رسانه های جدید ،نظارت الکترونی و جوانان
امیدعلی مسعودی1

چکیده
تحوالت پرشتاب فن آوری های جدید ارتباطی ،امکانات گسترده ای را در اختیار جوامع بشری برای تبادل
اطالعات گذاشتتتا ا.تتر در ین شتترای ی درجوامع .تت تی و در گال گذار مان د ایراس ،نستت جواس کا
بیشتتترین جیعیر را در کشتتور دارا.تتر با ا.تتتراده اه ر.تتانا های جدید در اوخات فرا ر خود را اه گالر
مخاطب م رع با مخاطب فعال تبدی کرده ا.ر با ر.انا های جدید هر گیرنده پیام می تواند فر.ت ده ای
تأثیرگذار در فرای د ارتباطات اجتیاعی باشتتتد

ین وضتتتعیتی عالوه بر فرهتتتر ها ،تهدیدهایی را برای

کاربراس جواس در پی خواهد داشر اه جیلا فرهر های ر.انا های جدید ،افزایش د.تر.ی با اطالعات
و افزایش .رعر انتقال پیام با هورت تعاملی ا .ر اما در میاس این پیام ها ،ب سیاری اه اطالعات هیاس آور
برای مخاطباس جواس وجود دارد کا می بایسر راه گ هایی برای برخورد با آس ها یافر
عالوه بر این ،ورود کودکاس و جواناس با شبکا جهانی اطالعات ا اه طریق شبکا های ماهوارهای و یا
ای ترنر ،آناس را اه دوراس واخعی اشتتتاس دور کرده و وارد دوراس بزرگستتتالی می ک د تا شتتتاهد هوال دوراس
کودکی آس ها باشیم
ن س جواس ایراس با ا .تراده اه ر .انا های جدیدی مان د  :ماهواره  ،تلرن .یار و ای ترنر و بهره م دی اه
پدیده هایی وس  :پیامک  ،بلوتوث  ،وب .تتتایر  ،وبالگ  ،وب کم  ،توییتر ،فیس بوک و عیالً وارد
«جامعا اطالعاتی» شتتده ا.تتر این مقالا کوشتتش می ک د تا راه گ هایی برای ک ترل و نرارت بر فعالیر
های جواناس ه گام فرا ر در جامعا اطالعاتی ارائا دهد
اه آنجا کا «جامعا اطالعاتی» با کیک فن آوری های جدید ارتباطی و اطالعاتی شتتتک گرفتا ا.تتتر
هیین فن آوری ها با ایجاد جامعا تحر نرارت  ،امکاس ک ترل و نرارت بر جریاس اطالعات را فراهم کرده
اند «نرارت الکترونی» با دو شتتیوه «خود نرارتی » یع ی نرارت تو.تتک کاربر یا خانواده و «دگر نرارتی» یا

