضییع منابع انسانی و مادي جامعه ایرانی را ت ها آسیباین 
  1سازمانی اجتماعی بی

 از آنان برخی از ،با سست شدن پیوندهاي کاربران نسبت به یکدیگر و نسبت به جامعه
 حاصل ،فضاي مجازيبوط به ها و مسائل مر آسیب .کنند  و قواعد اجتماعی پیروي نمیهنجارها

 تناقض ،يهنجار  بی، فرهنگی تضاد.ریختگی سازمان اجتماعی و فرهنگی در آن است درهم
 اجتماعی و فرار از قشربندي ، ادغام حوزه خصوصی و عمومی،رفتار فردي و اجتماعی

 ایرانی جامعه« .سازمانی اجتماعی در فضاي مجازي شده است هاي اجتماعی باعث بی مسئولیت
 سرشت این. دارد اي پیچیده سرشت و است برخوردار زیادي فرهنگی و اجتماعی تنوع از

 فراپیچیده جامعه دچار مجازي، فضاي در قرارگیري با جغرافیایی، و زبانی ومی،ق تنوع با پیچیده
  ).، استاد مطالعات فرهنگی19شونده  مصاحبه(» است شده

  تغییر سبک زندگی
ار با حرکت پاندولی بین سنت و مدرنیته قرار ذجامعه ایرانی بیش از دو قرن در شرایط گ

 آن به اقشار مختلف سري فرهنگ مجازي و تلطه سساز هاي اجتماعی زمینه دارد و ورود شبکه

                                                   
1. Social disorganization 



  

  
  

  
 101  پیامدهاي زیست مجازي ایرانیان   

 قرارگرفته کاربران هجمه و خدشه دچار ایرانی سنتی هاي ارزش و هنجارها همه «.جامعه است
 ،ها هوار  عادتو هنجارها تغییر اجتماعی، تغییرات). شناس ، جامعه17شونده  مصاحبه (» است

 در حضوررنگ شدن   کم، رودرروو هسازند ارتباطات کاهش نسلی، شکاف ها، ارزش دگرگونی
 گرایی، مصرف و مد ترویج خانواده، نظام تحول نوجوانی، و کودکی در تغییر عمومی، فضاهاي
هاي تغییر  نشانه ازجمله نوشتاري، و زبان گفتاري در تغییر غیربومی، هاي سبک و الگوها پذیرش

  . مجازي استزیستسبک زندگی ایرانی در 
  پوپولیسم فرهنگی

خته و ، غیرفرهیوار  توده، متکثر،عامه هاي اجتماعی بستري براي بازتولید فرهنگ شبکه
 تولیدکننده سواد، کم مخاطبان استقبال علت به هستند نازلی سطح در که مطالبی« .پوپولیسم است

). نگار ، مدیر کانال و روزنامه5شونده  مصاحبه(» دنده می قرار خاصی اجتماعی موقعیت در را
متن و  مصرف منفعالنه متن، بر تسلط حاشیه ،عنوان گروه مرجع گران جدید بهظهور بازی

در چنین شرایطی  . در جامعه مجازي ایرانی استدرنپروري حاکی از رویش پوپولیسم م ننادا
  . دور از انتظار است،گیري جامعه مدنی شکل

  چالش فرهنگ رسمی
هاي  رسانه و ندارد قرار اي عادالنه وضعیت در ثروت و قدرت توزیعدر جوامعی که 
هاي   شبکه؛کنند  میلبها را س فرهنگ هردخ زمینه حضور و بازتولید ،رسمی و نهاد آموزش
 اقوامبسیاري از مطالبات  .دنده  می زبانی و مذهبی،هاي قومی اي به گروه اجتماعی حیات دوباره

ي منطقه نشان  تجربیات کشورها.شود می پیگیري و طرح مجازي فضاي در ایرانی مذاهب و
 خود مجازي فضاي دیگر، سوي از . نئوناسیونالیسم استدهد فضاي مجازي عرصه رواج می

 هاي يقشربندرسمی، با  فرهنگ قواعد سازي رنگ کم با فردي است که منحصربه فرهنگ واجد
 ي ازریگ بهره «.آورد می وجود به را متکثر هاي فرهنگ  پراکنده با خردهاي جامعه، نوین اجتماعی

