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بسم اهلل الرحمن الرحیم



یذهنجغرافیایدوم،فضایموازی،جهانسایبر،فضای
مجازیتیا)مجازیواقعیتتوافقی،توهمیمشترک،

رفتارمحور،جماعتاجتماعی-عاطفیماشین،(واقعی
...وارتباطاتهمزمانصنعتمجازی،جمعی

مهدرومتنوعمجازیدنیای:بندیکتمایکلتعریف
دادهازسیاقیانوکهحسیچندبعدی،چندفراگیر،پیچیده،

ایتجربهبهراهمازدورمردماناطالعاتوانتزاعیهای
.کندمیتبدیلجذابادراکیلحاظبهواولدستتقریبا

مجازیفضای



اینترنتومجازیفضای
ینترنتاامادانست،اینترنتبامترادفرامجازیفضایتواننمی

ازجهانیایسامانهاینترنتاست؛مجازیفضایبهورودابزار
وتکلپرمجموعه»ازکهاستپیوستههمبهایرایانههایشبکه

دیگرعبارتبه.کنندمیاستفادهیکدیگرباارتباطبرای«اینترنت
صوصی،خشبکهمیلیونهاازکههاستشبکهشبکهاینترنت،
ومحلیهایاندازهدردولتیوتجاریدانشگاهی،عمومی،
.استشدهتشکیلبزرگبسیاروجهانیتاکوچک

،رعنصسهمحتواو(افزارهانرموهاسرویس)خدماتزیرساخت
.روندمیشماربهاینترنتاصلی



مجازیفضایدرخدماتالیه
وجستجوموتورهای:پایهخدمات...
اطالعوخبریههایوبگاشامل:اطالعاتانتشاربرمبتنیخدمات

ی،علمی،فرهنگمختلفموضوعهایدرتخصصیپایگاههایورسانی
...واقتصادیمذهبی،

تماسهایبرقرارکنندهوفوریرسانهایپیامایمیل،مانند:پیامانتقال
تصویریوصوتی

صوت،متن،فایلمیزبانیسرویسهایمانند:گذاریاشتراک
(YouTubeویدیو)،(Instagram)عکس



مجازیفضایدرخدماتالیه
هایوبسایتوآنالیندانشگاههایشامل:تحصیلوآموزش

.محوردرس
دولتازاعم:حاکمیتومردمبینشهروندیخدمات

...ومجوزهادرخواستها،ثبتقضایی،امور،الکترونیک
اال،کفروشوخریدازاعمالکترونیکتجارت:وکارکسب

...وبهاداراوراقوبورسمبادلهمالی،تراکنشهای



ویژگیها و ظرفیتهای فضای مجازی
دیجیتالی بودن
تعاملی بودن
چندرسانه ای بودن
  فرامتنیت
فرامکانی و جهانی بودن
(  آنی بودن و توالی زدایی) زمان مجازی یا زمان بی زمان
برساخت هویت و تحرک طبقاتی و منزلتی مجازی
فضا و ابزار سیاسی توده مردم
فرار از زندگی واقعی
(کاسی دیجیتالبرای مثال از طریق ع) توانایی بیشتر برای بایگانی کردن زندگی خود



فناورانه
(مومی مردمتاثیر فضای مجازی بر اقتدار دولت، نظارت مدرن دولت و نظارت ع)سیاسی
(  قوانین و مقررات) حقوقی و سیاستی
(کسب و کار الکترونیک، اطالعات گرایی) اقتصادی
(کاالهای فرهنگی و فرهنگ پذیری) فرهنگی
(همانند آموزش) اجتماعی
(کاربرپژوهشی و اثرپژوهی) فردی
ارتباطات بین الملل
اخالق در فضای مجازی
امنیت در فضای مجازی
ارتباطات، اطالعات و جماعت سازی
قدرت و پادقدرت

ابعاد مختلف فضای مجازی 



شبکه های اجتماعی
توسطهکهستندسازمانهایاافرادازمتشکلاجتماعیشبکه های

وتعلقات.خورده اندگرههمبهخاصعالقهنوعچندیایک
عالقه،مشترکمنافعخویشاوندی،دوستی،مثلوابستگی هایی

هنرودانشمشترک،باورهای،موضوعیکبهخاص
هستند2وبفناوری هایمحصولمجازی،اجتماعیشبکه های.

