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زنــدگــــی دوم
دقیقاً وسط زندگی اول

(های اجتماعیفرهنگ کاربری شبکه )

حسین حق پناه
97اردیبهشت –قزوین

دوره تربیت راهنمایان فضای مجازی



رسانه ی اجتماعی
چیست؟
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انواع رسانه های اجتماعی
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رسانه های اجتماعی

گفتگو محور انتشار محور

شبکه محور اشتراک محور

انواع ساحت های 
رسانه های اجتماعی در وب
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رسانه های اجتماعی انتشار محور. 1

یوسته یا مبتنی بر نیاز کاربران به انتشار محتوای پ
محتوای منتشر شده . موضوعی ایجاد شده اند

.  انواع گوناگون چندرسانه ای را در بر می گیرد
هر چند که پایه ی اصلی این گونه از رسانه های

.است« متن»اجتماعی 

(دانشنامه های آزاد)وبالگ ها و ویکی ها : نمونه شاخص
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رسانه های اجتماعی انتشار محور. 1
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رسانه های اجتماعی گفتگو محور. 2

و در رو با مبتنی بر نیاز کاربر به گفتگو و تعامل ر
این گفتگو. دیگر کاربران طراحی می شوند

.  دباش« یک به چند»و یا « یک به یک»می تواند 
، همچنین محتوای گفتگو می تواند شامل متن

.صوت، تصویر یا فیلم باشد

، تاالرهای گفتگو، برنامک های ...(یاهو چت، جی تاک، )چت روم ها : نمونه شاخص
...(واتس آپ، وایبر، ویچت، تانگو، تلگرام، )ارتباطی تلفن های همراه 
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رسانه های اجتماعی گفتگو محور. 2

Char Roomچت روم 
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رسانه های اجتماعی گفتگو محور. 2

Emailایمیل 

11



رسانه های اجتماعی گفتگو محور. 2

Forumتاالر گفتگو 
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رسانه های اجتماعی گفتگو محور. 2

برنامک های ارتباطی تلفن همراه
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رسانه های اجتماعی اشتراک محور. 3

مبتنی بر قابلیت به اشتراک گذاری انواع
محتوای چندرسانه ای در فضای مجازی ایجاد 

ای شده اند و معموالً با توجه به تفکیک قالب ه
. رسانه ای در دسترس هستند

یا مثالً شبکه به اشتراک گذاری عکس، فیلم
.صوت

سرویس اشتراک ویدیو یوتیوب، سرویس اشتراک عکس اینستاگرام: نمونه شاخص جهانی
سرویس اشتراک ویدیو آپارات، سرویس اشتراک عکس لنزور: نمونه شاخص ایرانی
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رسانه های اجتماعی اشتراک محور. 3
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رسانه های اجتماعی شبکه محور. 4

اطی مبتنی بر نیاز کاربران به تشکیل گروهای ارتب
ایجاد شده و ...( خانوادگی، دوستی، کاری، )مجازی 

شناخته « شبکه های اجتماعی»معموالً با عنوان 
بر پایه ی ارتباطات« شبکه های اجتماعی». می شوند

ز حقیقی و مجازی افراد شکل گرفته و در آن ها همه چی
.تحت تأثیر فرد و روابط فردی او می باشد

فیسبوک، گوگل پالس: نمونه شاخص جهانی
شبکه اجتماعی کلوب، فیس نما، تبیان، افسران: نمونه شاخص ایرانی
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رسانه های اجتماعی شبکه محور. 4
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کاربری
رسانه های اجتماعی

چگونه است؟
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رهگذران فضای مجازی
میهمانان
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ساکنان فضای مجازی
مستاجران
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مالکان فضای مجازی
صاحبخانه ها
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در 
نظام طبقاتی 

مجازی
افزایش تعداد 
تأثیرپذیران 

افزایش بیش از 
تعداد 

تأثیرگذاران 
.است
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از کاربری تا کارگری رسانه های اجتماعی
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چرا از 
شبکه های اجتماعی 

استفاده می کنیم؟
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ارتباط
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ارتباط دو طرفه

مشارکت در ساخت و توزیع پیام•

مصرف محتوا؟/ اشتراک / انتشار •
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ارتباط مجازی
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ارتباط فراگیر؛
تهدید یا فرصت؟

تلفن های همراه * 
امکان می دهند که آن 
هایی که دور از یکدیگر 
هستند، با هم در ارتباط 

