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 بررسی تأثیر شبكه های اجتماعی
 بر توسعه فرهنگی

مجید�منعمی��
 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی 
majidmonemi@yahoo.com

چکید�ه
در عصر جهانی شدن و با ظهور فناوری های نوین ارتباطی، فضای مجازی 
در کنار فضای واقعی ایجاد شده است؛ که تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند. 
یکی از پرطرفدارترین این فناوری ها، شبکه های اجتماعی هستند؛ از سال 
1997 تا 2010 میالدی، حدود یک و نیم میلیارد نفر در جهان به کاربران 
این شبکه ها تبدیل شده اند. افراد بسیاری برای بیان نظریات خود، تجربه، 
حس استقالل و ... عضو چنین شبکه هایی می شوند. پژوهشگران عالقه مند 
و فعال این حوزه پژوهشی، می کوشند به پرسش های مختلفی درباره تأثیر 
این شبکه ها پاسخ دهند. یکی از موضوعات مهمی که در این باره مطرح 
است تأثیر این شبکه ها بر توسعه فرهنگی است؛ چرا که توسعه فرهنگی به 
عنوان فرایند ارتقا شئون فرهنگ جامعه، و زمینه ساز رشد و تعالی افراد جامعه 
بیشتری برخوردار است. مشاهده  ارزشی  بار  از  ابعاد توسعه  به سایر  نسبت 
جامعه،  ارزش های  و  باورها  اعتالی  بر  اجتماعی  شبکه های  که  می شود 
و  از شخصیت  حراست  و  حفظ  کاربردی،  اطالعات  به  دسترسی  گسترش 
و  جامعه  نیازهای  با  متناسب  و  کارآمد  محتوای  تولید  جامعه،  افراد  هویت 
اصالح سبک زندگی به عنوان مهم ترین ویژگی های توسعه فرهنگی نأثیر به 
سزایی داشته است به گونه ای که می توان از آن به عنوان فرصت یا تهدیدی 

جهت توسعه فرهنگی یاد کرد.
واژگان�کلیدی

 شبکه های اجتماعی، توسعه، فرهنگ، توسعه فرهنگی

مقدمه
امروزه تعامل اجتماعی افراد به فضای مجازی 
کشیده شده است؛ و ارتباطات مجازی بخش 
عمده ای از داليل استفاده کاربران از اين فضا 
است. شبکه های اجتماعی مجازی به کاربران 
اين امکان را می دهد که عالقمندی ها، افکار 
اشتراک  به  يکديگر  با  را  خود  فعالیت های  و 
بگذارند. ويژگی های خاص اين شبکه ها از جمله 
گستردگی اطالعات و انتقال سريع و آسان آن 

به کاربران؛ ابعاد مختلفی از زندگی کاربران را 
تحت تأثیر قرار داده است. اين تحول گسترده 
در عرصه ارتباطات و اطالع رسانی، چشم انداز 
کامال متفاوتی از مفهوم و عملکرد شبکه های 
اجتماعی در برابر پژوهشگران قرار داده است. 
اين تحول که بسیاری آن را تحول انقالبی در 
عرصه ارتباطات و شروع پارادايمی جديد در 
طول  در  می خوانند،  امروزی  جوامع  زندگی 
زمانی کوتاه در سراسر جهان گسترش يافته 
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است. بالطبع دامنه اين تأثیرگذاری به فرهنگ 
نیز کشیده شده است. فرهنگ هر جامعه ای 
مشخص کننده و معرف خصوصیات آن جامعه 
است و مجموعه ای از معارف، اعتقادات، آداب 
جامعه  آن  هنجارهای  و  ارزش هــا  رسوم،  و 
است و هنگامی که توسعه فرهنگی روی دهد 
اقتصادی،  توسعه  از جمله  توسعه  ابعاد ديگر 
نیز توسعه می يابند چرا  اجتماعی و سیاسی 
که توسعه فرهنگی مخل و مقدم بر همه ابعاد 
توسعه است. اگر توسعه فرهنگی به خوبي انجام 
شود ساير ابعاد توسعه نیز مجال و زمینه براي 
بروز و ظهور پیدا کرده و جامعه به سوي رشد و 

کمال رهسپار مي شود.
اين نوشتار سعی دارد تا با ارائه تعاريف درستی 
از توسعه، فرهنگ و توسعه فرهنگی و با تکیه 
بر بارزترين ويژگی های توسعه فرهنگی، تأثیر 
شبکه های اجتماعی بر توسعه فرهنگی را مورد 

بررسی مختصر قرار دهد.
اهمیت و ضرورت تحقیق 

امرزوه تعامل اجتماعي افراد به فضاي مجازي 
کشیده شده است و ارتباطات مجازي بخش 
عمده اي از داليل استفاده کاربران از اين فضا 
ايمیل،  از  مجازي  ارتباطات  اين  است،  دامنه 
و  است  رفته  فراتر  نويسي  وبــالگ  و   چت 
مذکور  اشکال  همه  کاربرد  براي  شبکه هايي 
به منظور داشتن تعامالت اجتماعي کامل تر و 

همه جانبه تر میان افراد ايجاد شده است. 
قابل  و  ارزان  راهي  اجتماعي  شبکه هاي  اين 
انتشار  جهت  کاربران،  عموم  براي  دسترس 
اطالعات محسوب مي گردد و جز پرکاربردترين 
انواع رسانه ها مي باشد. برخي از محققان با توجه 
به محبوبیت و مقبولیت زياد اين شبکه ها، آن ها 
را عامل تحوالت و تغییرات گسترده و داراي 
اين  ويژگي هاي خاص  مي دانند.  متعدد  ابعاد 
شبکه ها باعث شده است تا صورت جديدي از 
تعامالت بین کاربران رخ دهد و ساختارهاي 
سنتي ارتباطات را برهم زنند که شايد تجربه 
کردن برخي از اين ارتباطات و تعامالت به دلیل 

هنجارهاي جامعه کاربران خارج از اين شبکه ها 
غیر ممکن باشد و از طرفي ممکن است موجب 

تقويت اين هنجارها گردد. 
روند رو به رشد شبکه هاي اجتماعي در طول 5 
سال گذشته حیرت انگیز بوده است،  به نحوي 
بازديد جهان،  12  پر  سايت  میان 20  از  که 
اجتماعي  شبکه هاي  تقسیم بندي  در  سايت 

مي گنجد.
کارکردهاي  و  آثار  پديده اي  هر  طرفي  از 
مخصوص به خود را در جامعه دارد که سبب 
تغییرات گسترده اي در جامعه مي شود،  يکي 
از اين تغییرات،  تغییر در بعد فرهنگي جامعه 

است. 
با توجه به مطالب فوق، ضرورت بررسي ابعاد 
گسترده تأثیر شبکه هاي اجتماعي بر جامعه 
نمايان مي گردد،  همچنین با عنايت به اين که 
و  توسعه فرهنگي هر جامعه زمینه ساز رشد 
تعالي افراد آن جامعه و در نتیجه شکوفا شدن 
ابعاد ديگر توسعه مي گردد؛ در اين مقاله در 
حد اندک بضاعت علمي به بررسي تأثیر اين 

شبکه ها بر توسعه فرهنگي پرداخته مي شود.
 بیان مسئله

اين پژوهش با هدف بررسي تأثیر شبکه هاي 
توضیح  ضمن  فرهنگي،  توسعه  بر  اجتماعي 
مفاهیم شبکه هاي اجتماعي،  توسعه،  فرهنگ 
مهم ترين  به  پرداختن  و  فرهنگي  توسعه  و 
مالک هاي توسعه فرهنگي در صدد پاسخ گويي 
شبکه هاي  آيا  که  مي آيد  بر  سؤال  اين  به 

اجتماعي بر توسعه فرهنگي تأثیر دارد؟ 
مباني نظري و ادبیات تحقیق 

نظري  رويکرد  چندين  از  پژوهش  اين  در 
استفاده شده است که عبارت هستند از:

 نظريه جامعه اطالعاتي )منوچهر محسنی، . 1
)9 - 11 :1380

کاستلز، . 2 )مانوئل  شبکه اي  جامعه  نظريه   
1380: 545 - 543؛ هیو مک کی، 1386: 

)52 - 54
 نظريه استفاده و رضايت مندي )سید محمد . 3
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مهدی زاده، 1389: 120(
 نظريه تأثیر رسانه ها )علی دارابی، 1390: . 4

)81 - 82
 نظريه تهاجم فرهنگي )همان: 274(. 5
 نظريه جنگ نرم )همان: 275(. 6

موضوع  ــودن  ب جديد  و  مهم  به  توجه  با 
شبکه هاي اجتماعي و تأثیر گذاري آن بر ساير 
مقاالت  و  کتاب ها  کاربران،  زندگي  جوانب 
متعددي به اين موضوع پرداخته اند که از جمله 
شبکه هاي  درک  همچون؛  کتاب هايي  آن ها 
اجتماعي،  نظريه ها مفاهیم و يافته ها،  درآمدي 
بر شبکه هاي اجتماعي،  آداب فضاي مجازي، 
 هويت اجتماعي و فضاي سايبر نتیک، قدرت 
پنهان شبکه هاي اجتماعي،  تحلیل شبکه در 
جامعه شناسي و ...؛ و مقاالتي مانند؛ عوامل مؤثر 
بر تولید محتوا در شبکه هاي اجتماعي، نقش 
کاربران  ابرازي  خود  در  فرهنگي  تفاوت هاي 
شبکه هاي اجتماعي،  حوزه عمومي گفتگو در 
بررسي  اجتماعي،   شبکه هاي  مجازي  فضاي 
سرمايه هاي  بر  اجتماعي  شبکه هاي  تأثیرات 
اينترنتي  اجتماعي  شبکه هاي  اجتماعي، 
اجتماعي  شبکه  جوانان،  زندگي  سبک  و 

فیس بوک و ... مي باشند.
اما پس از بررسي مختصر اين نتیجه حاصل 
مورد  در  ويژه اي  و  متمرکز  پژوهش  که  شد 
توسعه  با  آن  رابطه  و  اجتماعي  شبکه هاي 
بر  شبکه ها  اين  تأثیر گذاري  فرهنگي،  میزان 
اکثر  نگرفته است و  توسعه فرهنگي، صورت 
مقاالت و کتاب ها به صورت جزيي به بررسي 
از  متأثر  فرهنگي  توسعه  مصاديق  از  برخي 

شبکه هاي اجتماعي پرداخته اند. 
در اين پژوهش سعي گرديده است که تا حدي 
از شبکه هاي  بر مصاديق توسعه فرهنگي که 
اجتماعي تأثیر گرفته اند، تمرکز صورت گیرد 
صورت  به  موضوع  اين  مي گردد  پیشنهاد  و 
گسترده تر و کامل تر در قالب پايان  نامه ارائه گردد.