امکانکهمی شوداطالقفناوری هاییازدستهآنبه2وب
اعانوگذاریاشتراکبهومحتواتولیددرکاربرمشارکت
دادهگونههروفایللینک،فیلم،عکس،متن،شاملاطالعات

.آورندمیفراهمرادیگر



چیستی شبکه های اجتماعی
ندمی کنپیداجدیدیدوستانافرادآنهادرکهفضاهایی.
می دهندرارقشانزندگیتغییراتجریاندرراخودقدیمیدوستانافراد
ادیدگاههواتنظرگذاریاشتراکوتبادلبرایمکان هایی
قراربحثموردوشدهمعرفیجدیدایده هایآنهادرکهمکانی

.می گیرند
راریبرقامکانومی کنندمعرفیخالصهبه طورراخودمردم

موردمختلفزمینه هایدرراهمفکرانشانوخودبینارتباط
.می کنندفراهمعالقه



اجتماعیهایشبکهبرایتعریفی

تندهسوبیبرمبتنیخدماتمجازیاجتماعیشبکه های
:بتوانندافرادمی   دهنداجازهکه

ویعمومپروفایل هایمشخصسیستمیکچارچوبدر-1
.بسازندخصوصینیمه

تبادلبهدارندحضورسیستمآندرکهکاربرانیسایربا-2
بپردازنداطالعاتونظر

تمسیسآندرکهرادیگرانیوخودپیوندهایلیست-3
.نمایندمشاهدهراهستند



تعریف شبکه های اجتماعی
برکهاینترنتبرمبتنیکاربردیهایبرنامهازگروهی

شدهساخته2وبفناورانهوایدئولوژیکبنیانهایاساس
سویازشدهتولیدمحتوایمبادلهوخلقواند

.اندکردهپذیرامکانرا(UGC)کاربر



اجتماعیهایشبکهویژگیهای

کردنمشارکتامکان
بودنباز
سویهدوارتباط
آنالینجماعت هایشکل گیری
ارتباطبرقراریتوانایی
گفتگوجامعهبهدهیشکلومحاوره



اجتماعیهایشبکهویژگیهای

ها،متن)تالیدیجیمحتوایگذاشتناشتراکبهبرایپیشرفتهابزارهای
بکهشاعضایبین(غیرهوبرچسب هاویدئوها،موسیقی،تصاویر،

نهاآکردناجتماعیواعضاءارتباطبرایپیشرفتهابزارهای
هادادهبایگانیتواناییوموضوعیمطالبعظیممحدوده
زیادنسبتاتعاملازجدیدهایکیفیت
شانرفتاروکاربرانمورددرعمومیهایداده(برخی)بهآزاددسترسی



جذابیتهای شبکه های اجتماعی
گمنامی
آلایدهودلخواههویتساخت
تایید/اجتماعیحمایت
بودنتعاملی
یابیاطالع
واقعیجهانهایخالءبرخیرفع
گستردهامکاناتوخدمات



جذابیتهای شبکه های اجتماعی

پیوستگی/منحصربفردوگستردهارتباطات
سرگرمی
آموزشامکان
تصوریخصوصیامنیت
جوانانونوجوانانخصلتهایظهوروبروزامکان:

واییخودنمطلبی،هویتاستقالل،کسببلندپروازی،
...وبیشترآزادیهایکسبگری،جلوه



اجتماعیهایشبکهدرایرانیهاحضورمیزان
عضویکحداقلایرانمردمدرصد۵3موجود،آمارهایبراساس

سنیردهدرکهاستحالیدراینهستند،اجتماعیشبکه
میدهدنشانبررسیها.استدرصد72رقماینسال29تا1۸جوانان

هایشبکهدرروزدرساعت9تا۵ایرانیهامیانگینصورتبهکه
اینمیانگینو(ماهدرساعت1۵0حدود)دارندحضوراجتماعی

تادمیشوبینیپیشالبتهاست؛ماهدرساعت1۶دنیادرحضور
بهدنیارداجتماعیهایشبکهدرحضورمیانگیندیگر،سالچهار
.کندپیدارشدماهدرساعت120



اجتماعیهایشبکهدرایرانیهاحضورمیزان
شجویاندانسنجیافکارمرکزتلفنینظرسنجیطرحاساسبر

هشدانجامتلفنیصورتبه97فروردین1۵روزدرکه(ایسپا)ایران
یکیازکمدستکشورسال1۸باالیافرادازدرصد۶۵.3است

اینبر.کنندمیحاضراستفادهحالدراجتماعیهایشبکهاز
هایشبکهمصرفاولرتبهدردرصد۵9.۵باتلگراماساس

ازپسحاضرحالدر.داردقرارایرانمردمبیندراجتماعی
دردرصد11.9بااپواتسودرصد17.7بااینستاگرامتلگرام،