» کند ها ایجاد می هاي مجازي در میان نوجوانان تأثیرات زیادي در واژگان کاربردي آن شبکه
 زبان ،فرهنگ مجازيدر ). ، نویسنده و کارشناس ارشد ادبیات فارسی24شونده  مصاحبه(
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رسد  می نظر به. گیرد گفتاري و نوشتاري از زبان معیار فاصله گرفته و شکل جدیدي به خود می
تر   مذهبی و طبقاتی را عمیقتی، جنسی، زبانی،هاي مختلف قومی  شکاف،گ رسمیچالش فرهن

  .نماید
 روزمرگی و وابستگی

 امروزه «.است نموده ایجاد کاربران براي را فکري و روانی مجازي وابستگی فضاي
، متخصص 8شونده  مصاحبه» اند شده ها آدم غمخوار و مشاور دوست، بهترین هوشمند هاي تلفن

میانگین حضور کاربران ایرانی در فضاي مجازي بیشتر از سایر کاربران ).  ارتباطاتفناوري
پذیر شده  هاي هوشمند امکان گوشی طریق از بیشتر اخیر هاي سال در  حضوردنیاست و این

  . براي سرگرمی و اوقات فراغت استاغلبهاي اجتماعی  شبکه در ایرانی کاربران  حضور.است
 بحران هویت

و  کاربر »ازخودبیگانگی«هاي اجتماعی معلول بحران هویت و   در شبکهقاعده بیرفتارهاي 
 تبدیل انسان به ذات غیرواقعی خود  ومسخ شخصیت حقیقی و حلول در شخصیت مجازي

  درك کاربر و تناقض رفتارقلیل ت، موجب انزوا»مزندگی دو«عنوان   زندگی مجازي به.است
 کرده تغییر دستخوش را زمانی و مکانی هویت مجازي فضاي« . شده است اوردي و اجتماعیف
 روابط بنیادین تحول). ، روانشناس7شونده  مصاحبه(» کند می ارائه مفاهیم این از نو تعریفی و

کنش و تجدید ساختار این روابط در پهنه نامحدود زمانی و مکانی  هاي هم محیط در اجتماعی
 و حقیقی فضاي بین مرز ،»ریشگی بی«  این.استکاربر  »ازجاکندگی«تبلور  ،فضاي مجازي

  .کند می تشدید را هویتی هاي بحران و دهد می کاهش را مجازي
  ها شکاف دیجیتالی نسل

حضور گروهی دیگر منجر به عدم هاي اجتماعی و  حضور گروهی از ایرانیان در شبکه
 با را آن و بخشیده تعمیق را ها نسل گسست مجازي فضاي«. ها شده است شکاف عمیق بین آن

افرادي ). شناس ، جامعه17شونده  مصاحبه(» کند می تبدیل اجتماعی معضل نوعی به بیشتر، شدت

                                                   
1. Second life 
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  گذران اوقات فراغت، نوع تعامل، مناسبات،اند اطالعی از فرهنگ که در فضاي مجازي وارد نشده
 بسیار وهگر دو این زیسته تجربهمرور  به. هاي اجتماعی ندارند  سبک زندگی کاربران شبکهو

تواند  میاست و  مشهود کامالً نیز ایرانی مختلف هاي نسل بین در شکاف این .شد خواهد متفاوت
 .اجتماعی دامن بزنداطالعاتی و  هاي گسستبه 

  جرائم سایبري
و زمینه است زیست مجازي شرایط مناسبی براي چندگانگی هویتی و گمنامی کاربران 

 ناشناخته بودن در دلیل و جسارت ارتکاب جرم به تأرج« .مساعدتري براي بزه و جرم مجازي
کاهش سن ارتکاب به ). ، پلیس فتا25شونده  مصاحبه(» محیط سایبري بیش از گذشته است

وضعیت  ایرانی در زیست مجازي جرائم  اینجرائم سایبري و افزایش روزافزون آمار
 نسبت 1395ائم سایبري در سال  جر،مطابق با گزارش پلیس فتا. دهد اي را نشان می کننده نگران

در  اجتماعی هاي  کنترل.)سایت: 1395ایسنا،  ( درصد افزایش داشته است62 ،به سال قبل
 هاي کنترل سایبري، جرائم تنوع و تعداد لحاظ به و  است مؤثربازدارندگی فضاي مجازي فاقد

  .کارآمدي است فاقد رسمی نیز
افزار  بکه مضامین با استفاده از نرمهاي تحقیق، مدل نهایی ش با توجه به یافته