جامعه آماري و روش تحقیق 
جامعه آماري اين پژوهش 50 نفر از دانشجويان 

و تحقیقات  واحد علوم  آزاد اسالمي  دانشگاه 
هستند که به وسیله روش نمونه گیري تصادفي 
میداني  روش  طريق  از  و  شده اند  انتخاب 

پژوهش انجام پذيرفته است.
سؤال ها و فرضیه ها

y  سؤال ها
آيا شبکه هاي اجتماعي بر توسعه فرهنگی . 1

تأثیر گذار هستند؟
آيا شبکه هاي اجتماعي در اعتالي باورها و . 2

ارزش هاي فرهنگي کاربران تأثیر دارند؟
در هويت . 3 تأثیري  اجتماعي  آيا شبکه هاي 

اجتماعي و فرهنگي دارند؟
آيا شبکه هاي اجتماعي در تولید محتواي . 4

کارآمد و متناسب نیازهاي فرهنگي کشور 
مؤثر هستند؟

آيا شبکه هاي اجتماعي تغییري در سبک . 5
زندگي کاربران ايجاد مي کنند؟

y فرضیه ها
فرهنگی . 1 توسعه  بر  اجتماعي  شبکه هاي 

تأثیر گذار هستند.
شبکه هاي اجتماعي در شکل گیري باورها و . 2

ارزش هاي کاربران مؤثر هستند.
و . 3 اجتماعي  هويت  اجتماعي،  شبکه هاي 

فرهنگي کاربران را تحت تأثیر قرار مي دهند.
محتواي . 4 تولید  در  اجتماعي  شبکه هاي 

کارآمد و متناسب با نیازهاي فرهنگي جامعه 
نقش دارند.

بین استفاده از شبکه هاي اجتماعي و تغییر . 5
سبک زندگي کاربران رابطه معناداري وجود 

دارد.
شبکه های اجتماعی

شبکه  بناي؛  صديق  هلن  تعريف  اساس  بر 
اجتماعي واژه اي است که براي نامیدن گروهي 
ارتباطات  داراي  خود  میان  در  که  افراد  از 
وسیع و مستمر هستند و يک حلقه منسجم 
ارتباطاتي را تشکیل مي دهند، به کار مي رود. 

)هلن صديق بنای، 1387: 4(
در  بار  نخستین  اجتماعي  شبکه هاي  مفهوم 
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براون  توسط  انسان شناسي  در   1940 سال 
دهه  اواسط  در  سپس  و  است  شده  معرفي 
مورد  بارنز  و  بات  توسط  مفهوم  اين   1950
استفاده قرار گرفت. ) اسماعیل کاووسی؛ حسنا 

کاظمی، 1392: 23(
اولین شبکه اجتماعي آنالين که »شش درجه« 
نام داشت، در سال 1997 راه اندازي شد. اين 
وب سايت به کاربران خويش امکان مي داد تا 
شخصي،  فهرست بندي  پروفايل  ساخت  به 
دوستانشان  صفحه  در  جستجو  و  دوستان 
میالدي   2010 تا   1997 سال  از  بپردازند. 
به  جهان  در  نفر  میلیارد  نیم  و  يک  حدود 
)داس  شده اند.  تبديل  شبکه ها  اين  کاربران 

بیسواجیت، 1391: 115(
شبکه هاي اجتماعي به کاربران امکان مي دهد 
تا عالقه مندي ها، افکار و فعالیت هاي خود را به 
شبکه هاي  ديگر  عبارت  به  بگذارند،  اشتراک 
استفاده  با  که  هستند  پايگاه هايي  اجتماعي 
امکاناتي  افزودن  و  جستجوگر  موتور  يک  از 
الکترونیک،  انتقال  رساني  پیام  چت،  نظیر: 
تصوير و صدا و ... امکان ارتباط بیشتر کاربران 
را در قالب شبکه اي از روابط فردي و گروهي 
فراهم مي آورند. فیس بوک، تويیتر، يوتیوب از 
جمله اين شبکه هاي اجتماعي هستند. )يحیی 

جهانگیری )سهروردی(، 1390: 13(
براي  پديا  ويکي  در  که  تعريفي  اساس  بر 
است،  اين  شده  ارائه  اجتماعي  شبکه هاي 
شبکه ها فضايي آنالين هستند که بر ساخت 
و بازتاب شبکه ها با روابط اجتماعي میان افراد 
تمرکز مي کنند،  افرادي که در اين فضاها به 
تبادل عاليق و فعالیت هاي  خويش مي پردازند. 

)دانشنامه ويکی پديا(
اجتماعي،  شبکه هاي  ديگر  عبارت  به 
 ساختار اجتماعي تشکیل شده از اشخاص يا 
سازمان هايي هستند که به وسیله يک نفر يا 
تعداد بیشتر کاربر به يکديگر مرتبط شده اند. 

)مرضیه خلقتی، 1389: 11(
به اين ترتیب شبکه هاي اجتماعي تسهیل کننده 

گفتگوها و کنش هاي متقابل آنالين بین گروه ها 
و افراد مي گردد. )جواد افتاده، 1388: 124(

شبکه هاي اجتماعي که يکي از انواع رسانه هاي 
زمان حضور  از  مي شوند،  محسوب  اجتماعي 

وب 2 توسعه کمي و کیفي پیدا کرده اند.
وب 2 يک نمونه توسعه  يافته وب سنتي است 
فروکش  از  پس  میالدي  سال 2004  در  که 
کردن تبعات ناشي از حباب دات کام و براي 
تشريح و توصیف حرکت هاي موفقیت آمیزي 
که به تازگي در دنیاي وب و فناوري اطالعات 
مقايسه  با  است.  شده  مطرح  شده اند،  شروع 
سايت هايي که از الگوهاي نوين »وب 2« براي 
طراحي خود استفاده مي کنند با سايت هايي که 
از الگوهاي سنتي استفاده مي کنند، مشخص 
مي شود که وب هم اکنون به عنوان يک بستر 
براي همکاري و مشارکت کاربران مطرح شده 
است. در واقع براي تولید و يا اصالح محتوا، 
نیازي به دارا بودن مهارت هاي برنامه نويسي 
و يا آشنايي با تکنولوژي هاي جديد نیست. در 
وب 2 کاربران مي توانند بدون مراجعه مستقیم 
به وب سايت ها، همواره آخرين تغییرات صورت 
گرفته در محتواي وب آگاهي داشته باشند. در 
وب 2 کاربران عادي نقش تعیین کننده تري در 
شکل دهي به فضاي کلي وب دارند. )محمد 
رضا رسولی و مريم مرادی، 1391: 59؛ علی 

اکبر جاللی و میالد صبوری، 1388: 156(
وب 2 ناظر به شکل گیري اينترنت محاوره اي 
سويه  چند  ارتباط  برقراري  امکان  که  است 
میان کاربران شبکه جهاني اينترنت را فراهم 
ساخته است. در حالي که وب 1 امکان استفاده 
افراد از منابع عظیم اطالعاتي را از طريق شبکه 
جهاني اينترنت و ارسال و دريافت ايمیل فراهم 
مي کرد ،  وب 2 بر مبناي محاوره دائمي میان 
کاربران اينترنت شکل گرفت. )حسن بشیر و 

محمد صادق افراسیابی، 1392: 3(
رسانه اي  شرکت  وسیله  به   2 وب  اصطالح 
اوريلي در سال 2003 ايجاد شد و در نخستین 
قبول  مورد  در سال 2004  وب 2  کنفرانس 
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ادعا  يک   2 وب  آغاز  در  گرفت؛  قرار  عموم 
بود، ادعايي که مي گفت اينترنت بار ديگر به 
پا خواهد خواست ولي وقتي شرکت اوريلي در 
نخستین کنفرانس وب 2 شرکت کرد،  اصطالح 
وب 2 همگاني شد و خبر از يک انقالب آنالين 
داد،  انقالبي که شبکه جهاني اينترنت را مردمي 
مي کرد در محافل ICT عموما از وب 2 براي 
استفاده  از وب  دوم سرويس هايي  نسل  بیان 
مي شود که امکان همکاري و مشارکت را براي 
مردم فراهم ساخته اند. )امیر عبدالرضا سپنجی، 

)34 :1390
محتوا  مصرف کننده  صرفا  کاربر   ،2 وب  در 
و  جمعي  فرايندي  هم  او  خود  بلکه  نیست 
غیر به تولید محتوا مي پردازد و به طور کلي 
در چرخه حیات وب جديد نقشي مستقیم و 

مؤثري ايفا مي کند.
وب 2،  داراي دو ويژگي است؛ 1. حجم قابل 
توجهي از محتوا توسط کاربران تولید مي شود؛ 
2. کاربران در قالب گروه هاي دو نفره، چند نفره 
يا پر تعداد با يکديگر ارتباط برقرار مي کنند و 
اطالعات خود را به اشتراک مي گذارند. )محمد 

رضا رسولی و مريم مرادی، 1391: 59(
در نتیجه مي توان گفت وب 2 به آن دسته از 
فناوري هايي اطالق مي شود که امکان مشارکت 
اشتراک گذاري  به  و  محتوا  تولید  در  کاربر 
پیوند،  فیلم،  عکس،  متن،  شامل  اطالعات 
فايل و هرگونه داده ديگر را فراهم مي آورند. 
فناوري هاي وب 2 امکان تعامل گسترده میان 
گسترده  و  سريع  تبادل  و  اينترنت  کاربران 
اطالعات میان آن ها را فراهم مي آورند. وب 2 
دنیاي کند و کاوهاي کاربران در محیط هاي 
مجازي  اجتماعي  شبکه هاي  و  است  مجازي 
بخشي از فناوري هاي وب 2 هستند که درون 
آن ها، تعامالت کاربران و امکان ايجاد حلقه هاي 
دوستي، گروه هاي راي دهي،  ارتباطات افقي و 
مي شود.  فراهم  وب  سفارشي شدن صفحات 
عقیلی،  وحید  سید  و  پرور  ضیايی  )حمید 

