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مقدمه
برايهرکسکهشرايطفرهنگیواجتماعیجامعهامروزايرانرارصدودرمیاننسل
جديد آن زندگی میکند تغییر هنجارها و ارزشهاي حاکم بر آن در سطح جامعه،
خصوصاً در میان جوانان ملموس است .ادبیات روزمره جوانان تحت تأثیر شبکههاي
اجتماعیدچارتغییرشدهاست.پاسخبهپرسشهايیکهشايدتاچنددههگذشتهجواب
شد،امروزهدرمیانبسیاريازجوانانبهراحتینیستو


هاپیدامی

واضحوبديهیبرايآن
.درارتباطبامفاهیموارزشهايحاکمبرجامعهايراندردودهه

بداهتگذشتهراندارد
ابتدايی پس از انقالب ،امروز اتفاقنظر وجود ندارد و مطابق با «موج سوم طرح ملی
هاونگرشهايايرانیان»کهدرسال 4364اجراشد ،بیشازنیمیازمردم


سنجشارزش
خیصامردرستازنادرستدچارترديدبودهوبهيکمعناشاهدازهمگسیختگی

درتش
هنجارهاياوضعیتآنومیکازديدمرتنهستیم.ازنظرمرتن،آنومیبهشرايطاجتماعی
گفتهمیشودکهدرآنهنجارهاياجتماعیفاقدکارايیالزمباشندوتأثیرخودرابررفتار
عبارتديگرمرتنمفهومآنومیرابه


جامعهازدستبدهند؛به
بخشهايوسیعیازافراد
فشارياطالق میکندکه وقتیهنجارهايپذيرفتهشده با واقعیتاجتماعی درستیزقرار
بگیرند،بررفتارافرادواردمیآيد(گیدنز .)441:4334،

ازسويديگرامروزهباگسترشکاربردهايفناورياطالعاتوارتباطاتدرزندگی
روزمرهشاهدشکل گیرينسلجديديازابزارهاياينترنتیهستیمکهامکاناتبیشتريرا

هاياجتماعیمجازيبهعنوان

برايروابطدوسويهوچندسويه،فراهمآوردهاست.شبکه
ترينمصاديقاينامربهمحلیبرايحضوراقشارمختلفمردموگروههايگوناگون


مهم
جامعه بهويژ ه جوانان و دانشجويان شده است .لذا جوانان و دانشجويان از آن بهعنوان
محملی براي تبادل آرا ،افکار و تأمین نیازهاي متناسب با زندگی اجتماعی خود بهره
میبرند .

هادراختیارکاربرانخودقرارمیدهند،دوعامل-4


درکنارامکاناتیکهاينشبکه
ورودفرهنگسايرمللازطريقانتشاراخبار،تصاوير،فیلمهاو

انتقالسريعاطالعاتو-8
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 ...نیز منجر به تغییرات هنجارها ،ارزشها و در معناي کلی سبک زندگی کاربران اين
هادرگذرزمانشدهاند .

شبکه
تغییراتسريعدرفناورياطالعات وارتباطات واهمیت نقشرسانههادر زندگی
کهيکیازآنها

شخصیوگروهیافرادجامعه،پیامدهايمختلفیرابههمراهداشتهاست
پررنگ شدن تغییرات در زمینه ارزشهاي اجتماعی ،فرهنگی ،اخالقی ،قانونی ،دينی و
هاوايدههاينو،بهتعبیر


عنوانمنبعنشرواشاعهنوآوري

سانکهرسانهبه
غیرهاست.بدين
زشهايبیننسلیتأثیرگذاشتهاست .
دونالداينگلهارتبرتفاوتار 
قبحزدايی از محتواي
يکی از تغییرات قابلبررسی مرتبط با ارزشهاي فرهنگی  ،
جنسی ،رکیک و مبتذل است .امروزه با گسترش فناوريهاي جديد و شکلگیري
عرصههايعمومیجديدنوعمواجههبااينمضامیندرحالتغییراستکهمیزانآننیازبه

بررسیبیشتردارد.بهطورمثالاگردرگذشتهعموممردمازبکاربردنالفاظرکیک و

مبتذل در حضور افرادي با جنس مخالف اجتناب میکردند ،امروزه به نظر میرسد در
شبکه هاياجتماعیجديداينوضعیتدرحالتغییراستامادرموردمیزاناينتغییرات
اطالعکافیوجودندارد .
به طورکلی ،با گسترش فناوري اطالعات در زندگی روزمره ،امکان بیشتري براي

فراهمشده است .توسعه شبکههاي اجتماعی مجازي ،با
روابط دوسويه و چند سويه  ،
برانداختن کلیتهايفرهنگیوتغییراتاجتماعیمتعاقبآن ،بسترساز ظهور شکلهاي
جديد آنومی است .ازجمله ،با رشد شبکههاي اجتماعی مجازي ،ديدگاهی در جامعه
تقويت میشود که نوعی خودمختاري بیهنجارگونه را بسط داده است .درعینحال،
دگرگونی محیط ارتباطی بر فرايند ساخت معنا نیز تأثیر گذاشته و ازآنجاکه ارتباطات
مجازي از قاعده خاصی پیروي نمیکند ،ساخت معنا نیز دچار بیقاعدگیهاي جديدي
شدهاستکهاينوضعیتمنجربهتقويتنوعیبیهنجاريياوضعیتآنومیکمدنظر
مرتندرجامعهايرانشدهاستکهدرآنهنجارهاياجتماعیفاقدکارايیالزمهستندو
دادهاند .همراستا با
ازدست 

تأثیر خود را بر رفتار بخشهاي وسیعی از افراد جامعه 
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ويژگیهايذاتیشبکههاياجتماعیمجازي،معماروديگران()4364ازبحرانهويتدر

سايه گسترش فضاي مجازي سخن گفته و آزاد و ارمکی و غیاثوند ( ،)83بشیريه ()83
هايشاننشاندادهاند .

وجودنوعیبیهنجاريوآنومیدرجامعهايرانرادرپژوهش
ناهنجاريهاوياعاديشدن

ازنشانههاياينوضعیتآنومیکدرجامعهايران،رواج
آنهاست بهنحويکه بسیاري از رفتارهاي آنومیک زشتی خود را از دست میدهند.

ازجملهمصاديققابلبررسیدررابطهبااينناهنجاريها،بیانمحتوايرکیک،جنسیو

مبتذلدربرابرجنسمخالفوياکسانیاستکهفردارتباطرسمیوغیرصمیمانهبااو
دارد .ويژگی مشترک اين نسل ،استفاده روزانه از شبکههاي اجتماعی مجازي است و
فقدانقباحتِمحتوايجنسیومبتذلبهعنوانيکازشاخصهايآنومیفرهنگی،دراين
گروهسنیقابلبررسیاست.برهمیناساسآنچهفارغازمتغیرهايزمینهاينظیرجنسیت
گروهسنیمشترکاست،ابزارارتباطیآنهاستکهازطريق

وتحصیالتدرمیاناين
رسانهاي مبتنی بر موبايل و شبکههاي اجتماعی مجازي ايجاد میشود .گسترش
پیام 

روزافزون شبکههاي اجتماعی مجازي در میان ايرانیان ،بر سبک زندگی ،ارزشها و
هنجارهاي آناناثرگذار بوده استاما به علت سرعت باالياينتحوالت،پژوهشها و
تحقیقات الزم و کافی براي ارزيابی اين تأثیرات صورت نگرفته است .به همین دلیل
هاياجتماعیبرقبحزدايیازمحتوايمبتذلبرايفهم


شناختتأثیراتاستفادهازاينشبکه
بخشیازتحوالتموجوددرجامعهايرانوبهعنوانيکیازمصاديقآنومیضرورتدارد .

