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اینترن�ت، کار خود را 

به  عن�وان ابزار ارتباط 

دانشمندان و خصوصًا 

جهت تبادل داده ها و 

منابع تحقیقاتی، یا به 

عبارت�ی جه�ت خلِق 

اجتماعی علمی شروع 

ک�رد و به م�رور زمان 

توانس�ت خ�ود را ت�ا 

سطح برقراری ارتباط 

بی�ن اف�راد از طری�ق 

الکترونیک�ی  پس�ت 

ارتق�ا بخش�د. پس از 

مدت�ی، اینترن�ت ب�ه 

منزل�ه فضای�ی جدید 

جه�ت بس�ط فعالیت 

ه�ای تج�اری در امور 

نقل و انتق�االت مالی، 

بازاریاب�ی و همچنین 

برای  پیگی�ری  اب�زار 

کنن�دگان،  مص�رف 

واق�ع  توج�ه  م�ورد 

و  ه�ا  وب�الگ  ش�د. 

وب س�ایت ه�ا، ن�رم 

گفتگ�وی  افزاره�ای 

آنالین، س�رویس های 

پس�ت الکترونی�ک و 

... امکان�ات جدی�دی 

بودن�د ک�ه در پرتوی 

ش�بکه  و  اینترن�ت 

جهانی وب، در اختیار 

کاربران قرار گرفتند.

بررسی اثرات مثبت و منفی فیس بوک

   مهسا رمضانی *

تا چند سال پیش تلویزیون را عامل دورکردن اعضای خانواده از یکدیگر می دانستند چرا که تلویزیون باعث 
می ش�د افراد به جای نگاه کردن به یکدیگر به صفحه تلویزیون چش�م بدوزند، اما امروز اعضای خانواده برای 
صدا ک�ردن یکدیگر پیامک می زنن�د و حتی همان زمان اندک تماش�ای تلویزیون را نیز ص�رف گذراندن در 
اینترنت و یا اس�تفاده از ابزارهای ارتباطی نوین می کنند. رسانه های اجتماعی محبوب ترین بخشهای فضای 
مجازی برای استفاده عموم هستند. از کودکان و نوجوانان گرفته تا مادر بزرگ ها، مدارس، شرکتهای دولتی، 
انجمنهای خیریه، برندهای تجاری و ... همه و همه س�عی می کنند در رس�انه های اجتماعی حضور پیدا کرده و 

ضمن تولید محتوا برای خود مخاطبان ثابتی دست و پا کنند. 
دالیل و نیازهای متنوع کاربران روز بروز بر رشد و دامنه گسترش رسانه های اجتماعی می افزاید. کاربران گوناگون 
در سطوح مختلف سنی، تحصیلی، فرهنگی و با جنسیت، نژاد و زبانهای متفاوت بر حسب عالئق، اهداف، دالیل 
و نیازهای خود طیف وس�یعی از محتوا را تولید و یا بازنشر میکنند. در نتیجه استفاده و وابستگی به رسانه های 
اجتماعی رش�دی روز افزون داشته و در زندگی فرد جایگاه مش�خصی پیدا خواهد کرد، و پس از مدتی جزئی از 
س�بک زندگی فردی و جمعی افراد یک جامعه خواهد شد. در نتیجه شناخت و بررسی ابعاد مختلف رسانه های 
اجتماعی با توجه به جوان بودن جمعیت کش�ور ضروری می نماید، مبنا و هدف اصلی اینترنت، برداشتن فاصله 

جغرافیایی میان انسان های سراسر دنیا و ایجاد تحول در عرصه ارتباطات و تبادل اطالعات است.
اینترن�ت، کار خود را به  عنوان ابزار ارتباط دانش�مندان و خصوصاً جهت تب�ادل داده ها و منابع تحقیقاتی، یا 
به عبارتی جهت خلِق اجتماعی علمی ش�روع کرد و به مرور زمان توانس�ت خود را تا س�طح برقراری ارتباط 
بین افراد از طریق پس�ت الکترونیکی ارتقا بخش�د. پس از مدتی، اینترنت به منزله فضایی جدید جهت بسط 
فعالیت های تجاری در امور نقل و انتقاالت مالی، بازاریابی و همچنین ابزار پیگیری برای مصرف کنندگان، مورد 
توجه واقع ش�د. وبالگ ها و وب س�ایت ها، نرم افزارهای گفتگوی آنالین، سرویس های پست الکترونیک و ... 

امکانات جدیدی بودند که در پرتوی اینترنت و شبکه جهانی وب، در اختیار کاربران قرار گرفتند.
هیچ کس تص�ور نمی کرد که روزی جنب�ه اجتماعی اینترنت به ص�ورت کاربرد اصلی آن درآید.ش�بکه های 
اجتماعی، نسل جدیدی از پایگاه هایي هستند که این روزها در کانون توجه کاربران شبکه های جهانی اینترنت 
قرار گرفته اند. این گونه پایگاه ها بر مبنای تش�کیالت آنالین فعالیت می کنند و هر کدام دس�ته ای از کاربران 
اینترنتی با ویژگی خاص را گرد هم می آورند. شبکه های اجتماعی را گونه ای از رسانه های اجتماعی می دانند که 

امکان دستیابی به شکل جدیدی از برقراری ارتباط و به اشتراک گذاری محتوا در اینترنت را فراهم آورده اند.

* دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه
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معرفی تحقیق و بیان مسئله
 Mark Zuckerberg توس��ط )Facebook( فیس بوک
در فوریه سال 2004 راه اندازي شد.در این وب سایت کاربران 
می توانن��د مانند یک کامپیوت��ر ش��خصی،برنامه هایی روی 
آن نصب یا حذف کنند. اش��تراک فایل، ق��راردادن فایل های 
تصویری ویدئویی، صوتی، انج��ام تبلیغات و …ازجمله دیگر 
قابلیت های ارائه ش��ده در این سایت هستند.مارک زاکر برگ 
س��ایت فیس بوک را از اتاق خود در خوابگاه دانش��گاه هاروارد 
آمریکا طراحي ک��رد و در فوریه 2004 آن را به عنوان یک وب 
سایت اجتماعي مخصوص دانشجویان هاروارد راه اندازی کرد. 
این سایت با روش معرفی سایت به دوستان، روز به روز کاربران 
بیش��تری را جذب می کن��د. نکته جالب در م��ورد فیس بوک 
این است که آمار بازدیدکنندگان آن از تعداد بازدیدکنندگان 
س��ایت های یوتیوب و بالگر نیز باالتر رفت ک��ه البته این آمار 
فقط مربوط ب��ه بازدیدهای اعضا آن می باش��د. فیس بوک در 
آگوس��ت 2010 تنها در یک روز 100 میلیون عضو به دس��ت 
آورد، بطوریک��ه همچنان کارمندان آن تنها با معرفی س��ایت 
خود، به عضوگیری مشغول بودند. این رشد سرم سام آور یعنی 
رش��د بیش از دو براب��ر در 8 ماه، فیس بوک را ب��ه  عنوان یک 
فضای اجتماعی مس��لط و ابزاری در شبکه ارتباطی شخصی و 

کاری خودمان تبدیل می کند.
جهانی و فرامرزی بودن فضای س��ایبر، امکان های موردنیاز را 
به آس��انی در اختیار طراحان جنگ نرم قرارمی دهد و با فراهم 
ش��دن بس��ترهای فکری- فرهنگی اهداف موردنظر، از سوی 
جریان های درون جامعه هدف دنبال می ش��ود. میس��ر بودن 
ارتباط دو طرف��ه نیز ابزارهای عملیاتی را در خدمت طراحان و 
رهبران مراکز موردنظر درمی آورد و در موقعیت های حساس 
که امکان حضور و هدایت مستقیم میدانی حوادث، از براندازان 
سلب می شود؛ عناصر حاضر در صحنه نقش رسانه ای عملیات 

را بازی می کنند.
از س��وی دیگر، جنگ نرم به عناصر و سربازان میدانی نیاز دارد 
که از جنس مخاطبان جامعه هدف باش��ند. ای��ن عناصر، باید 
ب��رای خود هویتی خاص قایل باش��ند تا بتوانن��د هدایت روند 
درگیری را برعهده گیرند و در شرایط کنونی، امکان دسترسی 
به فضای مجازی به دلیل در اختیار گذاش��تن لحظه ای حجم 
وس��یعی از اخبار، اطالعات و تس��هیل ارتب��اط، چنین هویت 

کاذبی را به راحتی در میان بخش��ی از صحنه گردانان حوادث 
ایجاد می کند. نبود بسیاری قیود و محدودیت ها که برای سایر 
اقسام رسانه ای وجود دارد، در محیط مجازی، گستره فعالیت 
در این فض��ا را برای اه��داف و انگیزه های امنیتی و سیاس��ی 
در جنگ نرم افزایش می دهد. مجموعه این ش��رایط است که 
ام��روزه، هوس بهره گیری از این فضا را برای غلبه بر دیگر ملت 

ها، در میان مراکز قدرت جهانی ایجاد می کند.