)24 - 25 :1388

اين شبکه ها به اعضاي خويش اجازه ساخت 
و  ارتــبــاط  ــراري  ــرق ب و  شخصي  صفحات 

شبکه سازي با دوستان آنالين را مي دهند.
فرهنگ 

در لغت نامه هاي فارسي، در ذيل واژه فرهنگ، 
 معاني چون علم و دانش، ادب و تربیت، آثار 
يا يک ملت،  نیکويي  قوم  ادبي يک  و  علمي 
پرورش و بزرگي، هنر،  حکمت و عقل و نیز 
شاخه درختي که بخوابانند و روي آن خاک 
بريزند آمده است. )علی دارابی، 1390: 193 

- 191؛ و دانشنامه ويکی پديا(
به طور کلی تعريف هاي گوناگوني از فرهنگ 
ارائه شده است؛ از جمله آمده است فرهنگ 
مجموعه اي از دانش ها، هنرها، قوانین، عادات و 
اخالقیات يک جامعه است. )اسماعیل عباسی، 

)19 :1392
پیچیده  مجموعه اي  را  فرهنگ  تايلور  ادوارد 
اخالقیات،  قوانین،   دانش ها،  باورها،  هنرها،   از 
عادات و هر چه که افراد به عنوان عضوي از 
مي کند.  تعريف  مي گیرد  فرا  خويش  جامعه 

)دانشنامه ويکی پديا(
در تعريف فرهنگ بايد به دو بعد توجه کرد: 

1. فرهنگ آموختني است و از سوي افرادي 
که هويت مشترک دارند مي تواند به اشتراک 
مجموعه  فرهنگ  بنابراين  شود  گذاشته 

رفتارهاي اکتسابي است.
2. به عنوان واقعیتي که انسان ها با آن زندگي 
مي کنند، مشارکت در سلسله اموری مستمر 
و با تحرک، هیئتی پرتحرک و متشکل از 
طريق  از  فرهنگ  بنابراين  است.  ارزش ها 
رفتارهاي ارتباطي تجسم بخشیده مي شود. 
قابل  و  آموختني  را  فرهنگ  اگر  بنابراين 
به  را  آن  بدانیم،  مي توانیم  اشتراک گذاري 
داريم  عضويت  آن  در  که  گروه هايي  اعضاي 

انتقال دهیم. )اشرف احد زاده، 1391: 21(
که  مي سازد  مشخص  تعاريف  اين  ارکــان   
عنوان  به  فرهنگ  اجتماعي،  تغییرات  در 
کلیدي ترين عنصر، قابل توجه و حائز اهمیت 
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مفهوم  يک  عنوان  به  فرهنگ  امروزه  است. 
توجه  مورد  انسان شناسي  مقوله  در  کلیدي 
است و از اين رو همه پديده هاي انسان شناسي 
را دربرمي گیرد. )اسماعیل عباسی، 1392: 19( 
بنابراين فرهنگ مهم ترين ويژگي تمايز بخش 

حیات انساني و حیات غیر انساني است.
عنوان  به  مي توان  را  فرهنگ  اين  بر  عالوه 
»میراث ملی« ياد کرد و مظهر همه ارزش ها 
و وسايلي دانست که به کمک آن انسان ها به 
طور انفرادي يا دسته جمعي مي کوشند تا جبر 
زندگي و محیط را با خواست هاي آزادي و خرد 
انساني سازگار کنند و از آن راه زندگي و ارتباط 
خود را به جهان زيباتر و پوياتر سازند. )مرجان 

نیک بخت، 1388: 1(
تعريف يونسکو از فرهنگ؛ از جمله کامل ترين 
تعاريفي است که تاکنون از فرهنگ شده است. 
از اين تعريف سه نکته حائز اهمیت به دست 

مي آيد:
خصوصیت هاي . 1 مشخص کننده  فرهنگ   

يک جامعه و يا يک انسان به خصوص، و 
ويژگي هاي روحي و رفتاري او است.

 در اين تعريف عناصر تشکیل دهنده فرهنگ . 2
مانند هنر،  ادبیات،  خصوصیت هاي رفتاري 
ملي،  باورها،  حقوق  ارزش هــاي  عمومي،  
اساسي مورد قبول در هر جامعه مشخص 

شده اند.
شکست ها . 3 يا  موفقیت ها  موجب  فرهنگ   

براي جوامع بشري مي شود و بر آينده هر 
جامعه و افراد آن تأثیر بسزايي دارد. )علی 

دارابی، 1390: 193(
مي توان نتیجه گیري کرد که؛ عموما از فرهنگ 
به مجموعه  و  دارند  مادي  غیر  برداشت  يک 
معارف، اعتقادات و آداب و رسوم و هنجارهايي 
مي بخشد  مشخص  هويتي  ملت  يک  به  که 
و اقوام و ملل را از همديگر متمايز مي سازد، 

فرهنگ گويند.
برخي نیز فرهنگ را شامل دو عنصر مادي و 
عوامل  مي کنند  معرفي  )معنوي(  مادي  غیر 

مادي شامل همه چیزهايي مي شود که قابل 
دسترسي براي مردم يک جامعه است مانند  
نوشتن، اسکناس، رايانه، تلفن، ماشین و .... که 
منابع همه اين ها )درختان، معادن يا مواد معدني 
و ...( هستند که مي توان آن ها را به شکل هاي 
مختلف براي مقاصد گوناگوني چون حمل و 
نقل، پختن غذا،  محاسبه کردن و نظاير آن ها 
تبديل کرد؛ و عوامل غیر مادي، شامل ابداعات 
غیر ملموس انساني است، چیزهايي که آن ها را 
نمي توان مستقیما از طريق حواس شناخت که 
به طور قابل توجهي بر رفتار ها تأثیر مي گذارند 
عبارت هستند از: باورها، ارزش ها، هنجارها و 

نمادها. )مرجان نیک بخت، 1388: 1(
با توجه به تعاريف ارائه شده مي توان ويژگي هاي 

فرهنگ را اين گونه بیان نمود:
تمام گروه هاي انساني داراي فرهنگ هستند . 1

و هر جامعه اي فرهنگ خاص خود را دارد. 
فرهنگ يک امر اکتسابي و آموختني است، . 2

به عبارتي فرهنگ غريزي نیست و از عادات 
در  افراد  که  مي شود  تشکیل  تجربیاتي  و 

طول حیات خويش مي آموزند. 
فرهنگ ها در طول زمان تغییر مي يابند و . 3

اين امر با توجه به پويايي و انتقال پذير بودن 
فرهنگ حاصل مي شود.

متمايز کننده . 4 و  هويت بخش  فرهنگ ها 
و  هستند  يکديگر  از  ملت ها  و  جوامع 
است  وسیله اي  فرهنگ  که  گفت  مي توان 
افراد  که  آن جا  اجتماعي،  از  کنترل  براي 
فرهنگي  الگو هاي  و  رفتاري  شیوه هاي 
مي گیرند،  ياد  آموزش  طريق  از  را  جامعه 
فرهنگ وسیله اي است که رفتار و تمايالت 
و کردار آنان را يکنواخت مي کند و از طريق 
مجازات هايي که اعمال مي کند باعث کنترل 

و ايجاد نظم مي گردد.
و  نظم  ايجاد  عامل  فرهنگ  ترتیب  اين  به 
محسوب  جمعي  امر  يک  و  است  هماهنگي 

مي شود.
فرهنگ مجموعه اي منتظم و پیوسته است که 
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بین اجزاي آن ارتباطي مستقیم يا غیر مستقیم 
وجود دارد و هر بخش و يا جز آن در بقاي کل، 

نقش ايفا مي کند.
افراد  اين ويژگي ها فرهنگ،  به همه  با توجه 
يک جامعه را قادر به پیش بیني رفتار يکديگر 
و در نتیجه اعمال بازتاب مناسب با آن رفتار 

مي گرداند. 
اهمیت در بحث فرهنگ، کارکرد  نکته حائز 
بسیار مهم آن است؛ به باور برخي از محققان، 
وادي فرهنگ به عنوان ابزار مهمي در استعمار 
نو محسوب مي گردد. استعمار نو از استیالي 
فرهنگ مورد نظر خود استفاده کرده و فکر و 
انديشه جوامع هدف را تخدير مي کند و بدون 
ضرب و زور نظامي آن جوامع را با خود همراه 
مي کند و تعبیر ديگر اين امر )تهاجم فرهنگي( 
است و نظريه )جنگ نرم( نیز به اين موضوع 

مي پردازد. 
رسانه ها  باره،  اين  در  استعمار  ابزار  مهم ترين 
)ابزارهاي  عنوان  تحت  آن ها  از  که  هستند 
همگوني فرهنگي( نیز ياد مي شود. )نظريه های 

فرهنگ، علی دارابی، 1390: 196(
اين  پرمخاطب ترين  و  گسترده ترين  از  يکي 
اجتماعي  رسانه ها در عصر حاضر شبکه هاي 
هستند که تأثیر به سزايي در پیشبرد اهداف 
فرهنگ و توسعه آن دارند. در مباحث پیش 
روي اين نوشتار سعي مي گردد تا به صورت 
مختصر نحوه عملکرد و تأثیر اين شبکه ها بر 

حوزه فرهنگ بررسي گردد.
توسعه 

و  لفاف  از  خروج  معناي  به  لغت  در  توسعه 
پوشش، وسعت دادن، فراخ کردن، بهتر شدن، 
قدرتمند شدن است؛ در اصطالح داراي تعاريف 
و برداشت هاي گوناگوني است که هر برداشت 
اختالفي  مرزهاي  اشتراک  نقاط  کنار  در  آن 
که  مفهوم  اين  دارد.  برداشت ها  ساير  با  هم 
روز به روز در حال تحول و وسیع تر شدن از 
نظر مؤلفه هاي تشکیل دهنده است، را مي توان 
فرايندي دانست که متضمن بهبود مداوم در 

همه عرصه هاي زندگي انساني، اعم از مادي و 
معنوي و بهبود بنیان هاي اقتصادي،  اجتماعي 
و سیاسي مي باشد که انسان در اين فرايند به 
حیاتي با عزت نفس و اتکا به خود همراه با 
پذيرفته  محدوده  در  انتخاب  دايره  گسترش 
شده دست مي يابد؛  توسعه، ارتقا مستمر کل 
جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر 

