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امزوسه ،ضبکههای اجتماعی در سزاسز جهان افشایص یافته و آثار گوناگونی بز
سندگی کاربزان خود گذارده است .رضد و محبوبیت ضبکههای اجتماعی بزخط،
دنیای جدیدی اس همکاری و ارتباط ایجاد کزده است .بیص اس یک میلیارد نفرز
در سزاسز جهان بزای ارتباط و همکاری و گستزش دانص به هم متصل ضده و
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* کارضناسارضد مدیزیت فنّاوری اطالعات ،باضگاه پژوهطگزان جوان و نیبگان  .واحد تبزیش،دانطگاه آساد
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تحتتأثیر ونها ررار میییرد در ایه مقالده باتوجهبده امکیازهدای شدبدههای
اجکماعی ،تأثیر ایه شبدهها بر ارتقای سبک زنگیی ایرانیاس می محالعه شدگه
است .سبک زنگیی در محالعات فرهنگدی ،بده مجموعده رفکارهدا د مدگیها د
الگوهای کنشهای هر فرد یفکه میشود نکیجههای بهدستومگه در ایه محالعه
نتان میدهگ که باتوجهبه فراداندی اسدکفاد جواندان از شدبدههای اجکمداعی،
میتوان از ظرفیت ایه شبدهها برای تردیج سبک زنگیی ایرانیاس می اسکفاده
کرد همچنیه ،با طراحی دبسایتها د دب گها د ایجاد شبدههای فرهنگدی
می توان در راسکای تردیج سبک زنگیی ایرانیاس می یام برداشت
واژگان کلیدی
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اینکرنت ،سبک زنگیی ایرانیاس می ،شبدههای اجکماعی ،فنّادری اط عات د
ارتباطات
طرح مسئله
یسکر

دسیع محالعات فرهنگی در سه دهۀ اخیر ،باعدم شدگه اسدت ،سدبک

زنگیی ردزمره بهعنوان مقولهای مهو رلمگاد شود (الجدوردی )1384 ،سدبک
زنگیی که برخی ون را «مهارت زنگیی» یدا «هندر زندگیی» مینامندگ ،راههدا،
رد ها ،سنتها ،رسوها ،عادت ها د رفکارهایی است کده در ابعداد یوندایون
زنگیی مردم دجود دارد د با اخک ف بادرها د جوامع انسانی تفادت پیگا میکنگ
(رهبر ) 1392 ،ندکۀ مهو ایه است که ایرچده سدبک زندگیی ،الگدوی خداص
فعالیت در زنگیی ردزمرهای است که هر فرد را توصیف میکندگ ،درعیهحدای،

هر فردی سبک زنگیی خود را با دضعیت عمومی د اجکماعی تحبیدب میدهدگ
بهعبارتی هر فرد سبک زنگیی خود را مکناسب با سبکهای زنگیی سایر افراد
انکواب میکنگ (زبانی د رسکگار)1387 ،
سبک زنگیی اس می د اصیل ،موجب ارتقدای فرهندگ عمدومی جامعده د
دجگان کاری د انضباط اجکماعی میان اعضای جامعه افزایش مییابگ د ونها با
پایبنگی به معیارها د رواعگ سبک زنگیی خود انضباط فرهنگدی د ارکصدادی د
اجکماعی را ارتقا می دهنگ همچنیه ،پایبنگی به سبک زنگیی بومی باعم تحقب
هگفهای جامعه میشود ایه در حالی است که اصوی د هنجارهای بیگانده بدا
بحه د کالبگ جامعه تضاد دارد د موجب غفلت از فرهنگ اصدیل د ارز هدای
بومی در جامعه میشود (ذدالفقاری د همداران)1392 ،
عصر حاضر ،عصر ارتباطات د اط عات اسدت عصدری اسدت کده در ون،
رسانه ،اعو از سنکی د نویه ،نقش مهمی در شدلدهی د جهدتدهی بده افددار
عمددومی دارد اغلددب ،رسددانههای جگیددگ د شددبدههای اجکمدداعی ،نقددش
اط ع رسانی د هماهنگی د پیونگ مردم را برعهدگه دارندگ درداردع ،اینکرندت د
شبدههای اجکمداعی 1بدا فتردهسدازی زمدان د مددان ،سدرعت ارتباطهدا د
پیونگهای میان افراد را افزایش میدهنگ (ورایی د همداران )1391 ،پیامرسانی
الدکردنیک 2،کمکریه خگمکی است که تمام خگماتدهنگیان اینکرنکدی عرضده
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ررارییری ون در مسیر هنجارها د اصدوی اجکمداعی میشدود در ایده راسدکا،

میکننگ ابزارهای اینکرنکی ،نوعی اجکماعهای مجازی در فضای الدکردنیدک را
1.Social network.
2.Electronic mail.
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خلب کردهانگ که راعگههای دردد به ایه اجکماعها د زنگیی در ونهدا در حدای
تدویه تگریجی است (محسنی)1375 ،
باتوجهبه ردنگ ردبهرشگ اسکفاده از اینکرنت ،پیوسکه رابلیتهای جگیگی بده
ایه پگیگه افزدده میشود د بتر کارکردی تازه از ون میطلبدگ از همدیه ردی،
می توان ادعا کرد که در وینگه ،شبدههای اجکماعی برای زنگیی انسانها بسیار
مهو تر نیز خواهندگ شدگ؛ زیدرا پایگاههدا یسدکر

بیتدکری خواهندگ یافدت؛

بهیونهایکدده برنامددههای کددامپیوتری بددهمنظور وسانسددازی زنددگیی فیزیدددی
اشواص ،ازطریب شبدههای مجازی ،رابلیت حمل د حضور در مدان د ویاهی
از ون را نیز خواهنگ داشت (علیمدرادی )1389 ،اساسد ًا شدبدههای اجکمداعی
مجازی ،جوامع اجکمداعی برخحدی هسدکنگ کده افدراد در ون ،بدرای برردراری
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ارتباط با یدگیگر د معاشرت یا تبادی اط عدات د نظدرات از عددس ،پسدت،
دب گنویسی د دیگر ابزارهدا اسدکفاده میکنندگ (کلدیه د همدداران)2015 ،

1

همچندددیه ،شدددبدههای اجکمددداعی در شددددلییری اعکمددداد د کددداهش
خحرپذیری در تصمیوییری کداربران بسدیار تأثیریذارندگ بندابرایه ،میتدوان
از ایدده شددبده ها در صددنایعی ماننددگ صددنعت یردشددگری د داردسددازی د
بازاریابی اسکفاده کرد
یدی از مباحم محرد در جامعۀ امردزی ،سبک زنگیی اسدت کده تداکنون
پژدهتگران د نویسنگیان بسیاری ون را با ردیدردهای یوندایونی بررسدی د
تحلیل کردهانگ فرهنگ د تمگن ایرانی یدی از فرهنگها د تمدگنهای کهده د
1.Klein, A. H, at el.