دورکیمپیامدشرايطآنومیکرادريکجامعهسستشدنهمبستگیاجتماعیو
داند.درنتیجهاينشرايطبحراناجتماعیوازهمپاشیدگیاجتماعی


پیوندهايگروهیمی
آيدوپیوندهايگروهیفردتضعیفمیشوند(آرون.)393:4394،مرتننیز،در


پیشمی
رنابهنجارراتوضیحمیدهدکهمصاديقآنبروکراسی

شرايطآنومیکچهارالگويرفتا
مخرب،انواعمشاغلوفعالیتهايغیرقانونیمثلاحتکار -قاچاق وکالهبرداري -اعتیاد
هايسامانيافتهويابیسامانهستند(اسکیدمور .)4338،

ونهايتاشورشوخشونت
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بنابراين درصورتیکه شبکههاي اجتماعی مجازي به بازنمايی و تقويت وضعیت
آنومیک جامعه ايران کمک کند ،مطالعه آن در اين پژوهش میتواند برنامهريزان و
سیاست گذارانکشوررانسبتبهتحوالتومخاطراتاحتمالیاينوضعیتآگاهنمايدو

گذاريدقیقتريدرمواجهه بااين

لذاهدفاز انجام اينپژوهشآناستکه سیاست
ايکهاينپژوهشآنرابررسیمیکندآناست


جامشود.بههمینجهتفرضیه
شبکههاان
کهتويیتربهعنوانيکعرصهعمومیجديد،زشتیاستفادهازمحتوايجنسیومبتذلرااز
زدايیازمحتوايجنسی،رکیکومبتذلبهعنوانيکیاز

بینمیبردودريککالمباقبح

رايطآنومیکمنجرمیشود .

مصاديقآنومی،بهتشديدش

 -9مطالعات پیشین
در رابطه با نقش شبکههاي اجتماعی مجازي و تولید محتواي مبتذل و رکیک
پژوهشهايیدرداخلوخارجازکشورانجامشدهاست .

در میان پژوهشهاي داخلی ،عبداللهینژاد و مجلسی ( )4363در پژوهش خود به
موضوعخشونتکالمیدرفضايمجازيپرداختندوباتحلیلمضمون 4311کامنتاز
صفحات   46سلبريتی ايرانی که حاوي خشونت کالمی بود که ازجمله اين مضامین
ناسزاهاي رکیک و جنسی بوده است .نويسندگان در اين پژوهش معتقدند که فضاي
مجازي بستر مناسبتري براي بیان نازاهاي رکیک است و دلیل وجود حجم زيادي از
گذارندعنوانکردهاندومعتقدند


ناسزاهايرکیکرادرگمنامیافراديکهکامنتمی
کهاينکاربرانمی توانندفارغازهرگونهمسئولیتناشیازکالموذيلعناوينیساختگی،

خشمخودرابروزدهند.
درپژوهشديگريدررابطهبااينستاگرام،مواليیودهقان()4363درپژوهشخود
با عنوان «تقابلهاي اخالقی در تعامالت کاربران ايرانی رسانههاي اجتماعی) قضاوت
کاربرانشبکههاياجتماعیپیرامون 9رويدادحملهتعداديازکاربرانايرانیبهصفحه
فیس بوک لیونل مسی ،انتشار ويدئويی از لحظه مرگ مرتضی پاشايی در بیمارستان،

انعکاسدعوايآزادهنامداريوفرزادحسنیدرصفحهنامداري،حملهتعداديازکاربران
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شده،انتشارعکسهايبدنيکبیماردرصفحه


سوارکشته

ايرانیبهصفحهدخترپورشه
يک پزشک و حمله تعدادي از کاربران ايرانی به صفحه مهمان برنامه ماهعسل را در
اند.روشآنها


موردبررسیقرارداده
هاياجتماعیفیسبوک،تويیترواينستاگرام

شبکه
هايمذکورمیباشدوپس

دراينپژوهشمبتنیبرارزيابیکامنتهايموجودپايینپست
از بررسی يافتههاي خود نوعی تغییر نگرش نسبت به تعاريف پذيرفتهشده در اخالق
کردهاند و
رسانهاي در میان برخی جماعتهاي کاربران رسانههاي اجتماعی را مشاهده  

نوعی تغییر نگرش در مفهوم اخالق رسانهاي و اخالق عمومی را در میان کاربران اين
هانتیجهگرفتهاند .

شبکه
اين تغییر نگرش در مفهوم اخالق عمومی در شبکههاي اجتماعی مجازي میتواند
باعثايجادوضعیتیآنومیکنیزبشود.
کوثري()4384درمقالهخودباعنوان«آنومیاجتماعیدراجتماعاتمجازي»بهاين
پرسشپاسخدادهاستکهآيااينترنتمحیطیازنظرهنجاريآنومیکاستيامیتواناز

نوعی نظم اجتماعی غیرقابل رؤيت که بر اساس هنجارهاي اجتماعی در فضاي مجازي
است،سخنگفتوبهايننتیجهرسیدهاستکهاجتماعاتمجازيهمچوناجتماعات
واقعی بهسوي نوعی نظم هنجارمند حرکت میکنند که کامالً شبیه به اجتماعات واقعی
است.بااينحال،نظیراجتماعاتواقعیدرايناجتماعاتنیزآنومیبهاشکالمختلفیيافت
میشود و میتوان نشانههايی از هر سه نوع آنومی (بیهنجاري ،تضاد هنجاري و عدم

مشروعیتهنجاري)رادراجتماعاتمجازيديد.
همراستا با بررسی نظم شکل گرفته در اجتماعات مجازي ،در پژوهش ديگري با

عنوان «نقش رسانههاي مجازي در تغییرات ارزشهاي اجتماعی با تأکید بر شبکههاي
اجتماعیتلگراموفیسبوک»،تأثیرشبکههاياجتماعیمجازيبرارزشهاياجتماعینیز

موردبررسی قرارگرفته است .فرامرزيانی و همکاران ( )4363به بررسی نقش استفاده از
بوکبرتغییراتارزشهاياجتماعیبیندونسلجوان


هاياجتماعیتلگراموفیس
شبکه
اند.روشتحقیقدراينپژوهشبهصورتپیمايشی


سالدرجامعهايرانیپرداخته

ومیان
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نشانمیدهدکهاستفادهازشبکههاياجتماعیفیسبوکو

بودهاست.نتايجاينپژوهش 
تلگرامباعثکاهشگرايشنسلجوانبهارزشهاياجتماعیجامعهايرانیشدهاست.