و انساني تر است.
ابن خلدون )1406 - 1332( براي اولین بار در 
کتابش »مقدمه«، به مفهوم توسعه اشاره کرد. 
اين متفکر اسالمي و بنیان گذار جامعه شناسي 
آن،  ــروزي  ام مفهوم  به  جمعیت شناسي  و 
کرده  تحلیل  و  تجزيه  را  اجتماعي  مشکالت 
است و عبارت »علم العمران« را براي تشخیص 
علم نوين توسعه يا جامعه، در مباحث ديگر 
جامعه شناسي به کار برد. )نصراهلل خلیلی تیر 

تاشی، 1380: 66 - 63(
در مغرب زمین فکر و انديشه توسعه در سده 
و  يافت  ظهور  و  بروز  )رنسانس(  روشنگري 
نشانه هاي آن، در عصر انقالب صنعتي آشکار 
شد. با پايان يافتن جنگ جهاني دوم، مسئله 
توسعه به عنوان يکي از مهم ترين مسائل در 
برنامه ريزي  مراکز  نیز  و  دانشگاهي  محافل 

کشورهاي مختلف جهان مطرح شد.
از جنگ جهاني دوم،  بعد  اوايل دهه هاي  در 
که سازمان ملل آن ها را به نام دهه هاي توسعه 
نام گذاري کرد، عبارت توسعه و نیز گرايش هاي 
نژاد پرستي به صورت موج گسترده اي در اروپا، 
آمريکاي شمالي و در بین نخبگان کشورهاي 
نیمه صنعتي انتشار يافت. در اين کشورها در 
بیشتر موارد، مفهوم توسعه با مفهوم غرب گرايي 
يا اروپاگرايي همراه بود. بر اساس اين گرايش، 
ملت ها و جوامعي که بخش عمده کره زمین 
را تشکیل مي دادند ابتدا عقب مانده و بعد از 
مدتي با عناوين توسعه نیافته يا در حال توسعه 
توصیف شدند. )صالح الدين محالتی،1378: 

)11
تا قبل از دهه هفتاد میالدي در ادبیات رايج 
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توسعه، فرهنگ و ارزش هاي فرهنگي جايگاهي 
در خور نداشت و عوامل اقتصادي محور مباحث 
توسعه را تشکیل مي داد، اما در دهه هاي هفتاد 
به بعد بسیاري از نظريه پردازان چنین نگرشي 
را برنتافته است و به ارزشي بودن توسعه در 
ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سیاسي 
گرويده اند. توسعه که پیش از اين امري صرفا 
اقتصادي و مساوي با رشد تولید تلقي مي شد 
پس از آن در کنفرانس هاي سازمان ملل متحد 
و  گرفت  قرار  عنايت  مورد  فرهنگي  عوامل 
نوجه،  کانون  در  رشد  منابع  توزيع  چگونگي 

واقع شد. )محمد تقی نظر پور، 1378: 2(
امروزه توسعه به معناي ارتقا مستمر کل جامعه، 
و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر و انساني تر 
مي باشد. توسعه به عنوان فرايندي چند بعدي، 
ابعاد سیاسي،  اجتماعي، فرهنگي و  که همه 
اقتصادي را پوشش مي دهد نشان دهنده يک 
حالت است،  يعني شرايطي که جامعه به طور 
کیفي از امکانات کمي خويش در جهت آرماني 
که براي خودش قائل است به طور همه جانبه 
استفاده مي کند. )مرجان نیک بخت، 1388: 2؛ 

مصطفی ازکیا، 1380، 22 - 18(
توسعه فرهنگي 

و  توسعه  واژه  از دو  ترکیبي  فرهنگي  توسعه 
فرهنگ است. وقتي واژه توسعه با واژه اي مثل 
شاخص هاي  يافتن  مي شود؛  همراه  فرهنگ 
نظرهاي  و  ديدگاه ها  با  آن  براي  مشخص 
با وجود  رو مي گردد چرا که  به  رو  متعددي 
تمام مشابهت هايي که در تعريف متخصصان 
دارد،  وجود  فرهنگ  از  فرهنگي  حوزه هاي 
اتفاق نظر کاملي در جزئیات تعريف فرهنگ 
وجود ندارد و نگرش هاي چندگانه اي به مسائل 
فرهنگي و در نتیجه توسعه فرهنگي موجود 

است.
همان طور که در تعريف فرهنگ بیان کرديم، 
فرهنگ به عنوان گنجینه اي از دستاوردهاي 
ارزش ها،  باورها،  که  بشري  معنوي  و  مادي 
نگرش ها و هنجارهاي مورد قبول يک جامعه را 

در طول تاريخ به وجود آورده است و نوع رفتار 
آن جامعه را مشخص مي سازد و بديهي است 
بدون توجه به اين مقوله بسیار مهم نمي توان 
به دنبال ايجاد تغییراتي در ابعاد مختلف جامعه 

بود.
بنا بر تعاريف بیان شده، توسعه فرهنگي يعني 
اقتصادي،  ابعاد  همه  بر  فرهنگ  استیالي 
تعالي  هدف  با  جامعه  سیاسي  و  اجتماعي 
توسعه فرهنگي عبارت  بیان ديگر  به  انسان؛ 
امکانات  و  قابلیت ها  آگاهي ها،  رشد  از  است 
هر قوم در برآوردن نیازهاي مادي و معنوي. 
عبارت  فرهنگي  توسعه  ديگر،  تعريف  بر  بنا 
بومي در تک تک  بذر فرهنگ  نشاء  از  است 
افراد جامعه و تالش در رشد و پرورش اين بذر 
تا آن جا که امکانات خدادادي هر فرد میسر 
آوردن شرايط  فراهم  بر آن  مي سازد و عالوه 
تعامل مطلوب بین فرهنگ بومي و فرهنگ غیر 
بومي به منظور دستیابي به فرهنگي غني تر و 
پربارتر که کیفیت مادي و معنوي زندگي را 
با شدت بیشتر پیش برد. )مرجان نیک بخت، 

)3 :1388
همچنین توسعه فرهنگي را مدخل و مقدم بر 
همه توسعه هاي ديگر دانسته اند چنانچه توسعه 
فرهنگي به خوبي انجام شود ساير ابعاد توسعه 
نیز، مجال و زمینه براي بروز و ظهور پیدا کرده 
و جامعه به سوي رشد و کمال رهسپار مي شود.

همه ابعاد توسعه بايد طوري چیده شود و عمل 
کند که در خدمت توسعه فرهنگي قرار گیرد 
اين نه تنها در آموزه ها و عقايد همه اديان و 
مذاهب الهي است بلکه در اهداف و آرمان هاي 
همه مکاتب غیر الهي بشري نیز به عنوان هدف 
غايي و نهايي زيست بشر قرار دارد. هیچ مذهب 
بشر  نهايي  هدف  که  است  نگفته  مکتبي  و 
دستیابي به پیشرفت مادي و رفاه و لذت است 
به همین روي حتي در تعريف يونسکو، توسعه 
پیشرفت  و  توسعه  از  است  عبارت  فرهنگي 
زندگي يک جامعه با هدف تحقق ارزش هاي 
فرهنگي، به صورتي که با واقعیات کلي توسعه 
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اقتصادي و اجتماعي هماهنگ شده باشد. 
مفهوم توسعه فرهنگي توسط يونسکو در دهه 
1960 میالدي در جهان رواج يافت اين سازمان 
طي جلسات گوناگوني، شرايط توسعه موزون 
آموزشي،  برنامه ريزي  صورت  به  را  آگاهانه  و 
در  اطالعاتي  سیاست  و  فرهنگي  سیاست 
دستور کار خود قرار داد همچنین اين مفهوم 
تا آن جا براي يونسکو با اهمیت بود که دهه 
1987 تا 1997 توسط اين سازمان به عنوان 
دهه توسعه فرهنگي نامیده شد. سازمان جهاني 
چنین  را  فرهنگي  توسعه  همچنین  يونسکو 
تعريف نموده است؛ توسعه و پیشرفت زندگي 
فرهنگي يک جامعه با هدف تحقق ارزش هاي 
فرهنگي، به صورتي که با وضعیت کلي توسعه 

اقتصادي و اجتماعي هماهنگ شده باشد.
همه  در  فرهنگ  بنايي  زير  نقش  ــروزه  ام
براي  و سیاسي  اقتصادي  اجتماعي،  تحوالت 
همه دولت ها تعريف شده است، از اين رو در 
برنامه ريزي ها بخش ويژه فرهنگ و توسعه آن 
در نظر گرفته مي شود اين برنامه ريزي و توجه 

به آن ناظر بر اهمیت توسعه فرهنگي است.
توسعه فرهنگي جزيي از مفهوم توسعه است 
اما اين نکته را بايد در نظر داشت که توسعه 
فرهنگي به مراتب دشوارتر از توسعه در ديگر 
سیاسي  و  اقتصادي  توسعه  نظیر؛  بخش ها 
است. توسعه فرهنگي از فرايندهايي است که 
هرگز نمي توان آن را به شکل سطحي و کوتاه 
مدت در جامعه مطرح کرد زيرا اين مقوله به 
زير ساخت هاي محکم و مداوم فکري نیاز دارد، 
يک  در  زماني  فرهنگي  توسعه  حقیقت  در 
جامعه اتفاق مي افتد که ذهنیت افراد آن جامعه 
فرهنگي  امکانات  به  همگان  و  شده  متحول 
موجود در جامعه به شکل يکسان دسترسي 
داشته باشند. توسعه فرهنگي را مي توان فراهم 
امکانات آفرينندگي فرهنگي و هنري  آوردن 
بر پايه مشارکت تمامي افراد جامعه توصیف 
کرد که به فرد براي جستجوي خالقیت کمک 

مي کند. 