اهداف تحقیق
با رش��د رس��انه های نوین، جهاد وارد عصر دوم رسانه ها شده 
اس��ت که برخالف دوره مدرن و عصر نخست، آینده آن به طور 
کامل قابل پیش بینی نیس��ت، زیرا در عصر دوم رس��انه ها که 
در آن بحث رس��انه های الکترونیک جدی��د، حاکمیت دارند و 
اطالع��ات حرف آخر را م��ی زنند، پدیده ها کمت��ر قابل پیش 
بینی اند. رسانه های نوین دارای تاثیرات عمیق و تعیین کننده 
و البته بس��یار با اهمیت اجتماعی، روانی و سیاس��ی و ...        می 
باش��ند، زمینه و بس��تر مناس��بی را برای یک جنگ تمام عیار 
اینبار نه از جنس س��خت و خشن بلکه بس��یار ناملموس و نرم 

ایجاد کنند.
بنابراین با توجه به اینکه نمی ت��وان از مزایا و معایب این گونه 
سایت ها چش��م پوش��ی کرد، بهترین تصمیم در مورد چنین 
س��ایت هایی می تواند:ایجاد و راه اندازی شبکه های اجتماعی 
س��الم و مفید برای مبارزده با ش��بکه ه��ای اجتماعی مخرب، 
آم��وزش و فرهنگ س��ازی و همچنین نظارت کارشناس��نه و 
مس��تمر بر فضای جوامع مج��ازی و برنامه ری��زی برای آینده 

باشد.
قرض اینکه ضمن آشنایی با مزایا و فواید شبکه های اجتماعی، 
معض��الت و اث��رات منفی آن نیز مطرح و بررس��ی گ��ردد تا با 
باالرفتن س��طح ش��ناخت و آگاهی مخاطبین بت��وان با اعالم 
اینکه در اس��الم و ایران ش��بکه هایی را داریم که بس��یار سالم 
تر و از نظر محتوایی نیز بهتر از ش��بکه های اجتماعی مجازی 
غرب بوده و مبنای آن فطری می باشد . حال اینکه شبکه های 
اجتماعی غربی ب��ر مبنای دیگری بوجود آم��ده اند. پس بهتر 
اس��ت این شبکه ها اسالمی – ایرانی را با استفاده مثبت و موثر 
از ش��بکه های غربی بتوان آنها را بوم��ی نمود و جایگزین های 
مناس��ب و کارکرد صددرصد اس��المی – ایران��ی ایجاد نمود. 
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ب�ا رش�د رس�انه های 

نوین، جهاد وارد عصر 

دوم رس�انه ها ش�ده 

است که برخالف دوره 

مدرن و عصر نخست، 

آین�ده آن ب�ه ط�ور 

کام�ل قابل پیش بینی 

نیس�ت، زیرا در عصر 

دوم رس�انه ه�ا که در 

آن بح�ث رس�انه های 

جدی�د،  الکترونی�ک 

و  دارن�د  حاکمی�ت 

اطالع�ات ح�رف آخر 

را م�ی زنن�د، پدی�ده 

ه�ا کمت�ر قاب�ل پیش 

بینی اند. رس�انه های 

تاثیرات  نوی�ن دارای 

عمیق و تعیین کننده 

و البته بسیار با اهمیت 

و  روان�ی  اجتماع�ی، 

 و ...        م�ی 
سیاس�ی

باش�ند، زمینه و بستر 

مناس�بی را برای یک 

جنگ تمام عیار اینبار 

ن�ه از جنس س�خت و 

خش�ن بلک�ه بس�یار 

ناملم�وس و نرم ایجاد 
کنند.

این امر مستلزم ش��ناخت، آموزش و برخورداری از تکنیک ها 
و تخص��ص های مربوطه ب��ه اضافه برخ��ورداری از یک الگوی 
و مبنای درس��ت و در کنار آن بکارگی��ری مهارتهای هنری و 
زیباشناس��ی، روانشناسی، جامعه شناس��ی ......  باال در جهت 
ارائه هر چه بهتر افکار و عقاید ناب برای رش��د و تعالی انس��ان 

باشد.

 تاریخچه فیس بوک
فیس ب��وک نام ش��بکه ای اجتماعی اس��ت که بی ش��ک اکثر 
کارب��ران اینترن��ت حداقل با نام آن آش��نا هس��تند. اهمیت و 
کارایی این ش��بکه اجتماعی در گرد ه��م آوردن افراد و نیز به 
اش��تراک گذاش��تن اطالعات کاماًل مشخص اس��ت. به همین 
خاطر ش��اید بهتر باشد تا این ش��بکه اجتماعی، مؤسس آن، و 

برخی مسائل پشت پرده آن را بهتر بشناسیم.
بر اساس تازه ترین گزارش وب سایت اونیون، مارک زوکربرگ 
ملقب به »ارباب« یکی از عوامل سیا و مدیر »برنامه فیس بوک« 
سیا معرفی شده است. این گزارش همچنین موید آن است که 
سازمان جاسوسی آمریکا به خاطر کار فوق العاده زوکربرگ در 
پیاده س��ازی برنامه فیس بوک، به وی م��دال تقدیر اعطا کرده 

است.
حال ب��ا توجه ب��ه برخی م��دارک موج��ود این س��وال پیش 
می آید که آیا زوکربرگ مؤس��س و گرداننده اصلی فیس بوک 
اس��ت یا اش��خاص دیگری؟ اگر وی واقعاً پایه گذار فیس بوک 
اس��ت چگونه توانسته اس��ت دست به تاس��یس چنین شبکه 
اجتماع��ی عظیمی آن هم در س��طح جهانی بزن��د؟ و اینکه به 
طور کلی فیس بوک چیست؟ در زیر جزئیات بیشتری در مورد 
زوکربرگ، فیس بوک، و نیز چگونگی پیدایش ایده اصلی انجام 

چنین کاری ارائه می شود.

5-مشخصات مارک زوکربرگ – مدیرعامل فیس بوک 
مارک زوکرب��رگ در 14 می 1984 )24 ش��هریور 1363( در 
نیویورک ب��ه دنیا آمد. هرچن��د وی در یک خان��واده یهودی 
بزرگ ش��ده است، اما او خود را یک »ملحد« و فردی که به خدا 
هیچ گونه اعتقادی ندارد معرفی می کند. پدر وی ش��خصی به 
نام ادوارد اس��ت که به او در نوجوانی برنامه نویس��ی را آموزش 
داد. زوکربرگ در دانش��گاه هاروارد در رش��ته علوم رایانه ای و 

روانشناسی مشغول به تحصیل شد. گفته می شود که وی ابتدا 
در فوریه سال 2004 دست به س��اخت فیس بوک در خوابگاه 
دانش��جویی خود زد. این شبکه ابتدا برای استفاده دانشجویان 
هاروارد ب��ه وجود آمد ت��ا آنه��ا بتوانند اطالعات آموزش��ی و 
دانش��گاهی را بین خود به اش��تراک بگذارند، اما سپس توسط 
هم اتاقی های وی با دیگر مؤسس��ات آموزش��ی آمریکا ارتباط 
داده ش��د و در نهایت نیز در سطح ش��بکه جهانی اینترنت بکار 
گرفته شد. از این رو، زوکربرگ به عنوان مؤسس وب گاه شبکه 
اجتماعی فیس بوک شناخته شده اس��ت.  وی در سال 2008 
تبدیل به جوانترین میلیاردر جهان ش��د و در حال حاضر مدیر 
عامل ش��رکت فیس بوک می باشد. بر اس��اس گزارش وب گاه 
فوری��س دارایی های وی تا م��ارس 2011 ب��ه 13,5 میلیارد 
دالر رسیده اس��ت. مجله تایم نیز او را در سال 2010 به عنوان 

شخصیت برتر سال برگزید.

