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نقش سواد رسانه ای در ارتقای امنیت 
عمومی شبکه های اجتماعی

عباس�خسروانی��
دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسالمی
abbas362@gmail.com

چکید�ه
امنیت عمومی، فرایند یا کاالیی حیاتی و پرارزش برای زندگی شهروندان 
ابتدای  از  انسان ها  اصلی  ازدغدغه های  یکی  امنیت،  می شود.  محسوب 
بشریت بوده است. با توجه به توسعه اینترنت و شکل گیری فضای مجازی 
طیف  استفاده  و  سایبر  فضای  در  متعدد  اجتماعی  شبکه های  راه اندازی  و 
وسیعی از مردم جامعه از فناوری های نوین مبتنی بر نت، شناخت آسیب ها و 
تهدیدات این شبکه ها و افزایش امنیت حضور کاربران در آن، یک ضرورت 
و  اخالقی  هجمه های  از  بیم  و  ترس  فضا  این  در  زیرا  می شود؛  محسوب 
نداشتن امنیت روانی و فرهنگی، ناشی از هجوم اطالعات بی پایه و اساس 
انواع کالهبرداری های مالی و  ایرانی اسالمی و همچنین  و مغایر فرهنگ 
که  است،  پیش بینی  قابل  می شود.  احساس  کامال  اقتصادی  خسارت های 
انتشار هرگونه اطالعات کذب با محتوای غیر اخالقی یا ضد فرهنگی کیان 
و اساس اعتقادی و فرهنگی جامعه را با تهدید روبرو کرده است، و سالمت 
و امنیت جامعه را به خطر می اندازد. این موضوع درباره فعالیت های اقتصادی 
و مالی هم صادق است. لذا همان گونه که جامعه در فضای واقعی نیازمند 
امنیت است، در فضای مجازی هم نیازمند امنیت است. به نظر می رسد یکی 
از راهکارهای افزایش امنیت در شبکه های اجتماعی، افزایش و ارتقای سطح 

سواد رسانه ای کاربران است.
واژگان�کلید�ی

شبکه اجتماعی، سواد رسانه ای، امنیت عمومی.

مقدمه
هم اکنون انقالب اطالعات و ارتباطات، مرزهاي 
ملي را درنوردیده و تحوالت شگرفي را در عرصه 
جهاني شدن خلق کرده است. از این رو حجم 
باالي اطالعات و دانش هاي تازه، به راحتي از 
طریق شبکه هاي اطالعاتي در دسترس همگان 
قرار مي گیرد. موضوعی که داراي اهمیت است، 
پیشرفت هاي  از  ما  استفاده  و  برخورد  نحوه 
و  اطالعات  تکنولوژي  خیره کننده  و  پرشتاب 

ارتباطات در شئون مختلف زندگي است. داشتن 
اطالعات و آگاهي هاي الزم در زمینه بهره مندي 
از  از پیام هاي رسانه اي مي تواند استفاده ما را 
رسانه ها، مؤثرتر، پویاتر و لذت بخش تر نماید، تا 
به راحتي تحت تأثیر ارزش ها و ایدئولوژي هاي 
خاص رسانه اي قرار نگیریم. ظهور فناوری های 
انسان ها  است،  گردیده  سبب  ارتباطی  نوین 
عالوه بر حضور در شبکه های اجتماعی واقعی، 
پاره ای از تعامالت خود را در فضای مجازی به 
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ویژه شبکه های اجتماعی مجازی انجام دهند. 
ابزارها  قوي ترین  اجتماعی  شبکه هاي  امروزه، 
براي طرح و رواج اندیشه ها و کارآمدترین وسایل 
براي نفوذ فرهنگ ها و نگرش ها به قلـب جوامـع 
هستند. از ایـن روي، نامشان سرفصل بسیاري 
از مباحث اجتماعی قـرار گرفتـه اسـت. جامعه 
امروز در حال تجربه نوع تازه اي از شبکه اي شدن 
شرایطی،  چنـین  در  است.  بودن  شبکه اي  و 
قطعا وابسته شدن افراد به استفاده از اینترنت و 
شبکه هاي اجتماعی اینترنتی، منجر به محوریت 
یافتن دستاوردهاي وب شده است و بـه ارتقاي 
جایگاه مصرف اینترنت و شبکه هاي اجتماعی 
اینترنتی در سبد مصرفی افـراد، انجامیده است.

