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چکید�ه
کانون  در  روزها  این  که  جدیدی هستند،  پایگاه های  اجتماعی،  شبکه های 
پایگاه ها  اینترنت قرار گرفته اند. این  گونه  توجه کاربران شبکه های جهانی 
بر مبنای تشکیالت آنالین فعالیت می کنند و هر کدام دسته ای از کاربران 
اینترنتی با ویژگی خاص، را گرد هم می آورند. شبکه های اجتماعی را گونه ای 
از  جدیدی،  شکل  به  دستیابی  امکان  که  می دانند  اجتماعی  رسانه های  از 
آورده اند.  فراهم  را  اینترنت  در  محتوا  اشتراک گذاری  به  و  ارتباط  برقراری 
شبکه های اجتماعی مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند، 
و  زندگی  بر  خوبی  به  توانسته اند  ندارند،  زیادی  خیلی  عمر  که  این  با  که 
هویت مردم تأثیرگذار باشند. مردم بسیاری در سنین مختلف و از گروه های 
از  و  آمده اند  هم  کنار  مجازی  اجتماعی  شبکه های  در  متفاوت  اجتماعی 
فاصله های بسیار دور در دنیای واقعی، از طریق شبکه های اجتماعی با هم 
امروز  دنیای  در  پررنگی  نقش  اجتماعی  شبکه های  می کنند.  برقرار  ارتباط 
دارند و نمی توان این نقش را نادیده گرفت. در این مقاله سعی بر آن داریم 
تا بعد از بیان مفاهیمی در مورد شبکه های اجتماعی، به بیان کارکردهای 
خاص شبکه های اجتماعی امروزی پرداخته و نقش شبکه های اجتماعی در 

تغییر هویت مخاطبان در دنیای مجازی را بیان نماییم.
واژگان�کلید�ی

شبکه های اجتماعی، اینترنت، رسانه، روابط اجتماعی، هویت.

مقدمه
اینترنت به عنوان یکی از مهم ترین ابداعات بشر 
در قرن اخیر، با قابلیت ها و کارکردهای متعدد 
و گسترده اش، بخش های مختلف زندگی انسان 
را تحت تأثیرات مثبت و منفی خود قرار داده 
هدف  و  مبنا   )1394 همکار،  و  )آزاد  است. 
اصلی اینترنت، برداشتن فاصله جغرافیایی میان 

انسان های سراسر دنیا و ایجاد تحول در عرصه 
ارتباطات و تبادل اطالعات است، در حالی که 
هنوز هیچ  کس تصور نمی کرد که روزی جنبه 
اجتماعی اینترنت به صورت کاربرد اصلی آن 
به  پای  اینترنتی  اجتماعی  درآید، شبکه های 

عرصه وجود گذاشتند.
»شبکه«  کلمه  دو  از  اجتماعی«  »شبکه 
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نوع  این  است.  شده  تشکیل  »اجتماع«  و 
داللت  آن  ماهیت  در  معنا  دو  به  نام گذاری 
دارد: نخست تأکید می نماید که ماهیت این 
این  که  این  دوم  و  است  شبکه  سایت،  نوع 
نوع از شبکه با ارتباطاتی که بین کاربران آن 
شکل می گیرد، تبدیل به یک اجتماع هدفمند 
می گردد. برقراری ارتباط در این نوع شبکه ها 
برای همگان میسر و کامال اختیاری است و 
دارند  تمایل  که  کسی  هر  با  می توانند  افراد 
ارتباط برقرار نموده یا ارتباط خود را رد نمایند.

آن،  کاربران  که  آنالین  جامعه ای  به  بنابراین 
فیلم ها،  تصاویر،  اطالعات،  اشتراک  به  مجاز 
و  دیگران  با  ارتباط  برقراری   ،... و  نرم افزارها 
هستند،  جدید  افــراد  ارتباط  نشانی  کشف 
شبکه های  چنین  گویند.  اجتماعی«  »شبکه 
اجتماعی را می توان برگرفته از تکنولوژی وب 2 
برشمرد که در آن، اعضا با مشارکت و همفکری 
محتوای  ساختن  به  برنامه ها  از  استفاده  با  و 
شبکه های  بیشتر  می پردازند.  الکترونیکی 
اجتماعی برای برقراری تعامل با کاربران خود، 
راه های گوناگونی مانند رایانامه، خدمات پیام 
فوری، اشتراک تصاویر، موسیقی، صوت و فیلم 

