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چکيده

فنآوريهاي نوين اطالعات و ارتباطات زمينهساز پيدايش نوعي رسان ه اجتماعي شدهاند
که توانسته است بسترهاي مناسبي را براي تغييرات اجتماعي ايجاد کند .اين رسانه ،با دارا
بودن ويژگي تعاملي و اشتراکگذاري ،فضاي نويني را در عرصه کنشگري ايجاد ميکند.
خاستگاه رسانه اجتماعي ،پديده وب 2است که سازوکارهاي الزم را از طريق سايتهاي
شبکههاي اجتماعي ،براي خلق فضاي نويني به نام «فضاي سايبر» فراهم ميسازد .اين
مقاله ،ضمن پرداختن به مفهوم فضاي سايبر و ابزارهاي تعامل و اشتراك در اين فضا،
بهطور خاص به پديده شبکههاي اجتماعي سايبر ميپردازد .گونهشناسي ،کارکردها ،و
 -1عضو هيأت علمي گروه دانشگاه عالمه طباطبايي .دانشکده علوم اجتماعي hadi.khaniki@gmail.com
 -2عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران mahmoud.babaie@gmail.com
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آسيبشناسي شبکههاي اجتماعي از جمله موضوعهايي هستند که درباره شبکههاي
اجتماعي مورد بحث قرار گرفتهاند.

واژگان کلیدی:فرهنگ سایبر،فضای مجازی ،شبکه اجتماعی ،آسیب شناسی ،وب .2
مقدمه

فنآوريهاي اطالعاتي و ارتباطي به همه فضاهاي اجتماعي ،س��ازماني و فردي در
جوامع بشري وارد شده و شيوه زندگي روزمره ،كار و معرفت او را به درجات گوناگون
تح��ت تأثير قرار دادهاند .برخورداري از اين فنآوريها ،به مثابه وقوع يك «چرخش
پارادايمي» در زندگي فردي و اجتماعي انسان است كه در آن حتي مفاهيم كهن نيز
با هندسه معرفتي جديدي قابل شناخت هستند .به تعبير مانوئل كاستلز 1فنآوريهاي
نوين اطالعات ،نقاط دور عالم را در ش��بكههاي جهاني به همديگر پيوند ميدهند،
ارتباط��ات رايانهاي مجموعهاي از جوامع مجازي را به وجود ميآورند و در نتيجه آن
همه ساختارها و فرآیندهاي مادي و معنوي بشري دگرگون ميشوند (كاستلز:1380 ،
 .)48در واقع ،به تناس��ب بهرهمندي جوام��ع از فنآوريهاي اطالعاتي و ارتباطي و
ايفاي نقش در ارتباطات و تعامل بين مردم و تبادل اطالعات و دسترس��ي جامعه به
اين فرآیند ،تغييرات اجتماعي ش��تاب و شدت بيش��تري ميگيرد .از اينرو ،بيان اين
ك��ه بين فنآوريهاي اطالعاتي و ارتباطي و ش��كلگيري زندگي اجتماعي پيوندي
استوار برقرار شده است ،مفهومي اغراقآميز نيست ( .)Gripenberg, 2005:2اگرچه
ي نوين ،با توجه به وجوه فني و ابزاري تعريف ميشود ،اما نگاه علوم اجتماعي
فنآور 
1
به اين پديده معطوف به زمينهها ،عملكردها ،آثار و نتايج آن است .دنيس مككوايل
( )McQuail, 2003بر اين باور اس��ت كه نيازي نيس��ت كه يك جبرگراي فنآوري
ي كه متضمن يك وسيله است ،ميتواند تأثير
باشيم تا اعتقاد پيدا كنيم قالب فنآور 
خيلي زيادي بر محتوا و دريافت آن چیزی بگذارد که به ارتباطات و آثار احتمالياش
مربوط است.
ي اطالعات
 .1پاراديم فنآور 

مانوئل کاستلز كه با طرح «جامعه شبكهاي» بنيان مطالعاتي نويني را در ارتباطات نهاده
است ،ویژگی مهم عصر کنونی را دگرگوني «فرهنگ مادي» ميداند كه توسط آثار يك
3

1- Manuel Castells
2- Denis Mc Quail
3- network society
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ي جديد بر محور فنآوريهاي اطالعاتي سازمان يافته است.
سرمشق (پارادايم) فنآور 
او مهمترين مؤلفه س��ختافزاري اين تغيير را گذار از «فنآوري مبتني بر دروندادهاي
ارزان ان��رژي» به «فنآوري متكي بر دروندادهاي ارزان اطالعاتي» تعريف ميكند كه
از پيشرفت فنآوري ميكرو الكترونيك و مخابرات به دست آمده است (کاستلز:1380 ،
 .)92وي بر این باور است که ابعاد بنياني نظريه درباره رسانه و جامعه ،از مسيري كه در
گذشته پيموده شده جدا نيست ،اما زمين ه اجتماعي و سيستم ارتباطات متفاوت خواهد
بود ،به طوري كه بازنگري اساسي در نظريهها را الزامي ميسازد .به نظر او ما به روشني
نميتوانيم فرض كنيم كه فنآوري همه چيز را بر اساس ويژگيهاي مورد نظر كساني
كه آن را توسعه ميدهند ،تغيير خواهد داد .فنآوري فقط پيشنهاد است و زماني كه جامعه
پذيراي آن باشد ،تحقق عيني خواهد يافت .آينده ارتباطات ،پيش از آن كه در سيطره
فنآوري باشد ،در دست بشر است (كاستلز 93 -94 :1380،و .)59-66
همانگونه كه مككوايل يادآوري ميكند ( ،)McQuail, 2003زمينههاي اجتماعي در
ي مؤثر است .اما ،مقاومتهاي
ميزان نفوذ و سرعت تغييرات ناشي از استفاده از فنآور 
ي نوين انجام گرفته است ،به دليل ويژگيهاي
اجتماعي و سياسي كه در برابر نفوذ فنآور 
آن ،چندان پايدار و مؤثر نبوده است.
جذابيته��اي جريان آزاد اطالعات و امكانات��ي كه فنآوريهاي نوين در اختيار طيف
گس��ترده كنشگران قرار ميدهند ،بس��ياري از مقاومتهاي اوليه را در هم ميشكند و
ش روي دولتها قرار
چالشهاي بزرگي را در حوزههاي فرهنگي ،سياسي و اجتماعي پي 
ميدهد (.)Ferdinand, 2000:19
مايكل هايم 1واقعيت مجازي را كه برآمده از چنين فنآوري اس��ت ،تكامل فرآیندي
ميدان��د كه براي مدتي كوتاه در فنآوري و براي مدتي طوالني در انديش��ه غرب به
حركت درآمده است .او به ريشههاي اين توسعه بازميگردد و اين موضوع را پيميگيرد
كه چگونه هر تغييري در فنآوري دانش منجر به تغيير در روابط ما با دانش و در نهايت
نگاه به خود ميش��ود (هايم 25 :1390 ،و  .)26كاس��تلز اي��ن دگرگوني بنيادين و دراز
دامن را در حوزه معرفت و زندگي بش��ري محصول پنج مؤلفه تغيير ميداند :محوريت
يافتن اطالعات ،شمول و فراگيري ارتباطات ،منطق شبكهاي ،انعطاف و همگرايي عام
(كاس��تلز 93 :1380 ،و  .)94بر اين پايه ،جامعه و جهان كنوني در معرض و تالقي سه
فرآیند مستقل تاريخي قرار گرفته است :انقالب اطالعات؛ تجديد ساختار سرمايهداري؛ و
جنبشهاينويناجتماعي.
ميتوان سرمش��ق فنآوري اطالعات را چشماندازي دانس��ت كه در آن فنآوريهاي
نوين اطالعات و ارتباطات و جنبشهاي اجتماعي به صورت پيوستهاي بر همديگر تأثير
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ميگذارند و از يكديگر تأثير ميپذيرند .بنيهودا 2مؤلفههاي تأثيرگذا ِر اين پارادايم را در
سطح شبكههاي مجازي به شکل موازي ترسيم کرده و پيامد توسعه وب  2و برنامههاي
رابط کاربردي  ،در کنار نياز به اشتراکگذاري ،اعتماد و اتصال برخط را رشد شبکههاي
اجتماعي در اينترنت ميداند (شکل.)1
رشد فناوری