هاياينتحقیق،بینمیزانبهرهمنديازشبکهاجتماعیفیسبوکو

همچنینبراساسيافته
تلگرام با ارزشهاي اجتماعی فردگرايی ،انتخاب پوشش مدرن و معیارهاي ظاهري
همسرگزينی در بین هر دو نسل جوان و میانسال رابطه معنادار و مستقیم است اما در
ارزشهاي اجتماعی قانونگرايی ،دينگرايی ،مسئولیتپذيري و معیارهاي اخالقی
همسرگزينیوانتخابپوششسنتی،رابطهمعنادارومعکوساست .
درمیانپژوهشهاياخیرخارجینیز)Mathew el al, 2019(،درپژوهشیدررابطه

هايیبامحتوايتوهینآمیزوتنفرآمیز،4نحوهانتشاراينقبیلمطالبدرون

باگسترشپست
هايآنهاکهبابررسیبیشاز84میلیونپستازمیان344

شبکهرابررسیکردهاند.يافته

آمده،نشانمیدهدکهسرعت

کاويبه 
دست

هزارکاربردرسايت«گب»8کهازطريقداده
آمیزازسرعتانتشارمطالبعادياست.آنهاازطريقتعیینبرخیاز


انتشارمطالبتوهین
کلیدواژهها ،مطالب توهینآمیز را از مطالب عادي جدا نمودند .آنها همچنین در اين

کنندبهمراتببیشازساير

پژوهشدريافتندکهکاربرانیکهمطالبتوهینآمیزمنتشر می

کاربرانبهيکديگرمتصلهستندودرمیانخودشانبشدتبهيکديگرمرتبطاند .

درپژوهشديگريدررابطهباسخنانتوهینآمیزوتنفرآمیزعلیهاقلیتهايجنسیتی

واجتماعیدرتويیتر)Lingiardi et al, 2019(،باروش«مبتنیبرواژگان»3وباتعريف
کلیدواژههاي توهینآمیز ،به تحلیل  836،936،8توئیت از میان  836هزار و  488کاربر

گروهراتعريفکردندکهدرتويیتربیشترينمطالبتوهینآمیزنسبتبه

پرداختند.آنها9

آنها منتشر میگردد که اين  9گروه عبارتاند از -4 :زنان -8 ،مهاجران-3 ،

معلوالنونقشهانتشارمطالبتوهینآمیز

همجنسگرايان -4،مسلمانان -3،يهوديانو -9
هاراترسیمکردندودريافتندکهبیشترينمطالبتوهینآمیزعلیهزنان(%9104


نسبتبهآن

1. Hate Speech
2. gab.com
3. lexicon-based
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گروهمذکوربیشترينمخاطبمطالبتوهینآمیز

مطالب)بودهاستونتیجهگرفتندکه 9
درتويیترهستند .
جمعبندي کلی بايد گفت که يافتههاي عبداللهینژاد و مجلسی (،)4363
در يک  
)برشکلگیريبخشیاز

مواليیودهقان(،)63فرامرزيانیوهمکاران()63ودودي(64
هاياينپژوهشازجملهتأثیرمنفیاستفادهازشبکههاياجتماعیمجازيبرارزش


فرضیه
و فرهنگ کاربرانشان و رابطه استفاده از اين شبکهها با تقويت بیهنجاري و ناهنجاري
کمک کرده است .بااينحال يافتههاي کوثري ( )84مبنی بر شکلگیري نوعی نظم
هنجارمند درون اين شبکهها و يافته شدن اشکال مختلف آنومی در اجتماعات مجازي
نوعیاينمفروضهوحدساولیهرابهچالشمیکشد.


به
پژوهش متئو همکارانش ( )8146نیز ازاينجهت قابل توجه است که به نقش
ودنبالشوندگان8درتويیتر)اشاره

صورتمثالگروهدنبالکنندگان4


هايمجازي(به

گروه
هاباانتشارمحتوايتوهینآمیزارتباطدارد.


دهدکهحضوردراينگروه

کندونشانمی

می
همچنینروشپژوهشانجامشدهدرپژوهشهايمتئوهمکارانش()8146ولینگیارديو

آمیزدرامرتحلیل،الهامبخشروش


هايتوهین

)واستفادهازکلیدواژه
همکارانش(8146
پژوهشاينمطالعهاست .
هايداخلیصورتگرفتهبهاينپرسشپاسخندادهاندکهدر

بااينوجود،پژوهش

طولسالیانمتمادي،رفتارکاربرانشبکههاياجتماعیمجازيچهتغییراتیداشتهاستو
اين پژوهش به دنبال آن است که با روندشناسی اين رفتار ،تحلیلی جامعتر از تأثیر
شبکههاياجتماعیمجازيبرفرهنگوارزشهايکاربرانشارائهدهد.اينتحلیلمبتنی
بر دادههاي حاصل از دادهکاوي و روش تحلیل مضمون اين دادههاست که در ساير
پژوهشهايمذکورخألوفقدانايننوعتحلیلکامالًاحساسمیگردد .



1. Follower
2. Following
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 -2مباني و چارچوب نظري
استفاده از الفاظ جنسی ،رکیک و مبتذل در فرهنگ ايرانی و اسالمی امري قبیح تلقی
می گردد .بهلحاظ هنجارهاي حاکم برجامعه ايران نیز،بهکار بردن اينالفاظدر برابر

نسمخالفياکسانیکهباآنهارابطهرسمیوغیرصمیمانهبرقراراست،امريناهنجار

ج
دانستهمی شود.بههمینجهت،شیوعاستفادهازالفاظمبتذلدربرابرکسانیکهباآنها

رابطهرسمیبرقراراستوياازجنسمخالفهستندوعاديشدناينوضعیتدرجامعه،
گونهکهدربخشهايپیشینذکرشد،آنومیبهشرايط


ومیاست.همان
يکیازمصاديقآن
اجتماعیگفتهمی شودکهدرآنهنجارهاياجتماعیفاقدکارايیالزمباشندوتأثیرخود
رابررفتاربخشهايوسیعیاز افرادجامعهازدستبدهند.لذاعاديتلقیشدناستفادهاز
الفاظرکیکنشانمیدهدکههنجارهاياجتماعیپیشینديگرکارايیالزمراندارندو

اينامررامیتوانيکیازمصاديقآنومیدرنظرگرفت .
ازآنجايیکهاينپژوهشبهدنبالپاسخبهاينسؤالاستکهآيااستفادهازتويیتر
باعثازبینرفتنزشتیاستفادهازکلماترکیکومبتذلمیشودياخیر،بنابراينچنین
امريرابطهمستقیمیباموضوعآنومیدارد.بههمینجهتبرايتبیینعللشکلگیرياين

وضعیتآنومیکوقبح زدايیازمحتوايمبتذل،بررسینظرياتمربوطبهآنومیوعلل

گیريآنازديدجامعهشناسانمختلفضرورتداردوچارچوبنظرياينپژوهش


شکل
بامرورايننظريههاترسیمگرديدهاست .


