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چکیده
این مطالعه با هدف بررسیییت م مر مربمه به یااترا شییی ههای اج ماعت ممبایل محمر بر متزار خمدکشیییت ادراد در
اری اطا بلند مد انجام شییدر ر ب بررسییت به ش ی ل مر ری بر م مر مواو ممجمد ییمر گرد ه اسیی .ر یاد هها
ن ایج براین دول .دارد اس فاده از ش ههای اج ماعت بلندمد که منجر به ادسردگت شدید ادراد متشمند رابطه مس وتم
دارد ایجاد اخ الل های ر انت دراسییی فاده نادرسییی .از شییی ههای اج ماعت ( )snدر زمانهای طمونت از پل فرم های
مخ لف اری اه مس وتم داردر
واژگان کلیدی :ادسردگت ،ش ههای ممبایل بنتار،خمدکشت
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 2دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی
 3دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی

مقدمه
شیی هها ی اج ماعت از گر ه ها ی عممما دردی یا سییازمانت یشیی تل شییده اسیی .که از طریی ر ی
ابس گت به هم م صل اند در بس ر ی

یا ند نم

جامعه اطالعایت پتچده کارکرد ممار ش ه همگرا را یصمیر متکنندر ستب

های ش ههای اج ماعت ممبایل محمر ری س

ب ستار باوی این گمنه ش هها از لحاظ ستب های سالم .اج ماعت

درهنگت ادراد متباشدر که هر کدام از پل فرم های ش ههای اج ماعت یااتر بسزایت در سالم .ر انت ادراد داردر با دها
متلتمر مخ لف کاربر در سیییال های اختر ،یمجه مهاجمار سیییای ری را نتز بتز از هر هدف دیگری به خمد جلب کرده
اند ،نچه در ش ههای ر ی متدهد به معنای متزب امر محلت جهانت ا س .ش ههای اج ماعت به منزله یالقت گاه
دضای جهانت شدر م ار همی .ها هس ندر(مسعمد کماری)
ن منت گتدنز مع ود ا س .جهانت شدر در اقع دراگر شدر خ صم تا ذایت مدرنت ه یجدد ا س .که با گ س رب
ش ی ههای اری اطت نایمانت مرزها در کن رل این رسییانهها در یمام دنتا من شییر متشییمند مردم دارای درهنگ مش ی ر
مدرنت ه متگرددر این پژ هز که جمانار یا ه اندازه با ادراد شیی ه در اری اه باشییدر این شیی ههای اج ماعت ی
من ع حمای ت برای ادراد مح سمب مت شمدر ا ساس پتدایز این ش ه ها ی سهتل کمیاه نممدر م ستر اری اطت متار ادراد
یلوت متشمدر
اشییینایدر هم ارانز مهار های اری اطت را به عنمار سیییتله اری اه متار درد محتع را یعریف متکنندر نها
مع ودند که این سییتله برای شییر

ادامه اری اه سییازنده سییالم با همسییاور به عنمار بخز مهمت از سییالم .ر انت

ممرد اس فاده اقع متشمدر بنابراین درد دارای مهار اری اطت باو با ایجاد رابطه ای سالم سازنده با سایرین به سالم.
اج ماعت باویری د س .مت یابدر لت رال ها مع ودند گ س رب ش ههای اج ماعت مجازی نه ینها کن رل بر زندگت ان سانها
را بتش ر نخماهد کردر بل ه زمتنه قدر یابت ادراد در برابر سازمانها د ل .را ادزایز متدهدر درایند جهانت شدر نمعت
گاهت نس  .به ارزب های مش ر
خصیییم یییتا

بشری را پدید رده اس.ر (اد ارد سعتد)

عمل رد ممریییم ممرد مطالعه با ارا ه خدما  ،سیییاخ .پایگاه ،زاد بد ر مرز ،اشییی راذ گیاری

دیدگاهها ،یرکتب سازی که همه در راس ای ش ه اج ماعت ممبایل بنتار اس.ر ما دیگر در ح م ادراد با ی دیگر اری اه
برقرار نمت کنتم بل ه پتام های ه س تم بر فحه ممبایل دیگرار ش ههای اج ماعت مجازی ی ه یاز نهادهای دعالت.
م نت بر اج ماعا خمد مخ ار در جمامع اطالعایت هس ندر
این پژ هز بر ر ا س .که یااتر پل فرم های ممجمد در گم شت های هم شمند در متزار ا س فاده ادرد از ش هها که
یوربتا یمام سیییتسییی م عامل های ممبایل را یح .پمشیییز خمد قرار متدهد ،را بررسیییت نمایدر این برنامه ها ی

برنامه

معمملت سییاده نتسیی .را که یعداد کاربرار این شییرک .ها یا برنامه های ممجمد در ممبایل به متلتمنها نفر مترسییدر
امر زه ش ههای اج ماعت س ار دار اقتانمس پر یالطم این رن .ا س .که با اج ما گرای مجازی نوز ا سا ست را در
معادو رسییانه ای جهار بازی متکنند رکاربرهای درا انت در سییریاسییر دنتا از ش ی ههای اج ماعت به عنمار سییتله ای
برای بتار دیدگاه گف مار خمد در ممرد م سا ل مخ لف ا س فاده متکنندر متزار یااترکیاری ش ههای اج ماعت ر ی
ستس م همرممنت بدر بستار گس رده یر از یااترا حضمر در این رن .اس .در بررست های سال  2000گف ه شد 12 ،اانته
ح ضمر در این رن .متیماند باعث یر شح درنالتن در بدر شمدر این درحالت ا س .که برر ست های سال  2014متالدی
نشار داد هش .اانته حضمر در ش ههای اج ماعت متیماند اار مشابه را برجا گیاردر به هرحال باید این مساله را پییرد.

