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چکیده 

امروزه در دنیای سیاست و جامعه ،تفاوتهایی اساسی در ابزارهای ارتباطی به وجود آمده است که این تفاوت-
ها ،مناسبات اجتماعی را تا حد زیادی دچار دگرگونی کرده است .این دگرگونی در مناسبات اجتماعی ،نهادهای
اجتماعی را نیز هم از حیث کارکرد و هم از نظر ماهیت دستتوو
کلیات نموده است .گستر

تیییترات کترده و یتا حتدازن بتازن ری در

این شبکهها به زدری سریع است که عدم شناخت از آنها ،در درازمتدت تتاریرات

نامناسبی را از نظر زمامتداری بتر حکومتت متیگتاارد .جتاابیتهتای جریتان آزاد اطاعتات و امکانتاتی کته
فناوریهای نوین در اختیار طیف گستردة کنش ران زرار متیدهنتد ،بستیاری از مواومتتهتای اوییته را در هتم
میشکند و چایشهای بزرگی را در حوزههای فرهن ی ،سیاسی و اجتماعی پیش روی دویتهتا و حاکمیتتهتا
زرار میدهد .ایجاد ارتباطات جمعی و میان فردی ،تشکین اجتماعات مجازی ،اطاع رسانی ،تبتادل اطاعتات و
نظرات از شناخته شدهترین کارکردهای این فضاها هستند .در این پژوهش ضمن ن تاهی آستیش شناستانه بته
شبکههای اجتماعی و فضای مجازی ،با روشی توصیفی -تحلیلی به بررسی وضعیت موجود شبکههای اجتماعی
از منظر کارشناسان وصاحبنظران این حوزه پرداخته شده است.
واژگانکلیدی:فضای مجازی ،اینترنت ،شبکههای اجتماعی ،جهان معاصر .

1

 .دانشجوی دکتری مدیریت و برنامهریزی فرهنگی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانza_behbahani@yahoo.com :
2
 .دانشجوی دکتری ارتباطات وروزنامه نگاری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
3
 .استادیار و عضو هیات علمی گروه ارتباطات ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.
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مقدمه
امروز فضای سایبر تنها با پوشش سی درصد جمعیت کره زمین توانسته تاریرات عمیق ،پیچیده و در برخی موارد
بنیادین در حوزه ی مسائن فرهن ی ،امنیتی ،اخازی ،اجتماعی ،سیاسی ،ازتصادی و  ...ایجاد کند ،حال مشوص نیست
اگر این روند تا سال  0202به نوطه کمال خود یعنی درگیر کردن تمام جمعیت زمین برسد ،زندگی انسان به چه صورتی
تیییر پیدا خواهد کرد؟ دنیای مجازی ،جهانی است که تاریرات آن بر زندگی همواره مورد توجه و سئوال بوده است و
امروزه به دیین گستردگی بیش از حد آن حساسیت های فراوانی را ایجاد کرده است .پیوند این حیطه از تکنویوژی با
حیات انسانی موجش پدید آمدن زمینههایی شده است که بر زندگی بشر روز به روز تاریرگااری بیشتری میگاارد.
تعامات اجتماعی از عناصر بنیادین هر جامعه ای محسوب میشود .در سال های اخیر نفوذ روز افزون فضای سایبر در
زندگی تمام ابناء بشر به دالیلی همچون پایین بودن هزینه استفاده از آن ،افزایش چشم گیر بهره وری ،نداشتن حد یوف
در بسیاری از سطوح اجتماعی و نامتوارن بودن در آسیشپایری موجش شده دویتهای موتلف در دوران کنونی ،این
فضای زدرتمند را به عنوان یکی از مهمترین شووق حکومت خود مد نظر زرار دهند .علی رغم تهدید های فراوان
موجود در فضای سایبر ،میدانی عظیمی برای هم ان ایجاد شده است و حتی کم بضاعت ترین انسان ها می توانند در
این فضا در مووالت مد نظر حضور داشته ،و به نوبه خود ،هر چند اندک ارر گاار باشند .در فضای سایبر پراکندگی
زدرت به معنای سنتی وجود ندارد ،همچنین بازی ران کوچکتر در این فضا نسبت به حوزههای انحصاری تر در
سی است جهانی نظیر زدرت سوت و یا نیمه سوت ،ظرفیت و توان بیشتری برای اعمال زدرت نرم دارند .اما ویژگیهای
محیط سایبر به این محدود نمی شود ،در این فضا برای کاربر یک محیط مجازی و غیرزابن پیشبینی مهیا شده است و از
این جهت انعطاف زیادی در آن وجود دارد .به طور کلی فضای سایبر معنای زدرت در جهان امروز را در نسبت با
گاشته از یحاظ محتوی دچار تحول کرده است و این تیییر مفهوم زدرت ،به دیین رشد فزاینده فضای سایبر و ایجاد
زمینهها ی جدید و مهم در سیاست گااری های کان بسیاری مسائن را دستوو

تیییر زرار داده است"4.باستانی" می

گوید که :بر اساس دیدگاه شبکه ،روابط و پیوندها به عنوان سرمایه اجتماعی محسوب میشوند و فرد از طریق آنها به
منابع و حمایت های موجود در شبکه دسترسی مییابد .روابط اجتماعی هسته اصلی جامعه محسوب میگردد که موجش
میشود کنش ران با گستر

پیوندهای خود ،کنش های خود را در ساختار جامعه تسهین نمایند و از این طریق به

اهداف خود دست یابند  .همه افراد در جامعه به نوعی در تا

برای برزراری ارتباط با دی ران میباشند تا مبادالت

خود را در زمینههای موتلف سرعت دهند .از نظر بوردیو ،کلمن ،پاتنام و فوکویاما درسطح گروهی مطرح میشود که در
آن صورت ،سرمایه اجتماعی شامن روابط ،اعتماد ،هنجارها ،مشارکت و ...میباشد .امروزه شبکههای اجتماعی جای اه
http://sadkhabar.ir/fa/news.1392.
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بسیار مهمی در بین افراد و جوامع پیدا کرده اند .هر رسانه ای بنا به ازتضائات خاص خود

می تواتد تاریراتی بر افراد

به جای ب اارد .برخی از پژوهش ران ،شبکه های اجتماعی را عاملی مهم در تحوالت و تیییرات اجتماعی عصر کنونی
می دانند که کاربران با حضور در این شبکه ها صورتی جدید ازتعامات اجتماعی را به وجود می آورند .زدرت شبکه
های اجتماعی را در شرایط کنونی دنیای امروز می توان به یک « انفجار ارتباطی» تشبیه کرد .که باعث شده ارتباط
وسیعی را میان افراد و شهروندان ایجاد کند که در دنیای وازعی ،با این وسعت امکان پایر نبود( افراسیابی.)22: 2030 ،
تاریر شبکه های اجتماعی ،باعث شکن گیری مفاهیمی همچون صمیمیت و اعتماد در فضای سایبر شده است .از طرفی
برخی از اطاعات ارائه شده توسط کاربران می تواند منجر به کاهش پایبندی به مباحث اخازی باشد .که این امور نیز بر

