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 چکيده
ظهور هر رسانه ای در جامعه کارکردهای مثبت و  منفی را به همراه دارد که کم توجهی 

به این اهمیت هرکدام می تواند آسیب های جدی را به همراه داشته باشد. شبکه های 

اجتماعی مجازی نیز از  این امر  مستثنی نیستند؛ بر همین اساس پژوهش حاضر با 

شناسایی چنین ابعادی به بررسی شبکه های اجتماعی مجازی در بین دانش هدف 

آموزان پرداخته است. در این تحقیق از روش پدیدار شناسی استفاده شده است و جامعه 

سال عضویت در شبکه های اجتماعی  2آماری آن دانش آموزان پسر متوسطه با حداقل 

از آنها انتخاب شده است .نتایج  نفری 22مجازی ساکن شهرضا هستند که نمونه ای 

نشان می دهد که  شبکه های اجتماعی مجازی، تقویت و توسعه ارتباطات اجتماعی،  

تفریح و سرگرمی، اطالع یابی و اطالع رسانی عمومی و کسب توانمندی های روز در 

 ینوجوانان را در پی دارد و از طرفی اعتیاد و وابستگی، کاهش فعالیت ها در دنیای واقع

 و یک بعدی شدن نوجوانان ازآسیب های این شبکه ها می باشد.

 .آسیب -نوجوانان -شبکه های اجتماعی مجازی: واژگان کليدي
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 مقدمه
با پیشرفت و گسترش صنعت ارتباطات در عصر حاضر که منجر به پیدایش شبکه ارتباطی و اطالعاتی گسترده اینترنت شد، سرعت و 

اطالعات مردمی در سطح جهان افزایش یافت و گروه ها و شبکه های اجتماعی جدیدی در فضای آن شکل گرفت که ماهیت حجم ارتباطات و 

ای شبکه ه» ان با شبکه های اجتماعی گذشته  که در فضای حقیقی  تشکیل می شد، متفاوت بود. این شبکه های اجتماعی که از آن به 

آغاز به کار کرد)ساالوی و  1991تعبیر می شود، سابقه چندان طوالنی ندارند و نخستین شبکه های مجازی در سال  1اجتماعی مجازی

(. این شبکه ها به افراد اجازه می دهند تا روابط اجتماعی خود را به طور مجازی ممکن سازند، به طوری که بدون نیاز به 2222همکاران، 

( و می توانند برای مسائل کاری، 2222شان، امکان برقراری ارتباط را داشته باشند )بورگاتی و کراس، حضور در جمع یا موقعیت مورد نظر

روابط احساسی، شناسایی افراد با ویژگی ها و عالقه مندی های مشابه خود، تفریح و سرگرمی و به اشتراک گذاری عالیق مانند موسیقی، 

 (.2212)حَمَد،  ورزش، هنر یا سیاست مورد استفاده قرار گیرند

الگوی ویژگی های شخصیتی همواره تاثیر بسزایی بر عقاید و تفکرات مربوط به مهره گیری از رسانه ها داشته است. به همین خاطر 

جمعی از روان شناسان و صاحب نظران، سعی کده اند رابطه و تعمق در فضای مجازی را بر حسب صفات شخصیت تبیین نمایند. آن ها بر 

 رند که فضای مجازی فرصت های جدیدی را برای نمایش و معرفی شخصیت در اختیار کاربران قرار می دهد.این باو

در این فضا، یک فرد خجالتی تبدیل به یک فرد معاشرتی میگردد، یک فرد عادی تبدیل به یک فرد جذاب می شود، یک فرد متزلزل 

قادرند تا قسمت هایی از خودشان را ارائه دهند که در حالت خودآگاهی از روبرویی با چنین به یک فرد قدرتمند تبدیل می گردد. افراد وابسته  

جنبه هایی متنفر بوده و یا وحشت دارند، همچنین به شکل نزدیکی با شخصیت های بازی خود همانند سازی می کنند چرا که آن ها به این 

 (.1991جربه کرده اند.) تارکل،وسیله حس تایید و افزایش عزت نفس در مواجهه مجازی را ت

این چنین است که فضای مجازی به منظور تعریف هویت ها و الیه های ناشناخته و یا تولید گوناگونی سرکوب شده افراد تبدیل شده 

بور به است. برخی مواقع الیه های پنهان، همان شخصیتی است که جوانان به علت محدودیت های فرهنگی و اجتماعی در دنیای واقعی مج

فرونشاندن آن هستند و اکنون در فضای مجازی به واسطه نوشتن و اغلب تحت نام مستعار، آن را فاش و آشکار می سازند.)امیر ابراهیمی، 

2222.) 