ریته دار جهان است د خرددرزی رکه اصلی بینش د فرهنگ ایرانی اسدت در
فرهنددگ ایرانددی انسددان خردمنددگ ،همددواره بددرای یددادییری د پیتددرفت د
دانشانگدزی میکوشگ د انسانی که دارای خرد د دانش باشدگ ،درو بهکدری از
وفرینش د جهان پیرامون خود خواهگ داشت برخدی عناصدر مگرنیکده ،مانندگ
یریزی از ون نیست ازایهرد ،شایسدکه اسدت کده بدا دیدگیاه وسیبشناسدانه
بهموازات نفی د زشت شمردن دسکادردهای منفی مگرنیکه ،دسکادردهای مثبدت
ون را بپذیریو (ابوالقاسمی د همداران )1392 ،همچنیه ،بهمنظور حرکت بهکدر
در ایه جهان دابسکه به اط عات ،بررسی ماهیت د نحدو فعالیدت د ابزارهدای
شبده های اجکماعی د همچنیه ،بررسی موضوعات فرهنگی د اجکماعی مرتبط
با ایه شبدهها د بومیکردن ون هدا بدرای ارتقدای هویدت فرهنگدی د تضدمیه
س مت جامعه ضردری است
در راسکای تحقب هگفهای بیانشگه د باتوجهبه دجود خد در اسدکفاده از
شبدههای اجکماعی برای تردیج سبک زندگیی ایرانیاسد می ،ایده مقالده بده
بررسی تأثیر شبدههای اجکماعی بر سبک زنگیی ایرانیاسد می میپدردازد د
برای تردیج ایه نوع سبک زنگیی با اسکفاده از ایه شبدهها ،پیتنهادهایی ماننگ
طراحی دبسایتها ،دب گها ،ایجاد شبدههای فرهنگی د

میدهگ در ایه

مقاله نوست ،مفاهیو سبک زنگیی د شبدۀ اجکماعی تعریف د سپس چگونگی

اخالق * ترویج سبک زندگی ایرانی و اسالمی با استفاده از ظرفیت شبکههای مجازی و احتماعی

اینکرنت د شبدههای اجکماعی مهمدان ناخواندگهای اسدت در فرهندگ مدا کده

اسکفاده از شبدهه ای اجکماعی برای تردیج سبک زنگیی ایرانیاسد می شدرد
داده میشونگ دد بوش پایانی نیز به نکیجههای بهدستومگه در ایه پدژدهش د
نکیجهییری د بیان پیتنهاد اخکصاص مییابگ
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مفاهیم نخستین و پیشزمینه
در ایه بوش برای وشنایی بیتکر ،مفاهیو سبک زنگیی ایرانیاسد می د شدبدۀ
اجکماعی شرد داده میشود
سبک زندگی اسالمی ایرانی

مفهددوم سددبک زنددگیی از جملدده مفدداهیمی اسددت کدده پژدهتددگران حددوز
جامعهشناسی د محالعات فرهنگی برای بیان پدارهای از دارعیتهدای فرهنگدی
جامعه ون را محرد میکننگ د بهکار میبرنگ د دامنۀ بدهکارییری ون در ادبیدات
علوم اجکماعی د محالعات فرهنگی ردا زیادی یافکه است سدبک زندگیی در
محالعات فرهنگی ،به مجموعه رفکارها د مگیها د الگوهای کنش هر فرد یفکده
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می شود که به ابعاد هنجاری د رفکاری د معنایی زنگیی اجکمداعی اد دابسدکه د
نتاندهنگ چگونگی بادرها د کنشهدا د داکنشهدای فدرد د جامعده اسدت
بهعبارت دیگر ،سدبک زندگیی بدر ماهیدت د محکدوای رابحدهها د کنشهدای
اشواص در هر جامعده داللدت میکندگ (ذدالفقداری )1392 ،سدبک زندگیی
براساس الگوهایسهیانه درنظر یرفکه میشود (میرزایی د امینی:)1385 ،
 1مؤلفههای منزلت د الیهبنگی اجکماعیارکصادی؛
(برپایده ارز هدا د الگوهدای
 2عناصر زندگیی سدنکی د زندگیی مدگرن
م
فرهنگی ددران یذشکه د امردز)؛
 3الگوی مصرف
سبک زنگیی نکیجۀ همۀ یزینشها د ترجیحها د رفکارهای فرد درخصوص
کاالهای مادی د فرهنگی است همچندیه ،دیگاریشدگن نتدانهها د نمادهدای

منزلددت در زنددگیی باعددم میشددود ،سددبک زنددگیی بددا سبکبوتددی د
زیباشناخکی کردن د مصرف همراه شود د جوانان در مقام مصرفکننگه ،بیتکریه
تأثیر را از دیریونیهای فرهنگی د اجکمداعی بپذیرندگ (شاهنوشدی د تداجی،
 )1391سبکهای زنگیی الگوهایی از کنشها هسکنگ که افدراد را از یددگیگر
شود بااینده سبک های زنگیی بوتی از زنگیی اجکماعی ردزمر نویه هسکنگ
د به فرهنگها دابسکهانگ ،هریک سبک د منش د راهی برای اسکفاده از کاالهدا
د مدانها د زمانهای خاصانگ که ایرچه از متوصههای یک یرده محسدوب
میشونگ ،تمام تجربۀ اجکمداعی ونهدا نیسدکنگ بندابرایه ،سدبکهای زندگیی
مجموعددهای از رفکارهددا د نگر هاسددت کدده در مددکه د زمینددههای خدداص،
دروشگنیانگ (دلیزاده)1392 ،
دیه اس م برای تمام عرصه های زنگیی فرد مسلمان ،حرف د ندکه دارد؛ به
ایه معنا که مسلمان میتوانگ زنگیی خود را براساس اصوی د وموزههای دیندی
شدل دهگ د براساس نگاه د فلسفۀ دیندی ،سدبک زندگیی خدود را طراحدی د
انکواب کنگ .منابعی که مسلمان میتوانگ به ونها رجوع کننگ د مناسدبتریه راه
را برای خود بریزیننگ ،شامل ویات ردرون کدریو د احادیدم معصدومان د
درنهایت ،برداشت د تفسیر علما از ویات د ردایات است ایه تفسیرها تأییدگی
بر اعکبار مصگاق ویهها د ردایتها در زمانهای یونایون د باتوجهبه فرهنگ د
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مکمایز کرده د کمک میکننگ که چرایی د معنای ونچه مردم انجام میدهنگ ،درو