دوام و استحکام روابط جوانان می تواند اررگاار باشد( افراسیابی .) 40 : 2032،شبکه اجتماعی یک سرویس بر خط ،
پلتفرم یا یک وب سایت اینترنتی است که در آن یک رابطه اجتماعی توسط کاربران انجام می شود مانند :اشتراک
عازه ها  ،فعاییت ها  ،پیشینه ها و رابطه های زندگی .این شبکه معموال هر کاربر دارای یک پروفاین به همراه
پیوند شوصی و بسیاری از سرویس های اضافی میباشد .اکثر شبکه های اجتماعی بر پایه وب میباشند و سرویس
های خود را به ازای استفاده از اینترنت ارایه می دهند .دسته اصلی این سرویس ها شبکه هایی که شامن دسته
بندی مکانی مانند مکان تحصیلی زبلی و ایده اتصال با دوستان و سیستم پیشنهادی بر اساس وازعیت است.
شبکههای اجتماعی فضایی آناین هستند که بر ساخت و بازتاب روابط اجتماعی میان افراد تمرکز دارند و کاربران
در این فضا به تبادل عازه ها و فعاییت هایشان می پردازند .عضویت در شبکه های اجتماعی اینترنتی باعث ایجاد
سبک جدیدی از زندگی نیز شده است .در روابط اجتماعی روزمره  ،معموال ما فوط با کسی رابطه برزرار می کنیم که در
فعاییت های روزمره ما دخین باشد .این روابط اجتماعی می تواند به صورت مکایمه رودررو  ،ارسال پیامک ،مکایمه
تلفنی و یا رفتن به مکانی همراه با آن شوص باشد  .این گونه ارتباطات ،فعاییت هایی هستند که معموال در زندگی
روزمره به آنها مبادرت می ورزیم  ،اما امروزه  ،به نظر می رسد با رشد کاربران اینترنت ،سبک جدیدی از زندگی به نام
سبک زندگی مجازی در بین جوانان در حال شکن گرفتن باشد .این شیوه زندگی که در آمیوته با شبکه های اجتماعی
مجازی است ،می تواندسبک جدیدی از زندگی را شکن دهد که همه فعاییت های روزمره را تحت تاریر زرار می دهد .
از سوی دی ر جاابیت شبکه های اجتماعی اینترنتی از یک سو و سهویت فعاییت در این دسته از جوامع از سوی دی ر
سبش میشود تا رابطه میان عضویت و حضور در شبکه های اجتماعی اینترنتی و تیییرات مربوط به سبک زندگی جوانان
عضو به عنوان یک سوال جدی برای پژوهش ران عرصه فرهنگ و ارتباطات مطرح شود  .مفهوم سبک زندگی که
امروزه به یکی از مفاهیم بنیادین در تحلین های اجتماعی تبدین شده است (آزاد ارمکی ,2031،ربانی و شیری :2033،
 ،) 22-022یکی از حوز های جدید و مهم مطایعاتی محسوب می شود که در سال های اخیر توجه زابن ماحظه ای از
محووان اجتماعی را به خود جلش کرده است(شکوری.)2031،
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بیان مسئله
جهان امروز در معرض دگرگونی ،تیییر و تحوالت فزایندهای زرار دارد .به خصوص حرکت به سمت و سوی "دهکده
واحد " و در هم ریوتن نظامها و سازمانهای ملی .در عین حال ایجاد چایشها و بحرانهای جدید در عرصههای
سیاست ،فرهنگ ،ازتصاد ،امنیت و...در جهان ایجاب میکند که این تحوالت و جریانها به دزت مورد مطایعه و تحت
نظر زرار گیرد و مهمتر این که فاکتورها ،عوامن و اسباب مورر در خیز  ،تسریع و یا سمت و سو دادن این حوادث و
تیییرات نیز باید ارزیابی و مورد شناخت زرار گیرد .رسانه های ارتباط جمعی و به ویژه شبکههای اجتماعی مجازی ،در
عصر حاضر نوش عمده و مهمی را در عرصه تیییر و تحوالت اجتماعی به عهده دارند و این وساین منشأ بسیاری از
تحوالت معاصر ،راهنما و کنترل کننده جریان ها و تحوالت در جهان محسوب میشوند .با رشد شتابان تکنویوژی
ارتباطات ،دو روند بزرگ و اررگاار و متعامن «جهانی شدن و مجازی شدن» بر زندگی انسانها تأریر گااشته است .انتوال
زندگی انسان ها به فضاهای سایبر و مجازی شدن روابط انسانی به عامن اصلی تیییر ای وهای فکری و رفتاری بوش
عظیمی از انسانها بهویژه جوانان می باشد(تامپسون .)2032:23،بدینترتیش زمینه بکارگیری این ابزار ارتباطی وگستر
شبکه ای از این دست درکشورهای در حال توسعه از جمله در کشورمان ایران گریز ناپایر است .فرهنگ رسانهای با
برتری مشهود اینترنت به عنوان فراگیرترین و مسلط ترین فرهنگ تأریرگاار در جامعه شناخته شده است)معینی 2034 ،
 .)23:ارتباطات مجازی می توانند زمینه ش ن گیری عادتواره های جدیدی را فراهم سازد که خود به کنش و
انتوابهای عوانی منتهی می شود .ظهور عادتوارههای جدید ،عادتوارههای زبلی را به چایش میکشاند(.ذکایی،
 .) 032: 2031یاا تیییر سبک زندگی میتواند بر فرایند « فرهنگ سازی" در جامعه تاریرگاار باشد .عاوه بر آن می
تواند  ،تنشها و چایشهایی را در ازشار اجتماعی ایجاد و به یک جریان سیاسی -اجتماعی تبدین شود.
در جهان معاصر که موسوم به «عصر اطاعات و ارتباطات» است و رسانه ها همه چیز را در تسویر خود در آورده اند؛
کارکرد و اهمیت رسانه ها بر کسی پوشیده نیست .یکی از کارکردهای ویژه رسانهها ،و به ویژه شبکههای اجتماعی
مجازی ،اطاع رسانی و پوشش خبری است .این مجموعه ها با پوشش خبری کامن زمینههای موتلف چه اجتماعی ،چه
سیاسی ،ازتصادی و  ...سعی در جهت دهی افکار عمومی به سمت اهداف خود دارند .از این رو  ،شناخت نحوه اطاع-
رسانی شبکه های اجتماعی مجازی در رابطه با حوادث و تحوالت جهانی ،امری الزم و ضروری پنداشته میشود.
همچنان که ای وهای ارتباطی به طور روزافزونی از مرزهای ملی فراتر میرود ،ارزام اتصال به اینترنت و کاربران آن به
طور تصاعدی در حال رشد است .انتشار پرشتاب اینترنت ،ماهواره و فناوری های دیجیتایی ،ارتباط همزمان میان بوش-
های وسیعی از جهان را ممکن ساخته است .در نتیجه بسیاری از کنترل های ملی اطاعات بی ارر شدهاند .امروزه نوش
رسانهها و میزان نفوذ آنها در ساخت سیاسی جوامع برکسی پوشیده نیست .برخی از نظریه پردازان ارتباطات معتودند
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امروز جهان در دست کسی است که رسانهها را در اختیار دارد .نوش عمده رسانهها در شکن دهی به افکار عمومی
باعث شده اهمیت رسانهها تا این حد مورد توجه زرار گیرد .پیشرفت بهتان یز وساین ارتباط جمعتی در زرن حاضر،
جهان را به دهکده کوچکی تبدین کرده است که انسانها امکان اطاع یابی از همه وزایع و حوادث جهان را به طور
سریع و جامع دارند .در عصر ارتباطات هیچ حادرهای هر چند در دورترین مناطق جهانی باشد ،منحصربه یک منطوه
جیرافیایی نیست و سه ویژگی ،فرا زمانی ،فرا مکانی و سرعت فوقایعاده از خصیصههای وسائن ارتباط جمعی است.
همچنین تمامی ابعاد زندگی فردی واجتماعی انسانها دررسانهها رسوخ کرده و از خصوصیترین رفتار انسانها تا بزرگ
ترین تیییرات نهادهای اجتماعی وساختارهای فرهن ی و سیاسی از طریق رسانهها ارائه میگردد.
به بیانی دی ر ارتباطات در بطن خود شامن انتوال اطاعات و مفاهیم از منبعی به موصدی است که این انتوال و مفاهیم با
زصد و نیت زبلی انجام میگیرد .بنابراین یکی از کارکردهای اساسی رسانهها ،از جمله شبکههای اجتماعی ،اطاع رسانی
از وزایعی است که در محیط اجتماعی وازع میشود .از آنجا که اصلیترین و محوریترین عنصر و جزء در یک سازمان
و یک جامعه ،عنصر و جزء فرهنگ است و با عنایت به تأکیدات موام معظم رهبری درخصوص فرهنگ و مهندسی
فرهن ی کشور و متعازباً جلسات و مطایعات مستمر ،در این حوزه و از طرفی ضرورت انعکاس فعاییتهای دست اههای
فرهن ی بنحو مطلوب توسط رسانه ملی که خود دومین دست اه اررگاار در بین نهادهای فرهن ی کشور بعد از وزارت
آموز

