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مقدمه
در جهان کنوني کم شدن فاصله زماني میان 
بارز  جديد  تکنولوژی های  توسعه  و  معرفي 
تکنولوژی های  خلق  سرعت  واقع  در  است؛ 
جديد به قدري زياد است که آدمیان هنوز به 
درک متناسب نسبت به يک تکنولوژي دست 
نیافته، با تکنولوژي جديدي مواجه می شوند. 
يا  مخاطبان  تا  است  باعث شده  موضوع  اين 
همان کاربران، قدرت انتخاب بیشتری داشته و 
به دنبال رسانه ای باشند که بتواند حداکثر نیاز 
آن ها را برآورده سازد و اين همان ويژگی است 

که سبب شده، امروزه رسانه های نوين دنیای 
مخاطبان را تغییر دهند. زيرا رسانه های نوين با 
فاصله گرفتن از ويژگی های رسانه های سنتی، 
به کاربر آزادي انتخاب، تولید و ارسال محتوا را 
دادند و در بستر اينترنت حاال مخاطبان تنها 
دريافت کننده  نیستند و قدرت تولید و ارسال 
پیام پیدا کردند تا عنوان جديد »کاربر1« در 
مقابل »مخاطب«2 برای آن ها در نظر گرفته 
شود. از اين زمان است که رسانه های سنتي 

1. User

2. Audience
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چکید�ه
باال رفتن سرعت و ظرفیت باالی رسانه های نوین و تعاملي بودن آن ها موجب 
منتشر کننده، خود  تبدیل شوند که خود  کاربراني  به  تا مخاطبان  است،  شده 
تولید کننده و خود مصرف کننده پیام هاي ارتباطي باشند. این روند باعث شده 
است که از آن به عنوان مرگ مخاطب نام ببرند. به طور کلي فرصت هایي 
که با تولد کاربر ایجاد شده است را مي توان شامل  تعاملي شدن ارتباطات، 
قابلیت دسترسی دائم، قابلیت تولید محتوا براي هر فرد، سیال بودن کاربران در 
فضاي مجازي، شخصي سازي محتوا در فضاي مجازي، تبدیل پذیری پیام ها از 
سوي کاربران، دست یابی آسان به آخرین اطالعات، هزینه های پایین و مقرون 
به صرفه براي کاربران، اشتراک گذاری ایده ها دانست؛ اما در کنار این فرصت ها 
تهدیداتي نیز براي کاربر وجود دارد که شامل عدم سواد رسانه اي کافي کاربران، 
افسردگی و انزواي کاربران، امکان گمنامی  و نامرئی بودن کاربران، اعتیاد مجازی، 
شکاف نسل ها، نفوذ به حریم خصوصي، سواستفاده از نام کاربري جعلي در فضاي 

مجازي، به خطر افتادن حقوق مادی و معنوی مؤلفین نام برد. 
واژگان�کلید�ی

مرگ مخاطب، تولد کاربر، فرصت ها، تهدیدها
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بر  عالوه  اينترنت  زيرا  مي روند؛  حاشیه  به 
قابلیت های متنوع خود محملی برای استفاده 
از رسانه های جديدالورود ايجاد کرده که بیشتر 
از رسانه های گذشته به نیاز مخاطبان و شرايط 

زندگی در دنیای حاضر واقف است.
توسعه روز افزون شبکه اينترنت در دو دهه اخیر و 
پیشرفت چشم گیر آن در دنیا و حرکت از دنیايی 
با تعامالت رو در رو يا چهره به چهره به سمت 
دنیايی الکترونیکی، ديجیتالی و تعامالت مجازی، 
براي  سايبر  فضاي  در  را  گسترده اي  رقابت 
رسانه ها ايجاد کرده است. استفاده از اينترنت و 
فناوری های ارتباطی، روز به روز در بین مردم و 
به خصوص جوانان رشد پیدا مي کند، از آن جا 
که حدود 60 درصد جامعه ما را جوانان تشکیل 
می دهند، شايسته است که با توجه به رابطه 
آن ها با رسانه هايی همچون اينترنت و تأثیرات 
آن بر زندگی جوانان، با توجه به گسترش آن در 
جامعه ما، مورد توجه ويژه قرار گیرد. )کالنتری 
و حسني، 1385: 120( از طرف ديگر اينترنت 
روز به روز در حال تکمیل شدن است، با رشد و 
گسترش امکانات فضای مجازی از جمله وب 1 
که دسترسی همگانی به اطالعات مختلف بدون 
محدوديت های دنیای فیزيکی فراهم نمود و وب 
2 که تعامل دو سويه و شبکه های اجتماعی 
مجازی را مطرح کرد، دنیای ارتباطات متحول 
شد و صحبت از ظهور وب 3 و به دنبال آن وب 

4 است. )کريبر و مارتین، 1390: 6(
روندهای منجر به مرگ مخاطب و تولد کاربر

تغییرات اجتماعی و فرهنگی يکی از روندهای 
تأثیرگذار بر آينده مخاطبان است. نکته اي که 
در خصوص روزگار کنوني بشر در مورد رسانه ها 
بايد توجه کرد، کم شدن فاصله زماني میان 
است،  تکنولوژي هاي جديد  توسعه  و  معرفي 
در واقع سرعت خلق تکنولوژي هاي جديد به 
درک  به  هنوز  انسان ها  که  است  زياد  قدري 
متناسب نسبت به يک تکنولوژي دست نیافته، 
طور  به  مي شوند.  مواجه  جديد  تکنولوژي  با 
کلی همین امر را مي توان يکي از عوامل اصلي 

تشديد تبديل مخاطبان به کاربران دانست.

تغییرات اجتماعی و فرهنگی در زمینه پذيرش 
رسانه های نوين به خصوص اينترنت در جامعه 

موارد ذيل است:
مقاومت اندک مردم در برابر تغییرات . 1

رسانه ها
در برابر ورود و استفاده از رسانه ها مردم ايران در 
برابر رسانه های مختلف واکنش مختلفی نشان 
داده اند. اما واکنش در برابر ورود اينترنت و رايانه 
اندک بوده است. فاضلی )1387( سرعت باالی 
تغییرات رسانه ها را دلیل مقاومت اندک مردم 
در برابر آن می داند و معتقد است؛ نخستین و 
قابل توجه ترين نکته در زمینه ديجیتالی شدن 
فرهنگ  و  مردم  اندک  مقاومت  ايران  جامعه 
درون  اينترنت  و  رايانه ها  ورود  برابر  در  ايران 
ايران است. اگر چه  جامعه و حتی خانه های 
اينترنت  جنبه های  برخی  درباره  ترديدهايی 
وجود داشت، اما کلیت رايانه به مثابه ابزاری 
به نظر می رسد،  مشروع پذيرفته شده است. 
تغییرات فرهنگی و  به سرعت  امر  اين  دلیل 
اجتماعی باز گردد، در واقع سرعت اين تغییرات 
به حدی است که مجال انديشیدن را از مردم 
تکنولوژی های جديد  برابر  در  مردم  و  گرفته 
رايانه  و  اينترنت  همراه،  تلفن  ماهواره،  مانند 
مجال انديشیدن را از دست داده اند. در همین 
اينترنت  است؛  معتقد  راد  محسنیان  زمینه 
نسبت به رسانه های ديگر مدت زمان کمتری 
ايران طی کرد و حتی  برای ورود و رشد در 
اگر از لحاظ شاخص هايی چون سرعت، دستگاه 
رايانه و ... با کشورهای پیشرفته تفاوت فاحشی 
سرعت  و  محتوايی  لحاظ  به  باشد،  داشته 
استفاده از کارايی های اين وسیله به خصوص 
در سطح شخصی و فردی حضور چشمگیری 