تغییرات اجتماعی

ابداع پروتکلهای اینترنت

ازخود بیگانگی عصر صنعتی

رشد انجمنهای مباحثه آنالین

رواج اشتغال وابسته به رایانه

رشد امکانات و تواناییهای وب

افزونگی اطالعات

توسعه وب .2آر.اس.اس
و ای.بی.آی

افزونی نیاز به اشتراکگذاری ،اعتماد و
اتصال آنالین

رشد شبکههای اجتماعی
شکل  .1اينترنت و تغييرات اجتماعي ()Ben-Yehuda, 2007:25

ل سازوکارهاي اين تغييرات،
ما براي دستيابي به چهارچوب مفهومي منسجم براي تحلي 
تبيين مفاهيم رسانه اجتماعي و وب ،2فضاي سايبر ،و شبکههاي اجتماعي را مورد توجه
قرار ميدهيم و تالش ميکنيم پديده «کنشگري» را در فضاي تعريف شده مذکور باز
تعريفکنيم.
 .2رسانه اجتماعي
بهرغم گس��تردگي تعاريف رس��انه اجتماع��ي ،نقطه تمركز اغلب آنه��ا بر دو عنصر
«اشتراكگذاري» و «تعامل» است .برخي از تعاريف توليد و انتشار محتوا را برجستهتر
كردهاند و رس��انه اجتماعي را رس��انهاي دانس��تهاند كه امور توليد ويدئو ،صدا ،متن يا
چندرس��انهاي در آن توس��ط كاربران انجام ميشود و در محيط اجتماعي منتشر و بين
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همتايان به اشتراك گذارده ميشوند ،مانند بالگ ،ويكي ،1يا سايتهاي ميزبان قطعات
ويديوئي( .)Capilanou and Bottlepr, 2010اين تعريف مصاديق رسانه اجتماعي را
تعيين ميكند و آن را ش��امل سايتهايي ميداند كه بر اساس مشاركت كاربر و توليد
محتوا توسط كاربر شكل گرفتهاند .اين رسانهها شامل سايتهاي شبكهسازي اجتماعي
مانند لينكدين ،فيسبوك ،سايتهاي نشانگذاري 2اجتماعي نظير دليشسDel.icio.( 3
 ،)usسايتهاي اخبار اجتماعي نظير ديگ )Digg( 4يا اديت ،)Eddit( 5و ساير سايتهايي
هستند كه كانون توجهشان تعامل با كاربر است .در تعريفي ديگر(،)Webtrends, 2011
رس��انه اجتماعي ،به هر نوع سايت يا خدمات تحت وب دانسته شده كه داراي ويژگي
«اجتماعي بودن» اس��ت و يا وب 2را مورد اس��تفاده قرار ميدهد؛ بالگها ،شبكههاي
اجتماعي ،سايتهاي خبري اجتماعي(اظهار نظر و نظرگذاري كاربران و تعامل آنان با
7
اخبار و رويدادها) ،ويكيها از مصاديق آن هس��تند .آندريس كاپالن 6و مايكل هينلين
رسانه اجتماعي را به مثابه «يك دسته ابزارهاي مبتني بر اينترنت تعريف ميكنند كه
بر بنيان ايدئولوژيك و فنآوري وب  2استوار هستند ،و به كاربران امكان توليد محتوا و
مبادله آن را مي دهند» (.)Kaplan and Haenlein, 2010:59-68
در يك جمعبندي ميتوان گفت ،رسانه اجتماعي ،رسانهاي است كه براي تعامل و انتشار
محتوا در محيط اينترنت از طريق تعامل اجتماعي طراحي شده ،دسترسيپذيري بسيار
بااليي دارد و از فنون انتش��ار مقياسپذير در آن استفاده شده است .انجمنهاي تبادل
نظر ،تابلوهاي پيام ،پادكستها ، 8بالگها و ويكيها ،از جمله انواع رسانههاي اجتماعي
ي مبتني بر وب ،براي تبديل و انتشار تكگوييهاي
هستند .رسانه اجتماعي از فنآور 
رسانهاي به گفتگوهاي چندجانبه استفاده ميكند.
 .1-2رسانه اجتماعي و «وب»2

وب  2را ميتوان منش��اء و نقطه اتکاي رسانه اجتماعي دانست .البته ،اين تعريف ،خود
نيازمند تعريف ديگر ،يعني بيان ويژگيهاي وب  2است .اجما ًال بايد گفت كه وب ،2به
سايتهايي گفته ميشود كه با استفاده از نرمافزارها و ابزارهاي پيشرفته برنامهنويسي ،به
1-Wiki

(ويكيها سايتهايي هستند كه امكان ويرايش ،افزودن ،كاست و حذف كردن مطالب را به كاربران عضو ميدهند)

2- Bookmarking
3- http://www.del.icio.us.com
4- http://www.digg.com
5- http://www.eddit.com
6- Andreas Kaplan
7- Michael Haenlein
8- podcasts
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نحوي محتواي آنها توسط كاربران ايجاد و بر اساس دستورالعملهايي مديريت ميشود.
يكي از داليل موفقيت وب ،2اس��تفاده از بعضی از فنآوری ها مانند AJAX ،RIA ،
 RSSو  Folksonomyاست( .)et al, Huertas & 2007وب 2متکي و وابسته به
مشارکت کاربران است .ابزارهاي تعامل به گونهاي دیده شدهاند که شبکهاي از روابط پويا
در بين کاربران شکل ميگيرد و بر اساس آن ،محتواي مورد نياز خلق ميشود و به تدريج
دچ��ار تغيير ميگردد و تکامل مييابد .اركان وب ،2عبارتاند از :جايگزيني نرم افزار به
جاي سند ،تلقي اطالعات كاربر به عنوان بزرگترين سرمايه و محور توليد محتوا ،فعاليت
برچسبزني براي اشتراكگذاري محتوا ،و متداخل كردن محتوا.
اتکاي وب 2به جنبههاي تعاملي ،گستره رسانه اجتماعي را وسعت بخشيد و با ايجاد حس
«سهيم شدن» و «سادگي مشارکت» در کاربران ،افق نويني از تعامل انسان ـ انسان را
در فضاي مخلوق فنآوري پيش رو نهاد.
2

3

1

4

 .3فضاي سايبر

فضای سایبر به عنوان مجموع ه تعاملهاي انسانها از طریق رایانه و فنآوريهاي نوين
ارتباطات ،بدون در نظر گرفتن «زمان» و «مكان» ،توس��ط ویلیام گیبسون 5نویسنده
داستان علمی تخیلی در کتاب «نورومونسر» 6در سال  1984بهکار برده شد .وي فضاي
س��ايبر را بازنمايي گرافيكي از دادهها از نظامهاي رایانهاري ميداند .مفهومي كه مورد
نظرگيبسون بود ،شايد به نوعي به هوش مصنوعي و روبوتيك نزديك تر است تا آنچه
 -1مجموعهاي از ابزار ها و فناوریهای توسعه وب است که به صفحات وب اجازه میدهند تا مانند برنامه رفتار کنند
و به تبادل داده به صورت خودگردان با یک سرور وب بپردازند AJAX.این اجازه را میدهد که فاصله بین اجراي
برنامههای تحت وب و مانند آن ،در رایانههای رومیزی از بین برود.
 -2یک مرحله بعد از  AJAXاس��ت .با اس��تفاده از Virtual Machineها ( معموال  Adobe Flashکه
جدیداً از  Microsoft WPF/Eهم استفاده میشود ) نرم افزارهای وب میتوانند تعامل بیشتری با کاربر داشته
باشند .اگرچه ظهور اچ.تي.ام.ال ،5 .نويد تغييرات شگرف و فراتر از ابزارهاي كنوني رادر توليد و نمايش صفحههاي
وب ميدهد.
 -3فناوری ای است که اجازه یک جریان راحت از اطالعات را بین منابع و کاربران میدهد RSS Readers .به
کاربران اجازه ميدهد اطالعات را از چندین منبع ،بدون نیاز به چندین وبسایت تامینکننده اصلی محتوا و تنها با
استفاده از یک برنامه دریافت کنند.
 -4نحوه جدیدی از جمع آوری فراداده است .کاربران محتوا را با برچسبهای دلخواه خود نشانگذاري نموده و برنامهها
آن ها را جمع آوری میکنند و بین کاربران به اشتراک میگذارند .پس از آن  ،وقتی یک کاربر به دنبال واژهای برای
مثال کلمه آموزش میگردد ،برنامه محتواهایی را بازمیگرداند که قبال با این واژه برچسب زده شدهاند .بنابراین ،یک
شاخص اجتماعی در محيط وب ایجاد میشود.
5- William Gibson
6- Neuromoncer
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اكنون به نام «فضاي سايبر» شناخته ميشود ( .)Brier, 2010:14این مفهوم نه چندان
روشن اولیه ،به تدريج دستمایه گفتمانی فلسفی در حوزه سایبر شد و چندی نپایید که
حوزه س��ایبر نه به عنوان محدودهای آزمایش��گاهی یا علمی ،که خود به مثابه جهانی
مستقل ،مورد بررسی قرار گرفت(اتحاد1387 ،؛ بل.)24:1389،
اين سخن درستي است كه با گسترش استفاده از مفهوم نوين «سايبر» ،هر آنچه پس
يا پيش از واژه «سايبر» قرار گيرد ،به نوعي به بيان رابطه انسان و رایانه ميپردازد .در
عين حال ،رويكردهاي گوناگون به فضاي سايبر قابل انکار نيست .مفهوم فضاي سايبر،
معطوف به فضاي ساختگي و خيالي واقعيت مجازي و اينترنت است که انسان از طريق
آن به فضاي واقعيت مجازي وارد ميشود .بدون فنآوري ،فضاي سايبر بيمعنا خواهد
بود .اکنون ،فضاي س��ايبر را با موضوعات علمي ـ تخيلي مقايسه ميکنند .اين نوعي
ناکجاآباد اس��ت كه در آن ميتوان هويتهاي چندگانه داش��ت (Haney, 2006:35-
 .)36در واقع ،اينترنت دروازه فضاي سايبر است ،اما فضاي سايبر ،با ويژگي هايي چون
ميزان و چگونگي دسترس��ي ،راهبري ،فعاليت اطالعيابي ،بالندگي و اعتماد ش��ناخته
ميشود(.)Folsom, 2007
نگرش فناورانه به فضاي سايبر به مؤلفههايي چون سختافزار ،نرمافزار ،كيفيت و كميت
انتقال دادهها و تعامل در شبكه ميپردازد .در حاليكه رويكرد روانشناسانه مقولههايي
چون فضاي ذهني ،الگوي رفتاري انس��ان و رایانه ،تخيل ،هويت و شخصيت ،به مرز
بي��ن واقعيت و خيال و مانند آن توجه ميكند( .)Suler, 2005ديدگاه جامعهشناس��انه
درباره فضاي س��ايبر نيز به دليل پرداختن به جماعتهاي برخط ،شبكههاي اجتماعي
سايبر ،و آثار اجتماعي تعامل انسان و رایانه حائز اهميت است .اما ،اين در برگيرنده تمامي
رويكردهاي موجود نيست .بهزاد دوران از توجه مبنايي رشتههايي چون مردمشناسي،
روانشناسي اجتماعي ،علوم ارتباطات و اطالعرساني سخن به ميان آورده است (دوران،
 .)14:1381با توجه به تفاوت رويكردهاي موجود درباره فضاي سايبر ،ديويد بل تعريف
اين مقوله پيچيده را ميداند .وي ضمن اشاره بهگونههاي مختلف تفسيري فضاي سايبر،
به توصيف مايكل بنديكت 1از فضاي سايبر اشاره ميكند كه حائز اهميت است:
«فضاي س��ايبر :يك دنياي جديد ،يك دنياي موازي اس��ت ك��ه با خطوط ارتباطي و
كامپيوترهاي جهان خلق و نگهداري ميشود .دنيايي كه در آن تردد جهاني دانش ،رموز،
عامليت ديگري انساني شكل ميگيرد .تاكنون،
سنجشها ،شاخصها ،سرگرميها و
ِ
هرگز بر روي زمين ديده نشده است كه امور ديدني ،صداها و حضورها در يك روشنايي
1- Michael Benedikt
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عظيم الكترونيك شكوفا شوند»( .بل )22-23:1389 ،تعابير فضاي سايبر ،همواره عناصر
تخيل و تجربه را همراه خود داشته اند .از اينرو ،نميتوان رؤياپردازيهاي گذشته دور را از
خيال كنوني درباره فضاي سايبر ناديده گرفت .ديدگاه داستانگونه
واقعيتهاي آميخته با ِ
ي با طراحي چند سناريو،
ديويد بل معطوف به بياني چند بعدي از فضاي سايبر است .و 
به دنبال ش��فاف و مس��تدل كردن سخن خود است كه«:تعريف فضاي سايبر پيچيده
است»(بل .)22:1389 ،در اين سناريوها چنين آمده است:
 .1فضاي سايبر ،به مثابه بازگويي تاريخ فنآوريها و رایانه ،سير تكامل آنها (در حوزههاي
سختافزاري و نرمافزاري) و نقش آنها در شكلگيري فضاي سايبر.
 .2فضاي سايبر ،به معناي بيان نقش اينترنت ،روند تكامل و سازوكارها و ابزارهاي آن در
دسترسي كاربران به فضاي نوين تعامل و دادو ستد در همه ابعاد.
 .3فضاي سايبر ،به مثابه واقعيت مجازي 1كه توانايي شبيهسازي «موجوديتها» را دارد
و محيط تعاملي و غوطهورساز را نويد ميدهد.
ي و متغيرهاي سياسي ،اقتصادي
 .4فضاي سايبر ،به معناي بيان رابطه تنگاتنگ فنآور 
و اجتماعي كه اساس جامعه سرمايهداري را بنيان مينهند .اين تفسير از فضاي سايبر به
مقوله مالكيت ،مديريت اطالعات ،كنترل ،دسترسي ،دارا و ندار و دمكراسي ميپردازد.
 .5فضاي سايبر ،به مثابه فضاي كار و كارآفريي و نه صرف ًا «بيان آزادانه و انباشت ثروت».
 .6فضاي س��ايبر ،به عنوان بازخواني نقش س��ايبرپانك 2در ساختن و تكامل فضاي
سايبر نمادين .تالش بل براي تبيين مفهوم فضاي سايبر ،با توجه به شيوه روايت وي از
مقولههاي سايبري در انتها اين پرسش را پيش رو ميگذارد كه «فضاي سايبر چيست؟»
وي عليرغم كوشش در جهت فضاسازي براي اين مفهوم ،از ارائه تعريف مشخص سرباز
ميزند .شايد «پيچيدگي» كه بدان اشاره ميكند ،مانع او شده باشد.
دوران به نقل از ويتل ، 3تعريف سه جزئي از فضاي سايبر ارائه ميكند كه به نظر وي
«نسبت ًا جامع و مانع» است )23:1381( .بر اين اساس فضاي سايبر:
 .1فضاي رواني -خيالي [است] كه در آن افكار مجذوب توهمي رؤياگونه ميشوند (با
الهام از ويليام گيبسون)؛
 .2دنياي مفهومي تعامالت شبكهاي شده بين افراد و آفريدههاي معنويشان و هر چيز
همراه با [اين] شبكهها و تعامالت [است]؛
1- virtual reality
2- Cyberpunk