ایده پردازان اولیه فیس بوک
البته بر اس��اس گزارش برنامه »60 دقیقه« شبکه سی بی اس 
آمریکا، نخس��تین کسانی که ایده تاس��یس چنین شبکه ای را 
دادن��د دو برادر دوقل��و به نام های تیلر و کام��رون ویکلی ووس 
بودن��د. به گفته آنه��ا، ابتدا قرار بود مارک با آنه��ا در انجام این 
پروژه هم��کاری کند، اما در طول کار وی به آنها خیانت کرده و 

این پروژه را به نام خود به ثبت رساند.
گذش��ته از اظهارات این دو برادر، آنچه مس��لم است این است 
که حتی مارک زوکربرگ نیز به تنهایی نمی توانس��ت دس��ت 
به تاس��یس چنین شرکت و ش��بکه ای آن هم در سطح جهانی 
بزند. هر کشور و حکومتی برای خود یک سری قواعد و قوانین 
خاصی دارد و اگر سیس��تم حاکم متوجه ش��ود که شخصی یا 
گروهی در حال به مخاطره انداختن سیستم و ایجاد مشکالت 
امنیت ملی برای آن است، به صورت خودکار آن فرد یا شرکت 
را کنار زده و اجازه نمی دهد تا بتواند رش��د کند، مگر اینکه آن 

فرد و یا گروه خواسته ها و نیازهای سیستم را نیز لحاظ کند.
از ط��رف دیگر، آن چ��ه هم اکن��ون بر همگان مبرهن اس��ت 
این اس��ت که نظام اقتص��ادی آمریکا بر پایه س��رمایه گذاران 
یهودی برپا گش��ته و می چرخد. با توجه به ای��ن که مارک نیز 
در خانواده ای یهودی رشد کرده اس��ت، بی شک سازمان های 
یه��ودی و نی��ز دولت آمری��کا نیز در تاس��یس چنین ش��بکه 
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اجتماعی عظیمی نقش داش��ته اند. با در نظر گرفتن اظهارات 
مقامات سیا مبنی بر اینکه این س��ازمان از اطالعات ارزشمند 
و بی شماری که کاربران کش��ورهای مختلف به صورت رایگان 
در فیس بوک ق��رار می دهند  نهایت اس��تفاده را می برد، کاماًل 
مشخص اس��ت که دولت و س��ازمان های جاسوسی آمریکا در 
تاسیس، راه اندازی، و مدیریت این شبکه بزرگ اجتماعی نقش 

بسزایی داشته و دارند.
در نهایت می توان گفت که هرچند تعامل با افراد آشنا و نا آشنا 
و اش��تراک گذاری اطالعات خود با آنه��ا می تواند فوایدی هم 
داشته باشد، اما بی ش��ک سوءاستفاده هایی که از این اطالعات 
خصوصی می تواند ش��ود نیز بس��یار زیاد اس��ت. ب��ه هر حال، 
تصمیم نهایی با خود شماس��ت که به عنوان یک کاربر اینترنت 
به چه ش��کل و ب��ه چه نح��وی از ش��بکه های اجتماعی چون 
فیس بوک، توییتر، وان بی، گوگل پالس، مای اسپیس، و غیره 
استفاده کنید تا از اطالعاتی که خود شما با دستان خودتان در 

اختیار دیگران گذاشته اید سوءاستفاده نشود.

)Wirehog( قضیه وابر هاک
ی��ک ماه پس از ارائه فیس��بوک در س��ال 2004، دانش��جوی 
دیگری ب��ه نام وین چن��گ )Weyne chang( سرویس��ی 
به نام��ه i2hub را ارائه داد که آنهم فقط در حیطه دانش��گاه 
فعالیت می کرد. تمرکز این سیس��تم روی اش��تراک مستقیم 
 )peer-to- peer file sharing( فایل میان کامپیوتره��ا
بود. در آن زمان هر دو س��رویس فیس��بوک وای تو هاب مورد 
توجه قرار گرفته بودند و به سرعت بر تعداد کاربران آنها افزوده 
می ش��د. در اگوس��ت 2004 زوکر ب��رگ به همراه س��ه نفر از 
دوس��تانش یک سرویس اش��تراک گذاری قابل را برای رقابت 
با آی تو هاب ارائه دادند که وابر هاگ نام داش��ت. این سیستم 
در آینه به پلتفرم برنامه نویس��ی برای فیسبوک تبدیل شد . در 
هر صورت وابر هاک در مقابل آی تو هاب قدرت رقابتی از خود 

نشان نداد و تابستان همان سال پرونده آن بسته شد. 

پلتفرم برنامه نویسی برای فیسبوک 
در 24 می س��ال 2007 زوکر برگ پلتفرم فیسبوک را معرفی 
کرد. یک بس��تر برای برنامه نویس��انی که می خواس��تند نرم 
افزارهای شبکه اجتماعی خود را تحت فیسبوک عرضه کنند. 

طی چند هفته، تعداد زیادی برنامه کاربردی س��اخته ش��د و 
بعضی از آنه��ا حتی میلیون ها کاربر داش��تند. تع��داد برنامه 
نویسانی که تحت فیسبوک برنامه می نوشتند به بیش از 800 
نفر در سراس��ر جهان رس��یده بود. در 23 جوالی 2008 زوکر 
برگ سرویس" اتصال فیس��بوک facebook connect "را 
معرفی کرد که در حقیقت نس��خه ای از پلتفرم فیسبوک برای 

کاربران است. 

همکاری فیس بوک با سازمان سیا
با توجه ب��ه اظهار نظرات کارشناس��ان آمریکای��ی و نیز حتی 
مقامات س��ازمان جاسوس��ی آمریکا سیا، بی ش��ک زوکربرگ 
آلت دست س��ازمان های جاسوس��ی آمریکا قرار گرفته است 
تا ب��ه کمک وی آنها بتوانند دس��ت به ایج��اد نرم افزاری برای 

جمع آوری اطالعات کاماًل شخصی و خصوصی افراد بزنند.
مؤس��س ویکی لیکس جولین آس��انژ اخی��راً در مصاحبه ای با 
راشاتودی، فیس بوک را »بزرگ ترین ماشین جاسوسی ای که 

تا کنون اختراع شده است« نامید.
ش��بکه خبری »فکت زون« نیز به نقل از گزارش وزارت امنیت 
میه��ن آمریکا بیان م��ی دارد که فیس بوک تقریب��اً جایگزین 
تمامی برنامه های جمع آوری اطالعات س��یا از زمان راه اندازی 

آن در سال 2004 شده است.
کریستوفر استارتینسکی معاون رییس سیا در این مورد گفته 
اس��ت: »برای س��یا این ]فیس بوک[ کاماًل رویای��ی بود که به 
حقیقت پیوس��ت؛ چرا که در آن کاربران نگرش های مذهبی، 
سیاس��ی، ش��ماره تماس، آدرس، اطالعات ش��خصی، صدها 
تصویر از خود، نام دوس��تان، و حتی جزئی��ات لحظه به لحظه 

اقدامات خود را قرار می دهند.«
خود م��ارک زوکربرگ در م��ورد فیس بوک ای��ن چنین گفته 
اس��ت: »فیس بوک تنها و قدرتمندترین ابزار کنترل جمعیت 

است که تا کنون اختراع شده است«.
به عقیده تحلیل گ��ران آمریکایی، اب��زار و امکانات موجود در 
فیس بوک و فعالیت های این شبکه اجتماعی در سطح جهانی 
سبب می ش��ود تا س��یا در هزینه های خود بتواند صرفه جویی 
کن��د. حتی تقویم و گاه نامه موج��ود در فیس بوک که کاربران 
با اس��تفاده از آن به ثبت کارهای آتی خود می پردازند به س��یا 
کم��ک می کند تا بداند که افراد قص��د دارند در چه مکانی و در 
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ب�ا توج�ه ب�ه اظه�ار 

نظ�رات کارشناس�ان 

آمریکای�ی و نیز حتی 

س�ازمان  مقام�ات 

آمری�کا  جاسوس�ی 

بی ش�ک  س�یا، 

آل�ت  زوکرب�رگ 

س�ازمان های  دس�ت 

آمری�کا  جاسوس�ی 

اس�ت  گرفت�ه  ق�رار 

ت�ا ب�ه کم�ک وی آنها 

ب�ه  دس�ت  بتوانن�د 

ایجاد نرم افزاری برای 

اطالعات  جم�ع آوری 

و  ش�خصی  کام�اًل 

خصوصی افراد بزنند

چه زمانی دست به انجام چه کارهایی بزنند.
همچنین از آنجا که میلیاردها عکس ش��خصی در این ش��بکه 
اجتماعی وجود دارد، اخیراً در آوریل س��ال 2011 فیس بوک 
ب��دون اطالع رس��انی ب��ه کاربران خ��ود، ویژگ��ی جدیدی را 
راه اندازی کرده اس��ت، یعن��ی فناوری و نرم افزار شناس��ایی و 

تشخیص چهره افراد.
بر اساس گزارش شبکه خبری »فکت زون«، با توجه به اهمیت 
ویژه این شبکه اجتماعی برای سازمان های جاسوسی آمریکا، 
آنچه در حال حاضر باعث نگرانی س��یا می ش��ود این است که 
مردم دارند کم کم عالقه خود را نس��بت به فیس بوک از دست 
می دهند و به ش��بکه های اجتماعی دیگری چ��ون »وان بی« 

ساخت چین، روی می آورند.
گفتنی اس��ت که تاکنون بی��ش از نیم میلی��ارد نفر اطالعات 
ش��خصی خود را به صورت رایگان در اختیار شرکت فیس بوک 
قرار داده اند. 600 میلیون نفر از کاربران این شبکه اجتماعی را 

مردم کشورهای اروپای غربی تشکیل می دهند.