دارد. )محسنیان راد، 1384( 
 استفاده از اینترنت توسط تمام طبقات . 2

جامعه
اينترنت امروزه به نوعی در اختیار همه افراد 
است، به نوعی می توان گفت که فقیر و غنی 
نمی شناسد. امروزه با پايین آمدن هزينه های 
دسترسی و استفاده از اينترنت اين وسیله ديگر 
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ابزاری گران بها و کمیاب در اختیار طبقه مرفه 
نیست، استفاده تفريحی از اين وسیله در قالب 
چت و دوست يابی چیزی نیست که طبقه مرفه 
بتواند با آن به ديگران فخر بفروشد و ثروت 
و دارايی خود را به نمايش بگذارد و تمايزات 
طبقاتی خود را با طبقات ديگر برجسته سازد. 
از  استفاده  شدن  عمومی  با  ديگر  عبارت  به 
مختلف  طبقات  از  افرادی  حضور  و  اينترنت 
در چت روم ها، استفاده از اينترنت برای چت و 
دوست يابی معیار ارزشمندی و کمیابی خود را 
از دست داده است.  برای مصرف طبق مرفه 
)افشار کهن، حسینی، نادری فرد، 1389: 53(

 افزایش کاربران جوان. 3
از  استفاده کننده  سنی  ــروه  گ مهم ترين 
اينترنت، جوانان هستند؛ يعنی جوانان اکثريت 
استفاده کنندگان از اين رسانه هستند. افزايش 
برای سرگرمی  اينترنت،  کاربران جوان  شمار 
اين  از  يکی  مهم  رسانه ای  به  وقت گذرانی  و 
فناوری های  توسعه  دنبال  به  است.  تغییرات 
ارتباطی، نیمی از بزرگساالن تمايل دارند، به 
اينترنت دسترسی داشته باشند. اين رقم در 
بین جوانان 15 تا 19 سال، 80 درصد است. 
)عالی زاده، 1388: 20( در مورد اقبال جوانان 
و  منتظرقائم  نوين  رسانه های  و  اينترنت  به 
اينترنت  هستند؛  معتقد   )1387( شاقاسمی 
رسانه ای جديد با ماهیتی متفاوت از رسانه های 
پیش از خود است و در عین حال تقريبا تمام 
با خود  اينترنت  آن رسانه ها را در خود دارد. 
تغییرات اجتماعی به همراه دارد و اين تغییرات 
بیشترين  که  جوانان  میان  در  همه  از  بیش 
رخ  می دهند،  تشکیل  را  اينترنت  کاربران 
می دهد. اينترنت در فاصله سال های 1380 تا 
1385 در ايران رشدی 2500 درصدی داشته 
است. اين وضعیت امکان ايجاد يک نسل را در 
سال های  در  که  نسلی  می کند،  مطرح  ايران 
نوجوانی با تکنولوژی های نوين ارتباطی آشنا 
میانسالی  سمت  به  حاضر  حال  در  و  شده 

حرکت می کنند. )120( 
بر اساس آمارهای موجود بیشتر کاربران اينترنت 

در جهان نوجوانان و جوانان هستند. برای مثال 
در حال حاضر در آمريکا از 180 میلیون کاربر 
سال   18 زير  جوانان  میلیون   40 اينترنتی، 
هستند که اين آمار در سال 2005 به بیش 
از 40 میلیون کاربر رسید. ايران نیز جمعیت 
کشور  جمعیت  درصد   22/8( دارد  جوانی 
جوانان  کشورها،  ساير  مانند  هستند(،  جوان 
پرجمعیت ترين قشر سنی کاربران اينترنت در 
ايران به شمار می روند. نتايج مطالعات سازمان 
ملی جوانان، در سال های 1381، 1376، 1384 
نشان می دهد، بیشترين تعداد کاربران اينترنتی 
جوانان 18 تا 28 ساله هستند، به طوری که 
در سال 1376، 10 درصد و در سال 1381، 
19 درصد و در سال 1384، 29 درصد جوانان 
سرشت  )پاک  می کردند.  استفاده  اينترنت  از 
و نوری نیا، 1386: 52( در مورد استفاده هر 
نسل از رسانه ها طبقه بندی های جديد صورت 
گرفته است در همین زمینه، ويژگی های خاص 
برای نسل جوان برشمرده اند که وجه مشترک 
همه آن ها استفاده از اينترنت است. اين نسل 
همان نسلی است که در طبقه بندی نسلی که 
از رسانه ها شکل  استفاده هر نسل  بر مبنای 
می گیرد؛ نسل Y لقب گرفته است. )حسینی، 

)25 :1389
 افزایش استفاده از اینترنت در ایران. 4

پس از آغاز استفاده از اينترنت در اواسط دهه 
از  جهان  مختلف  کشورهای  در  میالدی   90
افزايش  اوايل هزاره جديد موج جديدی برای 
کیفیت دسترسی به وجود آمد که ثمره آن ابداع 
سريع تر  دسترسی  برای  مختلف  فناوری های 
به اينترنت و استفاده بهتر از امکانات گوناگون 
و سرويس های متنوع الکترونیکی بود. بی شک 
در دوران حاضر، نقش محوری اينترنت چنان 
اساسی است که روز به روز به استفاده کنندگان 
آن افزوده می شود. جدول 1 ضريب نفوذ اينترنت 
 Internet world( در ايران را طبق آمار جهانی

statistics( نشان می دهد.