شبکه های اجتماعی تغییرات بنیادین در سبک زندگی و فرهنگ جوامع مختلف ایجاد میکنند، این شبکه ها می توانند بر ادبیات افراد 

معه تاثیر بگذارند، پوشش آن ها و همچنین روابط با جنس مخالف را دگرگون کنند. کاربران شبکه های اجتماعی از این فضا برای بیان جا

 رویدادهای زندگی خود، خاطرات، موقعیت های اجتماعی و مانند این ها استفاده می کنند و یا از طریق به اشتراک گذاشتن افکار و عقایدشان

ه گفتگو می پردازند و بدین ترتیب احساسات گوناگون خود را به گونه ای تخلیه می کنند. شبکه های اجتماعی مجازی می توانند با دیگرا ب

روند توسعه را نیز  در جوامع به اصطالح جهان سومی به چالش بکشند، به عنوان مثال روند رو به رشد استفاده دانش آموزان حتی در سنین 

، از گوشی هوشمند و به تبع آن سایر فناوری های نوین سبب می شود فاصله ای که در گذشته میان کشور های توسعه دبستان و قبل از آن

 یافته و توسعه نیافته از لحاظ استفاده از ابزارهای فناورانه نوین بود، کاهش محسوسی پیدا کند.

( که به منظور 1291و جوانان تشکیل می دهند.) سرمد نیوز، درصد کل کاربران شبکه های اجتماعی در ایران را نوجوانان  22بیش از 

 شمشارکت در گروه های اینترنتی، جستجوی اطالعات و انجام بازی های رایانه ای به استفاده از رسانه های فضای مجازی روی آورده اند. پژوه

( نشان می دهند که کاربران برای خود 2212کاپو) (  و2212(، اسپانسیل و گیتیما )2212(، ساهو)2212هایی مانند بولتون و همکاران )

ات عابرازی، تفریح، دستیابی به اطالعات، عضویت در گروه ها، تاثیرگذاری بر دیگران،  به روز شدن، کسب اطالعات از نظر دیگران درباره موضو

ال، مباحثه بین افراد، تامل و تعمق در و مسائل مختلف از شبکه های اجتماعی، دسترسی به اطالعات متنوع، کمک به یادگیری، طرح سو

مسائل، رفع نیاز های عاطفی، پشتیبانی هیجانی و برآورده کردن خواست ها، تفریح، سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت به طور رایگان، دریافت 

ای اجتماعی استفاده می کنند. بازخورد، غلبه بر محدودیت های اجتماعی نظیر خجالت و رودرواسی و سهولت در برقراری ارتباط از شبکه ه

( نشان می دهند که احساس تنها بودن نوجوان 1222( و سلیمی و همکاران)1292(، مرادی و همکاران)1292در ایران نیز داستانی و همکاران)

 ت، ایجاد و حفظ ارتباطدر خانواده،  سهولت ارتباط با دوستان و سرگرمی، خودابرازی، توسعه فردی، دسترسی به اطالعات، پرکردن اوقات فراغ

 با دوستان از دالیل مهم استفاده از شبکه های مجازی اجتماعی است. 