فراهم می کنند.
شبکه های  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی 
سایت های  امکانات  یکپارچه سازی  اجتماعی، 
مختلف است. امکاناتی از قبیل ایجاد صفحات 
و  وبالگ ها  ساخت  شخصی،  پروفایل های  و 
از  اطالع  اینترنتی،  میکروبالگ ها، جستجوی 
اخبار و رویدادها، شرکت در فضاهای گفتگو 
از قبیل چت روم ها و فروم ها، فضایی شبیه به 
سایت های عکس برای دریافت تصاویر و فایل ها 
که تا پیش از این کاربران برای استفاده از هر 
کدام باید عضو چندین سایتی می شدند، هم 
اکنون اطالعات از طریق تنها یک عضویت در 

شبکه اجتماعی قابل دسترس است.
شبکه های اجتماعی

رسانه های  از  گونه ای  را  اجتماعی  شبکه های 
اجتماعی می دانند، که امکان دستیابی به شکل 
جدیدی از برقراری ارتباط و به اشتراک گذاری 

محتوا را در اینترنت فراهم آورده اند. این شبکه ها 
با این که عمر زیادی ندارند، اما توانسته اند در 
شبکه  مفهوم  باشند.  تأثیرگذار  مردم  زندگی 
اجتماعی بر مبنای تغییرات اجتماعی بسیاری 

قرار دارد که از طریق فناوری ایجاد شده اند.
آن چه در این شبکه ها اهمیت پیدا می کند، این 
ایده های جدید جوامع در دسترس  است که 
همه قرار می گیرند و به راحتی گسترش پیدا 
می کنند و امکان ارائه ایده های جدید اجتماعی 
و تفکرات نوین جامعه پذیری فراهم می گردد. 
گسترده  شبکه های  وجود  واسطه  به  امروزه 
پیدا  تحقق  »جهانی شدن«  مفهوم  اجتماعی، 
دسترس  در  و  نفوذپذیر  مرزها  و  است  کرده 
آن  از  حاکی  آینده  تغییرات  روند  شده اند. 
این  جهانی شدن  و  شدن  شبکه ای  که  است 
انواع  از  بسیاری  شدن  برجسته  باعث  پدیده 
خاص گرایی های فرهنگی و از جمله تأثیر بر 
و  )آزاد  شد.  خواهد  آن  ابعاد  و  هویت  حوزه 

همکار، 1394( 
شبکه های اجتماعی فرصت های بسیار زیادی 
را برای افراد فراهم می کنند، ازجمله موارد زیر:

y  کیفیت بخشی امر  به  همه  جانبه  کمک 
آموزشی.

y .تربیت نیروی انسانی کارآمد
y .یادگیری انعطاف پذیر
y .دسترسی آسان به منابع اطالعاتی
y .کاهش هزینه های آموزشی
y  بازآموزی معلمان و افزایش مهارت و دانش

شغلی.
y .یک فرصت یادگیری مادام العمر
y .انعطاف پذیری در ابزار و امکانات آموزشی
y )1394 ،ایجاد فرصت های آموزشی برابر. )فتحی

به  رغم مزایایی که برای همگانی شدن فناوری 
اطالعات و ارتباطات عنوان شد، خطراتی نیز در 

این فناوری وجود دارد:
y .افزایش شکاف طبقاتی
y  دسترسی آسان به منابع مغایر با ارزش ها و

هنجارهای جوامع مختلف.
y .نیاز مخاطبان به سواد رایانه ای
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y  لزوم وجود استانداردهای خاص برای ارزیابی
و برنامه های آموزشی.

y .مسئله صدور و اعتبار گواهی نامه
y .متواری کردن آموزش گران
y .آموزش به زبان غیر بومی
y .مسائل مربوط به حق مؤلف منابع اطالعاتی
y  .نیاز به استفاده از ابزارها و تجهیزات خاص