نفوذ  اطالعات در دسترس، ضريب  اساس  بر 
اينترنت در ايران دي ماه 1394، 57,2 درصد 
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بوده، يعنی 46 میلیون و هشتصد هزار نفر کاربر 
در ايران از اينترنت بهره می گیرند که سرعت 
افزايش کاربر در ايران از سال 2000 تا 2014 
در خاورمیانه پس از بحرين در جايگاه دوم بوده 
است. )آمار جهاني اينترنت، 2014( در جدول 
به  با توجه  را  تغییر رشد کاربران  2 می توان 
تغییر جمعیت طی سال های 1379 – 1391 

)2000 تا 2012 میالدی( مشاهده کرد.
فرصت هاي فضاي مجازي براي کاربران

1. تعاملي1 بودن
ارتباط  قطع  و  برقراری  امکان  زمانی،  دير  تا 
صرفا در اختیار فرستنده پیام بود، به طوری که 
هرگاه فرستنده اقدام به برقراری ارتباط مي کرد 
اما  بودند.  اطالعات  دريافت  به  قادر  مخاطبان 
امروزه در رسانه های نوين بر بستر اينترنت، امکان 
دو سويه بودن، بدون وجود داشتن مانعی فراهم 
شده است. درکهکشان مک لوهان، رسانه های 
ارتباط جمعی يک سويه بود و نه تعاملی، ويژگي 
تعاملی نتیجه انتقال به درون نظام چندرسانه ای 
است که شیوه نظام جديد ارتباطات و مبتنی 
بر تعامل شبکه ای است. اينترنت رسانه ای جهان 
شمول و غیر کلیت گرا )تام( است، که قلمرو 
جديدی از دانش و معرفت را تحت عنوان فضای 

1 . Interactive

سايبر ايجاد مي کند. يکی از مهم ترين جنبه های 
رسانه های  جايگزين  که  است  اين  رسانه  اين 
و  توده وار  دريافت کنندگان  آن  در  که  جمعی 
 )Holmes,  2005:8( می شود.  بودند،  منفعل 
تعاملي بودن، رسانه را از حالت يک سويه بودن 
به دو سويه بودن ارتقا مي دهد؛ زيرا تولد فضای 
مجازی عرصه  جديدی برای فعالیت مخاطبان 
اينترنت  ايجاد کرد. در رسانه  جديد  رسانه ای 
حاال مخاطبان تنها دريافت کننده  نبودند و قدرت 
تولید و ارسال پیام پیدا کرده اند تا عنوان جديد 
»کاربر« برای آن ها در نظر گرفته شود. در اين 
فضا کاربران همزمان تولیدکننده و مصرف کننده  

پیام ها هستند.
البته ويژگي تعاملي در اين فضا از چندين منظر 
از نظر دکتر شکرخواه )1384( مي تواند مورد 

توجه قرار گیرد:
نخست اين که امکان تبادل نظر میان کاربر و 
رسانه را فراهم مي کند، ديگر اين که مديران 
رسانه را به راحتی و آنی از نظر مخاطبان آگاه 
می سازد و از همه جالب تر اين که دست اندرکاران 
رسانه با دريافت سلیقه و نیاز مخاطب بالفاصله 
در  را  او  خواست  با  متناسب  تغییرات خاص 
محتوا به عمل می آورد؛ زيرا فناوری های نوين 
ارتباطی و اطالعاتی موجب می شود تا تعامالت 

جمعیت ایران در 
سال 1379

)2000 میالدی(

جمعیت ایران در 
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دوسويه ای در فضای اينترنت شکل بگیرد، در 
دوره جديد که اينترنت و ارتباطات الکترونیک 
در جامعه سیطره دارد، اين داده ها و اطالعات و 
يا به عبارت دقیق کلمه، اين تعامالت دو سويه 
هستند که اين فضا را مي سازند، وسايل نوين 
در  که  تغییراتی  اثر  در  ارتباطی  و  اطالعاتی 
به وجود می آورند،  امروزی  بشر  برداشت های 
قرار  تــازه اي  کامال  وضعیت  در  را  تعامالت 
مي دهند که متفاوت و حتی مغاير با گذشته 
است. )113( يک نمونه عینی و تام برای اين 
مورد، »شبکه های اجتماعی« است که امکان 
تبادل آرا و به اشتراک گذاری مدياهای مختلف 
)فیلم، عکس، موزيک، متن و ...( را برای تمام 
کوتاه ترين  در  جهان  سراسر  در  آن  اعضای 
البته شبکه های  می کند.  فراهم  ممکن  زمان 
اجتماعی در عین داشتن اين مزيت و مزايای 
مشابه، دارای عیوب بزرگ ديگری نیز هستند 
که در جای خود به آن ها هم اشاره خواهد شد.
2. قابلیت دسترسی دائم به فضاي مجازي 

از سوي کاربران
 دسترسی دائم از ديگر فرامتغییرهای اساسی 
فضای مجازی است، فضای مجازی همیشه در 
دسترس است. نبود موانع فضای فیزيکی زماني و 
مکاني، استاندارد تازه ای از دسترسی در اين فضا 
ارائه کرده است. دسترسی دائم به فضا، مسائلی را 
برای کاربران فراهم مي کند. آسیب های اين فضا 
نیز به عنوان يکی از برايندهای اين فضا به دلیل 
دسترسی دائم و همه جا حاضر بودن اين فضا 

)lucchi, 2006( .است
3. آني بودن و سرعت باال براي کاربران

رسانه هاي نوين به دلیل قابلیت شخصي سازي 
و تعاملي بودن ناگريز ماهیت آني پیدا مي کنند 
و هر لحظه متناسب با شرايط کنوني مخاطب، 
قابل چینش، تغییر و به روز شدن هستند. نکته 
مهم اين است که تعاملي بودن همراه با خود، آني 
بودن را به همراه مي آورد؛ زيرا الزمه تعامل، اطالع 
يافتن فوري از بازخورد طرف مقابل و واکنش 
نشان دادن به آن است. از سوي ديگر زنده بودن 
رسانه ويژگي اي است که به مخاطب تضمین 

مي دهد که از واقعیت هاي اجتماعي اطالعات 
طرف  از  نیست.  بي اطالع  و  دارد  هنگامي  به 
ديگر کولدري معتقد است: انتقال از اين سوی 
دنیا به آن سوی دنیا تنها به اندازه يک کلیک 
زمان مي برد، همه چیز در فضای مجازی متأثر 
از سرعت فوق العاده زياد آن است، سفر در فضای 
فیزيکی به افراد فرصت تطبیق و هماهنگ شدن 
با شرايط جديد را مي دهد، اما در فضای مجازی 
سرعت زياد حرکت از محیطی به محیط ديگر، 
فرصتی در اختیار افراد برای تطبیق با شرايط 
تازه قرار نمی دهند. اين سرعت نه تنها در حرکت 
از فضای محلی مجازی به فضای جهانی مجازی 
معنا پیدا مي کند؛ بلکه در اثرگذاری پديده های 
مسائل  است.  تأثیرگذار  نیز  افراد  بر  فضا  اين 
نگاه عام و آسیب های اجتماعی  اجتماعی در 
در نگاه خاص، به مثابه پديده های اين فضا نیز 
فرامتغییرهای فضای مجازی  اين  تأثیر  تحت 
قرار می گیرند. آسیب های اين فضا، آسیب های 
سريع و آنی هستند. فاصله های وضعیت سالمت 
و آسیب زندگی در اين فضا ممکن است تنها 