و پرور

میباشد آسیششناسی و اتواذ راهکارهای مطلوب بمنظور تحوق این مهم با رویکرد ارربوشی

فراگیراجتناب ناپایراست( .رکوعی  ،2030ص  )20به اعتواد بسیاری از صاحبنظران علوم ارتباطات ،رسانههای جمعی
در سایهای اخیر کارکرد جدیدتری از خود را مطرح کردهاند که همان فرهنگآفرینی در پدیده جهانی شدن است .به
اعتواد آنها رسانهها در جوامع جدید با ایجاد چارچوبهای تجربی و ن رشهای کلی فرهن ی ،افراد را در تفسیر و
سازماندهی اطاعات یاری میدهند و شیوههایی را پیریزی میکنند که افراد بوسیله آن بتوانند زندگی اجتماعی را تفسیر
نمایند .در عصر اطاعات و رسانه و در شرایطی که هیچ نیرویی توان کنترل منابع موابره اطاعات را از یک طرف و
کنترل دریافت کنندگان پیام ها را از طرف دی ر ندارد باید در جستجوی راهی مطلوب بمنظور حفظ ارزشهای فرهن ی
جامعه بود .اهمیت ویژه بوشهای خبری با رویکرد فرهن ی در انعکاس موفویتهای فرهن ی برای مواطبان و
علی ایوصوص جوانان مورد توجه بوده و مهمترین منبع کسش خبر آنها از رویدادهای موتلف سیاسی ،ازتصادی ،
نظامی ،اجتماعی و فرهن ی ایران و جهان است که نوش بسزائی نیز در اطاع رسانی در ابعاد موتلف بویژه در تحوالت
فرهن ی در عرصههای ملی و بینایمللی دارد .شبکههای مهم خبری دنیا مانند SKY،CNN ،BBC :و  ...ن اهی ویژه به
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این موویه داشته و از هیچ کوششی در زمینه امپریاییسم فرهن ی دویت تحت تصدی خود فروگاار نوواهند بود و
همواره در صدد ترویج فرهنگ کشور خود بعنوان فرهنگ غایش در شرایط بروز ماکت جهانی میباشند (کیازان – مرکز
تحویوات.)2030 ،
ادبیات نظری

نوستین بار مفهومی با عنوان شبکههای اجتماعی اینترنتی با شکن امروزی در سال  2312در دانش اه ایلی نویز در
ایایت متحده امریکا مطرح شد .پس از آن در سال  2331نوستین شبکه اجتماعی به نام سیکس دی ریز دات کام راه
اندازی شد .این سایت به کاربرانش اجازه ساخت پروفاین داد تا آنها بتوانند ییستی از دوستانشان ایجاد کنند .ایبته
این سایت موفق نبود و بعد از سه سال متوزف شد  .در سال  ،0224سایت های شبکه اجتماعی فرنداستر با 1
میلیون کاربر و مای اسپیس با  0میلیون کاربر صاحش بیشترین کاربران در شبکه های اجتماعی بودند .در همین سال
شبکه اجتماعی فیس بوک توسط مارک زوکربرگ در خواب اه دانش اه هارواد راه اندازی شد .سال 2006سال
گستر

روز افزون کاربران و بازدیدکنندگان شبکههای اجتماعی بود .در این سال دسترسی عمومی مردم به فیس