)فتحی، 1394(
شاید مهم ترین بخش از رسانه های اجتماعی، 
شبکه ها  این  باشند.  اجتماعی  شبکه های 
مبتنی به تبادل اطالعات بین افراد در فضای 
مجازی است. شبکه های اجتماعی این قابلیت 
را به کاربران می دهد، که اطالعات خود شامل 
باعث  نهایت  در  که  را   ... و  فیلم ها  تصاویر، 
تقویت روابط افراد می شود، به اشتراک بگذارند. 
از  بخش  محبوب ترین  اجتماعی  شبکه های 
به  می تواند  که  هستند  اجتماعی  رسانه های 
شکل فردی و نیز حرفه ای مورد استفاده قرار 
بسیار متداول  این شبکه ها  از  استفاده  گیرد. 
است و دو سوم افرادی که از اینترنت استفاده 
می کنند.  مراجعه  شبکه ها  این  به  می کنند، 
به  می توان  شبکه ها  این  معروف ترین  از 
فیس بوک و توییتر اشاره کرد که نقش مهمی 
ابزار  عنوان  به  انقالبی  ایده های  گسترش  در 
این  داشته اند.  عربی  کشورهای  تحوالت  در 
شبکه ها، کاربران مختلف با عقاید مختلف را به 
هم مرتبط می سازند و ارتباطات میان آن ها را 
تسهیل می کنند و آن ها را از نظرهای دیگران 
اطالع   وسیله  می توانند  و  می گردانند  مطلع 
دانایی های  افزایش  نیز  و  خبررسانی  رسانی، 

افراد گردند. )کاظمی و همکار، 1394(
معتقد   )1389( دلیلی  و  حسین  استاد 
در  حضور  به  کاربران  تمایل  که  هستند؛ 
نهادن  اشتراک  به  و  اجتماعی  شبکه های 
اطالعات موجب گردیده تا بازاریابی های حوزه 
فناوري هاي مجازي به دنبال کسب منافع از 
این فرصت نو ظهور باشند. تبادل اطالعات در 
این شبکه ها آن  قدر وسیع و فعالیت در این 
حوزه آن چنان جذاب است، که سازمان ها و 

دستگاه هاي اطالعاتی فعالیت در آن را آمیخته 
با سرفصل های اقتصادي- اجتماعی نمودند و 
با ارائه خدمات و فضاهاي رایگان، کاربران را 
در اقصی نقاط جهان به شرکت در شبکه هاي 
اجتماعی ترغیب نمودند .همچنین بین استفاده 
و  اجتماعی  شبکه هاي  از  مختلف  نسل هاي 
همچنین انگیزه های آن ها از پیوستن به فضاي 
مجازي تفاوت های قابل توجهی وجود دارد .به 
عنوان مثال، نتایج تحقیقات نشان داده است 
که مادران نسبت به پدران بیشتر از فیس بوک 
استفاده می کنند و بیشتر دوستان فیس بوکی 
آن ها  خویشاوندان  و  خانواده  اعضاي  مادران، 
هستند؛ اما پدران بیشتر با دوستان فیس بوکی 
برقرار  ارتباط  فیس بوک  از  خارج  در  خود 

می کنند. )علم و همکار، 1394(
شبکه های اجتماعي، شبکه های پویایی اند که 
همواره اعضا و ارتباطات و پیوندهاي بین آن ها 
رو به افزایش است. زنجیره این پیوندها گاهي به 
دلیل فرایند ایجاد ناقص یا به دلیل این که هنوز 
در این شبکه ها انعکاس نیافته اند، )براي مثال، 
دوستان دنیاي واقعي که یک ارتباط اجتماعي 
مجازي ایجاد نکرده اند(، پاره شده و از دست 
می روند. لذا یکي از مسائل مهم در شبکه های 
از  است.  پیوند1  پیشگویي  مسئله  اجتماعي، 
اجتماعي  شبکه های  نیز،  دوست یابی  جنبه 
برخطي مانند فیس بوک داراي حجم انبوهي از 
داده هستند که می توانند با جست وجو در میان 
آن ها و تحلیل اطالعات موجود، در این مورد 
که چه کسي ممکن است بخواهد با دیگري 
دوست شود، پیشگویي کنند و بر اساس این 
پیشگویی ها به کاربران پیشنهادهاي مناسبي 