که شیی ههای اج ماعت کاربردی یرین ابزار اری اطت در جهار محسییمب متشییمد از مح مبت .باویت در نزد کاربرار
برخمردار ا س.ر اری اطا  ،هدف ا لته م شارک .کنندگار در د ضای سای رن ت
اممر ،یجار ال ر نت

 ،یح صتل ،یفریح سرگرمت ی سهتل

از عمامل جیاب بخز دضای مجازی اس .اگر به کاربردهای م فا

م مجه مت شیییمیم همه کارکرد های قادر به اراه خدما

دضای نگاهت بتندازیم

به کاربر هسییی ند یااترا مم  .منفت خمد را ر ی ادراد

متگیاردر
هدف مطالعه
هدف کلت هر ش ه اج ماعت ایجاد سرمایه اج ماعت یسهتل اری اه بتن م خصصار ،هنرمندار

اح ار حرده ای

م عدد ا س.ر ی دیل سرمایه دردی به سرمایه اج ماعت از م سایل مهم ممرد یمجه یمامت حمزه های علمت ا س .از این
طریی دانز دردی به دانز جمعت ی دیل در اقع از دانایت جمعت برای حل مسا ل مش ال دنتای علم بهره برداری
مت شمدر ش ههای اج ماعت انوالبت در دنتای اری اطا ا س.ر ما در این پژ هز به دن ال متزار یااترا ر حت ر انت
(ادسییردگت) که بر ر ی مخاط ار همتشییه در دضییا مجازی گیاش ی ه متگیارد هس ی تمر این ه یا سییرزمتن نامحد د
جدایت ناپی یر اری اطا مت یمانند سالم ت کابرار دعال شتشه ای خمد را به مخاطره بتندازدر یا سرزمتن نا امن اری اطا
یا ه حد متیماند سالم .شتشه ای مخاطب را امنت .بخشدر
از نظر د رکتم کنز اج ماعت شییامل گمنگت عمل،یف ر احسییاس که خار از درد اسیی.ر دارای قمه اج ار
الزام هس ند که به برک .ر خمد را به درد یحمتل متکنندر پنجره ای که بس ن ر دوع نتازمند زدر دکمه closeاس.
شاید در هتچ ی

از کنز های م وابل خایمه دادر به کنز بدین راح ت ن اشد .اما نمت یمار به ی

طرده به قارت رد.ر

خدمایت که ش ههای اج ماعت برای ب شری .عر ره دا ش ه اند غتر قابل درامم شت نادیده گرد ن ا س.ر نها برای ما بعد
م ار زمار را از بتن برده اند ام ار کنز بتن کسییانت که هرگز با ی دیگر را نمت یمانس ی ند کنشییت انجام دهند رابطه
برقرار کرده اسیی.رشی ههای اج ماعت باعث به جمد مدر یسییریع در برخت مطالعا که هزینه های دتس بم

را بر

اق صییاد ممرد اکا ی قرار داده اند نتز این هدر رد .سییرمایه خمد را نمایار یر سییاخ ه اسیی.ر در عصییر یرادت

انما

لمدگت های محتطت اخالقت ،جمد این نم ی نملمژی ها به ان سار راح .طلب بهانه متدهد که دیگر به سم.

له

رحم در عالم دتزی ت م ن جامعه گام بر نداردر هدف ما از این مطالعه ادزایز سییطح گاهت ها

ممزب های وزم

ادراد جامعه به سم .ا س فاده مطلمب درس .از این ش هها اس .در موابل ب مانتم مخاطرا

شت شه ای

را اک ستنه کنتمر د ل مردار باید ب س ر وزم را دراهم
کدام بخز از این پدیده نمین جهانت ی

یهدید

اری اطا

رند یا ادراد جامعه خمد به این بلمغ د ری د س .یابند که
کدام ابزار ر ی

در یی .در جه .اع الی سییطم دردی

اج ماعت ا س.ر ایجاد اخ الل در بازده شغلت درد از دیگر کژکارکردهای ش ههای اج ماعت مجازی ا س . ،.کردر
کردر فحه شخصت در ش ههای اج ماعت ق .بستاری را از درد در طمل ش انه ر ز متگترد ط عا قسم ت از
این زمار در ساعا کاری اداری درد انجام متشمد ،نالین بمدر مدا م در ش ههای اج ماعت در کمیاه مد هم باعث
عادیت نا گاهانه در اس فاده از این ش هها مت شمدر اع تاد به اس فاده از این ش هها زمانت بتش ر بر ز پتدا متکند که درد
با ق صد هدف خا ت به دن ال د ضای مجازی مت ر د بد ر این ه م مجه با شد بت اخ تار به ش ههای اج ماعت ر د
پتدا متکند ،ال ه پتشییرد .ر زادز ر دنا ری های جدیدیر مر ی ل .ها ،اسییمار دمر ها ررر اینگمنه دس ی تابت ها را به

این ش هها سار یر نممده ا س .یا جایت که خاطر درد از د ر این ه ی

ر ز به ش ههای اج ماعت د س ر ست ندا ش ه

باشد مشمب نگرار متشمدر ادراد همماره باید به سه پرسز در ذهن خمد پاسخ دهند :
 اری اه ر وین نها با درد مخاطب اری اطت سالم یااترگیار اس .یا ختر؟ -ادامه این اری اطا

در بلند مد  ،یااتری در رشد شخصت .اج ماعت درد دارد؟

 ا ساس کدام زمایز مت یمار دهمتد که این اری اه اری اطت بر م نای اقعت .ها س .در دنتای دتزی ت نتزادامه این اری اه با همار مال