رشد و پیشرفت هر جامعه ای وابسته به نظام آموزشی آن جامعه است؛ بنابراین اغلب کشور ها ساالنه بودجه هنگفتی را صرف آموزش 

گی و دینی موجود که بر رشد و پرورش انسان ها تاکید دارد، ساالنه بودجه زیادی و پرورش می کنند. در کشور ایران نیز با توجه به بستر فرهن

صرف تعلیم و تربیت می شود؛ اما برخی از عوامل وجود دارند که موجب هدر رفتن بخشی از سرمایه گذاری ها می شوند. رایج شدن فعالیت 
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قشر دانش آموز جامعه را شامل می شوند، می تواند یکی از عوامل در نوجوانان و جوانان در شبکه های اجتماعی مجازی، که به طور معمول 

دهه حاضر باشد. از طرفی چون رویکرد آموزش و  پرورش در مدارس یک رویکرد آموزشی و تربیتی برای رشد و پرورش دانش آموزان است، 

است.بر این اساس تحقیق حاضر در پی پاسخ به  از این رو انجام چنین  پژوهشی در زمینه آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازی مفید

این سواالت است: دانش آموزان با عضویت در این شبکه ها چه کاری انجام می دهند؟ از کدام امکانات شبکه ها بیشتر استفاده می کنند و 

 مخاطرات احتمالی شبکه های اجتماعی کدام اند؟

 

 روش
بدون ساختار بهره گرفته و با روش پدیدار شناختی به شناسایی موضوع از منظر  مقاله حاضر از روش کیفی با تکنیک مصاحبه عمقی

سال با سابقه حداقل دو سال عضویت در یکی از شبکه های اجتماعی مجازی اقدام نموده است. مصاحبه ها به صورت  11تا  12دانش آموز  22

ت. پس از ضبط مصاحبه ها به منظور تحلیل، فایل صوتی تمام گفتگوها دقیقه ای صورت پذیرف 24انفرادی در مدرسه  و در بازه زمانی حداقل 

برای چندین و چند بار مرور و آن گاه بر روی کاغذ پیاده شد. یادداشت های اولیه طی چند مرحله به عبارت های موجزتر )در سطوح باالتری 

بین مقوله های استخراج شده ) و حذف مقوله های فاقد دقت، ارتباط از انتزاع(  تبدیل شد. در مرحله بعد با برقراری ارتباط معنایی و مفهومی 

و غنای مفهومی( فرایند طبقه بندی صورت گرفت و چندین نوبت تکرار شد. در نهایت مفاهیم اصلی که همان دالیل بهره گیری کاربران و 

 خرسندی ایشان از شبکه های اجتماعی مجازی باشد به دست آمدند.

 

 یافته ها
ظهور شبکه های اجتماعی مجازی سالها می گذرد، اما در  سال های اخیر شبکه های اجتماعی کاربردهای پیدا و پنهان زیادی  از زمان

لیت ایافته اند که نه تنها در گذشته هرگز سابقه نداشته بلکه در برخی از زمینه ها، الگوها و ارزش های سنتی را به چالش کشیده است و به فع

 این شبکه ها، معنا و مفهومی فراتر از مصرف رسانه ای صرف می بخشد که در ادامه به مهمترین آن ها پرداخته می شود:توام با لذت در 

 

 تقویت و توسعه ارتباطات اجتماعی
به لحاظ اهمیت روابط گروهی در سنین نوجوانی و ترجیح آن ها  به صرف اوقات بیشتر با همساالن خود، کاربران، فعالیت در شبکه 

ای اجتماعی مجازی را امکانی برای ادامه همراهی و همنوایی با حلقه دوستان تلقی می کنند. ضمن آن که فرد با عضویت در هر یک از ه

شبکه های اجتماعی مجازی می تواند در قالب تعامل شبکه ای از طریق ابزارهای صوتی، تصویری، گرافیکی و متنی زوایای بیشتری از وجود 

و جنبه های درونی و خصوصی تر ایشان را که بعضاً فرصت شناخت ایشان ها را نداشته درک نماید. در این میان ظرفیت  دوستانش را دیده

های متنوع شبکه اعم از چت، انجام بازی، اشتراک موسیقی، فیلم، محتوا، عکس و... نیز کمیت روابط را بسط و کیفیت آن ها را ارتقا می 

 بخشند.

ان نوجوان، شبکه های اجتماعی مجازی را عرصه ای مناسب برای کشف دوستان جدید، ایجاد و گسترش تعامل همچنین بخشی از کاربر

اجتماعی با افرادی کامالً نا آشنا، متفاوت از طبقه سنی، جنسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی جغرافیایی خود می بینند. آن ها ضمن جستجوی 

ک گفتگو چه به صورت چت و چه به شکل کامنت، افراد یا گروه هایی مشابه با عالیق و افکار صفحات به آزمون و خطا می پردازند تا طی ی

 خودشان را بیابند.