(ادبيات علمي -تخيلي كه به بيان رابطه انسان و رایانه و فراهم كردن يك نقشه شناختي از اين تعام ل ميپردازد)ص 8
3- David B. Whittle
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 .3حالتي از انديشه [است] كه توسط افرا ِد در ارتباط ،و به وسيله بازنماييهاي ديجيتال
زبان و تجربه حسي ،به اشتراك گذارده ميشود .افرادي كه [از نظر] زمان و مكان جدا
فيزيكي دسترسي ،به يكديگر متصلاند.
از يكديگرند ،ولي به وسيله شبكههايي از ابزا ِر
ِ
فضای سایبر را نمیتوان تنها یک« بزرگ شاهراه اطالعاتی» ساده دانست ،بلكه پديدهاي
است كه جزئي از زندگي اجتماعي و آميخته با آن است .اگرچه وجود تفاوتهاي آشكار
بين فضاي سايبر و واقعيت بيروني قابل انكار نيست ،اما پيوند بين نمادها و عناصر آنها و
تأثير متقابل تأثيرگذاري زندگي فردي و اجتماعي نيز قابل چشمپوشي نيست .در فرهنگ
شفاهي ،شنوندگان ميتوانند گوينده را ببينند .با متون چاپي خوانندگان ميتوانند نويسنده
را تصور کنند (حتي اگر از نام مستعار استفاده کرده باشد) .در تلويزيون و راديو ،مخاطبان،
تصوير را ديده يا صدا را ميش��نوند .اما در فضاي س��ايبر ،هويت آنچه در صفحه ديده
ميشود ،هميشه آنگونه نيست که تصور ميشود (.)Haney, 2006:35-36
سولر ( )Suler, 2005از منظر روانشناسي ،به پيوند بين فعاليتهاي ذهني و فضاي سايبر
مينگرد و آغاز اين ماجراهايي رؤيايي را از لحظه «كليك» كردن و برقراري ارتباط با
موجوديتهاي سايبري ميداند و معتقد است برای درک و آشنایی بیشتر با این «تجربه
بصری» باید از دیدگاه روانشناس��ی خواب ،رؤیا و رؤیا بینی را مورد توجه قرار داد .وي
بر اين باور است كه مرزهای بین واقعیتهای آگاهانه و ناآگاهانه را به هم نزدیک کرده
است و میتواند درباره معنای «واقعیت» چیزهایی به ما بگوید .حالتهای رؤياگونهاي
كه فقط در خواب و تصورات ذهني ميتوانند وجود داشته باشند ،در فضای سایبر در حد
گستردهتري رخ میدهند ،زیرا کاربران در آن ميتوانند از قوانین حاكم بر فضاي فيزيكي
عبور کنند .آنان ،تنها با یک کلیک ساده بر روی درگاهي 1میتوانند در فضاي سايبر از
مکانی به مکان دیگربروند ،بدون اينكه نياز به حركت پاها یا چرخشی درچرخها ،یا هیچ
عاملی برای اثبات حرکت فرد وجود داشته باشد .انديشمندان جامعهشناسي با نظريههايي
چون تكاپوشناسي گروهها ،و نظريه بازيگر -شبكه ، 2روابط دروني ،اجتماعي و ساخت
اجتماعي فضاي سايبر را مورد مطالعه قرار ميدهند .مردمشناسان نيز با تأكيد بر جنبههاي
فرهنگي و مطالعه رفتار انسان به عنوان محصول روابط متقابل درون نظام فرهنگی به
پديده فضاي سايبر مينگرند.
 .1-3ابزارهاي ارتباط در فضای سایبر

الگوه��اي ارتب��اط و تعامل از طريق رس��انه ،به تناس��ب نوع رس��انه ،عليرغم برخي
همپوشانيها ،ميتوانند گوناگون و متفاوت باشند« .همزماني» ،1و «آني بودن كنش و
1- adoorway
2- actor-network theory
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واكنش» ،از جمله ويژگيهاي تعامل چهره به چهره است« .يكسويه» و «غيرهمزمان»
بودن ،از ويژگيهاي تعامل در رسانههاي سنتي مانند مطبوعات ،راديو و تلويزيون است.
فنآوريهاي نوين ارتباطي ،از طريق اينترنت ،فضايي را فراهم كردهاند كه نه تنها جامع
انواع تعامل و ارتباط رسانههاي سنتي است ،بلكه محدوديت يكسويه بودن و منفعل
بودن مخاطبان را از ميان برداش��ته است« .همزماني» را ميتوان در نظامهاي ويديو-
كنفرانس و چت ،و تعامل «چندس��ويه» را در گروههاي مباحثه ،فهرستهای پستي و
چت تجربه كرد.
تعامل مستقل از زمان و مكان
براي
آنها
توانايي
مقابل
در
رسانه
رايج
هاي
در شكل ،2گونه
ِ
نش��ان داده شده اند .همانگونه كه مشاهده ميشود ،شكل عاليتر و توانمندتر ارتباط،
محدوديتهاي بيشتري در استقالل از مكان ايجاد ميكند .اين نمودار ،توانايي محيط
وب را در ابعاد گوناگون و استفاده از رسانههاي متنوع در تعامل نشان ميدهد .سطح تعامل
بين رسانههاي محيط وب ،از شكل يكنواختي برخوردار نيست .در بين رسانهها ،اينترنت
ميتواند سطح باالتري از تعامل را فراهم كند.
چهره به چهره
اینترنت
تعامل

تلویزیون
رادیو
مکاتبه
استقالل زمان و مسافت

شکل  .2كيفيت تعامل در رسانههاي ارتباطي() Anderson 2004, p. 44

تعامل در رسانه نوين از نوع تعامل بدون تقابل است .به بيان ديگر ،تقابل افراد در فضاي
سايبر ،از نوع تقابل در محيط فيزيكي نيست .اين صورت از تعامل بين افراد ناآشنا و از
راه دور رايجترين گونه تعامل در فضاي سايبراست ( .)Holmes, 2005:150تعامل در
فضاي سايبر را از لحاظ «هويت» كاربران ميتوان به دو گونه تقسيم كرد :اول ،كاربراني
كه با هويت واقعي خود به تعامل ميپردازند و دوم ،كاربراني كه با اهداف مشخصي به
1- synchronize