 -9-9آنومي و معناي آن
آنومیازنظرريشهلغويبهمعنايفقدانهنجارهاوقوانیناستودرفارسیمعادلهايی

چوننابهنجاريونابسامانیيافتهاست(ساروخانی.)43:4381،آنومیاصطالحیاستکه
گرفتهشده
بیهنجاري»  
بیقاعدگی»يا« 
ترجمهآندشواراست ،امااساساًبیشتربهمعناي« 
است.برخیمفسرانايناصطالحرانزديکبهمفهومبیگانگیمیدانند.
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 -2-9دورکیم و آنومي
شناسیکجرفتاريوانواعصور


هايجامعه

تريننظريه

دورکیميکیازمهم
نظريهآنومی 
يهاي اجتماعی است که آنومی را در معناي بیسازمانی ،اختالل ،اغتشاش،
نابهنجار 

گسستگی،بی هنجاريدرنظامجمعیدرنظرگرفتهاست.انديشمندفرانسوي،آنومیرادر

کتابخودکشیمعادلواژهفرانسوي«اختالل»4قراردادهوازآندرمفهومعدمالتزامبه
عنوانيکیازپیشگامانعلمجامعهشناسیو


قواعداخالقیاستفادهکردهاست.دورکیمبه
ازسرآمدانروشاصالتواقعیتاجتماعیبااستفادهازروشتجربیبهمطالعهانحرافو
بیهنجاري اجتماعی پرداخته است .در ديدگاه دورکیم ،آنومی به مفهوم فقدان اجماع

دربارهاهدافاجتماعیوانتظاراتجمعیوآنچهجامعهبهعنوانقواعدوالگوهايعمل
براياعضايخودمتصورشدهاست،بهکاررفتهاست(محسنیتبريزي.)33-38:4383،

دورکیم با توجه به دوگانه نظم و آشوب اجتماعی ،بر عوامل مؤثر بر ايجاد آنها
پرداختهاست.ويدردوسطحفرديواجتماعی،بهبررسیاينمسئلهپرداختهاستکه
تحت چه شرايط و تحوالتی در درون فرد و با وقوع چه حوادث وقايعی در محیط
سامانیوآشوبتبديلمیشود .


اجتماعی،اقتصاديوسیاسی،نظمموجوددرجامعه،بهبی

 -9-9آنومي و شرایط اجتماعي
شناسان،ريشهشکلگیريآنومیرادرشرايطاجتماعیوپیوندهايافراد


ازجامعه
برخی 
هايیکهفردعضوآناستوافراديکهفردباآنها


ها،گروه

اند.بهعقیدهآن

عنوانکرده
تواندبهتقويتياتضعیفارزشهاوهنجارهامنجرشود.

همنشیناستوارتباطداردمی
توانديکیازعللاساسیشکلگیري


ثباتیاجتماعینیزمی

تگیوبی
همچنینازهمگسیخ

آنومیباشد .
ادوين ساترلند تحت تأثیر نظريات شاو مک گی عنوان میکند رفتارهاي انحرافی
نشینیوپیوستگیباديگرانآموختهمیشود.به


يقهم
مانندسايررفتارهاياجتماعیازطر
نظر ساترلند کجرفتاري يادگرفتنی بوده و ارثی يا محصول بهره هوشی پايین نیست ،در
1. Dereglement
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تعامل با ديگران آموخته میشود ،در درون گروهها آموخته میشود و تأثیر رسانههاي
جمعیدرمرحلهبعديقرارمیگیرند.تفاوتبهلحاظفراوانی،شدت،دوام،سنافرادو
تأثیرپذيري افراد در ايام کودکی و جوانی در اين امر مهم هستند (صديق سروستانی،
)بهعبارتبهتر،هرچهمیزانفراوانی،شدتودوامارتباطاتدرونگروهیو

49:4383
حاويانحرافاترفتاري،بیشترباشد،تأثیرپذيريفردازاعضايگروهبیشترخواهدبودو
رفتاريرايادمیگیرد.


فردداخلاينگروهکج
بهنظرساترلندجرممرتبطباتفاوتارتباطاتاستوعلتگسترشناهنجاريهابراثر
فرهنگهاي


ايکهدارايخرده

کاراستيعنیدرجامعه

هايخالف
اشاعهخردهفرهنگ
یتهايغیرقانونی هستندو
گوناگوناست برخیمحیطهاياجتماعیمعموالًمشوق فعال 
افراد در اين محیطها از طريق ارتباط با ديگران که حامل هنجارهاي تبهکارانه هستند،
بزهکار يا تبهکار میشوند .ازنظر ساترلند فعالیتهاي غیرقانونی تا حدودي همانند
عنوانوسیلهايبرايهماننیازهاوارزشهايعامبه


شودبه
فعالیتهايقانونیفراگرفتهمی
کارمیروند(نادريوديگران .)489:4361،

تروايس هیرشی بهعنوان پايه گذار نظريه کنترل اجتماعی ،علت همنوايی افراد با
هنجارهاياجتماعیرا،پیوندهاياجتماعیمعرفیمیکند.بهنظرهیرشیباسستشدن

پیوندهايی که افراد را به جامعه متصل میکنند ،تمام افراد بهطور بالقوه قانونشکنی را
شوندزيرامیترسندکه


تجربهخواهندکردولیبااينتفاوتکهبیشتراينافرادکنترلمی
رفتارهايغیرقانونیآنهابهروابطشانبادوستان،خانواده،همسايگانلطمهبزند.ارتباطبا

سايرافراد،پذيرشومشارکتدرنقشهاوفعالیتهاياجتماعیکهارزشونتايجیبراي
آينده دارد و اعتقاد به ارزشهاي اخالقی و هنجارهاي فرهنگی از عوامل همنوايی و يا
ناهمنوايیافرادتلقیمیشود(نادريوديگران .)483:4361،

هیرشیچهارجزءاصلیپیوندشخصباجامعهراشاملداشتنتعلقخاطرياعالقه
نسبتبهافرادونهاده ادرجامعه،داشتنتعهد،مشغولیتومشارکت،ايمانواعتقادبه
هاياخالقیمیداند(صديقسروستانی .)84-81:4383،

ارزش
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بنابراين بر طبق اين رويکرد ،بین «تعلقخاطر» افراد به جامعه« ،تعهد» آنان به امور
آنها در فعالیتهاي
متداول و زندگی روزمره همنوا با هنجارهاي اجتماعی« ،درگیري»  
مختلف زندگی و «اعتقاد» شان به نظم هنجاري جامعه از يکسو همنوايی آنان با
هنجارهاي اجتماعی از سوي ديگر رابطه مستقیم و با احتمال کجرفتاري آنان رابطه
معکوسوجوددارد(صديقسروستانی )84:4383،

 -1-9اینترنت و آنومي فرهنگي
باتولداينترنتدر پايانقرنبیستموفراگیريآندرسراسرجهان،تحوالتاجتماعیدر
سايه اينترنت رقم خورد .توسعه اينترنت و به دنبال آن انقالب تلفنهاي هوشمند و
شبکههاياجتماعی،برفرمومحتوايارتباطاتاثرگذاشتوفضايتعاملیمیانانسانها
رامتحولکرد.تحتتأثیرفضايمجازيو ارتباطاتجديديکهدرآنشکلگرفت،
هويت،فرهنگوسبکزندگیجديديمتولدگرديدکهبرخالفدورانپیشااينترنت،
عمرطوالنینداشتهومدامبافرهنگرسمیواردچالشمیشود .