.داردقرارسومودومهایرتبه



اجتماعیهایشبکهدرایرانیهاحضورمیزان
الیندرصد،1.4وایبرحاضرحالدرنظرسنجیایننتایجاساسبر

کنندهاستفادهدرصد1.۶توییترودرصد2.۸فیسبوکدرصد،1.۶
حالدرنیزسروشایرانیرسانپیام.داردایرانیسال1۸باالی

.داردکنندهاستفادهدرصد2حاضر
راکشورباندپهنایدرصد20حدودتلگرامشده،اعالمآمارطبق

اینستاگرامدرصدی۶0حدوداحتسابباکه.استکردهاشغال
دویاراختدرکشورباندپهنایدرصدهشتادبهنزدیکواقعدر

استاجتماعیشبکه



مجازیاجتماعیهایشبکهانواع

وغیرهسیاسیسرگرمی،تجاری،آموزشی،؛استفادهنوع
عمومی/خاصجهت گیریوموضوعیپوششتمرکز؛
نامحدود/محدوددسترسی؛نوع
زیاد/کماطالعات؛غنای
پایین/باالکاربرپسندی؛
محورپیام/محورصفحه



جهاندراجتماعیشبکهانواع
والسپگوگلهمانند)محورمتناجتماعیهایشبکه

(بوکفیس
ووبیوتیهمانند)محورفیلماجتماعیهایشبکه

(آپارات
(تاگراماینسوفلیکر)تصویرمحوراجتماعیشبکه
(نلینکدیهمانند)محورموضوعاجتماعیشبکه
(اسنپهمانند)محورخدماتاجتماعیهایشبکه



اجتماعیهایشبکهآسیبهای

آسیبهای مشترک با فضای واقعی
آسیبهای خاص شبکه های اجتماعی



مجازیفضایدرضداجتماعیرفتارهای
مجرمانهرفتارهای
غیراخالقیرفتارهای



ازیبرخی آسیبها و بیم های ناشی از فضای مج
،ودهتارتباط-خود)فزایندهخودمحوریوخودمختاریفردگرایی

فردحکمرانی،(ای
ییپاسخگووپذیریمسئولیتعدموواقعیزندگیازشدندور
مدنیرمانینافوآنالینمخالفتهایتسهیلبرایمجازیفضایکاربرد
(معرفتیجامعهبریونسکوتاکید)معرفتبجایاطالعاتباراضافه
هویتیبحرانهای
مجازیاستعماروسایبریامپریالیسم
امنیتیتهدیدات



اجتماعیآشوبهای

واملعازیکیبهاخیردههدرمجازیفضایاجتماعیهایشبکه
نای.استشدهبدلاجتماعیآشوبهایدرآفریننقشاصلی
کهشدپررنگ۸۸فتنهدربارنخستینبرایایراندرپدیده

اآرامینواغتشاشصحنهبهماهچندبرایکشورازمهمیبخشهای
هایشبکهمجازی،فضایازاستفادهباآشوبگران.شدبدل

اتفاقاتبهزدندامنبهتوئیترخصوصاًوفیسبوکماننداجتماعی
.پرداختندمیوقایعمهندسیوخبرسازیهاو
دادیم؛انجامبیرونازراکارهاخیلیما:(2009)کلینتونهیالری

بتوانندمردمتاندازدبیتعویقبهراتعمیراتشگفتیمتوئیتربهمثال
.کنندحفظایرانازخارجباراارتباطشان



مجازیفضایدرفردیهویت
،اربرکهرکههنگامیشدن؛قطعهقطعهوناهمگنیچندگانگی،تفاوت

دروردهکخلقراشخصیتچندینتواندمیایرایانهبازیبازیکنهمانند
هیچدونببلکهشدهتمرکززداییتنهانهخود.کندشرکتبازیچندین

.استشدهنیزبرابرچندمحدودیتی
استممکنکهمطلوبودلخواههویتبرساختمجازی؛جامعهتحرک

وجایگاهبکس.باشندنداشتههرگزیاباشنددادهدستازواقعیزندگیدر
.مجازیمنزلت



هویت فردی در فضای مجازی
خودریگیشکلبهمنجرتعبیریبهمجازیجهانتابعیتپذیرش

ومنکسرخورده،شکستچیزیعنوانبهکهشودمیپسامدرن
.استغارنشینخودوشودمیتصورنامتمرکز

باوسازدمیمجازیفضاهایدرراجدیدیهایهویتکهخودی
.دکنمیتعاملاندآمدهجاهمهوکجاهیچازکههویتهاییدیگر