شکل گیري،  اولیه  روزهاي  همان  از  اینترنت 
و  فردي  بین  ارتباطات  برقراري  براي  ابزاري 
دهه  یک  طی  اما  است؛   بوده  گروهـی  بـین 
گذشته شاهد رشد شکل جدیدي از تعامالت 
که  بوده ایم  سـایت هایی  قالـب  در  مجـازي 
این  نام گرفته اند.  »شبکه اجتماعی مجازي« 
چـون  امکانـاتی  آوردن  فـراهم  با  سایت ها 
قابلیـت ساخت پروفایل شخصی، توانایی ارسال 
پیام خصوصی و کامنت، اضافه کردن افراد به 
لیسـت دوسـتان و ... توانسته اند، شرایط ارتباط 
ارزان و سریع را براي میلیون ها نفر در سر تا 
این  به  توجـه  بـا  آورند.  وجود  به  سر جهان 
شبکه هاي  می رسد  نظر  »به  نوین  امکانات 
اجتماعی مجازي در حال تغییر ماهیـت روابـط 

اجتمـاعی هستند.« )بوید و الیسون، 2007(
امروزه با گسترش رسانه های ارتباط جمعی، هم 
در بعد کمی و هم در بعد کیفی، انسان ها هر 
روزه با انبوهی از اخبار و اطالعات مواجه هستند 
که به رفتار و کنش های آن ها جهت می دهد و 
زندگی آن ها را هم در حوزه خصوصی و هم در 
حوزه عمومی تحت تأثیر خود قرار داده است. این 
وضعیت ضمن خلق فرصت های بسیار، عوارض 
و تبعات متعددی را برای مخاطبان رسانه های 
جمعی به خصوص شبکه های اجتماعی به وجود 
آورده و هزینه های سنگینی را به لحاظ مادی و 
معنوی به آن ها تحمیل کرده است. اتالف وقت 

و انرژی، نداشتن زمان الزم برای تفکر در اخبار 
موج های  در  شدن  غرق  دریافتی،  پیام های  و 
از  تأثیرپذیری  مجازی،  فضای  در  شده  ایجاد 
فرهنگ بیگانه و بیگانه شدن با فرهنگ بومی 
و اصیل از جمله این عوارض و تبعات است. از 
سوي دیگر اطالعا ت زدگي، بحران معنایي و انبوه 
پیام هاي بي مصرف از یکسو و خشونت، سکس، 
هرزه نگاري، صحنه هاي مستهجن، تحریک به 
نفرت و دشمني و تبعیض، بخشي از تهدیداتي 
به  مخاطبان  حقوق  رهگذر  این  از  که  است 
کرده  تضییع  را  نوجوانان  و  کودکان  خصوص 
است. این شبکه های اجتماعی در کنار فواید 
داشته اند،  پی  در  که  خوبی  دستاوردهای  و 
آسیب هایی را نیز به وجود آورده اند که در نهایت 
شبکه های  کاربران  عمومی  امنیت  سلب  به 

اجتماعی شده اند.
افزایش  از راهکارهای پیشنهادی برای   یکی 
اجتماعی،  کاربران شبکه های  امنیت عمومی 
تقویت سواد رسانه ای آنان است. امروز بحث 
سواد رسانه ای مبحثی جهانی است و تنها به 
کشور ما تعلق ندارد، زیرا شبکه رسانه ای جهانی 
روز به روز گسترده تر و پیچیده تر می شود و 
پیچیدگی  ترتیب  همان  به  نیز  آن  عملکرد 
بیشتری پیدا می کند. در نتیجه احتمال فریب 
مخاطب و بستن راه فهم و درک درست او از 
پیام، بیش از پیش مطرح می شود. به خصوص 
از  متنوعی  و  جدید  اشکال  امــروزه  که  این 
ارتباطات وجود دارد که پیچیدگی های آن ها، 

فهم و درک مخاطب را دشوار کرده است. 
اهمیتموضوع

شبکه های اجتماعی مجازی پدیده ای متعلق به 
دهه اخیر و از نگاه تحقیق نقطه عطف و ممیزه 
دو قرن حاضر و گذشته است و ضرورت بررسی 
این شبکه ها  تأثیر شگرفی است که  و  نو  آن 
سیاسی  تحوالت  و  بشر  اجتماعی  زندگی  در 
و اجتماعی حاصله از طریق بسیج عمومی و 
مشارکت سیاسی داشته است، که تا کنون از این 
زاویه به آن پرداخته نشده است و نمونه بارز آن را 
به گفته صاحب نظران تغییر در میزان مشارکت و 
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حتی تغییر در نتیجه انتخابات با استفاده گسترده 
برخی جریانات از شبکه های مجازی عنوان نمود.

ارتباطات  حوزه  اندیشمندان  است  مدت ها 
اجتماعی  شبکه های  آسیب های  مشاهده  با 
ارائه  دنبال  به  مجازی  فضای  کلی  طور  به  و 
راه حل هایی، جهت کنترل این آسیب ها بوده اند؛ 
زیرا تجربه ثابت کرده است که مقابله فیزیکي با 
فضای مجازی و ارتباطات نوین نه تنها دستاوردی 
در پی نخواهد داشت، بلکه گاه به شکست هاي 
جبران ناپذیري انجامیده است. حتي وضع قوانین 
صرفا محدودکننده، به دلیل دشواري در ضمانت 
اجرا موفقیت چنداني در پیش رو نداشته و ندارد.