ها مصداق ها ام ار پییر اس.؟

ال ه با یمجه به مطالعه مواو

پژ هز های انجام شده به پاسخ سمال ا لت پژ هز بطمر نس ت دس .یاد تمر

برای دسیی .یابت به سییالم .اج ماعت بتش ی ر امنت .ر انت باید اری اطا ش ی ه مماریری را داش ی ه باشییتم( ،بر
لمرای)ر4به طمر کلت دانز ما از ستب های ر انت نا شت از این رن .هنمز به باز پر ری ،ر شد گ س رب نتاز دارد را
که پژ هز ها گزارب های ید ین شده رسمت در این رابطه هنمز به سرع .سایر زمتنه ها انجام من شر نمت شمد یا
هنمز در مراحل بررست قرار دارندر نچه در این جا بتار متشمد پتز درض های اس .که برای راهنمای یشختص ماری
اخ الل های ر انت در نظر گرد ه شده یم سع محادل علمت مطر گردیده ا س.ر به یوتن این ط وه بندی ا لته د س خمب
دگرگمنت هایت شیده ط وا یشیختص درا انت با نها اریاده خماهد شید هر ط وه بندی از اخ الل های ر انت نتازمند
برنامه ریزی درمانت خاص خمد اسیی.ر با یمجه به مطالعا اختر ادرادی که از شیی ههای اج ماعت اسیی فاده اع تاد ر
دارندر نسی  .به ادرادی که ق ال سیابوه اب ال به ادسیردگت داشی ه اند بتز از دیگرار در معرض خطر هسی ندر برای نممنه
مطالعا نشار داده اس .که زمانت ی ت از ز جتن بتز از حد درگتر ی

ش ه اج ماعت مانند دتس بم

شمد اس فاده

بتز از حد از ش هها خالقت .ادراد را نابمد متکندر
شخصت .های دیجت الت ادراد که در ش ههای اج ماعت جمد دارد به طرز شم گتری با شخصت .همی .اقعت
نها م فا

اس .متزار ناراح ت ر حت ر انت درد در شخصت .های دیجت الت مشخص نتس.ر ش ههای اج ماعت

ادراد را به شیید

بت خماب متکنندر ذکر این ن ه رییر ری اسیی .که شیی ههای اج ماعت در کنار این اارا منفت

مخرب دماید بت نظری برای پتشییرد .یرقت جمامع ،سییازمانها ادراد نتز داشیی ه اسیی .ان خاب بعد مم  .یا منفت هر
دنا ری بر عهده خمد کاربر اس.ر
برخت از کاربرار امر زی ش ههای اج ماعت به نمعت به اخ الل مم سمم به اد سردگت اری اطت دلمیا 5م ال شده اند
یا بتماری نها در اری اه با نحمه ا س فاده از این پل فرم ها یم تف شمدر این نم اد سردگت دلمیا ا طالحت ا س .که
این ر زها در جمامع غربت ممرد ا س فاده قرار متگتردر این نم اد سردگت زمار شد
متکند مشییخص نتسیی.ر اگر ه ادسییردگت دلمیا هنمز مشییر عت .ندارد اما یفا
ب صمر دا م خمد را درگتر دتس بم

رد ارهای اج ماعت در ادرادای که

رر کرده اند به رح دیده مت شمدر هنمز ختلت از محووار م مجه ن شده اند که

گمنه ش ی ههای اج ماعت باعث بر ز ادسییردگت متشییمد

ه ن ایت جمد دارد که زمتنه های ادسییردگت را بتش ی ر

یهدید متکنند ر متهاوس اع واد دارد که این نشانه ها بستار خطرنا
یر ا را به پزش

رعفت که در کاربرار ایجاد

اس .اگر در شخصت دیده شمد ،باید هر ه سریع

ر انشناس نشار داد مراحل درمانت را غاز کرد.
-Laura.berk
-Facebook.line.wahtsapp.telegram.instagram.tango
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کری وگر مدیر انجمن ر انشییناسییت کمد

در مری ا مت گمید« :اگر از این ابزار در حال .یعادل اسیی فاده شییمد،

ش ه اج ماعت متیماند ستله کار مدی برای برقراری اری اه متار جمانار با شدر با این جمد با اطمتنار کامل مت گمیم
که حضییمر بتز از حد در این رن .سییایفاده نامناسییب از ش ی ههای اج ماعت متیماند ی
ر انت محسمب شمد

یهدید جدی برای سییالم.

اار ر انت منفت بر جا بگیارد.

دک ر ارلز سییمدت ،مدیر خدما ر انت در سییازمار رداه عمممت لس نجلس نتز در ادامه این یمرییتحا مت گمید،
اهمت .یااترا شی ههای اج ماعت بر بهداشی .سیالم .ر ار بتشی ر از اهمت .ژن ت

بررسیت متشیمد در مطالعا

علمت م شخص شده ا س .که ش ههای اج ماعت بتز از هر عامل دیگر مت یمانند ر ی م ش رکار خمد اارگیار با شندر
پزش ار یم ته متکنند برای ن ه از این اخ الو

مش ال ر انت در امار باشتم به ر اس .برای حضمر در ش ههای

اج ماعت مانند دیگر ایفاقا زندگت ،یعادل را رعای .این برر ست همچنتن ن شار داده ا س .نمجمانار زیر  12سال که به
مر مس مر در ش ههای اج ماعت حضمر دارند نس  .به همساور خمد که در این دضا فحه اخ صا ت در اخ تار
نگرد ه اند بتشی ر با انما مماد مخدر نمشییتدنت های ال لت شیینا متشییمند که یمام این ایفاقا متیماند زمتنه اخ الو
ر انت را برای نها به همراه بتا ردبرای ب ستاری از مردم ،ش ههای اج ماعت به ع ضم جدان شدنت زندگت ی دیل شده با
این ح ساب قرار نت س .رابطه کاربر با این د ضا به طمر کامل قطع شمد یا جلمی بر ز اخ الویت از جمله اد سردگت گرد ه
شمد اما ادرادی که سابوه اب ال به اد سردگت یا ا رطراب را دارند ،اگر به دن ال ح ضمر در این د ضاها بتماری خمد را ر به
ادزایز مت بتنند به ر اس .هر ه سریع یر پزش