اگرازوجهفرهنگیبهموضوعبنگريم،درفضايمجازيهمزماندوفرايندبازتولید

بیانديگر،مااز سويی به بازتولیدهمان
وخالقیت براي ايجادفرهنگ درکارهستند .به 
فرهنگ روزمره جهان واقعی در فضاي مجازي روبهرو هستیم و از ديگر سو ،با نوعی
گیريفرهنگیکهدستگاههايفرهنگیرسمیو


آزاديعملوابتکارافراددربیانوشکل
ادرعملنمیدهد؛بنابراين،واقعیتآناست

اوضاعاجتماعیوسیاسیاجازهبروزآنر
که ما با فرايندي دوگانه در اينترنت مواجه هستیم که همزمان حاصل بازتولید فرهنگ
جامعهواقعیونیزابتکاروخالقیتونوعیمقاومتینشانهشناختیدربرابرفرهنگرسمی

وروزمینیجهانواقعیاست(کوثري .)48:4389،

 -5-9آنومي و فضاي مجازي
پردازيدربارهآنومیدرفضايمجازيبپردازيم،میتوانبهآنومیبه


اگربخواهیمبهنظريه
هر سه معنا (بی هنجاري ،تضاد هنجاري و عدم مشروعیت هنجاري) توجه داشت.
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اجتماعات مجازي ممکن است به هر سه معنا آنومیک باشند .در اين اجتماعات ممکن
است هنوز هنجارهاي تعامل اجتماعی شکل نگرفته باشد و درنتیجه نوعی بیهنجاري يا
خألهنجاريدرآنهاوجودداشتهباشد.ازسويديگربايدبهعدممشروعیتهنجاريدر

اجتماعات مجازي نیز توجه کرد .اجتماعات مجازي نوعی دياسپوراي مجازي 4براي
کسانی به شمار میرود که به داليل مختلف در حاشیه جامعه اصلی زندگی میکنند و
مشروعیت  8هنجارهاي رايج را قبول ندارند .حالت تضادهاي هنجاري نیز حالتی ممکن
است ،زيرادراجتماعاتمجازي نوعی تعارضبیهنجارهايبازتولیدشده وهنجارهاي
بهتازگی شکلگرفته پیش خواهد آمد که بهنوعی وضعیت آنومیک در اين اجتماعات

دامنخواهدزد(کوثري .)439:4384،
واقعیت آن است که اجتماعات مجازي از سويی مستقل و آزاد از هنجارهاي
اجتماعیواجتماعاتواقعیهستندوازديگرسو،بهآنوابستهاند.بهديگرسخنمااز

سويیباشکلگیريهنجارهايجديداجتماعیدراجتماعاتمجازيروبهروهستیمکه

ممکن است با هنجارهاي جامعه تفاوتهايی داشته باشد .مسائلی چون گمنامی کمک
میکند که شکل گیري هنجارهاي جديد متفاوت با هنجارهاي جامعه واقعی کامالً

امکان پذير باشد؛ زيرا در فضاي اجتماعات مجازي ،فشار اجتماعی که مهمترين عنصر

پیرويازهنجارهاياجتماعیاست،وجودندارديابسیارضعیفاست.بههمیندلیل،حتی
گروههايی که در جامعه واقعی ،منحرف تلقی میشوند ،در شبکههاي اينترنتی با راحتی

بیشتريهنجارهاياجتماعیخودراشکلمیدهند(کوثري .)484:4384،

در شرايط فقدان فشارهاي اجتماعی ،قبحشکنی امري عادي تلقی میشود و حتی
تواندبهارزشیجديدبدلگردد.ازاينجهتشبکهاجتماعیتويیتربستريمناسببراي


می
اينامراستچراکهبسیاريازافراددرآنجابهصورتناشناسفعالیتمیکنندوبههمین

شودتاشاهدقبحزدايیاز

جهتفشاراجتماعیرااحساسنمینمايند.همینامرباعثمی

محتوايجنسی،رکیکومبتذلباشیم .
1. Virtual Diaspora
نشیندرداخلاطالقمیشود .


دياسپورابهکلیهاجتماعاتمهاجرپراکندهدرکشورهايديگريااجتماعاتمنزويوحاشیه
.8
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شبکه اجتماعی تويیتر به عنوان يک اجتماع مجازي ،محیطی است که در آن
گونهکهکوثريمیگويددياسپوراهايخارجی،


گیردوهمان

هنجارهايجديدشکلمی
خردهفرهنگها و فرهنگهاي حاشیهاي در آن امکان بروز و ظهور بیشتري میيابند .با

برايتبیینعللبروزناهنجاريهادراينشبکهاجتماعی،نظريات

توجهبهاينويژگیها،

ادوينساترلندمیتواندراهگشاباشد.اومعتقداستکهناهنجاردرتعاملباديگرانودر
هااشاعهخردهفرهنگهايیاست

هاآموختهمیشودوعلتگسترشناهنجاري


درونگروه
کهتنبهآنهنجارهانمیدهند.لذاازآنجايیکهافراددرونشبکهتويیتربايکديگروبا

گروهدنبالکنندگانودنبالشوندگانشانتعاملدارندوتويیترنیزبهعنوانيکاجتماع

مجازي امکان بروز و ظهور بیشتري به گروههاي حاشیهاي که هنجارها را قبول ندارند
کلگیري ناهنجاري در اين شبکه
میدهد ،میتوان از اين نظريه براي تبیین عوامل ش 

اجتماعیاستفادهکرد .
عالوه بر اين مطابق با نظريات کوثري ،گمنامی به شکلگیري هنجارهاي جديد
فشاراجتماعیکهمهمترينعنصرپیرويازهنجارهاي

کمکمیکندوباعثمیشودکه

اجتماعی است ،در اجتماعات مجازي تضعیف شود يا وجود نداشته باشد .اين وضعیت
عنوانعواملايجادناهنجاريمیگويد.هیرشی

دقیقاًهمانچیزياستکههیرشیازآنبه
معتقداستکهباکاهشکنترلاجتماعی،امکانايجادناهنجاريافزايشمیيابدوازجمله

عواملايجادکنندهکنترلاجتماعی،تعهدوابستگیافراداستکهايندوعاملدرشبکه
اجتماعیتويیتربهعلتگمنامیافراديااستفادهازاسامیمستعارتضعیفشدهومنجربه
فشاروکنترلاجتماعیمیشود .

بههمینجهتدرتبییننظرياينپژوهش،ازدونظريهساترلندوهیرشیاستفاده
گرديدهاست .

 -9روش پژوهش
تويیترشبکهاجتماعیاينترنتیاستکهبهکاربرانخوداينامکانرامیدهدتادرقالب

کاراکتر،بهبیانديدگاههاونظراتخودبپردازند.هرتوئیتپسازارسال،به

حداکثر881
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شودوآنهانیزامکانپاسخواکنشنشاندادنبههر


کنندگانکاربرارسالمی

سايردنبال
توئیت  را دارند .به علت محدوديت کاراکتر در ارسال هر توئیت ،معموالً کاربران اين
شبکهمجازيروزانهتعدادزياديتوئیتوپستارسالمیکنند .