 مفاد استفاده از فیس بوک
نکته جالب دیگری که می توان به آن اشاره کرد، مفاد و قوانین 
اس��تفاده از این شبکه اجتماعی اس��ت که اکثر قریب به اتفاق 
کاربران به هنگام ایجاد حس��اب کارب��ری در فیس بوک بدون 
هیچ گونه توجهی با جزئیات آن موافقت می کنند. اگر نگاهی به 
مفاد استفاده از فیس بوک و اطالعاتی که شما برای این شبکه 
ارسال می کنید بیندازید،  متوجه می شوید که تمامی حرکات 
و اعمال شما در محیط مجازی یعنی اینترنت و یا حتی محیط 
واقعی، تحت کنترل و رصد می باش��د که  برخی از این مفاد در 

زیر آورده شده است:
هر بار که ش��ما با فیس بوک تعامل برقرار می کنید اطالعاتی را 
نیز درباره ش��ما دریافت می کنیم، اطالعاتی مانند زمان بازدید 
ش��ما از پروفایل شخص دیگر، ارسال پیام به کسی، جستجوی 
برای یافتن دوس��ت یا صفحه ای، کلیک ب��ر روی آگهی ها، و یا 

خرید اعتبارهای مالی فیس بوک.
هنگام ارس��ال چیزهایی مثل عکس یا فیل��م به فیس بوک، ما 
اطالعات مازاد مربوطه را نیز دریافت می کنیم، همانند ساعت، 
تاری��خ، و مکانی که ش��ما عکس ی��ا فیلم مورد نظر را ارس��ال 

کرده اید.

م��ا اطالعاتی در م��ورد رایانه، تلف��ن همراه، یا دیگر وس��ایل 
ارتباط��ی با فیس ب��وک را دریاف��ت می کنیم. ای��ن اطالعات 
می تواند ش��امل آدرس آی پی ش��ما، محل، نوع مرورگر مورد 
استفاده، یا صفحه های بازدیدشده توسط شما باشد. به عنوان 
مثال، م��ا می توانیم محل جی پی اس ش��ما را تعیین کرده و به 
ش��ما بگوییم که آیا کسی از دوستان ش��ما در آن حوالی است 

یا خیر.
هرگاه ش��ما به ب��ازی، نرم اف��زار، ی��ا وب گاهی ک��ه از پلتفرم 
فیس ب��وک اس��تفاده می کند و یا س��ایتی ک��ه دارای ویژگی 
فیس بوک است )مانند پالگین اجتماعی( مراجعه کنید، ما نیز 
اطالعاتی در مورد آن دریافت می کنیم. این اطالعات می تواند 
شامل اطالعاتی از این جمله باشد: تاریخ و زمان بازدید شما از 
آن س��ایت، آدرس آن سایت، یا URLای که در آن قرار دارید، 
اطالعات فنی در مورد آی پی آدرس، مرورگر، و سیستم عامل 
مورد استفاده ش��ما، و در صورتی که در فیس بوک قرار داشته 

باشید، اطالعات کاربری شما.
گاهی اوقات، ما از ش��رکای تج��اری، مصرف کنندگان و دیگر 
اش��خاص ثالث اطالعاتی را کس��ب می کنیم که به ما )یا آنها( 
یاری می کند تا دس��ت به ارس��ال آگهی ها، درک فعالیت های 
آن الی��ن، و بهبود عملک��رد فیس بوک بزنیم. ب��ه عنوان مثال، 
ممکن اس��ت آگهی دهنده ای به ما بگوید که شما چه واکنشی 
را به آگهی موجود در فیس بوک یا سایت دیگر نشان داده اید تا 
ما بتوانیم میزان تأثیرگذاری آن را اندازه گیری کرده و کیفیت 

آن را بهبود بخشیم.
ما همچنین اطالعاتی که شما قباًل در مورد خود و دوستان تان 
ارائه کرده اید را یکج��ا جمع آوری می کنیم. برای مثال، ممکن 
اس��ت ما این اطالعات را کنار هم گذاریم تا معلوم ش��ود که ما 
باید کدام یک از دوس��تان تان را در News Feed ش��ما قرار 
دهیم، و یا اینکه به شما پیشنهاد کنیم که برای تصاویر ارسالی 
خود چه برچس��بی را در نظر بگیرید. م��ا از طریق جی پی اس 
اطالعات ش��هر کنونی ش��ما و نیز دیگر اطالع��ات مکانی تان 
را که از ش��ما داریم جمع آوری می کنیم تا ب��ه عنوان مثال به 
ش��ما و دوس��تان تان در مورد افراد یا رویدادهای پیرامون تان 
اطالع رس��انی کنیم، یا مطالبی را به شما ارائه دهیم که ممکن 
است ش��ما به آنها عالقه داشته باشید. همچنین به منظور ارائه 

آگهی های مناسب شما، اطالعات تان را جمع آوری می کنیم.
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 مزایاي شبکه اجتماعی فیس بوک

1.  انتش�ار س�ریع و آزادانه اخبار و اطالع�ات، افزایش 
قدرت تحلیل و تقویت روحیه انتقادی 

اخبار ش��بکه های اجتماعی بدون سانس��ور منتش��ر می شوند 
و ای��ن می تواند یک مزیت تلقی ش��ود؛ هرچن��د امکان تکثیر 
اطالعات مخدوش و نادرست نیز در این شبکه ها بیش از نسل 

قبلی رسانه ها است. البته امکان مقایسه و تحلیل اطالعات
ب��رای مخاطبان وجود دارد و نباید بنا را ب��ر اعتماد به هر آنچه 
در این شبکه ها تولید و بازنشر می شود، گذاشت. تحلیل اخبار 
متناقضی که در این نوع پایگاه ها منتش��ر می شود، قدرت نقد 
و ن��گاه عمیق تر به مس��ائل اجتماع��ی را فراه��م می کند. این 
نوع پایگاه ه��ا به مخاطبان خود فرص��ت می دهند تا از تبعیت 
کورکورانه فاصل��ه گرفته و در درازمدت به خ��رد نقادانه روی 

آورند.

2.  امکان عبور از مرزهای جغرافیایی و آشنایی با افراد، 
جوامع و فرهنگ های مختلف

امروزه ش��بکه هاي اجتماعي، مهد تمدن ه��ا و فرهنگ هاي 
مختلف بشري اس��ت. وجود زبان هاي مختلف در رسانه هاي 
اجتماعي، امکان حضور تمام افراد جامعه را فراهم مي کند که 
مي توانند فرهنگ حاکم بر جامعه خود را به معرض دید عموم 
بگذارند. اینکه ی��ک جوان بتواند با امثال خود در کش��ورهاي 
دیگ��ر جهان ارتباط برقرار کند، باعث مي ش��ود تا این رس��انه 
ها به مکاني تبدیل ش��وند که وي بتواند فرهن��گ ها و آداب و 
رسوم کشور خود را به دیگران معرفي کند و به اشتراک بگذارد. 
همچنی��ن در این ش��بکه ها ایده هاي جدید جهت گس��ترش 

جامعه، معرفي شده و مورد بحث قرار  مي گیرند.
س��ازمان ها نیز مي توانند فرهنگ و دی��دگاه خود را در معرض 

دید تمام جوامع قرار دهند.