خمد را در جریار قرار دهند به این مسئله یمجه داش ه باشند که ش ه

اج ماعت به خمدی خمد متیماند زمتنه سییاز بر ز اخ الو ر انت باشیید پس از گیشیی .مدیت مسییتر زندگت نها را از
نچه یاکنمر برای خمد یعریف کرده بمدند ،خار کنند کنتمر
در ممرد ستب های ر انت ش ههای اج ماعت ،مت یمار اشاره کردرکاهز احساسا به دلتل این ه اغلب اری اطا
در این دضا ،به مر نمش اری اس ،.اغلب داقد احساست اس .که در دضای اقعت ،از طریی قدم زدر ،سخن گف ن ر
رر به دسییی .مت یدر ادراد با جمد ام انا اری اطت در دضیییای مجازی ،دیگر اهمت ت به کتفت .ر ابع نمتدهند این
مسئله ،به کاهز بتش ر احساسا منجر متشمد.
م نگرایت علترغم ام انا

ند رسانههای ممجمد در دضای مجازی ،هنمز هم قسم .عمده ای از اری اطا در دضای

مجازی را اری اطا م نت در قالب ایمتل

 .ی ش تل متدهدر اری اطا م نت متیماند ش ل جدیدی از همی .مجازی

را شیی ل دهد انعطاف پییری همی ت ادراد در دضییای مجازی ،به دلتل ن مد راهنماهای هره ای ،مت یمانند بازنمایت های
م فا یت از خمد ارا ه دهند .دریاد .های جایگزین در اری اطا مجازی ،شیییما مت یمانتد دیمارها را بشییی نتد ،به حمزه
خصم ت دیگرار ارد شمید حرف هایت را که حارر نتس ند ،در اری اه هره به هره به شما بگمیند ،بشنمید .نظریه
های مری ع اس ی دول متکنند که اری اطا

نالین مت یمانتد سییالم .ر انت با کم

به یح .یااتر قراردادر مردم حف

سهام خمد را از د س ت شماهد قابل یمجهت اس .که ر ابع اج ماعت بررست علت به به مد سالم .ر ار ،سالم .جسمت
طمل عمر مربمه متشمدر
محووار مط معا عمممت را زیر یااتر سییای های شیی ه اج ماعت ،بر ر ی رداه کاربرار خمد این دادهها حمای .از
این ایده که یااتر یعامال

نالین انجام با این حال ،اارا مردم بس گت به متزار اس فاده این سای.های داردر

بحث و نتیجه گیری
یااتر شییی ههای اج ماعت به عنمار یه ر ی رد ند بعدی در اری اطا
جدید ،مطالعه یااترا

ممرد بررسیییت قرار متگترد ط ی یاد ههای

شییی ههای اج ماعت ادراد باعث ادزایز ممانع بهزیسییی ت نها خماهد شیییدر لت به نظر باعث

گمراهت در دگرگمنت زندگت مت شمدر ط ی بررست های انجام شده بتش رین سطح درا انت متزار حضمر در ش ههای
اج ماعت یااترا

ر ادراد جامعه بخصییمص جمانار متزار سییالم .ادراد با یمجه به اری اطا

ا س .اری اه م س وتمت بتن سطم

نار در حد م مسییع

ش ههای اج ماعت سالم .اج ماعت نار به اا ا ر ستده ا س.ر در زمتنه یااتر

شیی ههای اج ماعت مجازی در جمانار به نظر مترسییدکه بتشیی رین یااتر شیی ههای اج ماعت بر نسییل ای س یا همار
م ملدین دهه  ۹0به بعد متباشیید که از زمانت که پا بر عر ییه هس ی ت نهاده اند دنتا را به ییمر کام تمیری دیده اند به
همتن دلتل این گر ه را نسییل شیی ه ای نامگیاری کرده اندراینار اق صییاد ،دین  ،درهنگ جامعه هم نتن یاریخ را بر
ییفحه نمایشییگر دیده اند .یااتری که این رن .به طمر عام شیی ههای اج ماعت مجازی به ییمر خاص مت یمانند بر
ر ی این ن سل ها بگیارند متیماند ر با شد که این ذهنت .را در نها به جمد رد که ( هم نتن نها را عاد دهد)
یا جامعه را از منظر مانت مر خمد کنز م وابل اج ماعت را از پشییی .پنجره ای از کلما انجام دهد ر ابع مجازی در
شییی هها ی اج ماعت ،به یدریج ر ابع ر در ر ی ادراد را کم رنگ کرده این امر به انز ای اج ماعت در نهای .عدم
جامعه پییری ییحتح در ر ند اج ماعت شییدر ادراد منجر خماهد شییدر این محتع متیماند باارا ه ام انا جدیدیر رابطه
بشییر را ر ز به ر ز با دنتای خار کم ر کند نوز انسییانت را در جامعه کم ر کم ر نمایدر امر زه اع تاد در اس ی فاده از
ش هها ی اج ماعت این رن ت به معضلت برای نهاد خانماده در سراسر جهار ی دیل شده اس.ر گس رب ر زادز ر ش ههای
اج ماعت در متار کاربرار این رن ،.نتازمند بررسیییت رد ارهای دردی اج ماعت انسیییار هاسییی.ر درهنگ جهانت
برخمردهای بتن در هنگت پتدایز مومله ند درهنگت هس ند.
باید یمجه دا ش .که ست س م های اری اطت نالین هرگز نمت یمانند مزایای اری اه هره به هره را شامل شمند به
همتن دلتل ا س .که ی ت از دویل ح ضمر بتز از اندازه در ش ههای اج ماعت کاهز اع ماد به نفس شناخ ه مت شمد
ش ههای اج ماعت دضایت نالین هس ند که ادراد در این دضا به ی ادل عالیی دعالت .هایشار مت پردازندر این دضا بر
سیییاخ .بازیاب ر ابع اج ماعت متار ادراد یمرکز داردر ادرادی که در این شییی ههای اج ماعت عال ه بر شییی ل دهت
جدید به عر ه د ضای یعامال ر در ر ی اج ماعت کنز های متار دردی ،نوز مهمت هم در نحمه انجام یعامال
شییغلت یجاری ایفا متکنندر سییتب شییناسییت شی ههای اج ماعت ،ن ه ی حا ز اهمت ،.ریسی