 

 بروز خود واقعی و تخليه عاطفی
 هشبکه های اجتماعی از طیق ارائه دامنه ای از ابزارهای ارتباطی خالقانه با حذف موانعی که گاه در ابراز نظر رودررو دیده می شود، زمین

دسترسی به گفتمان های مختلف، برون ریزی اعتقادها، دیدگاه ها، عواطف و تجربه ها و در عین حال جذب همراهان و موافقانی در حوزه های 

مختلف برای کاربران فراهم و نیاز به مورد توجه بودن افراد تامین می شود. صحبت های مصاحبه شوندگان حاکی از آن است که برخی از 

رد بحث در شبکه که به جهت حفظ ظاهر یا همراهی با دیدگاه های مسلط و هنجارهای اجتماعی موجود، در فضای واقعی، کمتر موضوعات مو

 یا اصالً بروز داده نشده اند، فرصت طرح و عرضه می یابند و افراد به ویژه کسانی که در ارتباط حضوری به سبب خجالتی یا گوشه گیر بودن

ی یا خود وری ندارند در فضاهای شبکه های مجازی فارغ از هرگونه فشار یا کنترل بیرونی می توانند خود واقعتمایلی به ارتباطات حض

 دلخواهشان را بنمایانند.
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 اطالع یابی و اطالع رسانی عمومی
هستند و  نگاهی به شبکه های اجتماعی مجازی نشان می دهد اشخاص حقیقی و حقوقی باالخص سازمان های رسانه ای دارای صفحه

 کاربران بسته به نیاز و تمایالتشان جهت پیگیری عالقه های شخصی، اطالع از اخبار و برنامه های غیر رسمی، رویدادهای اجتماعی، فرهنگی،

ورزشی، هنری مانند شبکه های ماهواره ای، خانه های هنری، کنسرت ها، سالن های ورزشی و زیبایی، جشنواره ها ، عضویت در کمپین های 

 همختلف، تورهای هفتگی و نیز نشر اطالعات دریافتی، آگاهی بخشی و تبادل نظر پیرامون اخبار نیز از این شبکه ها بهره می گیرند. اما نکت

متمایز کننده شبکه های اجتماعی از دیگر رسانه ها، مشارکت کاربران در توزیع و تحلیل خبر است. چرا که خبر از طریق سایت های فاقد 

تماعی نیز قابل دسترس است. ضمن آن که در بسیاری از مواقع از خود خبر مهم ترند و با قیاس و تطبیق شنیده ها، واکنش سریع جنبه اج

 و صریح به برخی مسائل، گونه ای از کنترل غیر رسمی از پایین به باال در جامعه جاری و ساری می سازند.

 

 سرگرمی و تفریح
ی مبتنی بر آن رسانه ای شدن فراغت و عرصه سرگرمی را به دنبال داشته است. در واقع نوجوانان با ظهور اینترنت و توسعه رسانه ها 

ساعته می توانند نه فقط نیمه های شب بلکه اوقات بیکاری در منزل را نیز با یکدیگر به تفریح، دیدن کلیپ ها و  22حضور در این پاتوق 

 و لذت بخشی را در کنار فعالیت های روزمره خود دنبال نمایند.  عکس ها و ... بگذزانند و تجربه فراغتی مشترک

 

 کسب توانمندي هاي روز؛ دریچه اي به فضاي جهانی
پیشرفت های گسترده  و سریع در فناوری اطالعات و ارتباطات باعث شد که نوجوانان و جوانان با یادگیری  مهارت های اینترنت از 

گرفته و بسیاری از خواسته های ذهنی خود از جمله تولید کننده و تاثیرگذار بودن را در بستر شبکه محدودیت های  جامعه سنتی فاصله 

های اجتماعی مجازی تحقق یافته ببینند. این احساس توانمندی با توسل به ظرفیت ها و تولید محتواهای صوتی، تصویری و توزیع آن ها در 

شود و لذت و رضایت همراهی با دستاوردهای جامعه جهانی این طیف را ترغیب به پویایی  شبکه های اجتماعی مجازی روز به روز تقویت می

 بیشتر می نماید.