MAXQDA شده است   ترسیمصفحه بعد به شکل:  
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   شبکه مضامین زیست مجازي ایرانیان-1شکل 

  
  گیري بحث و نتیجه

این . است» کاربر«و هویت یافتن » مخاطب«ي مجازي، کمرنگ شدن ها شبکهاز اثرات مهم 
 محتواي ارتباطی و عامل مهمی براي تغییرات ها بستر مناسبی براي تولید، گزینش و توزیع شبکه

ي اجتماعی در فضاي ها کنشي هستند؛ بسیاري از ساز فرهنگاجتماعی و ابزار مناسبی براي 
بازاندیشی خود و بازاندیشی جمعی که ماحصل آن خود . گیرد یممجازي مورد نقد و بازبینی قرار 

 معتقد است فضاي مجازي) 2013(انجورگ . ارتقایی فرهنگی و اصالح رفتار اجتماعی است
زیست مجازي نقش . تأثیرگذار باشد خود  کاربرانالتیتما و راتییتغ  برتواند یم

مهمی در کاهش هزینه آگاهی، تسهیل روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی 
 تسهیل در واسطه با مشتریان، ایجاد اشتغال یب با ایجاد ارتباط مستقیم و ها شبکهاین . کاربران دارد
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سین و . بدیل در بهبود اقتصاد کشور خواهند داشت یبتجارت و کاهش بروکراسی اداري، نقشی 
 جوانان و آموزش وکار، کسب ، تأثیرات مثبت فضاي مجازي را در)2016 (همکاران

شود، مورد نقد  یمي ارتباطی ما ایرانیان آشکار ها ضعفي اجتماعی، ها شبکهدر پرتو . دانند می
شود؛ همچنین چالش تاریخی ما ایرانیان مبنی بر  یمگیرد و در نهایت تفاهم ارتباطی ایجاد  یمقرار 

» حوزه عمومی«یري گ شکلي ارتباطی و عدم گفتگو، در جامعه مجازي کمرنگ شده و ها ضعف
محقق را ي کاربران ا رسانهمرور شرایط الزم براي ارتقاء سواد  ، بهها شبکهاین . دهد یمرا نوید 

  .سازند یم
سیاسی،  و اجتماعی برخط اصالح: پیامدهاي مثبت زیست مجازي ایرانیانین تر مهم
 کارآفرینی عمومی، نوآوري، حوزه تقویت و گیري جمعی، شکل ارتباطی، خودکاوي توانمندي

  .اقتصادي است توانمندي و
 نظریه طبق .ي را در هویت کاربران ایجاد نموده استا گستردهتغییرات  مجازي فضاي

. توانند تأثیرات مهمی بر تغییرات هویتی یکدیگر داشته باشند کاربران می) 1993(هکت 
 کی جادیا به ازحضور افراد در فضاي مجازي را نی یاحتمال لیدال) 2017 (گوندوز

فضایی  ، مجازيفضاي. داند یم »تحول از یچیمارپ« نیهمچن و خود يبرا يمجاز تیهو
هاي   اختالل در کنترلدلیل به  ایرانیجامعه مجازي. استتکثر  متنوع و م، پویا،یسطح ،پیچیده

 با سست شدن پیوندهاي کاربران . قادر به خودتنظیمی مؤثر نیست،اجتماعی رسمی و غیررسمی
ها و قواعد اجتماعی پیروي   برخی از کاربران از کنترل،نسبت به یکدیگر و نسبت به جامعه

 ادغام حوزه خصوصی و ،اقض رفتار فردي و اجتماعی تن،هنجاري  بی، فرهنگی تضاد.کنند نمی
سازمانی اجتماعی در   باعث بی،هاي اجتماعی  اجتماعی و فرار از مسئولیتقشربندي ،عمومی

 فضاي مجازي در خصوص ازجاکندگی،) 1392 (یدنزگمطابق با نظر . فضاي مجازي شده است
و منش  ده و پیچیدگی رفتارمونرنگ   را کمتی جنسیسنی و ، زبانی،یموق ،مرزهاي جغرافیایی

 دگرگونی ،ها هوار  عادتو هنجارها تغییر اجتماعی،  تغییرات.ایرانیان را افزایش داده است
 فضاهاي در حضور شدن رنگ کم رودررو، و سازنده ارتباطات کاهش نسلی، شکاف ها، ارزش
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 پذیرش گرایی، مصرف و مد ترویج خانواده، نظام تحول نوجوانی، و کودکی در تغییر عمومی،
هاي تغییر سبک  نشانه ازجمله نوشتاري، و زبان گفتاري در تغییر غیربومی، هاي سبک و الگوها