 1عضو هیأت علیی دانشگاه .وره
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نرارت نهادها بر جواناس  ،دو راه گ برای ایین .اهی ف ضای ر .انا ای جواناس ا .ر کا البتا می بای سر با
آموهش آناس توأم شود تا اه تهدیدهای پیش رو محافرر شوند
واژه های کلیدی :ر.انا های جدید ،ر.انا تعاملی ،جامعا اطالعاتی ،نرارت الکترونی ،خود نرارتی،
دگر نرارتی
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مقدمه
انستتتاس بدوس ارتباا را نیی تواس انستتتانی اجتیاعی دانستتتر اهتتتوالً اجتیاعی شتتتدس انستتتاس و
شک گیری فره گ وهویر اش با برخراری ارتباطات میسر شد این ارتباطات در نخستین روههای
پیدایش اه نهادهایی وس آتش و دود آ اه شتتتد و با اپارخانا ها و کبوترهای ناما بر تکوی ی
ابتدایی یافر اما این .یر ت ور و تکام ارتباطات بشری با پیدایش کا ذ ،اپخانا  ،رادیو ،دوربین
عکا .ی. ،ی یا  ،تلویزیوس  ،شبکا های ماهواره ای  ،ای ترنر و تلرن .یار و ضعیر را با گونا ای
شک داده ا .ر کا ت سهیالت بی شتری برای هندگی ب شر و اوخات فرا ر بی شتر آس ها فراهم کرده
ا.تتر امروهه اه ر.تتانا های جدید . )New Mediaتتخن می گوییم و اه تأثیرات این ر.تتانا های
جدید بر جوامع بشری ،بخصوص نس جواس در کشورهای در گال تو.عا پرده بر می داریم
اگر ا مزایای جامعا اطالعاتی کا با یین ر .انا های جدید شک گرفتا ا .ر ب سیار ا .ر اما
آ.تتیب ها و آفات جامعا اطالعاتی در جوامع نستت جواس را اه خ رات ر.تتانا های جدید برگذر
نداشتتتا ا.تتر دلی اهتتلی آس هم هجوم ع اس گستتیختا اطالعات با اوخات فرا ر وگتی اوخات
اشتغال جواناس ا.ر
مارک وبستر یکی اه نرریا پرداهاس جامعا اطالعاتی معتقد ا.ر :
« جامعا اطالعاتی» کا مرهوم کلیدی آس پیشتتترفر های خیره ک ده در پرداهش ،نگهداری و
انت قال اطال عات ا.تتتتر در واخع با کاربرد تک ولوژی های اطال عاتی در ت یامی هوا یای گ یات
اجتیاعی انجامیده ا.ر وبستر )20-21 : 1380 ،
اه.تتوی دیگر،با مواهات شتتک گیری جامعا اطالعاتی  ،شتتیوه های نرارت بر اطالعات نیز در
جامعا پدیدار شده ا.ر )Beniger , 1986 : 21-22
شتتتیوه های نرارت در جامعا اطالعاتی  ،هیانگونا کا تأثیرات خود را بر شتتتهرونداس و جامعا
گذاشتا اند بر نس جواس جامعا نیز تأثیرات م ری و مثبر خود را خواهد گذاشر
اه آنجا کا پیدایش «جامعا اطالعاتی» و هیزماس با آس «جامعا نرارتی» با ورود ر.انا های جدید
با جوامع هورت پذیرفتا ا.ر ،لذا ابتدا با برر.ی ای گونا ر.انا ها می پرداهیم
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 -1رسانه های جدید
با اختراع تلگراف و راه انداهی نخستتتتین خک تلگرافی جهاس  24ماه ما  1844میالدی) ،
بشتتر با ارتباطات الکترونی اه طریق تبادل پیام های تلگرافی با و.تتیلا معروف مورا ،با ر.تتانا
های جدید آش ا می شود و یاهده .ال بعد در .ال  1855تیرماه  1237هجری شیسی) میالدی
در ایراس ،خک تلگرافی بین تهراس و ین .تتتل ان یا در نزدیکی شتتتهر هن جاس کا اردو گاه
ناهرالدین شاه بود با طول  300کیلومتر آ اه با کار می ک د معتیدی )29 : 1376 ،
هیچ ین با اختراع تلگراف و تلرن و با دنبال آس تأ.یس نخستین فر.ت ده رادیویی جهاس در .ال
 1920میالدی در ل دس  ،تحول شگرفی در جهاس ارتباطات پدیدار شد کا ب ور مسلم  ،کشور ایراس
نیی توانسر اه این تحوالت شم پوشی ک د
بیستتر .تتال بعد ،در .تتال  1940میالدی اولین فر.تتت ده رادیویی ایراس راه انداهی شتتد بابایی،
)152 : 1383
ورود ر.تتانا هایی وس .تتی یا ،ویدئو و گتی شتتبکا های ماهواره ایی هر د باعت گستتترش
ارتباطات الکترونی میاس شهرونداس و جوامع ب شری شد اما همانی کا با ترکیب ماهواره و کامپیوتر
امکاس مبادلا هیزماس پیام اه طریق تلرن های .تتیار و ای ترنر فراهم شتتد آنگاه وارد دنیای جدیدی
شدیم کا باید آس را عصر ر.انا های جدید ب امیم
«ایورت م راجره» در مقالا تک ولوژی ارتباطی و ر.انا های جدید در جامعا «تأثیر تک ولوژیهای
جدید ارتباطی در ارتباطات انسانی» را برر.ی کرده و معتقد ا.ر  6تأثیر عیده خاب مشاهده ا.ر
:
 -1-1تعاملی بودن (دوسویه)
تعاملی بودس ویژگی اهتتلی .تتیستتتم های جدید ارتباطی ا.تتر در گقیقر ر.تتانا های جدید،
ترکیبات و گالر هره با هره و جیعی را با هم تلریق می ک د تعام  ،در واخع هتتترر جدایی
ناپذیر فرای دهای ارتباطی جدید ا.ر
 -1-2جمع زدایی
ر.تتانا های جدید ،هیچ ین خاهتتیر جیع هدایی نستتبر با پیام خاهتتی کا می تواند بین افراد
مبادلا شتتود را دارند و با این مع ا ا.تتر کا آس ها در این جهر  ،د.تتر کم مخاله ر.تتانا های
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جیعی هست د ،جیع هدایی با این مع ی ا.ر کا انتقال ک ترل .یستم های ارتباا جیعی ،معیوالً اه
تولید ک ده پیام با مصرف ک ده آس می باشد
 -1-3ناهمزمانی
فن آوری های جدید ارتباطی  ،هیچ ین ناهیزمانی هست د ؛ یع ی توانایی فر.تادس یا دریافر پیام
در همانی م ا.ب برای فرد را دارا هست د برای نیونا  ،یک پیام الکترونیکی کا اه طریق یک شبکا
کامپیوتری – تلا ک ررانس با خانا یا اداره شیا فر .تاده می شود ،را میکن ا .ر هر وخر کا شیا
بخواهید آس را دریافر ک ید در .تتیستتتم جدید ،افرادی کا در ارتباا شتتریک د ،نیاه ندارند کا در
یک هماس در ارتباا خرار بگیرند ر.تتتانا های جدید الباً توانایی لبا بر هماس را با ع واس متغیری
مؤثر بر فرای د ارتباا دارند ناهیزمانی در واخع بخشتتی اه انتقال ک ترل اه م بع گیرنده در .تتیستتتم
