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تعریف فضای سایبر (فضای مجازی)
فضاي سایبر ( ) Cyberspaceعبارتي است كه در دنياي اینترنت ،رسانه و ارتباطات بسيار شنيده ميشود.
واژه سایبر از لغت یوناني  Kybernetesبه معني سكاندار یا راهنما مشتق شده است .نخستين بار این اصطالح "سایبرنتيك"
توسط ریاضيداني به نام نوربرت وینر  Norbert Wienerدر كتابي با عنوان "سایبرنتيك و كنترل در ارتباط بين حيوان و
ماشين" در سال  1391بكار برده شده است .سایبرنتيك علم مطالعه و كنترل مكانيزم ها در سيستمهاي انساني ،ماشيني (و كامپيوتر
ها) است.
تعابیر علمی پیرامون فضای مجازی
آرمانشهر  :مدینه فاضله عبارت از جامعه اي واقعي یا تصوري  ،مكان یا دولتي كامل یا ایده ال است.
ناآرمانشهر  :این مدینه از لحاظ معنایي مخالف مدینه فاضله است و به هر جامعه نامطلوبي اطالق مي شود  .این اصطالح عمدتاً
براي اشاره به جامعه اي ساختگي (در آینده اي نزدیك) بكار مي رود كه در آن گرایشهاي اجتماعي رعب آور و از لحاظ
اجتماعي بي نهایت مخرب است .
ابزار گرایی تکنولوژیکی  :دیدگاهي كه در آن صرفاً فناوریها و ابزارهایي كه دخالت در فرهنگ ندارند  ،اهميت داشته و
مفيدند  .ابزارهایي كه حامل هيچگونه ارزش یا فرضيات فرهنگي در نوع طراحي و نيز در مقام تحقق نيستند.
جزم گرایی تکنولوژیکی  :عقيده اي است كه بر اساس آن فناوري طبق قوانين دروني خود گسترش مييابد و از این رو باید به
مثابه سيستمي مستقل در نظر گرفته شود كه تمام عرصه هاي اجتماع را تحت كنترل و نظارت دارد.
مدرنیسم  :اصطالح مدرن در علوم اجتماعي به اشكال مختلف سياسي  ،اجتماعي  ،فرهنگي ( و مباني اجتماعي و فلسفي آنها )
اشاره دارد كه مشخصه جامعه صنعتي و غرب امروز به شمار مي رود .فرضيات فرهنگي مدرن بطور خاص در پي بسط نظریات
جهاني و عقالیي هستند كه جوامع انساني را توضيح و تفسير مي كنند.
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پسامدرنیسم  :رویكردهاي نظري كه بعنوان پسامدرن شناخته شده اند  ،این اعتقاد را كه فرضيات اجتماعي جهاني و عقالیي ،
مطلوب هستند را ك نار گذاشته اند  .نظریات پسامدرن  ،فرضيات بنيادین مدرن نظير ایده پيشرفت یا آزادي را به چالش كشيده اند.
زیر ساخت فضای سایبر (فضای مجازی) :
اینترنت به نحو آشكار به زیر ساختهاي تكنولوژیكي كامپيوترهاي شبكه اي اشاره دارد كه ارتباطات دیجيتالي را در سطح دنيا
ممكن مي سازند .در عين حال فضاي مجازي  ،مكان هاي مجازي به شمار مي روند كه در آنها افراد با یكدیگر ارتباط برقرار
ميكنند و این ارتباط توسط فناوري هاي اینترنتي ممكن شده است .از نگاهي دیگرفضاي مجازي نه تنها زیرساخت ابزاري ارتباطات
دیجيتالي است كه اقيانوس اطالعاتي است كه انسان ها در آن زیرساخت ها را كنترل كرده و توسعه مي دهند.