بسییتار باوی این گمنه

ش هها از لحاظ ستب های اج ماعت درهنگت ا س.ر مر کاربر در سال های اختر یمجه مهاجمار سای ری را نتز بتز
ازهر هدف دیگری به خمد جلب کرده اندر شیی ههای اج ماعت اخترا بسییتار پررنگ در گمشییت های ممبایل جلمه گری
متکنند اغلب اج ما خصم ا جمانار در عضمی .حداقل د ش ه متباشدر ش ههای اج ماعت یالب متکنند یا با
یااتر بر اید ملمژی ادراد جامعه ممرد هدف به مر ر زمار جهار بتنت ،نار را نتز ممرد حمله قرارداده با جایگزینت
کردر درهنگ دیگر ی را در یزلزل سومه محض جای دهندر
سییالم .اج ماعت به عنمار ی ت از مملفه های کلتدی سییالم .نوز مهمت در یضییمتن پمیایت کار مدی هر جامعه
دارد ی ت از محمرهای ارزیابت سییالم .جمامع مخ لف محسییمب متشییمدر ال ه بررسییت اهمت .شی ههای اری اطت
سییازنده دامنه یااتری گیاری ر بر سییالم .اج ماعت جامعه متیماند مانع گس ی رب سییتب های اج ماعت بتش ی ر در

جامعه شمد ،ش ههای اج ماعت به ر ابع درد کانمنت با دیگرار ا شاره دارد این ر ابع از دیدگاه دردی که در مرکز
یمجه قرار دارد ممرد بررست قرار متگتردر بستاری از یحلتل گرار ش ههای اج ماعت بر مطالعه ش ههای اج ماعت
دردی کم

ر (ش ه خمد محمر) م مرکز مت شمدر در مطالعا

ش ه دردی به جای این ه جهار را از دیدگاه مشاهده

گر بتر نت یعریف بررست کنند ،نمعت دیده بطلمتمست را از ش ه بدس .متدهد بطمری که ش ه از دید ادرادی که
در مرکز ر قرار دارد را بررسییت متکندر اگر ه ش ی ههای اج ماعت مسییا ی حمای .های اج ماعت نتسیی .اما ی ت از
کارکردهای ش ههای اج ماعت اس.ر
دانشمندار به این ن تجه رستده اند که اع تاد به این رن .از اع تاد مماد مخدر شدیدیر گس ردیر اس .یااترایت که بر
مغز انسییار متگیارد باعث متشییمد یا قابلت .یصییمتم گتری مدیری .زمار از بتن بر د ،در این درایند مغز انسییار مانند
شییرایطت که درد مماد مخدر مصییرف کرده اسیی .ع س العمل نشییار متدهد در راس ی ای ر مرکز کن رل پردازب
اطالعا مربمه به عماطف یمجه یصییمتم گتری در مغز د ار اخ الل متشییمد این اخ الو بصییمر ختلت شییدید
مر متگتردر

اار ر بتش ر از زمار اس فاده از مماد مخدر اس.ر

ی ت دیگر از عمارض ا س فاده بتز از حد از ش ههای اج ماعت نایمانت درکن رل حماس پریت ا س.ر نخ س تن گام
ش ی ههای اج ماعت حضییمر در متار مردم اسیی .این با ر را ایجاد کردند که اعضییای پل فرم ها بصییمر ناخمد گاه
مهار انجام همزمار ند کار را ک سب متکنندر برر ست ن شار داد که این با ر بطمر کلت غلع ا س .مغز ادرادی که
مدام در این ق تل دضاها حضمر دارند به گمنه دیگر عمل متکندر
حماس پریت با یغتتر ست س م ایمنت بدر سازگار نت س ،.ست س م ع ص ت مع ادار به ش ههای اج ماعت برای در
ایفاقا پتراممر یغتتر متکند داده های که از هر ایفاق به مغز انسار مترسد با اقعت .یفا

داردر این یفا یها ستس م

گاهت درد را بهم مت زد د ار حماس پریت متگرددر
مخفت کردر اح سا سا

شاد ن شار دادر پ ش .دیمار شت شه ای رایانه از جمله ایفاقایت ا س .که کاربرار به دن ال

حضیمر در شی ه های اج ماعت انجام متدهند همتن ایفاق باعث متشیمد یا نها بتشی ر درگتر اخ الو ر انت شیمندر
ی ت از محووار دانشیی ده پزشیی ت دانشییگاه پت زبرذ در ممرد یااترا شیی ههای اج ماعت بر ر حتا
دادندر این یحوتی مشییخص کردکه هر ه جمانار زمار بتش ی ری

کاربرار انجام

ییرف ش ی ههای اج ماعت کنند اح مال ادسییرده بمدر

خمدکشت نها بتش ر اس.ر با یمجه این ه ش ههای اج ماعت ممبایلت به بخز بستار مهمت از ر ابع انسانت ی دیل شده
اس.ر ختلت مهم اس .که یمازر بتن مصرف مم  .مصرف مش ل زا را در
ی

کنندرن ه هشدار دهنده یحوتی این بمد

هارم این ادراد جز ادراد با شیاخص ادسیردگت باو ط وه بندی شیده اند دلتل ادسیردگت باو که منجر به انز ایت در

جامعه غتر مجازی متشییمد قرارگتری در معرض نمایز همسییاور از خمد در این ش ی هها احسییاس حسییاد در ادراد
ایجاد متکند هر ه این دعالت .ها بت معنت یر شمد باعث مت شمد که ادراد به سم .گمشه گتری خمدکشت بر ند
همچنتن ممرد هجمم زار اذی .های این رن ت قرار مت گترندر مت یمار این گر ه را به عنمار پایه اسیییاس برای یااتر
ش هها بر مش ال ادسردگت در نظر گرد.ر
ا زمایز های ب ستار از  2012در رد ارهای ان سانت ادراد یم سع محووار ب ستاری انجام شده ا س .ب ستاری از محوتون
دان شگاه هم سمر مع ود ا س .که اری اطا بلند مد با عال م اد سردگت در اری اه اس.ر ز ال سالم ت ر حت کابرار را
به دن ال داردر متزار شیییادابت نها کاهز مت یابد به سیییم .ادسیییردگت خ م به مرذ مت ر ندر حال با مصیییرف زیاد