رشته آموزش سواد رسانه ای در چهل سال اخیر 
در دنیا پدید آمده و اهمیت آموزش و مفهوم 
گسترده سواد در این سال ها گسترش یافته است 
و کانادا به عنوان اولین کشوری است که آموزش 
سواد رسانه ای به صورت رسمی از سوی نظام 
آموزش و پرورش آن کشور پذیرفته شده است. 
در حال حاضر سواد رسانه ای، به عنوان یک ماده 
درسی در نظام آموزشی بسیاری از کشورها از 
جمله بریتانیا، استرالیا، آفریقای جنوبی، کانادا، 
آمریکا و ژاپن تدریس می شود و هم زمان در 
کشورهای نیوزلند، ایتالیا، یونان، اتریش، سوئد، 
دانمارک و سوئیس در حال توسعه است. )کرس، 

)79  :2003
رسانه اي  سواد  فراگیري  مورد  در  که  آن چه 
اهمیت دارد آن است که بدانیم سواد رسانه اي 
صرفا »منع« شهروندان از پیام هاي ناخواسته 
رسانه اي نیست. اگر چه برخي گروه ها سعي در 
ترغیب خانواده ها به خاموش کردن تلویزیون 
خود دارند، ولي حقیقت این است که رسانه 
چنان با فرهنگ محیط اجتماعي افراد عجین 
شده که حتي اگر شما تلویزیون را هم خاموش 
کنید نمي توانید از فرهنگ رسانه اي امروز فرار 
تنفس  که  اکسیژني  مثل  پیام ها  زیرا  کنید. 
مي کنیم ما را احاطه کرده است و دیگر رسانه ها 
صرفا بر فرهنگ ما تأثیر نمي گذارند، بلکه خود 

فرهنگ ما هستند. )باکینگهام، 2003: 18(
شبکه های  از  استفاده  رشد  دیگر  سوی  از 

اجتماعی در بین جوانان و دانشجویان به عنوان 
قشر جوان و تحصیلکرده کشور، که مدیریت 
و  گرفت  خواهند  دست  در  را  کشور  آینده 
سرنوشت آن را رقم می زنند، ضروری می سازد 
که در این عصر از سطح سواد رسانه ای قابل 
قبولی برخوردار باشند، لذا الزم است دانشجویان 
با تفکر انتقادی عمیق تر و نقادانه ای با پیام های 
حاصل از فعالیت رسانه ها برخورد داشته باشند 
که بهترین راه آگاه سازی دانشجویان و باال بردن 

سطح سواد رسانه ای آنان است.
رسانه ای،  ســواد  با  ــراد  اف نظری،  لحاظ  از 
آسیب پذیری  رسانه ای،  اطالعات  برابر  در 
کمتری دارند. زیرا پیام هایی را که به منظور 
تأثیرگذاری بر آن ها طراحی و ارسال می شود 
قرار  شناسایی  مورد  مختلف-  سطوح  -در 
می دهند. با آگاهی یافتن نسبت به چگونگی 
ایجاد اطالعات توسط رسانه ها و به خصوص 
اینترنت، حتی کودکان نیز قادر خواهند بود، در 
دنیایشان خودمختاری بیشتری داشته باشند. 
مهارت های  که  استادانی  و  معلمان  عالوه  به 
می توانند  می کنند،  کسب  را  رسانه ای  سواد 
تأثیرگذارتری  اطالعاتی  اشاعه دهندگان  به 
تبدیل شوند و فاصله میان برنامه های آموزشی 
و برنامه های اجتماعی را از میان بردارند و در 
نهایت به مصرف کنندگان و مخاطبان منتقد و 

تیزبین تری نیز تبدیل شوند.
سوادرسانهای

سواد رسانه ای مجموعه ای از رویکردها است، که 
مخاطبان به طور فعاالنه برای مواجه گزینشی 
با رسانه ها و تحلیل و ارزیابی نقادانه محتوای 
رسانه ای برمی گیرند تا معنای پیام هایی را که با 

آن ها مواجه می شوند، تفسیر کنند.
سواد رسانه ای مجموعه ای از چشم اندازها است 
در  گرفتن  قرار  برای  فعاالنه،  طور  به  ما  که 
معرض رسانه از آن ها بهره برداری می کنیم تا 
معنای پیام هایی را که با آن ها مواجه می شویم، 
تفسیر کنیم. )پاتر، 1385: 17( سواد رسانه ای 
به  نسبت  شناخت  و  کردن  درک  نوعی  به 
است.  جمعی  رسانه  کاربردهای  و  کارکردها 
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مهارت سواد رسانه ای نوعی توانایی دسترسی، 
استفاده، تحلیل و ارتباط با تولیدات مختلف 

رسانه های جمعی است.
سه جنبه سواد رسانه ای عبارت هستند از:

مصرف  رژیم  به  نسبت  آگاهی  ارتقای  الف( 
میزان  تعیین  بهتر  عبارت  به  یا  رسانه ای 
منابع  از  رسانه ای  غذای  مصرف  نحوه  و 
رسانه ای گوناگون، که در یک کالم همان 

محتوای رسانه ها است.
تماشای  یا  مطالعه  مهارت های  آموزش  ب( 

انتقادی.
و  سیاسی  اجتماعی،  تحلیل  و  تجزیه  ج( 
قابل  اول  نگاه  در  که  رسانه ها  اقتصادی 

مشاهده نیست. )شکرخواه، 1388(
با مروری بر تعاریف و نظریه های صاحب نظران 
سواد رسانه ای و همچنین بررسی سیاست ها و 
تعاریف ارائه شده توسط نهادهای حوزه سواد 
رسانه ای متوجه می شویم که در نظرهای غالب 
اندیشمندان و سازمان ها سواد رسانه ای شامل 
»فهم  »استفاده«،  »دسترسی«،  مؤلفه  چهار 
انتقادی« و »تولید پیام های رسانه ای« می شود. 

)باهنر و چابکی، 1393: 15(
سواد رسانه اي یک نوع درک متکی بر مهارت 
است که می توان بر اساس آن انواع رسانه ها را 
از یکدیگر تمییز داد و انواع تولیدات رسانه اي را 
از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد. هدف اصلی 
سواد رسانه اي می تواند این باشد که بر اساس آن 
بتوان محصول نهایی یک رسانه را از این جنبه 
شناخت که آیا بین محتواي یک رسانه به مثابه 
یک محصول نهایی با عدالت اجتماعی رابطه اي 
وجود دارد یا خیر. به عبارت دیگر سواد رسانه اي، 
آمیزه اي از تکنیک هاي بهره وري مؤثر از رسانه ها 
و کسب بینش و درک براي تشخیص رسانه ها از 
یکدیگر است. سواد رسانه اي می تواند مانع قطع 
ارتباط با رسانه شود و تبدیل رابطه یک سویه و 
انفعالی به یک رابطه فعال تر را توصیه می کند. 
آیا آگاهی و اطالعاتی که از رسانه ها به دست 
می آوریم، به سالح اجتماع هست یا خیر، یا این 
که صرفا در خدمت یک طبقه است. )شکرخواه، 

)27 :1385
توانایی  عده اي معتقد هستند سواد رسانه اي 
بررسی و تجزیه و تحلیل پیام هایی اسـت که 
قرار می گیرد  آن ها  روزانه در معرض  شخص 
و الزم است توانایی و مهارت تفکر نقادانه بر 
محتواي تمـام رسـانه ها را داشته باشد. سواد 
این  و  برنامه  مورد یک  در  رسانه اي سؤاالتی 
که چه نکاتی مهم در آن وجود دارد را، مطرح 
می کنـد و به ما می گوید چه عواملی در تولید 
یک برنامه مانند انگیزه ها، سرمایه ها، ارزش ها و 
مالکیت آن می توانـد دخالـت کنـد و اثبات این 
نکته که آگاهی از این عوامـل چگونـه می توانـد، 
نـوع و کیفیـت محتـواي یـک برنامـه را تحـت 

تـأثیر قـرار دهد. )پاتر، 1385: 19(
چند  بخش  مدیر  ــارون«  ب مارین  »استو 
رسانه اي و عضـو هیئـت مـدیره آموزشـکده 
زبـان انگلیسـی کانادا، سواد رسانه اي را جزو 
می نویسد  و  می پندارد  باسوادي  مؤلفه هاي 

امروزه افراد باسواد باید بتوانند:
1. توانایی رمزگشایی، درک، ارزیابی و کار با 

اشکال مختلف رسانه را داشته باشند.
بیافرینند  را  تصویر  و  صدا  متن،  بتوانند   .2
باشند.  داشته  را  عناصر  این  از  ترکیبی  یا 

)قاسمی، 1385: 87(
»سواد« برخالف تعریف ساده آن، تنها به معناي 
توانایي خواندن و نوشتن نیست، بلکه مفهومي 
مهارتي  دارد.  آن  از  واالتر  هدف هایي  و  فراتر 
اساسي براي توانمندسازي انسان در رشد عقل، 
منطق، تفکر نظام مند و پژوهش. در واقع سواد 
پیش نیاز اصلي براي رشد فکري و توانایي انجام 
پژوهش است. بدون داشتن سواد، نمي توان به 
منابع دانش بشري دست یافت و از آن ها براي 
)Potter, 2004: 28( .تولید دانش نو بهره گرفت

سواد رسانه اي مبحث جذابي در حوزه ارتباطات 
است، که مي کوشد خواندن سطرهاي نانوشته 
به  پالن های  تماشاي  نوشتاري،  رسانه هاي 
نمایش در نیامده یا شنیدن صداهاي پخش 
نشده از رسانه هاي الکترونیک را به مخاطبین 
بیاموزد. سواد رسانه اي قدرت درک نحوه کار 
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رسانه ها و معني سازي در آن ها است، این که 
چگونه سازماندهي مي شوند و چگونه از آن ها 