ترکیب کاربردی فضای سایبر (فضای مجازی) :
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فضای سایبر چیست؟
به مجموعه هایي از ارتباطات دروني انسانها از طریق كامپيوتر و مسائل مخابراتي بدون در نظر گرفتن جغرافياي فيزیكي گفته مي
شود.
ابزار فضای سایبر:

ویژه گی های فضای سایبر چیست؟
یك سيستم آنالین نمونه اي از فضاي سایبر است كه كاربران آن ميتوانند از طریق ایميل با یكدیگر ارتباط بر قراركنند.بر خالف
فضاي واقعي ،در فضاي سایبر نياز به جابجایيهاي فيزیكي نيست و كليه اعمال فقط از طریق فشردن كليدها یاحركات ماوس
صورت ميگيرد.
شما تقریبا بي حركت و آرام مي نشينيد ،چشمانتان روي پرده اي درخشان خيره ميشود ،اتاق كامال تاریك است ،تنها منبع نور در
درون شما است و در حاليكه همه توجه و ذهنتان بر كلمات و تصاویر این پرده درخشان متمركز است  ،انگشتانتان كليدهاي كي
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بورد را مينوازد .در این لحظه دوست دارید با ذهنيات و تصورات خود یگانه شوید  .مرز بين دنياي درون و بيرون تقریبا ناپدید
ميشود و دیگر گذر زمان معنایي ندارد.
فضاي سایبر گستره ایي از ذهن است كه مي تواند تمامي اشكال زندگي منطقي را بسط و معنا دهد .شما مي توانيد حالت هاي
متنوع و متفاوت ذهني را از قبيل تخيالت  ،توهمات و سطوح گوناگوني از هوشياري را در فضاي مجازي تجربه كنيد .تحت این
چنين شرایط است كه فضاي سایبر همانند دنياي "رویا" مي شود .دنيایي كه وقتي ما به خواب فرو مي رویم  ،پدیدار مي شود.
تشابه رویا وارتباط در فضای:


قوانين مرسوم زمان ،مكان و مسافت اجرا نمي شود.



فردي مي تواند مكررا از یك ماجرا به ماجرایي دیگري منتقل شود ،بي آنكه روي زمين سفر كند .ممكن است فرد درگير ماجرایي
در تهران باشد اما بالفاصله درگير ماجرایي در هاوایي گردد.



حسي از مسافت یا مكان وجود ندارد ،مسافت و مكان به مفهوم مادي تنها روي زمين خاكي معنا دارد .



نبودن كشش جاذبه زمين و آگاهي روزانه



فرد مي تواند چون جسمي شناور در فضا ،در حال پریدن یا پرواز كردن باشد .دقيقا بر خالف آنچه كه به عنوان قوانين نيوتن به
اثبات رسيد است.
در دنياي سایبر این تنها یك تغيير بصري و رواني است كه انتقال را نشان مي دهد .در حاليكه شما با وجودي مادي ،درون اتاقي
با انتخاب شخصي و كامال بيدار نشسته اید .و آنچه كه اتفاق مي افتد مانند رویایي است كه به شما احساسي از لذت و
آسودگي ميبخشد.
بزرگترین سوال؟
آیا این ما هستیم که در فضای سایبر به عنوان کاربر سیر می کنیم یا اینکه این فضای سایبر است  ،که به عنوان
بخشی از برنامه های خود ،ما را تعریف می کند  ،کسی چه می داند؟
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رفتارشناسی در فضای مجازی


مرز اعتقادات را می شکند.



مرز جغرافیا نمی شناسد.



از قانون خاصی تبعیت نمی کند.



رفتار رویا گونه در آن حاکم است.



افکار و ذهنیات نو در انسان می پروراند.



بر اساس جنسیت بسط و گسترش پیدا می کند.



احکام اقتصادی در آن حاکمیت ندارد.



القاء ارزشها در ارتباطات را قبول ندارد.



طرفین ارتباط مجبور به ارتباط نیستند.



ساختار تکنولوژی و ماشین بر انسان تاثیر گذار است.



محدودیت های ملی ،منطقه ای و اعتقادی را درمی نوردد.



حریم خصوصی را می شکند.