بوک آزاد شد زیرا در دو سال زبن ،این سایت تنها به صورت پایلوت در دانش اه هارواد استفاده میشد ،همچنین
توییتر نیز در این سال پا به عرصه وب سایت های اجتماعی گااشت« .1از سال  2331تا  0222شبکه های اجتماعی
موتلفی با امکانات و ویژگی های متفاوت از دی ری ساخته شد .مثن خیابان آسیایی ،سیاره سیاه و  .»MiGeneteاین
ها به کاربران امکان عضویت و اضا فه کردن ییست دوستان را (بدون دریافت تاییدیه برای اضافه کردن دوست) می
دادند .کاربران می توانستند از سه نع کاربری حرفه ای ،شوصی و دوستیابی استفاده کنند .این سایت ها هیچ گونه
خازیتی نداشتند اما جزو اویین شبکه های اجتماعی هستند( 0.بشارتی .ی .2032 .شبکه های اجتماعی) .از سال 0222
به بعد شبکه های اجتماعی متفاوتی با کاربری های متنوع ایجاد شد و در وازع موج جدیدی از شبکه های اجتماعی
شکن گرفت« .الیوژورنال» و «رایز» از جمله اویین شبکه های اجتماعی با هداف حرفه ای بودند .الیوژورنال شبکه
اجتماعی مبتنی بر مرور ژورنال ها ب ود و در رایز نیز کاربران می توانستند حول فعاییت های تجاری شان شبکه سازی
کنند .رایز با هدف تجاربی و کسش کار شکن گرفت و به بزرگترین شبکه خدمات کسش و کار تبدین شد .راه اندازی
شبکه های اجتماعی رایز در سال  0222شروع دومین موج از شبکه های اجتماعی بود که فعاییت این نوع وب سایت ها
را از تمرکز بر حوزه ی سرگرمی خارج کرد .در ادامه ی همین موج بود که سایت «یینکداین» (در سال  )0220نیز راه
اندازی شد که هنوز فعاییت آن به عنوان مهم ترین شبکه ی اجتماعی حرفه ای و تجاری ادامه دارد .در این سال ها
5
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شبکه های اجتماعی ،وب سایت های حاشیه ای در دنیای مجازی محسوب می شدند و هنوز وب سایت های کاسیک
«وب  »2ی در اینترنت حرف اول را می زدند .شبکه به طور کلی ارتباط متوابن اشیاء ،افراد و سیستمها یا سازمانهاست
که در چارچوبی مشوص و برای رسیدن به هدفی مشترک فعاییت میکنند (چلبی  .)21 ،2010هم چنین ،شبکه
اطاع رسانی ساختاری است که بیش از دو فرد یا گروه با داشتن ای وی تبادل اطاعات مشترک از طریق ارتباطات برای
ایفای هدف مشترک و مشوص فعاییت کند .بنابراین فرصت ها و پتانسین هایی وجود دارند که ناشی از ارتباطات این
گونه ای می باشند .برای شبکه های اجتماعی مجازی با توجه به نوع کارکردشان ،خصوصیات و ویژگی های فراوانی نام
برده شده است .اما آنچه باید در تعیین این ویژگی ها به خاطر داشت این مسئله است که شبکه های اجتماعی مجازی
در وازع یک سایت اینترنتی است که در بستر وب عرضه می شود .یاا خصوصیات عمومی سایت های اینترنتی را دارا
است .مسئله دی ر دیدگاه کاربران در استفاده از این نوع شبکه ها است که می توانند در جهت اهداف و امیال خود،
امکان خاصی را بکار گیرند و آن را تبدین به ویژگی آن سایت اجتماعی کنند (ضیایی پرور .)24 ،2034
در جامعه شبکه ای فرهنگ ،س یاست ،مناسبات اجتماعی و اطاعات گرایی دیده می شوند و کاربران این جوامع نیز
بسیار متنوع بوده و سایت های مرتبط نیز تماین دارند تا حداکثر میزان نیاز کاربران خود را برآورده سازند .کاربران شبکه
های اجتماعی می توانند در این سایت ها صفحات و پروفاین های شوصی برای خودشان ایجاد کنند ،شبکه ای مجازی
از دوستانشان پدید آورند ،آن ها می توانند همانند فضایی که وباگ ها و میکرو باگ ها در اختیارشان زرار می دهند
یادداشت های کوتاه و بلندشان را منتشر کنند ،عکس ،صدا و ویدیوهای شوصیشان را آپلود کنند ،از آخرین اخبار و
رویدادها در حوزه های موتلف آگاه شوند ،و در صفحات هواداری واتاق های گفت و گوی متنوع عضو شوند و
زابلیت های فراوان دی ری که ممکن است هر شبکه اجتماعی برای کاربرانش فراهم کند .از جمله این شبکه های
اجتماعی مجازی می توان به اورکات ( ،)Orkutهای فایو ) ،(Hi5مای اسپیس ( )MySpaceو فیس بوک
( ) Facebookو  ...اشاره داشت که به دیین گستره فراوان استفاده از آن ها از یک سو و ویژگی های مشترک میان آن ها
از سوی دی ر موجش شده تا میزان آشنایی با آن ها در میان افراد فراگیر باشد .شبکه های اجتماعی ایکترونیکی،
مشارکت در تصمیم گیری و روحیه تصمیم گیری جمعی دانشجویان را تحت تاریر زرار می دهند و بر روحیه داوطلبی در
انجام کارها از سوی دانشجویان تاریر نسبتاً مطلوبی می گاارند و آنان را مشتاق پایر

مسئوییت نموده و روابط خارج

از دانش اه آنان را متارر می سازد .همچنین تاریر شبکه های اجتماعی ایکترونیکی بر تماین دانشجویان به ایجاد تیمی های
رسمی و غیر رسمی نیز غیر زابن انکار می باشد.
ویژگیها و کارکردهای رسانهها
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در تاریخ رسانههای جمعی با چهار عنصر اصلی رو به رو میشویم :یک نوع تکنویوژی ،وضعیت سیاسی ،اجتماعی،
ازتصادی و فرهن ی جامعه،مجموعهای از فعاییتها ،وظایف یا نیازها ،و باالخره مردم بویژه در زایش گروهها ،طبوات با
منافع معین .اینها [چهار عنصر اصلی] از راههای گوناگون و با اویویتبندیهای موتلف در مورد رسانههای گوناگون با
یکدی ر در کنش و واکنش هستند و هر زمان یکی از آنها به عنوان نیروی پیشبرنده یا بازدارنده عمن میکند (مک
کواین ،2030 ،ص  .)03صنعت چاپ ،مطبوعات ،فیلم ،رادیو ،تلویزیون ...،فناوریهای موتلفی هستند که در عرصه
رسانه ها با آنها روبرو هستیم.گرچه در سایهای آغازین ظهور رادیو و پس از آن تلویزیون تصور بر این بود که این
رسانههای ایکترونیک با جلوهها و جاابیتهای دیداری و شنیداری خود جای کتاب و روزنامهها را خواهند گرفت اما
در عمن چنین نشد و بوصوص در جوامعی که از سطح سواد و آگاهیهای باال برخوردار هستند رسانههای موتلف هر
یک جای اه و ارزشهای موصوص به خود دارند.
رسانهها در دنیای امروز از اهمیت ویژهای برخوردار هستند .مک کواین در خصوص اهمیت رسانهها چنین نوشته است:
-

رسانههای جمعی یکی از منابع زدرت اند .یعنی ابزاری مستند برای کنترل ،مدیریت و نوآوری در جامعه ،که
میتوانند جانشینی برای زور یا سایر منابع باشند.

-

رسانهها موزعیت یا عرصهای فراهم میآورند که روز به روز بیشتر مسائن زندگی عموم در آن عرصه متجلی
میشود ،چه در سطح ملی و چه در عرصه بینایمللی.

-

رسانهها اغلش جای اه بروز تحول در فرهنگاند ،چه به معنی هنر و اشکال نمادین ،و چه در معنای مدها ،خلق
و خوها ،شیوههای زندگی و هنجارها.

-

رسانهها همچنین به منبع غای ش تعاریف و تصاویر وازعیت اجتماعی در نزد افراد و همچنین گروهها و جوامع،
به صورت دستهجمعی تبدین شدهاند .آنها داوریهای ارزشی و هنجاری خود را به صورتی غیرزابن تفکیک و
مولوط با اخبار و برنامههای سرگرمکننده بیان میکنند( .مک کواین ،2030 ،ص )11

در سایهای اویی ه گستر

مطبوعات افراد خاصی از این رسانه برخوردار بودند اما کم کم با گستر

رادیو و تلویزیون

رسانه یک جای اه عمومی پیدا کرد .رادیو و پس از آن تلویزیون این امکان را به وجود آوردند تا افراد جامعه با یکدی ر
ارتباط برزرار کنند .همین زابلیت رسانه است که آن را به یک وسیله مؤرر فرهن ی تبدین کرده است .اما رسانه ممکن
است به شکنهای دی ری هم مورد استفاده زرار گیرد.
نین پستمن ،اندیشمند و منتود تلویزیون ،با رد جنبه اطاعبوشی رسانهها ،به ویژه تلویزیون در دنیای کنونی،برای آنها
کارکرد "ضد اطاعاتی" زائن میشود.او میگوید :من این واژه [ضد اطاعات] را نزدیک به همان مفهوم و معنا بر
موضوعی اطاق میکنم که جاسوسان سیا و کا.گ.ب به کار میبرند .ضد اطاعات مترادف با داشتن اطاعات غلط
نیست ،بلکه به معنای اطاعات اغواگر و گمراهکننده ،نامناسش و ناموزون ،بیاهمیت و بی فایده ،زطعه زطعه شده و
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نامنسجم یا در خوشبینانه ترین حایت ،سطحی و زشری یا سیاه کارانه و مزورانه است (احراری ،2030 ،شماره  ،01ص
.)222
اما نظر غایش درمورد نوش و اهمیت رسانه ها شاید نظر چاریز ییند بام دانشمند علوم سیاسی امریکا باشد ،وی معتود
است در آستانه زرن بیست و یکم است فاده از زور و روشهای جبری آشکار به تدریج رنگ باخته و ابزار سلطه ازتصادی
محدود شده است اما از سوی دی ر گستر

انواع رسانههای هم انی و حضور آنها در عرصههای زندگی ،ازناع را به

بهترین و مؤررترین ابزار برای حن مناسبات میان حاکمان و مردم و نیز آحاد موتلف مردم تبدین کرده است.
تاریخ وزایع چند سایه گاشته به خوبی نشان دهنده صحت این نظر است تیییرات فرهن ی و سیاسی متعددی را میتوان
در کشورهای موتلف جهان نام برد که هیچکدام با نیروی نظامی و یا نوعی از فشارهای نظامی به وزوع نپیوسته بلکه به
ظاهر حایتی خودجو

در میان مردم و یا دویتمردان داشته است.