.باشند

تلفن های همراه * 
امکان می دهند که آن 
هایی که با هم هستند،
.دور از یکدیگر بمانند 29



ارتباط فراگیر؛ 
تهدید یا فرصت؟

«  هم حضوری»روابط مبتنی بر 
همیشه شامل نزدیکی و دوری یا 

.همان قرب و بعد است
حضور= نزدیکی 
تخیل= دوری 

نوع سومی از حضور فراگیر و 
دایمی به لطف شبکه های 
:الکترونیکی فراهم شده است

!مجاورت مجازی 30



حذف شدن تمام محدودیت های جسمی و فیزیکی 
برجسته شدن ویژگی های ذهنی و فکری 31

مجازی و ارتباط حقیقیارتباط 



تعارض ارتباط مجازی و ارتباط حقیقی

32



نظر وقتی سرگرم دنیای مجازی هستیم، بدنمان چیزی زاید و نامربوط به
.می رسد و ذهنمان هر کجا که عالیقمان ما را ببرند می رود

م اما کسی سعی نمی کند بفهمد اگر ما خودمان را به تعامالت بدون جس
محدود کنیم، چه چیزی را از دست خواهیم داد؟
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در ارتباط مجازی چه به دست می آوریم؟
و چه از دست می دهیم؟
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دگرگونی در ارتباط
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ارتباط فراگیر؛
تهدید یا فرصت؟

ظهور همجواری مجازی، پیوندهای انسانی را 
:به طور همزمان

بیشتر
سریع تر

سطحی تر
شدیدتر

و کوتاه تر
همجواری مجازی می تواند هم به . می کند

طور واقعی و هم به طور استعاری فقط با
.فشردن دکمه ای پایان یابد
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معنای جدید اعتماد، انزوا و بدبینی به جهان
37



دو جهانی شدن و بحران تنهایی
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دو جهانی شدن و بحران تنهایی
39



!تنهایی مدرن
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!اشباع ارتباطی؟

اطات فرهنگ از دین پیش گرفته است و ارتب
رسانه ها بر فرهنگ حاکم شده است و 

.  کنندی بیش از نیاز ارتباطات فعالیت م
هنگ متاسفانه ما در جامعه بیش از نیازمان فر

.دداریم و همین فرهنگ ها مساله ساز شده ان
دکتر ابراهیم فیاض

ایگردهمایی انجمن سواد رسانه دومین 

1395شهریور6
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؟«رابطه حقیقی»جایگزین « رابطه مجازی»

روابط حقیقی بر تعهد متقابل تأکید می کنند 
.و عدم تعهد و آزادی را نفی می کنند
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؟«رابطه حقیقی»جایگزین « رابطه مجازی»

.استانپیوستن و گسستن همزممظهر ماتریسی برای « شبکه»
نمی توان شبکه ها را بدون امکان انجام دادن این دو 

.فعالیت همزمان تصور کرد
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تر بسط سریع
صمیمیت و 
نزدیکی در

اینترنت

ی امکان پی ریز
ی رابطه بر مبان
اساس تر 

همچون عالیق 
مشترک
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بیگانگان در ترن



...ما و حریم خصوصی 

عمومی سازی 
حریم خصوصی

خصوصی سازی 
حریم عمومی

45



...ما و حریم خصوصی 
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...!ما و برادر بزرگه 
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!شبکه های اجتماعی و بایگانی اطالعات
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دسترسی

به اطالعات•

به اشخاص•

به دوستان•

به ارتباطات•

!!چی ؟#به •
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به اشتراک گذاری
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!به اشتراک گذاری؟
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!به اشتراک گذاری؟
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!به اشتراک گذاری؟
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!مراقب اطالعات آشغال باشیم



اسطوره آزادی و انتخاب شخصی-۱
اسطوره بی طرفی-۲
اسطوره تغییرناپذیری طبیعت -۳

انسانی
فقدان تعارض های اجتماعی-۴
تعدد رسانه ها و آزادی آن-۵

وسایل ارتباط جمعی و 

اسطوره های شیلر 

1919
تا

2000
آمریکا



:هربرت شیلر
انقالب اطالعات مانند انقالب 

لد صنعتی در نظامی طبقاتی متو
اطالعات و فن آوری . شده است

برای آن ها که های اطالعاتی 
د تولیقادرند پول آن را بپردازند

.می شود
آن هایی که نظام طبقاتی رو به 

پایین دارند، هر چه بیشتر در 
فرو می « اطالعات آشغال»باتالق 

.روند

اتنظام طبقاتی اطالع



نظام سرمایه داری
در

دنیای اطالعات

اطالعات آشغال

سرگرم می کند
( مثل تفریحات و شایعات)