شدنمتفاوتودیگربرخطفردبرایفرصتیهویت؛بازی.
هایهزینهوتبعاتجملهازکهمجازیتجاوزوآنالینفریبکاری

.هستندمجازیفضایدرهویتبازی
خوداززداییمرکزیت



خانوادهبراجتماعیهایشبکهآسیبهای

بااجتماعیتارتباطاوتعاملفضایتغییربهمربوطآسیبهای
:خانهازخارج

خانوادهمرزهایرفتنبیناز
نامتعارفارتباطاتگسترش
(یزناشویروابطدرخیانتسهولت)اخالقیآسیبهای
اینترنتیصیاداناستفادهسوء



خانوادهبراجتماعیهایشبکهآسیبهای

ابخانوادهاعضایارتباطوتعاملبهمربوطآسیبهای
:همدیگر

(نزاعهاعلتعنوانبهشبکه)خانوادگیتعارضاتافزایش
(وردهاپسمخفی،اکانتهای)خانوادهدربدبینیافزایش
نسلهاشکافافزایش
مدتدرهاشبکهدرافرادفعالیتهای)اعتمادیبیاحساس

(زیادزمان
حسادتاحساس



آسیبهای شبکه های اجتماعی بر خانواده
:فردیخودیابیبهمربوطآسیبهای

شخصیتگیریشکلدراختاللوهویتبحران
اجتماعیهایشبکهبهاعتیاد
ههرزعملی،وفکریوسواسرفتاری،وشخصیتیاختالالت

ولنگاریوآزاریدیگرنگاری،
اجتماعیانزوای
جنسیاستفادهسوء
جسمانیآسیبهای
خصوصیحریمافتادنمخاطرهبه
اجتماعیهایشبکهدراحساسیدرگیری



خانوادهبراجتماعیهایشبکهآسیبهای

:خانوادگیباورهایوفرهنگیآسیبهای
ارزشهاتعارض
غلطباورهایترویج
افراداجتماعیامنیتتهدید
پرخاشگریونفرتایجاد



یاجتماعهایشبکهدرخصوصیحریمابعادتهدید

اطالعاتی
اجتماعی
روانی
فیزیکی



اجتماعیحریمواطالعاتیحریم

اطالعاتینیم،ککنترلبتوانیماینکهیعنیاطالعاتیحریم
چهدروچگونهدیگراندارد،وجودمامورددرکهرا

.کنندمنتشروآوریجمعشرایطی
خروجبرایفردیکامکانوتوانمنزلهبهاجتماعیحریم

.شودمیتوصیفاجتماعیروابطاز



حریم روانی و حریم فیزیکی

اینمورددرگیریتصمیمبرایآزادیشاملروانیحریم
ارخودمانشخصیافکارواحساساتکهاستموضوع

.کنیمآشکارکسیچهبرایووقتچه
استهناخوورودونظارتازآزادیمعنایبهفیزیکیحریم

تماشایاکیفیزیحضورطریقازنفریکشخصیفضایبه
.استکردن



خصوصیحریمبهتعرضمجراهای

هایشبکهبودنایمنتصور
اجتماعی

تحوالتواجتماعیدگرگونهای
ارزشی

ریمحنمایشبهنسبتنگرشنوع
خصوصی

ابرازیخود
ختیخوشبنمایشوفخرفروشی
واقعیزندگیمحدودیتهای
هایشبکهآرمانیفضای

اجتماعی
همازدورخانوادهلزاماتا
یخانوادگمحدودیتهایبامقابله
شخصیتییویژگیها



اجتماعیهایشبکهبهاعتیاد

اجتماعیهایشبکهازسازمسالهاستفاده
اجتماعیهایشبکهبهوابستگی
فکریوسواسبااجتماعیهایشبکهازاستفاده
اجتماعیهایشبکهازآسیبباتواماستفاده
کهماعیاجتهایشبکهازافراطیاستفاده:جامعورایجتعریف

.کندمیایجاداختاللروزمرهزندگیدر
اعثباستممکنمدتکوتاهدراجتماعیهایشبکهبهاعتیاد

استممکنمدتبلنددراماشودزندگیازرضایتافزایش
.باشدداشتهجدیوفمختلپیامدهای



اجتماعیهایشبکهبهاعتیادعلل

رمکرطوربهتاکندمیتحریکراافرادکهعواملی
حتوامکهوقتی.کنندوارسیمجدداراکانالهاوصفحات

دربارهوقتیوشودمیارسالآنالینشکلبهدائمطوربه
.شودمینظراظهارماپستهای

ازریزگبرایراهیاجتماعیهایشبکهکاربران،برخینظراز
کناراعثبآنهامصرفدیگربرخیاعتقادبهوهستندتیواقع