80

جامعهاطالعاتی

فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطالعاتی  /دوره اول ،شماره ،1پاییز و زمستان1390

تعامل ميپردازند ،هويت خويش را پنهان ميکنند و چنين ميانديشند که شناخت هويت
آنان شايد تأثيري در دستيابي به اهدافشان ندارد .آشکار است كه سطح و شيوه تعامل و
كيفيت استفاده از سازوكارهاي ارتباطي در هر يك از دو گروه متفاوت به نوعي متفاوت
است .در تعاملهاي مرتبط به امور شغلي ،دادوستد ،آموزشي و مانند آنها به طور معمول از
هويت واقعي استفاده ميشود .اما ،در مباحث اجتماعي ،فرهنگي و به ويژه سياسي احتمال
استفاده از هويت جعلي بسيار بيشتر است .چون كنشگران اين حوزهها عمدت ًا نميخواهند
مسئوليت رفتار خود را به عهده بگیرند و هزينه احتمالي آن را بپردازند.
تعامل در فضاي سايبر از طريق سازوكارهاي نويني مانند شبكههاي اجتماعي ،وبالگها،
ايمي��ل ،س��ايتهاي اينترنتي ،اتاقهای گف��ت وگو (چت) ،کنفرانسه��اي ويديويي،
سيستمهاي ثبت پيامفوري ،فهرستهاي پستي ،انجمنهاي مباحثه و پادكست امکان
پذير مي شود .هر كدام از اين سازوكارهاي ارتباطي ،با توجه به ويژگي خود ،سطح خاصي
از تعامل را فراهم ميكنند .انتخاب سازوكار ارتباط ،با توجه به هدفگذاري تعامل ،و نيازها
و الزامهاي محيط نرمافزاري انجام ميشود و پيامدها و نتايج تعامل از طريق آنها ممكن
است متفاوت باشد .به عنوان مثال ،ناشناخته بودن در فضاي سايبر ،به نوعي ،بازگشت به
ذهن نوشتاري است كه تجلي آن در ايميل براي بيان شفاهي از طريق متن الكترونيك
است؛ يا نقد و نظر نویسی در ذيل محتواي ارسالي به وبالگها ،نوعي كنش اجتماعي در
برابر رويدادها يا ديدگاههاي ابراز شده به حساب ميآيد.

 .2-3شبكههاي اجتماعي در فضاي سايبر

نظريه شبکه اجتماعي متفاوت از نظريه جامعهشناختي است که جامعه را متشکل از افراد
تعريف ميکند .در نظريه شبکه اجتماعي نقطه عزيمت ،پيوندها و روابط بين «گرههاي»
موجود در ش��بکه اس��ت« .گرهها» منابع مادي و غيرمادي را در درون شبکه به جريان
میاندازند و حيات آن را تداوم ميبخش��ند .آنچه که ش��بکههاي اجتماعي سايبر را از
شبکههاي اجتماعي فيزيکي متمايز ميسازد ،نه بنيانهاي نظری آن ها ،بلکه متفاوت
بودن بستر و سازوکارهاي ارتباطي و شيوه تعامل است .شبكههاي اجتماعي سايبر ،يكي
از بس��ترهاي زندگي در عصر اطالعات اند كه روابط رس��مي و دیوان س��االرانه از آنها
رخت بربسته و تعامل در آنها آسان تر شده است و فارغ از دغدغههاي جاري در فضاي
فيزيکي صورت ميگيرد .در نگاه نخس��ت ،ممكن است شبكههاي اجتماعي سايبري
به جزيرههايي جدا از هم به نظر برسند ،اما واقعيت اين است كه اين شبكهها از طريق
«سرپل»هاي متعدد با يكديگر مرتبطاند و نيرويي عظيم ايجاد كردهاند.
ش��بكههاي اجتماعي س��ايبري ،به عنوان جوامع آنالين ،حاصل تعامل بين گروههاي
همفکر ،و دوس��تان هستند و از ويژگي «باز بودن» ،و «عدم تمركز» برخوردارند .بدين
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معنا كه آس��يب ديدن يك عنصر يا گره در شبكه ،آن را متالشي نميكند ،شبكههاي
اجتماعي سايبري ،بهطور مداوم به بازسازي و ترميم خود ميپردازند .کاستلز ،ويژگيهاي
اين شبکهها را انعطافپذيري ،به معناي توانايي بازسازي ،مطابق تغييرات محيطي و توجه
به اهداف ،در عين تغيير اجزاء ،و يافتن اتصالهاي جديد؛ مقياسپذيري ،قابليت انبساط
يا انقباض اندازه شبكه میداند ،که احتمال اختالل در شبكه را كاهش ميدهد؛ و قابليت
تداوم حيات آن را در نظر دارد که نشان توانايي شبكهها است ،زيرا آنها يك مركزيت واحد
ندارند ،بلكه با پيكربندي در سطحي وسيع عمل ميكنند (.)Castells, 2009:20-23
در اين شبكهها ،افزون بر تعامل درون شبكهاي ،تعاملهاي برونشبكهاي نيز در آنها رايج
است .اين تعاملها ،نه تنها «سرمايه اجتماعي» و «قدرت» ميآفرينند ،بلكه در ايجاد
موجهاي اجتماعي و تأثير بر واقعيتهاي محيط واقعي ،نقشآفرين هستند .اين تأثير تنها
به جنبشهاي اجتماعي محدود نميشود ،بلكه همه عرصههاي زندگي را دربر ميگيرند.
کنش��گران در شبکههاي اجتماعي ،طيف وس��يعي را در برميگيرد از افراد وگروها تا
شرکتها و حتي کشورها (.)Williams and Joan, 2008
 .1-2-3شبكههاي اجتماعي فضاي سايبر و پيوند آنها با وب 2و نرمافزار اجتماعي

مفهوم نرمافزار اجتماعي شامل شمار بسياري از ابزارهاي مورد استفاده در ارتباطات ميشود.
مانند ابزارهاي ارسال پيام فوري ،چت ،انجمنهاي مباحثه ،وبالگها ،ويكيها ،خدمات
شبكههاي اجتماعي ،آموزشيارهاي اجتماعي ،1برچسبزني اجتماعي  .اُريلي ،وب 2را
به عنوان مرحله دوم در توسعه وب ميداند و از وب 2بهعنوان «معماري مشاركتي» ياد
ميكند( .)Torres-Coronas; et al, 2010اين معماري مش��اركتي نيازمند ابزارهايي
است كه بايد ويژگيها و تواناييهاي خاصي را درايجاد تعامل ،جاري ساختن اطالعات
در مجراهاي ارتباطي و انتقال آنها داشته باشد .گونههاي نرمافزارهاي اجتماعي بر اساس
هدف گذاري و كاربرد آنها تعيين ميشوند .جدول شماره یک اين گونههاي نرمافزاري و
كاربرد آنها را نشان ميدهد.
گروه��ي از صاحب نظران متأخر ،ويژگي نرمافزارهاي اجتماعي را فراهم كردن تعامل
در سطح باال و پشتيباني از كنشمتقابل نمادین ميدانند .جامعهشناسان متق ّدمي چون
ماكسوبر نيز پيش از اين گفتهاند که هر نوع ارتباط بش��ر ويژگي اجتماعي ندارد .اين
ويژگي ،محدود به مواردي است كه رفتار كنشگر بهطوري جهت گيري معنيداري براي
ديگران دارد .از ديدگاه وبر ،کنش عبارت اس��ت از تمام رفتارهای انسانی که در آن فرد
کنشگر معنای ذهنی به رفتارش میدهد .کنش در صورتی اجتماعی است که به صرف
1- social lablling
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جدول  .1نرمافزارهاي اجتماعي و كاربردهاي آنها (.)Torres-Coronas; et al, 2010
نرمافزاراجتماعي

كاربردها

محيطهايچندبازيكني

بازيهاي آنالين مانند  MUDs1و MMOGs2

سيستمهايآسانسازگفتمان

همزمان :ارسال پيام فوري  )IM(3چت كه در سيستمهاي
ويندوز شركت مايكروسافت ،و سيستم ياهو ،گوگل تعبيه
ش��ده اس��ت؛ غيرهمزمان :ايميل ،انجمنهاي مباحثه و
سيستمنظرگذاريتأخيري.

سيستمهايمديريتمحتوا

وبالگه��ا ،ويكيه��ا ،مديري��ت س��ند و ابزاره��اي
يادداشتنويسيوب

سيستمهايتوسعهمحصول

ب��ه وي��ژه در ح��وزه نرمافزاره��اي «مت��ن ب��از» مانند:
 Sourcrforge.netو Libresource

سيستمهاياشتراكگذاريهمتابههمتا

4

مانند BitTorrent, eMula, iMesh, Gnutella :و Napster

سيستمهاي مديريت خريد و فروش

مانندeBayTM :

سيستمهايمديريتيادگيري

مانندBlackBoard, WebCT, Moodle :

سيستمهايمديريترابطه

مانندOrkut, Friendster :

سيستمهايتشكيلاجتماعات

مانند :ليستهاي پستي  ،list-servsآر.اس.اس.