ارتباطی ا.ر کا در آس شرایک  ،ک ترل هماس با ر.انا های یک جهتا ،محتوای پیام تک ولوژی های
جدید بیشتر اطالعاتی ا.ر تا .رگرمی راجره ) 5 : 1374 ،
 -1-4اضافه بار اطالعاتی
وختی کا میزاس داده ها و اطالعات با گدی با شد کا شخص یا .ی ستم خادر با ا .تراده اه تیامی
آس ها نباشد ،اطالعات اضافی با .وی نابودی پیش می رود و اه جریاس اطالعات خارج میشود
 -1-5پوشیدگی (حریم – خلوت )
و .ای ارتباطی جدید باعت شده اند تا افراد جامعا  ،گریم خ صو هی وخلوت خود را با مقدار
هیادی اه د.تتر بده د مستتألا پوشتتیدگی  ،یک مشتتک اجتیاعی در دریافر خبر یا اطالعات اه
ر.تانا های جیعی .ت تی نیستر ،یع ی در و.تای ارتباا .ت تی ،ماهیر شتخص برای عیوم م ر
نی سر و ع ضو ش ونده  ،هیچ یز را درباره خودش در ا .تراده اه ر .انا آ شکار نیی ک د ،اما این
مستللا در فن آوری های جدید ارتباطی ؛ اجت اب ناپذیر جلوه می ک د با ع واس مثال  ،مشتک گق
مؤله م ر ا .ر کا با و .یلا فن آوری های جدید دامن هده می شود با گ سترش ما شین های
اپ یا فتوکپی و هیراکس ،وهول گق مؤله دشوار و یا نامیکن شده ا.ر
هیچ ین با انتشار تصاویر وفیلم های خصوهی افراد اه طریق دیسک فشرده،موبای وبلوتوث یا
انتشار در شبکا های ویدئویی مث توئیترو گریم گصوهی جواناس آ.یب پذیر شده ا.ر
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در  .ح جهانی باگ ضور ر .انا های جدید،گریم و مرههای ملی و خ صو هی ک شورها ،هم با
وا  .ا نروذ و گ سترش امواج الکترونی مخدوش شده اند این امواج با آ .انی مرههای جغرافیایی
را در می نوردند و ناخوا.تا وارد م اهل و گریم خصوهی افراد می شوند
 -1-6عدم تمرکز یا تمرکز زدایی
ر.تتتانا های جدید وضتتتعیتی را با وجود آورده اند کا در آس نرام اجتیاعی می تواند ب ور
و.تتیعی ،اعضتتای خود را در خدرت و ک ترل .تتهیم ک د و تصتتیییات در  .ت ح ملی و با هتتورت
یرمتیرکز اتخاذ شود گسین پاکدهی )41-43 : 1373 ،
با نگاهی کوتاه با شش ویژگی با ثیره شدس بجای ر.انا های جدید می توانیم تعاملی بودس آس
را در تبدل مخاطباس جواس با فر.تتتت دگاس فعال ارهیابی ک یم اک وس دیگر کاربراس ر.تتتانا های
جدیدی مث ای ترنر ت ها مخاطبانی م رع نی ست د ،بلکا آس ها می توان د در برابر دریافر هر پیامی،
خود نیز با تولید پیام بپرداهند
جیع هدایی با مخاطباس خصتتتلتی می دهد کا بتوان د پیام هایی را دریافر ک د کا دیگراس اه دریافر
آس میکن ا.ر محروم باش د مان د تبادل پیام اه طریق پسر الکترونی )e – mail
ناهیزمانی ،یع ی دریافر پیام در هر هماس و درهر لحرا کا عالوه بر آس این دریافر پیام می
ال
تواند در هر مکانی هم هتتورت گیرد اه این نرر ک ترل با شتتیوه .تت تی بر پیام های ارتباطی کام ً
دشوار و نامیکن ا.ر
اضتتتافا بار اطالعاتی  ،مخاطباس پیام ها را با دشتتتواری گزی ش و انتخاب اطالعات روبرو کرده
ا.ر
پوشتتت یدگی در ر.تتتتا نا های جد ید عالوه بر نقل گق مؤله  ،می توا ند جام عا را اه نرر
آ.یب های اخالخی  ،آ.یب پذیر ک د تبادل فیلم های مستهجن اه افراد  ،بلوتوث های یراخالخی
و ر.انا های جدید را در شکستن گریم های شخصی  ،مقصر اهلی جلوه داده ا.ر
عدم تیرکز  ،پراک دگی خدرت ر .انا ای را در هیا  .و و الیا های جامعا امکاس پذیر کرده
ا.ر
.هم جواناس با دلی فعالیر افزوس تر در شبکا های ارتباطی و اطالعاتی  ،توانی دی آس ها را در
مشارکر اجتیاعی و .یا.ی بهبود می بخشد اما در عین گال تهدیداتی را نیز متوجا آس ها میساهد
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محققاس و نرریا پرداهاس نیز با توجا با اهییر مو ضوع «جواناس و ر .انا های جدید» با تحقیق و
برر.تتتی در این باره پرداختا اند کا اه این میاس یکی اه ا.تتتتاداس بریتانیایی با انتشتتتار کتابی با این
موضوع پرداختا ا.ر
بی او .جربی  ) Bill Osgerbyا .تاد دان شگاه متروپولتین ل دس در کتاب « ر .انا های جواناس»
 )Youth Mediaکا در .ال  2004میالدی م تشر شده ا.ر با برر.ی تأثیرات فره گی ر.انا ها
بر جواناس پرداختا ا.ر و در فص نهم کتاب با ع واس «کامالً .یم کشی شده  :جواناس و ر.انا های
جدید» اه جواناس با ع واس ن س شبکا ای یاد می ک د و می افزاید :ر .انا های جدید باهار جواناس
را نشانا گرفتا ا.ر کا در آس تهاجم فضای .ایبر کامالً مشهود ا.ر )Dsgerby : 2004 : 201
او.جربی با نق اه  )Michael pastore , 2002می نویسد :
« ای ترنر با ع واس یک و.تتتیلا ارتباطی برای جواناس کا اه طریق تلرن در میاس بستتتیاری اه
گروههای جواس رواج یافتا ا.تتر  ،برا.تتاا یک م العا کا تو.تتک شتترکر آ او ال  )AOLدر
آمریکا انجام شده ا.ر بیشتر اه  6700نرر اه والدین و جواناس آمریکایی اه طریق .رویس تجاری
دیجیتال این شتترکر ،دریک نرر .تت جی شتترکر کرده اند برا.تتاا این نرر.تت جی  81درهتتد
جواناس بین  12تا . 17ال در ای ترنر اه ای می برای برخراری ارتباا با دو.تانشاس ا.تراده می ک د
این در گالی ا.تتر کا  70درهتتد اه آناس بجای ار.تتال ای می اه کامپیوترهای خودشتتاس و اه
طریق و.ای بی .یم  )Wirelessپیام هایشاس را رد و بدل می ک د در میاس جواناس  18تا . 19ال
این آمار با  91در هد جهش پیدا می ک د آس ها  83در هد اه پیام های شاس را هم با ای می ار .ال
می ک د )Osgerby , 2004 : 191
اک وس در .ال  2008میالدی خرار داریم و عالوه بر امکانات بی .یم  ،و برخراری ارتباا اه طریق
ای ترنر  ،در فضتتتای ای ترنر جواناس می توان د عالوه بر ار.تتتال پیام های نوشتتتتاری  ،اه پیام های
هوتی و تصویری در گجم باال نیز ا.تراده ک د
تبادل گجم باالی اطالعات