 

 بحث و نتيجه گيري
همچنین که در این مقاله آمده است؛ کاربران نوجوان به منظور تداوم ارتباطات دوستانه فعلی، احیای روابط دوستانه قدیمی، دوستیابی، 

ری، فرار از تنهایی، تخلیه عاطفی، سرگرمی و تفریح، ارتباط با جنس مخالف، اطالع رسانی، نظارت اجتماعی و سیاسی، اطالع یابی، خود اظها

محدودیت گریزی، ورود به دنیای مدرن، در فضای شبکه های مجازی حضور یافته و از تعامالت شبکه ای خود احساس رضایت و خرسندی 

نجام شده در این پژوهش، شبکه های اجتماعی فراتر از بعد ابزاری و فناورانه آن، به صورت پدیده می کنند. طبق مصاحبه ها  و مشاهدات ا

اجتماعی نمود یافته است.انگیزه ها و دالیل کاربران جوان برای فعالیت در این شبکه ها ضمن آن که به تسهیل و تکمیل ارتباطات  -ای فرهنگی

ا شرایط اجتماعی و محدودیت ها،نقصان ها و نارسایی های فرهنگی مرتبط می نمایاند و در مقام و تعامالت اجتماعی ایشان مربوط می شود، ب

جایگزین برای جبران نیازهایی بر می آید که در فضای واقعی به نوعی مغفول و سرکوب شده است. همچنین می تواند گویای تغییر ذائقه، 

تجددطلبی شان را با یکدیگر به اشتراک می گذارند. به این معنا که داشتن یک  سلیقه و سبک زندگی نوجوانانی باشد که در فضای مجازی

صفحه به عنوان فرصت کاربران برای ارتباط با گروه دوستان فضای واقعی تلقی می شود و تا اندازه ای برای جبران کمبود فضاهای فرهنگی، 

شهر و البته محدودیت  زمانی حضور در همان فضا ها و یا جبران مشکالت  فراغتی و ارزان قیمت، سینما، ورزشگاه ها و مکان  های تفریحی در

روابط رودررو مانند خجالت یا ترس از طرد شدن مورد استفاده کاربران قرار می گیرد. همچنین فعالیت در فضای مجازی در جامعه ای که 

میت می شناسد؛ به عقیده برخی کاربران فرصت شادی و جمع گرایی، خانواده محوری و تفکیک جنسیتی را در بسیاری از حوزه ها به رس

تفریح، خودگشودگی، تعامل با جنس مخالف یا فضایی است که به دور از فرهنگ رسمی، کنترل والدین و هنجارهای اجتماعی به آن ها عاملیت 

 انتخاب سبک زندگی را هرچند اندک و در قالب مجازی عطا می کند.

شاه راه ارتباطی نوجوانان با جهان فراتر از مرزهای ملی محسوب می شود؛ به عقیده لرنر تجربه ای شبکه های اجتماعی مجازی که 

نیابتی است که قدرت تخیل را افزایش می دهد، فرد به نحو روزافزونی قادر به دیدن خویش در جای دیگری می شود و ممکن است به شدت 

اختیار وی قرار نمی گرفت. شبکه های اجتماعی عرصه اطالعات ، شناخت و تصمیم  با موقعیت خود اومتفاوت باشدکه بدون وجود شبکه در

 ،گیری را بر کاربران نوجوان و جوان می گشاید و این امر نه تنها بر تفاوت و تمایز میان کاربران نوجوان و دنیای بزرگسال صحه می گذارد

ور افراط گونه ای روند سایبرنیتیک شدن فضای ذهنی و فاصله گرفتن از بلکه ممکن است میان نسل های جوان نیز شکاف ایجاد کند و به ط
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فضای واقعی را در کاربران نوجوان و جوان تقویت کند. بنابراین سیاست گذاری فرهنگی در حوزه  فناوری های نوین مشخصه های خاصی را 

نوان شهروندانی است که بتوانند در جامعه موجود زندگی کنند می طلبد که از مهم ترین آن ها توجه به نیازهای نوجوانان و تربیت آنان به ع

 و برای آینده آماده شوند.