3.  شکل گیری و تقویت خرد جمعی
یکي از شاخصه هاي مهم شبکه هاي اجتماعی مجازي، پدیدار 
شدن خرد جمعي اس��ت. خرد جمعي به جریان سیال و پویاي 
قوه تفکر و ذهن کاربران حاض��ر در چنین محیط هایي اطالق 
مي شود که به مثابه یک پردازشگر عظیم، اطالعات را پردازش 

و پای��ش مي کن��د. همانند دنی��اي ابر کامپیوتره��ا که قدرت 
پردازش��ي آنها، از ترکیب چندین پردازشگر منفرد حاصل مي 
ش��ود، نیروي تفکر و ذه��ن کاربران ش��بکه اجتماعی، به مدد 
تعامالت اجتماعي اینترنتي و بهره گیري از ابزارهاي اینترنتي 
با یکدیگر ترکیب و همراه مي ش��وند و نیرویي عظیم با قدرت 
پردازشي باال پدید مي آورند. این مطلب به خوبي ضرب المثل 
بزرگمه��ر را که گفته اس��ت: »همه چیز را هم��گان دانند« در 

ذهن تداعي مي کند.

4.  امکان بیان ایده ها به صورت آزادانه و آشنایی با ایده 
ها، افکار و سلیقه های دیگران

ش��بکه های اجتماعی، ارس��ال بازخورد از س��وی مخاطب و 
همکاری و همگامی کاربران با همدیگر را تس��هیل کرده  و آنها 
را به مشارکت در بحث ها تشویق می کنند. این شبکه ها مرز و 
خط کشی بین رس��انه و مخاطب را از بین برده اند. اغلب شبکه 
ه��ای اجتماعی برای مش��ارکت اعضا و دریاف��ت بازخورد، باز 
هس��تند. آنها رأی دادن، کامنت گذاشتن و به  اشتراک گذاری 
اطالعات را تش��ویق می کنن��د. به ندرت مانعی ب��رای تولید و 
دسترسی به محتوا در این وب سایت ها وجود دارد. رسانه های 
سنتی عمل انتش��ار را انجام می دادند و محتوا را برای مخاطب 
ارس��ال می کردند؛ ولی در رس��انه های اجتماعی فضایی برای 
گفتگو و محاوره دوطرف وجود دارد و جریان ارتباطی از حالت 

یک سویه به دوسویه تغییر پیدا کرده است.

5.  کارکرد تبلیغی و محتوایی
حضور افراد در ش��بکه های اجتماعی، احتمال مش��ارکت ها و 
کنش ه��ای اجتماعی را در آنان افزای��ش می دهد. پس هر چه 
پیوند افراد و اعضا درش��بکه ها، بیشتر و انبوه تر باشد، همراهی 
و تعامالت و نزدیکی دیدگاه ها و حرکت همس��و و مش��ترک، 
محتمل تر خواهد شد. از این رو، استفاده از چنین فضایی برای 
معرفی و تبلی��غ و همچنین هم راس��تایی مخاطبان در جهت 

اهداف رسانه ای خود، نقش بسیار و تأثیر باالیی دارد.

6.  ارتباط مجازی مستمر با دوستان و آشنایان
ش��بکه های اجتماعی در اینترنت، موجب گس��ترده تر ش��دن 
دامنه ارتباطات ما ش��ده  اس��ت. ما می توانیم آش��نایانی را که 
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در  اف�راد  حض�ور 

اجتماعی،  شبکه های 

و  احتمال مشارکت ها 

اجتماعی  کنش ه�ای 

افزای�ش  آن�ان  را در 

می دهد. پ�س هر چه 

پیون�د اف�راد و اعض�ا 

درش�بکه ها، بیشتر و 

انبوه تر باشد، همراهی 

و تعام�الت و نزدیکی 

دیدگاه ه�ا و حرک�ت 

مش�ترک،  و  همس�و 

محتمل تر خواهد شد. 

از این رو، اس�تفاده از 

چنی�ن فضای�ی برای 

و  تبلی�غ  و  معرف�ی 

همچنین هم راستایی 

مخاطب�ان در جه�ت 

اهداف رسانه ای خود، 

نق�ش بس�یار و تأثیر 

باالیی دارد.

مدت بس��یاری اس��ت از آنها خبر نداریم یا از آن ها بس��یار دور 
هس��تیم، در فضای مجازی پیدا کنیم و معاش��رتمان را با آنان 
از س��ر بگیریم. دوس��تانی را که زمان درازی  اس��ت ندیده ایم، 
بار دیگر می بینیم و در مجموعه ای گس��ترده تر، به دوستی مان 
ادامه می دهیم. می توانیم از کتاب ها، فیلم ها، س��الیق و عقاید 
یکدیگر اس��تفاده کنیم و آنها را با سایر دوستانمان به اشتراک 
بگذاری��م؛ آن  هم با چند کلیک. در حالی که این کارها، پیش تر 
بس��یار وقت گیر بودند و نیاز به حوصله فراوانی داشتند و همه 
اینها در نهایت، به رش��د فکری و تکامل دسته جمعی کاربران 

کمک می کند. 

7.  تبلیغ و توسعه ارزش های انسانی و اخالقی در عرصه 
جهانی

گرچ��ه به علت غلب��ه ابعاد دیگر ش��بکه ه��ای اجتماعی، بعد 
ارزش��ی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اما به جرأت می 
توان گفت که یکی از قابلیت های مهم ش��بکه های اجتماعی 
که تاکنون مورد غفلت واقع ش��ده ، فراه��م کردن فضایی بین 
المللی جهت تبلیغ و اشاعه ارزش های دینی، اعتقادی، انسانی 
و اخالقی اس��ت. بس��یاری از کاربران ش��بکه ه��ای اجتماعی 
افرادی هستند که در صورت تبلیغ صحیح ارزش های اخالقی 
و انسانی، از آن استقبال کرده و تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. 

8.  یکپارچه سازی بسیاری از امکانات اینترنتی و وبی
مزیت اصلی ش��بکه های اجتماعی، یکپارچه س��ازی امکانات 
پایگاه ه��اي مختلف اس��ت. امکاناتی از قبی��ل ایجاد صفحات 
و پروفایل ه��ای ش��خصی، س��اخت وبالگ ه��ا، جس��تجوی 
اینترنت��ی، اطالع از اخب��ار و رویدادها و ش��رکت در فضاهای 
گفتگ��و )چت روم ها و فروم ها( و فضا برای آپل��ود فایل ها که تا 
پیش از این کاربران برای اس��تفاده از هر کدام از آنها باید عضو 
س��ایتی می ش��دند، اکنون از طریق تنها یک عضویت س��اده، 
امکان پذیر است.  وب سایت های ش��بکه اجتماعی، محل ارائه 
خدمات جدید در قالب های مختلف هس��تند. این وب سایت ها 
به راحتی با پایگاه ه��اي اینترنتي بزرگ دنیا مانند: گوگل، یاهو 
و حتی پایگاه هاي تخصصی، لینک داخلی برقرار می کنند و از 

امکانات آنها در وب سایت خود استفاده می کند.

9.  توسعه مشارکت های مفید اجتماعی
ایجاد انس��جام اجتماعی در بین مردم و تسریع در سازماندهی 
فعالیت های مفید سیاسی و اجتماعی، از آثار مثبت شبکه های 

اجتماعی است.
10.  افزایش س�رعت در فرایند آم�وزش و ایجاد ارتباط 

شبانه روزی بین استاد و شاگرد
بی شک، شبکه های اجتماعی اینترنتی نقش بسیار موثری در 
توس��عه آموزش های تخصصی و عمومی دارند. گرچه به علت 
عدم امکان نظارت علمی، بسیاری از محتواهای اینترنتی هنوز 
به مرتبه قاب��ل قبولی از اعتبار علمی نرس��یده اند، اما در عین 
حال شبکه های اجتماعی یکی از عرصه های اینترنتی هستند 
که کاربران بی شمار آنها به صورت خودجوش اقدام به آموزش 
و انتقال دانس��ته های تخصصی و عموم��ی خویش به دیگران 
می کنند. عالوه بر این، شبکه های اجتماعی علمی و آموزشی 
نیز به ص��ورت تخصصی و با هدف آم��وزش از راه دور یا همان 

آموزش مجازی، مشغول فعالیت هستند.
ب��ا اس��تفاده از ش��بکه ه��ای اجتماع��ی آموزش��ِی مجازی، 
دانش آموزان و دانش��جویان می توانند دامنه فرآیند یادگیری 
خ��ود را در هر لحظ��ه که نیازمند س��ؤال و برق��راری رابطه با 
اس��تاد یا س��ایر دانشجویان هم رش��ته ای باش��ند، به خارج از 

محدوده های کالس گسترش دهند. 