د ر.تتتانا ای  )Multi Mediaجواناس را در معرض انواع

تهدیدها خرار داده ا.ر کا دگرگونی ارهش ها و فره گ دی ی و ملی ت ها یکی اه این خ رات
و تهدیدها.ر
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 -2نسل جوان ایران
موضتتتوع ارتباطات در ک ار موضتتتوع هایی وس اشتتتتغال  ،اهدواج و خانواده  ،بیکاری و اوخات
فرا ر ،افسردگی و اعتیاد  ،جرم و بزهکاری و در نهایر ج ایر و شورش های اجتیاعی  ،اه جیلا
مباگثی هست د کا ذی ع واس مسللا جواناس نزد هاگب رراس و م تقداس هیواره م ر شده و هیگی
بر این باورند کا رلر اه هر کدام می تواند م شکالتی ا .ا .ی بر .ر راه تحوالت اجتیاعی ایجاد
ک د با ویژه در بع ضی اه ک شورهای در گال تو .عا و اه جیلا ایراس مع ض آ .یب های اجتیاعی
در ک ار بحراس مشتتارکر .تتیا.تتی – اجتیاعی کا برآمده اه هیاس مشتتکالت ا.تتر. ،تترفصتتلی در
م العات جواناس گشوده ا.ر محیدی )13-14 : 1383 ،
در تعریه جواس و نس جواس نیز برخی اختالف نررها وجود دارد کا در این میاس تعریه دکتر
المعلی افروه روانش اا ایرانی می تواند بیشتر معرف جواس باشد :
«جواس کسی ا.ر کا اه کودکی بریده و ه وه با دنیای واخعی بزرگساالس نپیو.تا ا.ر ویژگی
های خاص جواس ،عبارت د اه  :خودشتتتیرتگی  ،گستتتترش افق های فکری و آی ده نگری و م لوب
اندیشی» افروه )3 : 1388 ،
دکتر افروه می افزاید « با هیین دلی  ،ا.تتاا تربیر جواس این ا.تتر کا تربیر مرتبک با جواس
باید متضین م لوب اندیشی و آی ده نگری باشد کودکاس در گال ،و پیراس در گذشتا .یر میک د
؛ اما جواناس رق در رؤیاها و م لوب اندیشی های آی ده هست د » هیاس )4 :
اهییر توجا با مستتائ ارتباطی جواناس آنگاه بیشتتتر روشتتن می شتتود کا بدانیم ترکیب جیعیتی
کشتتتورماس را جیعیتی جواس تشتتتکی می دهدو ضتتترورت برناما ریزی ارتباطی برای آناس انکار
ناپذیرا.ر
« برا .اا گزارش .اهماس ملی جواناس پیش بی ی می شود جیعیر ایراس در .ال  2007با باالی
 70میلیوس نرر بر .د و ن سبر جیعیر جواس ک شور اه  28/4در هد .ال  1977با  34/8در هد در
.ال  2007ارتقاء یابد ایراس بعد اه اردس با نسبر  39/5درهدی جیعیر ،اه جواس ترین کشورهای
جهاس با لحاظ جیعیتی ا.تتر اک وس نیز جواناس با جیعیر گدود  17میلیوس  ،گدود  23درهتتد اه
جیعیر کشور را تشکی می ده د » محیدی )14 : 1383 ،
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کشتتور ما ایراس با داشتتتن ین جیعیر جوانی در دها اخیر با ورود ر.تتانا های جدید وضتتعیر
خاهی پیدا کرده ا.ر
«هجوم تک ولوژیهای برتر عصر پسر مدرس با گریم هندگی روهمره  ،نس جدید را با امکانات
و خدرت ترا .یر متعدد و مت وعی مجهز کرده کا ارائا الگوهای ه جاری تجویزی و ا هرار برخرائر
واگد متوس و شتتترایک مختله را بر نیی تابد تک ولوژیهای ارتباطی دنیای جدید جواناس و گتی
نوجواناس ما را با تعبیری «خود ب یاد» کرده کا داس فرماس نیی برند و باید تالش کرد تا اه دام ۀ
م ا.بات د.توری در راب ا با نس جواس کا.تا شود» محیدی )18 : 1383 ،
ا.تتتقبال این نستت «خود ب یاد» اه ر.تتانا های جدید در ایراس بستتیار خاب مالگرا ا.تتر برخی
تحقیقات انجام شده براین امر تأکید دارند
در تحقیقی کا محیدهند کرییخانی دانشجوی کارش اا ارشد مدیریر ر.انا دانشکده هدا و
.تتتییا در .تتتال  1385پیراموس « برر.تتتی انگیزه های وبالگ نویستتتی و ارتباا آس با ویژگی های
جیعیر شتت اختی وبالگ نویس های فار.تتی هباس ایرانی»،با انجام ر.تتانده ا.تتر؛ ترکیب .تت ی
وبالگ نویساس را برا.اا آمار ،ترکیبی جواس توهیه کرده ا.ر :
« تعداد ک پا.تتخگویاس  402 ،نرر کا اه لحاظ تقستتیم ب دی  .ت ی  116نرر  28/9درهتتد) بین
 .ین  15تا . 19ال  130 ،نرر  32/8درهد) بین  19تا . 24ال  57 ،نرر  14/2درهد) بین  24تا
. 28ال و  99نرر  24/6در هد) هم اه . 28ال با باال ه ست د  .ین  24تا . 28ال با  14در هد
کیترین و .ت ین  19تا . 24تتال با  32درهتتد بیشتتترین درهتتد پا.تتخگویاس را در بر میگیرد » هند
کرییخانی )65 : 1385 ،
در این تحقیق پس اه آهموس های آماری مشخص شد:
« هیچ ین میاس .ن و انگیزه بیاس خویشتن  ،انگیزه اجتیاعی و .یا.ی و انگیزه گرفا ای و شغلی
 ،پس اه آهموس  X2در  .ح  99درهد راب ا مع ی دار ا.ر» هیاس )105-113 :
در تحقیقی دیگر پیراموس « تحلی وبالگ های ایرانی در ر.تتتانا جهانی ای ترنر » کا تو.تتتک
مص ری مو.یوند دانشجوی کارش ا.ی ارشد مدیریر فره گی مرکز آموهش عالی شهید محالتی
.پاه پا.داراس انقالب ا.المی  ،در .ال  1387انجام شده ا.ر بر جواس بودس وبالگ نویساس ایرانی
هحا گذاشتا ا.ر :
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« جواناس با .ن  18تا  24کا دانش آموه یا دانشجو هست د با  51/1درهد  ،بیشترین و .پس 25
تا . 35ال .ن با  31/7در هد در بین نوی س دگاس وبالگ ها دیده می شوند » مو .یوند: 1387 ،
)99
این محقق می افزاید  ":در مجیوع رجوع و عالخا طیه گسترده جواناس با .یر وبالگ نویسی
و نوع موضتتتوعات مورد عالخا آناس می تواند با م العا و شتتت اخر هر ا بیشتتتتر رفتار و نیاههای
جواناس در عرها های فره گی اجتیاعی و .یا.ی بیانجامد " هیاس )99 :
برا .اا آمارهای موجود و گزار شی کا خبرگزاری مهر در ا .ر دماه  1387م ت شر کرده ا .ر:
در بخش ر.تتانا های ارتباا جیعی کا در .تتال  2000میالدی م تشتتر شتتده ا.تتر با اهای هر هزار
شتتهروند ایرانی  252رادیو  158 ،د.تتتگاه تلویزیوس  219 ،خک تلرن و  110رایانا شتتخصتتی وجود
داشتا ا.ر
رایانا های شخ صی و خانگی نخ ستین بار اه نییا دها  1990میالدی واردایراس شدند و اه هماس
ورود ای ترنر با کشورماس بر تعداد رایانا های شخصی با .رعر افزوده شده ا.ر
« اه هماس عرضا ای ترنر در ایراس شبکا په ای جهانی وب با .رعر توانسر جایگاه خود را در
میاس جواناس باه ک د با طوری کا در گال گاضتتر  ،ایراس هارمین کشتتور پیشتتگام دنیا در عرهتتا
وبالگ نویسی با شیار می رود هر د .رعر پایین ای ترنر در ایراس با دلی مشکالت هیر.اختی
هیواره مشکالتی را برای کاربراس ایرانی شبکا فراهم کرده ا.ر» ایکت ا )1 : 2007 ،
جذابیر ر.تتتانا های جدید در میاس نستتت جواس و عالخی دی آس ها در بکارگیری این و.تتتای
ارتباطی شتترکر های بزرگ تولید ک ده را با عرضتتا مدل های مخصتتوص جواناس تر یب کرده
ا.ر  :شرکر ب کو ،یکی اه .ا شرکر بزرگ .اهنده د.تگاه های پخش هورت الکترونی پی
ام تری) ،عرضا محصوالت جدیدش را با نیاههای جواناس م بق کرده ا.ر :
« شتتترکر بزرگ  BenQدو مدل جدید اه محصتتتوالت تلرن هیراه خود را با نام  MP3sبرای
جواناس عرضتتتا می ک د با گزارش بخش خبر .تتتایر اخبار فن آوری اطالعات ایراس  ،با نق اه
خبرگزاری موج  ،این د.تتگاه ها با هدف فروش با مشتتریاس جواس طر ریزی شتده ا.تر کا دو
مدل جدید اه انواع تلرن های هیراه  ، MP3 ،با ظرفیر  256مگابایر و  128مگابایر گافرا ،
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ا .ر کا خابلیر پخش مو .یقی با مدت ه شر .اعر را دارد و با ترتیب با خییر  2990و 5990
دالر جدید تایواس با فروش می ر .د
این محصوالت اولین محصوالت طراگی شده برا.اا تک ولوژی  MP3ا.ر کا برای برآورده
کردس نیاه جواناس در ت وع و نوآوری محصتتتوالت تلرن هیراه با باهار می آی د » ایرتین : 1383 ،
)1
ت وع ر .انا ای در میاس ن س جواس  ،گرایش آس ها را با ا .تراده اه وبالگ نوی سی و ا .تراده اه
امکانات وب کم و وب .تتتایر های پرطرفداری وس یوتیوپ  )Youtubeو یا مای ا.تتتیپس
. )Myspaceوق داده ا .ر آس ها هیچ ین ضین ا .تراده اه شبکا های دیگر ای ترنتی با شبکا
های اجتیاعی مان د فیس بوک  )Facebookنیز عالخی دند
ا.تتتراده کودکاس و نوجواناس اه و.تتای ارتباطی جدید و افزایش .تت ح اطالعات آناس موجب
کاهش هماس ر.یدس با .ن بلوغ و جوانی و اگتیاالً .بب می شود تا جواناس .ریعتر نقش بزرگسالی
را باهی ک د یا گتی طلب ک د یا برعهده گیرند و وارد جامعا شتتتوند «نی پستتتتین» Neil