به گروه بندی های خواسته و ناخواسته منجر می شود.
اخالق در فضای سایبر:
اگر اخالق را مجموعه صفات روحي و باطني انسان بناميم (اخالق صفاتي) و یا آن را مجموعه اعمال و رفتار عملي انسان بدانيم
(اخالق رفتاري) و یا تركيبي از خصوصيات روحي و عملي هر انسان را اخالق تلقي كنيم باز به دو بخش مثبت و منفي یا پسندیده
و ناپسند و یا انساني و غير انساني تقسيم مي شود كه در فرهنگ و معارف اسالمي به آن فضائل و رذائل گفته مي شوند.
شناخت معيارهاي اخالقي در دنياي مجازي نمي تواند از معيارهاي آن در دنياي حقيقي چندان متفاوت باشد  .اگر رعایت حقوق
دیگران را یك سجيه اخالقي تلقي كنيم بدیهي است كه توجه به این معيار در رفتار آدمهاي ناشناس و نقاب بر چهره دنياي سایبر
مي تواند آنان را متخلق به اخالق معرفي كند.
یه نظر ميرسد تخلق به اخالق اسالمي در فضاي مجازي از امتياز بيشتري نسبت به تخلق در دنياي واقعي برخورداز است چرا كه فرد
در محيطي وارد مي شود كه ارتكاب به هر عملي براي او ممكن است در حالي كه هيچ كس نه او را مي شناسد و نه به راحتي مي
تواند اورا تعقيب كند  .در این فضاي شخص خود مي ماند و مراتب اعتقاد به مياني اخالقي و ميزان استحكام تقوا و پرهيزكاري اش
.
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ارتباط مادر توسعه در فضای مجازی

ارتباط چیست؟
ارتباط ،فرآیندي تبادلي است كه بهطور معمول ،هدف خاصي را دنبال ميكند و حيطهي آن بسيار گسترده ميباشد.
اصول ارتباط عبارتند از:


ارتباط یك فرآیند است



ارتباط یك تبادل است



اجتناب ناپذیر است .



هدفمند است .



چندبعدي است .



برگشت ناپذیر است .

انواع ارتباط عبارتند از:


ارتباط شفاهی (کالمی) :ابزار آن ،كلمه و زبان است مانند تماس تلفني و...



ارتباط کتبی (متنی) :بيشتر از طریق نوشتار و با ابزار قلم و كاغذ صورتميگيرد مانند نامهنگاري و...



ارتباط سازنده :این نوع ارتباط بهطور معمول با هدف اطالعرساني و انجام امور روزمره بهطور شایسته صورتميگيرد.



ارتباط ویرانگر :هدف این نوع ارتباط بهطور معمول ،تخریب دیگري است.



ارتباط واقعی :این نوع ارتباط در حضور دیگري صورتميگيرد و بهطور معمول رودررو است .افراد همدیگر را ميبينند و هم
از طریق كالم و هم از طریق زبان بدن به یكدیگر بازخورد ميدهند.



ارتباط مجازی :گونهاي ارتباط غيرحضوري است كه محصول دوران مدرن ميباشد و روزبهروز دامنهي آن گستردهتر ميشود.
اقسام ارتباط در دنیای سایبر
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تعامل انسان با انسان سنگبنای فرهنگ است .
رابطه كامپيوتري بين انسانها روز به روز فراگيرتر ميشود  .كامپيوترها روز به روز از طریق شبكههاي محلي و جهاني و نيز از
طریق فناوري بيسيم به یكدیگر پيوند ميخورند  .ارتباط گسترده  ،هر روز بيش از پيش سرعت انتقال عكس  ،صدا  ،فيلم و
اطالعات را افزایش ميدهد .



تعامل ماشین با انسان سنگبنای تکنولوژی است .



تعامل انسان با ماشین سنگبنای دنیای مجازی است
نظر به افزایش تعامل انسان با كامپيوتر و شبكه  ،دیگر صرف پرداختن به رابطه و تعامل انسان و ماشين كافي نيست .فناوريهاي
دیجيتالي و كامپيوترها ميتوانند گسترش فرهنگهاي ارتباطي در فضاي مجازي را تسهيل كرده است .فناوريهاي كامپيوتري امكان
تعامل انسان ـ ماشين را به شكلي كامالً جدید و بدیع و همچنين امكان تعامل انسان ـ انسان در فضایي مجازي را فراهم ميكنند.



تعامل ماشین با ماشین سنگبنای غلبه تکنولوژی بر انسان وخلق هوش مصنوعی است .

تحلیل آثار ارتباط در فضای مجازی (آثار تخریبي ارتباطات مجازي)



سراب رابطه (سه مدل رابطهی نابرابر)
آنچه كه در چترومها ميگذرد ،یك نوع نقش بازيكردن یا جایگزیني عاطفي است ،بازي صيد و صياد است .یكي
قربانيكننده و دیگري قربانيشونده است و گاه هر دوطرف مورد سوءاستفادهي یكدیگر قرارميگيرند .بعد از ساعتها گپ و
گفتوگو ،هر دو خيال ميكنند سود بردهاند و یا برعكس ،هر دو احساس ميكنند مورد سوءاستفادهي دیگري قرارگرفته است.