)Couldry, 2003( .يک کلیک باشد
4. فرامکانی و فرازمانی در فضاي مجازي

امروزه وسايل ارتباطی همیشه و در هر لحظه 
از شبانه روز در اختیار مخاطبان است. برخالف 
ابزارهای ارتباطی گذشته که در يک محدوده 
زمانی خاص امکان برقراری ارتباط بین فرستنده 
و گیرنده را فراهم مي ساخت. فناوری های نوين 
ارتباطی با از بین بردن محدوديت های زمانی، 
دسترسی به اطالعات و پیام ها را همیشگی و 
فناوری ها  اين  ترتیب  بدين  نموده اند.  دائمی 
مخاطبان  به  بیشتری  عمل  آزادی  و  اختیار 
داده اند. دکتر يونس شکرخواه معتقد است؛ زمان 
و مکان هر دو در فضای سايبر نابود شده اند. 
شما به محض تماس با منبع خبري در جهان 
قرار  بي مکاني  و  بي زماني  موقعیت  در  سايبر 
مي گیريد. )شکرخواه، 1384: 112( در اين فضا، 
به علت سرعت گرفتن ارتباطات و به عبارتی 
در ارتباط همه جا حاضر يا ارتباطات لحظه اي 
و از سوی ديگر امکان دسترسی بدون وقفه در 
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فضاهای ديگر زمان و مکان بی معنا شده است. 
رسانه های اجتماعی رسانه ای ارتباطی مؤثر در 
مديريت زمان است، که هم برای کسب و کار 
و همچنین برای اهداف علمی است. هر کس 
در واقع می تواند يک پیام ارسال کند و يا هر 
گونه اطالعاتی را با يک کلیک بر روی يک دکمه 
مرور کند. اين يک مزيت اضافه شده است که 
در مقايسه با چاپ و ديگر رسانه های الکترونیکی 
مانند تلويزيون و راديو است، هر چند می توان 
کانال های  هنوز  تلويزيون،  در  روزرسانی  به  با 
رسانه های اجتماعی را داشت که اطالعات کاری 
را بی مطالعه و به اقتضای وقت انجام دهند و با 
مردم که مهم ترين موضوع هستند، ارتباط برقرار 

کنند. )البرزي، 1394: 45(
5. قابلیت تولید محتوا براي هر فرد

پراکندگی  و  تفرق  شاهد  حاضر  عصر  در 
مخاطبان انبوه هستیم، به طوری که مخاطبانی 
که در گذشته جهت کسب اطالعات در يک جا 
جمع مي شدند، امروز هر کدام به طور جداگانه 
ارتباطی  نوين  فناوری های  مي کنند.  اقدام 
ارسال  مخاطبان  تک  تک  برای  را  اطالعات 
مي نمايند و مخاطبان خود را نه به صورت جمع 

بلکه به صورت فرد در نظر مي گیرند. 
به عبارت ديگر امروزه ابزارهای ارتباطی به شکلی 
گسترده در سطح جامعه پراکنده شده است و هر 
کس مي تواند اقدام به ارسال و دريافت اطالعات 
نمايد. پايگاه های اينترنتی و وبالگ نمونه هايی از 
اين فناوری ها هستند که در دسترس همگان 
هستند. در واقع تک صدايی در عصر رسانه های 
سنتی به چند صدايی در عصر اطالعات تبديل 

شده است. )فرج لو، 1388: 44(.
6. سیال بودن کاربر در فضاي مجازي

فضای حرکت سريع، محلی- جهانی و فرامکانی 
و فرازمانی، عالوه بر اين که فرد را در فضای 
جريان  و  اطالعات  مي کند.  سیال  مجازی 
اطالعات را نیز سیال کرده است. قدرت زياد 
حرکت به فرد امکان جريان داشتن در فضا را 
مي دهد. اصل در اين فضا حرکت است و سکون 

استثنا است. )کاستلز و واينس، 1384: 383(

7. شخصي سازي محتوا در فضاي مجازي1
رسانه های کنونی در حال تبديل به رسانه های 
نهايت  در  هستند.  شــده  شخصي سازي 
قرار مي گیرند  کاربران  رسانه ها تحت کنترل 
و آن ها همواره قادر به تنظیم رسانه به شکل 
موردپسند خود هستند. در حقیقت، در رسانه 
حتي  ارتباطي  فناوري هاي  از  برآمده  جديد 
شیوه دريافت پیام را نیز خود کاربران انتخاب و 
براي چگونگي دريافت آن برنامه ريزي مي کنند. 

)دهقان، کیقبادی، 1390: 152(
8. تبدیل پذیری پیام ها از سوي کاربران 

جديد  ارتباطی  رسانه های  ديگر  خصوصیت 
تبديل پذيری است. امروزه به راحتی مي توان 
تبديل  ديگر  شکل  به  شکلی  از  را  پیام ها 
تبديل  را  کالم  مي توان  مثال  عنوان  به  کرد. 
به متن يا تبديل به تصوير کرد. با استفاده از 
اين خصوصیت، پیام الگوهای مختلف پخش 
سراسری تصوير، چاپ و ارسال امواج راديويی 
اينترنت  بر  مبتنی  و  مشترک  زيرساختاری 

گردهم آمده اند. )الوندی، 1388: 38(
9. دست یابی آسان به آخرین اطالعات

يا  کتاب  مقاله،  آخرين  به  بخواهید  چنانچه 
خبری که در يک زمینه  تخصصی و در سطح 
جهان منتشر شده است دست يابید، ساده ترين 
و سريع ترين راه، استفاده از فضای مجازی است. 
اين فضا امکانات و قابلیت هايي دارد که مي شود 
براي رفع نیازها از آن ها استفاده کرد. بیشترين 
مشکل با اين فضا هم به مديريت بهره گیري 
از آن بازمي گردد، که فقدانش در حال حاضر 
بیشترين خطر را متوجه خانواده ها، کودکان و 
نوجوانان کرده است. اگر بتوان فضاي مجازي به 
درستي مديريت کرد فوايد و کارکردهاي مثبت 

فراواني دارد. )سالمي، 1394(
10. آزادی اطالعات و ارتباطات

فضای  در  اطالعات،  آزادی  واقعی  معنای   
رو، شما هر  اين  از  است.  سايبر محقق شده 
نوع اطالعاتی را که بخواهید )اعم از فرهنگی، 