ارائه دهند. )کی پور و همکار، 1393(
ساختار شبکه های اجتماعي، به صورت، گرافي 
مدل می شود که رأس های گراف همان کاربران 
کاربران،  این  بین  ارتباطات  و  هستند  شبکه 
ارائه  براي  می دهند.  شکل  را  گراف  یال های 
پیشنهاد در این شبکه ها دو رویکرد کلي وجود 
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ویژگی های  بر  مبتني  که  اول  رویکرد  دارد. 
محلي ساختار گراف شبکه است، روشي است 
که معموال در شبکه های اجتماعي برخط مورد 
معموال  شبکه ها  این  می گیرد.  قرار  استفاده 
پیشگویی های خود را بر اساس تعداد دوستان 
مشترکي که دو کاربر دارند، انجام می دهند؛ 
دو  که  دارد  زیادي وجود  بسیار  احتمال  زیرا 
دارند،  زیادي  مشترک  دوستان  که  کاربري 
تمایل داشته باشند با یکدیگر چه در دنیاي 
مجازي و چه در دنیاي واقعي دوست شوند. 
به در  است،  وارد  این روش ها  به  اشکالي که 
نظر گرفتن حداکثر فاصله 2 بین هر دو کاربر 
در گراف شبکه برمی گردد، که ممکن است از 
دقت کافي برخوردار نباشند. )کی پور و همکار، 

)1393
کارکردهای شبکه های اجتماعی

با گسترش شبکه های اجتماعی مجازی، شکل 
شکل  مجازی  فضای  در  زندگی  از  جدیدی 
سنتی  شکل  با  افراد  میان  روابط  و  گرفت 
بر  قابل انکاری  غیر  تأثیر  و  کرد  تفاوت  آن 
بر جای گذاشت. شبکه های  اجتماعی  روابط 
رسانه ها  پرطرفدارترین  از  یکی  اجتماعی 
از  هستند که مخاطبان بسیاری به خصوص 
ایجاد  و  تعاملی  دارند ویژگی های  قشر جوان 
دالیل  از  اجتماعی  روابط  ایجاد  برای  بستر 
مورد استقبال واقع شدن شبکه های اجتماعی 
قابلیت هایی  با  اجتماعی  شبکه های  است. 
که در اختیار کاربران خود قرار می دهند، به 
شده اند  تبدیل  اینترنت  کاربران  اول  اولویت 
فرد با طیف وسیعی از افراد در ارتباط است و 
عالیق خود در زمینه های مختلف را با آن ها به 
اشتراک می گذارد. افراد در شبکه های اجتماعی 
می توانند هویتی کامال دلخواه داشته باشند و بر 
پایه همان هویت دلخواه ارتباط مجازی خود را 
با دیگران گسترش دهند. ظاهر این شبکه ها 
جمع گرا است امروزه تغییرات فرهنگی موجب 
شده که مردم ترجیح دهند در عین تنهایی، 
ارتباطات گسترده ای هم با جهان پیرامون خود 
داشته باشند. شبکه های اجتماعی این خواسته 

را فراهم می کنند. شبکه های اجتماعی مختلف 
با سرویس ها و خدمات مختلف که در اختیار 
کاربران خود قرار می دهند، موجب تأثیرگذاری 
بیشتر روی زندگی آن ها و جامعه و رفتارهای 

اجتماعی می شوند. )اسالمی، 1391(
سازمان دهی انواع گروه های اجتماعی مجازی

شبکه های  وجودی  فلسفه  که  گونه  همان  
گروه های  پیوند  و  تشکیل  واقعی،  اجتماعی 
اعتقادی،  مشترکات  محور  بر  اجتماعی 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است، بسیاری 
از شبکه های اجتماعی در اینترنت نیز با انگیزه 
سازمان دهی کردن گروه های اجتماعی مجازی 
با تکیه بر اشتراکات مختلف شکل می گیرند. 