بهتريناسنادبرايمطالعهتويیتر،توئیتهايیاستکهکاربرانآندراينشبکهمنتشر
تمختلفرامنتشرمیکنندکهمیتواند

کنند.کاربرانتويیتريروزانهدههاهزارتوئی


می
هاباشد.برايشناختتغییراتارزشهاياينکاربران،


هايآن

دهندهافکاروارزش

نشان
روندشناسیمحتوايتوئیتهادرطولزمانضرورتدارد.بههمینجهتدراينپژوهش
محتواي توئیتهاي منتشرشده از سال  88تا  69موردبررسی قرارگرفته تا بتوان فهم
صحیحی از تغییرات ارزشی و رفتاري کاربران تويیتري به دست آورد .بااينحال
ازآنجايیکهتعداد توئیتهايمنتشرشدهتوسط انسانقابل احصاء وجمعآورينیست و
دادهها 4مواجه هستیم ،با استفاده از ابزار دادهکاوي 8اين
براي تحلیل آنها ما با کالن 
تخراجوموردتحلیلقرارگرفتهاند 3.

توئیتهااس
برايشناسايیپستهايیبامحتوايجنسی،رکیکومبتذل،کلماتیانتخابشدند
کهبکاررفتنآن هادرهرپستیبتوانديکیازسهبارمعنايیمذکوررابهآنپستبدهد.
بهطورمثال،اگردرپستیواژه«سکسی»باشد،احتماالًآنپستحاويمعنايیبامحتواي

جنسیاست.مشابهبااينامر،سايرکلماتیکهبهکاررفتنآنهادرهرپستیبتواندآن

پسترادارايمحتوايجنسیورکیککند،تعیینواستخراجشدند.پسازآنبااستفاده

از ابزار دادهکاوي ،تمام پستهاي فارسی در تويیتر در چند سال اخیر که داراي اين
کلماتبودنداحصاءشدهوبهصورتآماريتنظیمگرديدند.کلیدواژههايیکهدرمیان
پستهاي تويیتري جستجو شدند ،کلیدواژههاي مرتبط با پستهايی با محتواي جنسی
هستند مانند واژههايی نظیر سکس ،سکسی و هر واژهاي که داراي محتواي رکیک يا
جنسیباشد .
1. big data
2. data mining
هاياجتماعیمجازيدانشگاهتهراناستخراجشدهاند .


هاتوسطآزمايشگاهشبکه

اينداده
.3
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بنابراين میتوان گفت که روش انجام اين پژوهش روشی توصیفی-آماري است.
کهاينپژوهشبهتحلیلکالندادههاپرداخته،روشانجامگردآوري


حالازآنجايی

بااين
دادههاي آن متناسب با حجم باالي دادههاي تويیتري (بیش از  88میلیون توئیت)

طراحیشدهاستکهمراحلآنبهاينشرحاست :
 -4استخراجتمامتوئیتهايفارسیدربازهسالهاي88تانیمهسال69
هايجنسی،رکیکومبتذل(بهطورمثال:فحشهايجنسی)

 -8تعیینکلیدواژه
 -3به دست آوردن نرخ توئیتهاي حاوي کلیدواژههاي مذکور توسط ماشین و
ترسیمنمودارماهانهحاصلازآن
الزمبهتوضیحاستکهاينروش،برگرفتهاز«روش مبتنیبرواژگان»4است.اين
روش در روش يادگیري بدون نظارت ماشین 8بکار گرفته میشود مبتنی بر استفاده از
لیستیازکلماتوکلیدواژه هايازپیشتعريفشدهاستکهدرآنهرکلیدواژهبهيک

احساس 3مرتبط میشود ( .)Almatarneh and Gamallo,2018: 3اين روش يکی از
روشیاستکهبرايتحلیلمحتواياتوماتیکشبکههاياجتماعیمجازياستفاده

چندين
می گردد؛بنابراينروشگردآوريدادهدراينپژوهشمبتنیبرروشمبتنیبرواژگان

میباشدوروشتحلیلآن،روشتوصیفی-آماريخواهدبود .


 -5یافتهها
با توجه به آنکه شبکه اجتماعی تويیتر از سال  88در ايران موردتوجه قرار گرفت،
توئیتهاي منتشرشده از اين سال تا نیمه اول سال  69در اين پژوهش مورد تحلیل
میلیونتوئیتباروشدادهکاوي

دستآمدهازتحلیلمحتواي88
قرارگرفتهاست.نتايجبه 

درسهبخشارائهمیشود.دربخشاول،نمودارتغییراتتعدادکلتوئیتهايمنتشرشده
سالاست.ايننمودارنشانمی دهدکهدرهرسالچهتعدادتوئیتیمنتشرشده


درهرنیم
است و اهمیت آن در اين است که کاهش يا افزايش کاربران فعال تويیتري را از آن
1. lexicon-based method
2. Unsupervised machine learning
3. sentiment
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میتوان نتیجه گرفت.در بخشدوم،نمودارتغییرتعدادتوئیتهاي با واژگانرکیکو

مسال ارائه میشود .در اين نمودار نشان داده میشود که در هرسال چه
مبتذل در هر نی 
تعدادتوئیتبااينکلیدواژه هامنتشرشدهاستوتغییراتآننسبتبهسالگذشتهچگونه

بودهاست.دربخشسومونهايینیزنسبتتعدادتوئیتهايباواژگانرکیکومبتذل

ارائهمیگردد.ايننموداربراساسفرمولزير

یمسال 
کلتوئیتهايمنتشرشدهدرهرن 


به
محاسبهشدهاست :


بر اين اساس درصد توئیتهاي با واژگان جنسی ،رکیک و مبتذل به نسبت کل
هانیزفراهممیگردد.


شودوامکانمقايسهآنباسايرمحیط
توئیتهادرهرسالمحاسبهمی

بخش اول :تعداد کل توئیتهاي منتشرشده در هر نیمسال
هايمنتشرشدهدرهرنیمسالرانشانمیدهد.الزمبهذکراست


نمودارزيرتعدادتوئیت
کهدرسالهاي88تعداد394هزارو434توئیت،درسال86تعداد434هزارو86توئیت

ودرسال 61نیزتعداد 338هزارو 844توئیتمنتشرشدهودرادامهوازسال 64نیزاين
روندصعوديانتشارتوئیتهاادامهداشتهاست .
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نمودار شماره  -9تغییرات تعداد کل توئیتهاي منتشرشده در هرسال



نمودارفوقنشانمیدهدکهمیزانتوئیتهايمنتشرشدهازسال 88تا 69رونديکامالً

صعودي داشته که اين امر حاکی از آن است که در طول اين سالها بر تعداد کاربران
وهمزمانبا
تويیتريبه مراتبافزودهشدهاست.اينافزايشخصوصاًازنیمهدومسال  64

انتشارتوئیتهايفارسیدرشبکهاجتماعیتلگرامرونديتصاعديبهخودگرفتهاست.
دهدکهتعدادتوئیتهايمنتشرشدهدرنیمسالاولسال 69حدوداًبرابر


هانشانمی
يافته
برابرکلتوئیتهادر

استباکلتعدادتوئیتهايمنتشرشدهدرسال 63وبیشاز 303

هاودرنتیجهکاربرانتويیتريرانشانمیدهد .