11.  افزایش اعتماد، صمیمیت و صداقت در فضاي سایبر
مردم در گذشته اس��تفاده از فضاي تعاملي مانند چت را تجربه 
کرده اند؛ اما در این فضا، کاربران کمتر شخصیت و هویت خود 
را به درستي اعالم مي کنند و از نام ها و شخصیت هاي مستعار 
اس��تفاده مي کنند؛ زیرا به این فضا اعتم��اد الزم را براي بازگو 
کردن حقیقت ندارند. با ش��کل گیري وب س��ایت هاي شبکه 
اجتماعي مانند: ماي اس��پیس، اورکات، فی��س بوک، توییتر 
و... م��ردم صداقت را جهت پیداکردن دوس��تان قدیمي، لذت 
اس��تفاده از علم و... به همراه اعتماد واقعي به دست آوردند. به 
گفته بیش��تر کارشناس��ان تا قبل از به وجود آمدن شبکه هاي 
اجتماعي، موضوع اعتماد و صمیمیت فضاي س��ایبر در سراسر 
دنیا لمس نش��ده بود؛ ولي زماني که شبکه هایي مانند اورکات 
و فیس بوک پا به عرصه اینترنت گذاش��تند، مردم با اعتماد به 

این پایگاه ها باعث گسترش صمیمیت در بین یکدیگر شدند.



ماهنامه مدیریت رسانه

شماره 2و3      شهريور و مهر92 48
صفحــــــه

 معایب و پیامدهای منفی شبکه اجتماعی فیس بوک

1.  شکل گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار کذب
به عل��ت عدم امکان شناس��ایی هویت واقعی اعض��ا و نیز عدم 
امکان کنترل محتوای تولید ش��ده توسط کاربران شبکه های 
اجتماعی، یک��ی از مهم ترین پیامدهای منفی این ش��بکه ها، 
شکل گیری و ترویج سریع ش��ایعات و اخبار کذبی خواهد بود 
که توس��ط برخی از اعضای این ش��بکه ها و ب��ا اهداف خاص و 

غالباً سیاسی منتشر می شود.

2.  تبلیغات ضد دینی و القاي شبهات
در ش��بکه های اجتماعی اینترنتی نیز مانند س��ایر رسانه ها، 
اف��راد و گروه های مغرض ب��ا اهداف از پیش تعیین ش��ده و با 
ش��یوه های مخصوص، اقدام به تبلیغات ض��د دینی و حمله به 
اعتقادات مذهبی می نمایند. گاه پس از تحقیق و ریش��ه یابی 
درمی یابیم که هدف اصلی گردانندگان برخی از این شبکه ها، 

دین زدایی و حمله به مقدسات بوده است.

3.  نقض حریم خصوصی افراد
معموالً ش��بکه های اجتماعی ابزارها و امکانات��ی را در اختیار 
کاربران خود قرار م��ی دهند تا آنها بتوانند تصاویر و ویدئوهای 
خویش را در صفحه ش��خصی خ��ود قرار دهن��د. همین طور، 
کاربران می توانند اطالعات شخصی خود را نیز در این شبکه ها 
قرار دهند. در اغلب ش��بکه های اجتماع��ی، برای حفظ حریم 
خصوص��ی افراد راه کارهایی ارائه ش��ده اس��ت؛ ب��رای مثال، 
دسترس��ی به تصاویر و اطالعات را با توجه به درخواست کاربر 
محدود م��ی نمایند و یا اجازه مش��اهده پروفایل کاربر را به هر 
کس��ینمی دهند؛ ولی این راه ها کافی نیس��تند. مشکالتی از 
قبیل س��اخت پروفایل های تقلبی در ش��بکه های اجتماعی و 
عدم امکان کنت��رل آنها به دلیل حجم ب��االی این هرزنامه ها، 
باعث مي ش��ود که افرادی با پروفایل های تقلبی به شبکه های 
اجتماع��ی وارد ش��وند و با ورود به حریم ه��ای خصوصی افراد 
مورد نظر، تصاویر و اطالعات آنها را به س��رقت برده و شروع به 

پخش تصاویر در اینترنت کنند. 

4.  انزوا و دور ماندن از محیط های واقعی اجتماع

جامع��ه مجازی، هیچ وق��ت جایگزین جامع��ه واقعی نخواهد 
گردید؛ بلکه به عنوان تس��هیل کننده تجارب اجتماعی عمل 
خواهد کرد. تس��هیالت ارتباط��ی به ما ام��کان می دهد تا در 
س��طح جهانی و از راه دور به ش��یوه ای جدید با اجتماعاتی که 
منافع مش��ترکی داریم، بپیوندیم. در نتیجه، با پیوستن به این 
»اجتماع��ات از راه دور« قادر خواهیم بود ت��ا در دنیای واقعی 
نی��ز روابط اجتماعی بهتری با همس��ایگان، همکاران و س��ایر 

شهروندان جامعه واقعی برقرار سازیم.

5.  تأثیرات منفِی رفتاری
هر ش��بکه اجتماعی فرهن��گ ارتباطاتی خاص خ��ود را دارد، 
یعنی من��ش و گفتار مخصوص و منحصر به فردي را برای خود 
برگزیده است. البته می توان ش��بکه هایی را یافت که فرهنگ 
ارتباطات��ی تقلیدی برای خود برگزیده ان��د. فرد با عضویت در 
هر ش��بکه اجتماعی درگیر نوع خاص��ی از فرهنگ ارتباطاتی 
می شود که شامل: برخورد، تکیه کالم، اصطالحات مخصوص، 
رفتار، تیپ ش��خصیتی و ظاهری و... است. بدون تردید، میزان 
تأثیرپذیری فرد از این محیط، صفر مطلق نخواهد بود. پس هر 

شبکه اجتماعی، هویت مطلوب خود را ترویج می کند.
مثاًل در س��ایت هایی مثل فیس بوک و فرندفید و توییتر، کاربر 
در کن��ار اینکه عض��و جامعه بزرگ پایگاه مورد نظر اس��ت، در 
گروه و ش��بکه های اجتماعی کوچک تری نیز عضو می ش��ود. 
ه��ر کدام از ای��ن گروه ها وابس��تگی خاص خ��ود را دارند و به 
تبع، فرهنگ ارتباطات��ی مخصوص. پس فرد در تأثیرپذیری از 
فرهنگ ارتباطاتی این گروه ها بر خود الزم می بیند که هویت 
ارتباطاتی خود، یعني س��بک و هویت کنش های کلی خویش 
در ارتباط ب��ا دیگران را تغییر دهد؛ هر چن��د این تغییر هویت 
موقت و محدود به زمان و مکان خاصی باشد؛ ولی بدون تردید 
در هوی��ت واقعی فرد بی تأثیر نخواهد ب��ود و به  طور کلی، همه 
اجزای یک ش��بکه اجتماعی که فرد با آن در تعامل اس��ت، در 
ضمیر ناخود آگاه فرد تاثیر می گذارد. هویت ارتباطاتی فرد نیز 

چیزی نیست که به ضمیر ناخودآگاه مرتبط نباشد.

پس از تحقیق��ات ف��راوان مهمترین دلیل محبوبیت س��ایت 
اجتماعی فیس بوک کشف شد.

بنا به نتیجه بدست آمده در این تحقیقات بیش از 500 میلیون 
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ه�ر ش�بکه اجتماعی 

ارتباطات�ی  فرهن�گ 

خ�اص خ�ود را دارد، 

یعن�ی من�ش و گفتار 

مخص�وص و منحص�ر 

به ف�ردي را برای خود 

البته  اس�ت.  برگزیده 

می توان ش�بکه هایی 

را یاف�ت ک�ه فرهنگ 

تقلی�دی  ارتباطات�ی 

برای خود برگزیده اند. 

فرد با عضوی�ت در هر 

شبکه اجتماعی درگیر 

نوع خاصی از فرهنگ 

ارتباطاتی می شود که 

ش�امل: برخورد، تکیه 

اصطالح�ات  کالم، 

مخصوص، رفتار، تیپ 

و ظاهری  ش�خصیتی 

و... است. بدون تردید، 

تأثیرپذی�ری  می�زان 

ف�رد از ای�ن محی�ط، 

صف�ر مطل�ق نخواهد 

ب�ود. پ�س هر ش�بکه 

هوی�ت  اجتماع�ی، 

مطلوب خود را ترویج 
می کند

نفر کاربر این سایت با اشتراک گذاشتن شایعات و قصه هایشان 
درباره دیگران هم از نظر احساس��ی برانگیخته می شوند و هم 
عالقه شان به کسب اطالع از زندگی دیگران را ارضا می کنند.