اين  در يک جامعه  فرهنگی  توسعه  از  هدف 
است که افراد برای مواجهه با دگرگونی سريع 
تکنولوژی آماده ساخته، تا آن جا که انسان ها 
از توسعه مادی بهره مند شوند، نه اين که از 
آن رنجور گردند، همچنین مفهوم کلی توسعه 
فرهنگی اين است که افراد را برای به دست 
آوردن شخصیت و اصالت و فضیلت الزم جهت 
پذيرش کامل زندگانی ياری نمايد. )همان: 4 

)3 -
شد،  ذکر  که  تعابیری  توجه  با  مجموع  در 
توسعه فرهنگی را می توان فرايند ارتقاء شئون 
اهداف  راستای  در  جامعه  فرهنگ  گوناگون 
تعالی  و  رشد  زمینه ساز  که  دانست  مطلوب 
انسان ها خواهد شد، در اين جا منظور از شئون 
فرهنگ، نگرش ها، ارزش ها، هنجارها، قوانین 
و آداب و رسوم است. بنابراين می توان هدف 
نهايی توسعه فرهنگی، رشد و تعالی انسان هم 

در ابعاد مادی و هم در بعد معنوی دانست.
الزم به ذکر است که توسعه فرهنگی ويژگی 
ملی دارد و در درون هر کشور و جامعه خاص 
انجام می شود. به عبارت ديگر توسعه فرهنگی 
در هر کشور با کشورهای ديگر متفاوت است 
و کشور و جامعه می تواند مبتنی بر سنت های 
را  تاريخی خود، توسعه فرهنگی خاص خود 
داشته باشد. بنابراين توسعه فرهنگی با »جهانی 
شدن فرهنگ« متفاوت است. توسعه فرهنگی 
نیازمند برنامه ريزی و سیاست گذاری فرهنگی، 
پژوهش های ژرف و تطبیقی است بدون اين 
درون نگری  فاقد  فرهنگی،  اقدام  پژوهش ها 
توسعه  بود.  خواهد  الزم  غنای  از  بی بهره  و 
اخالق خاصی  و  ارزش ها  بر  مبتنی  فرهنگی 
فرهنگی  توسعه  در  ديگر  عبارت  به  است. 
ارزش داوری های فرهنگی وجود دارد. زيرا بر 
اساس تعاريف مورد توافق، جداسازی فرهنگ 
از ارزش ها قابل تصور نخواهد بود. بنابراين در 
مفهوم توسعه پايدار در واقع نوعی داوری ارزش 
مبتنی بر فرهنگ، به رسمیت شناخته می شود 

و توسعه در قالب آن مطرح می گردد.
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با توجه به مطالب فوق توسعه فرهنگی نسبت 
بیشتری  ارزشی  بار  از  توسعه  ابعاد  ساير  به 
يک  فرهنگ  ساختار  در  و  است؛  برخوردار 
در  مادی  غیر  و  معنوی  نیازهای  به  جامعه 
زندگی افراد برای هر گونه رشد و تغییر و تحول 
ادراکی،  حوزه  بر  فرايند  اين  می کند.  توجه 
شناختی، ارزشی و گرايش انسان و قابلیت های 
برای  را  انسان ها  و  می کند  تأکید  فــردی 
در  آمادگی  اين  می کند.  آماده  جامعه پذيری 
واقع همان فرايند اجتماعی شدن است که در 
قالب نقش ها و کارکردهای نظام اجتماعی قابل 
بررسی است. در واقع توسعه فرهنگی سنت و 
تجارب گذشته جامعه، حالت انباشت پذير به 
خود می گیرند؛ و اين مبنايی برای رشد يک 
در  تجارب  و  سنت  اساس  بر  است،  جامعه 
مجموع، توسعه فرهنگی گذشتگان را می توان 
آينده ای نو بر اساس شناختی از نیازها و شرايط 
تازه باز انديشی و بازسازی کرد، می توان فرايند 
در  را  جامعه  فرهنگ  گوناگون  شئون  ارتقاء 
راستای اهداف مطلوب دانست که زمینه ساز 

رشد و تعالی انسان ها خواهد شد. 
توسعه فرهنگی و شبکه های اجتماعی 

اگر  شده،  بیان  تعاريف  مجموع  از  بنابراين 
مجموعه  از؛  است  عبارت  فرهنگ  بپذيريم 
ارزش ها و عوامل مشترک که به عنوان میراثی 
کلیت  و  ديگر می رسد  نسل  به  نسل  يک  از 
پیچیده ای که اجزای آن علم، ايمان، اعتقادات، 
باورها و آداب و رسوم است؛ و نیز توسعه را تغییر 
جامعه در راستای يک تصوير آرمانی با تأکید بر 
مسائل انسانی بدانیم؛ برخی از مهم ترين ابعاد 

توسعه فرهنگی عبارت هستند از:
مانند  جامعه  ارزش های  و  باورها  عتالی   .1

باورهای مذهبی، دينی، ملی، اجتماعی.
2. حفظ و حراست از شخصیت و هويت افراد 

جامعه.
3. تولید محتوای کارآمد و متناسب با نیازهای 

جامعه. 
4. گسترش دسترسی به اطالعات کاربردی. 

5. اصالح سبک زندگی.
حد  در  و  مختصر  صورت  به  نوشتار  اين  در 
بضاعت به اين ابعاد توسعه فرهنگی می پردازيم.

الف( اعتالی باورها و ارزش های جامعه
عملکرد شبکه های اجتماعی در اين حوزه دو 
گونه کامال متفاوت و متضاد است؛ در واقع به 
دو صورت می توان از قابلیت های اين شبکه ها 
شبکه های  مــوارد  برخی  در  کرد.  استفاده 
اجتماعی با هدف قرار دادن، باورها و ارزش های 
يک جامعه، سعی در تخريب اين باورها دارند 
را  شبکه ها  اين  می توان  صورت  اين  در  که 
ابزاری برای تهاجم فرهنگی برشمرد؛ در تهاجم 
فرهنگی تحمیل ارزش ها و باورهای حاکم بر 
جامعه مطرح می شود که با استفاده از قدرت 
و غلبه سیاسی و اقتصادی اجرا می شود. )علی 

دارابی، 1390: 274(
ابزارهای قدرت، شبکه های اجتماعی  از  يکی 
و  آسان  دسترسی  به  توجه  با  که  هستند 
انتقال  در  آن  بــاالی  سرعت  و  گستردگی 
اطالعات و مفاهیم مغاير يا وافق با ارزش های 
حاکم بر جامعه، تهديد يا فرصتی در اين حوزه، 

قلمداد می شوند.
به عبارتی تحول، در انديشه آغاز می شود و در 
اين مرحله تکنولوژی جديد در جامعه رسوخ 
همچون  مختلفی  نظريه های  و  است  کرده 
يکپارچگی  و  فرهنگ سازی  جهان گرايی، 
به  دستیابی  بــرای  گوناگون  فرهنگ های 
نوعی  و  می گیرند  شکل  جهانی«  »فرهنگ 
پديد  سنتی  جامعه  با  فرهنگی  گسیختگی 
می آيند و فاصله های فرهنگی به وجود می آيند 
از  بسیاری  اما  می دهد  رخ  جهانی  هويت  و 
فرهنگ ها مقاومت می کنند و به حفظ باورها و 
ارزش های خود می پردازند. )مرجان نیک بخت، 

 )4 :1388
شبکه های  در  شده  ارائه  محتوای  بنابراين 
با   ... و  تصوير  صدا،  متن،  از  اعم  اجتماعی 
ترويج ارزش های مغاير با ارزش های فرهنگی 
جامعه به مرور زمان بر روی انديشه کاربران 
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تأثیر می گذارد. از طرفی حجم باالی مطالب 
زدايی  تمرکز  سبب  انتقال،  زياد  سرعت  و 
کاربران و عدم تفکر بر روی آن اطالعات ارائه 
شده می گردد و به اين ترتیب، سبب شکاف 
در باورهای فرهنگی جامعه می شود. اين امر 
در جوامعی که استفاده بیشتری از شبکه های 
اجتماعی می شود نسبت به جوامعی که استفاده 

از آن کمتر است، مشهودتر است.
شبکه های اجتماعی با اين عملکرد نامطلوب در 
عرصه فرهنگی در واقع ابزاری برای جنگ نرم 
محسوب می شوند؛ چرا که جنگ نرم عبارت 
و  تبلیغات  از  طراحی شده  استفاده  از؛  است 
ابزارهای مربوط به آن برای نفوذ در مختصات 
فکری دشمن با توسل به شیوه هايی که موجب 
پیشرفت مقاصد امنیت ملی مجری می شود. 

)علی دارابی، 1390: 276 - 275(
گونه  همان  اجتماعی  شبکه های  همچنین 
مختلف  تاکتیک های  کاربرد  با  می توانند  که 
به جنگ نرم در مقابل هدف مورد نظر خود 
منابع  می توانند  تکنیک ها  همان  با  بپردازند، 
قدرت نرم يک کشور، يعنی کارآمدی حکومت، 
سرمايه فرهنگی و اجتماعی، اقتدار و جذابیت 
را تقويت کرده و با تثبیت و تقويت باورهای 
صحیح جامعه خود میزان مشارکت نهادمند، 
مستمر و قانونی مردم را تصعید و مشروعیت 
دولت را افزايش دهد. )اسماعیل کاووسی؛حسنا 

کاظمی، 1392: 32(
موافق  و  ارزش مــدار  گروه های  راستا  اين  در 
شبکه های  در  جامعه  ارزشی  و  فکری  اصول 
شبکه های  از  و  گرفته اند  شکل  اجتماعی 
اجتماعی به مثابه فرصتی اثرگذار جهت توسعه 
فرهنگی عمل می کنند. برای مثال می توان به 
تأثیر شبکه های اجتماعی بر بیداری اسالمی 

اشاره کرد.
سايبری؛  اجتماعی–  »شبکه های  مقاله  در 
تأثیر  اين  از  نمونه هايی  چالش«  يا  فرصت 
بیان شده است. در اين مقاله آمده است »در 
بیداری اسالمی  اين شبکه ها در  تأثیر  میزان 

همین بس که عده ای به پاس قدردانی، اسم 
اين رسانه ها را بر فرزند تازه متولد شده خود 
روزنامه  نمونه ای در  بر می گزينند؛ چنان که 

»االهرام« اعالم کرد.
که  مسئله  اين  بر  اشاره  با  هدروس،  سعید 
رسانه های  جای  امروز  اجتماعی  شبکه های 
اين  کلیدی  نقش  بر  گرفته اند،  را  سنتی 
رسانه های مجازی به عنوان مطبوعات جوانان 
در انقالب های عربی تأکید می کند. )جهانگیری 