گرچه شاید به زودی مرز بین یک حرکت خودجو

و حرکتی متأرر ازتیییرات فرهن ی و فرهنگپایری که تحت تأریر

رسانه ها صورت گرفته است ،از بین برود و کمتر کسی به آن توجهی نشان دهد .این جمله دنیس مک کواین را در اینجا
تکرار میکنیم که "رسانههای جمعی یکی از منابع زدرتاند .یعنی ابزاری هستند برای کنترل ،مدیریت و نوآوری در
جامعه که میتواند جانشینی برای زور یا سایر منابع باشد".
متأسفانه در کشور ما بسیاری رسانه را همان پیام و هدف میپندارند ،در غرب نیز چنین تفکراتی وجود دارد ،تا جایی که
سرمایهگااری های انجام شده برای ابزار و وساین ارتباطی بسیار بیشتر از سرمایهگااری برای محتوا و پیام ارتباط می-
باشد ،ن اهی به ساختار و تشکیات سازمان صداوسیما و نیز توصیص بودجههای برنامهسازی دییلی بر این ادعاست
بطور کلی میتوان زابلیتهای زیر را برای رسانهها در نظر داشت:
-

جلش و هدایت توجه

-

ترغیش در زمینه عواید و باورها

-

اررگااری بر رفتار (مثا :انتوابات ،خرید)

-

فراهم آوردن حیثیت و مشروعیت

-

تعریف کردن و ساخت دادن به ادراک از وازعیت (مک کواین ،2030 ،ص .)200

تاثیر شبکههای اجتماعی بر زندگی فردی و اجتماعی
نوطه اشتراک میان تمامی تهدیداتی که در شبکههای اجتماعی وجود دارد؛ اعتماد زیادی است که کاربران به
برنامههای شبکههای اجتماعی ،یینکها ،تصاویر ،فیلمها و فاینهای اجرایی که از طرف دوستان آنها ارسال
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روزافزون شبکههای اجتماعی در میان کاربران اینترنت ،نیازمند بررسی رفتارهای

فردی و اجتماعی انسانهاست .افزایش توجه کاربران اینترنتی به شبکههای اجتماعی و رشد این سایتها در
فضای مجازی در سالهای اخیر موجش شده مطایعات علمی دربارهی شبکههای اجتماعی در مراکز دانش اهی
و پژوهشی مورد توجه زرار گیرد  .شبکههای اجتماعی عاوه بر شکندهی جدید به عرصه و فضای تعامات
رودرروی اجتماعی واکنشهای میان فردی ،نوش مهمی هم در نحوه انجام تعامات شیلی و تجاری ایفا
میکنند" .مایکن وسچ" انسانشناس فرهن ی «دانش اه ایایتی کانزاس» جوامع زبیلهای را با شبکههای اجتماعی
موایسه کرده و میگوید :در فیسبوک نیز همانند فرهنگ زبیله ای ،مردم هویت خود را با تعریف رابطهشان با
دی ر افراد معرفی میکنند  .طبق جدیدترین مطایعه ای که در خصوص رسانه های اجتماعی و تاریر آنها بر زندگی افراد
انجام شده است ،شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر زادر خواهند بود تا انرژی کاربرانشان را تولیه کرده و آنها
را با اختاالتی روبرو کنند .طبق آمارها و ارزام به دست آمده از این پژوهش ،تاریر شبکه های اجتماعی بر زندگی
کاربران تا حدی گسترده شده است که بر سایر جوانش و ابعاد زندگی این افراد تاریر گااشته است .بر این اساس ارسال
یک پیام بر روی شبکه های اجتماعی در هن ام رانندگی  03درصد زمان واکنش افراد را کاهش می دهد .درحاییکه این
زمان بسیار بیشتر از نوشیدن و یا سی ار کشیدن هن ام رانندگی است.همچنین  41درصد از کاربران شبکه های اجتماعی
چنانچه به اینترنت و بعد از آن صفحه شوصی خود در شبکه های اجتماعی دسترسی نداشته باشند ،احساس ن رانی و
اضطراب می کنند و از همه اینها بدتر اینکه  14درصد از این کاربران ،درخواست دوستی افراد غریبه را نیز به راحتی می
پایرند .طبق نتایج به دست آمده از این تحویق کاربران هن ام خامو
اینترنت ،عائم و نشانه های افرادی را دارند که در تا

کردن تلفن همراه خود و یا اجتناب از استفاده از

برای ترک مواد مودر هستند .زنان نیز به عنوان بوشی از

کاربران شبکه های اجتماعی که روز به روز بر تعدادشان اضافه می شود از این تأریر ،دور نیستند و ناخودآگاه تحت تأریر
اجتماعات مربوط به این شبکهها زرار میگیرند .نتایج آخرین پژوهش انجام شده در کشور بیان ر آن است که میان
عضویت در شبکه های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان ارتباط مستویمی وجود دارد 02/1 .درصد مردان و
 42/0درصد زنان معتودند شبکه های اجتماعی اینترنتی توانسته است به میزان باالیی در نوع ادبیات افراد جامعه مورر
باشد .همچنین  43/1درصد زنان و  42/4درصد مردان بر این باور هستند که عضویت در شبکه های اجتماعی اینترنتی
در موادیر متوسط به باال توانسته است بر سبک پوشش ایشان در جامعه مورر باشد.