سيستمهاي طبقهبندي توزيع شده

مانند  flickrبراي تصوير del.icio.us ،براي لينكپراكني
و پيوندزني رويدادها

®

1- Multi-user dungeons
2- Massively-Multiplayer online games
3- Instant messaging
)4- Peer-to-peer(p2p
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معنای ذهنی که فرد یا افراد کنشگر به آن نسبت میدهند ،رفتار دیگران را به حساب
آوردند و بدین ترتیب بر اس��اس آن جهت گیری شود( .)Fuchs, 2009:4اين ديدگاه،
در مقابل نظريه كساني مطرح شده است كه اصو ًال وب و نرمافزار را به دليل ،پيوستگي
با برخي از مفاهيم و ادراكات جامعه ،داراي ويژگي اجتماعي ميدانند .چنانكه در نگاه
دوركيم ،کنش فردی ،تحت تأثیر فش��ارهای خارجی ب��وده و از اينرو ،آن را یک «امر
اجتماعی» 1دانسته است.
گروه سومي نيز هستند كه نرمافزار اجتماعي و وب  2را به عنوان ابزارهايي تلقي ميكنند
كه تشريك مساعي آنالين و جماعتسازي را مورد پشتيباني قرار ميدهند .فوكس ،از
8
محققاني مانند الباي ، 2بورگ ، 3فيشر ، 4گليمور ، 5ميلر ، 6سويشر ، 7تاپسكات /ويليامز
و ديگران نام ميبرد كه قايل به اين رويكرد هس��تند ( .)Fuchs, 2009:5-6ش��كل 3
تصويري از اين رويكرد را در فضاي وب  2نشان ميدهد.
ميتوان گفت آنچه به عنوان «رفتار اجتماعي» در عرصه وب 2و نرمافزار اجتماعي از
آن ياد ميشود ،در واقع با نوعي تسامح همراه است ،زيرا اجتماعي بودن در جامعهشناسي
تعاريف خاصي دارد كه به كار بردن آنها در فضاي مجازي ممكن است ابهامآفرين باشد،
مگر اينكه هر سه برداشت از جامعه ،وب 2و نرمافزار اجتماعي ،بهصورت تركيبي و در هم
آميخته به كار رود .در عين حال ،نگاهي به رابطه شكلهاي پردازش اطالعات در جامعه،
حاکي از آن است كه سه فرآیند شناخت ،ارتباط و تشريك مساعي ،مرتبط با يكديگر و
جداييناپذيرند .براي تشريك مساعي ،نياز به ارتباط است و براي ارتباط ،نياز به شناخت.
از اينرو ،اگر وب به عنوان سيستم فني -اجتماعي كه دربرگيرنده فرآیندهاي شناختي،
ارتباطي و تش��ريكمساعي است تعريف ش��ود ،كليت وب ،بر اساس ديدگاه دوركيم،
ميتواند يك «امر اجتماعي» باشد.
 .2-2-3سايتهاي شبكه اجتماعي

اولين سايت شبكه اجتماعي كه در سال  1997ميالدي آغاز به كار كرد SixDegrees

بود كه به كاربران امكان ايجاد پروفايل و فهرست دوستان مرتبط را ميداد .اين سايت
داراي ابزاري بود كه كاربران را در ارس��ال پيام براي يكديگر كمك ميكرد .اين سايت
1- sfait social
2- Alby
3- Burg
4- Fischer
5- Gillmor
6- Miller
7- Swisher
8- napscott/Williams
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شکل  .3عناصر چرخه شبکهسازي اجتماعي در فضاي سايبر

در س��ال  2000ميالدي بسته شد ،ولي در خالل سالهاي  1997تا  2001سايتهاي
ديگري با همين كاركرد پا به عرصه گذاردند ك ه �AsianAvenue, BlackPlanet, Mi
 Gente, LiveJournalاز آن جملهاند .موج بعدي سايتهاي شبكه اجتماعي هنگامي
آغاز شد كه شركت ريز 1با امكانات و ابزارهای پيشرفتهتر وارد عرصه شد و سايتهاي
برجسته شبكه اجتماعي نظير  Tribe.net, LinkedIn, Friendsterبا ويژگيهاي فني
نوين و همگام با فنآوريهاي نرمافزاري به خدمت كاربران درآمدند.
خدمات وبالگنويس��ي با ابزارهاي كامل سايتهاي شبكه اجتماعي نيز در اين مقطع
الگنويس��ي با امكانات سايتهاي شبكه
ظهور يافتند .در اياالت متحده ،ابزارهاي وب 
اجتماعي توجه انبوه كاربران را به خود جلب كردند و سايتهايي ماندند �Xanga, Live
 Journal, Voxميداندار اين صحنه ش��دند .با گس��ترش فنآوريهاي نرمافزاري در
سراسر جهان ،سايتهاي شبكه اجتماعي كه بعض ًا در سطوح محلي فعاليت ميكردند،
پا به عرصه نهادند.
1- Ryze.co
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از نظر« بويد» و« اليس��ون» س��ايت شبكه اجتماعي عبارت است از خدمات مبتني بر
وب ك��ه به افراد امكان ميدهد )1 :پروفايل عمومي در محدوده سيس��تم ايجاد كنند؛
 )2فهرستي از ساير كاربران و افراد مرتبط با خود را فراهم نمايد؛  )3مشاهده و گردش
فهرس��ت ارتباطات در درون سيس��تم انجام گيرد .مفهوم سايتهاي شبكه اجتماعي
همچنين در گفتمان عمومي پديدار ميشود ،و اين دو مفهوم اغلب به جاي يكديگر مورد
اس��تفاده قرار ميگيرند  .)Boyd & Ellison,2007فوكس ( )Fuchs, 2009: 9مفهوم
«سايت شبكه اجتماعي» را مبهم و نارسا ميداند .وي علت اين نارسايي را بيبهره بودن
ت شبكه اجتماعي» از بنيانهاي نظری اجتماعي ميداند.
پژوهشهاي مربوط به «ساي 
ديويد بير  )Beer, 2008( 1نيز تعريف بويد و اليسون از سايت شبكه اجتماعي را بسيار
وسيع ميداند و معتقد است اين تعريف ،بين انواع سايتها ،مانند ويكي ،فوكسونومي،
مش��اپ ، 2شبك ه اجتماعي ،ويكي ،مرزبندي نكرده است .وي پيشنهاد ميكند به جاي
مفهوم «سايت شبكه اجتماعي» از «وب »2استفاده شود (.)Fuchs, 2009: 9
ب��ه دليل چني��ن تعارضها و نارس��اييهايي در تعاريف موجود و جام��ع و مانع نبودن
ت شبكه اجتماعي ،پالتفورمها يا
آنها ،فوكس چنين تعريفي را پيشنهاد ميكند« :ساي 
پايگاههايي هس��تند كه انواع گوناگون رس��انهها ،اطالعات و فنآوريهاي ارتباطي را
يكپارچه ميسازند؛ بهطوريكه دستكم به كاربر امكان ايجاد پروفايلي را بدهد كه معرف
كاربر باشد و پيوندها يا فهرست پيوندهاي وي را در صفحه نمايش دهد و نيز ارتباط با
پيوندهاي كاربران موجود در فهرس��ت و ارتباط بين كاربران را فراهم نمايد» ( .)Ibidبه
نظر ميرسد همپوشاني زيادي بين تعريف فوكس و بويد و اليسون وجود دارد .با اينحال،
هنوز زمينه بازتعريف اين مفهوم هست ،چون با گذر زمان و متمايز شدن ويژگيهاي
سايتهاي شبكه اجتماعي ،امكان ارائه تعاريف متفاوت و تكامليافته بيشتر شده است.
در واقع ،مفهوم «س��ايت ش��بكه اجتماعي» ،موضوع شبكهها را در حد بااليي عيني و
ملموس ميكند .چرا كه وقتي از شبكه سخن ميگوييم ،ممكن است شيوههاي ديگر
«ارتباط به واس��طه رایانه» 3يا ارتباط رايانهاي نيز مورد نظر باش��د .از اين رو ،با تقليل و
تحديد اين مفهوم در اين مقاله ،صرف ًا در محدوده سايتهاي شبكه اجتماعي و مؤلفههاي
آنها به بحث پرداخته شده است.
1- David Beer

« -2مشاپ»()mashupبرنامهاي است كه بهطور آنالين از طريق منابع دادهاي چندگانه يا برنامهميانجي كاربردي
عمل مي كند .مانند برنامهاي كه دادههاي سايتهاي شبكهاجتماعي را با نقشههاي گوگل تركيب نموده و پردازش
نویني از اطالعات را پيش رو قرار ميدهد.
)3- computer-mediated communication (CMC
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بر اين اساس ،پایه تعامل در سایتهاي شبکه اجتماعی پروفایلهای شخصی فرض شده
اس��ت که گاهی اوقات شامل یک سایت شخصی بر روی یک سایت شبکه اجتماعی
میشود ( .)Tufekci, 2008ارتباطات در سایتهای شبکههای اجتماعی پیامد آگاهی و
شفافیت است .لذا ،قاعده اين است که فرد با ویرايش ،توسعه و یا به روز رسانی صفحه
شخصی خود با دیگران ارتباط برقرار میکند(.)Dalsgaard, 2008
در اين فرآیند ،هر سايت شبكه اجتماعي ،به شيوه اي طراحي و اجرا ميشود كه فضاي
تعامل را در بين كاربران ايجاد كند و مبناي شكلگيري جماعتها و جماعتهاي آنالين
شود .براي نيل به چنين مقصودي نياز به ابزارهايي هست كه بستر تعامل را فراهم كنند.
از اين رو ،سايتهاي شبكهسازي اجتماعي معمو ًال ذيل مقوله وب 2و نرم افزار اجتماعي
م��ورد بحث قرار ميگيرند( .)Fuchs, 2009در واقع ش��بكههاي اجتماعي ،ويكيها و
وبالگها با پيدايش وب 2و پيشرفت در حوزه توليد نرمافزارهاي اجتماعي رونق يافتهاند
و خصوصیت منحصر به فرد ش��بکه اجتماعی س��ايبري ،ارتباط بین شخصیسازی و
اجتماعیسازی اس��ت .یک جنبه تعامل در سایتهای شبکههای اجتماعی این است
که نقطه ش��روع ارتباط در آنها فرد اس��ت و این نقطه ،در مقابل تاالرهای گفتمان و
انجمنهاي مباحثه است که در آنها ارتباطات بهصورت اشتراکی صورت میگیرد.
سايتهاي شبكههاي اجتماعي شامل دو شكل اصلي «پروفايلمحور» و «محتوامحور»
هستند.
الف .شبكههاي اجتماعي مبتني بر پروفايل:

در سايتهاي شبكههاي پروفایل محور،کانون فعالیت ها ،پیرامون صفحههاي حاوي
اطالعات مربوط به فعالیت ها ،عالیق و گرايشهاي هر عضو ش��کل میگیرد .بيبو، 1
فيسبوك 2و ماي اسپيس ، 3نمونه هايي از اين نوع شبكهها هستند .در اين شبكهها،
كاربران نوع ًا ،دامنه فعاليت و فضاي ارتباطي خود را از راههاي گوناگون ،با درج يادداشت،
پيوند و افزودن متن در فضاي به اشتراك گذارده شده ،گسترش ميدهند.
یک صفحه شخصی وب و یا یک پروفایل شخصی ،این فرصت را به وجود میآورد که
کاربران بتوانند صفحات خود را با محتوای مورد نظر مانند عکس ها ،فیلم ها ،پیوند ها و
یا متون دلخواه خود ایجاد کنند .یک پروفایل خصوصی میتواند به عنوان یک فضا برای
بروز خالقیت و ابراز شخصی دیده شود .پروفايلها ،فرصتهایی را برای شخصی سازی
فراهم میکنند که بر اساس آنها فرد میتواند محتوا و نمای صفحي خود را تعیین كند.
1- Bebo
2- Facrbook
3- My space
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كارکرد مهم «صفحه شخصی» این است که میتواند «معرف» شخص در شبکه باشد.

ب .شبكههاي اجتماعي مبتني بر محتوا:

در اين شبكهها ،پروفايلهاي كاربران در عين حال كه داراي جايگاهي مهم در شكلگيري
ارتباطات هستند ،اما نقش ثانويه در ارسال محتوا دارند .شبكه فليكر 1نمونهاي از اين
گونه شبكهها است؛ گروه ها ،ارتباطات و يادداشتهايي 2پيرامون تصاوير درج شده شكل
ميگيرند و اعضاي ش��بكه براي ارسال تصوير جديد ،درج ديدگاههاي خود يا ارتباط با
ساير اعضا ،نخست بايد خود را به شبكه معرفي كنند ،يعني از پروفايلي كه قب ً
ال براي خود
ايجاد كردهاند ،براي ورود به شبكه استفادهكنند .يوتيوب نيز چنين عملكردي دارد .يعني
كاربر بايد براي ارسال فيلم و صدا بر روي اين شبكه ،ابتدا از طريق شناسهاي كه برگرفته
از پروفايل او است ،خود را معرفي كند و براي يادداشتگذاري درباره محتوای موجود در
ن روال عمل کند.
شبكه و رأي دادن به ديدگاههاي ديگران نيز به همي 
پ .گونههاي ديگر شبكههاي اجتماعي:

برخ��ي از پایگاههای موجود در اينترنت ،براي كاربران اين امكان را فراهم ميكنند كه
براي خود فضاي اختصاصي و شبكهاي اجتماعي در مقياس كوچك ،پيرامون عاليق
و فعاليتهاي خود ايجاد كنند و ديگران را به پيوس��تن به آن ترغيب كنند .شبكههاي
مجازي چندكاربری ،نظير اتاقهاي گپزني كه مشاركت در آنها موكول به پذيرش ،يا
دعوت قبلي است ،گونههاي ديگري از شبكههاي اجتماعي هستند كه پيوستن به آنها
مبتني بر ارتباط دوستانه و عاليق مشترك است.

 .3-3شبکههاي اجتماعي و کنشگري

جنبشهاي اجتماعي ،فضاي سايبر را بهطور گسترده براي تعامل ،آموزش ،سازماندهي،
اشتراك فراوردههاي فرهنگي جنبش ،ارتباط ،ايجاد همبستگي و مانند آنها مورد استفاده
قرار دادهاند( .)Reed, 2005البته ،برخي در زمينه نقش تمام عيار و تعيينکننده فضاي
سايبر در جنبشهاي اجتماعي ترديد دارند و به نابرابري در دسترسي به اينترنت و عدم
فراگيري جنبش در وس��عتي كه گسترده شده ،اشاره ميكنند(.)Wasserman, 2007
برخي نيز ،حتي در صورت دسترس��ي ،در اصل كيفيت اس��تفاده دمكراتيك و مفيد از
آن در جنبشهاي اجتماعي به ديده ترديد مينگرند( .)Marmura, 2007در هر حال،
اس��تفاده از فضاي سايبر توسط جنبشهاي اجتماعي محل تأمل جدي است .استفاده
وس��يع از وبالگها ،پايگاههاي وب ،ويديوهاي درون خطي ،و شبكههاي اجتماعي در
1- Flickr
2- comment
3- YouTube
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جهت اهداف جنبشها ،از جمله مواردي است که گستره حوزه اطالعرساني آنها را وسعت
بخشيدهاست.
كريس��تين پتی 1در پژوهشي كه با هدف ارائه الگوي مطالعه جنبشهاي اجتماعي از
طريق اينترنت ،با عنوان «ش��بكههاي جنبش اجتماعي در گفتمان اينترنت» در سال
 2004ميالدي انجام داده است ،به نقش آن در بسيج جهاني تودههاي مردم ،به دليل
امکان انتشار گسترده و سریع اطالعات ميپردازد و به همین سبب ،پرداختن به کیفیت
اتصال جنبشهای اجتماعی را از طریق گفتمان اینترنتی ،شايسته اهميت بر ميشمارد.
وي ،اينترنت را يكي از مهمترين بسترهاي مطالعه جنبشهاي اجتماعي عصر كنوني
ميداند ( .)Petit, 2004در واقع ،اینترنت به عنوان يک بستر و فضاي اجتماعي مجازي،
هنوز برای جامعه شناسان فرآیندي آزمایشي را طي ميکند ،و روشهای پژوهش اینترنتی
در حال پیشرفت هستند .ظهور جنبشهای الكترونيك ، 2و شکلهای نوین اعتراض
الکترونیک 3و کنش��گری در محیط الکترونیک و اجتماع مجازی ،پدیدههایی جدی و
قابل مطالعه هس��تند .اینترنت میتواند هماهنگی و همگرایی جنبشهای اجتماعی را
تسهیل کند .بدينلحاظ ،مطالعه جنبههاي جامعهشناختي آنها از اهميت بيشتري برخوردار
ميشود .به تناسب فعالتر شدن جنبشهای اجتماعی در محیط اینترنت ،جامعهشناسان
توجه بیشتری به مطالعه آنها نشان میدهند .توجه به جنبش مخالفان سازمان تجارت
جهانی و جهانیسازی و کنشگری آنها در محیط اینترنت از اين دست است .در واقع،
اینترنت محیط ثانوی حضور جنبشهای اجتماعی شده است و به تدریج حضور در محیط
مجازی اهمیت بیشتری در علوم اجتماعي یافته است.
واقعيت جنبشهاي اجتماعي حاكي از وجود تنوع گفتمان در جوامع است .تفاوت گفتماني
موجب صفبنديهاي فكري و ارزشي شده و آنها را به سمت استفاده از اهرمهاي فشار
اجتماعي سوق ميدهد .از اين رو ،نسبت نزديكي بين مقولههاي جنبشهاي اجتماعي
و گفتمانهاي فضاي سايبري وجود دارد .شبكههاي اجتماعي ،با قابليتهاي ارتباطي و
سرمايههاي اجتماعي نهفته در آنها بسترهاي مناسبي براي رشد گفتمانها و جنبشهاي
فكري -اجتماعي ش��دهاند ( .)Castells, 2009: 54-57كاس��تلز بر اين باور است كه
كنشگران اجتماعي و شهروندان سراسر جهان از قابليتهاي شبكه ارتباطي براي پيشبرد
برنامهها ،دفاع از ارزشها و عاليق خود استفاده ميكنند .او اشاره ميكند كه جنبشهاي
اجتماعي يك پديده ثابت جامعه هستند .اما ،آنها ارزشهايشان را با شكل سازماني و
1- Christine,Petit
2- e-movements
3- e-protest
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جامعه اي كه از آن برخاستهاند ،منطبق ميكنند ( .)Castells: 2007از آنجا كه تنوع
فرهنگي و سياسي در جهان زياد است و روابط قدرت نيز در شبكه جهاني ساخت يافته
است ،لذا جنبشهاي اجتماعي هم با همه گوناگونيهاي شان در ساختار اين شبكه جهاني
فعاليت ميكنند و در فرآیند ارتباطات جهاني قدم به صحنه مبارزات فكري ميگذارند.
جنبشهاي اجتماعي به صورت محلي فكر ميكنند و ريشه در جامعه خود دارند ،اما در
سطح جهاني عمل مينمايند و با قدرتمداراني مواجه ميشوند كه در فضاي ارتباطي و
شبكههاي جهاني قدرت حضور دارند .شكلگيري «ارتباطات خود-گزين» 1يك وسيله
شگفتآور در اختيار جنبشهاي اجتماعي و شالودهشكنيهاي فردي در برابر گفتمانهاي
غالب و نهادهاي رس��مي قرار داده است .طبيعت ًا ،جنبشهاي اجتماعي منشأ فنآوري
ي يك ابزار ساده نيست ،خود يك رسانه و يك
ي بهره ميبرند .فنآور 
ندارند ،اما از فنآور 
ي «ارتباطات
ساخت اجتماعي با الزامهاي خاص خود است .افزون بر اين ،توسعه فنآور 
خود-گزين » فرهنگي را بسط ميدهد كه بر خودمختاري فردي تأكيد دارد و فرد را به
عنوان كنشگر اجتماعي داراي طرح و نقشه خودساخته ظاهر ميكند.
در چنين پارادايم فرهنگي و فنآوري ،جنبشهاي اجتماعي عصر اطالعات و شكلهاي
نوين بس��يج سياس��ي 2به طور گس��ترده از ابزارهاي «ارتباطات خود-گزين» استفاده
ميكنند ،اگرچه از راههاي ديگر هم در صدد تأثير بر افكار عمومي بر ميآيند.
3
جنبشهاي اجتماعي از انواع گوناگوني از كنشهاي سايبري بهره ميبرند .النگمن و
موريس 4اين كنشها را آميزهاي از دو عامل ميدانند :نخست ،نوع كنش اجتماعي نسبت
به ش��بكه ،يا «از طريق ش��بكه» به اين معنا كه شبكه ابزار و فضاي اجتماعي است؛ و
دوم ،نوع فضاي اجتماعي يعني وابستگي اقتصادي ،سياسي و فرهنگي ((Langman,
 .& Morris, 2002به اين ترتيب ،كنشگري سايبر « از طريق شبكه» با مقولههاي زير
مورد توجه قرار گرفته است:
 )1فعاليت اينترنتي :اينترنت فضاي گس��تردهاي را براي حضور و فعاليت سازمانها و
كنشگران فراهم كرده است .سازمانهاي غيردولتي كه به شكل سنتي فعاليت ميكردند،
فعاليتهاي گذشته خود را در محيط اينترنت دنبال ميكنند.
 )2سرمايه و گردش اطالعات :اطالعاتي كه سازمان جنبشهاي اجتماعي در اينترنت
فراه��م ميآورند و ذخيره اطالعاتي آنها براي ارائه به كاربران ،به عنوان يك س��رمايه
1- mass self-communication
2- political mobilization
3- longman
4- Morris
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نگريسته ميشود .عالوه بر اين ،گستره ارتباطي آنها مانند در اختيار داشتن انبوه ايميل
كاربران ،امكان جلب حمايت مالي از س��وي طرفداران از طريق مجراهای ارتباطي ،از
سرمايههاياينجنبشهاست.
 )3رسانه جايگزين :جنبشهاي اجتماعي از ابزارهاي شبكه ،مانند سايتها ،فهرستهاي
پستي ،انجمنهاي مباحثه و اتاقهاي گفت گو براي عضوگيري ،اطالعرساني و جلب
توجه افراد مستعد بهره ميبرند .اين منابع جايگزين اطالعات ،و به شدت غيرمتمركزاند.
ي بهعنوان ابزار تفرقهاندازي در بين
 )4كنشگري سايبري مستقيم :جنبشها از فنآور 
صنايع يا سازمانهاي جهاني استفاده ميكنند .كنشگران سايبري اعم از دولتي يا غير
دولتي ،با توسل به سرپيچي مدني ،اعتصاب مجازي ، 1تعرض به سايتها و هك كردن
آن ها ،براي بيان اعتراض ،انتش��ار اطالعات ،تبلیغ سیاسی ،گيج كردن حريف و جلب
حمايت استفاده مي كنند
 )5رقابت و همراهي در اينترنت :دسترسي به اينترنت و ساختار اينترنت تابع كنشگرايي
هستند .گروههاي حمايتكننده گوناگون ،نوآوريهاي برنامه نويسي و انجام اقدامهاي
قانوني ،هدف شان تنظيم ساختار و قواعد دسترسي به شبكه اينترنت است .مانند جنبش
نرم افزار رايگان ،منبع باز،فراهم كردن امكان دسترسي طبقات محروم به اينترنت.
 .1-3-3آسيبشناسي شبکههاي اجتماعي