)آزاد و همکار، 1394(
توسعه مشارکت های اجتماعی

اخیرا تعداد قابل توجهی از شبکه های اجتماعی، 
اجتماعی  مشارکت  توسعه  هدف  با  دقیقا 
شده اند،  ایجاد  خاص  زمینه های  در  مردم 
برای مثال می توان به کاربرد این شبکه ها در 
ایجاد یک تفکر شهروندی، یا حضور در یک 
مشارکت سیاسی و اجتماعی مانند انتخابات، 
راهپیمایی ها و… اشاره کرد. )آزاد و همکار، 

)1394
به اشتراک گذاشتن عالقه مندی ها توسط اعضا

عالقه مندی ها  گذاشتن  اشتراک  به  موضوع 
اهمیتی  چنان  از  اجتماعی،  شبکه های  در 
آن،  بدون  گفت  می توان  که  است  برخوردار 
شبکه اجتماعی معنا نخواهد داشت. هدف از 
این کار آن است که هر یک از کاربران بتوانند 
دغدغه های خود را مطرح نموده و در جریان 
و  )آزاد  بگیرند.  قرار  نیز  دیگران  فعالیت های 

همکار، 1394(
ایجاد محتوا توسط اعضا 

بر خالف سایر رسانه ها که مخاطبان، چندان 
محتوای  انتخاب  و  محتوا  تولید  در  تعاملی 
دلخواه خود ندارند، در وب سایت های شبکه های 
تولیدکننده،  می توانند  اجتماعی،کاربران 
تأثیرگذار و دارای قدرت انتخاب و بهره برداری 
از تنوع بیشتری محتوا باشند. با توجه به این 
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مطلب، پایگاه های شبکه های اجتماعی بیش 
پیشرفت  با  می توانند  دیگری  رسانه  هر  از 
سایر  برتری های  به  جوامع  توسعه  و  فناوری 
رسانه ها همچون تلویزیون که از قوه شنیداری 
و دیداری به خوبی بهره می برد، خاتمه دهند. 

)آزاد و همکار، 1394(
تبلیغات هدفمند  اینترنتی

شبکه های اجتماعی در اینترنت، یکی از منابع 
مهم برای کسب درآمد از راه تبلیغات به شمار 
می آیند؛ چرا که اعضای شبکه های اجتماعی 
در صفحات مربوط به خود درباره عالیق خود 
صحبت می کنند و این به شرکت های تبلیغاتی 
اجازه می دهد که بر اساس همین عالیق، برای 

آن ها آگهی بفرستند. )آزاد و همکار، 1394(
اجتماعات  شکل گیری  مجال  مجازی  فضای 
نظریه  می کند.  فراهم  را  کاربران  از  جدید 
شبکه های اجتماعی شاخه ای از علوم اجتماعی 
است، که شامل طیف گسترده ای از سازمان های 
انسانی است، که گروه های کوچکی از مردم تا 
تمام ملت ها را شامل می شود. مطالعه شبکه، 
آن  منشأ  که  است  میان رشته ای  روش  یک 
در روانشناسی، انسان شناسی و جامعه شناسی 
است و به یکی از تکنیک های تحلیلی تأثیرگذار 
مورد استفاده در علوم اجتماعی بدل شده است. 
در حقیقت یک شبکه اجتماعی، وب سایت یا 
مجموعه وب سایت هایی است که به کاربرانی 
و  افکار  عالقه مندی ها،  ــد  دارن دوســت  که 
با دیگران به صورت  فعالیت های خودشان را 
مجازی  فضای  بگذارند،  اشتراک  به  متقابال 
شبکه های  کل  در  می دهد.  ارائه  را  مناسبی 
یک  از  که  هستند  وب سایت هایی  اجتماعی 
وب سایت ساده مانند موتور جستجوگر، با اضافه 
شدن امکاناتی نظیر گفت وگو، پست الکترونیک 
و ... تشکیل شده اند که خاصیت اشتراک گذاری 
را به کاربران خود ارائه می دهند. این مجموعه 
وب سایت ها، با امکاناتی که دارند تشکیل یک 
ساختار اجتماعی را می دهند که از گروه هایی 
که عموما فردی یا سازمانی هستند، تشکیل 