1
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دالیل اصلی کاربران اینترنت
با گستر

دامنه بیاعتمادی مردم دنیا به رسانههای وابسته به ابر شرکتها ،آنان به اینترنت روی آورده و از طریق

آن ،تا

میکنند که به منبع مطمئن و بینایمللی و مستولی دست یابند که اخبار مربوط به کشور خود ،دنیا و

عوامن سیاسی را از آن به دست آورند .این روندی است که به صورتی مداوم و رو به تزاید در جریان میباشد.
کاربران اینترنت بنا به دالین گوناگون از آن استفاده می کنند در شکن زیر محور این دالین با رسم شکن نشان داده
شده است:

منبع:سلطانیفر(،)3131گروهمطالعاترسانه،مرکزتحقیقاتاستراتژیکمجمعتشخیصمصلحتنظام.
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پیامدهایمنفی 

اینترنت و گذراندن وقت در فضای مجازی برای کاربران از بسیاری جهات – خصوصاً به لحاظ آسان کردن امور
زندگی -بسیار مفید است و بایستی درحد معمول و برای دسترسیهای مفید به اطالعات از اینترنت بهرهبرداری
نمود تا از آسیبهای آن در امان بمانیم .امروزه آسیبهاى فردى و روانشناختى اینترنت ،از سایر خطرات آن
بیشتر است .در بعد روان شناختى ،اینترنت آسیبهاى جدى متعددىرا مىتواند براى کاربران به همراه داشته
باشد از جمله :
 .1هویت نامشخص؛
 .2اضطراب؛
 .3افسردگى و انزوا؛
 .4اعتیاد به اینترنت و به خصوص اعتیاد به گپزنى (چت).
 .5کمرنگ کردن ارزشهای اسالمی و اخالقی
 .6از بین رفتن حریم خصوصی
 .7به خطر افتادن هویت ملی
 .8پخش شایعات
 .9سرقت و پخش اطالعات
 .11بوجود آوردن اختالالت ذهنی
 .11حاکم کردن ادبیات غیر متعارف بر جامعه
 .12تهدید سالمت انسان
با وجود کاربردهای بسیار در شبکه های اجتماعی مجازی نوع هوشمند آن به شدت قادر به کنترل
انسان و رفتارهای آن بوده و موجبات از بین رفتن حریم خصوصی را فراهم کند .همچنین کلیه
اطالعات شخصی یک فرد هرلحظه و به راحتی در اختیار شرکتها ،سازمانها و مراکز مختلف قرار گیرد .
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اعتماد بیش از حد در شبکه های اجتماعی؛ جنبش های اجتماعی در شبکه های اجتماعی؛ شکن گیری و
ترویج سریع شایعات و اخبار کاب ؛ تبلییات ضد دینی و ایوای شبهات :به طور کلی آسیشهای فرهن ی متارر
از شبکه های اینترنتی و محیط مجازی در تیییر ارز های دینی عبارتند از:کمرنگ شدن ارز های مترزی ؛
تضعیف فرهنگهای کم حضور ؛ تضعیف باورهای ماهبی و گستر
فکری ؛ ایجاد سردرگمی ؛ گستر

اباحهگری ؛ گستر

شبهههای فکری ؛ رواج سطحین ری

محصوالت فرهن ی فرهنگهای منحط ؛ نوض حریم

خصوصی افراد؛ جوانان در معرض انواع تهدیدها در شبکه های اجتماعی؛ تیییرات عمده تعامات،ارتباطات و
رفتارهای اجتماعی کاربران در شبکه های اجتماعی؛ تأریرات منفیِ رفتاری و هویتی؛ اعتیاد به شبکه های
اجتماعی؛ آسیش پایری ذهنی  -هوشی -احساسی

وضعیت موجود شبکه های اجتماعی مجازی ورسانه ها
در زرن بیست و یکم کلمات و عباراتی نظیر فضای سایبر ،(Cyber Space) ،جهان مجازی)، (Virtual World
زندگی مجازی) ،(Virtual Lifeزندگی آواتاری) ،(Avatarian Lifeجامعه محتوایی )(Content Communityو ...
چه در کام و چه در وازعیتِ زندگی انسان ها از جای اه ویژه ای برخوردار است .زندگی و روابط اجتماعی در شبکه
های اجتماعی )(Social Networkنیز تحت ت اریر عناوین ذکر شده جای اه درخور توجهی پیدا کرده است .این شبکه
ها توانسته اند تاکنون بیش از میلیارد ها کاربر سایبورگ شده را ذین نام های فیسبوک) ،(Face bookمای اسپیس (My
) ،Spaceتوئیتر ) (twitterو بسیاری دی ر از شبکه های اجتماعی عمومی و توصصی درگیر جاذبه های خود نمایند.

1

معروف ترین شبکه های اجتماعی فیسبوک  ،تویتتر و گوگن پاس هستند .3هر فرد در روز  1ساعت درگیر رسانه
است .تلویزیون ( 2/1دهم) ،پی سی( )2/1و تبلت وسایر( )0/2وتلفن همراه( )2/3می باشد .طبق آمار ما روزانه
 212بار به تلفن همراه خود ن اه می کنیم بر این اساس برنامه های تلفن همراه امروزه نوش بسزایی در زمانهای
سپری شده افراد وارتباط ات وتاریرپایری انها ایفا می کنند ،مسئله اساسی امروز ضرورت توجه به چ ون ی
استفاده از برنامه های تلفن همراه به عنوان در دسترس ترین وپراستفاده ترین تکنویوژی جامعه امروز در جهت

http://sadkhabar.ir/fa/news
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برآوردن نیازهای مواطش جامعه می باشد « .جاشوا بن » انسان شناس و کتابدار جهانی سازی در موزه تاریخ
طبیعی آمریکا می گوید :امروزه ،تلفن های هوشمند بوش الینفک زندگی ما تلوی می شوند .بر این اساس
نرمافزارهای همراه در سراسر جهان در عین حال یکی از مهمترین عوامن مورر بر جاب سرمایهگااری خارجی
و داخلی به فناوری هستند که می توانند آسیش ها وفوایدی را نیز به دنبال داشته باشند وتنها استفاده از فرصت
هاست که می تواند نوش مورری را در بسترسازی فرهن ی وسرمایه های ازتصادی در یک کشور داشته باشد و
به فراگیری جهانی یا توویت هویت جمعی وملی و مسائن دی ر فرهن ی واجتماعی یک کشور بپردازد « .جاشوا
بن » انسان شناس و کتابدار جهانی سازی در موزه تاریخ طبیعی آمریکا می گوید :تلفنهای هوشمند بوشی از
ما خواهند شد  ...استفاده وسیع از وساین ایکترونیکی هوشمند در آینده پیش بینی کننده روزی است که در آن
همه ما هک می شویم و از سوی دی ر زادر خواهیم بود فناوری را آن ونه تیییر دهیم که نیازی به خرید مدل
های جدید نداشته باشیم ...فناوری منبع باز ،دموکراسی را ارتوا خواهد داد ،ما را به جهانیان مرتبط می کند و
امکان بهبود تلفن ها را فراهم می آورد .با پایر

تهدیدهای احتمایی و رعایت ماحظات الزم ،تلفنهای همراه

و برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی آنها فرصتی را در اختیار افراد و به همان نسبت دویتها برای اررگااری در
حوزه های موتلف خواهد بود (.سلطانی فر )3131 ،طبق آمارهای انتواباتی امریکا در سال  ،یک سوم افرادی
که یک آگهی انتواباتی را در یوتیوب می بینند در تلویزیون نمی بینند 13 .درصد رای دهندگان گفته اند که
اینترنت منبع اوییه انها برای کسش اطاعات سیاسی درباره کاندیداها و موضوعات مرتبط است .نیمی از کاربران
گفته اند که موایسه فعاییت آناین کاندیداها بر رای انها تاریر می گاارد 04 .درصد حامیان مایی انتوابات
اطاعات خود را از تلفن های همراه دریافت می کنند30 .درصد کسانی که برای انتوابات ربت نام کرده اند
تلفن همراه دارند و  32درصد رای دهندگان نیز بایووه آناین هستند .و 32درصد کسانی که تبلت دارند اخبار
مورد نیاز خود را از آن می خوانند 32 ،در صد افراد هن ام تماشای تلویزیون با تلفن همراه هوشمند خود
سرگرم هستند.
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شکل-1زمان سپری شده افراد در شبکه های اجتماعی در امریکا در سال 3112