رسوم د عرف جامعه است دردارع ،سبک زنگیی ایرانیاس می را میتدوان در
سه بوش رابحۀ انسان با خود د رابحۀ انسان با خدگا د رابحدۀ انسدان بدا مدردم
تعریف کرد؛ زیرا ایه سه حوزه دربردارنگ همۀ موضوعاتی است که مکه زنگیی
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انسان را شدل میدهنگ همچنیه ،سبک زندگیی ایرانیاسد می در پدی حفدظ
بحده
کرامت انسان در تمامی عرصههاست در ادامده بده شدرد موکصدری از را م
انسان با خود د خگا د مردم میپردازیو
رابطۀ انسان با خود

دایره محگددی بررسدی
رابحه انسان با خود ضمه تحلیلهای ردانی در
امردزه
م
م
میشود؛ درحالی که نوسکیه بار ،ررون به ایده رابحده د اهمیدت د ارز

ون در

زنگیی انسدان توجده د انسدان را نسدبت بده ون ویداه کدرده اسدت تداکنون،
بررسیهای ردان شناسانه رادر به یتودن پیچیگیی ایه رابحه نتگهانگ؛ اما ررون
ایه افب یسکرده از ردابط انسانی را یتوده است رد
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ررون در ایده موضدوع

ایه است که در ضمه مفاهیو مکعگد ،نمونههای ایه رابحه را بیدان میکندگ د بدا
لحافت از ونها مییذرد ،بهنحویکده انسدان بهسدادیی مکوجده تصدور د فهدو
جگیگی از ردابط انسانی نمیشود اما درکی مجموع ویات را درنظدر بگیدریو د
بعضی را به بعضی دیگر بیفزاییو ،درمی یابیو که ررون فهو د تصدور جگیدگی از
ردابط انسانی را بیان کرده است (وصفی د محمگی)1376 ،
رابحده انسدان بدا خدود را بیدان میکندگ،
در ادامه چنگ نمونه از ایه ویات را که
م
بررسی میکنیو
یاهی انسان برای بهدسدتودردن ختدنودی خگادندگ خدود

را بده خدگا

میفردشددگ د در عددوض ،ختددنودی خگادنددگ را بهدسددت مددیودرد خگادنددگ
میفرمایگ « :د از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلدب ختدنودی
خگا میفردشگ د خگا نسبت به ایه بنگیان مهربان است» (بقدره )207 ،یداهی

نیز انسان ب گدن اینده بده خدود ظلدو کندگ ،معکگالنده رفکدار میکندگ خگادندگ
درایهباره میفرمایگ« :برخی از ون ها بدر خدود سدکمدارنگ د برخدی از ایتدان
میانهرد» (فاطر )30 ،یاهی انسان خود را ه و میکندگ (انعدام )26 ،د یداهی
خود را یمراه (ویعمران )69 ،ایه ویهها د امثای ونها ،ارتباط انسان با خویش

رابطه انسان باخدا

رابحه انسان باخگا ،موضدوعی بسدیار ردگیمی اسدت؛ چدون انسدان فحرتد ًا رد
به سدوی عدالو برتدر دارد انسدان د خگادندگ در دد بُعدگ دجدودی د معرفکدی
مرتبده
باهو رابحه دارندگ در بُعدگ دجدودی ،خگادندگ علدةالعلل اسدت کده بدا
م
انسددان ،بینهایددت فاصددله دارد؛ دلددی بددهدلیل تعقلیبددودن دجددود ممددده،
خگادنددگ ارتبدداطی بیداسددحه بددا انسددانها دارد ایدده رابحدده مسددکقیو اسددت؛
یعنی انسان نیز با خگا رابحه دارد در بُعدگ معرفکدی نیدز خگادندگ مسدکقیم ًا بده
انسددان علددو دارد د حکددی همددیه علددو اد سددبب ایجدداد انسددان شددگه اسددت
(خلیلی)1390 ،
ویده شدریفهای بدر نزدیدکبودن خدود بده انسدان تصدریح کدرده
خگادنگ در م
نُ ِِنن حلن ِ الْو ِر ِ
است :نَحن َأ ْقرب ِإلَي ِ
يند در ایده ویده خگادندگ خدود را
َ
ْ َْ
ْ ُ َ ُ ْ
از رگ یددردن انسددان کدده شدداهرگ حیدداتی اد د مجددرای اصددلی جریددان

اخالق * ترویج سبک زندگی ایرانی و اسالمی با استفاده از ظرفیت شبکههای مجازی و احتماعی

را توضیح داده د به تحلیل ایه رابحه پرداخکهانگ

خون به بگن اسدت ،بده دی نزدیدکتر میداندگ بدا نگداهی بده ویدات ردرون
داسحه حدب بدا تکتدک انسدانها را درو کدرد (یرجیدان
میتوان ارتباط بی
م
د میرزایی )1389
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شبکههای اجتماعی
بهطورکلی ،داژ شبده را می توان به هر مجموعه یا سیسکو دردنپیونگی نسبت
داد که هگف ون به اشکراویذاشکه رابلیتها یا تواناییهایی بیه دد یا چنگ نظام
در محگدد مدان د زمان است د در حالت محلوب نیدز ،محدگددیت مددانی د
زمانی نگارد دردارع ،شبده مجموعهای از اشیا یا دسدکگاههایی مانندگ تلفده د
ددرنگار د رایانۀ بههومکصل است یونهای از ایه شدبدهها کده امدردزه بسدیار
پرکاربرد شگهانگ ،شبدههای اجکماعی هسکنگ کده در ون انسدانها بدا یددگیگر
ارتباط دارنگ بهعبارتدیگر ،شبدههای اجکماعی سداخکاری اجکماعیاندگ کده
افراد د سازمان های انسانی میدان خدود ایجداد کردهاندگ تدا در موضدوعات د
شبده اجکماعی
مقولههای تعییهشگه با یدگیگر تعامل کننگ (علیمرادی)1389 ،
م
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در سادهتریه حالت ،ساخکار اجکماعی مبکنیبر شبده است که توسدط فنّدادری
اط عات د ارتباطات ،براساس ریزالدکردنیک د شبدههای رایاندهای دیجیکدای
طراحی شگه است د تولیگ د پدرداز

د توزیدع اط عدات را براسداس داندش

انباشکهشگه در یرهها برعهگه دارد (کاسکلز د کارددسو 1)2006 ،هگف کلی هر
شبدۀ اجکماعی ایجاد سرمایۀ اجکماعی د وسانسازی ارتباط بیه مکوصصدان،
هنرمنگان ،صاحبان حرفههای مکعگد د

است تبگیل سرمایۀ فردی به سرمایۀ

اجکماعی از موضوعات مهو د درخورتوجه تمامی حوزههای علمدی اسدت از
ایه طریب ،دانش فردی به دانش جمعی تبگیل د دردارع از دانایی جمعی بدرای
حل مسالل د متد ت دنیای علو بهرهبرداری میشود.
1.Castells, M. and G. Cardoso.