شده است. )یادگاری، 1392(

آینده شبکه های اجتماعی
با توجه به روند رو به رشد استفاده از اینترنت، 
پدیده  این  به  جدیدی  قابلیت های  پیوسته 
افزوده می شود و به موازات آن نیز، بشر خواستار 
بنابراین، می توان  از آن است.  تازه ای  کارکرد 
به  اجتماعی،  شبکه های  که  کرد  پیش بینی 
مثابه تابعی از اینترنت، در آینده برای زندگی 
انسان ها بسیار مهم تر خواهند بود؛ زیرا پایگاه ها 
گسترش بیشتری خواهند یافت؛ به گونه ای که 
برنامه های کامپیوتری به منظور سهولت زندگی 
فیزیکی اشخاص از طریق شبکه های مجازی، 
قابلیت حمل، حضور و آگاهی از مکان را نیز 

شامل خواهند شد. )بخشی و همکار، 1392(
شبکه  توانست  خواهند  افراد  ترتیب،  این  به 
کنند.  حمل  خود  جیب  در  را  اجتماعی 
نه تنها خواهید  این طریق شما  از  همچنین 
دانست که کدام  یک از دوستانتان برخط است، 
نیز خواهی  را  نزدیک ترین دوست خود  بلکه 
تجارت های  مکان یاب  سیستم های  یافت. 
اساس  بر  را  تبلیغاتی  آگهی های  و  منطقه ای 
عالقه مندی هایی که اشخاص در پروفایل خود 

ذکر کرده اند، به آن ها منتقل می کنند. 
محتمل است که در آینده شبکه های اجتماعی 
با پیشرفت فناوري به  گونه ای باشد که بتوانیم 
مکان یاب  دارای  که  دستگاهی  از  استفاده  با 
خود  پیرامون  محیط  جزئیات  همه  از  است، 
آگاه شویم؛ به این  گونه که با اسکن تصویر آن 
شخص یا مکان، بتوانیم از طریق مطالبي که در 
اشخاص در شبکه های اجتماعی وارد کرده اند، 
از آن ها اطالعاتی به دست آوریم؛ برای نمونه، 
می توان با اسکن تصویر شخصی که در خیابان 
مشاهده می شود، دانست که نام او چیست، به 

چه چیزهایی عالقه دارد.
اجتماعی  شبکه های  آینده،  در  همچنین 
که  به  گونه ای  شد؛  خواهند  هوشمندتر 
پایگاه های اجتماعی اطالعات کاربران را از میان 
 وب خواهند کاوید. در آینده، پایگاه اجتماعی 
عالیق شما را بر اساس کارهایی که در پایگاه 
مشاهده  که  پایگاه های  یعنی  داده اید،  انجام 
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کرده اید، مقاالتی که خوانده اید، موسیقی هایی 
با آن ها چت  که گوش  داده اید، دوستانی که 
خواهد  آن هــا،  عالقه مندی های  و  کرده اید 
شناخت. چنین اطالعاتی کاربران را از تغییراتی 
که در اخبار رخ می دهد، آگاه می کند. به این 
سفارشی  کامال  پایگاه  یک  در  کاربر  ترتیب، 
رها خواهد بود و کاربران دیگر کمترین ورود 

مستقیمی به قلمرو او نخواهند داشت.
دست  فناوری هایی  به  بتوان  آینده  در  شاید 
تعامل  بتوانند  اجتماعی  که شبکه های  یافت 
که  گونه ای  به  باشند؛  داشته  با هم  بیشتری 
کاربر با عضویت در یک شبکه اجتماعی بتواند 
از خدمات شبکه های اجتماعی دیگر نیز بهره 
توافق نامه  اساس  بر  باید  کار  این  البته  برد. 
صورت گیرد و شبکه های اجتماعی شرایط و 

وضعیت خود را در آن ارائه دهند.
و  کاربر  روابط  بر  اجتماعی  شبکه های  آینده 
محتوا مبتنی است. به طوری که رفتار کاربر 
در سازمان دادن محتوا در آن تأثیرگذار است. 
در واقع شبکه های اجتماعی آینده، گونه ای از 
تجسم و عینیت یافتن هوش مصنوعی هستند، 
واقعی،  صورت  به  می تواند  پایگاه  آن  در  که 
کاربرانی را که دارای عالیق همسان هستند، در 
یک جا گرد آورد. چنین شبکه های اجتماعی 
بدون نیاز به تکمیل پرسش نامه هایی، کاربرانی 
را که عالیق سازگار دارند، گرد هم می آورند. 
هر زمان که کاربری به لینکی کلیک می کند، یا 
به مطلب وبالگی امتیاز می دهد، یا در موضوع 
خاصی چت می کند، این پایگاه به او در بهبود و 