.شودمیمحسوبافسردگیوعصبیفشارباآمدن



اجتماعیهایشبکهبهاعتیادعلل

پاییننفسعزت
بودنخجالتی
گراییدرون
تنهاییباالیدرجه
افسردگی
شدنالیکوشدندیدهبواسطهپاداشدریافت



ماعیاجتهایشبکهبهاعتیادسنجششاخصهای

داشتی،دوستکهآنچهازترطوالنیزمانیبراییکباروقتچند
مانی؟میشبکهدر
تاکنیمینظرصرفخودروزمرهامورانجامازیکباروقتچند

بمانی؟هاشبکهدررابیشتریزمان
خودقتوگذراندنبهرااینترنتدربودنهیجانِیکباروقتچند

؟دهیمیترجیح(دوستانوخانوادهاعضایسایریا)همسرتبا
هستی؟رانکاربباجدیدیارتباطایجاددنبالبهیکباروقتچند
هشبکدرکهزمانیمدتازاتخانوادهافرادیکباروقتچند

کنند؟میناراحتیکنی،ابرازمیصرف



ماعیاجتهایشبکهبهاعتیادسنجششاخصهای

نی؟کمیچکراشبکهضروری،کارهرانجامازقبلیکباروقتچند
درلمشکایجادموجب،هاشبکهبهاشتغالیکباروقتچند

شود؟میکارت
چکارکهشبدرپرسندمیشماازاطرافیانوقتییکبار،وقتچند

گیری؟میخودبهکاریپنهانیادفاعیکنی،حالتمی
ارندهآزافکاردستازراخودتکنیمیسعییکباروقتچند

کنی؟خالصهاشبکهدرخودکردنمشغولبازندگی،در



ماعیاجتهایشبکهبهاعتیادسنجششاخصهای

کهزمانیازترزودراشدنشبکهوارددوبارهیکبار،وقتچند
کنی؟میشروعداشتی،قصد

آور،اللمشبکهبدونزندگیتکهترسیمییکباروقتچند
بود؟خواهدشادیبدونوپوچ

احمتمزکسیوهستیشبکهدرکهزمانییکباروقتچندهر
زنی؟میفریادناگهانیطوربهوشویمیناراحتشود،

انجامجبکنی،مومیصرفهاشبکهدرکهزمانیمقداریکباروقتچند
شود؟میدرسیتکالیفانجامیاوظایفندادن



ماعیاجتهایشبکهبهاعتیادسنجششاخصهای

درتوقدیرتاشباینکهخاطربهراخوابتیکباروقتچند
دهی؟میدستازهستیشبکه

کهکنییماحساسنیستیهاشبکهدرکهوقتییکباروقتچند
داری؟اینترنتبهرفتنهوسواستآنپیدرفکرتجوریبد
هاکهشبدرکهرازمانیمدتکنیمیسعییکباروقتچندهر

نتوانستی؟اماکنی،کوتاهراهستی
رادنتبوشبکهدرزمانمدتکنیمیسعییکباروقتچندهر

کنی؟پنهاندیگراناز



ماعیاجتهایشبکهبهاعتیادسنجششاخصهای

بیرونبرارشبکهدربیشتروقتکردنصرفیکباروقتچندهر
دهی؟میترجیحدیگرانبارفتن

نیستیهشبکدروقتیکهکنیمیاحساسیکباروقتچندهر
بهیوقتهااحساساینکهحالیدرهستی،عصبییاافسرده
روند؟میبینازرویمیهاشبکه

دیگرهدقیقچندفقط»گوییمیخودتبهیکباروقتچند»
است؟اجتماعیشبکهبهرفتنموقع



درورویشتوسطفضایبهاسپوتنیکماهوارهپرتابازپس
عنوانبهآمریکاجمهوررئیسآیزنهاور،19۵7سال

نامبهخاصآژانسیکشورویکاراینبهواکنشی
Advanced)پیشرفتهپژوهشیهایپروژهآژانس

Research Projects Agency (ARPA))زیررا
دفترآرپادر19۶2سالدر.کردایجاددفاعوزارتنظر

لومعهایپروژهکهشدتاسیساطالعاتپردازشفناوری
شکلتردفاینفعالیتهایحاصل.کردمیپیگیریرارایانه