امردزه ،شدبده های اجکمداعی بده بوتدی جگانتدگنی از زندگیی افدراد د
سازمانها تبگیلشگهانگ (ج لی د همداران)1391 ،؛ بهنحویکه زنگیی دارعدی
افراد ،تحتتأثیر ونها ررار میییرد (یونزالز د همداران 1 )2015 ،شدبدههای
اجکماعی به عنوان مولدوق اینکرندت ،مرزهدای جغرافیدایی را درنوردیگهاندگ د
یسکرهای نامحگدد را دربرمیییرنگ در ایهیونه شبدهها د اجکماعها متوصده
یونایون ،برای پاسخیویی به نیازهای اجکماعی خود ،بهجای تدیه بر یردهدی
خاص ،فعاالنده بده دنبای یدافکه مجموعدۀ مکندوعی از افدراد د مندابع هسدکنگ
(شاهنوشی د تاجی )1391 ،بنابرایه ،در چنیه شبدههایی سبک زنگیی نیز از
بیه اندواع نیازهدای دارعدی یدا غیردارعدی ومدوز

داده میشدود د میتدوان

سبکهای زنگیی مکنوعی را در اخکیار کاربران ررارداد
شبده های اجکماعی ابزار مفیگی هسدکنگ؛ امدا برخدی افدراد رد

اسدکفاد

صحیح از ون را نمیداننگ د همیه مسئله ایه شبدهها را به ابزاری مورب تبگیل
کرده است وثار موربی که شبدههای اجکمداعی بدر زندگیی افدراد مییذارندگ
عبارتانگ از :شدلییری د تردیج سریع شایعهها ،تبلیغهای ضگدینی د القدای
شبههها ،انزدا د ددرمانگن از محیطهای دارعی اجکماع ،افزایش احساس نیاز به
توجه بیتکر ،منحرف کردن توجه افراد از اهگاف دارعی زندگیی ،افدزایش خحدر
ابک به افسردیی ،ندابودکردن خ ریدت ،تدأثیرات منفدی رفکداری د درنهایدت،
بهخحرانددگاخکه حددریو خصوصددی (سددلیمانیپور )1389 ،همچنددیه ،اسددکفاد
نادرست از ایه شبدهها ونها را عداملی بدرای شددلییری د یسدکر
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د تعریف جگیگی برای مفهوم اجکماع دضع شگه است مدردم در مورعیتهدای

فسداد

1.Gonzalez, at el.
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اجکماعی د اخ ری د نیز ط ق د ناهنجاریهای اجکمداعی د اخ ردی تبدگیل
میکنگ بیان ایه ندکه ضردری است که شبدههای اجکماعی در کنار ایده وثدار
منفی د مورب در پیترفت د ترردی جوامدع د سدازمانها د افدراد فایدگههای
بینظیری دارنگ د انکواب بُعگ مثبت یا منفی هر فنّادری بدر عهدگ خدود کداربر

است .ایر بکوانیو درایهباره فرهنگسازی د وسیبشناسی مناسدبی کندیو د بدا
رد های مناسب ،وسیبهای شناخکهشگ شبدههای اجکماعی را برطرف کنیو
د سحح دانش د معرفت د بینش اجکماعی کاربران را افدزایش دهدیو ،بیشدک
مردم در اسکفاده از ایه ابزار دچار انحراف نوواهنگ شگ.
بهکارگیری شبکههای اجتماعی در ترویج سبک زندگی ایرانیاسالمی

امردزه در جوامع مگرن ،رسانهها منبع مهمی برای اط عرسانی د عامل مؤثری
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در شدل دهی به افدار افراد جامعه هسکنگ مفهوم فرهنگ رسدانهای اشداره بده
مباحثی مثل هویت یابی د شیو کنش د رفکار د سرمتدب سدبک زندگیی دارد
همچنیه ،رسانهها بهعنوان یدی از عناصر جگاییناپذیر بافدت فرهنگدی اخیدر،
موضوعات د مباحم مرتبط با معرفت ،هویت ،ذدق ،سلیقه د سبک زندگیی را
عینیت دادهانگ (ک نکری د حسنی )1388 ،یدی از امکیازهای دیژهای کده ایده
پگیگ نوظهدور را ومداد نقشوفریندی در تحویهدای فرهنگدی د اجکمداعی د
سیاسی میکنگ ،اسکقبای دسیع کاربران اینکرنکی از شبدههای اجکماعی است
بهطوری که ومارهای مربوط به اسکفاد کاربران اینکرنکی از شبدههای اجکمداعی
همچندان ردبهرشددگ اسددت هددرردزه ،حدگدد  800هددزار نفددر بدده فیسبددوو

1

میپیونگنگ ،ردزانه حگدد 3میلیون عدس باریذاری میشدود ،حدگدد 30هدزار
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1.Facebook.

ساعت دیگلو در یوتیدوب 1متداهگه می شدود د ومارهدای مربدوط بده سدایر
شبدههای اجکماعی نیز به همدیه صدورت ردبدهافزایش اسدت (کبریداییزاده،
 )1390براساس پدژدهش انجامشدگه توسدط ضدیاییپردر د عقیلدی ()1388
حگدد  78درصگ کاربران اینکرنت در ایران عضو یددی از شدبدههای اجکمداعی
هسکنگ همچنیه ،بهنقل از سایت ممکاز نیوز 2در سای  1391بیش از 85درصدگ
با چنیه ومار د اررامی بعیگ نیست ایر وینگ اینکرنت را در سلحۀ شدبدههای
اجکماعی بگانیو در عصر اینکرنت ،جهان جگیگ به شبدۀ نیردمندگی تبگیلشدگه
است که بافت اصلی د تاردپود ون را دادههدا د نظدام ارتباطهدای الدکردنیدک
تتدیل میدهگ در دردن ایه شبده ،بهجز یردهی از نوبگان د افراد برجسدکه،
دیگران کنکری خود را بر زنگیی د محیط پیرامون خویش از دسدت دادهاندگ یدا
بهسرعت در حای از دست دادن هسدکنگ (عباسدی د هاشدمی )1389 ،محالعدۀ
شبده های اجکماعی اینکرنکی ،رگرت جوامع مجازی را بدرای دراخکیاریذاشدکه
شدلهای جگیگ جامعهپذیری نتان میدهدگ د همچندیه ،نتدان میدهدگ کده
متارکت برخط ،فرصتهای بیماننگی را برای دنبایکردن فعاالندۀ پردژههدای
مدرتبط بددا هویت هدایی غیددرممده د حکدی بددادرندردنی میوفریندگ (بتددیر د
افراسیابی )1392 ،فنّادریهای اجکماعی ،ماننگ شدبدههای اجکمداعی بدرخط،
فرصت درخور توجهی را نیز برای بهبود رفکدار افدراد فدراهو میکندگ (کمدای د
همداران 3)2014 ،د باتوجهبه اینده شبدههای اجکمداعی در ایدران بهسدرعت
1.YouTube.
2.www.momtaznews.com.
3.Kamal at el.
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کاربران ایرانی در اینکرنت عضو شبدههای اجکماعی هسکنگ
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ردبهافزایشانگ د هرردزه بر تعگاد کاربران ونها اضافه میشدود ،ایده شدبدهها
توانسکه انگ در زنگیی مردم نفوذ کننگ د بر سبک زندگیی وندان تدأثیر بسدیاری
یذارنگ (ذدالفقاری د همداران)1392 ،
شدبدههای اجکمداعی بدهعنوان یددی از اندواع رسدانههای اجکمداعی ،در
سایهای اخیر در زنگیی کداربران اینکرنکدی ونچندان تأثیریدذار بودهاندگ کده
ارتباطهای اجکمداعی نیدز از ایده رسدانههای جگیدگ تدأثیر پذیرفکهاندگ بدا
کمرنگشگن اهمیت زمان د مدان د بینیازی به مدان متدکرو بدرای برردرار
ارتباط در دنیای مجازی ،افراد بهشدل بسیار وسدانتری میتوانندگ در فضدای
مجازی با یدگیگر ارتباط برررار کنندگ ایده شددل جگیدگ برردراری ارتبداط،
موجب دیریونی در فرهنگ د هویت جوامع شدگه اسدت همچندیه ،براسداس
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232