روانپریشی گفتمانی
بسته به شخصيت طرفين ،گاه این گفتمان ميتواند حائز لذتي دردناک باشد و با وجود دردآوربودن ،لذتبخش باشد و به ميزاني
كه طرفين مورد سوءاستفادهي عاطفي یكدیگر قرارميگيرند ،عطششان براي ادامهدادن ،بيشتر ميشود .حرفهاي غيراخالقي را
با وجود بار تخریبي آن ،مایلاند كه بشنوند و بگویند .استفاده از استعارههاي غيراخالقي ،شوخيهاي سياه ،دروغگویي و جعل
واقعيت ،ارتباط را از حالت نرمال خارج ميكند .این ارتباط چون خارج از روابط انساني سازنده است و افراد بهراحتي و حتي بدون
مجوز به فضاي شخصي دیگري وارد ميشوند ،از اینرو زمينهي مشاجرهي لفظي زودتر فراهم ميشود و طرفين به اینخاطر كه
تعهدي براي رعایت حریم همدیگر ندارند ،از هيچ لفظ و كلمهي تحقيرآميز و خشونتباري دریغ نميورزند.
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اصول سالمت در ارتباطات فضای مجازی:


بازگشت به طبیعت:
برگشت به طبيعتِ حيات انساني و عدم استفاده از این قبيل وسایل ،جز در موارد اضطراري ،شاید بتواند سرسامآوري آنها را تا
حد زیادي كاهش دهد و تسكيني بر دردها باشد



استفادهی هدفمند:
اصل مهمي كه بهكارگيري آن ميتواند ثمربخش باشد ،استفادهي برنامهریزيشده از این قبيل وسایل ارتباطي است .درواقع چه
الزامي وجود دارد كه ما مدام تنهایيمان را با خيرهشدن به شبكههاي ماهوارهاي و تلویزیوني و ارتباطات اینترنتي پركنيم؟! بيشك،
جایگزینهاي بهتري وجود دارند مشروط بر آنكه هزینهي منفعت رواني خود را درنظر بگيریم.



مزایا و معایب ارتباطات مجازی
ارتباط مجازي از هر نوعي كه باشد چه سازنده ،چه مخرب ،چه تبليغي و چه تخریبي ،چه پيامكي كه اواخر شب ،سكوت و
آرامش را بههم ميزند و چه اخباري كه با عنوان فوري در زیرنویس تلویزیون حك ميشود ،چون بدون اجازهي قبلي و گاه
غافلگيرانه و ناگهاني به فرد ارسال ميشود و به ميدان رواني و حریم خصوصي او تجاوز ميكند ،نوعي تحميل است .از اینرو ،قبل
از آنكه محتواي پيام و گيرندهاش بررسي شود ،بایست انگيزهها و هدفهاي روانشناختي فرستنده مورد بحث و بررسي قرارگيرد.
موضوعي كه ميباید به چشم خطر و آسيب به آن نگاه كرد ،ابررسانههایي چون ماهواره و تلویزیون هستند كه بيمحابا و بهگونهاي
سلطهگرانه ،خود را به فضاي خصوصي افراد تحميل كردهاند و از این حيث ،جهاني تكصدایي بهوجود آوردهاند .افرادي كه در
فضاي مجازي زیست ميكنند و یا بهشكلي نامتعارف زیر سلطهي رسانهها و وسایل ارتباطجمعي و حاكميت صدا و تصویر
قراردارند و پيوسته بمباران اطالعاتي ميشوند ،در حالت كلي و بهمرور زمان به «اختالل شخصيت » مبتال ميشوند .چنين افرادي
بهطور معمول ،فكرها و احساسهاي دیگران را وام ميگيرند .ذهن آنان بهمرور زمان ،انباري از معلومات پراكنده و گوناگون
ميشود كه این ویژگي پذیرندهبودن و آگاهيهاي پارهپاره بهمرور زمان ،ارزشها و باورهاي فرد را با بحران مواجه ميكند.
سركوب آنچه خود دارد و پذیرش آنچه كه دیگري به او ارائه ميدهد ،منجر به شكلگيري عقيده و بالطبع ،رفتار منفي ميشود
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و فرد رفتهرفته دچار روانپریشي حاد ميگردد .خشم ،نفرت ،توهم ،هذیان ،نشخوار ذهني ،بيارزشي ،ضعف اعتمادبهنفس،
اضطراب ،افسردگي ،وسواس و حتي شكلگيري فكرهاي ویرانگر و ...وجود او را فراميگيرد.
اعتیاد به ارتباط در فضای مجازی
اختالل اعتياد به اینترنت  ،یك اختالل روانشناختي است كه با تاب و تحمل فرد و گوشه گيري او در ارتباط است .اختالالت
عاطفي و قطع روابط اجتماعي ره آورد اعتياد به اینترنت است .افراد معتاد به اینترنت مانند سایر معتادان ،همه ي فكر و ذكرشان را
معطوف به اینترنت كرده اند و از كارهاي روزمره شان غافل شده اند .
نشانه هاي اعتياد به اینترنت :فقدان كنترل ،دروغ گفتن  ،پيامدهاي منفي براي خود و خانواده ،رفتار نادرست ،كامپيوتر اولين
اولویت زندگي  ،نشئگي  ،نااميدي  ،تثبيت  ،گریزگري  ،باال رفتن مخارج