استفاده مي شود.
سواد رسانه ای به نوعی درک کردن و شناخت 
نسبت به کارکردها و کاربردهای رسانه جمعی 
توانایی  نوعی  رسانه ای  سواد  مهارت  است. 
دسترسی، استفاده، تحلیل و ارتباط با تولیدات 

مختلف رسانه های جمعی است.
هدف اصلی سواد رسانه ای می تواند این باشد 
بین محتوای  آیا  بتوان دید  بر اساس آن  که 
یک رسانه -به مثابه محصول نهایی- با عدالت 
اجتماعی رابطه ای وجود دارد یا خیر. به عبارت 
بهتر، خواننده یا بیننده یا شنونده یک مضمون 
رسانه ای، بهتر است رابطه و نسبت محتوای 
یک رسانه با عدالت را در نظر گرفته و نزدیکی 
یا دوری محتوای یک رسانه  از عدالت را مورد 
توجه قرار دهد، تا همیشه در ارتباط با رسانه  
به جای تسلیم بودن یا تسلیم شدن به رابطه 
یک سویه و انفعالی، رابطه  ای فعال تر و تعاملی تر 

داشته باشد. )شکرخواه، 1385(
و  خواندن  توانایی  بر  عالوه  رسانه ای  سواد 
نوشتن، توانایی تحلیل پیام و قدرت تولید و 
اثرات  برابر  را در  انسان  پیام است که  انتقال 
دیگر  طرف  از  و  می سازد  مقاوم  رسانه ها 
نانوشته در  با خواندن سطرهای  تا  می کوشد 
رسانه ها به اثرات متفاوتی که رسانه می تواند 

بر جای گذارد، آگاهی پیدا کند. 
امنیتعمومی

فرهنگ لغت »الروس«، امنیت را چنین تعریف 
مي کند: »امنیت، اعتماد، آرامش روحي و رواني 
اساس آن، خطر، ترس،  بر  تفکري که  است. 
فقدان  مي شود.  بي معنا  خسران  و  وحشت 
مخاطرات.« فرهنگ لغت »معین« نیز امنیت 
را چنین تعریف کرده: »ایمن شدن، در امان 

بودن، نداشتن بیم و بي بیمي.«
از سوي دیگر در فرهنگ لغات و اصطالحات 
سیاسي، امنیت، »بي خطر کردن، تأمین کردن، 
بااطمینان  نگهداشتن،  امان  در  کردن،  امن 

کردن« تعریف شده است. )نوروزی: 1374(

در واقع مي توان گفت امنیت پدیده اي ادراکي 
باید  براي تحقق آن  و احساسي است، یعني 
 این اطمینان در ذهن توده مردم، دولتمردان 
و زمامداران و تصمیم گیرندگان به وجود آید، 
که  ایمني الزم براي ادامه زندگي بدون دغدغه 

وجود دارد. )خوشفر، 1387: 96(
امنیت افراد انسانی، دارای مقوله های متعدد و 
جلوه های مختلفی است. »امنیت عمومی«یکی 
امنیت  به  مربوط  مقوله های  مهم ترین  از 
»امنیت  مقوله  اهمیت  می شود.  محسوب 
عمومی« به  اندازه ای زیاد است که این امر به 
اهداف مشروع، جهت محدود  از  یکی  عنوان 
در  آزادی ها  و  حقوق  از  برخی  اعمال  کردن 
شناسایی  مورد  بشر  حقوق  بین المللی  نظام 
قرار گرفته است. اصطالح »امنیت عمومی« در 
اسناد حقوق بشری، غالبا در کنار اصطالحاتی 
شخصی«،  »امنیت  ملی«،  »امنیت  چون 
عمومی«، »سالمت  »اخالق  عمومی«،  »نظم 

)بهداشت( عمومی«، و ... مشاهده می شود.
احساس امنیت، فرایندي روانی- اجتماعی است 
افراد تحمیل نمی شود بلکه اکثر  که صرفا بر 
افراد جامعه بر اساس نیازها، عالیق، خواسته ها و 
توانمندي هاي شخصیتی و روانی خود در ایجاد 

و از بین بردن آن، نقش اساسی دارند.
عمومي،  امنیت  گفت  مي توان  کلي  طور  به 
جامعه  یک  ساختاري  در  استقرار  مفهوم  به 
است که در آن حداقل عناصري چون عدالت 
اجتماعي، تأمین و رفاه اجتماعي، اشتغال، عدم 
استبداد، آزادي و حاکمیت مردم و مشارکت 
کامل آن ها، توزیع دانایي و اطالعات در جامعه، 
نیروي  از  استفاده  اجتماعي،  اختالل  عدم 
فرهیختگان و دانایان، سازگاري اجتماعي و ... 