 در آمار ارائه شده در ژوئن 0224بیش از 1میلیارد و  31میلیون و  411هزار و 323نفر در دنیا جمعیت وجود
دارد که 10درصد آن را جمعیت شهری و 43درصد مابوس را جمعیت روستایی دنیا تشکین می دهد.
 ضریش نفوذ اینترنت را  0میلیارد و  434میلیون و  321هزار و210نفر(01درصد) وضریش نفوذ شبکه های
اجتماعی یک میلیارد و  311میلیون نفر و 132هزار و  312نفر ( 01درصد) نشان می دهد.
 ضریش نفوذ تلفن همراه در جهان  30درصد است یعنی بیش از  1میلیارد و  110میلیون نفرو  312هزار و
204نفر در دنیا امروزه تحت تاریر تلفن همراه زرار دارند.
 بصورت توسیمات منطوه ای ضریش نفوذ اینترنت در امریکا  32درصد و درمنطوه اسیا  01درصد است.
 شبکه اجتماعی فیس بوک با یک میلیارد و  234میلیون نفر در ژوئن  0224در رتبه اول زرار دارد.
 بعد از آن یک شبکه اجتماعی بومی بنام  QQچینی 321میلیون نفر جمعیت دارد(.شبکه ای با مواطبان چینی
زبان)
 واتس اپ با  422میلیون جمعیت در رتبه چهارم جدول زرار دارد(.گزار

راهبردی)2030 ،
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در شکن زیر به یحاظ آسیش شناسی صفحات فیس بوک از شبکه های اجتماعی مجازی پرداخته شده است:

بر اساس گزارشهای منتشره از سوی گلوبال وب ایندکس،گوگن پاس هم اینک  040میلیون کاربر فعال دارد که بعد از
فیس بوک (یک میلیارد کاربر ربت شده و  122میلیون کاربر فعال) رتبه دوم پر کاربر ترین شبکه های اجتماعی دنیا را
دارد .گوگن پاس ملوش به شهر مجازی ارواح اینک به زول  Vic Gundortaپر از ارواح است .فیس بوک با در
اختیار داشتن  122میلیون کاربر فعال و گوگن پاس با  040میلیون کاربر فعال رده های اول و دوم را به خود اختصاص
داده اند .مطابق آمار مهاجرت از شبکه های اجتماعی محلی به سوی شبکه های اجتماعی جهانی و باالخص فیس بوک،
گوگن پاس و توئیتر در فصن چهارم سال مایی  0220رشد خوبی را نشان می دهد .بیشترین رشد را توئیتر در سال
 0220با  42درصد رشد در  02بازار ( 02بازار حدود  32درصد بازار جهانی اینترنت را در بر می گیرد) شروع کرده
است 02 .درصد از بازار جهانی اینترنت به طور ماهانه روی توئیتر فعاییت دارند و  02درصد یوتیوب و  01درصد
گوگن پاس و  12درصد فیس بوک بازان به صورت ماهیانه روی شبکه های اجتماعی خود فعاییت دارند .گوگن پاس
رشد خود را مدیون کاربرانی است که در حوزه مدیا و رسانه فعاییت می کنند .همچنین وصن بودن گوگن پاس به
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سایر محصوالت گوگن این روند رشد را تسهین کرده است .کاربرانی که جی مین و یوتیوب استفاده می کنند به گوگن
پاس می پیوندند (و گاهی اوزات هم پیوند داده می شوند) اتصال شبکه های محلی با گوگن پاس نیز یکی دی ر از
این عوامن است که شبکه های اجتماعی محلی با کاربران محدود کم کم به سوی شبکه های جهانی سوق داده شده اند.

3

منبع :خبرآنالین .)3133(.قابل دسترسی در سایتhttp://www.khabaronline.ir/detail/273395/ict/internet :

همچنین ایران از نظر تعداد کاربران اینترنتی در رنکینگ جهانیِ منتشر شده در سال  ،0223رتبه یازدهم جهانی بتا 00
میلیون کاربر را به دست آورده است ،ایبته مطابق آمارهای منابع داخلی در حال حاضر تعداد کتاربران ایرانتی اینترنتت از
 40میلیون نفر عبور کرده که این رزم معادل  12درصد جمعیت کشور و بیش از دو برابر میان ین جهانی استت .22عصتر
جدید ،عصری است که به سمت مواطش فعال ،انتوابگر و گزینشگر می رویم و انسان برای آنکه بتواند در یک جامعه
رسانه ای شده ،عملکرد مطلوبی داشته باشد ،باید بتواند اشکال موتلف رسانهها را از یکدی ر تشویص دهتد و بدانتد در
http://www.khabaronline.ir/detail/273395/ict/internet
http://sadkhabar.ir/fa/news/136232

9

10

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛

سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931

ارتباط با رسانه ها سؤاالت اساسی و مفاهیم اصویی را چ ونه مطرح کند تا به مواطبینی بیسواد ،بیهویت ،تک ستاحت،
ناتوان ،مصرف کننده محض و فازد جسارت تبدین ن تردد( .تتومن( ،2032 ،)2ص  .)20فناوریهتای جدیتد در ارتباطتات
جمعی ،تیییرات زیادی ایجاد میکنند که برای هم ام شدن مواطش با این تیییرات باید اطاعات موتاطبین تحتول پیتدا
کرده یا مورد تجدید نظر زرار گیرد تا امکان کنترل بیشتری بر پیامهای رسانهای بوجتود آیتد .جهتان ستاخته و پرداختته
رسانهها ،با جهان وازعی فرسنگها فاصله دارد؛ این امر ناشی از وضتعیت و ترتیبتات نظتام ارتبتاطی و اطاعتاتی امتروز
جهان است .جهان رسانهها مبتنی بر اغراض و مصتلحت اندیشتیهتای سیاستی – اجتمتاعی نظتام مایکیتت و متدیریت
رسانههاست .جهان رسانهها ،تصویر «هستها» و نشان ر «وازعیتها» و «عینیات» جوامع انسانی نیست ،جهان رستانههتا،
جهان «بایدها» و جهان پرداخته «زدرتهای استیاجو» است( .غفتاری چراتتی ،2032 ،ص  .)20در وازتع هتر رستانهای
دستورایعمن و سیاست خاص خود را دارد و وازعیتها را به شیوه خاص خود تدوین میکند بنابراین رسانههای موتلف
ممکن است یک وازعه واحد را به صور گوناگون ارائه نمایند .هربرت شیلر( )2استتاد دانشت اه کاییفرنیتا و محوتق علتوم
ارتباطات معتود است که « :گردانندگان وساین ارتباط جمعی برای سرپو