آرپانت19۸3سالتاکهبوداینترنتهاینمونهاولینگیری
.شدمینامیده

نظامیپروژهیکمثابهبهاینترنت



وسلطهمجازیفضای
اطالعاتنابرابرهمچنانجریان
فناروانهوارتباطیزیرساختهای
خودیپلتفرمهای
اهدادهکالن-خصوصیحریماطالعاتازکاالییاستفاده
لیتیکاآناکمبریجنمونهخصوصی؛حریمازسیاسیاستفاده
اقتصادیبرداریبهره




بهره برداری از کالن داده ها
دادهزیادبسیارحجم
دادهتنوع
بازیابیوذخیرهشتاب
ایمیلمیلیون103دقیقههردراستاتیستا،موسسهگزارشاساسبر

توییتهزار4۵۶مشاهده،یوتیوبدرویدئومیلیون4ارسال،
.ودشمیبرقراراسکایپتوسطصوتیتماسهزار1۵۶وارسال

بهجستجو،سازی،ذخیرهآوری،جمعشاملدادهمدیریت
.استتحلیلوگذاریاشتراک



هادادهکالنمدیریتاهداف
تجاریواقتصادیمقاصد
عمومیافکارمدیریت
سیاسی
نظامیوامنیتی



تانآازتجاریتحلیلهایوهادادهکالنازحاصلدرآمد
جهاندر2020سال



سایبریتروریسمومجازیفضای
خشونتایارعابسیستماتیککاربردازاستعبارتتروریسم

بهدستیابیایبرافرادیامردمانحکومتها،ضدبرناپذیربینیپیش
.سیاسیهدفیک

بکهشواینترنتازگیریبهرهازاستعبارتمجازیتروریسم
هدابآورندمیپدیدهاشبکهاینکهامکاناتیوایرایانههای

وحمل،انرژیمانندجامعهیکزیربناییساختارهاینابودساختن
شهروندان،،دولتیکبرگذاشتنتأتیرودولتیفعالیتهاینقل،

...وهتگروه



اقدامات تروریستی
جهانیعمجمنشستدرسخنانیدربریتانیاوزیرنخستمیترزا

وتروریستهاخانهتلگرام،کهکرداعالمداووسدراقتصاد
قاماتمسویازکهرسمیگزارشاتبربنا.استشدهتبهکاران

درداعشجملهازتروریستها،شدهاعالممختلفکشورهای
وهفرانسآلمان،روسیه،ایران،درخودتروریستیهایعملیات
وبوکسفیازبتواناگر.اندکردهاستفادهتلگرامازانگلیس

قطعارد،کیاددنیادرنرمبراندازیبرایابزاریعنوانبهتوئیتر
واهدخسختنیمهبراندازیوخشناقداماتبرایابزاریتلگرام

.بود



تهدیدات امنیتی شبکه های اجتماعی
لسمجبهتلگرامطریقازیکدیگرباهماهنگیباداعشنیروهای9۶تیرماه

درشهرچندیندراغتشاشاتسالهمانماهدیوکنندمیحملهاسالمیشورای
امرهمینهکبودشدهانجامتلگرامبستربرآنمقدماتکهکندمیبروزایران
پیامیکدرارتباطاتوزیر.شودبستهایراندرروزیچندتلگرامشدباعث

راونتخشمروجهایکانالکهمیکنددرخواستاوازدوروفپاولبهتوئیتری
میمسدودارکانالاینکهکرداعالمپیامیانتشاربانیزدوروفکهکند،مسدود

وکردهنقضراخودسخنبعد،روزدودوروف،عجیباقدامیدراما.کند
راهراجدیدیکانالتاکردهحمایتکردهمسدودکهکانالیازکرداعالم

.کنداندازی



در ایران96تلگرام و آشوبهای دی ماه 
عهمجموشاهدگذشتهسالدیماهدرکشورازمختلفیشهرهای

جریاندرکشوروزیرگزارشبراساس.بوداعتراضاتازای
به.شدندبازداشتنفرهزار۵حدود139۶ماهدیدراعتراضها

انتظامینیرویازتن900حدوداعتراضاتخاللدراوگفته
شاهدشهر100حدودهمچنین.میشوندمجروحومضروبکشور

منجردرگیریبهشهر42دراعتراضهاوبودنداعتراضاتاین
بدونونفرهزار100حدودافراد،برخیمکررحضوربا.میشود
.دانداشتهشرکتاعتراضهاایندرنفرهزار4۵تا40حدودتکرار