 )postmanا.تتتاد دانشتتگاه نیویورک در کتاب معروفش  « :نقش ر.تتانا های تصتتویری در هوال
دوراس کودکی» با این معض ت مهم اجتیاعی پرداختا ا.تتر کا دوراس کودکی یا طرولیر  ،مرگلا
ای ا.ر اه عیر یک انساس کا اختضائات و ایجابات ویژه خود را دارد رو و جسم ل یه کودک
ظرفیر درگیری و تواس گضتتور در ماجراهای بزرگستتاالس را ندارد پستتتین می گوید  « :شتتبیخوس
گ سترده نرام ه عتی نوین ر .انا های جدید) با فره گ ب شری و کارآترین ابزار آس یع ی ر .انا
های تصویری  ،با ویژه تلویزیوس ،نزدیک با دو دها ا.ر کا این خک فاه و این مره گائ را اه
میاس برداشتتتا ا.تتر امروهه در گالی کودک اه هیجده ماهگی با تیاشتتای تلویزیوس می پرداهد –
خصوهاً در رب – و اه .ا .الگی بی ده معتاد این ر.انا تصویری ا.ر  ،کا در برناما های این
جعبا جادو  ،تراوتی میاس کودک و بزرگسال وجود ندارد کشتار و خشونر ،آدم ربایی و .رخر ،
بره گی و .کس ،ناه جاری های اخالخی و فره گی و اجتیاعی ریختا در انواع خالب های نیایشی
و تصویری و گتی پیام های باهرگانی پیو .تا در معرض دید کودک و بزرگ سال – با طور یک ساس
– خرار دارد ثیرۀ خهری این وضع  ،ایجاد اختالل و تزلزل در «دوراس کودکی» انساس ها  ،تا .رانجام
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محو و هوال کام آس خواهد بود هوال «دوراس کودکی» یا « افول طرولیر » آ.تتتیب اجتیاعی
بزرگی ا.ر کا گریبانگیر بشر در جهاس متیدس امروه شده ا.ر» پستین )8-9 : 1387 ،
البتا نی پستین در این کتاب با .لوال ا.ا.ی خود هرگز پا.خ نیی دهد :
« گال کا با این پدیدۀ «هوال کودکی » مواجا هستتتیم  ،ا می توانیم انجام دهیم پ پستتتین در
پا .خ می گوید  « :جوابی برای این .ؤال ندارم این اعتراف را با آمیزه ای اه اگ ساا .بکی و نیز
درد بیچارگی اظهار می ک م » پستین )18 : 1387 ،
ما در این مقالا پا.تتتخ را در نرارت الکترونی «خود انگیختا» و «دگرانگیختا» یافتا ایم کا در
بخش های بعدی با آس خواهیم پرداخر