   .زندگی ایرانی در سایه فضاي مجازي است
نمایش رایانه در حقیقت، موقعیتی جدید براي تحقق   صفحه)1996(تورکل به عقیده 

نیز ) 1395(سالک ساز و   چیت.ران استها و تمایالت عقالنی یا نیازهاي غریزي کارب خیال
هرچه حضور در فضاي مجازي بیشتر باشد، تغییرات سبک زندگی کاربران بیشتر معتقدند 

 يها شبکه که دهد یم نشان، )1392 (هزارجریبی و اکبري تبار مطالعه جی نتا.خواهد بود
ه چگونگی این تغییرات ب. دندار جوانان یزندگ بر یچندوجه راتیتأث يمجاز یاجتماع

گر و  هاي اجتماعی بستگی دارد؛ اینکه فعال و کنشگر باشند یا نظاره حضور کاربران در شبکه
هاي اجتماعی  در حال حاضر مصرف کاالهاي فرهنگی کاربران ایرانی عمدتاً در شبکه. منفعل

مجازي است و در این شرایط، رفتار منفعالنه کاربران با تولید و انتشار محتواي سطحی و 
  .شود وار محسوب می سازمانی اجتماعی و تقویت جامعه توده اي براي تشدید بی پسند، زمینه امهع

اجتماعی،  و روانی هاي  آسیب:ین پیامدهاي منفی زیست مجازي ایرانیانتر مهم
رسمی،  فرهنگ فرهنگی، چالش زندگی، پوپولیسم سبک اجتماعی، تغییر سازمانی بی

، کژکارکردي، گر  نظارههویت، شهروندان مت، بحرانمقاو وابستگی، فرهنگ و روزمرگی
  .سایبري است  و جرائمها  نسلدیجیتالی شکاف

  
  پیشنهادها

انطباق گذار زیست مجازي . کند زیست مجازي ایرانیان دوره گذار خود را طی می
هاي تاریخی رفتار و منش   که خود معلول ریشه-با گذار طوالنی اجتماعی و سیاسی 

در شرایط گذار، دستیابی . وجود آورده است اي را به  وضعیت پیچیده-ایرانیان است 
 فضاي مجازي در تیریمد و يگذار استیس.  مثبت، دور از انتظار استپیامدهايبه 

ایران که عمدتاً شامل رویکردهاي سلبی نظیر منع، فشار و محدودیت، سانسور و فیلتر 
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تداوم . کند  کاربران را فراهم میقاعده هاي زیست بی و زمینه  بودهناکارآمداست؛ 
ساز افزایش و تشدید  عنوان تنها ابزار مدیریت بر فضاي مجازي، زمینه رویکرد سلبی به

و استفاده از رویکردهاي ایجابی اي کاربران،  ارتقاء سواد رسانه. پیامدهاي منفی فعلی است
زي ایرانیان خصوصی، راهبرد اصالح و ارتقاء زیست مجا و عمومی هاي رفع محدودیت

  .است
  

  منابع
 عمومی؛ بررسی افکار اجتماعی بر يها  شبکه، تأثیر)1393. ( یعقوبی فر، حامد؛ابراهیمی فر، طاهره 

تخصصی دانش انتظامی پلیس -فصلنامه علمی، 1388سال  ریاست جمهوري انتخابات موردي
 .1ش ، سال هفتم، پایتخت

 از استفاده يزا بیآس ابعاد یبررس، )1395. (یعلدیس، چراغ شاه ؛نیفردي، منصور ؛بی حبي،احمد 
 توسعه و مشارکت فصلنامه دو، کرمانشاه شهر جوانان انیم دري مجاز یاجتماع يها شبکه

  .2شماره  ،1 دوره ،یاجتماع
 هاي اجتماعی  اي در باب تأثیرات شبکه مطالعه، )1392. ( هزارجریبی، جعفر؛اکبر ، علیاکبري تبار

کنگره ملی اداره کل ورزش و جوانان شیراز اوقات فراغت جوانان، مجازي بر سبک زندگی و 
  .و پژوهشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

 سال هفدهم، فصلنامه رسانه،  درباره ارتباطات میان فرهنگیپردازي یهنظر، )1385. (ایزدي، پیروز ،
 .3شماره 