سال.64اينامررشدتصاعديتعدادتوئیت

بخش دوم :نمودار تغییر تعداد توئیتهاي با واژگان رکیک و مبتذل در هر
نیمسال
هايمنتشرشدهباواژگانمبتذلدرهرنیمسالرانشانمیدهد.

نمودارزيرتعدادتوئیت
الزمبهذکراستکهدرسالهاي88تعداد4هزارو446توئیت،درسال86تعداد9هزار

و481توئیتودرسال61نیزتعداد46هزارو646توئیتمنتشرشدهودرادامهوازسال
عوديانتشارتوئیتهاادامهداشتهاست.

64نیزاينروندص
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نمودار شماره  -2تغییرات تعداد توئیتهاي با واژگان رکیک و مبتذل در هر نیمسال

دهدکهدرهرنیمسالچهتعدادتوئیتباواژگانرکیکومبتذل


نمودارفوقنیزنشانمی
منتشرشدهاست.نکتهجالبتوجهآناستکهدرنیمهاولسال،69حدود3برابربیشتراز

توئیتهايیباواژگانرکیکومبتذلمنتشرشدهاست.ايننمودارنشان

نیمهاولسال 63
هايرکیکومبتذلدرسالهاي 63و 64افزايشچندانینداشته

میدهدکهمیزانتوئیت

شاهدجهشتصاعدياينقبیلتوئیتهاهستیم .

استاماازنیمسالاولسال63

بخش سوم :نسبت تعداد توئیتهاي با واژگان رکیک و مبتذل به کل
توئیتهاي منتشرشده در هر سال
دستآمده از تويیتر از ابتداي فروردين  88تا 43
با بررسی تمام توئیتهاي فارسی به 
شهريور69گزارشماهانهنسبتتعدادپستهايبامحتوايرکیک،جنسیومبتذلدرماه
بهکلپستهايمنتشرشدهدرهمانماهدرمیانپستهايتويیتربهدستآمدکهنمودار

نرمالشدهتغییراتپستهايیبااينمحتوابهاينصورتاست :
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نمودار شماره  -9نسبت تعداد توئیتهاي با واژگان رکیک و مبتذل بهکل توئیتهاي منتشرشده در
هر نیمسال

خوبینشانمیدهدکهدرطیزمان،محتوايجنسیرکیکومبتذلتوسط

نمودارفوقبه
کاربرانتويیتريبیشتربکاررفتهاستوشیبنموداررونديصعوديدارد.الزمبهذکر
استکهايننمودارنرمالشدهاستبهاينمعناکهدرهرماه،تعدادپستهايبامحتواي
است.بهاينمعنامیتوانگفت

جنسی،رکیکومبتذلتقسیمبرتعدادکلتوئیتهاشده

هايبامحتوايمذکورباوجودآنکهتقسیمبرتعدادکلتوئیتهاي

کهروندافزايشتوئیت
ماهانهشده،رونديصعوديداشتهاست.
آمدهازهرسهنمودارفوقنشانمیدهدکهازسال 68تاسال64

اطالعاتبه 
دست

نسبت انتشار توئیتهاي با محتواي جنسی ،رکیک و مبتذل بهکل توئیتها 104 ،درصد
کاهشداشتهاستکهاينکاهشدرمقايسهباسالهايقبلازآنچندانزيادنیست؛امااز
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بهبعدوباافزايشنمايیتعدادتوئیتهاکهحاکیازافزايشکاربران

سوديگر،ازسال64
تويیترينیزهست،شاهدافزايشنمايیپستهايباواژگانجنسی،رکیکومبتذلنیز
هايرکیکبهکلتوئیتهاهستیمکه

هستیمومجدداًنیزشاهدافزايشنسبتتعدادتوئیت
دهدکهروندبهکارگیرياينقبیلمطالبدرطولزمانکامالًصعودي


اينامرنشانمی
رکیکنهتنها

بودهاستوباوجودافزايشکاربرانتويیتريوتعدادتوئیتها،نسبتمطالب

افتچندانینداشتهبلکهروندافزايشیداشتهاست.
نکتهقابلتوجهآناستکهمیزانتوئیتهايمنتشرشدهباواژگانرکیکومبتذل
هیچگاه از  4درصدفراتر نرفتهاستکهاينامرحاکیازآناستکه برخالفتصور

اولیهاي که از تويیتر وجود دارد ،عمده توئیتهاي منتشرشده فاقد اين قبیل کلیدواژهها

هستند .

 -7بحث و تحلیل نتایج
درجامعهايکهبهکاربردنهرحرفزشتورکیکیقباحتدارد،عاديشدناستفادهاز

هادربرابرکسانیکهرابطهرسمیباآنهاوجوددارديادرمقابلجنسمخالف،نشان


آن
از تغییر بار معنايی و ارزشی اين جمالت دارد که خود مصداق سست شدن ارزشهاي
پیشین است .به همین جهت نرخ رشد الفاظ رکیک و مبتذل در شبکه تويیتر در اين
پژوهشموردبررسیقرارگرفتتامیزانعاديشدناينکلماتدرمیانکاربراننشان
دادهشود .
کوثري()4384درپژوهشخوددررابطهبااجتماعاتمجازينشان دادهاستکه
اجتماعاتمجازيهنجارهايخودرامیسازندونوعینظمهنجارمنددروناينشبکهها

هانشانمیدهدکهتنها 3تا 4درصدازتوئیتهايمنتشرشده

شکلمیگیرد.آنچههايافته

دارايمضامینمبتذلبوده،نشانمیدهدکهدرايننظمهنجارمندنیز

درسالهاي68تا69
محتوايرکیک،جنسیومبتذلدراينبازهزمانیپرکاربردنبودهونرخبهکارگیرياين

مضامیننسبتاًثابتاست.لذافرضیهاينپژوهشمبنیبرتشديدروندقبحزدايیازمحتواي
جنسی،رکیکومبتذلدرتويیتر،ردمیشود .
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با توجه به آنکه مطابق با نظريات کنترل اجتماعی ،با توجه به گمنامی کاربران
ها،کنترلاجتماعدرتويیترمیتواندپايینباشد.

تويیتريوداشتناسممستعاردرمیانآن
گیريشرايطمذکور،اينمواردقابلذکراست :


درتبیینعواملمؤثردرشکل
يک .گروههايی که در آن بهکارگیري محتواي مبتذل رايج باشد در تويیتر جزو
گروههاي حاشیه اي هستند .مطابق با نظريات ادوين ساترلند رفتارهاي انحرافی افراد در

ايکهخردهفرهنگهايگوناگونحضوردارند،برخی


شودودرجامعه
گروهآموختهمی
هاياجتماعیمشوقاينگونهرفتارهامیشود.تويیترنیزبهعنوانيکاجتماعمجازي