دویکیظرفکهبودآنوسیعابعاداعتراضها،ایندیگرویژگی
.استداشتهوجوددرگیریشهر،42درورسیدشهر100بهشب



مردمصدای-آمدنیوزتلگرامیکانالنقش

دهعهبرراشهریجنگایجادوسازماندهیآمدنیوزاغتشاشها،جریاندر
محلهایماعالانتظامی،نیروهایبامقابلهنحوهآموزشباکانالاین.گرفت
دروبآشوزمانبندیشود،دادهسربایدکهشعارهاییآشوبگران،تجمع
از.شدتبدیل9۶دیماهاغتشاشاتلیدربهتصویری،خبریپوششنهایت
نهایتدروکرد،تشویقبانکهاازپولسرقتبرایهجومبهرامردمجمله

آغازان،ایردرلیبیوسوریهمدلسازیپیادههدفبارامسلحانهجنگفاز
،اغتشاشایجادآموزشمختلف،فراخوانهایبرعالوهآمدنیوزدر.کرد

شآتعمومی،اموالتخریببرایتحریکدستی،بمبساختآموزش
انتشار...وساختارشکنانهشعارهایوشتم،ضربها،حسینیهومساجدزدن

.میشدیافتوفوربهنیزدروغاخبار



سیاسیتحوالتواجتماعیهایشبکه
قدرت شبکه ای
فضای جریانها



شبکه های اجتماعی و تحوالت سیاسی  
کمپینهای تبلیغاتی

انتشار اطالعات سیاسی و انتخاباتی
تراک تغییر جهت از جریان یکسویه اطالعات به سمت اش

گذاری همتا به همتا
 «یام که افراد را قادر می سازد تا پ« به یک دوست بگو

.کمپین را به دوستان خود بازفرست کنند
نسبت بهتر هزینه به فایده
برخینفعبهانتخاباتدرکهموانعیرفعسازی؛برابر

هستندگروههاواحزابوجناحها



کمپینهای تبلیغاتی( ادامه.) 1

بهوادهخانودوستانباراخودمطالبکاربرانوقتیبیشتر؛صمیمیت
درهحالیکدرشودمیاحساسصمیمیتازسطحیگذارندمیاشتراک

.داردفاصلهمابامبلغونامزدرسدمینظربهتلویزیونچونایرسانه
بازارسالدوستیکوسیلهبهاجتماعیشبکهیکطریقازکهویدئویی

شودمیمواجهیبیشتراشتیاقباتلویزیونی،آگهییکبهنسبتشودمی
همبایاندشناسمیراآنهاپیشازکهکنندمیاعتمادکسانیبهافرادزیر
براییشتربتمایلباعثامراین.باشندداشتهاشتراکشخصیپیوندیدر

.شودمیدیگردوستانبهپیامفرستادن



اجتماعیجنبشهایواجتماعیهایشبکه

درتمندقدرگرتسهیلعاملمثابهبهاجتماعیهایشبکه
عربجهاندراستبدادیرژیمهایسرنگونی

دریبوکفیسنسلتوسطمصردربوکفیسانقالب
هایشبکهبهآورردنروی)ایمرحلهسهانقالبقالب

درههمیشهمراهتلفنهایفوری،اینترنتازیاداجتماعی،
دسترس



جنبشهای اجتماعی شبکه ای شده
وترنتایننفوذنرخهایباالترینازیکیتونستونس؛انقالب

در.استدادهاختصاصخودبهراعربجهاندرهمراهتلفن
اههمرتلفنبهتونسشهریحمعیتدرصد2010،۶7سالنوامبر

لاوایدر.بودندمتصلاینترنتبهدرصد37وداشتنددسترسی
یسفعضوکشورایندراینترنتکاربراندرصد2011،20سال

برابر۵مصر،برابر3مراکش،برابر2درصداینکهبودندبوک
.استبودهیمنبرابر20ولیبیوالجزایر



شدهایشبکهاجتماعیجنبشهای
ارتباطییمکانیزمهاوجودبهوابستهاجتماعیجنبشهایتاریخی،لحاظبه

بهشخصارتباطها،بیانیهوهاجزوهنطقها،شایعات،:اندبودهخاصی
جمعیهایرسانهطریقازیاوشخصی

تعاملی،ل،مستقسریع،افقی،ارتباطاتابزاراجتماعیهایشبکه
.هستندترینخودگسترندهوریزیبرنامهقابل

راخودبندیرهپیکقابلیتبیشتروبودهترتعاملیارتباطچههر
بیشترویمراتبسلسهکمتراجتماعیجنبشسازمانباشد،داشته