درباره سبک زنگیی دجود دارد ،میتوان ون را به دد یرده کلی
تعریفهایی که
م
تقسیو کرد :ادی مجموعه تعریفهدایی کده سدبک زندگیی را از جدنس رفکدار
دایدره ایده
میداننگ د ارز ها د نگر ها د جهتییریهای ذهنی افدراد را از
م
مفاهیو بیردن مییذارنگ؛ ددم ،مجموعه تعریفهایی که ارز ها د نگر هدا را
نیز بوتی از سدبک زندگیی میداندگ تقسدیوبنگی یادشدگه بدهنوعی ماهیدت
میانرشکهای نیز دارد ردیدرد ادی در جامعهشناسی غالب است؛ امدا ردیددرد
ددم دجدده ردانشددناخکی دارد تأثیریددذاری شددبدههای اجکمدداعی در بُعددگ
جامعهشناسی ازطر یب شناسایی د تردیج مکغیرهایی است که باعم پگیگومدگن
سبک جگیگی از زندگیی یدا تغییدر سدبک زندگیی فدرد میشدونگ د در بُعدگ
درباره شوصدیت ودمدی د فعالیتهدای
ردانشناسی هو ازطریب نظریهپردازی
م
ذهنیعاطفی است (فاضلی د شعبانی اصل )1392 ،در ادامۀ ایه بوش ،برخدی

پیتددنهادها دربدددار نحدددو اسددکفاده از شدددبدههای اجکمددداعی موجدددود،
اسکفاده از دبسایتها د دب گها د نیز طراحی شدبدههای اجکمداعیفرهنگی
بیان میشود
استفاده از شبکهها اجتماعی موجود

انسانها دانست فنّادریهای نویه ارتباطی د اط عاتی ،با فراهوودردن امددان
پیگایی جامعۀ شبدهای ،به افراد د جوامع در رالبهای تدازه ،هویتهدای تدازه
میبوتددنگ (احمددگی د همددداران )1388 ،کتددورهای پیتددرفکه شددبدههای
اجکماعی خود را سرمایه د منبعی اجکماعی د حساس میداننگ د میکوشنگ کده
امدانات ون کو دبیش در اخکیار همگان باشگ (محسنیان راد )1391 ،شبدههای
اجکماعی یدی از ابزارهای بسیار مهو یسکر

سبک زنگیی د ارتقای تمگن هر

جامعه است ایه شبدهها می تواننگ بر رفکار د دجگان د شوصیت افدراد تدأثیر
بگذارنگ (چورلی د همدداران 1 )2015 ،شدبدههای اجکمداعی مجموعدهای از
افرادنگ که به صورت یردهی با یدگیگر ارتباط دارنگ (ادمالی د پدادی)2015 ،

2

د پایگاه هایی هسکنگ که امدان ارتباط بیتکر کداربران را در رالدب شدبدهای از
ردابط فردی د یردهی فراهو میکننگ همیه ارتباط یردهدی زمینهسداز ایجداد
فرصتها د محگددیتهایی است که میتوانگ بر نگر ها د رفکارهای افدراد د
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انق ب ارتباطیاط عاتی ررن  21را بایگ بسیار فراتر از الدکردنیدیکردن رابحۀ

درنهایت ،بر سبک زنگیی مردم د جامعه اثر بگذارد؛ بنابرایه ،اط عات دربدار
1.Chorley at el.
2.O’Malley and Paul.
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محگددیتها د امدانات شبده های اجکماعی ،برای پژدهتگران شبده د سدبک
زنگیی الزم د حیاتی است
با یسکر

ردزافزدن شبده های اجکماعی د سرعت بسیار زیاد دیریونیها

در ایه شبدهها ،تحلیل ونها د بررسی دسعت تأثیریذاریشان بر سبک زنگیی
اجکماعی اسدکفادهکننگیان ایده شدبدهها بسدیار ضدردری اسدت شدبدههای
اجکماعی نقش انکقایدهنگ اجزای سدبک زندگیی د القاکنندگ نکدایج ون را در
جامعه برعهگه دارنگ د خود نیز از سبک زنگیی کاربرانتان مکأثرنگ (ذدالفقداری
د همداران )1392 ،شدبدههای اجکمداعی دیریونیهدای بنیدادیه در سدبک
زنگیی د فرهنگ جوامع یونایون ایجاد میکننگ ایه شبدهها بر ادبیدات افدراد
جامعه تأثیر مییذارنگ د پوشش ون ها د همچنیه ردابط بدا جدنس مودالف را
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دیریون میکننگ کاربران شدبدههای اجکمداعی از ایده شدبدهها بدرای بیدان
ردیگادهای زنگیی خود ،خاطرهها ،مورعیت اجکماعی د اسکفاده میکننگ د یدا
ازطریددب بهاشکراو یذاشددکه افدددار د بادرهایتددان بددا دیگددران بدده یفددتدیو
میپردازنگ د بهایهترتیب ،احساسات خود را بهیونهای تولیه میکننگ
انسان موجودی است ذات ًا اجکماعی که بقای دی در یرد زندگیی بدا دیگدر
انسانهاست از ایه منظر ،افراد در دردن شبدههایی از ردابط اجکماعی زنگیی
میکننگ که دجود ایه شبدهها برای بقا د ادغام انسان با دنیای بیردن ضدردری
است حمایت از اعضای ایه شبده ها نیز یدی از کارکردهای مهدو شدبدههای
اجکماعی است حمایت ازطریب فراینگ تعداملی اتفداق میافکدگ د میتواندگ بدا
احساس نوع ددسکی د احساس دظیفه د ادراو مکقابل ارتباط داشکه باشگ د بدر
رضایت یا نارضایکی دی از زنگیی تأثیر یدذار (سدفیری د رروندی دامدگاباجا،