بر اساس یافته های این پژوهش، یکی از انگیزه های اصلی دانش آموزان در استفاده از شبکه های مجازی، سرگرمی، تفریح و خود 

وانان می توان زمینه های خود ابرازی و تفریح جوانان را با برگزاری ابرازی است. بر این اساس برای کاهش آسیب های این شبکه ها بر نوج

 مسابقات متنوع ورزشی، علمی و تفریحی فراهم نمود.

از سوی دیگر کارکرد منفی شبکه های اجتماعی  چنان گسترده است که هر یک از آن ها پژوهش جداگانه ای را می طلبد. با نگاه 

مواره شاهد نوعی وابستگی و اعتیاد در بین اعضای جامعه در زمان ظهور رسانه خاص بوده ای، این بار به اجمالی به تاریخ وسایل ارتباطی، ه

ند چنظر می رسد این اعتیاد گریبانگیر کاربران شبکه های اجتماعی شده است. اعتیاد و وابستگی کاربران به این شبکه ها، کاربر را از انسان 

وزمره وی را تحت تاثیر قرار می دهد. شبکه های اجتماعی کاربران مخصوصاً  نوجوانان را در حبابی وجهی خارج می سازد و فعالیت های ر

ر اقرار می دهد که این حباب پیوند آن ها را با محیط خارج از آن را تضعیف می سازد. طبق نتایج پژوهش، اکثریت قریب به اتفاق کاربران اظه

از فعالیت های آن ها در دنیای واقعی کاهش داده است، کاهشی که معطوف به برخی فعالیت های  کرده اند که فعالیت در این شبکه ها برخی

سازنده چون برقراری ارتباطات چهره به چهره، کتاب خواندن و ورزش کردن می شود. اموری که پیشتر نیز تحت تاثیر دنیای صنعتی و ارتباطی 

ربران ابراز کرده اند که نمی توانند در شبکه های اجتماعی فعالیت نکنند. موارد ذکر کاهش محسوس یافته بود. همچنین بیش از نیمی از کا

 یشده را از زاویه دیگری نیز می توان مورد بررسی قرار  داد و آن سواد رسانه ای دانش آموزان است؛ سواد رسانه ای به معنی نوعی درک متک

خیص آن ها را در جهت رهایی از سلطه رسانه ها فراهم می سازد. کاربر فعال در بر مهارت از سوی مخاطبان رسانه است و قدرت تمیز و تش

برابر پیام های رسانه ای مصونیت دارد و مکانیزم سواد رسانه ای به مخاطبان کمک می کند از حالت مصرف کننده خارج شوند. سوادی که 

 در خصوص کاربران شبکه های اجتماعی این پژوهش کمتر نمود یافته است.

همچنین،  نوجوانان تمرکزشان تنها بر مباحث و محتواهایی که عالقه مند هستند باقی بمانند و در گشودن افق های جدید بر آن ها تا 

حدودی ضعف دارند؛ این مسئله زمانی قابل تامل می شود که بیش از نیمی از کاربران شبکه های اجتماعی عالقه مند به محتواهای جوک، 

شبکه ها هستند، محتواهایی که جز متون وزین قرار نمی گیرند و عموماً ترویج دهنده فرهنگ عامیانه، گسترش شایعه،  لطیفه و طنز این

تفرقه افکنی بین گروه های قومی، اجتماعی  و... هستند. فرهنگی که می تواند آسیب های اجتماعی را به همراه داشته باشند و همبستگی 

 ماعی را به خطر بیندازند.اعضای جامعه و تداوم حیات اجت

نتیجه آن که شبکه های اجتماعی به عنوان فرصت نوین ارتباطی که محصول همگرایی رسانه هاست بالقوه می توانند به عنوان ظرفیت 

امعه جبی بدیل در پیوند مجدد انسان های مجزا و توده وار فعالیت کنند لیکن همین فرصت بی بدیل اگر غیر کارشناسانه در بین اعضای 

 رسوخ یابد می تواند به تعارض ها و تناقض های حوزه ارتباطی دامن بزند.
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