وجود داشته باشند. )نونژاد،  1377(
می توان مفهوم امنیت را به مصونیت از تعرض 
مورد  در  و  رضایت  بدون  اجباري  تصرف  و 
افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و 
آزادي هاي مشروع و به مخاطره نیفتادن این 
و  تهدید  از  بودن  آزادي ها و مصون  و  حقوق 
خطر مرگ، بیماري، فقر و حوادث غیرمترقبه 
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و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین 
ببرد، تعریف نمود یا به نقل از افشار، احساس 
امنیت اجتماعی را فقدان هراس از تهدید شدن 
و  اساسی  ویژگی هاي  افتادن  مخاطره  به  یا 
ارزش هاي انسانی و نبود ترس از تهدید حقوق 

و آزادي هاي مشروع دانست.
بدیهی است که عوامل بیرونی در به وجود آمدن 
این ادراک و احساس به طور مستقیم نقش دارند.

امنیت عمومي،  وضعیتي از  تفوق نظم، قانون و 
رعایت عدالت در یک جامعه است که شهروندان 
در سایه آن، از تهدید و خطر در امان بوده و براي 
حفظ و پاسداري از حقوق خود و برطرف کردن 
زمینه ها و عوامل تعرض احتمالي اطمینان خاطر 

دارند. )سلمان خاکسار، 1389: 405(
است.  نسبي  عمومي  مفهومی  امنیت  مقوله 
این مفهوم از یک سو به تعاریفي بستگي پیدا 
مي کند که در مورد عوامل مخل امنیت عمومي 
 ارائه مي شوند و از سوي دیگر به احساس کلي 
درگیر  مزبور  مقوله  با  که  مردمي   برمي گردد 
هستند. در ضمن یادآوري این نکته نیز ضروري 
است که بعد دروني و بیروني امنیت ملي، جدا 
با یکدیگر  از یکدیگر و در عین حال مرتبط 
قلمداد مي شوند. به دیگر بیان »امنیت عمومي 
 یکي از بارزترین وجوه بالندگي یک اجتماع و 

بسترساز رشد و توسعه و ثبات جامعه است.«
عمومي  امنیت  گفت  مي توان  کلي  طور  به 
جامعه  یک  ساختاري  در  استقرار  مفهوم  به 
است، که در آن حداقل عناصري چون عدالت 
اجتماعي، تأمین و رفاه اجتماعي، اشتغال، عدم 
استبداد، آزادي و حاکمیت مردم و مشارکت 
کامل آن ها، توزیع دانایي و اطالعات در جامعه، 
نیروي  از  استفاده  اجتماعي،  اختالل  عدم 
فرهیختگان و دانایان، سازگاري اجتماعي و ... 

وجود داشته باشند. )نونژاد، 1377(
شبكهاجتماعی

بار در سال  مفهوم شبکه اجتماعی نخستین 
معرفی  براون  توسط  انسان شناسی  در   1940
شد. سپس در اواسط دهه 1950 این مفهوم 
گرفت.  قرار  استفاده  مورد  بارنز  و  بات  توسط 

متمرکز  ساختار  یک  اجتماعی،  شبکه  یک 
اجتماعی است که از گره هایی، اغلب به عنوان 
فرد یا سازمان، تشکیل شده است. این گره ها، 
توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی بهم 
متصل می شوند. مثال هایی از وابستگی ها شامل؛ 
اشتراکات، عالیق، ایده ها، دوستی، خویشاوندی، 
الهامات،  قیمت ها،  مسافرت  وب،  لینک های 
ایده ها و تبادالت مالی، تجاری، سرایت بیماری ها 
است.  هواپیمایی  یا مسیرهای  )اپیدمیولوژی( 
ساختارهای حاصل از شبکه های اجتماعی، اغلب 

بسیار پیچیده هستند. )چلبی، 1373: 10(
شبکه های اجتماعی، هنگامی به وجود می آیند 
که ساختاری از گره  های مرتبط به هم شکل 
می گیرند. هر گره، یک فرد یا یک گروه یا یک 
سازمان است. شبکه اجتماعی، به معنای نمایش 
و مطالعه  ارتباط بین این گره ها و جریان دانش 
و اطالعات بین آن ها است. اما چیزی که باعث 
شده است امروز، شبکه های اجتماعی بیشتر از 
همیشه مورد توجه قرار بگیرند، به وجود آمدن 
توسعه  به  آن ها  کمک  و  دیجیتال  ابزارهای 
شبکه های  است.  بوده  اجتماعی  شبکه های 
در  که  هستند  مکان هایی  مجازی  اجتماعی 
آن ها افراد فرصت پیدا می کنند تا خود را معرفی 
کرده، ویژگی های شخصیتی خود را بروز داده و 
با سایرین ارتباط برقرار کنند و در این محیط ها 
این ارتباطات را حفظ نمایند. این فضا ها به طور 
بالقوه چه در سطح روابط فردی، چه در سطح 
روابط اجتماعی توانایی ایجاد تغییرات اساسی 
در زمینه زندگی اجتماعی و سیاسی هر فرد را 
دارا هستند. در اغلب موارد مهم ترین تأثیر این 
گونه شبکه ها را حفظ و ارتقای روابط گذشته 
می دانند این در حالی است که نباید از نقش 
این اجتماعات در شکل گیری روابط جدید بین 