اع تاد ر کاربرار ش هها ی اج ماعت ه باید کرد رم شخ صه ع صر جهانت از نظر ب ستاری از اندی شمندار در ریخ ن
مرزبندی های م صنمعت ح ضمر جدی مرزبندهای طت تعت ا س .به گف ه نار مرزبندی های م صنمعت که حا ی خع
کشت های ملت نژادی اس .پس از عصر حاکمت .د ل،.مل .ها بمجمد مده اس .در مت ریزد مرزهای ط تعت
جای ر را متگتردر مرزهای ط تعت که یابع سییرزمتن ن مده یمسییع گر ه های همف ر دارای منادع مش ی ر

بمجمد

مت یتدر نممنه بارز ر گر ههای طرددار محتع زی س .اس .ح ت دان شمندار اری اطا ه شدار دادند که در حال حا رر
ستاس .های خارجت بمستله رسانهها یعتتن مت گردند که برای حاکمت .ها ملت مفتد مطلمب نتس.ر(رحمار زاده )
رخه اب ال به این بتماری زمانت غاز مت شیید که کاربر زمار زیادی از شیی انه ر ز را به حضییمر در شیی ه اج ماعت
با

اخ صیییاص متدهد ،دیگر دعالت .های خمد را به مر ر زمار کنار متگیارد؛ ایفاقایت از جمله دعالت .بدنت مالقا

د سی ار کم ر در ا دیده متشیمد کم کم زمتنه برای گسی رب ادسیردگت دراهم مت ید .برای د ری از نچه با عنمار
«ادسردگت ش ه اج ماعت» یاد مت شمد ،کارشناسار به همه عالقمندار به این دضاها پتشنهاد متدهند که به مر کلت
خمد را با کسییانت که در ش ی ههای اج ماعت حضییمر ندارند ،موایسییه کنندر در کنار همه اار مم  .ش ی ههای اج ماعت
مجازی ،یصییمر برخت از پتامدهای منفت نها

الز هایت که ایجاد نممده اند ،امری بدیهت اسیی.ر نچه مسییلم اسیی.

این ه به جای برخمرد سییل ت با این پدیده نمین ،بررسییت ریشییه یابت مشی ال

پتامدهای منفت ناشییت از ر در پتز

گرد ن راه های ا الحت ،قطعاً ن ایج به ری را در بر خماهد داش.
اما ما یح .عنما ر جامعه شییناس اری اطت اجازه ی ابراز ح مت ارزشییت در این رابطه نداریم نمت یمانتم ی

ح م

مطلی برای همه ی جمامع بشری ادر نمایتمر نچه مهم اس .ما باید به دن ال حف نظم در جامعه باشتم اگر این ظتفه
را برای خمد مح رم بشییماریم وجرم باید در این بتن در راسیی ای گرد ن ن تجه منطوت درسیی .یمجهت نتز باید به نظام
های ستا ست مخ لف که در متزار یااتر گیاری این ش هها بر ن سل های مخ لف جامعه به طمر خاص ن سل جمار خمد
اار گیار هس ند داش ه باشتم ؛ را که نم اید ملمژی هر جامعه هر نظام ستاست با هم م فا

اس .خمد این ممرم

متیماند بر متزار یااتر شییی ههای اج ماعت اار گیار باشییید مطالعا جمعت .شیییناخ ت مجازی حاکت از ر اسییی .که
کاربرار ش ههای اج ماعت از قابلت .ها ام انا م نم این ش هها به ی

متزار در ی

سطح ا س فاده نمتکنند

برخت از کاربرار این رن ت در ند ش ه اج ماعت عضم هس ند ر زانه به این سای .ها سر متزنند از اکمر ام انا
ا س فاده متکنندر برخت دیگر مم ن ا س .ینها در ی

ر ها

سای .ع ضم با شند هر از ند گاهت مم ن ا س .ینها به فحه

شخ صت خمد شار مراجعه کنندربتن این د گر ه نتز کاربرار این رن ت بر ح سب نم

متزار ا س فاده شار از ش ههای

اج ماعت در طتف سییتعت قرار مت گترندر از جمله این دسیی ه بندی ها مت یمار به پژ هز سییای .اندرسییمر انالت ت س
6درباره کاربرار ش ههای اج ماعت انجام شده ا س.ر ن سل جنگ جهانت د م م سن یرین گر هت ه س ند که از ش ههای
اج ماعت ا س فاده متکنندر این ن سل ک سانت ه س ند که در زندگت شار جنگ جهانت د م را یجربه کرده اند هم اکنمر
سالهای کهن سالت زندگت خمد را س ری متکنند راین نسل در برابر اس فاده از ش ههای اج ماعت بتش رین اس فاده را از
دتس یم

دارندر این نسل در دویل اس فاده از ش ههای اج ماعت یفا

قابل یمجهت با سایر نسل ها داردر همانند سایر

نسییل ها انگتزه در یماس بمدر با د سیی ار با  5۷در یید عمده یرین دلتل پتمسیی ن جنگ جهانت د مت ها به این گمنه از
سای .ها س..ن سل سال های انفجار جمعت ت که به م ملتن بعد از جنگ جهانت د م گف ه مت شمد(بت بممرز)ر این ن سل
- Anderson Analytics

1

بتش ی رین اس ی فاده از ش ی ههای اج ماعت را داردر ۷۳در یید کاربرار دتس بم

 40در یید کاربرار مای اس ی تس 1۳

در د عضم یمیت ر  1۳در د عضم لتن دینآمار اس فاده ی نسل انفجار جمعت ت از ش ههای اج ماعت اس.ر 62در د
اع ضای ع ضم ن سل انفجار جمعت ت یماس با د س ار را عل .ع ضمی .خمد اعالم کرده اندر هم نتن انگتزه کاری نتز در
بتن این نسل بتز از سایر نسل ها در این گر ه دیده متشمدر
ن تجه گتری دیگری که مت یمار از این مطالعه بدسییی .رد یغتتر سییی