)سهروردی(، 1390: 13(
در مقاله مذکور با اشاره به نقش مساجد در 
کارکرد  توصیف  در  ايــران،  اسالمی  انقالب 
منطقه  انقالب های  در  اجتماعی  شبکه های 
با  و  می برد  بهره  مجازی«  عنوان »مسجد  از 
تکیه بر اطالعات پايگاه خبری »میدل ايست 
اخیر  بررسی های  که؛  می دارد  بیان  آنالين« 
نشان می دهد که تعداد کاربران اينترنتی در 
مصر پس از انقالب موسوم به 25 ژانويه افزايش 
کاربران  تعداد  انقالب،  از  قبل  تا  است.  يافته 
مصری به بیش از 21 میلیون نفر بالغ می شد 
که پس از سقوط رژيم ديکتاتوری مبارک، اين 
تعداد با نزديک به 9 درصد افزايش به بیش 
اين  کارکرد  است.  رسیده  نفر  میلیون  از 23 
شبکه ها به حدی بود که اين جمله بین کاربران 
مصری رواج پیدا کرد؛ انقالب با فیس بوک آغاز 

شد و با تويیتر شدت يافت. )همان: 14(
تونس  و  يمن  از  نمونه هايی  مذکور  مقاله  در 
بیان شده است که همگی به تأثیر شبکه های 
اشاره  آنان  اسالمی  بیداری  در  اجتماعی 
شبکه های  تأثیر  در خصوص  همچنین  دارد. 
اجتماعی بر بیداری مردمی کشورهای غربی 
اجتماعی،  شبکه های  تأثیر  که؛  است  آمده 
داده در منطقه  به جنبش های روی  منحصر 
اسالمی موسوم به بیداری اسالمی نبوده است 
و حتی در بیداری مردمی کشورهای غربی نیز 
اثر بخش بوده است. شهروندان يونانی معترض 
به سیاست های صندوق بین المللی پول و برنامه 
رياضت اقتصادی دولت با اقدام به فراخوان در 
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»سینتاگما«  میدان  در  اجتماعی،  شبکه های 
سبک  به  حتی  و  آمدند  گرد  آتن  در  واقع 
معترضان میدان تحرير مصر، شب هايی را در 

آن جا به صبح رساندند. )همان: 14(
بنابراين توسعه فرهنگی در اين حوزه با توجه 
به عملکرد و نگرش کاربران متفاوت است؛ در 
برخی از موارد کاربران دچار انحطاط باورها و 
ارزش های فرهنگی بر جامعه می شوند و برای 
برخی سبب اعتالی آن باورها است. به بیانی 
واضح تر شبکه های اجتماعی در اين زمینه با دو 
عنوان »چالش« و »فرصت« بر توسعه فرهنگی 

تأثیر گذارند.
با توجه به اهمیت و تأثیر شبکه های اجتماعی 
نظر  به  الزم  قسمت  اين  در  نکته ای  ذکر 
می رسد، و آن ضرورت مديريت فرهنگی است؛ 
اين مديريت در برگیرنده قواعد و معیارهايی 
است که در فرايند فعالیت های فرهنگی بايد 
مراعات شود. در چنین هنگامه ای هر کشور بنا 
بر قوانین و صالح  ديد خود راه و روش مقابله 
می داند،  مغاير  که  فناوری ها  از  دسته  آن  با 
دست  به  تجربه های  اساس  بر  می گزيند.  بر 
از  آمده، کشورهايی بیشترين توفیق مراقبت 
به  که  داشته اند  را  خود  فرهنگی  ارزش های 
روش اقنائی و تولید فن آوری های غنی و قابل 
رقابت در عرصه های بین المللی روی آورده اند. 
تکیه صرف بر برخوردهای دفعی و شیوه های 
سلبی و بازدارنده، می تواند در دراز مدت بخش 
در  را  خالق  و  مستعد  نیروهای  از  عظیمی 
فضای تولیدات فرهنگی و هنری دور کند و 
حکومت ها را به جای صرف وقت برای تدوين 
و اجرای مديريت و برنامه های موفق فرهنگی، 
با چالش های ناگريز و زمان بر درگیر سازد. در 
چنین فضايی عطش برآمده از اعماق جامعه به 
ويژه در نسل نو برای تأمین اين نیاز از راه توسل 
به شیوه ای گوناگون به همان، به آبشخورهای 
نیروی  پیش تر  که  می برد  پناه  ممنوعه ای 
انسانی و امکانات گسترده ای برای تقابل با آن ها 

به کار گرفته شده اند.

اطالعات  انتقال  سرعت  و  ويژگی  دلیل  به 
مراقبت  روش های  اجتماعی،  شبکه های  در 
گلخانه ای از ارزش های فرهنگی راه به موفقیت 
نمی برند و تنها به کم رنگ شدن آن ارزش ها 

می انجامد.
که  کرده اند  ثابت  نزديک  و  دور  تجربه های 
ارزش ها و قابلیت های يک جامعه با حضور فعال 
در میدان ها و رقابت های جهانی و از راه تعامل 
با ديگر فرهنگ ها می توانند به رشد و بالندگی 

بیشتر برسد. )اسماعیل عباسی، 1392: 19(
اطالعات  به  دسترسی  گسترش  ب( 
و  کارآمد  محتوای  تولید  و  کاربردی 

متناسب با نیازهای جامعه 
اطالعات عبارت است از؛ داده های شکل گرفته 
مفید  و  معنادار  که  طوری  به  يافته  تغییر  و 
پديده ای  و  آمیخته  بشر  با  اطالعات  باشند. 
اجتماعی محسوب می شود زيرا انسان ها سبب 
انتقال اطالعات هستند. اطالعات بايد بتواند در 
سیستم ذهنی دريافت کننده دگرگونی ايجاد 

کند و از بی نظمی بکاهد.
اطالعات در حال حاضر ابزار اقتدار و يکی از 
عناصر بنیادی توسعه است. هر نظامی خواستار 
تحول و پويايی است؛ ناگزير است از اطالعات 
بهره مند شود. به ويژه در حال حاضر که سرعت 
توسعه فزاينده گشته است، اطالعات به عنوان 
در  برجسته ای  نقش  توسعه،  بالقوه  نیروی 

جامعه به عهده دارد.
امروزه فناوری اطالعات در مقايسه با وسايل 
وسیع تر  مراتب  به  دامنه ای  جمعی  ارتباط 
دارد و امکاناتی، برای تغییر و پیش بینی، و 
دورنمای تازه ای را در زمینه توسعه فرهنگی 
ارائه می نمايد. فناوری اطالعات امکان برقراری 
ارتباط و تبادل سريع اطالعات بیش از پیش 
را میسر نموده، به طوری که افراد هر کجا که 
باشند می توانند آخرين اطالعات مورد  نیاز خود 
را در هر زمینه ای دريافت کنند و بی شک تأثیر 
اين پديده بر محیط های فرهنگی نمايان است ، 
کاربرد فراوان اطالعات در فرهنگ سبب شده 
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است تا محیط های سنتی فرهنگی به سوی 
محیط های فرهنگی مدرن توسعه و ارتباطات 
يابد. )مرجان نیک  افزايش  میان جوامع بشر 

بخت، 1388: 5(
به عبارت ديگر پیشبرد توسعه فرهنگی قبل از 
هر چیز به دسترس پذيری مطلوب اطالعات 
اقشار جامعه بستگی دارد. جامعه  برای تمام 
بدون اطالعات، پتانسیل حرکت و پويايی در 
اشاعه  و  آوری  فراهم  ندارد.  را  بخشی  هیچ 
اطالعات مطابق با نیازهای جامعه، تنها با کمک 

روش های نوين اطالعاتی میسر خواهد شد. 
به اين ترتیب يکی از مهم ترين نکاتی که در 
توسعه فرهنگی بايستی مورد توجه قرار بگیرد 
اين است که مراکز فرهنگی بايد با استفاده از 
فناوری های نوين از جمله شبکه های اجتماعی، 
به گردآوری و تولید اطالعات فرهنگی بپردازند 
و  دهند  قرار  عموم  دسترس  در  را  آن ها  و 
نبايد اجازه داد که جامعه صرفا مصرف کننده 

اطالعات باشد.
بر  انسانی  ارتباطات  که  اين  ديگر  مطلب 
و  تصويری  نوشتاری،  صوتی،  به؛  نوع  اساس 
ابراز  اخبار،  اطالعات،  به؛  محتوايی  اساس  بر 
اساس  بر  و   ... و  تبلیغ  آموزش،  احساسات، 
چگونگی به؛ دو سويگی، يک سويگی؛ کیفیت 
و کمیت، سرعت انتقال، میزان هزينه، دسترس 
پذيری، فاصله و بسیاری از مقوالت ديگر قابل 
طبقه بندی هستند. اينترنت، قابلیت انجام تمام 
انواع ارتباطات را دارد و اين مفهوم »بزرگراه 
اطالعاتی« است. شبکه های اجتماعی نیز ورای 
مرزهای جغرافیايی، فیزيکی و اجتماعی، جهان 
به يک دهکده نموده و سبب شده  را مبدل 
نزديک  بسیار  ارتباطی  هم  با  افراد  که  است 
افراد  مجازی  فضای  اين  در  باشند.  داشته 
دست به تعامالت و ارتباطات و تبادل اطالعات 
می زنند. )مسعود کوثری، 1386: 21 - 20( 
بلکه  نیستند،  منفعل  شبکه ها  اين  مخاطب 
کاربران، تولیدکننده محتوا هستند. به گونه ای 
موضوع  تاکنون،  میالدی   2005 سال  از  که 

شبکه های اجتماعی اصلی ترين مشغله کاربران 
اينترنت بوده است. )حمید ضیايی پرور و سید 
وحید عقیلی، 1388: 24؛ محمد رضا رسولی 
و  مقبولیت  اين  مرادی، 1391: 57(  مريم  و 
استقبال گسترده به پديدار شدن »شبکه های 
محلی بزرگ« منجر شده است. )جواد يزدان 

پناه، 1389: 7 - 6(
يکی از علل اين استقبال گسترده اين است 
افراد  هیچ گاه  حقیقی  دنیای  در  مسلما  که 
مورد عالقه  اطالعات  و  عالقه مند، موضوعات 
خود را به اين گستردگی نمی يافتند. )همان: 4 
- 3؛ محمد رضا رسولی و مريم مرادی، 1391: 