جون��ا برگر دانش��مند امریکای��ی و یکی از اعض��ای اصلی تیم 
تحقیق معتقد اس��ت عکس العملهای قوی احساسی از جمله 
خنده و ش��ادی و یا حتی عصبانیت می تواند میزان اس��تفاده 
از این س��ایت و به اشتراک گذاش��تن این احساسات با دیگران 
را تش��دید کند. دلیل موفقیت فیس بوک و تا حدی توییتر در 

واقع ارتباط مستقیم آنها با ذهن کاربر است.
دکتر برگر معتقد اس��ت با اس��تفاده از این سیس��تم می توان 
به بهبود تجارت اینترنتی کمک کرد: »اگر مس��ئله ای س��بب 
ناراحتی ویا عصبانیت ش��ما ش��ود احتمال اینکه خیلی سریع 
در فیس بوک آن را با س��ایرین در میان بگذارید زیاد اس��ت و 
موضوع برانگیخته ش��دن  احساسات ش��ما از خواندن خبر و یا 

گرفتن اطالعات عامل اصلی این رفتار خواهد بود.«
در این تحقیقات همچنین مشخص ش��د هر میزان این اخبار 
بتوانند غیر منتظره و تکان دهنده باش��د ،میزان برانگیختگی 
احساس��ات درکاربر قوی تر خواهد بود و او را بیشتر به اشتراک 
گذاش��تن آن در فیس بوک ترغیب می کند. برای مثال وجود 
تیتره��ای تند در نس��خه اینترنت��ی روزنامه نیوی��ورک تایمز 
کاربران فیس بوک را راغب کرده تا بیشتر خواندن مقاالت این 

روزنامه را به سایرین پیشنهاد دهند.
از س��وی دیگر بدنب��ال ت��الش انگلیس��یها ب��رای یافتن نام 
فوتبالیس��ت خائن )رایان گیگز( به همسرش در ماه گذشته و 
هم چنین تعقیب ماجراهای خانوادگی گیگز پس از رس��وایی 
اخالقی اش، میزان کاربران فیس بوک و توییتر در انگلستان به 
ترتیب ش��ش و پنج درصد افزایش پیدا کرد و فیس بوک موفق 
ش��د برای اولین بار سایت مایکروسافت را در تعداد کاربر پشت 

سر بگذارد.

فیس بوک عامل افسردگی 
نف��وذ فیس ب��وک در زندگی دیجیتال��ی روز ب��ه روز در حال 
افزایش اس��ت و محققان به دنبال پاس��خ این س��وال هستند 
که این ش��بکه اجتماعی چگونه درک م��ا را از اعضای خانواد و 

دوستانمان دگرگون می کند. 
 Utah Valley س��ه تن از محققان جامعه شناس دانش��گاه

اخیرا مطالعه ای انجام داده اند که نوعی همبستگی را بین رفتار 
کاربران فیس بوک در زندگی شخصی و مدت زمانی که آنها در 

این شبکه اجتماعی می گذرانند نشان می دهد.
از حدود 425 دانش��جو خواسته شد که بگویند چقدر با این دو 

جمله موافق یا مخالف هستند:
1- زندگی من عادالنه است.

 2- دوستانم نسبت به من زندگی بهتری دارند.
عالوه بر این از انها پرسیده شد در روز چه مدت زمانی را صرف 
بودن در فیس بوک می کنند ؟ چند تا دوست فیس بوکی دارند 
؟ و چق��در آنها را از نزدیک می شناس��ند؟ محققین هم چنین 
س��عی کردند تا فاکتورهایی مانند وضعیت تاهل، جنس��یت، 

اعتقادات مذهبی و نژاد را هم در نظر بگیرند.
نتای��ج جالب توجه بود و الگوهای جالبی به دس��ت آمد؛ دو تن 
از جامعه شناس��ان دریافتن��د آن افرادی که تص��ور می کنند 
دوستانش��ان نس��بت به آنها زندگی بهتری دارند، مدت زمان 
بیش��تری را در فیس بوک می گذرانند. این دو محقق در مقاله 
خود نوشته اند: آنهایی که بیشتر در فیس بوک می مانند اغلب 
تصور می کنند سایرین از آنها شادترند و زندگی ناعادالنه است 
و آنهایی که در هفته بیش��تر به فیس بوک سر می زنند نیز فکر 
می کنند زندگی دوستانشان از آنها بهتر است و شادتر هستند. 
عالوه بر این افراد زیادی که حتی دوس��تان فیس بوکی خود را 
خیلی نمی شناختند معتقد بودند که آنها زندگی بهتری دارند.
نتای��ج جالب توجه بود و الگوهای جالبی به دس��ت آمد؛ دو تن 
از جامعه شناس��ان دریافتن��د آن افرادی که تص��ور می کنند 
دوستانش��ان نس��بت به آنها زندگی بهتری دارند، مدت زمان 

بیشتری را در فس بوک می گذرانند .
ای��ن تحقی��ق ک��ه در Cyberpsychology ، مجله رفتار و 
شبکه های اجتماعی، منتشر شده است نشان می دهد آنهایی 
ک��ه مدت زمان کمتری را در فیس بوک می گذرانند و بیش��تر 
وقت خود را با دوس��تان واقعی در زندگ��ی حقیقی صرف می 
کنند کمتر احس��اس ناراحتی و ناخشنودی دارند. از آنجاییکه 
بیش��تر کاربران فیس بوک  به جای آگاهی از حقایق و زندگی 
واقعی دوستان خود تنها با دقت تمام به عکس های آنها که در 
لحظات شاد زندگی شان گرفته شده نگاه می کنند ، بیشتر هم 

تصور می کنند که دوستانشان از آنها شادترند.
در تحقیق قبلی هم که س��ال گذشته توس��ط آکادمی اطفال 
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آمری��کا انجام ش��د محققان به ای��ن نتیجه دس��ت یافتند که 
افس��ردگی در ک��ودکان و نوجوان��ان ممکن اس��ت ب��ا دیدن 
نمایه های )اس��تتوس( مثبت و عکس های شاد دوستانشان در 

فیس بوک افزایش پیدا کند.

 افراط در استفاده از فیس بوک
 با قوت گرفتن "جنگ نرم" )Soft War( از سوی دولت های 
جهان خوار، بر جذابیت ه��ای فراوان فضای مجازی نیز افزوده 
ش��د تا ضمن جذب کاربران، زمینه ی خو گرفت��ن آنان با این 
محیط مهیا گش��ته و در غایت اعتماد کاربران به باالترین حد 

ممکن رسد.
 )Internet addiction( امروزه اصطالح اعتیاد اینترنت��ی
بس��یار رایج گشته و کمتر کسی است که با این اصطالح ناآشنا 
باشد اما آنچه که دلیل ایجاد این امر می باشد از اهمیت باالیی 
برخوردار اس��ت که متاس��فانه از نظرها به دور مانده و همگان 
"اعتی��اد به اینترنت" بی کاری افراد و ب��ازی های رایانه ای می 
 )Soft Ware( "دانند؛ در حالی که با قوت گرفتن "جنگ نرم
از سوی دولت های جهان خوار، بر جذابیت های فراوان فضای 
مجازی نیز افزوده ش��د تا ضمن جذب کارب��ران، زمینه ی خو 
گرفتن آنان با این محیط مهیا گشته و در غایت اعتماد کاربران 
به باالترین حد ممکن رسد. این امر از سویی باعث جاری شدن 
اطالعات ش��خصی به این فضا گشته که کار را برای جاسوسان 
اینترنتی آسان نموده و از سوی دیگر باعث افسردگی افراد می 
ش��ود. در این راس��تا پایگاهی مانند "فیس  بوک"، یک فرصت 
ایده آل و تمام عیار برای ش��بکه  های جاسوس��ی و اطالعاتی 
غرب اس��ت که به عنوان یک ابزار جاسوسی، امکانات خوبی را 
ب��رای رصد اطالعاتی و تخلیه اطالعات��ی            میلیون  ها کاربر 
این شبکه در سراس��ر جهان فراهم می کند. در ضمن، افرادی 
که وقت زیادی را در طول روز ص��رف کار با اینترنت می کنند 

بیشتر، عالیم افسردگی را بروز می  دهند.
اف��رادی که وقت زی��ادی را در طول روز ص��رف کار با اینترنت 