گااشتن بر فریتشدهتی و دستتکاری فکتری

مواطبان خود ،که بطور نامرئی انجام میشود ،بر اصن بیطرفی روزنامهن اران تکیه میکنند و بدین ترتیش ،وازعیتتهتا را
بعنوان رویدادهای عینی ارائه میدهند ،در حاییکه در وازع بعلت تعارضهای اجتماعی و منافع طبواتی ،امکان عینیگرایتی
وجود ندارد( » .غفاری چراتی ،2032 ،ص  .)20تردیدی نیست که این امر با رسایتها و وظتایف رستانههتای هم تانی
میایرت اساسی دارد .رسانهها با تویید و انتشار پیامهای گوناگون در گسترهای وسیع بتا حضتور و نفتوذ عمیتق در ابعتاد
موتلف انسانی ،در امر تبادل اطاعات و اخبار ،اندیشه و فرهنگ و ایجاد تیییر در تلوی ،باور و رفتتار مواطبتان ،نوشتی
ممتاز و انحصاری دارند .پس آنچه ضروری به نظر میرسد آن است که مواطبان با ن اهی تیزبینانه و موشتکافانه بتا ایتن
پیامها برخورد نمایند .در این زمینه سواد رسانهای میتواند به مواطش کمک کند تتا وزتایع را پتیش بینتی کنتد و ستطح
آگاهی خود را باال ببرد و در نتیجه به موزعیت پیشرو یا رهبری دست یابد .سواد رسانهای همچنتین بته مواطتش کمتک
می کند تا خود بدون کمک منتودان از پس تعبیر و تفسیر رسانه (مثاً فیلم) با کمک زواعد و زراردادهتا نشتانه شناستی و
معناشناسی برآید .این امر نه تنها در مورد رسانه بلکه در درک معانی پیامها نیز سودمند خواهد بود( .حبیبینیا 2030 ،ص
)00

به طور طبیعی باید اعام کرد که در عصر شبکه های اجتماعی مایک اطاعات مردم هستند ،دویتها شرایط
مطلوب کمتری برای مواجهه مطلوب با این فضا دارند ،اما جوامع فکری نظیر نوب ان فکری و دانش اهی به
ویژه در عرصه علوم اجتماعی و انسانی ،از زابلیت باالتری برای حمایت از دویتها و مردم از سوی دی ر
برخوردارند .در این میان ساخت نهادهای میانی برای هماهنگ کردن مردم و دویتها در محیط جدید اطاعاتی
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الزم است .همان طور که سازمانهای نظارت بر رسانه های اجتماعی و سایر خدمات تجزیه و تحلین رسانه های
اجتماعی روز به روز برای دویتها ایزامی تر می شوند .ارز

منفی یا مثبت داده بزرگی که محصول شبکه های

اجتماعی است؛ هنوز درک نشده است .از این رو در برخورد با آن باید محتاط بود :چه در رد آن و چه در
پایر

آن .در عین حال باید آگاه به وجود جاری و ساری آن و گستر

روزافزون آن در جوامع امروز

بود(.سلطانی فر)2030 ،
جمع بندی ونتیجه گیری
تشویص نیازهای مواطبان و درک درست آنها متناسش با ارزشهای اصین فرهن ی مبتنی بر آموزههای دین مبین استام و
تا

در جهت اشاعه آنها محرز است و در جهت تحوق اهداف مدیریت راهبردی فرهن ی کشور که ایزام اساسی بترای

اجرای نوشه مهندسی فرهن ی کشور بمنظور تحوق اهداف فرهن ی را یدک میکشد ضروری است .یکی از ن ر هتای
اساسی در ساخت دهی به اخبار و جامعه شناسی خبر ،ن ر

فرهنگ شناسانه خبر است که به جای رویههتای شتیلی و

سازمانی محدود کننده به نیروی محدود کننده سیستمهای نمادین فرهن ی میپردازد .و معتوتدان بته ایتن ن تر

بتراین

باورند که خبر صرفاً یک اتفاق در جهان نیست بلکه رابطهای میان یک رخداد ختاص و یتک سیستتم نمتادین مفتروض
است .یاا پرواضح است که ارائه خبر که خود رویهای فرهن ی در کشور ما که دارای فرهنگ چند هزار سایه و یکتی از
فرهنگهای کهن جهان و برخاسته از دین مبتین استام استت متی بایستت بتیش از گاشتته متورد توجته وازتع شتده و
سیاست ااری و تبیین استراتژیهای مطلوب و اتواذ راهکارهتای مناستش بمنظتور اعتتای فرهنتگ استامی و ارزشتهای
مودس جمهوری اسامی همواره در دستور کار باشد .دستیابی به تکنویوژیهای نوین و یتا تکنیتکهتای رستانهای بترای
توانمند سازی و تسلط کامن صدا و سیما در سیاست ااری فرهن ی ضروری است و پرداختن بته چ تون ی ارائته اخبتار
فرهن ی با هدف تأریر حداکثری و جاب مواطبان با توجه به فعاییتهای گسترده رستانهای در غترب دراشتاعف فرهنتگ
خودی ،مستلزم تفکر ،مطایعه و بررسی همه جانبه در دستتیابی بته اهتداف رستانه در منظومته افتق رستانه ملتی استت.
ارتواء سطح اررگااری اخبار فرهن ی ،اویویت بندی ،اشاعه ارزشها و توانمندسازی رسانه نیز بتا تکیته بتر عوبته علمتی و
فکری نوب ان دانش اهی و با توجه به پتانسین موجود در هر چه توصصی تر شتدن پوتش اخبتار فرهن تی مبتنتی بتر
نظرات کارشناسان فرهن ی هم همواره می بایست بعنوان راهبردهای مطرح در راستای سیاستها بوده تا مسیر دستتیابی بته
چشمانداز افق رسانه را با ارائه راهکارهای عملیاتی محوق سازد.
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 تلویزیون و رادیو با توجه به ویژگیهای دیداری و شنیداری خود در موایسه با سایر رسانهها و حتی در موایسه
با رسانه های سایبر نیز از بعد دسترسی آسان بویژه در نزد مواطبان عام و جوانان که اررپایری فراوانی را دارند
مستلزم تحول براساس موتضیات زمان و مکان می باشد و بدون شک در سلش عادتهای ناپسند و ایجاد باورها و
ارزشهای نوین مؤرر می باشند .پرداختن به مسائلی چون میزان تأریر ارائه اخبار مطلوب فرهن ی در اعتوادات
جوانان ،ترغیش و تشویق نهادهای فرهن ی ،پرور

ذوق و استعداد جوانان ،کاهش شکافها و حاف خاءهای

فرهن ی و تحریک دست اهها برای فعاییتهای مفیدتر و جهت یابی آنها ،کشف نیازهای مواطبان ،نحوه ارائه
مطلوب اخبار در ساعات پوش مناسش و بطور کلی شناسایی چایشهای موجود و حرکت بسمت روشهای
نوین متناسش با خواسته و انتظارات جوانان در چارچوب موررات و ضوابط جاری ضرورت راهیابی رسانه ملی
در جهت تحوق اهداف سند افق رسانه می باشد که زطعاً پاسو ویی به سئواالت ماکور میبایست در زایش
مطایعات علمی و مرتبط است.بر این اساس راهکارهای زیر ضروری به نظر می رسد:



استفاده سیاست ااران از انواع بازیها با اهداف آموزشی در ارتباط با آموز

برخی اصول به شهروندان

 استفاده از از تلفن همراه در مسیر تحوق اهداف فرهن ی واجتماعی نظام و امکان ارتباط خود با
شهروندان را افزایش و رفاه بیشتر
 رصد رفتاری شهروندان در مسیر بهبود زندگی
 ایجاد همبست ی و ان یزه بوشی به شهروندان در برخی امور و مواطع
 تشویق و حمایت از آرار پژوهشی توییدی در این حوزه
 حمایت مایی از طرحها و ایده های ارائه شده و کاربردی و اجرایی در این حوزه
 برگزاری جشنواره های ایده پردازی و مسابوات مربوطه
 برگزاری کنفرانسها و نشستهای علمی در حوزه مورد بحث
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