)61 - 62
شبکه های  ويژگی های  و  کارکردها  از  يکی 
سرعت  گسترش،  سهولت،  يعنی  اجتماعی 
دسترسی به اطالعات روز آمد، متنوع و فراوان 
تولید محتوا و ذخیره و  و همچنین سهولت 
بازيابی اطالعات و ... است. به اين ترتیب اين 
مؤثر  فرهنگی  توسعه  در  می توانند  شبکه ها 

باشند. 
ج( حفظ و حراست از شخصیت و هویت 

افراد جامعه
تأثیرگذار  و  مهم  ويژگی های  از  ديگر  يکی 
شبکه های اجتماعی، هويت کاربران و حفظ و 
حراست از آن يا تخريب، تغییر و جعلی شدن 
آن در عرصه فرهنگی جامعه است. هويت افراد 
در جامعه بیانگر باورها، اعتقادات و نگرش آنان 
افراد  هويت  اين  و  است  گوناگون  مسائل  به 
جامعه است که فرهنگ آنان را شکل می دهد؛ 
جامعه ای که افراد آن دارای هويتی سالم و ثابت 
برخوردار  فرهنگ غنی  از  است،  ارزش مدار  و 
است و اين هويت های واقعی و هدفمند هستند 

که سبب توسعه فرهنگی جامعه می شوند.
جهت تبیین موضوع هويت و کارکرد آن در 
که  بدانیم  است  الزم  اجتماعی  شبکه های 
شبکه های اجتماعی دارای ارزش واقعی برای 
تمام کسانی است که عضو اين شبکه ها هستند. 
ارزش های  بودن  اجتماعی  شبکه  يک  عضو 
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فردی و گروهی را اعتال می دهد و خود تبديل 
اين  اما در عین حال  ارزش می شود،  به يک 
سرمايه ابزاری يا سرمايه شخصی؛ تحصیالت 
و هنرها، که دارای ارزش های مختلف از مثبت 
تا منفی هستند، می توانند چهره های متضادی 
از خود ارائه دهند. )غالمعباس توسلی و مرضیه 

موسوی، 1382: 84(
از اين موضوع تحت عنوان »خود ابرازی« ياد 
می شود. در مقاله؛ نقش تفاوت های فرهنگی 
شبکه  سايت های  کاربران  ابــرازی  خود  در 
اجتماعی، به نقل از گافمن آمده است؛ از بعد 
است که  مفهوم  بدان  ابرازی  اجتماعی، خود 
در واکنش اجتماعی، انسان تمايل به کنترل 
اين  بروز می دهد.  از خود  که  دارد،  تصويری 
و  مثبت  تأثیر  ايجاد  برای  سويی  از  مطلب 
دريافت پاداش بعد از آن است و از سوی ديگر، 
به ارائه تصويری از خود می پردازد که شخص 
در ذهن خود دارد. )اشرف احد زاده، 1391: 
23( بنابراين خود ابرازی يک رفتار اجتماعی 
برآمده از هدف است که با آگاهی مخاطبان در 

موقعیت های خاص، رابطه مستقیم دارد.
کامپیوتری  ارتباطات  مانند  محیط هايی  در 
گیرنده پیام، فرستنده آن را نمی بیند؛ بنابراين 
اين رو  از  نشانه های بصری منتقل نمی شود. 
فرستنده پیام به راحتی می تواند پیام خود را 
کنترل نمايد و تصويری از خود نزد مخاطب 
او  واقعیت وجودی  با  بسازد که ممکن است 

تفاوت زيادی داشته باشد.
برخی ها معتقد هستند محیط های کامپیوتری 
را بايد به دلیل داشتن چنین قابلیت هايی ستود؛ 
چرا که افراد به هنگام مواجه با موقعیت های 
خجالت آور و به هنگام پنهان ساختن جوانب 
ناخوشايند وجودی خويش می توانند تعامالت 
خود را از طريق ارتباطات کامپیوتری داشته 
باشند. مشکل استفاده از پیام های غیر کالمی 
و نشانه ها در تعامالت و ارتباطات کامپیوتری، 
می نمايد.  تسهیل  را  انتخابی  ابــرازی  خود 

)همان: 23(

ابرازی  اين خود  نیز  اجتماعی  در شبکه های 
انتخابی، ديده می شود؛ کاربران در حین ارائه 
خود به ديگران، تالش می نمايند تا باالترين 
کنترل را بر فرد مقابل داشته باشند تا بتواند 
ويژگی هايی برخالف نسخه ايده آل از خود را، 

در ذهن به حداقل برساند. 
ادعا  اين  بر موارد مطرح شده می توان  عالوه 
را مطرح نمود که ايجاد ارتباط در شبکه های 
چهره  به  چهره  روابــط  میزان  از  اجتماعی 
افراد می کاهد، تا آن جا که برخی از اصطالح 
در  می نمايند؛  استفاده  بیمارگونه«  »دوستی 
اين وضعیت فرد به دلیل استفاده از پیام های 
فوری و مجازی و از دست دادن ارتباط دوستان 
قديمی خود دچار پريشانی می گردد و همین 
امر در دراز مدت زمینه فرديت و عدم هماهنگی 
میان عاليق و ارزش های فرد و جامعه را باعث 
می شود که می تواند سرمايه فرهنگی افراد را 
به میزان قابل توجهی کاهش دهد. به عبارتی 
اتکا به ايجاد و ادامه روابط توسط کامپیوتر و 
خصوصا شبکه های اجتماعی را می توان به لبه 
سالمت،  فقط  که  نمود؛  تشبیه  شمشیر  تیز 
مستلزم استفاده درست و به جای آن است. 
)اسماعیل کاووسی و حسنا کاظمی، 1392: 

)32
در  جعلی  هويت  پی  در  که  ديگری  مبحث 
امنیت  اجتماعی مطرح می گردد؛  شبکه های 
خصوصی  حريم  حفظ  و  شخصی  اطالعات 
خطر  جعلی،  هويت  پی  در  است،  کاربران 
سرقت اطالعات و هک کردن و سوء استفاده 
امنیتی  آسیب پذيری  و  شخصی  اطالعات  از 
شبکه های اجتماعی و رخ دادن جرائم اينترنتی 
مطرح می شود. )داس بیسواجیت، 1391: 121 
- 119( همین هويت های جعلی می توانند تا 
اندازه زيادی بر زندگی ساير اعضا اثرگذار باشند 
تهديداتی  کنار  در  اجتماعی  شبکه های  .اما 
که درباره از بین رفتن هويت دارند می توانند 

زمینه ای جهت تعالی آن باشد.
د( اصالح سبک زندگی
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و  سو  يک  از  اجتماعی  شبکه های  جذابیت 
سهولت فعالیت در اين دسته از جوامع از سوی 
میان عضويت  رابطه  تا  می شود  ديگر، سبب 
تغییرات  و  اجتماعی  در شبکه های  و حضور 
مربوط به سبک زندگی کاربران، به عنوان يک 
پرسش جدی برای پژوهشگران عرصه فرهنگ 

و ارتباطات مطرح شود.
مفهوم سبک زندگی، ناظر به شیوه زندگی افراد 
بوده و در ارتباط با موضوع شبکه های اجتماعی 

از دو نظر حائز اهمیت است: 
1. تغییر جايگاه استفاده از اينترنت و شبکه های 
اجتماعی در سرانه مصرف اعضای شبکه های 

اجتماعی. 
شیوه  به  ناظر  فرهنگی  نمادهای  تغییر   .2
در  حضور  و  عضويت  نتیجه  در  زندگی، 
شبکه های اجتماعی. )حسن بشیر و محمد 

صادق افراسیابی، 1392: 13(
سرانه مصرف، هدر رفتن زمان 

شبکه های اجتماعی، امروزه با استقبال فراوانی 
افراد  و  است  شده  مواجه  جوامع  سوی  از 
فراغت  اوقات  از  توجهی  قابل  بسیاری بخش 
به  می کنند؛  شبکه ها سپری  اين  در  را  خود 
طوری که، مورد اعتراض ساير اعضای خانواده 
عضو  متنوعی  اهداف  با  افراد  می شوند.  واقع 
اين شبکه ها می شوند که مهم ترين آن اهداف 
را سرگرمی دانسته اند. استفاده کاربران از اين 
شبکه ها در مقايسه با ساير فعالیت های فراغتی 
در مقادير باال و متوسط نسبت به ساير مقادير، 

کامال برتری دارد. )همان: 9(
هنگامی که افراد بیشتر وقت خود را به استفاده 
از اين شبکه ها اختصاص می دهند و ساعت های 
و  با دوستانشان  برای چت کردن  را  بسیاری 
در   ... و  کردن صفحه شخصی  خويش  چک 
شبکه های اجتماعی، صرف می کنند. در واقع 
تبديل شده  ناآگاهانه«  »عادتی  به  عمل  اين 

است.
مقاله »شبکه های اجتماعی اينترنتی، تحلیلی 
انتقادی آثار آن ها بر زندگی فردی و اجتماعی« 

به نقل از مايکل فینچل روانشناس، اعتیاد به 
فیس بوک را اين گونه توصیف می کند؛ وقتی 
کسی به فیس بوک اعتیاد پیدا کند، استفاده 
روزمره  فعالیت های  جايگزين  فیس بوک  از 
وی نظیر غذا خوردن، کار، بیداری، خواب و 
... می شود. در ادامه نظر دکتر محمد حسین 
حبیل، مدير مرکز علوم اعتیاد در دانشگاه مااليا 
را بیان می دارد؛ اين مسئله يک نوع ناهنجاری 
ذهنی است که در اثر عملکرد نادرست سیستم 
که  می شود  باعث  و  است  داده  رخ  اعصاب 
رفتارهای نابهنجار جايگزين رفتارهای بهنجار 

شوند. )داس بیسواجیت، 1391: 125(
اين امر، يعنی اعتیاد به استفاده از شبکه های 
اجتماعی سبک زندگی کاربران را با خطراتی 
جدی رو به رو می سازد. اين افراد رابطه رو در 
رو کمتری با افراد ديگر پیدا کرده و به روابط 
همین  به  می شوند.  وابسته  مجازی  دنیای 
اجتماعی  شبکه های  برخی  که  است  علت 
و  می نامند  زمان  دهنده  هدر  بزرگ ترين  را 
اعتیاد به آن را در رديف اعتیاد به مواد مخدر 
بر منزوی شدن  بر می شمرند. عالوه  الکل  و 
کاربران، از بین رفتن روابط سنتی و خانوادگی، 
سالمتی جسمانی و روحی آنان با مشکل رو 
به رو می شود و از طرفی صرف اين زمان های 
طوالنی انسان را از انديشیدن به موضوع های 
جدی اجتماعی، فرهنگی و ... باز می دارد و اين 
گونه سرمايه های ملی جوامع به هدر می رود 
و جامعه ای متفرق و بی سامان شکل می گیرد. 
)اسماعیل کاووسی و حسنا کاظمی، 1392: 
29 - 18؛ داس بیسواجیت، 1391: 125 – 