 -3نظارت الکترونی و جوانان
با مواهات شتتک گیری جامعۀ اطالعاتی شتتیوه های نرارت بر اطالعات نیز در جامعا پدیدار شتتده
اند ) Beniger , 1986 : 21-27
« شتتیوه های نرارت در جامعا اطالعاتی  ،هیاس گونا کا تأثیرات خود را بر شتتهرونداس و جامعا
گذاشتا اند تأثیراتی بر شیوه انگیزش و ارهیابی هاگب نرراس و نرریا پرداهاس  ،نویس دگاس ،ادیباس
و جامعا شت ا.تتاس نیز داشتتتا اند این تأثیرات باعت شتتده اند تا آس ها در آثار و نوشتتتا های خود با
طر دیدگاه ها و نررات خویش درباره وضعیر نرارت در جامعۀ اطالعاتی بپرداهند " مسعودی
)43 : 1382 ،
اهتتت ال «جامعا نرارتی»  )surveillance societyبا ع واس پدیده ای برآمده اه دروس «جامعا
اطالعاتی »  ،)information societyنخستین بار در .ال  1985میالدی تو.ک گری تی مارکس
 )Gary . T. Marxا.تتتاد میتاه دانشتتگاه ما.تتا و.تتر و جامعا ش ت اا آمریکایی ،در مقالا ای با
ع واس « جامعا نرارتی ،تهدید فن آوری های .بک رمانی  »1984م ر شد
اولین اهتتت ال را برای وضتتتعیتی کا با فن آوری رایانا  ،یکی اه آخرین موانع ک ترل کام اه
میاس برداشتا شد ،وضع کرد )Marx , 1985 : 21-26
دومین محققی کا با بحت پیراموس نرام نرارت الکترونی پرداخر و اهتتت ال «جامعا نرارتی»
 )Surveillance Societyرا در آثار خود بیاس کرد  ،دیوید فالگرتی  )David Flahertyا.ر کا
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دکترایش را اه دانشگاه کلیبیا اخذ کرده و ا.تاد جامعا ش ا.ی دانشگاه اونتاریوی ربی کانادا.ر
او در.تتال  1989مجیوعا کتاب هایش را با ع واس «گراظر ا.تترار شتتخصتتی در جوامع نرارتی :
جیهوری فدرال آلیاس . ،وئد ،فرانسا  ،کانادا و ایالر متحده آمریکا » نوشر و در هیین کتاب ها
با طر اه ال «جامعا نرارتی» پرداخر ) Flaherty , 2005 : 1
دیویدالیوس  )David Lyonا.تتتاد دانشتتگاه کوئی ز  )Queens Universityکانادا ،یکی دیگر
اه پیشروانی نرریا نرارتی ا.ر کا بیشترین آثار را در این باره م تشر کرده ا.ر
دیوید الیوس معتقد ا.تتتر  « :آی ده جوامع کا ما آس را «نوگرایی» می نامیم  ،برمب ای .تتتیستتتتم
اخت صادی .رمایا داری ا .ر کا ابعاد خدرتی د نرارت را با خود با هیراه دارد»

Lyon, 1999 :