 )1391ایه شبده ها با تأثیریذاری بر ردد د ردان افراد ،دیریونیهدایی را در
رفکار ونها ایجاد میکننگ که بهمردرزمان موجب دیریدونی در نحدو زندگیی
ونها نیز خواهگ شدگ بندابرایه ،شدبدههای اجکمداعی میتوانندگ در راسدکای
تددردیج سددبک زنددگیی ایرانیاس د می نیددز بددهعنوان منبعددی بددرای دریافددت
د امانیان)1391 ،
استفاده از وبسایت و وبالگ

فرادانی د تنوع د امدان دسکیابی به دادهها بدارزتریه دیژیدی جهدان امدردزی
است (فررانی )1381 ،بتر امدردز ،جامعدهای مبکنیبدر فنّدادری اط عدات د
ارتباطات را تجربه میکنگ امردزه ،با بهرهییری از نظامهای نویه اط عرسانی،
امدان خارقالعادهای برای ارتباط میان ذههها د انگیتههای مکفادت د مبادلدۀ
دسیع د سریع د جهانی اط عات فراهو شگه است شبدۀ جهدانی دب بدهعنوان
رسانه ای کارومگ ،ابزار تبادی اط عات ارکصادی ،سیاسی ،فرهنگدی د اسدت
دبسایتهای هر کتدور ،دردازههدای اط عداتی ون کتدور د بیدانگر میدزان
حضور اط عاتی ون کتور در شبدۀ جهانی است دبسایتها ازلحا ندوع د
ماهیت دجودیشان یدسان نیسکنگ (خالقی د دادرپناه)1384 ،
دبسایت های شبدۀ اجکماعی حجو درخورتدوجهی از دادههدای شوصدی
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حمایت های اجکماعی ،بر کیفیت زنگیی افراد تأثیر مثبت بگذارنگ (زالریلحدف

کاربران را دراخکیار دارنگ د امدان سو اسکفاد شرکتهای تجاری د ددلتهدا
از ایدده اط عددات ،همددواره از دغگغددههای اصددلی محردشددگه دربددار ایدده
شبدههاست همچنیه ،ایه شبده ها عرصۀ ارتباطدات سیاسدی را نیدز مکحدوی
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کردهانگ فعالیتهای کاربران در حوز سیاسی در شبدههای اجکماعی بر درایع
سیاسی در دنیای دارعی مؤثر بوده اسدت در حدوز ارتباطدات بیهالملدل نیدز
شبدههای اجکماعی درخورتوجه هسکنگ د برخی کتورهای شرری ،ماننگ چیه
د ردسیه که دغگغهدۀحفظ فرهندگ ملدی برایتدان اهمیدت دارد ،بدا تقویدت
شبدههای اجکماعی بومی ت

کردهانگ کاربرانتان را از شبدههای اجکمداعی

بیهالمللی که در مالدیت شرکتهای امریدایی هسکنگ ،ددر کننگ.
اسکفاده از ظرفیت شبدههای اجکماعی برای تردیج فرهنگ ایرانیاس می از
جمله کارکردهای مفیگ ایهیونه شبدههاسدت امدردزه ،دب گنویسدی ابدزاری
مناسب برای یادییری است د کاربرد یسکردهای یافکه د بهدلیل امدان انعدداس
نظرات افراد د حمایدت اجکمداعی از وندان ع رهمندگان زیدادی دارد (چدو د
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو دوم ـ تابستان 1395
236

همددداران 1 )2012 ،دب گهددا ،مجلددههای برخحددی هسددکنگ کدده موضددوعات
کننگه
یونایون را به کاربران عرضه میکننگ د به ونها اجازه میدهنگ که منعدس م
نظرات خود باشنگ د موضوعات یونایون را بحم د بررسدی کنندگ بدهعبارتی
دب گها فرصت شرکت افراد در بحمهدای عمدومی را بهاشدکراو مییذارندگ
(رحیمیپور)2014 ،
باتوجهبه حجو زیاد کاربران اینکرنکی میتوان از ایه طریب ،به تردیج سدبک
زنگیی ایرانیاس می پرداخت د در ایه زمینده اط عرسدانی مفیدگ د محلدوبی
انجام داد از جمله کارهایی که درایهباره میتوان کرد ،عبارت است از :طراحی
دبسایتهای ددلکی که هگفتان تحت تأثیر ردراردادن عقایدگ عمدومی اسدت،
1.Chu, at el.

طراحی دبسایتهای وموزشی که دردارع ،زیرمجموعدهای از دبسدایتهای
اط عاتی هسکنگ د به اشداعه د بیدان محالدب علمدی د وموزشدی میپردازندگ،
دب گهای خاصمنظوره ،دب گ هایی برای وموز

کودکان د

همچنیه ،با

رعایت اصولی در طراحی دبسایتها میتوان تأثیر ونها بر سبک زندگیی را
اسکفاده از محصوی یا سیسکو د سازیاری با خواسکههای کاربران است کارایی،
اثربوتی ،رضایت منگی ،رابلیت یدادییری د رابلیدت یدادودری پدنج دیژیدی
کاربردپذیری است
باتوجهبه ایه دیژییها میتوان دبسدایتها د دب گهدایی بدا محوریدت
موضوعات د ینی د ررونی د تأکیگکننگه بر فرهنگ خدانواده طراحدی کدرد د در
ونها سبک زنگیی دینی د اس ه
می مکناسب با فرهندگ ایراندی را تدردیج داد د
ارتقا بوتیگ ع دهبرایه ،طراحی د بریدزاری مسدابقهها در ایده شدبدهها بدا
محوریت موضوعات ررونی د دینی ،نهتنها میتوانگ موجب ایجاد ررابدت سدالو
میان جوانان د ایجاد ع ره در ونان نسبت به ایه موضوعات شود ،بلدده سدبب
یسکر

د تردیج ایهیونه موضوعات در دنیای مجازی نیز خواهگ شگ

طراحی شبکههای اجتماعی فرهنگی

هواکنون انق ب اخ ری د اجکماعی نوینی درحایرخدادن است؛ ازایهرد ،بایدگ
نسبت به یسکر
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افزایش داد کاربردپذیری ،یدی از ایه اصوی است د بهمعنی سادیی د وسدانی