اما اطالعات با ارزش کمی 
.را ارایه می نماید



!اشتراک گذاری؟به 
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دید پذیری

خود افشاگری•
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دید پذیری

خود افشاگری•
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دید پذیری

خود افشاگری•
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دید پذیری

:خود افشاگری•
!کدام خود؟•

خود موجود؟•
خود مطلوب؟•
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هویت یابی
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هویت یابی

65

:هویت پاسخ به این سوال است

«من کیستم ؟ » 



هویت یابی

تعلیق هویت هویت یافته

پراکندگی هویت توقف هویت

تنوع هویتی کاربران 

رسانه های اجتماعی
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فانتزی
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...مغزهای بزرگ، دست های کوچک 
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!سرگرمی
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!پرستیژ اجتماعی
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راقیانوسی به عمق یک سانتی مت
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اقیانوس یک سانتی متری

سواد تصنعی•

توهم دانش•
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تصویری شدن ذهن، 
کاهش تمرکز و ضعف حافظه

درک و شعور کتابخوان 73
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تغییر در گروه های مرجع
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تأثیرگذاری مجازی متناسب با هویت 
مجازی
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تغییر در گروه های مرجع
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سلبریتی ها
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سلبریتی ها
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...خلوت زدایی 
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بی آموزش، بی قانون، بی نظارت



یم؟چطور دربارۀ کتاب هایی که نخوانده ایم حرف بزن
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چه باید کرد؟
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!چه باید کرد؟

مبدانی

بخواهیم

یمبتوان
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سوق یافتن 

به سوی

دنیای مجازی

جذابیت های 
دوره ی نوجوانی

و جوانی

بلوغ و 

خالء های عاطفی

ی کم استقالل طلب
هزینه

عی پرستیژ اجتما
در جمع دوستان 

و اطرافیان

...برخی راه حل ها بیرون رسانه است 



مدیریت مصرف
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تکسب مهارت مطالعه کردن با ممارس•
کسب مهارت مطالعه نکردن با درایت•
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رده بندی سنی کاربری رسانه های اجتماعی
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صیانت از حقوق کودک و نوجوان
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استفاده یا مالکیت ؟
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!شبکه های اجتماعی
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رسانه های اجتماعی تخصصی
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...بازگشت قـ 
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چه باید کرد؟
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haqpanah.ir
haqpanah@chmail.ir

کهگاهآنامازیند،میزمینبررو،شبدزدانکههستندایفایدهمفیدهنگامیتاحصارها.بترسیمنباید.خودماندربارهاما...

شر  ازرامادبتواننحصارهاییکهاندیشهاینازبایدپسکرد؟اطمینانحصارهابهتوانمیچگونهآیند،میفرودآسمانازدزدان

جرئتافیکاندازهبهواقعیت،باشدنروبهرودرباید«.کردبناآتشفشاندامنهدرراخانه»وشدبیروندارند،محفوظهاماهواره

.داشتشجاعتو

رستاخیز جان–انفجار اطالعات 
سید مرتضی آوینی
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معرفی کتاب

مجموعه کتاب های سواد رسانه ای میزان

یل اسماع–حمیدرضا آیت اللهی : نویسنده
....رمضانی و 

فهم: ناشر



معرفی کتاب

رسانه ای_سواد_نهضت#هشتگ 150

حسین –سید  بشیر حسینی: نویسندگان
حق پناه

مسیر-رواق اندیشه : ناشر



معرفی کتاب

سواد رسانه

محمد محمدی: نویسنده

سوچا: ناشر



معرفی کتاب

ه و تکنیک های عملیات روانی در حوزه رسان
خبر

احمد قدیری ابیانه: نویسنده

دانشیاران ایران: ناشر



معرفی کتاب

اینترنت با مغز ما چه کار می کند؟

نیکالس کار: نویسنده
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معرفی کتاب

درباره اینترنت

هیوبرت دریفوس: نویسنده

ساقی: ناشر



معرفی کتاب

زندگی در عیش مردن در خوشی

نیل پستمن: نویسنده

مرحوم صادق طباطبایی: مترجم

اطالعات: ناشر
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