زندگت با شییی ههای اج ماعت دیگر از

یااترا ا س فاده از ش ههای اج ماعت همزمار با اح ساس اد سردگت مطالعا حاکت از ر ا س .که کاربرار ش ههای
اج ماعت کم ر به دیدار د س ار ب س گار خمد متر ند به جای ر با گیاش ن پتام با نها اری اه برقرار متکنند ،کم ر
با اعضییای خانماده خمد ییح  .متکنند همچنتن هنگامت که در کنار اعضییای خانماده خمد هسی ند کارها دعالت.های
شییخصییت خمد را در ش ی ههای اج ماعت پتگتری متکنندر به این یریتب ش ی ههای اج ماعت یغتترا بنتادین در س ی
زندگت درهنگ جمامع ایجاد متکنند یمانسییی هاند بر الگمی ر ابع خانمادگت ادراد یااتر ب گیارندر در همتن باره
محمدمراد بتا ۷جامعه شناس

ستب شناس م سا ل اج ماعت ر ند ر به ر شد سایل اری اه جمعت بمیژه سایلت را که

با ر مت شمد در هر م ار زمانت با دنتا ادراد جامعه اری اه برقرار کرد بطمر ذایت برای پتشرد .همهجان ه ی

کشمر

مت داند ،اما یاکتد بر این ا ل مهم دارد که شتمه حتح اس فاده از ر هم به اندازه گس رب ر وزم اس.ر
بتا درباره اس فاده مطلمب از نتن دضاهایت به « طن امر ز» یاد ر مت شمد :باید نگاه ستب شناسانه به این سایل
دا ش ،.مر عده ب ستاری از مردم نحمه حتح ا س فاده از این رن ،.یلفن همراه ،ی .

ای ر،یلگرام این س اگرام را

بلد نتس ندر در این گس ره اج ماعت اس .که شتمه حتح اس فاده از این سایل باید ممرد یمجه جدی قرار گرد ه جز
ی ت از مهمیرین زیرساخ.های کشمر به ر یمجه جدی شمد.
مطالعا که یاکنمر در این زمتنه انجام گرد ه نشیییار متدهدکه شییی ههای اج ماعت بر ر ابع زندگت زناشیییمیت
م ارکه هم یااتر گیار اسیی .ر ابع بر ر ی ش ی هها اج ماعت با ی
ر یدادی ی دیل شمد زندگت درد را در ی

پتام معمملت متشییمد ،اما در دراز مد متیماند به

ممقعت .مخاطره متز قرار دهدر

ن ایجت یحوتی دان شجمیار ر ان شنا ست جامعه شنا ست دان شگاه علمم یحوتوا 8در زمتنه یااترا

ش ههای اج ماعت

بر کاربرا ر همت شه نالین انجام شده ن شار متدهد که  %2۹از کاربرار بر این با رند که این جهار شت شه ای یا حد دی
متیماند زمتنه سییاز یر یج بت بند باری در جمامع گردد لت هتچمنه اشییاره ای به نم بت بند باری در جامعه نشییده
ا س.

ه یااتری در زندگت ر حت ر انت ادراد بمجمد مت ردر اع تاد به ا س فاده از ش ههای مجازی ش اه ت هم

از حتث مح ما با سایر ممارد اع تاد ر دارد برای ممال دردی که در طمل ساعا

ش انه ر ز به طمر مدا م از ش ههای

احج ماعت اسییی فاده متکند از بسیییتاری دعالت .های زندگت ر زمره مر کار ،مطالعه خماب ررربازمت مانندر بتشییی ر
نمجمانار جمانار امر زی زندگت بد ر ش ههای اج ماعت ( )snغتر مم ن متداندر
این مطالعه را مرکز سییالم .عمممت ا یا ا به عنمار ی ت از ا ییلت یرین باز های یامتن اطالعا پزش ی ت در کانادا
انجام داده ا س .ن تجه این شد که کاربرانت که بتز از د ساع .از  snا س فاده متکنند بتز از دیگر هم سن ساور
خمد در رعف سالم .ر انت اب ال به اخ الو

غتر دتزی ت ررر رنج مت برند یف رایت مانند خمدک شت به سراغز
-Mohamadmorad bayat
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نها مت یدر همتن م سله ممجب شده نها بتز از دیگرار در ش هها ح ضمر یابندر این درحالت ا س .مطالعه دیگری
ااب .کرده متار ش ههای اج ماعت متزار اب ال به ادسردگت حاد رابطه مس وتم جمد داردر ن ه نگرار کننده این اس.
که حضمر طمونت ادراد در ش ههای اج ماعت در ان ها منجر به ادزایز خطرا مری ع به ر ار پرشت خمدکشت درد
مت شمدر به نظر ش ههای اج ماعت قدر برهم زدر یعادل ر انت ادراد را دارند متیماند درد را به مرز ادسردگت ح ت
خمدکشت برساندر ی ت از دویل نسل کنمنت به این نم ر ابع ر ی ردند این اس .که نها متیماند از این طریی در
هرزمار م انت که اری اه با دیگرار ب ردازند ،زمار مسله ای اس .که این ر زها به معضلت بزرذ در جمامع پتشرد ه
ی دیل شده اس .با جمد ام انا ی نملمژی برای برقراری اری اه به عنمار راه حلت مناسب از سمی بشر اس .ادامه
این اری اطا بلند مد یعادل ر حت ادراد در دنتای شت شه ای همچنتن در ر شد شخ صت .مجازی را ر سرع .مت
بخشدر
یاد ههای جدید ن شار متدهد موای سه های که در ش ههای اج ماعت ایفاق مت اد د ر ی مردم اار بدیری متگیارد
در موایسیییه با زمانت که این موایسیییه ها ر در انجام متشیییمدر عمل موایسیییه کردر خمد با دیگرار از نظر اج ماعت با
احساسا

یرانگر در نت اری اه زیادی دارد هر منفع ت که از موایسه های اج ماعت حا ل مت شمد ممق ت خماهد بمدر