روش های درمان اعتیاد به ارتباط در فضای مجازی:



شكستن عادات فردي
براي پركردن اوقات خود كارهاي دیگري در نظر بگيرید .



پيدا كردن افرادي براي صحبت كردن با آنها



مسایل زیر بنایي را جستجو كردن



درخواست كمك از متخصصين

هرزه نگاری :

پورنوگرافي یا هرزه نگاري ریشه یوناني دارد و به معناي «نوشتن در مورد روسپي ها» ست .با ورود تكنولوژي هاي جدید امكان
ساختن و ذخيره كردن تصاویر و اصوات فراهم گردید و پخش آنها در سطح وسيعي امكان پذیر شد .تكنولوژي كامپيوتر توليد
هرزه نگاري را به صورت یك صنعت خانگي پيشرفته در آورده است .اینترنت یك عامل عمده پيشرونده در استثمار جنسي
كودكان شده است .توليد هرزه نگاري كودک مصنوعي یا هرزه نگاري ساختگي كه در آنها هيچ انسان واقعي شركت ندارد
چالشي را در راه منع هرزه نگاري كودک ایجادكرده است .
در اسالم هرزه بيني به شدت نهي شده است و دستورات صریح دیني در این مورد كامل و روشن است .امروزه پاالیش اینترنت از
طریق ساختن نرم افزارهایي كه بتواند سایت هاي حاوي مطالب جنسي و غير اخالقي را فيلتر كند نيز مد نظر قرار گرفته است.
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موضوعات کاربردی در پیشگیری از تاثیرات در فضای مجازی


درمان اختالالت روانی



حل مسائل تربیتی و آموزشی



تعریف نقش افراد ،بررسی تحول شخصیت



حل تعارضات بین فردی و شبکه ای



کمك به شادکامی و ارتقاء سالمت روانی افراد



مدیریت شکل گیری هویت ،مرتبط ساختن زندگی آنالین و آفالین



کمك به اجتناب از واقع گریزی



افزایش روابط عاطفی بین افراد و ایجاد از شبکه های حمایتی روانشناختی



تحکیم نظام خانواده



سازگاری با موقعیتهای زندگی در عصر جدید(زندگی شبکه ای)



افزایش مهارتهای بین فردی



مقابله ای و کاهش میزان آسیب پذیری روانشناختی

علل گرایش فرد به دنیای مجازی
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 -1فرار از دنیای حقیقی