رایانه بهعنوان کاریزار اخ ری بالقوه ارگاماتی انجدام دهدیو

سیسکوهای رایانهای با دیریونساخکه جنبههای یونایون جوانان ،ماننگ نحدو
تفدر ،تعامل با دیگران ،ارتباطبرررارکر دن د اسکفاده از جسو د ذهده ،زندگیی
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ونان را نیز تغییر میدهنگ ازایهرد ،برای ساخکه جسو د ذهه د محیط جگیگ به
فلسفه د اصوی رفکاری خاصی نیازمنگیو (ایدزدی د راسدمی )1390 ،امدردزه،
جوامع بایگ بکواننگ در ردنگ شدلییری افدار عمومی از شبدههای اجکماعی بده
بهکریه شدل اسکفاده کننگ (کاسکلز)2007 ،
شبدههای اجکماعی ،محرو های ردوی بدرای تبدادالت فرهنگدی هسدکنگ
دردارع ،بادجود اینکرنت د شبدههای اجکماعی ،بسیاری از محصوالت فرهنگی
ادلیه ونها داده ها هسکنگ؛ مثل ککاب ،مقاله ،موسیقی د فیلو ،بگدن مدانع
ماده م
که م
مبادله میشونگ ایه به هو ومیوکگی فرهنگی ،بدهدیژه میدان ایرانیدان داخدل د
خار کتور مفیگ د کنکریپذیر است (ضیاییپردر د عقیلی )1388 ،همچندیه،
باتوجهبه جایگاه منحصربهفرد محصوالت د فرادردهها فرهنگی د نقش حیاتی
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ایه محصوالت در زندگیی بتدر د یسدکردیی ردابدط انسدانی ،اهمیدت نقدش
سدازمانهای فرهنگدی د ایجدداد شدبدههای فرهنگددی ،بیشازپدیش احسدداس
میشدددود همچنانکددده در پدددژدهش موحدددگی ( )1393متدددوص شدددگ،
ساخت برنامه هایی دربار وشناسازی نسل جوان با سبک زنگیی اهلبیت
د نتان دادن برتری فرهنگ اسد می بدر فرهندگ غدرب د سدایر کتدورها د
تردیج سبک زنگیی اهلبیت ،مهوتریه دظیفۀ سازمانهای فرهنگی اسدت
د ایجاد ایهیونه شبدهها در تردیج سبک زندگیی اهلبیدت مهدو د مدؤثر
است (موحگی)1393 ،
شبده های اجکماعی با ارتباطات رگرتمنگ خدود ،بدهطور فزایندگهای توجده
مردم سراسر جهان را به خدود جلدب کردهاندگ؛ بهطوریکده میلیونهدا نفدر از
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کاربران ،بسیاری از ایه سایتها را به زنگیی ردزانۀ خود دارد کردهانگ (شریف
د همداران )2013 ،در ایران نیز کداربران در سدایهای اخیدر ،بده شدبدههای

اجکماعی بسیار توجه کردهانگ که عمگت ًا بهدلیل در دسدکرسبودن مجموعدههای
بزرگ دادهای د امدان ارتباط با افراد فرادان در ایه محیطهاست کنکری رفکدار
جمعی د اثریذاری هرچهبیتکر بر رفکار ،یدی از هگفهای محلوب در بسیاری
از برنامههای شبدههای اجکماعی است (عسدری د جلیلی)2015 ،
اجکماعی ،میتوان از ایه شبدهها برای ردشنگری د برطرفسداخکه ابهامهدای
احکمالی اسکفاده کرد از پایگاه های اجکماعی که با ردیدردی مثبت بدرای ایده
منظور ایجاد شگه است ،میتوان شبدۀ اجکماعی حامیان دالیت 1را نام برد ایه
پایگاه اجکماعی ،باهگف دفاع از رهبری نظام د خنثیسازی هجمۀ تبلیغاتی ضگ
دالیتفقیه شدل یرفکه است اعضای شبدۀ اجکماعی حامیدان دالیدت در ایده
پایگاه محالب ،تصادیر ،فدیلو د صدوتهای خدود را بده اشدکراو مییذارندگ
پیتددنهاد میشددود ،بددرای تددردیج سددبک زنددگیی ایرانیاس د می ،شددبدههای
اجکماعیفرهنگی مناسبی طراحی تردیج شود
نتیجههای بهدستآمده
سبک زنگیی مجموعهای از رفکارهای متاهگهشگنی در افراد اسدت منظدور از
سبک زنگیی ایرانیاس می فقط رد

زنگیی نیست؛ بلده سبک زنگیی شامل

مفاهیمی ،چون رفکارهای ذهنی د نادیگنی د مهوتر از ون ارتباط فرد با خدگا د
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باتوجه به اسدکقبای بسدیار زیداد کداربران د جواندان ایراندی از شدبدههای

سایر موجودات هسکی است در عصر ارتباطات د اط عات د با ظهور اینکرنت
1.http://www.haamiyan.ir
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د شددبدههای اجکمدداعی ،در زنددگیی انسددانها دیریونیهددای یسددکردهای
ایجاد شگه اسدت شدبده های اجکمداعی در یدک سدحح بدا انکقدای بادرهدا د
سلسددلهمراتب ارزشددی د نیددز انکقددای ردحیددهها د ملدددات ردحددی در سددحح
ناخودویاه جمعی نقش ایفا میکننگ د در سحود دیگر ،با تغییدر مبدانی فددری
منجر به دیریونی احساسات جمعی د به تبع ون باعم تغییر رفکارهدای جمعدی
میشونگ بهعبارتی ،شبدههای اجکماعی یسکر دهنگ سبک زندگیی هسدکنگ
بنابرایه شبدههای اجکماعی بهعنوان بهدجودودرنگ سیسکو اجکماعی د سیسکو
ردابط پیچیگ بیه افراد که بازتولیگ اجکماعی د فرهنگی د اجکماعیکردن افدراد
را در دردن خود دارد ،منبع تولیگکننگ سرمایۀ اجکماعی است د سبک زندگیی
افراد جامعه را تغییر میدهگ
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شبدۀ اجکماعی نوعی از ردابط اجکماعی است که فرد را مسکقیم ًا به یردهی
د ازطریب ونها ،بهطور غیرمسکقیو ،به تعگاد بیتکری از مدردم مکصدل میکندگ
شبده های اجکماعی در کنار ماهیت بدالقو خدود ،مداهیکی بالفعدل نیدز دارندگ
ماهیت بالفعل ونها شامل انجام یفت دیو ،تقسیو اط عدات ،تبدادی اخبدار د
است ازایهرد ،ایه شبده ها جایگاه مهمی در تردیج سبک زنگیی دارنگ؛ زیدرا
افراد ازطریب بررراری ردابط اجکماعی با یدگیگر در ایهیونه محیطهدا از هدو
تأثیر پذیرفکه د برهو تأثیر مییذارنگ شبدههای فرهنگدی در تدردیج سدبک
زنگیی ایرانیاس می جایگاه مهمی دارنگ که دلیل ون را میتوان در حساسدیت
اجکماعی به فعالیتها د کاالهای فرهنگدی ،حساسدیت عمدومی ،پیچیدگیی د
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دشواری کار فرهنگی ،اهمیت زنگیی اجکمداعی د ارتبداط فدرادان بدا جامعده
جستدجو کرد