1. Personalization
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سیاسی، اقتصادی و ...( بدون محدوديت های 
سايبر  فضای  در  رسانه ها،  ديگر  بر  حاکم 
از  نیز  ارتباطی  آزادی  است.  دسترسی  قابل 
ويژگی های ديگر فضای مجازی است که در 
ديگر وسايل ارتباطی تا اين حد قابل دستیابی 

نیست. )طارمي، 1387(
صرفه  به  مقرون  و  پایین  هزینه های   .11

براي کاربران
برای  اجتماعی  آنالين  از شبکه های  استفاده   
است.  ارزان  کار  و  کسب  و  شخصی  استفاده 
برخالف انواع ديگر رسانه ها مانند الکترونیک يا 
چاپ، که هر کسی مجبور است تا برای انتشار 
خبر مقدار مشخصی پول پرداخت کند تا خبر 
منتشر شود. يک فرد می تواند مشتريان بالقوه را 
ديده بانی کند و برای بازار خود تنها با چند کلیک 

و کلید هدف گذاری کند. )البرزي، 1394: 45(
12. اشتراک گذاری ایده ها

 شبکه های اجتماعی به کاربران اجازه می دهد 
تا ايده هايشان، فعالیت هايشان، رويدادهايشان 
به  خود  فردی  شبکه های  در  را  منافعشان  و 
اشتراک بگذارند. خدمات شبکه های اجتماعی 
بر پايه وب ارتباط افرادی را ممکن می سازد که 
منافع و فعالیت هايشان را در سراسر مرزهای 
اشتراک  به  جغرافیايی  و  اقتصادی  سیاسی، 

بگذارند. )سالمي، 1394(
13. راه حلي براي یافتن افرادي با منافع 

مشترک
 رسانه های اجتماعی فاصله بین مردم مختلف 
ايجاد می کنند. اين شبکه ها سیستم های عاملی 
را برای کاربران آنالين ارائه می کنند که افراد 
ديگری را پیدا کنند که منافع مشترک دارند 
مشترک  منافع  پايه  بر  را  مجازی  جوامع  و 
ارائه می دهند. با در دسترس بودن فناوری و 
خدمات رسانه های اجتماعی و اشتراک گذاری 
محتوا تعامل با کاربر نسبتا آسان و کارا است. 

)سالمي، 1394(
14. کاهش هزینه های اقتصادی و اجتماعي 

تولید رسانه اي
 از آن  جايی که فضای مجازی، فواصل مکانی 

و تا حد زيادی فواصل زمانی را درنورديده است 
و لذا در بسیاری موارد، ديگر نیازی به مراجعه 
نیست،  خدمات  يا  کاال  خريد  برای  حضوری 
بنابراين به طور طبیعی، در بسیاری از هزينه های 
اقتصادی صرفه جويی می شود. کاهش مصرف 
منابع سوختی برای وسايل نقلیه، کاهش آلودگی 
هوا به خاطر ترددهای کمتر وسايل نقلیه، کاهش 
ترافیک و به تبع آن کاهش استهالک وسايل 
ضروری  غیر  آمدهای  و  رفت   کاهش  نقلیه، 
درون شهری و به دنبال آن آرامش روانی بیشتر 
برای افراد جامعه، از جمله اين صرفه جويی ها 
با گسترش نشر  به حساب می آيد. همچنین 
نشر  و  چاپ  هنگفت  هزينه های  الکترونیک، 
نیز به شدت کاهش يافته و لذا در استفاده از 
منابع زيست محیطی الزم برای تولید کاغذ نیز 
صرفه جويی های بسیاری به عمل می آيد. در اين 
زمینه منتظرقائم )1390( معتقد است؛ اينترنت 
در مقايسه با فناوری های پیش از خود، به شدت 
سال ها  مردم  گذشته  در  است.  ساده  و  ارزان 
بايد تالش مي کردند تا مثال فیلم بردار، عکاس، 
حرفه های  و  مشاغل  يا  شوند   ... و  صفحه بند 
گوناگون وجود داشت که وظیفه آن ها روی هم 
رفته اين بود که پیچی را شل يا سفت کنند. 
)20( تغییر بنیادين در شیوه هاي تولید، توزيع و 
نگهداري محصوالت رسانه اي و ديجیتالي بودن، 
تبديل به ويژگي اصلي و ماهوي رسانه هاي نوين 
شده است. از آن جا که ويژگي اثرگذار فناوري 
نوين، باعث کاهش هزينه هاي تولید شده است؛ 
»جايگزيني فناوري قديمي، گران و پر دردسر 
با فناوري نوين نه تنها سرمايه الزم براي تولید 
محصوالت رسانه اي را بسیار تنزل مي دهد بلکه 
متخصصین و تکنسین هاي مورد نیاز براي ايجاد 
محتواي صوتي و تصويري را نیز کاهش مي دهد. 
افزون بر آن، با کاهش هزينه هاي تولید، مديران 
رسانه از نظر اقتصادي اين امکان را مي يابند که 
براي بخش هايي که مخاطبان کمتري دارد نیز 

(2005 ,Aris & Bughin(».برنامه تهیه کنند
15. گسترش عدالت رسانه اي

اينترنت،  خصوصا  و  سايبر  فضای  وجود  با   
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دسترسی بسیاری از افراد به امکانات يکسان، 
فراهم می گردد. مثال در گذشته اگر بدون وجود 
اينترنت، فقط افراد خاصی می توانستند در داخل 
نهايتا  و  جرايد  روزنامه ها،  به  بزرگ  شهرهای 
با وجود  اخبار روز دسترسی پیدا کنند، حاال 
فضای مجازی و فناوری های گوناگون اطالعاتی 
و ارتباطاتی، تمام افراد حتی در شهرستان های 
دور افتاده نیز می توانند به شکلی عادالنه و برابر، 
از اخبار روز مطلع شوند. به بیانی ديگر، با وجود 
فضای مجازی، »عدالت رسانه ای« به وجه بسیار 

بهتری تحقق پیدا می کند.
16. ارتباطات خودگزین1

معاصر،  نامدار  جامعه شناس  کاستلز  مانوئل 
مي نامد.  شبکه اي  جوامع  را  کنونی  جوامع 
)وبستر، 1380: 493( وی در مطالعات اخیر 
خود پیدايش ارتباط خودگزين را مطرح کرده 
است که مصداق آن اينترنت و فضای مجازی 
است. ارتباط خود گزين؛ ارتباطی است که در 
محتوا خود- تولید، در پخش خود- گردان و 
انتخاب  خود-  مخاطبان  توسط  دريافت  در 
است. او فضای مجازی را رسانه ای می داند که 
بشر از مرحله ارتباط چهره به چهره2 و سنتی 
وارد ارتباط جمعی3 شد. در نظر او چرخشی 
رخ داده است که از ارتباط جمعی به ارتباط 
خودگزين در حوزه های مختلف می رسد. که 
صدق  مجازی  فضای  درباره  ويژگی  سه  اين 