ارتقای شبکه اجتماعی اش کمک می کند.
هویت مجازی در شبکه های اجتماعی 

شبکه های  و  رسانه ها  از  استفاده  گستردگی 
اجتماعی مجازی، همچون فیس بوک، توئیتر، 
تلگرام و خبرگزاری های برخط، و تأثیرگذاری 
آن ها بر زندگی افراد جامعه پوشیده نیست. در 
واقع، فعالیت های روزانه بسیاری از افراد جامعه، 
در رده  های سنی مختلف، به فضاهای مجازی 
شبکه  های  و  رسانه ها  است.  شده  کشیده 
اجتماعی مذکور در دهه اخیر به  سرعت رشد و 

تکامل یافته و به  ابزاری قدرتمند و تأثیرگذار در 
شکل گیری روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی تبدیل شده اند. روزانه حجم بسیار 
و  تصویر  متن،  شکل  به  اطالعات  از  زیادی 
ویدئو، در فضای مجازی اینترنت تولید، توزیع و 
استفاده می شود، که تأثیر زیادی در شکل گیری 
رفتارهای اجتماعی کل جامعه خواهد داشت. 
لذا تحلیل این اطالعات، مدل سازی فرایندها 
و انجام پیش بینی بر مبنای مدل های توسعه 
داده شده، برای کاربردهای مختلف از اهمیت 
بسیاری برخوردار است. در این راستا، افراد در 
فضای مجازی می توانند چهره ها و بازنمایی های 

متفاوتی از خود ارائه دهند.
هویت هاي  شکل گیري  در  بنیادین  عامل 
اجتماعي، تعامالت انساني است. در واقع فرد 
هنگامي که به تعامل با فرد دیگري مي پردازد، 
هویت خویشتن را به عنوان یک عضو جامعه 
پیدا مي کند. هویت در بستر تعامالت اجتماعي 
نوین  فناوري هاي  ظهور  مي شود.  تعریف 
ارتباطي، دگرگوني بنیادیني را در معامالت و 

ارتباطات انساني ایجاد کرده است.
فرایند هویت یابي در دوران مدرن تغییر شکل 
یافته است. در گذشته، »مکان« نقش کلیدي 
در خلق هویت اجتماعي افراد داشت، چرا که 
زندگي  بسته  و  کوچک  محیط هاي  در  افراد 
طریق  از  آن ها  اجتماعي  هویت  و  مي کردند 
ارتباط رو در رو با اطرافیانشان در یک محیط 
دنیاي  با  کمتر  افراد  مي گرفت.  شکل  ثابت 
خارج ارتباط داشتند و سنت هاي بومي- محلي 
بخش اعظم هویت آن ها را شکل مي داد. در 
راستای عصر مدرنیته و به خصوص با ظهور 
تکنولوژي هاي نوین اطالعاتي و ارتباطي، نقش 
مکان در شکل دهي به هویت بسیار کمرنگ 
شد، چرا که رسانه ها و تکنولوژي هاي ارتباطي 
و  کنند  جدا  خودش  مکان  از  را  فرد  قادرند 
به جهان پیوند بزنند، در نتیجه افراد با منابع 
هویت یابي کثیری رو به رو هستند و هویت یابي 