 هاي جریان اصلی  مردم، رسانه، )1397( یزدي، سعید ارکان زاده ؛ خانیکی، هادي؛باستانی، سوسن
اي شهروندان  هاي نوین؛ پیمایش مصرف، اعتماد، رضایت و مشارکت رسانه و مصرف رسانه

 .14، شماره 4 دوره ، نوینيها رسانهفصلنامه مطالعات ، تهرانی

 دفتر مطالعات و : ، تهرانها ی ابعاد و ظرفیتاجتماعهاي  رسانه، )1392. (بصیریان جهرمی، حسین
  .ها ریزي رسانه برنامه

 هاي مجازي  شناختی اثرات شبکه بررسی جامعه، )1395. ( سالک، ساناز؛ساز، محمدعلی چیت
 .86شماره ، سال دهم، مهندسی فرهنگی، بر زندگی فردي و اجتماعی جدید
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 مفهوم و  (یهاي اجتماع ، فضاي سایبر و شبکه)1390. ( بابایی، محمود؛ هادي،خانیکی
 .اول ه شماراول، ه دور،اطالعاتی جامع مطالعات ایرانی منانج هفصلنام ،)کارکردها

 فصلنامه ،  نظريياندازها  و چشمها نهیزم  و ارتباطات؛شدن ی جهان،)1392. (خانیکی، هادي
 .13 یاپیپ، سال چهارم، شماره دهم، شدن یمطالعات راهبردي جهان

 از استفاده نوع و زان، می)1393. ( حمیده، سعیدي؛ فاطمه، دانشور حسینی؛لثومک ،خدایاري 
 فصلنامه، )مشهد آزاد دانشگاه دانشجویان: موردي مطالعه(مجازي  اجتماعی هاي شبکه

 .1شماره ، 21سال ، ارتباطی هاي پژوهش

 خلیل میرزایی و :، ترجمهشناسی مدرن نظریه جامعه ،)1393. ( گودمن، داگالس؛ریتزر، جرج 
 .انشناس جامعه انتشارات: تهران ،لطفی زادهعباس 

  ،تحلیل)1390. (زاده، محمد ید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخمحمدسععابدي جعفري، حسن؛ تسلیمی ، 

 کیفی، هاي داده در موجود الگوهاي تبیین براي کارآمد و ساده  روشی:مضامین شبکه و مضمون

 .10 یاپیپ شماره دوم، شماره پنجم، سال ،راهبردي مدیریت اندیشه

 مجازي اجتماعی يها  شبکهاز استفاده میزان بین ، رابطه)1397(ربابه  مهاجري، ؛فرقانی، محمدمهدي 
  .13، شماره 4 دوره ، نوینيها رسانهفصلنامه مطالعات جوانان،  زندگی در سبک تغییر و

 ،پژوهشگاه : تهران،یجهرم انیریبص نیحس :ترجمه ،ارتباطات قدرت ،)1393( مانوئل کاستلز 
 .ارتباطات و هنر فرهنگ،

 مرکز نشر: تهران ، محسن ثالثی:، ترجمهپیامدهاي مدرنیت ،)1392. (تونیگیدنز، آن. 

 بررسی اثرات استفاده از اینترنت ،)1385. ( سهرابی، محمدمهدي؛محسنی، منوچهر؛ دوران، بهزاد 
 .4، دوره هفتم، شماره شناسی ایران مجله جامعهبر انزواي اجتماعی کاربران اینترنت، 

 ،در عملی يها هیرو و مراحل: 2 روش ضد کیفی تحقیق وشر ،)1392. (احمد محمد پور 
  .شناسان جامعه: تهران ،کیفی یشناس روش

 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ادبیات: تهران ،امنیت در فضاي مجازي، )1381. (منتظر قائم، مهدي.  
 نقش«، )1396 (.فردوسی، مهراوه خالدیان، اقبال؛ سیدمحمد؛ طالشی، زاده مهدي 

 جمهوري ریاست انتخابات دوره دوازدهمین تبلیغات در »تلگرام «اعیاجتم افزار نرم
 .10، شماره 3 دوره ، نوینيها رسانهفصلنامه مطالعات ، »دهندگان راي منظر از

 یاران مهر: ، تهرانمجازيشناسی فضاي  آسیب، )1394. (، حسینوزیري ستا.  
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