این ر ار انسار را به مخاطره مت اندازدر
در پایار ،ند پتشنهاد کلت جه .مصمر ماندر کاربرار ش ههای اج ماعت از ستب-های اح مالت بهره برداری از
اار مم  .این ش هها ارا ه مت گردد:
1ر ایجاد راه اندازی ش ههای اج ماعت سالم مفتد برای م ارزه با ش ههای اج ماعت مخرب؛
2ر ممزب درهنگ سازی
۳ر نظار کارشناسانه مس مر بر دضای جمامع مجازی برنامه ریزی برای ینده

منابع




لمین ،لت ،سم،یغتتر اج ماعت یمسعه ،یرجمه محممد مظاهری ،یهرار ان شارا مطالعا راه ردی1۳۷8 ،
اس ا ،جار یجزیه یحلتل ش ههای اج نماعت ،1۹۹1،ان شارا لندر،یرجمه درش ه نت مدر
ابراهتمپمر کممله ،سمترا

خزایت ،کامتارر ستبهای نمپدید ،ش ههای اج ماعت مجازی در کمتن خانماده

ایرانت ،نخس تن کنگره ملت دضای مجازی


اسالمت ،مر اریدر بررست نوز ش هها ی اج ماعت یأاترا
دضای مجازی



ستبهای اج ماعت نمپدید1۳۹0،
نها بر ابعاد مخ لف زندگت ،نخس تن کنگره ملت

ستبهای نمپدید1۳۹1،

ار دنه ،پدرام ،نوز ش ههای اج ماعت در جمامع به ا طال مدرر  1 ،1۳۹1،ان شارا هرمزار



بر



یا بخز،کتار،سرمایه اج ماعت ،اع ماد دممکراست یمسعه ،یرجمه ادشتن خاک از ،یهرار نشر پژ هز شترازه

،لمرای،ر اشناست رشد،یرجمه یحتت ستد محمدی ،یهرار،نشر ارس ارار1۳82،

1۳84،


ل ت ،مسعمد ،جامعه شناست نظم ،یشریح یحلتل نظری نظم اج ماعت ،یهرار ،نشر نت 1۳۷5،



ح ت ت محمد حستن ،هنجارهای مجازی ،1 0،ان شارا دانشگاه یهرار1۳۹1،



جاللت ،علتاک ر ()1۳82ر ستب شناست دنا ری اطالعا در خانماده



الحت هت میت،مریم ،بررست رابطه بتن سرمایه اج ماعت ش ه اع ماد بتن شخصت جنست، .پایار کارشنست
ارشد ،دانشگاه الزهرا 1۳84،



انعت ممسمی،سجاد www.Medical news Today،



ش رخماه ،یمنس ،از غاز یا ر زگار این رن .در ازبانت در رسانههای جهانت 182۳،



شهابت ،محممد بتا ،ش ههای اج ماعت مجازی کاربرار جمار ،۹1،نمرمگز



دتر ز بادی ،حسن پژ هز بررست سرمایه اج ماعت در ایرار راههای اریوای ر ،یهرار 1۳84



کاشانت ،مجتد ،مطالعه جمعت .شناخ ت ش ههای اج ماعت مجازی با یاکتدبر کابرار دتس بم



کماری مسعمد ،جهار درهنگت کاربرار ا رکا ،1۳84،ان شارا یهرار



لطفت ،متمم ،ر زنامه عصر ایرار ،ص اج ماعت 1۳۹4،

1۳88



گتدنز  ،ن منت ،جامعه شناست ،یرجمه منم هر



نادرار ،التاس ،جهانت شدر ه باید کرد،سخنرانت ارایه شده در شانزدهمتن کنفرانس حد اسالمت ،یهرار 1۳82



محمد رتایت بتگت ،زهره،بررست یژگت های ش ههای اج ماعت دانشجمیار ،پایار نامه کارشناست ارشد

مری ،یهرار ،نشر مرکز 1۳80،

،دانشگاه بابلسر 1۳86،



ی ری ،برایار التنا،علم اطال رسانت در نظر عمل ،یرجمه ع دالحستن در پهلم ،مشهد 1۳80،
یلتامز ،مار

،بازاندیشت در مفهمم حاکمت: .یااتر جهانت شده بر حاکمت .د ل، .یرجمه اسمایل مردانت

گتمی،اطالعا ستاست اق صادی شماره 156،1۳۷۹-155

1۹۹1، شماره د، سال شانزدهم، دصلنامه رسانه، یرجمه مهدی زاده،  تس ت جامعه اطالعایت،یمنجت ماسمدا




 یرجمه1۹۹4، ر ب ها برنامه های کاربردی: یحلتل ش ههای اج ماعت،.اس نلت کایرین دا س، اسر من
ایر من ظری
 دک ر سالم.سالم

مجله پزش ت،

شفا نالین، ر انت ناشت از رابطه های مجازی

اخ الو



1۳۹5،Hidoctor.ir
مجله پزش ت، شفا نالین، ر انت ناشت از رابطه های مجازی

ر اخ الو



ستب شناست یااترا
1۳۹5،Hidoctor.ir

1۳۹5،Hidoctor.ir دک ر سالم. مجله پزش ت سالم، .اس فاده بتز از حد از ن



ش ههای اج ماعت



1۳۹5 ،Hidoctor.ir  دک ر سالم. مجله پزش ت سالم،ش ههای اج ماعت پتامدهای اس فاده از ر



1۳۹4،  ص شانزده،۳5  شماره، دصلنامه ره رد نمر،ستب های ستاست ر انت

ش ههای اج ماعت یااترگیاری اس رایژی



SalamatNews.ir  نتمز. مجله پزش ت سالم، زیاد در ش ههای اح ماعت باعث ادسردگت متشمد.دعالت



1۳۹2،  بار ماه21 ر زنامه دنتای اق صاد،  گردشگری.در نع

1۳۹۳ دیماه۳0،













مجله یصمیری کلت، طالق دتس بمکت
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