شاید مهم ترین و اساسي ترین علت براي گرایش فرد به دنياي مجازي را این اصل در بر بگيرد  .به عبارت دیگر فرد براي فرار از
دنياي حقيقي روي به دنياي مجازي مي آورد و به ظاهر از دنياي حقيقي فاصله مي گيرد .
 -1نیاز
مهم ترین عواملي كه مي تواند فرد را به سوي دنياي مجازي سوق دهد را نياز هاي او تشكيل ميدهند  .به عبارت دیگر آن دسته از
نياز هاي فرد كه در دنياي حقيقي شخص قادر به برآوردن آنها نيست موجب روي آوردن او به دنياي مجازي مي شود تا در آن جا
بتواند حداقل قسمتي از نياز خود را به ظاهر برآورده كند .
الف  .نیاز های عاطفی
در این قسمت خانواده نقش به سزایي در برآورد خواسته هاي عاطفي فرد دارند و اگر آنها نتوانند به خوبي نقش خود را ایفا نمایند،
چه بسا در آینده فرد با مشكالت بسياري مواجه شود و نتواند به راحتي با آنها مقابله كند  .معموال این دسته از نياز ها در نهایت
منجر به آسيب هاي عاطفي ،روحي و رواني خواهند شد
ب  .نیاز های جنسی
از آنجا یي كه ممكن است فرد به هر دليل خود را با چنين نيازي مواجه ببيند و از سوي دیگر شرع و عرف جامعه مانع از پاسخ
گویي وي به نياز باشد ،از آن جایي كه فرد در عالم حقيقي قادر به برآوردن این نياز خود نمي باشد ناچار به دنياي مجازي روي
آورده و در آنجا به ظاهر نياز خود را تا قسمتي برآورده مي كند .
 -3فراغت بیش از اندازه
از دیگر عواملي كه مي تواند گرایش به دنياي مجازي را تشدید نماید " فراغت " و در اصطالح عاميانه بيكاري بيش از اندازه مي
باشد  .البته مقصود از واژه ي بيكاري در اینجا در حيطه ي شغلي نمي باشد  .بلكه چيزي بسيار فراتر از آن مي باشد .
اكثر ما بيشترین زمان فراغت خود را به ساعات پایاني روز اختصاص مي دهيم ،البته نحوه ي استفاده از این ساعات در افراد مختلف
متفاوت بوده اما آنچه در اینجا مورد نظر مي باشد این است كه در این ساعات احتمال گرایش به سوي دنياي مجازي بيشتر از سایر
زمان ها خواهد بود و به خصوص اگر تنهایي نيز در ميان باشد.
بنابراین در یك جمله می توان چنین گفت:
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"سکوت و خلوت شب گرایش به دنیای مجازی را تا چندین برابر افزایش می دهد" .

 -4جاذبه های دنیای مجازی

اینترنت با توجه به جاذبه ي هاي فراوني كه در زمينه هاي مختلف دارا مي باشد توانسته است توجه تعداد افراد بسياري را در سطح
جهان به سمت خود برانگيزد  .به طور مثال نوآورهاي دنياي مجازي در زمينه ي ارتباطات ( نامه هاي الكترونيكي – قابليت هاي
گفتگوي اینترنتي – مشاهده ي اشخاص در هنگام برقراري ارتباط و  ) ..موجب گرایش بسياري به این سو شده است  .كه اگر این
گرایش ها به طور صحيح سامان دهي نشوند ،مي تواند آسيب هاي بسياري به دنبال داشته باشند .

 -1نیاز های روز

امروزه با گسترش علم و تكنولوژي همچنين روي آوردن جوامع به سوي دنياي الكترونيك و دیجيتال  ،به تبع نياز هاي هر جامعه
همگام با تكنولوژي هاي روز تغيرات بسياري داشته است ،به طور مثال تجارت الكترونيك كه از مسائل مطرح روز نيز مي باشد،
یكي از مصادیق بارز این موضوع است و همانطوركه گفته شد این نياز ها موجب روي آوردن فرد به سوي دنياي مجازي جهت
برآوردن آن ها مي باشد.