)120
عده ای نیز معتقد هستند که با شکل گرفتن 
ارتباطات ناسالم در شبکه های اجتماعی، آن 
شبکه ها وسیله ای برای زير پا گذاشتن پیمان ها 
خیانت  و  دروغگويی  و  اخالقی  تعهدات  و 
می گردند. )داس بیسواجیت، 1391: 127 - 

)126
 تغییر نمادهای فرهنگی 
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اجتماعی  شبکه های  ويژگی های  به  توجه  با 
نمادهای  تغییر  جهانی شدن«  »دو  نظريه  و 
فرهنگی کاربران واضح می گردد. بر اساس اين 
نظريه؛ ظهور جهان مجازی به موازات جهان 
فیزيکی ترکیب های پنج گانه ای را موجب شده 
در  پارادايمیک  و  بزرگ  تغییراتی  که  است 

فضای زندگی به وجود آورده:
 فیزيکی- مجازی شدن ارتباطات انسانی، يعنی 
خارج شدن ارتباطات انسانی از قلمرو و جبر 
زمان و مکان فیزيکی خارج در اثر گسترش 
استفاده از ابزارهای ارتباطی مبتنی بر شبکه 

اينترنت. 
 فیزيکی- مجازی شدن زمان، به معنای تغییر 
که  شده  فضايی  دو  جهان  در  زمان  مفهوم 
برخوردار از انباشت ظرفیت های زمانی می شود. 
 فیزيکی- مجازی شدن کار، به معنای تبعیت 
کار از منطق عددی که بر خالف کار فیزيکی 
که منعکس کننده زمان کامل انجام کار است، 

منجر به ارزش کامل زمان می شود.
 فیزيکی- مجازی شدن فرهنگ، يعنی جدا 
به  چسبیده  خصیصه های  از  فرهنگ  شدن 
و  سرعت  از  فرهنگ  برخورداری  و  جغرافیا 

حرکت شتابان و لحظه ای. 
 فیزيکی- مجازی شدن تعلقات و وابستگی ها، 
به معنای ايجاد ظرفیتی به وسعت همه جهان 
و  فرهنگی  تعلقات  و  جمعیت  حرکت  برای 

اجتماعی. )س.ر عاملی، 1383: 23 - 19(
و  اينترنتی  اجتماعی  »شبکه های  مقاله  در 
سبک زندگی جوانان« به نقل از کاستلز در اين 
زمینه آمده است؛ بهايی که بايد برای ورود به 
اين سیستم )جوامع مجازی( پرداخت، تطابق 
سیستم  و  ورودی هــا  زبان،  منطق،  با  يافتن 
رمزگذاری و رمزگشايی آن است. از همین رو 
است که اين سیستم چنان نقش مهمی در 
تأثیرات اجتماعی مختلف دارد که به جای يک 
سیستم چندرسانه ای مرکزی، بايد يک شبکه 
ارتباطی افقی دارای کانون های متعدد همچون 

اينترنت ايجاد شود. )همان: 6(

در  فرهنگی  نمادهای  تغییر  موارد  ديگر  از 
سبک زندگی می توان به تفاوت در معیارهای 
دوست يابی، بر هم ريختن روابط خانوادگی و ... 
اشاره کرد که به صورت مختصر به آن ها اشاره 

گرديد. 
و  اينترنتی  اجتماعی  »شبکه های  مقاله  در 
اين  آمار  ارائه  از  بعد  جوانان«  زندگی  سبک 
فیزيکی-  که  می کند  بیان  را  نتیجه گیری 
فیزيکی-  انسانی،  ارتباطات  شدن  مجازی 
شدن  جدا  معنای  به  فرهنگ  شدن  مجازی 
فرهنگ از مشخصه های چسبیده به جغرافیا را 
به دنبال داشته است؛ به طوری که بازيگران 
شبکه تحت تأثیر روابط ناشی از ساختار شبکه، 
اشکال جديد جامعه پذيری را تجربه کرده اند. 

)همان: 10(
برای مثال پس از بررسی شیوه به کارگیری 
الفاظ و عبارات مرتبط با ادبیات افراد، به اين 
نتیجه رسیده است که بسیاری از بانوان که در 
محدوديت هايی  دارای  جامعه  بیرونی  محیط 
مخالف  جنس  با  ارتباط  بــرقــراری  ــرای  ب
هستند، در شبکه های اجتماعی برخی از آن 
محدوديت ها را کنار گذاشته و رفته رفته به 
مبادرت  مخالف  جنس  با  صمیمانه  ارتباط 
پوشش  نوع  انتخاب  در  اين حالت  می ورزند؛ 
که يکی از شاخص های سبک زندگی است نیز 

وجود دارد. )همان: 10 - 9(
عضويت  میان  که  می شود  مشاهده  بنابراين 
عنوان  )به  اجتماعی  شبکه های  در  حضور  و 
جهان مجازی( و سبک زندگی افراد )به عنوان 
جهان واقعی( ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و 
باشد،  شده  نهادينه  کاربران  در  فرهنگ  اگر 
ايشان تغییر چندانی نمی کند  سبک زندگی 
اين  از  استفاده صحیح  و  زمان  مديريت  با  و 
فناوری می تواند بر ساير کاربران اين شبکه ها 
تأثیر مثبت گذاشته و خود نیز از آسیب های 

آن در امان باشد.
نتیجه گیری 

انجام  نوشتار  اين  در  که  بررسی هايی  نتايج 



شماره 21
مرداد 95

85

شبکه های  که  دارد  آن  از  حکايت  گرديد، 
اجتماعی و فرهنگ، تأثیری متقابل بر يکديگر 
دارند. به اين معنا که شبکه های اجتماعی با 
همچون  خود  فرد  به  منحصر  قابلیت های 
انتقال،  باالی  سرعت  دسترسی،  در  سهولت 
تنوع و حجم باالی مطالب و مفاهیم، مقبولیت 
فراهم  فرهنگی  توسعه  برای  را  زمینه   ... و 
حاصل  زمانی  فرهنگی  توسعه  اما  مــی آورد. 
می شود که کاربران از اين فناوری به صورت 
که  چرا  کنند  استفاده  هدفمند  و  مطلوب 
شبکه های اجتماعی در کنار امتیازات ويژه ای 
که در زمینه توسعه فرهنگی دارند می توانند 

سبب انحطاط فرهنگی گردند. 
منحصر  ويژگی های  با  فرهنگ  طرفی  از 
در  خود  توسعه  سبب  می تواند  فردش  به 
را  فرهنگ  اگر  گردد؛  اجتماعی  شبکه های 
همراه قابلیت ها و ويژگی هايش در شبکه های 
اجتماعی توسعه دهیم، به قدرتی نرم در اين 
بر  عالوه  که  قدرتی  يافته ايم،  دست  عرصه 
توسعه فرهنگی، زمینه توسعه در ديگر ابعاد آن 
جامعه يعنی توسعه اجتماعی، اقتصادی و ... را 

نیز فراهم می آورد.
اين مطلب مؤيد آن است که بايستی کاربران 
فرهنگی  آرمان های  و  ــا  ارزش ه به  متعهد 
زمینه  اين  در  مسئوالن،  همچنین  و  جامعه 
مديريت فرهنگی داشته باشند تا با مديريت 
و برنامه ريزی صحیح از اين فناوری در جهت 
فرصتی برای توسعه فرهنگی بهره مند گردند 
در غیر اين صورت اين فرصت تبديل به تهديد 

خواهد شد. 
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بررسی نفوذ شبکه های اجتماعی مجازی در میان 
کاربران ايرانی، فصلنامه رسانه، سال بیستم، شماره 

4 شماره پیاپی 80.
در . 18 فرهنگی  مديريت   .)1392( اسماعیل.  عباسی، 

شماره  مرداد  تنديس،  اجتماعی،  شبکه های  عصر 
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ظهور . 19 اطالعات  عصر   .)1380( مانوئل.  کاستلز،   
افشین  و  علیقلیان  احد  ترجمه  شبکه ای،  جامعه 
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شماره 21
مرداد 95
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خاکباز، تهران، انتشارات طرح نو. 
20 .  .)1392( حسنا.  کاظمی،  و  اسماعیل  کاووسی، 

تحکیم  بر  اجتماعی  شبکه های  تأثیرات  بررسی 
سرمايه اجتماعی، روابط عمومی ارديبهشت، شماره 

.86
کاربران . 21 فرهنگی  جهان   .)1386( مسعود.  کوثری، 

تهران،  ــات«،  »اورک دوست يابی  شبکه  در  ايرانی 
پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات. 

 محسنی، منوچهر. )1380(. جامعه شناسی جامعه . 22
اطالعاتی، تهران، ديدار.

 محالتی، صالح الدين. )1378(. مجموعه فرهنگ . 23
سوی  به  توسعه  فرهنگی  بعد  يونسکو،  توسعه  و 

رهیافتی علمی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
 مک کی، هیو، با همکاری میلپز، وندی و رينولدز، . 24

پال. )1386(. تحقیق در جامعه اطالعاتی، ترجمه 
توسعه  و  مطالعات  دفتر  تهران،  کريمیان،  رامین 

رسانه ها.
 مهدی زاده، سید محمد. )1389(. نظريه های رسانه: . 25

تهران،  انتقادی،  ديدگاه های  و  رايج  انديشه های 
انتشارات همشهری.

توسعه، . 26 و  ارزش ها  پور، محمدتقی. )1378(.  نظر   
تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی.

 نیک بخت، مرجان. )1388(.  نفش فناوری اطالعات . 27
در توسعه فرهنگی، روابط عمومی، بهمن شماره 70.

 يزدان پناه، جواد. )1389(. اطالع رسانی کتاب از . 28
طريق رسانه اجتماعی، فصلنامه کتاب مهر، شماره 
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