پديدهه��اي مول��ود فنآوريهاي نوين را میت��وان همچون س��اير پديدهها ،از منظر
آسيبشناس��انه نيز مورد مطالعه قرار داد .چنين رويکردي ،با توجه به فرصت يا تهديد
قلمداد کردن کاربرد اين پديدهها ،قابل تفسير است .در اينکه فنآوريهاي نوين اطالعات
و ارتباطات فرصتهاي بيسابقهاي براي فراهمآوري ،ذخيره ،پردازش ،و بازيابي اطالعات
(متني ،صوتي ،تصويري ،و چندرسانهاي) و نيز تعامل ،اشتراکگذاري ،تبادل اطالعات
در ش��بکه مهيا س��اختهاند ،ترديدي نميتوان روا داشت .اما ،هنگامي که به جنبههاي
اجتماعي و کاربردي اين پديدهها نگريسته شود ،به تناسب هنجارها ،زمينههاي اجتماعي-
فرهنگي ،ش��رايط اقتصادي -سياسي و ميزان توسعه يافتگي ،جنبههاي «فرصت» يا
«تهديد» مطرح ميگردد .در حقيقت ،در اين رويکرد ،مقصود ما ،آسيبشناسي فنآوري و
مصنوعات آن نيست ،بلکه آثار مترتب بر کاربرد آن است .تلقي تهديد ،زاييده شيوه کاربرد،
آثار و قضاوت درباره آثار فنآوري نوين است .شيفتگي صرف و مرعوب شدن در مواجهه
با پديدههاي فنآوري نوين ،مانند ش��بکههاي اجتماعي فضاي سايبر ،به همان اندازه
جامعه را آسيبپذير ميسازد که واکنشهاي تهديدانگارانه و مبتني بر دانش اندک و عدم
1- virtual sit-ins
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بصيرت کافي .تبديل شدن اين پديدهها به تهديد ،زاييده انفعال و از دست دادن زمان در
«انتخاب» است .در چنين شرايطي ،شبکههاي اجتماعي که ميتوانند کارکردهايي چون
اشتراک دانش ،انتقال اطالعات ،گفتمانسازي ،ايجاد همبستگي و تعامل سازنده ،داشته
باشند ،به داليلي که به آنها اشاره شد ،تبديل به دغدغ ه و معضلي ناخواسته ميشوند .با
عملکردهایی که تاکنون از شبکههاي اجتماعي در صحنه تحوالت جهاني شاهد بودهايم،
آسيبشناسي تعامل در اين شبکهها را ميتوان از جنبههاي گوناگوني مورد اشاره قرار
داد .مانند:
الف .شبکههاي اجتماعي ميتوانند کانونهاي شکلگيري گروههاي بزهکار ،کالهبردار
و هنجارشکن باشند؛
ب .شبکههاي اجتماعي ميتوانند به بروز جامعهاي دوقطبي منجر شوند؛ جامعه ای که
بخشي از آن ،با دسترسي ،مشارکت و کنشگري در شبکههاي اجتماعي به نوعي درک
از پديدهها و رويدادها دس��ت مييابد که متفاوت از فهم بخش ديگري از جامعه است.
اگر همين درک و برداشت گوناگون مبناي عمل قرار گيرد ،امکان وقوع پيامدهاي ناگوار
وجود خواهد داشت؛
پ .س��از و کارهاي کام ً
ال مؤثري ب��راي مراقبت و پيگيري اَعمال مجرمانه گروه ها و
باندهاي مروج فحشا و فساد در شبکههاي اجتماعي وجود ندارد؛
ت .دادههاي موجود در ش��بکههاي اجتماعي ميتوانند منبع اطالعاتي بسيار با ارزشي
براي س��ازمانهاي جاسوس��ي و دولتهاي متخاصم باشند و منافع ملي کشورها را به
مخاطرهاندازند؛
ث .سايتها دريچه ورود به شبکههاي اجتماعي سايبرهستند .با مسدود شدن ،از بروز
کارافتادن و هر نوع مشکل نرمافزاري/سختافزاري ،شبکه روابط و تعامالت در معرض
گسستگي کامل قرار ميگيرد؛
ج .امکان سوء استفاده از دادههاي شبکههاي اجتماعي براي تبليغات و سوداگري همواره
کنشگران را تهديد ميکند؛
چ .دولتها و سازمانها ميتوانند از توان موجود در شبکههاي اجتماعي براي عملي کردن
برنامههاي سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي و تبليغاتي خود بهرهبرداري کنند؛ و
ح .گروههاي هدف در شبکههاي اجتماعي ممکن است به طور ناخواسته در معرض سوء
استفاده افراد ،سازمانها و دولتها قرار گيرند.
در پايان اشاره به اين نکته الزم است که اين فهرست ميتواند بسيار طوالنيتر باشد و در
يک طبقهبندي منسجم ارائه گردد و در مطالعات مستقل و موردي به آنها پرداخته شود.
هدف از اشاره به آنها ،صرف ًا به معناي ديدن روي ديگر سکه است.
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.4نتيجهگيري