شکلي غیر محلي و جهاني پیدا کرده است.
هویت در اجتماعات مجازي جامعه اطالعاتي 
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مي کند.  حرکت  شدن  فراملیتي  مسیر  در 
بي ثبات،  هویت  مبین  اطالعاتي،  جامعه 
است.  جدید  انسان  منعطف  و  تغییرپذیر 
هویت ملي در جامعه اطالعاتي به دلیل ظهور 
مي شود،  تهدید  شدت  به  مجازي  اجتماعات 
براي  تهدیدي  مجازي  اجتماعات  واقع،  در 
اجتماعات واقعي است. در اجتماعات مجازي، 
معموال افراد حداقل در یک چیز اشتراک دارند 
و آن عالیق و منافعي است که آن ها را دور هم 
جمع مي کند. این منافع که همان دسترسي به 
اطالعات است، هویت آن ها را مي سازد. هویتي 
که مدام در حال تغییر و ناپایدار است. هویت 
افراد در اجتماعات مجازي »هویتي دیجیتال« 
محلي،  و  بومي  زبان  سرزمین،  دیگر  است. 
کشور، فرهنگ ملي و نژاد، هویت افراد را در 
اجتماعات مجازي تعیین نمي کنند، بلکه منافع 
مقطعي، محدود، و در حوزه موضوعات مختلف 
افراد را دور هم جمع مي کند و هویت آن ها را 

مي سازد. 
هویت مجازی بر این دو فرضیه استوار است، 
که اوال در مجموع، هر چه مبادله پیچیده تر 
باشد، به اطالعات بیشتري براي بر آورده کردن 
الزامات هویتي آن مبادله نیاز است و ثانیا در 
مجموع، مبادالت غیر رسمي و با ارزش کم، 
به سطوح تضمین آسان تري نیاز دارند. بنابراین 
مبادالت با ارزش زیاد یا حقوقي نیازمند سطوح 

تضمین شدیدتري هستند.
بر  فني  و  سیاسي  اقتصادي،  مختلف  عوامل 
تحول هویت دیجیتال به شرح زیر مؤثر بوده 

است:
y عوامل اقتصادي

- کاربرد گسترده وب به عنوان بستر کسب و 
ابراز  نیازمند  از آن ها  کارهایي که بسیاري 

هویت است.
- زیان هاي ناشي از سرقت هویت.

و  سازمان ها  میان  آنالین  مبادالت  افزایش   -
کارکنان، مشتریان و شرکاي آن ها.

y عوامل سیاسي
- امنیت ملي

سرقت  برابر  در  مصرف کننده  از  محافظت   -
هویت.

y عوامل فني
- پیدایش قابلیت هاي شناسایي مشترک.

نتیجه گیری
طبیعی  طــور  به  فناوری ها،  گسترش  با 
تغییر  دچار  انسان ها  زندگی  گوناگون  ابعاد 
اینترنت،  سایه  در  است.  شده  دگرگونی  و 
اهداف  با  متعددی  اجتماعی  شبکه های 
گوناگون ظهور کرده اند. این شبکه ها، موجب 
ایجاد اجتماعات جدیدی از افراد جامعه با هدف 
اشتراک تجربیات و دانش ایجاد شده، توسط 
آن ها گردیده است. کمک به بهبود روابط میان 
افراد و به اشتراک گذاری ایده ها و تفکرات از 
جمله مهم ترین اهداف این شبکه ها هستند. 
از سوی دیگر همه افراد عضو این شبکه ها به 
صورت مستقیم و غیر مستقیم در فعالیت ها 
و برنامه های اجتماعی شرکت داده می شوند و 
بر میزان جامعه پذیری افراد در جوامع مختلف 
تأثیر می گذارند. شبکه های اجتماعی در ابعاد 
اجتماعی(  و  )فــردی  افــراد  زندگی  مختلف 

تأثیرگذارند.
امروزه با توجه به نقشی که تاکنون در ابعاد 
را  آن ها  نمی توان  داشته اند،  زندگی  مختلف 
نادیده گرفت و در آینده نقش و تأثیر بیشتری 
اجتماعی  شبکه های  داشــت.  خواهند  نیز 
اجتماعات  با  پیوند عمیقی  آینده  مجازی در 
حقیقی خواهند داشت؛ به  گونه ای که نمی توان 
مرزی بین این دو در نظر گرفت. شبکه های 
مجازی  هویت های  ایجاد  موجب  اجتماعی 
تمامی  در  واقع  در  و  گردیده اند  جامعه  افراد 
آموزشی،  پزشکی،  فنی،  تخصصی  حوزه های 
ادبی و ... نقش آفرین هستند. و قطعا با رشد 
این شبکه ها در آینده، شاهد افزایش دانش و 
آگاهی و تخصص و تجربیات بیش از پیش افراد 

در عرصه های مختلف خواهیم بود. 
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