فردی و تأثیرات آن غافل شد.
چارچوبنظری
تفكرانتقادي

در این مقاله از تئوری تفکر انتقادی، به عنوان 
چارچوب نظری استفاده شده است. این تئوری 
کاربران  انتقادی  دانش  افزایش  بر  سو  یک  از 
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شبکه های اجتماعی تأکید دارد و از سوی دیگر 
بر افزایش سطح امنیت عمومی کاربران در فضای 
مجازی تأکید می کند. زندگی در جامعه پیچیده 
امروزی نیازمند افرادی است که قادر هستند با 
تکیه بر تفکر و اندیشه خود بر مسائل پیرامون 
خویش فائق آیند و در چارچوب و چشم انداز 
روشنی، اطالعات الزم را در مورد زندگی خویش 
جمع آوری و ترکیب کنند و با یک داوری خوب, 
از کارهای ناممکن  ارزیابی نمایند و  آن ها را 
بپرهیزند. در حقیقت، افراد برای مواجه با مسائل 
نیازمند  اساسی  تصمیم های  اتخاذ  و  زندگی 
مهارت ها و صالحیت های تفکر انتقادی هستند. 
برای این که فرد بتواند تصمیم مهمی در زندگی 
بگیرد، می بایست قدرت تجزیه و تحلیل، ارزیابی 
و قضاوت نسبت به شرایط زندگی خود را داشته 
باشد. داشتن توانایی و مهارت تفکر انتقادی به 
زندگی،  در  بتوانند  تا  می دهد  اجازه  اشخاص 
به  نمایند،  پردازش  را  پیرامون خود  اطالعات 
طور عینی به استدالل و استخراج نتایج از انواع 
متنوع اطالعات پرداخته و به طور مؤثر، عینی و 
ملموس به ارزیابی مشکالت بپردازند و با وجود 
اطالعات ناقص، تصمیم گیری معقول و مستدلی 
اتخاذ نمایند. در واقع، خردمند هر کاری را به 
تفکر  بنابراین  می کند.  اندیشه  و  خرد  فرمان 
انتقادی، تفکر جوابگو )مسئول( و ماهرانه است 
که به قضاوت خوب افراد نسبت به خود، دیگران 

و جامعه در زمان حال منجر می شود.
با  مواجه  در  انتقادی  تفکر  قابلیت  داشتن 
چالش های فزاینده دنیای اطالعات نیز بسیار 
با اهمیت است. آهنگ سریع تغییرات در همه 
زمینه ها و افزایش مداوم منابع اطالعات امروزه 
افراد را ملزم ساخته است، تا به صورت انتقادی 

بیندیشند.
گونه های  به  نقادانه  تفکر  یا  انتقادی  تفکر 
مختلفی تعریف شده است. »اِگن و کاواچاک« 
)2010( تعریف زیر را به دست داده اند: توانایی 
و  امور  نتایج  سنجش  برای  فرد  گرایش  و 

تصمیم گیری درباره آن ها بر اساس شواهد. 
»وولفک« )2004( تفکر انتقادی را به عنوان 

ارزشیابی نتایج از راه وارسی منطقی و منظم 
مسائل، شواهد، و راه حل ها تعریف کرده است. 

به  را  انتقادی  تفکر  نیز   )2006( »اسالوین« 
منطقی  تصمیمات  گرفتن  توانایی  صورت، 
باید  آن چه  و  دهیم  انجام  باید  آن چه  درباره 

باورکنیم، تعریف کرده است.
»اُمرود«  را  انتقادی  تفکر  از  کامل تر  تعریف 
)2002( به دست داده است: تفکر انتقادی یعنی 
داوری درباره صحت، اعتبار، ارزش اطالعات و 

استدالل های ارائه شده است. )سیف، 1391(
کلیات  تنظیـم  قـدرت  یعنی  انتقادی  تفکر 
)توانایی ایجاد یک چارچوب تحلیلی( پذیرفتن 
و  پیش داوری ها(  از  )پرهیز  نوین  احتماالت 
توقف داوری )تردید سالم، پرهیز از تعجیـل در 