)25
درخصتتتوص «جامعا نرارتی » دو دیدگاه بدبی انا یا انتقادی و خوشتتتبی انا یا تأییدگر بیاس شتتتده
ا.ر
 -1-3دیدگاه انتقادی
م تقداس جامعا نرارتی معتقدند کا پیو.تتتن شتتهرونداس با شتتبکا جهانی اطالعات و ارتباطات،
همی ا .تتتاه ذخیره و نگهداری اطالعات شتتتهرونداس اه طریق کارت های الکترونی اعم اه کارت
هویر ،بییا ،مالیات  ،بانک  ،پر .لی و ) نزد دولر و .اهماس های ه عتی وخدماتی می شود و
همی ا .وء ا.تراده اه این اطالعات را برای هاگباس اطالعات شهرونداس ایجاد می ک د مسعودی ،
)50 ، 1384a
 -2-3دیدگاه خویش بینانه
اه نرر نرریا پرداهاس خوش بین افزایش گجم اطالعات در گردش در شتتتبکا جهانی ای ترنر،
همی ا .اه شک گیری مقاومر های تیامیر خواه و توتالیتر نی سر بلکا با دموکرا .ی الکترونی
 )Electronic Democracyو جامعا آهاد می انجامد
در مجیوع اگر تعریه تامپسوس را اه جامعا نرارتی بپذیریم کا می گوید :
« جامعۀ تحر نرارت ،جامعا ای ا .ر کا در آس با رایانا ای شدس بیش تر فامی های اطالعاتی
کا در مکاس های جداگانا برای مقاهد خاهی نگهداری می شوند ،امکاس د.تر.ی دیگراس با این
اطالعات فراهم می شود » تامپسوس )186 : 1379 ،
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اه .وی دیگر تحقیقات نشاس می دهد کا ا.تقبال جواناس اه ر.انا های جدید آس ها را با بهترین
کاربراس ف ضای مجاهی تبدی کرده ا .ر یع ی هیاس ف ضایی کا گردش اطالعات با امکاس نرارت
الکترونی  ،جریاس دارد
بری اکستترورد و ریچارد هاگی ز دو تن اه ا.تتتاداس دانشتتگاه آکستترورد  ،در کتاب ر.تتانا های
جدید و .یا.ر  )New media and politicsنیز با هیین نکتا اشاره می ک د:
« وس با هتتورت مر.تتوم  ،کاربراس اولیا تک ولوژی های ر.تتانا های جدید ،جواناس هستتت د
لیونگستتتتوس  1998آ) ،م العا راجع با جواناس و ا.تتتتراده آس ها اه ر.تتتانا ها در ارتباا با فرآی د
.یا .ی ،مو ضوع برخی م سائ مهم عیلی بوده ا .ر کا یک کانوس م ا .ب برای م العا کاربرد و
اثرات آس را فراهم می ک د» اکسرورد وهاگی ز ) 206 ، 1387 ،
این دو محقق بر آ ش ایی جواناس با ر .انا های جدید تأکید می ک د و آس ها را مخاطباس فعال و
نا مخاطبانی م رع بر می شیارند کا بر شبکا های اطالعاتی تأثیر گذارند:
« با اگتیال بی شتر  ،جواناس با فره گ های ر .انا ای و ادبیات آس ها آ ش ا ه ست د ،را کا بی شتر
هندگی آناس در محیک های اشباع اه ر.انا ها هورت می گیرد ا.تراده اه واژه « محیک ر.انا ای »
لیونگستتتوس  1998 ،آ ) روش هیرکانا تری در مرهوم .تتاهی روابک بین تک ولوژی ها و خالب های
ر.انا ای و برخوردانساس با آس ها را فراهم می ک د بهتر ا.ر راجع با جواناس با ع واس کسانی فکر
ک یم کا در یک محیک ر .انا ای وطا ور ه ست د کا در آس  ،با جای این کا با .ادگی آس ها را
تیاشا ک د و ا.تراده ک د یا مصرف ک ده محصوالت و خروجی ر.انا ای باش د ،فعاالنا بر ر.انا
های مختله تأثیر می گذارند و اه آس ها تأثیر می پذیرند » هیاس )206 ،
فراموش نک یم کا یکی اه پدیده های یرخاب انکار در جهاس و اه جیلا در ک شور ما  ،گ سترش
روهافزوس کاربراس ای ترنر ا.ر
ا.تراس واتره  )Stephen watersتحلی گر آمریکایی مسای ای ترنر در دپارتیاس امور فره گی
و خانونی کا فعالیتش بر روی مستتائ خانواده متیرکز ا.تتر تاک وس دین مقالا درباره ای ترنر و
تأثیر آس بر خانواده نوشتا ا.ر او در کتاب «ای ترنر و پیامدهای اجتیاعی آس » اه اعتیاد جواناس با
ای ترنر و م سائلی وس هرهه نگاری و آ .یب های باهی های ای ترنتی در جامعا پرده بر می دارد و
راه گ را در پ اه بردس با دین و برخرار کردس راب ا با خداو ند می دا ند واتره )15 : 1386 ،و
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هیچ ین  ) Watters, 2001دکتر .لییاس پاک .رشر  ،عضو هیأت علیی دانشگاه بوعلی .ی ا در
تحقیقی کا پیراموس «مصتترف ای ترنر در .تتبک های فرا تی جواناس تهرانی » انجام داده ا.تتر اه
طریق مصاگبا عییق با  32کاربر  18تا . 28الا تهرانی با این نتیجا ر.یده ا.ر کا «فرا ر آنالین
در هیا .تتبک های فرا تی  ،تداوم تجربا های فرا ر یرآنالین ا.تتر در .تتبک فرا تی گذار ،
کاربرد ای ترنر اه طریق ایجاد رفتارهای فرا تی جدید مان د ر کردس و موجب افزایش هماس
فرا ر وارتقای کیری تجربا های فرا تی شده ا.ر » پاک .رشر ) 137 : 1386 ،
این محقق می افزاید  « :در .تتتبک فرا تی دانش محور  ،کاربرد فرا تی ای ترنر بدوس تأثیر بر
هماس فرا ر  ،جایگزین رفتارهای فرا تی فره گی شده ا.ر » هیاس )137 :
در ایراس گسترش روهافزوس کاربراس ای ترنر  ،با ویژه در میاس نس جواس  ،وضعیتی را با وجود
آورده ا.ر کا اه هباس آمار با خوبی خاب تبیین ا.ر:
«م ابق برآوردهای معتبر .تتتایر آمار جهانی ای ترنر  ،در .تتتال  15 ،2005درهتتتد اه جیعیر
جهاس یع ی  957میلیوس نرر  8/2 ،درهتتد اه جعییر .تتاکن در خاورمیانا یع ی  21میلیوس نرر  ،و 8
درهد اه جیعیر کشورماس یع ی نزدیک با  5/5میلیوس نرر با ای ترنر د.تر.ی داشتا اند کا نسبر
با .ال  ، 2000با ترتیب  305 ، 165و  2200درهد رشد را نشاس می دهد کشور ما پس اه .وریا
اه باالترین نرخ ر شد کاربراس ای ترنتی در خاورمیانا برخوردار ا .ر و بخش اعرم این نرخ ر شد ،
با کاربراس جواس ای ترنر مربوا ا .ر در هد کاربراس ای ترنتی در بین جواناس در فا هلا .ال های
 1376تا  ،1384اه  10درهتتتد با  29درهتتتد افزایش یافتا ا.تتتر .تتتاهماس ملی جواناس 1376 ،و
)1384
با توجا با آس کا افزایش روهافزوس گ ضور جواناس در ای ترنر با ع واس کاربرانی فعال  ،با تولید
یا پرداهش داده های جدید م تهی می شتتود .تتاماندهی وب .تتایر وبالگ ها و هیزماس آموهش
جواناس برای آموهش هحیح و .الم ا .تراده اه ر .انا های جدید با ویژه ای ترنر می تواند گامی
ا.ا.ی برای .الم .اهی محیک ر.انا ای و با تبع آس محیک اجتیاعی باشد
در تحقیقی کا نویستتت ده این مقالا در .تتتال  1384انجام داده ا.تتتر مستتتعودی  )1384 b ،با
برر .ی « جامعا اطالعاتی در برابر الش های نرارتی فن آوری اطالعات و ارتباطات ،شم انداه
ایراس در .ال  1400هجری شیسی» پرداختا ا.ر
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این تحقیق کا با روش دلری و پس اه انجام .ا دور مصاگبا های عیقی با  17تن اه متخصصاس
و ا.تتتاداس جامعا اطالعاتی با انجام ر.تتیده ا.تتر با  18پیش بی ی پیراموس آی ده جامعا نرارتی در
ایراس د.ر یافتا ا.ر برخی اه این پیش بی ی ها می تواند در برناما ریزی برای کاهش آ.یب های
کاربراس جواس اه ر.تتتانا های جدید کیک نیاید در این تحقیق جامعا نرارتی این گونا تعریه
شده ا.ر:
« جامعا تحر نرارت یا جامعا نرارتی  :جامعا ای کا در آس با رایانا ای شتتتدس ،بیشتتتتر فایلهای
اطالعاتی کا در مکاس های جداگانا برای مقاهتتد خاهتتی نگهداری می شتتوند ،امکاس د.تتتر.تتی
دیگراس با این اطالعات فراهم می شود» مسعودی )164 : 1384 b ،
در این تحقیق با دو شتتیوه نرارت الکترونی در جامعا نرارتی اشتتاره شتتده ا.تتر نرارت خود
انگیختا یا خود نرارتی و نرارت دگرانگیختا یا دگر نرارتی :
«نرارت خود انگیختا  :نرارت مبت ی بر اطالعات ارائا شتتده با هتتورت ارادی اه .تتوی افراد در
جامعا اطالعاتی ا.ر » مسعودی )194 : 1384 b ،
و در تعریه نرارت دگرانگیختا آمده ا.ر :
« نرارت مبت ی بر جیع آوری اطالعات تو .ک دولر ها . ،اهماس ها و یا افراد گقیقی و گقوخی
اه دیگرانی کا خالف اراده اشاس می باشد » مسعودی )195-194 : 1384 b ،
.پس محقق با پیش بی ی هایی اه نگاه متخ ص صاس د .ر یافتا ا .ر کا برخی اه آس ها اه این
خرارند  :مسعودی ) 1384 a :
-

با پی شرفر فن آوری های نوین ارتباطی  ،هاگباس و .ای ارتباطی الکترونی می توان د بر

بسیاری اه رفتارها و گرتارهای مردم نرارت ک د
این پیش بی ی با شراف .اهی ارتباطات انسانی در جامعا آی ده ایراس باورم د ا.ر
-