پارادايم نوين فنآوري ،بيش از پيش ،پيوستگي بين توسعه فنآوريهاي نوين و شکل
زندگي اجتماعي و کنشگري در عرصههاي اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي ،و مذهبي را مورد
توجه قرار داده است .پديده رسانه اجتماعي ،به عنوان مولود فنآوريهاي نوين اطالعاتي
و ارتباطي ،عرصههاي کنشگري را دگرگون ساخته است .اهميت و ابعاد اين دگرگوني،
هنگامي آشکارتر ميشود که از يک سو تأثيرهاي عيني اين رسانه در تعاملهاي اجتماعي
و پيامدهاي سياس��ي -اجتماعي آنها مورد توجه قرار گيرد و از س��وي ديگر ،به نقش
کنشگران و ويژگيهاي سازوکاهاي ارتباطي توجه شود.
فضاي س��ايبر ،عرصه ظهور و نقشآفريني رسانه اجتماعي است .کنشگران در فضاي
رؤيايي سايبر ،قواعد و قوانين حاکم بر فضاي فيزيکي و واقعي را پشت سرمیگذارند و با
سازوکارهاي متفاوتي ،سطح و محدوده روابط و تعاملهاي خويش را پايهگذاري ميکنند.
کنشگران ،با استفاده از ابزارهاي تکامل يافته وب ،2به مشارکت در معماري شبکهاي
از روابط پيچيده پرداخته و فضاي نوين تعامل را مبتني بر قواعد و عملکرد شبکههاي
اجتماعي فضاي سايبر پايهگذاري کردهاند .شبكههاي اجتماعي سايبري ،غالب ًا از ويژگي
«باز بودن» ،و «عدم تمركز» برخوردارند و ضمن داشتن انعطافپذيري و ايمني سطح
باال ،کنترل اجتماعي را با چالشهاي جدي روبهرو کردهاند.
س��ازوکارهاي ارتباطي نوين اينترنت ،براي ايجاد تعامل ،کنش��گران را به بهرهبرداري
هدفمن��د از اين فضا ترغيب نمودهاند ،بهگونهاي که اطالعات موجود در س��ايتهاي
شبکههاي سايبري ،بهعنوان منبع بسيار مهم برای مطالعه اين شبکهها و رفتار کنشگران
در تعاملهای درونشبکهاي ،از مهمترين بسترهاي مطالعه جنبشهاي اجتماعي قلمداد
شده اس��ت .حجم دادوستد ،اشتراکگذاري اطالعات و تعامل در شبکههاي اجتماعي
س��ايبر نشان از وقوع تغييرات ش��گرف در کيفيت و کميت جريان اطالعات در جوامع
دارد .اين جريانهاي اطالعاتي در شبکههاي اجتماعي ،با توجه به زمينههاي اجتماعي و
شرايط گوناگون ديگر ،ميتوانند منشأ تغييرات احتمالي باشند .تغييراتي که در يک طيف
بسيار گسترده ميتوان آنها را تعريف کرد.
منابع
بل ،ديويد ( .)1389درآمدي بر فرهنگهاي س��ايبر ،ترجمه مس��عود کوثري و حس��ين حس��ني ،تهران :انتشارات
جامعهشناسان.
دوران ،بهزاد ( .)1381تأثير فضاي سايبر بر هويت اجتماعي ،پاياننامه دكترا ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده علوم
انساني.
فضاي سايبر و شبکههاي اجتماعي
فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطالعاتی  /دوره اول ،شماره ،1پاییز و زمستان93 1390

 ترجمه احد عليقليان و،1 ج، جامعه و فرهنگ؛ ظهور جامعه شبكهاي، اقتصاد:) عصر اطالعات1380(  مانوئل،كاستلز
. انتشارات طرح نو: تهران.افشين خاكباز
. انتشارات رخدادنو، تهران، ترجمه سروناز تربتي، متافيزيك واقعيت مجازي.)1390(  مايكل،هايم
Anderson, Terry (2004) Theory and Practice of Online Learning. In Anderson, Terry &
Elloumi, Fathi, eds. Theory and Practice of Online Learning, p. Athabasca University.
Beer, David (2008) Social network(ing) sites revisiting the story so far: A response
to danah boyd & Nicole Ellison. Journal of Computer-Mediated Communication 13
(2):516529-.
Bell, David (2007) Cyberculture Theorists: Manuel Castells and Donna Haraway.
Routledge.
Ben-Yehuda, Efrat (2007). The Return of the Gift Society: Traditional Relations of
Exchange and Trust in Contemporary Technological Society. Master of Arts , Simon
Fraser University.
Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and
scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), article 11. http://
jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html (access: Apr. 22, 2010 ).
Brier, Søren (2010) Cybersemiotics and the question of knowledge. In:Information
and Computation. Gordana Dodig-Crnkovic & Mark Burgin(eds). World Scientific
Publishing Co.
Capilanou (2010) www.capilanou.ca/help/login-page/active-cms/glossary.html
Castells, Manuel (2007). "Communication, Power and Counter-power in the Network
Society". International Journal of Communication, Vol. 1, 2007, pp. 238266-.
Castells, Manuel (2009) Communication Power. Oxford University Press.
Crosbie, V. (2002). What is New Media?
http://www.sociology.org.uk/as4mm3a.doc
Cyberculture (2001) OED online. Oxford University Press. December.
Cyberculture (2010a)". American Heritage Dictionary of the English Language,
Fourth Edition. Boston: Houghton Mifflin.
Dalsgaard, C.(2008) 'Social networking sites: Transparency in online education',
presented at EUNIS 2008 - Vision IT - Visions for use of IT in Higher Education,
Århus, 24.6.2008 - 27.6.2008.
Ferdinand, P. (2000). The Internet, Democracy & Democratization. London: Frankcass
Publisher.
Folsom, Thomas C. (2007) Defining Cyberspace (Finding Real Virtue in the Place of
Virtual Reality) (2006). Tulane Journal of Technology & Intellectual Property, Vol. 9,
p. 75.
Forrest, Hare (2009) Borders in Cyberspace: Can Sovereignty Adapt to the Challenges
of Cyber Security? In: The Virtual Battlefield: Perspectives on Cyber Warfare, C.
Czosseck and K. Geers (Eds.).IOS Press. 2009 . p. p.88105-.
Freund, Alex (2010). Social media: so what is it for people in transition.
Fuchs, Christian (2009) Social Networking Sites and the Surveillance Society. Austria
Vienna, Forschungsgruppe Unified Theory of Information (Research GroupUnified
Theory of Information).
Golder, Scot; Wilkinson; Dennis and Huberman, Bernando (2006). “Rhythms of
social interaction: Messaging within a massive online network,” In: Communities

جامعهاطالعاتی

1390 پاییز و زمستان،1 شماره، دوره اول/ فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطالعاتی

94

and Technologies 2007: Proceedings of the Third Communities and Technologies
Conference (27 June), and at http://arxiv.org/PS_cache/cs/pdf/06110611137/v1.pdf.
(access: Aug. 2, 2010 )
Gripenberg, Pernilla (2005). ICT and the shaping of society: Exploring human-ICT
relationships in everyday life. (Ph.D. thesis) Helsinki: Edita Prima Ltd.
Haney, William S. (2006). Cyberculture, Cyborgs and Science Fiction: Consciousness
and the Posthuman. The Netherlands: Rodopi B.V.
Hine, Christine (2000) Virtual Ethnography. SAGE Publications.
Histper (2001) Analysis Network.
http://histper.co.uk/tcs/analysis%20network.html access: May. 2, 2011 ).
Holmes, David (2005) Communication theory : media, technology and society.
London: Sage.
Howcroft, Wayne ( 2010) Social Networking Time Line… lets start at 1997. http://
blog.afridesign.com/tag/sixdegrees/ (accessed May 2, 2011).
Huertas, M.A., Casado, C., Corcoles, C., Mor, E. & Roldan, A.E.G. (2007). Social
Networks for Learning: Wikis, Blogs and Tagging in Education. In Szucs A. & Bo
I. EDEN (2007) Annual Conference Book of Abstracts. European Distance and
ELearning Network.
Kaplan, Andreas M. and Haenlein, Michael, (2010) Users of the world, unite! The
challenges and opportunities of social media, Business Horizons, Vol. 53, Issue 1, p.
5968-.
Langman, L., & D. Morris (2002). Internet mediation: A theory of alternative
globalization movements. In M. Gurstein & S. Finquelievich (eds.), Proceedings of the
1st International Workshop on Community Informatics. Montreal, Canada, October
8, 2002.
Marmura, Stephen, (2008) "A net advantage? The internet, grassroots activism and
American Middle-Eastern Policy," New Media Society No 10.
McQuail , Denis (2003) New Horizons for Communication Theory in the New Media
Age. In: Valdivia, Angharad (ed) N. A Companion to Media Studies. Blackwell
Publishing. pp.4049-.
Petit, Christine (2004) Social Movement Networks in Internet Discourse (Presented at
the annual meetings of the American Sociological Association, San Francisco, August
17, 2004). http://irows.ucr.edu/papers/irows25/.htm. (accessed Jan. 10, 2011).
Reed, T.V.(2005) The Art of Protest. Univ ersity of Minnesota Press
Rheingold, Howard (1993). "Daily Life in Cyberspace". The Virtual Community:
Homesteading on the Electronic Frontier. HarperCollins.
Starr, Stuart H.(2009) Towards an Evolving Theory of Cyberpower. In: The Virtual
Battlefield: Perspectives on Cyber Warfare, C. Czosseck and K. Geers (Eds.).IOS
Press.
Suler, John(2004) The Psychology of Cyberspace. http://truecenterpoint.com/ce/
index.html
Thompson, John B (1995). The Media and Modernity: a Social Theory of the Media.
Stanford, CA: Stanford University Press.
Torres-Coronas, Teresa; Monclús-Guitart, Ricard; Rodríguez-Merayo, Araceli; VidalBlasco, M. Arántzazu and Simón-Olmos, M. José (2010)Web 2.0 Technologies: Social
Software Applied to Higher Education and Adult Learning. In: "Web Technologies:
Concepts, Methodologies, Tools, and Applications . Arthur Tattnall (ed) ". New York:

فضاي سايبر و شبکههاي اجتماعي
95 1390 پاییز و زمستان،1 شماره، دوره اول/ فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطالعاتی

Information science reference.
Tufekci, Zeynep (2008) Can You See Me Now? Audience and Disclosure Regulation
in Online Social Network Sites. Bulletin of Science, Technology & Society Vol. 28,
No. 1, February 2008.
Wasserman, Herman (2007)"Is a New Worldwide Web Possible? An Explorative
Comparison of the Use of ICTs by Two South African Social Movements," African
Studies Review, Volume 50, Number 1 (April 2007).
The Web 2.0 Glossary : R-Z (2011).
webtrends.about.com/od/web20/a/web20-glossary_2.htm (access: Apr. 22, 2011 ).
Wellman, B., & Berkowitz, S. D. (Eds.). (1988). Social structures: A network approach.
Cambridge, England: Cambridge University Press.
Williams, Kate and Durrance, Joan C. (2008) Social Networks and Social Capital:
Rethinking Theory in Community Informatics. The Journal of Community
Informatics, Vol 4, No 3.

جامعهاطالعاتی

1390 پاییز و زمستان،1 شماره، دوره اول/ فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطالعاتی

96