قضاوت(. )مایـرز، 1374: 38(
نتیجهگیری

اهمیت سواد رسانه اي در دنیاي امروز کمتر از 
سواد خواندن و نوشتن نیست. به همان اندازه 
که سواد خواندن و نوشتن از ضروریات زندگي 
اجتماعي افراد به حساب مي آید، سواد رسانه اي 
نیز در عصر پرتالطم اطالعات که هر روز خود 
را در مواجه با رسانه هاي گوناگون شنیداري، 
دو  اهمیت  از  مي یابیم  نوشتاري  و  دیداري 
این  بدون  که  چرا  است.  برخوردار  چندان 
سواد نمي توان گزینش هاي صحیح از پیام هاي 
پیام هاي  برابر  در  را  خود  و  داشت  رسانه اي 
رسانه ها بیمه کرد و این خود زمینه سازي براي 
آموزش این نوع سواد را در کنار سواد خواندن و 
نوشتن در نظام آموزشي کشور ایجاب مي کند.

طبق نظریه تفکر انتقادی، در جامعه امروز با 
توجه به گسترش شبکه های اجتماعی و استفاده 
فراوان آحاد جامعه از این شبکه ها الزم است، 
تا امینت عمومی در این فضاها حکم فرما شود. 
این شبکه ها مانند فضای واقعی نیازمند امنیت 
هستند، تا کاربران بتوانند از مزایای آن بهره مند 
و از آسیب های احتمالی آن در امان بمانند. این 
یک  عنوان  به  رسانه ای  سواد  داد  نشان  مقاله 
راهکار ارائه شده از سوی عالمان و متخصصان 
این حوزه می تواند نقش مؤثری در ایجاد امنیت 
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در شبکه های اجتماعی داشته باشد، به طوری که 
افراد برخوردار از سواد رسانه ای در انجام اقدامات 
حفاظتی جهت حفظ اسرار و اطالعات شخصی 
خود در شبکه های اجتماعی، رعایت حریم های 
اخالقی، کسب دانش فنی و اطالعات به روز درباره 
حقوقی،  دانش  کسب  و  ارتباطی  فناوری های 
شناخت قوانین و مقررات حاکم بر شبکه های 
اجتماعی و نهادهای نظارتی و کنترلی فعال تر و 
کوشاتر هستند. تفکر انتقادی معتقد است ما باید 
به جای برخوردهای سلبی با این موضوع نسبت 
به تربیت کاربرانی فعال و آگاه که خود بتوانند در 
شرایط آسیب زا بهترین تصمیم را اتخاذ کنند و 
از آسیب های احتمالی مصون بمانند اقدام کنیم. 
افرادی که وارد هر شبکه اجتماعی نمی شوند و تا 
نسبت به آن شناخت کافی پیدا نکنند، از فعالیت 
در آن اجتناب می کنند و در صورت عضویت 
از انتشار اسرار و اطالعات شخصی خود پرهیز 
می کنند و از پرداختن به اموراتی که حریم عفت 
و اخالق را خدشه دار می کند، پرهیز می کنند 
و نسبت به اصول فنی حاکم بر این فضا آگاه 
هستند و باید ها و نباید های فعالیت در این فضا 

را، به خوبی می دانند.
راهكارها

افزایش میزان ضریب  راهکارهای ذیل جهت 
جهت  اجتماعی  شبکه های  عمومی  امنیت 

استفاده بهینه کاربران ارائه می گردد:
y  اهتمام شورای عالی فضای مجازی به وظایف

سازمان های  سازماندهی  و  هدایت  و  خود 
فضای  امنیت  ارتقای  جهت  در  مسئول، 

مجازی و به خصوص شبکه های اجتماعی.
y  در به روز  و  جامع  متقن،  قوانین  تدوین 

حوزه مجازی و برخورداری از قانون جرائم 
رایانه ای مؤثر و آموزش این قانون به کاربران 
جهت آگاهی آنان از تکالیف و حقوقشان در 

شبکه های اجتماعی.
y  اتخاذ روش های مبتنی بر پیشگیری وضعی

در  کاربران  به  را  کافی  اطالعات  که  است 
محتوای  و  اطالعات  امنیت  افزایش  جهت 

محرمانه آنان می دهد.

y  در کاربران  دانش  و  رسانه ای  افزایش سواد 
خصوص روش های استفاده مفید و بهینه از 
رسانه ها است که امروزه به عنوان یک محتوای 

آموزشی ضروری در دنیا مطرح است.
y  مسئول دستگاه های  نظارتی  توان  افزایش 

در  شده  مبادله  و  شده  تولید  محتوای  بر 
شبکه های اجتماعی است که تا حد زیادی 
از ولنگاری در این شبکه ها می کاهد و کمک 
زیادی به حفظ حریم خصوصی و اخالقی 

فردی، خانوادگی و اجتماعی می کند.
y  به سایبری  فضای  و  شبکه ها  ایمن سازی 

منظور  به  سخت افزاری  و  نرم افزای  لحاظ 
خنثی سازی حمالت سایبری است.

y  حوزه در  پژوهش  و  تحقیقات  از  حمایت 
فضای مجازی.
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