می کنند بیشتر، عالیم افسردگی را بروز می  دهند.
یک پژوهش��گر اینترنت با اعتق��اد به اینکه نس��ل جدیدی از 
معتادان به ش��بکه  های اجتماعی در حال پدیدار ش��دن است 
م��ی  گوید: "روز به روز بر تعداد کاربران ش��بکه  های اجتماعی 
اینترن��ت افزوده می  ش��ود و مدت زمانی که ای��ن افراد در این 

شبکه  ها صرف می کنند به طرز قابل مالحظه  ای افزایش یافته 
و این اخطاری به شهروندان دنیای دیجیتال است که خواسته 
یا ناخواس��ته از زندگ��ی واقعی خود فاصله گرفت��ه و در دنیای 
مج��ازی )Second life( به س��ر می  برند." این پژوهش��گر 
حوزه جامعه اطالعاتی اظهار کرد: "به نظر می  رسد بیش از 80 
درصد کاربران اینترنت، مخاطب و کاربر شبکه  های اجتماعی 
اینترن��ت مانن��د "فی��س ب��وک" )Facebook( و "توئیتر" 
)Twitter( باش��ند که توس��عه فناوری  های نوین ارتباطی و 
فراگیر شدن استفاده از این شبکه  ها در میان مخاطبان دهکده 
جهانی، در گس��ترش پدیده اعتیاد به این ش��بکه  ها یا اعتیاد 

دیجیتالی )Internet Addiction( را سبب شده است."
با اش��اره به مخاطرات و تهدیدهای اطالعاتی که این شبکه  ها 
برای جامعه مخاطبانش��ان به همراه می  آورند پایگاهی مانند 
"فیس  ب��وک"، یک فرصت ای��ده آل و تمام عیار برای ش��بکه  
های جاسوس��ی و اطالعاتی غرب اس��ت که به عنوان یک ابزار 
جاسوس��ی، امکانات خوب��ی را برای رصد اطالعات��ی و تخلیه 
اطالعاتی میلیون  ها کاربر این ش��بکه در سراسر جهان فراهم 
می کند. از س��ویی، تکنیک  ها و قابلیت  هایی که در این شبکه 
در اختیار مخاطبان قرار گرفته است، روز به روز تمایل و انگیزه 
مخاطبان این شبکه  ها را به فعالیت و صرف وقت و عمر خود در 
این مجموعه با الیک ب��ازی و کامنت و post زنی، افزایش می  
دهد که عاملی در پدیدار ش��دن اعتی��ادی به نام اعتیاد "فیس 

 بوکی" )Facebook  addiction( است.
به نظر می  رس��د بیش از 80 درصد کاربران اینترنت، مخاطب 
و کاربر ش��بکه  های اجتماع��ی اینترنت مانن��د "فیس بوک" 
)Facebook( و "توئیت��ر" )Twitter( باش��ند که توس��عه 
فناوری  ه��ای نوین ارتباطی و فراگیر ش��دن اس��تفاده از این 
ش��بکه  ها در می��ان مخاطب��ان دهکده جهانی، در گس��ترش 
 Internet( پدیده اعتیاد به این شبکه  ها یا اعتیاد دیجیتالی

Addiction( را سبب شده است.
با برش��مردن مخاطرات روحی و روانی که این س��ایت  ها برای 
س��نین مختلف کاربرانش ب��ه هم��راه دارد، موضوعاتی چون 
خجالتی ش��دن، گوش��ه گیری، تنهای��ی، تمایل ب��ه دوری از 
اجتم��اع، کاهش اعتم��اد به نفس و غوطه ور ش��دن در دنیای 
مجازی به جای دنیای واقعی را از معضالت ش��بکه  هایی مانند 
"فیس  بوک" دانس��ت ک��ه در تحقیقات و پژوه��ش  های چند 
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به نظر می  رس�د بیش 

از 80 درص�د کاربران 

مخاط�ب  اینترن�ت، 

و کارب�ر ش�بکه  ه�ای 

اینترن�ت  اجتماع�ی 

مانند "فی�س بوک"  و 

"توئیت�ر"  باش�ند که 

توس�عه فن�اوری  های 

نوین ارتباطی و فراگیر 

شدن اس�تفاده از این 

ش�بکه  ه�ا در می�ان 

دهک�ده  مخاطب�ان 

جهانی، در گس�ترش 

پدی�ده اعتی�اد به این 

ش�بکه  ه�ا ی�ا اعتیاد 

دیجیتال�ی  را س�بب 

شده است.

سال اخیر ژورنال  های علمی مرتبط با رفتار و جرایم اینترنتی 
)Cyber Behavior & Crime(  ب��ر آن  ه��ا تاکید ش��ده 
اس��ت. مولف کتاب "کارآفرینی دیجیتالی"، اعتیاد به ش��بکه 
ه��ای اجتماعی به وی��ژه "فیس بوک" را ی��ک ناهنجاری بین 
 الملل��ی دنیای وب دانس��ت ک��ه زمینه ی بروز ط��الق، از هم 
پاشیدن بنیان خانوادگی، کاهش اثربخشی فعالیت  های روزانه 
و اختالالت بینایی و جس��مانی کاربر را به همراه دارد و بس��تر 

کاهش روابط اجتماعی فرد را فراهم می  کند.

نتیجه
ش��بکه  هاي اجتماعي را باید نس��ل جدیدي از وب س��ایت ها 
بدانی��م که این  روزها به ش��دت مورد توجه کاربران گس��ترده 
اینترنت قرارگرفته اند. مبناي اصل_ي ش��کل گیري این گونه 
سایت ها  امکان مفید تشکیل اجتماعات آنالین بدون هرگونه 
محدودیت اس��ت . این ش��بکه هاي اجتماعي اگرچه در ظاهر 
متنوع بوده و هر کدام توانسته اند دسته اي از کاربران اینترنتي 
با ویژگي هاي خ��اص را گرد هم  آورند ام��ا در این اصل مهم با 
یکدیگر مشترکند. از اینرو شبکه  هاي اجتماعي را باید گونه اي 
جدید از رس��انه هاي اجتماعي بدانیم که امکان دس��تیابي به 
نحوه جدیدي از ارتباط و به اشتراک گذاري پیام را در اینترنت 
فراه��م آورده اند. ام��روزه میلیون ها نفر در گروه هاي س��ني و 
شغلي مختلف عضو صدها ش��بکه  اجتماعي موجود در فضاي 
مجازي هس��تند و بخش مهمي از فعالیت روزانه ش��ان در این 

سایت ها سپري مي شود.
این شبکه هاي فرامرزي امروزه به ش��دت مورد توجه کاربران 
قرارگرفت��ه ان��د وهرروز ب��ر می��زان کارایي آنه��ا و همینطور 
عالقمندي هوادارانش��ان افزوده مي ش��ود. ش��اید مهمترین 
دلیل موفقیت این ش��بکه ها را باید در برخورداري آنها از رنگ 
و بوي اجتماعي جس��تجو کنیم این عامل مهم باعث ش��ده تا 
کاربران ضمن حضور در محیط آنها نا خودآگاه شکل جدیدي 
از تعامالت اجتماع��ي را تجربه کنند که در ش��رایط عادي در 
بس��یاري از جوامع عمال ممکن نباشد .و  یکي از مهمترین این 
ش��بکه هاي اجتماعي فیس بوک استدر ش��بکه  هاي اجتماعي 
عمومي ه��ر ن��وع کارب��ري حض��ور دارد و اغلب دوس��تان و 
آش��نایان آنالین را مي توان در آنها پیدا ک��رد، عالوه بر این ها، 
ش��بکه  هاي اجتماعي خاصي نیز وجود دارد ک��ه بر محوریت 

موضوعي مش��خص فعالیت مي کننداز ش��ناخت شبکه سازی 
های اجتماعی مانند فیس بوک تا مس��اجد بعنوان شبکه های 
اجتماعی اس��المی و ارای��ه برخی از برتری ه��ای جامع و مانع 
شبکه اجتماعی اسالمی می توان به معرفی جایگزینی شایسته 
برای ش��بکه ای غربی پرداخت ضمن آنک��ه لحظه به لحظه در 
تقوی��ت، تصحیح و پویایی آن بر اس��اس مبانی و اصول محکم 
اولیه پرداخت ت��ا الگویی منحصر و واحد در پیش��رفت جمیع 
جهات و نیازهای بش��ری را به نحو مطلوب و در جهت رش��د و 

تعالی آن را فراهم آورد.
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