بهطورکلی اینکرنت د شبدههای اجکمداعی فضدایی چنگبُعدگی هسدکنگ کده
همزمان بر سبک زنگیی افراد وثار مثبت یا منفی برجای مییذارندگ باتوجهبده
پژدهشها د بررسیهای انجامیرفکه در ایه حوزه ،میتوان چنیه اسکگالی کرد
که وثار ایه ابزارها د امدانات ،ناشی از نحو اسدکفاد از ونهاسدت همچندیه،
می شود بنابرایه ،ونچه در فضای مجازی مفیگتر د کارومگتر است ،ومدوز

د

هوشیارسازی کاربران است بسکرسازی فرهنگدی د ارتقدای ضدریب ومدوز
فرهنگی فضای اسکفاده از اینکرنت د شبدههای اجکماعی را در راسکای ارتقدای
سحح علمی د اخ ری کاربران د همچنیه ،بهبودبوتیگن بده فرهندگ د سدبک
زنگیی ایرانیاس می وماده میکنگ
در فرهنگ ما خانواده د مهوتر از ون ،سبک زنگیی ایرانیاس می اهمیدت د
ارز

بسیاری دارد باتوجهبه ایه اصل د همچنیه ،یسکر

ردزافزدن اسکفاده

از اینکرنت د شبدههای اجکماعی ،بهخصوص در میان جواندان ،بایدگ بدا تبیدیه
اسکراتژی فرهنگی ،بهیونهای عمل کرد که تهگیگها به فرصتها تبدگیل شدونگ
همچنیه ،بایگ با ایجاد فضایی هوشمنگانه از نابودشگن فرهنگ د سبک زندگیی
ایرانی اس می جلوییری کرد در فراینگ تولیدگ فرهندگ د ارتقدای ارز هدا د
تردیج سبک زنگیی ایرانیاس می نیز بایگ با ابزارهدای جگیدگی مانندگ ایجداد
شبدههای خاص چنگمنظوره ،دب گها ،دبسدایتها ،بازیهدای رایاندهای د
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نحو هگایت د کنکری کاربران نیز باعم بدردز وثدار منفدی یدا مثبدت در وندان

بازیهای برخط به بیتکریه کارایی در ایه زمینه دست یافت
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نتیجه
سبک زنگیی اس می ،بریرفکه از بادرها د ارز های اس می اسدت کده دارای
اصولی ،همچون حیا ،عفت ،حجاب ،رازداری ،حریو خصوصی ،اعکمداد د نیدز
رعایت اخ ق فردی د اجکماعی است .انق ب اط عات د یسکر

ردزافدزدن

فنّادریهای ارتباطی ،ماننگ شبدههای ماهوارهای د اینکرنکی تدأثیرات بسدیاری
بر شئون اجکماعی ،فرهنگی ،سیاسی د ارکصادی در جوامع جگیگ یذاشکه است
شبدههای اجکماعی مجازی ،زنگیی ددم انسانها در مدانی دیگر د با فعدالیکی
دیگر است که با ایجاد یا تغییدر مبدانی فددری ،هسکیشناسدی ،انسانشناسدی،
معرفتشناسی د ارز شناسدی زندگیی افدراد را تغییدر میدهندگ شدبدههای
اجکماعی بهعنوان یدی از یونههای رسدانههای اجکمداعی ،امداندات ارتبداطی
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درخور توجهی برای کداربران اینکرنکدی فدراهو کدرده د در افدزایش متدارکت
شهردنگان در برخی فراینگها مؤثر بودهانگ
شبدههای اجکماعی با وسیبهای یسکردهای در حوزههدایی ،مانندگ حدریو
خصوصی ،کپی رایت ،اعکیاد مجازی ،سو اسکفاده از کودکان ،دزدی اط عات د
هویت نیز مواجه بودهانگ حفاظت از حریو خصوصی مبحم مهمدی اسدت کده
همواره دربار شبده های اجکماعی محرد بوده است کاربران اینکرنکدی در ایده
شبده ها بوتی از اط عات شوصی خدود را در اینکرندت منکتدر میکنندگ کده
خحراتی برای ونها بههمراه دارد همچندیه ،ایده شدبدهها بادرهدای محلدوب
تمگنی د سلسلهمراتب ارزشی را ایجاد میکننگ ایه شبدهها ناخودویاه جمعدی
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را تحتتأثیر ررار میدهنگ ،در تودههای اجکماعی تولیگ احساس میکننگ د بدر
تصمیوییریهای فردی ونان اثر مییذارنگ درنهایت ،شدبدههای اجکمداعی در

تودههای اجکماعی رفکار مگنظر را ایجاد میکننگ د باعم تغییدر سدبک زندگیی
افراد میشدونگ باتوجهبده ایندده عامدل بنیدادیه در شددلییری هویتهدای
اجکماعی ،ارتباطهای انسانی است ،هنگامیکه فرد با فرد دیگری ارتباط برررار
میکنگ ،هویت خود را بهعنوان عضوی از جامعه مییابدگ درداردع ،هویدت در
شبدههای اجکماعی ردزبهردز در حای افزایش است
باتوجهبه ونچه در ایه پژدهش بیان شگ ،ایجاد شبدههای اجکماعی مکناسب
با روانیه اس می ،یدی از راهدارهای یسکر

سبک زنگیی ایرانیاسد می در

ه
اجکمداعی
میان جوانان است ازایهرد ،در وینگه میتوان بدا ایجداد شدبدههای
منحبب با فرهندگ اسد می د ملدی ،ارتباطهدای اجکمداعی را بهبدود بوتدیگ،
نیازهای ذهنی جوانان را برودرد ،انگیتههای اس می را تدردیج د از عضدویت
جوانان در شبده های اجکماعی غربی جلوییری کرد همانرگر که عضدویت در
شبدههای اجکماعی مکأثر از فرهنگ غرب میتوانگ تأثیرات دیرانگری بر ردد
جوانان ایرانی بگذارد ،عضویت در شبدههای بومی د دارای یرایش ارزشی نیز
میتوا نگ باعم بالنگیی جوانان ایه مرزدبدوم شدود همچندیه ،بدا فعالیتهدای
هگایتشگه د مسدکمر در شدبده های اجکمداعی موجدود د بدا محدوررراردادن
ددستیابیهای سالو ،دانشافزایی ،کاریابی ،سریرمیهای مفیگ د رشدگ دیندی
میتوان از ظرفیت دسیع ایه شدبدهها در ومدوز
فرهنگ ایرانیاس می اسکفاده کرد

د فرهنگسدازی د تدردیج
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