شهرونداس ایرانی در . 20ال آی ده در برابر «دگر نرارتی» دولر ها بر رفتار شهرونداس ،

مقابلا و ایستادگی خواه د کرد این مقاومر در گوهه جریاس های جهانی هورت می گیرد
-

در . 20تتتال آی ده  « ،خود نرارتی الکترونیکی و تیای شتتتهرونداس با نرارت»  ،بیش اه

«دگر نرارتی در الکترونی یع ی نرارتی کا شهرونداس با آس تیای ندارند) خواهد بود
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-

این تیای با مع ی رعایر .الم .اهی محیک و ا.تراده هحیح اه ر.انا های جدید تو.ک

شهرونداس و با ویژه جواناس خواهد بود
-

در . 20تتتال آی ده ،نرارت الکترونی دولر بر رفتار شتتتهرونداس با هتتتورت خانونی د در

جامعا اعیال خواهد شد
-

نرارت الکترونی بر جامعا  ،آهادی های شهرونداس را محدود می ک د این محدودیر ها

اگر خانونی د باشتتد با نرع جامعا خواهد بود و در یر این هتتورت تیای شتتهرونداس را با گریز اه
«دگر نرارتی» یا «نرارت دگرانگیختا» متیای می ک د
-

نرارت الکترونی . 20 ،ال آی ده در ایراس ،کار نرارت را برای ناظراس .ریع تر و دخیق تر

خواهد کرد
-

نرارت الکترونی در . 20تتال آی ده  ،همی ۀ شتتراف شتتدس رفتارهای  ،شتتهرونداس ایرانی را

فراهم می ک د هیرا آس ها رفتارهای خود را در معرض دید و خضتتتاوت ناظراس می بی د و .تتتعی
میک د مرتکب خ ا و اشتباه نشوند
پس اه انجام تحلی عاملی برای ش اختن مؤلرا های ا هلی و پ هانی در متغیرهای پیش بی ی شده
تو.تتک هتتاگب رراس یع ی  18پیش بی ی )  6متغیر جدید ش ت ا.تتایی شتتد و با ع اوین هیر نامگذاری
گردید :
 1نرارت گریم شخصی :م ع افراد برای ورود با گریم خلوت وشخصی دیگراس
 2نرارت الکترونی:ا.تراده اه فن آوری های ک ترل ونرارت با جای نرارت وک ترل فیزیکی
 3نرارت فره گی خود نرارتی):آموهش فره گی جواناس با ع واس بهترین و.تتتیلا مصتتتوس
.اهی آس ها
 4مالکیر نرارت:مالکاس ر.انا ها بر و.یلا مورد ا.تراده نرارت ک د
 5ایجاد مرکز داده های ملی:برای دور شدس نرارت وک ترل بیگانگاس بر .رورهای ایرانی
 6نرارت خانونی:م ع نرارت های خود.تترانا افراد ونهادها بر دنیای مجاهی جواناس کا موجب
هرج ومرج شود
رعایر هرکدام اهاین متغیر ها می تواند در کاهش آفات ر.تتتانا های جدید در هندگی جواناس
وبا ویژه هماس فرا تشاس موثر باشد
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در یک جیع ب دی برای ک ترل رفتارهای جواناس ایرانی در معرض ر.تتتانا های جدید و
برگذر داشتن آس ها اه .وء ا.تراده های اگتیالی اعم اه یورنوگرافی  ،رعایر گقوق مؤله ،
گرظ گریم شتتتخصتتتی و ) می بایستتتر عالوه بر آموهش جواناس اه امکانات «دگر نرارتی»
دولر و مستتلوالس ا.تتتراده کرد اما بیشتتترین تواس را بر افزایش «خود نرارتی» جواناس مع وف
داشر

جمع بندی و نتیجه گیری
پدید آمدس ر.تتتانا های جدید کا در پی تحوالت پرشتتتتاب فن آوری های ارتباطی با وخوع
پیو .ر ،ن س جواس را در دنیا و ایراس با ا .تراده اه این و .ای ارتباطی جذاب و کارآمد وادا شتا
ا.ر
ر.تتانا های جدید و شتتبکا جهانی ای ترنر موجب شتتک گیری «جامعا اطالعاتی» شتتدند و با
مواهات شک گیری این جامعا « ،جامعا نرارتی» یا فرآی د و .ی ستم نرارت الکترونی بر داده ها و
اطالعات شتتک گرفتا ا.تتر ر.تتانا های جدید دارای ویژگی هایی هستتت د کا آس ها را اه ر.تتانا
های پیش اه خو د متیایز می ک د اه جیلا این ویژگی ها می تواس اه تعاملی بودس  ،جیع هدایی ،
ناهیزمانی ،اضتتافا بار اطالعاتی  ،پوشتتیدگی و عدم تیرکز یاد کرد نس ت جواس ایراس کا بیشتتترین
در هد جیعیر ک شورماس را در بر می گیرند با ع واس ن سلی «خود ب یاد» ،ا .تقبال گ سترده ای را اه
ر.تتانا های جدیدبا عی آورده اند،این نس ت می بایستتر اه آ.تتیب های ر.تتانا ها برگذر باش ت د،
آ.تتیب هایی وس" هوال دوراس کودکی" ،می توان د با ع واس آ.تتیب هایی جدی در میاس نستت
جواس ما کا نسلی پویا و فعال ا.ر هیاس ها و ضررهایی وارد ک د
ن س جواس ایرانی کا مخاطباس پویا و نا م رع در برابر ر .انا های جدیدند می بای سر اه طریق
آموهش و کستتب مهارت های الهم با خود ک ترلی و «خود نرارتی» هدایر شتتوند اه .تتوی دیگر
تحقیقات نشتاس می ده د کا «دگر نرارتی» در آی ده با کیک نست جواس خواهد آمد و با شتراف
شتتدس رفتارهای جواناس در برابر جامعا م تهی خواهد شتتد در این شتترافیر شتتهرونداس اه رفتارهای
یرخانونی و خالف عرف جامعا خودداری خواه د کرد
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براین ا.تتتاا ،ر.تتتانا های جدید علیر م ایجاد فرهتتتر های تاهه ،تهدیدهایی را هم متوجا
کاربراس خواه د کرد نرارت الکترونی بر رفتارهای کاربراس با دو هتتورت «دگر نرارتی» و «خود
نرارتی» می تواند نس کاربراس جواس ر.انا های جدید را اه آ.یب های ارتباطی محافرر ک د
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