15

Email: INFO@FATHIAN.IR
Mobile: 09121096117

واکاوی گفتگو(چت) در دنیای مجازی

گمنامي ،سرعت ارتباط و سيال بودن از جمله علل گرایش به چت است كه در روابط جنيسيتي و دوست یابي جوانان پيامدهایي به
دنبال دارد كه موقعيتي براي جستجو و ارضاي كنجكاوي هاي آنان فراهم مي آورد.
چت كردن در فضاي مجازي ،مشاركت عاطفي را جایگزین مشاركت سياسي و معاشرت رو در روي اجتماعي كرده و نوعي رابطه
غير حقيقي را بر فضاي مناسبات ميان افراد حاكم كرده است كه این امر پيامدهایي چون كاهش سرمایه هاي اجتماعي ،انزوا و
بریدگي از مشاركت هاي محسوس و عيني را در بر داشته است.
چت كننده ها از برقراري چند ارتباط همزمان با دیگران به شدت لذت مي برند ،این افراد درگرفتن اطالعات خاص از مخاطب
خود پيشدستي كرده و از این طریق به یك شناسایي اوليه از مخاطب دست مي یابند و امكان مي یابند كه از این طریق توصيف
هاي مبالغه آميز درباره خود بكار برده و با ابزار همدردي و همسویي با مخاطب ،توجه او را به خود جلب كنند.
ماهيت غير رو در روي ارتباطات الكترونيكي اینترنتي ،انگيزه بيشتري را در كاربران به ایجاد یك رابطه پشت صحنه اي كه ریسك
شرمندگي در آن كمتر است ،ایجاد مي كند.
دو فاكتور مورد عالقه در جوانان براي برقراري ارتباط با دیگران مي گوید" :ناشناس ماندن" و "تنوع گرایي" شوق گرایش به
ارتباط با چندنفر را بوجود آورده است.
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شبکههای اجتماعی و تفاوتهای نسلی
سایتهاي شبكه اجتماعي كه اجتماعات مجازي كاربران اینترنتي هستند ،خبرسازترین وبسایتهاي سالهاي اخير اینترنت
محسوب ميشوند و بخش قابل توجهي از فعاليتهاي كاربران را در خود جاي دادهاند.

گسترده ترین شبکههای اجتماعی دنیا:


توییتر ()Twitter



فیسبوک ()Facebook



لینکدین ()LinkedIn



مایاسپیس ()MySpace

نسل های استفاده کننده از شبکه های اجتماعی

نسل جنگ جهانی دوم
نسل جنگ جهاني دوم ( )WWII Generationمسنترین گروه سني كاربران شبكههاي اجتماعي را تشكيل ميدهند .این نسل
كساني هستند كه در زندگيشان جنگ جهاني دوم را تجربه كردهاند و هماكنون سالهاي كهنسالي عمر خود را سپري ميكنند.
نسل انفجار جمعیتی
نسل انفجار جمعيتي  ،به متولدین سالهاي پس از جنگ جهاني دوم گفته ميشود .با پایان جنگ جهاني دوم سربازان بازگشته از
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جنگ ،توليد انبوه فرزند را در پيش گرفتند تا متولدین اواسط دهه چهل تا دهه شصت ميالدي به نسل پرجمعيتي تبدیل شوند.
نسل ایکس ()X
متولدین دهه  ۰۶ميالدي تا اواخر دهه هفتاد ميالدي،تولد نسل ایكس با تحوالت اجتماعي فراواني در دنيا همراه بود كه سرآغاز
شكلگيري سبك زندگي جدیدي شد .در دوران تولد این نسل بود كه شكلهاي اوليه تكنولوژيهاي جدید ارتباطي ،كمكم سر
وكلهشان پيدا شد و جاي خود را در زندگي بشري باز كردند.
نسل وای ()Y
نسل واي ( )Generation Yمتولدین  131۶تا اواسط دهه نود را شامل ميشوند .به این گروه سني نسل هزاره هم گفته ميشود و
عمدتاً فرزندان نسل انفجار جمعيتيها هستند .ابزارهاي جدید ارتباطي در دوران نسل وایيها ،به آن درجه از گستردگي رسيده بود
تا نسلي مسلط به تكنولوژيهاي نوین ارتباطي شكل بگيرد.انگيزههاي سرگرمي و ارتباط با دوستان ،پررنگتر از نسلهاي قبلي و
انگيزههاي كاري و تجاري كمرنگتر از نسلهاي قبلي است.
نسل زد ()Z
نسل زد را نسل اینترنت یا نسل شبكه هم نامگذاري كردهاند .نوجونان عمدتاً  19-19ساله نسل زد ميگویند كه با توجه به سن پایين
اعضاي این نسل كه اغلب آنها هنوز دانشآموز هستند و وارد بازار كار نشدهاند .نسل زديها آخرین فرزندان نسل انفجار
جمعيتيها یا فرزندان نسل ایكسيها محسوب ميشوند .جوانترین نسل استفادهكننده از شبكههاي اجتماعي ،در روزگاري متولد
شدهاند كه همه عرصههاي اجتماعي  -اقتصادي تحت تأثير فضاي شبكهاي دگرگون شده و شبكههاي ارتباطي نقش اساسي در
زندگي این عصر بازي ميكنند.
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