مي کند. )الوندی، 1388: 52(
17. فعال بودن و نه منفعل بودن کاربران

ــات،  اطــالع عصر  سمت  ــه  ب حــرکــت  ــا  ب
انتخاب هاي  با  رسانه ها  از  استفاده کنندگان 
خیلي بیشتري رو در رو هستند؛ زيرا مخاطبان 
رسانه هاي جديد فعال تر از مخاطبان رسانه هاي 
خشنودي  و  استفاده  رويکرد  هستند.  سنتي 
اين  از  استفاده کنندگان  براي  نهايت  در  بايد 
رسانه هاي جديد حرف هايي براي گفتن داشته 

باشد. )مهدي زاده، 1391: 438(

1.  Mass Self Communication

2.  Face to Face

3.  Mass Media

 مخاطب فعال محسوب مي گردد، معني آن 
اين است که بخش مهمي از استفاده از رسانه ها 
فرايند  در  مي شود.  فرض  هدف  به  معطوف 
ارتباط جمعي، مخاطب در امر مرتبط ساختن 
اعالم ارضاي نیاز و انتخاب رسانه اي ابتکار عمل 

زيادي دارد. )مهدي زاده، 1391: 424(
18. همگرایی4 رسانه ها در رسانه واحد

ديجیتالی  واسطه  به  که  همگرايی  پديده 
شدن امکان پذير شده است. اجازه مي دهد که 
محتواهای مختلفی چون صدا، تصوير و داده 
در قالب يک ساختار يکسان تولید، پخش و 
ذخیره شوند و با طیف گسترده ای از فناوری ها 
قابل  تلويزيون  و  موبايل  کامپیوتر،  مانند 
دستیابی باشند. )Vandijk, 1999:9( خدماتي 
نیز  و  اينترنت  در  سرگرمي  و  صدا  قبیل  از 
انواع اطالعات، داده ها و تصاوير که مي توانند با 
يکديگر ترکیب شوند، همه مشمول همگرايي 
هستند. آن چه در اين همگرايي نهفته است، 
برد،  دور  ارتباطات  ترکیب  از  است  عبارت 
ارتباطات داده ها و ارتباطات جمعي؛ همچنین 
همگرايي کارکردي وجود دارد که در تولیدات 
ساختن  همگرا  مانند  مي دهد؛  رخ  رسانه اي 
موبايل با دوربین هاي ديجیتال. اين شکل از 
همگرايي، احتماال معمولي ترين نوع همگرايي 
آنالوگ  تکنولوژي هاي  که  است  آن  بیانگر  و 
تکنولوژي هاي  صورت  به  مجددا  قديمي، 
ديجیتال خلق شده اند. فرايند ادغام تلويزيون 
و اينترنت نیز مربوط به همین نوع همگرايي 
است، زيرا تلويزيون مي تواند بر روي کامپیوتر 

)Holmes, 2005:25( .نیز ديده شود
تهدیدات فضاي مجازي براي کاربران

به خطر افتادن حقوق مادی و معنوی . 1
مؤلفین

يکی از نگرانی های مؤلفان آثار علمی، ادبی و 
يا هنری، ارائه  آثار خويش به صورت ديجیتال 
سرقت  روزافزون  گسترش  به  توجه  با  است. 
عدم  نیز  و  گوناگون  نرم افزارهای  و  داده هــا 

4.  Convergence
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توانايی در برخورد با اين قبیل جرايم و دشوار 
آن ها،  از  حفاظت  و  داده ها  بر  نظارت  بودن 
حقوق مادی و معنوی مؤلفان در فضای سايبر 
دو چندان به خطر خواهد افتاد؛ چرا که با توجه 
قفل شکن  ابزار های  انواع  شدن  قدرتمند  به 
مؤلفان  سايبر،  فضای  بر  الزم  نظارت  نبود  و 
نمي توانند از منافع مادی و معنوی اثر خويش 

بهره ببرند. )سالمي، 1394(
عدم سواد رسانه اي کافي کاربران اینترنتي. 2

و  از فضاي مجازي يک شرط دارد  استفاده   
آن هم برخورداري کاربر از يک سواد رسانه اي 
يا توانش ارتباطي مناسب است. او بايد بداند 
که هدف يا اهدافش از انتخاب و ورود به يک 
کمکي  چه  رسانه  اين  اصوال  چیست.  رسانه 
به او در زندگي فردي و اجتماعي اش خواهد 
کرد. بهترين راهکار استفاده از فضاي مجازي 
برخورداري از سواد رسانه اي است، به اين معنا 
که کاربر فضا را بشناسد و از کارکردهای آن 
مطلع باشد. پس از کسب اين مهارت مي توان 
با ديد باز به سراغ فضاي مجازي و مختصاتش 
رفت. از میان کارکردهاي مثبت فضاي مجازي، 
مهم ترين و برجسته ترين آن کمک به افزايش 
به يک  او  تبديل  و  اجتماعي کاربر  مشارکت 

شهروند فعال است. )محمدي، 1394(
 افسردگی و انزواي کاربران. 3

 کاربران بیشتر ترجیح می دهند در محیطی 
آرام و خلوت، از اينترنت استفاده کنند تا هم 
بهتر بتوانند از اطالعات آن بهره ببرند و هم با 
تمرکز و سرعت بیشتر، از اتصال های طوالنی 
از  حاصل  هزينه های  کرده،  جلوگیری  مدت 
آن را کاهش دهند. اما اين نوع خلوت و انزوا 
در طوالنی مدت، برخی مشکالت روانی مانند 
گوشه گیری و در نهايت افسردگی را در پی دارد. 
کیسلر و همکارانش معتقد هستند؛ بسیاری از 
روان شناسان اين نگرانی را داشته اند که آسانی 
ارتباط های اينترنتی، چه بسا افراد را وا می دارد 
به  بگذرانند؛  تنهايی  به  را  بیشتری  زمان  تا 
صورت آنالين با غريبه ها صحبت کنند و ارتباط 
سطحی برقرار سازند و اين کارها را به قیمت از 

دست دادن گفتگوهای رو در رو و ارتباط های 
برخی  بر  بنا  دهند.  انجام  دوستانه  و  فامیلی 
پژوهش های پیمايشی، ارتباط های اجتماعی از 
طريق اينترنت، ضعیف تر از ارتباط های واقعی 
است و در دراز مدت، به انزوای اجتماعی فرد 