.بودخواهدمشارکتی



شدهایشبکهاجتماعیجنبشهای

واجتماعاجتماعی؛هایشبکهبواسطهمجازیفضایدرسازیجماعت
شناختیروانسازوکاریکبودنهمباواستبودنهمبابرمبتنیجماعت

افرادبراییاساسایآستانهترسبرغلبه.استترسبرعلبهبرایاساسی
.کنندرعبوازبایداجتماعیجنبشهایدرشدندرگیرمنظوربهکهاست

امیدهاورنجها،رویاهاطرحوسازیجماعتوارتباطیخودمختاری
،ابرازنوعیمثابهبهخودجوششورشهایسازیهماهنگوتشدیانگیرش

جوانانمیاندربویژهخشم،
کنشبههیجانتبدیلواجتماعیبسیج
کنشکردنپذیررویت



جنبشهای اجتماعی شبکه ای شده

طراحی اعتراضات در فیس بوک
هماهنگی با همدیگر در توئیتر
پخش پیامها بوسیله پیامک
نمایش در یوتیوب برای جهانیان
ی و جدید و البته نباید اهمیت همگرایی بین رسانه های سنت

.یا همان نظام رسانه ای دو رگه را نادیده گرفت



آسیبهاازریپیشگیاصلیراهکاراجتماعی،هایشبکهسواد

شبکهصرفرامشخصیساعتوزمانمدتمصرف؛رژیم
کنیماجتماعیهای

یمشوواردنیازموردفضاهایبههدفمند؛وآگاهانهاستفاده
نخوانیمراچیزهمه
برگردیمخانوادهبه
کنیمدروازه بانی
باشیمجایگزینفکربه



آسیبهاازریپیشگیاصلیراهکاراجتماعی،هایشبکهسواد

فعاالنهپذیریمسئولیت
آگاهیافزایش
خانوادهمحیطکردنمتنوع
خانوادهاعضایبینصمیمانهگفتگوهایکردنفراهم
خانوادهاعضایبابیشتراوقاتگذراندن
خانهدرضوابطتنظیم
اجتماعیهایشبکهظرفیتهایازمناسباستفادهنحوهآموزش



اجتماعیهایشبکهظرفیتهای

جمعیوفردیخالقیتترویجبرایابزارهایی
وارافکمبادلهاطالعات،منبعصنفی،تخصصی،کانونهای

پدیدالتتحوکشفبرایکانونینیزواعضاسیاسیدیدگاههای
اجتماعیرفتاردرآمده

کردنبرآوردهمدنی،اجتماعی،روابطایجادبرایابزارهایی
یجمعهایحرکتتدارکیارسانیخدمتفردی،میاننیازهای

اقتصادیابزارهای
آموزشیابزارهای



اطالعاتملیشبکه
العاتاطملیشبکه"مجازی،فضایعالیشورایپانزدهمجلسهاولمصوبهاساسبر"،

قراردادبرمبتنیایشبکه،کشورمجازیفضایارتباطیزیرساختعنوانبه
هکصورتیبهاستایدادهمراکزوهامسیریابوهاسوئیچهمراهبهاینترنت

هدارینگداخلیدادهمراکزدرکهاطالعاتیاخذبرایداخلیدسترسیهایدرخواست
هایکهشبایجادامکانونشودمسیریابیکشورخارجطریقازوجههیچبهشودمی

.شودفراهمآندرداخلیامنوخصوصیواینترانت
سرعتافزایش
هاهزینهکاهش
دسترسیبرمدیریتامکان
خارجیمحدودیتهایاعمالازجلوگیری
امنیتافزایش
سالممحتوای



اطالعاتملیشبکهتحققبرحاکمالزامات

1.لیداخکامالًمستقلمدیریتباارتباطیزیرساختهایازمتشکلایشبکه
2.با(اینترنتهجملاز)هاشبکهدیگربهنسبتشدهحفاظتومستقلکامالًایشبکه

آنهاباشدهمدیریتتعاملامکان
3.بامردمآحادبرایسراسریارتباطیخدماتومحتواانواععرضهامکانباایشبکه

تحرکقابلیتجملهازکیفیتتضمین
4.بهالیدیجیتامضایورمزنگاریازاعمامنخدماتانواععرضهقابلیتباایشبکه

کاربرانکلیه
۵.حیاتیاکزمرودستگاههامیانپایداروامنارتباطاتبرقراریقابلیتباشبکهای

کشور
۶.داخلیزبانیمیودادهمراکزشاملرقابتیتعرفهباوباندپهن،پرظرفیتایشبکه