می انجامد. )محمدي، 1394(
امکان گمنامی  و نامرئی بودن کاربران. 4

 در فضای سايبر شخص می تواند هر نقابی را بر 
خود بپوشاند و بدين وسیله هر چه می خواهد، 
می گويد و هر کاری که بخواهد، انجام می دهد؛ 
رسوا  و  از شناخته شدن  ترس  که  اين   بدون 
شدن داشته باشد. اين ويژگی موجب کاهش 
برابر  در  کاربران  بازدارندگی  و  خويشتن داری 
اعمال ناهنجار اخالقی و ضد اجتماعی خواهد 
از مجازات ها در  از اجرای بسیاری  شد. هدف 
سطح جوامع، ايجاد حس بازدارندگی در میان 
دارای  افراد  و  مجرمان  ويژه  به  جامعه  افراد 
حالت خطرناک است. اين صفت روانی به سبب 
سايبر،  فضای  در  جرم  ارتکاب  باالی  ظرفیت 
گسترده  ارتکاب  موجب  و  کرده  پیدا  کاهش 
برخی جرايم به ويژه جرايم سايبری و جرايم 
جنسی مجازی شده است. چنانچه اين صفت در 
نهاد افراد جامعه کم رنگ شود، قبح برخی جرايم 
از بین رفته، احساس بازدارندگی در افراد کاهش 
می يابد و چه بسا در کثرت ارتکاب جرايم غیر 
سايبری تأثیر بسزايی بگذارد. )محمدي، 1394(

اعتیاد مجازی1. 5
اعتیاد مجازی، استفاده  بیش از حد از اينترنت 
فرد  آن  از  استفاده  بدون  که  آن جا  تا  است 
با محیط  او  روابط  و  احساس کمبود می کند 
متأثر از استفاده  مکرر و ديوانه وار از اينترنت شده، 
از حالت عادی خارج می شود.  نبود روابط پايدار 
و صمیمی  با ديگران، نداشتن اعتماد به نفس 
و به طور کلی شکست در عرصه های گوناگون 
زندگی، زمینه را برای اعتیاد افراد به اينترنت 
فراهم می کند. اين اختالل روانی در کشورهايی 
که استفاده از اينترنت آسان و ارزان است، بسیار 

1.  Virtual Addiction
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چالش زا بوده است تا آن جا که نهادهای مختلف 
را نیز درگیر کرده است. در کشوری مثل آمريکا 
تعداد معتادان به اينترنت از ساير معتادان بیشتر 
است تا جايی که برخی معتادان 18 ساعت از 
وقت روزانه خود را در اينترنت صرف می کنند. 
منشأ اغلب اعتیاد های مجازی را می توان عدم 
دانست؛  اينترنت  از  صحیح  کاربرد  و  کنترل 
اينترنت در جهت هرزه نگاری  کاربرد  چرا که 
)Pornography( ، بازی های رايانه ای و گپ زنی 
)به واسطه جذابیت هايی که دارد( به مرور در 
فرد وابستگی و اعتیاد ايجاد کرده و منجر به 
با  برخورد  اين  رو،  از  می شود.  مجازی  اعتیاد 
هرزه نگاری و آموزش صحیح استفاده از اينترنت 
از اين اختالل در سطح جامعه  در جلوگیری 

کارساز است. )محمدي، 1394(
به . 6 نسبت  انگلیسي  زبان  بودن  غالب 

سایر زبان ها در اینترنت
 غالب بودن زبان انگلیسی در اينترنت موجب 
شده است که کاربران با حضور در فضای سايبر، 
ضمن اين که با زبان انگلیسی حاکم بر آن درگیر 
هستند، از زبان ملی خود دور شوند؛ به عنوان 
مثال، در چت های اينترنتی فارسی زبانان بیشتر 
از الفبای انگلیسی به جای الفبای فارسی استفاده 
کمبود  آن  داليل  از  يکی  البته  که  می شود 
نرم افزارهای قدرتمند فارسی است. گسترش اين 
کاربرد خود موجب تضعیف الفبا و زبان فارسی 
خواهد شد؛ به ويژه با توجه به اين که علم و 
فناوری که از ضروريات زندگی است، در اين فضا 
به صورت زبان انگلیسی نمود يافته است. تمامی 
در  )حتی  اول  دست  منابع  و  متون   نشريات، 
کشور های غیر انگلیسی( به اين زبان است. از اين 
رو، دانستن زبان انگلیسی از لوازم حضور فعال در 

فضای سايبر شده است. )سالمي، 1394(
شکاف نسل ها. 7

را  نسل ها  میان  شکاف  مجازی،  فضای   
و  وسايل  ورود  با  امروزه  و  است  کرده  بیشتر 
تکنولوژی های جديد به عرصه  خانواده ها، شاهد 
اين هستیم که والدين و فرزندان ساعت های 
متمادی در کنار يکديگر می نشینند بدون آن که 

حرفی برای گفتن داشته باشند. امروزه ديگر 
کمتر نشانه هايی از آن نوع خانواده هايی وجود 
و  فرزندان دور هم نشسته  و  والدين  دارد که 
درباره  موضوعات مختلف خانوادگی و کاری با 
هم گفتگو کرده و نظرات همديگر را راجع  به 
موضوعات مختلف جويا شوند. در شرايط فعلی 
روابط موجود میان والدين و فرزندان به سردی 
گرايیده و دو نسل به دلیل داشتن تفاوت های 
اجتماعی و تجربه های زيستی مختلف، زندگی 
بینش  با  مطابق  و  نگريسته  خود  منظر  از  را 
خود آن را تفسیر می کنند. نسل ديروز والدين 
احساس دانايی و با تجربگی می کند و نسل امروز 
)فرزندان( که خواهان تطابق با پیشرفت های روز 
است، در برابر آن ها واکنش نشان می دهد و چون 
از پس منطق و نصیحت های ريشه دار و سرشار از 
تجربه  آن ها بر نمی آيد، به لجبازی روی می  آورد. 

)سالمي، 1394(
دست بردن در تولیدات رسانه اي. 8

 بهره گیری از برنامه های نرم افزاری فتو شاب، 
ابزار  از  استفاده  نیز  و   ... و  مونتاژ  میکس، 
چندرسانه ای، در بعضی از مواقع، يک پديده يا 
واقعیت، وارونه جلوه داده شده و سبب تهییج 
افکار و اذهان عمومی جامعه )به ويژه در بین 
قشر نوجوان و جوان که زمینه های بر انگیخته 
شدن احساسات در آن ها بیش تر از بقیه اقشار 
جامعه است(، می شود. اين موضوع در محیط 
اتفاق  ديگر  محیط های  از  بیش تر  سیاسی 

می افتد. )البرزي، 1394: 46(
نفوذ به حریم خصوصی. 9

 شبکه های اجتماعی بخشی از زندگی روزمره 
اصلی  راه  يک  ما  از  بسیاری  برای  و  است 
با دوستان و خانواده  که در آن ما در تماس 
بزرگ  مشکل  يک  خصوصی  حريم  هستیم. 
مسئله  يک  اين  است.  شبکه هايی  چنین  در 
اساس  بر  کاربران  که  زمانی  می شود،  جدی 
محل، سن و غیره تقسیم بندی می شوند که 
قتل شود.  و  آدم ربايی  به  منجر  است  ممکن 
از  بسیاری  که  است  شده  ديده  اوقات  اغلب 
مردم که اکانتی در شبکه های اجتماعی را باز 
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کرده اند هويت واقعی خود را آشکار نمی کنند تا 
اطالعات شخصی جعلی را منتشر کنند و مردم 
را گمراه کنند. بسیاری از جوانان در معرض 
خطر جدی هستند که توسط اين افراد گمراه 
شوند. مشکالت آزار و اذيت، وسیله سايبر و 
کالهبرداری آنالين اغلب می تواند روز به روز 

ديده شوند. )البرزي، 1394: 46(
رقابت حرفه اي در تقابل با رقابت غیر . 10

حرفه اي در فضاي اینترنت
رقابت در فضاي مجازي و اينترنت همیشه به 
مانند رسانه هاي سنتي راديو و تلويزيون، حرفه اي 
نیست، بلکه ممکن است در اين فضا همانگونه 
که مشاهده مي شود به راحتی حد فاصل بین کار 
داوطلبانه و کار حرفه اي در فضای وب مشخص 
نشود. همان طور که گفته شد، اينترنت از آن جا 
که مي تواند مرز بین تولیدکننده و مخاطب را 
تفاوت  پخش  رسانه هاي  ديگر  با  کند،  محو 
زيادي دارد. کاربران اينترنت به شکل فزاينده اي 
فرهنگي  و  عمومي  برنامه هاي  تولید  حال  در 
خود هستند و از سازمان هاي رسانه اي قديمي 
حداکثر به عنوان منابع اولیه استفاده مي کنند.« 
مجازی  فضای  در   )180  :1391 )فخرايی، 
جذابیت  باعث  تولیدات  بودن  حرفه ای  صرف 
و اهمیت آن نیست. بلکه در مواقعی تولیدات 
غیرحرفه ای از جذابیت بیشتری برخوردار است. 
فضای مجازی ابهام بین روش کار آماتورها و 
حرفه اي ها را افزايش داده است. چرا که ديگر 
نمی توان کیفیت تولیدات مطالب منتشر شده 
آنالين را براي مخاطب تضمین کرد؛ زيرا در اين 
فضا همه امکان انتشار دارند و در بعضی مواقع 
به جز نسخه غیر حرفه ای که توسط کاربران 
دسترس  در  ديگر  نسخه ای  مي شود،  منتشر 
نیست. سايتی مانند يوتیوب که در سال 2005 
از همگرايی  نمونه  کاملی  ايجاد شد،  میالدی 
در  حرفه ای  تولیدات  با  غیرحرفه اي  تولیدات 
میلیون ها کلیپ  امروزه  است.  اينترنت  فضای 
يوتیوب شامل ساخته های کاربران وجود دارد 
که واقعا هر کلیپ قابل تصوری از کلیپ های 
لو رفته برنامه های تلويزيونی در حال پخش و 

بازسازی خانگی صحنه های فیلم ها، تا تکه های 
ظاهرا تصادفی از شوخی های وب کم و فیلم های 
خانگی و قطعه فیلم های پیدا شده، در آن وجود 
دارد. بنابراين امروزه اين سايت همه نوع کلیپی 
را، با همه نوع ماهیتی، بدون تمايز قائل شدن در 
مبنای دسته، ارزش های تولیدی، پايگاه عرضه 

مي کند. )بل، 1389: 77( 
در . 11 جعلي  کاربري  نام  از  سواستفاده 

فضاي مجازي
سواستفاده  و  خصومت  پروفايل،  شبیه سازی 
شايع  ــوارد  م از  مختلف  شخصیت های  از 
به  و  مجازی  فضای  در  مردمی  شکايت های 
خصوص شبکه هاي اجتماعي به ويژه فیس بوک 

و اينتساگرام است. 
 افزایش جرایم ویژه در فضاي مجازي و . 12

شبکه هاي اجتماعي
و  عکس ها  انتشار  و  منکرات  و  فحشا  اشاعه 
تصاوير و مطالب خالف عفت عمومی، ايجاد 
اختالف بین اقشار جامعه از طريق طرح مسائل 
پرستانه،  نژاد  مطالب  انتشار  نژادی،  و  قومی 
به  اهانت  محرمانه،  مسائل  و  اسناد  انتشار 
مقدسات مذهبی و دينی، اهانت و افترا نسبت 
به مقامات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی، 
سرقت ادبی و غیره از جمله جرايمی هستند 
که بعد از فراهم شدن امکان استفاده از خدمات 
اينترنت از طريق وب سايت ها و وبالگ ها، پست 
الکترونیک، گروه های خبری، چت )گپ زدن( 
شبکه هاي  و  اينترنت  سرويس های  ساير  و 
اجتماعي به وقوع پیوسته اند. )سالمي، 1394(

نتیجه گیري 
بنابراين اگر چه رسانه هاي مجازي عمري کوتاه 
دارند و در اوان دوره جواني به سر مي برند اما 
با  آن ها  تأثیرگذاري  قدرت  افزايش  و  رشد 
اهمیت  و  اطالعات  حجم  روز افزون  گسترش 
اطالعات و تعدد رسانه های ارتباطی در دنیای 
نوين برخی از جامعه شناسان همچون مانوئل 
کاستلز از آن تحت عنوان کلی جامعه اطالعاتی1 
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ياد مي کنند. در جامعه اطالعاتی امروز، اينترنت 
به يکی از مهم ترين و تأثیرگذارترين رسانه های 
ارتباطی مبدل شده است و انواعی از تعامالت 
آزادی  وسیع،  دسترسی  است.  کرده  ايجاد  را 
در  تعامالت  بودن  دو طرفه  و  و حصر  بی حد 
فضای اينترنتی، بسیاری را به کاهش نابرابری 
انسان ها در اطالعات و به تبع آن در قدرت و 
ثروت )که امروزه رابطه نزديکی با میزان اطالعات 

و آگاهی های افراد دارند(، امیدوار کرده است.
اما نبايد اين نکته را از نظر دور داشت که از ابتداي 
تاريخ بشر هر رسانه اي به مانند چاقو دو لبه اي 
بوده است که در کنار فوايد بسیار، تهديدات را 
نیز با خود به همراه داشته است، نبايد اين نکته 
را از نظر دور داشت که در فضاي مجازي، نیز 
حضور انسان به نوعي با ماهیت کاربر متولد شده 
است، اين قدرت را نیز پیدا کرده است که از اين 
رسانه ها در جهت خیر يا شر بهره ببرد. به عبارت 
ديگر بايد گفت که اختیار انسان در اين فضا با 
توجه به ويژگي هاي به وجود آمده در کاربر بیش 

از پیش محقق شده است.
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