محیط
جهتمیتواندمشوقبکاربردنواژگانجنسی،رکیک


فازاين
باخردهفرهنگهايمختل

کارگیرياينمضامیننشانمیدهد


حالنرخپايینبه

ومبتذلدرمیانکاربرانشباشد.بااين
ايبودهونتوانستهاند


هايیحاشیه

هايیکهدرآنمضامینمبتذلرايجاست،گروه

کهگروه
درفضايتويیترغالبشوند.درنتیجه بهيکمعناهنجارساختهشدهدراجتماعتويیتر،در
بازه سالهاي  68تا  69تفاوت چندانی با اجتماع نداشته و بهنوعی آن را بازنمايی کرده
است .
درتويیتر،هرکاربردرمیانگروهیازدنبالکنندگانودنبالشوندگانقرارداردو
مطابق با نظريات ساترلند هنجارهايش تحت تأثیر اين گروه قرار میگیرد .لذا میتوان
اينطورنتیجهگرفتکه ادبیاتيکاکانتبهمرورزمانبه گروهیازدنبالکنندگانو

هانیزنشانمیدهدکهمتناسب


کند.يافته

دنبالشوندگانآناکانتکاربريشباهتپیدامی
ها،میزانمحتوايمبتذلنیزافزايشيافتهاستوهرفرديبستهبه

بامیزانافزايشتوئیت
گروهیازدنبالکنندگانودنبالشوندگانکهدرآنعضومیشود،ازاينمحتوااستفاده
کردهاست.همینامرباعثشدهاستکهگروههايیکهادبیاترايجشانفاقدمحتويات

مبتذلبوده،توئیتهايغیرمبتذلبیشتريتولیدکردهوگروهیکهازاينمضامیناستفاده

کردهاستنیزتوئیت هايمبتذلبیشتريمنتشرکند.نرخنسبتاًثابترشدمضامیننسبت


می
بهرشدتعدادتوئیت هانیزمؤيدهمینامراست.باتوجهبهاينامر،درتويیتردرسالهاي
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 68تا  ، 69مضامین مبتذل رشد چندانی نداشته و هنجار مسلط در اين اجتماع مجازي
بهدورازاستفادهازمضامینمبتذلبودهاست .

ازسويديگر،شبکهاجتماعیتويیتربهعلتفیلترينگآندرسالیاناخیرکاربران
ايرانی کمی را به خود اختصاص داده است با اين بهواسطه معرفی شدن اين شبکه در
کانالهايتلگرامیازطريق انتشارتوئیتها،در سالهاي 64و  63جمعیتآن بهمراتب

افزايشيافته است بهگونهاي که تعداد پستهاي منتشرشده در تويیتر در مرداد  69در

مقايسه با مرداد   6 ،64برابر افزايش داشته است .همین امر باعث شده است تا تعداد
کاربرانی که با اسامی خودشان در تويیتر فعالیت میکنند افزايشيافته و افراد کسانی را
الکنندکهآنهارامیشناسند.همینامرباعثباالرفتنکنترلاجتماعیشدهاست .

دنب
تروايس هیرشی در نظريه کنترل اجتماعی ،علت ناهنجاري را در سست شدن
پیوندهاياجتماعیمیداندوچهارعامل«تعلقخاطر»«،تعهد»«،درگیري»و«اعتقاد»رادر
تقويت يا تضعیف پیوندهاي اجتماعی مؤثر میداند و معتقد است که اين عوامل باعث
شوند.هیرشیمیگويدکهاينعواملرفتارفردرادرجامعه


کنترلاجتماعیيکفردمی
زيرافردمیترسددرصورتبروزرفتارهايناهنجار،روابطشبادوستانو

کنترلمیکند»

«
اطرافیانشتضعیفگردد .
هانیزنشانمیدهند،باافزايشکاربرانتويیتري،گمنامی

بنابراينهمانگونهکهيافته

در تويیتر کاهشيافته و درنتیجه کنترل اجتماعی افزايشيافته و همین امر مانع از رشد
مطالبمبتذلدراينشبکهاجتماعیشدهاست.ازسويديگرهمانگونهکهکوثرينشان

دمیشوند.اينامرکارکردوانضباط
دادهاست،اجتماعاتمجازيپسازمدتیهنجارمن 
خاصخودشراداردکهمیتوانددرافزايشکنترلاجتماعیغیررسمیمؤثرباشد .

اگرچه حضور کاربران با نام خودشان در تويیتر و شکلگیري يک هنجار در اين
اجتماعمجازيباعثافزايشنسبیکنترلاجتماعیمیشود،امابازهمکنترلاجتماعیدر
تويیترنسبتبهجامعهپايیناستچراکههمچنانتعدادزياديازکاربرانباناممستعارو
بهصورتگمنامدراينشبکهاجتماعیحضوردارند .
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مقايسهي میزان بهکارگیري محتواي جنسی ،رکیک و مبتذل در تويیتر با شبکه

اجتماعیتلگرامدرارديبهشتماهسال 69نیزمؤيدهمینامراست.مطابقباآنچهکانال

«تلگرافی»  وابسته به آزمايشگاه شبکه اجتماعی مجازي دانشگاه تهران در ارديبهشت 69
گزارشدادهاست،جمعبازديدکلپستهايحاويمطالبغیراخالقیدراينماه%404
درصدازمجموعکلبازديدهايتلگرامیبودهاست.بهعبارتصحیحتر،تنها404درصد

ا ز کل بازديدهاي تلگرام در اين ماه توسط کاربران تلگرامی ،به مطالب غیراخالقی
اختصاص داشته است که اين مطالب نیز درمجموع  %403کل مطالب تلگرام را تشکیل
می دادهاست .ايندرحالیاستکهدرهمینماهودرتويیتر،مقدارتوئیتهايحاوي

مطالبجنسی،رکیکومبتذل%308کلتوئیتهايمنتشرشدهدراينماهبودهاست .
بهعبارتدقیق تر،درمحیطتويیترمطالبمبتذلنزديکبهسهبرابربیشازتلگرام
گیردکهعلتاينامر،کنترلاجتماعیپايینتردرشبکهتويیتراست.


موردتوجهقرارمی
درحالیکهدرتلگرامافرادعمدتاًبااسموشمارهتلفنواقعیخوددراينشبکهحضور
گذاريمطالبمبتذلمیگردد .


دارندوهمینامرمانعازبهاشتراک
آمدهدرتويیترنشانمیدهدکهدراجتماعمجازيتويیترنیز

طورکلینتايجبه 
دست


به
مانند هر اجتماع ديگري ،ادبیات هر فرد متناسب با گروه دنبال کنندگان و دنبال
شوندگانش میباشد و افزايش توئیتهاي مبتذل صرفاً درونگروهی از کاربرانی رخ
هايمبتذلنشانمیدهدکه


کنند.درصدپايینتوئیت

دهدکهازاينمضامیناستفادهمی

می
هاسرايتکندوبهعلتهنجارشکلگرفتهدراين


اينمضامیننتوانستهاستبهديگرگروه
اجتماع مجازي ،عمالً کاربران شرايط الزم ازنظر ساترلند براي يادگیري ناهنجاري را
ندارند .
توانگفتکهفرضیهاينپژوهشيعنیقبحزدايیازمحتوايجنسی،رکیکو


لذامی
فرهنگمبتذلگويیدرتويیترامکانظهور


کهخرده

رغمآن

مبتذلردهشدهاستوعلی
باقیماندهو
فرهنگ  


ااينخرده
هامحدودبهگروههايمرتبطب


بیشتريدارداماادبیاتآن
هانشانمیدهدکهبهعلتافزايش


نتوانستهاستدرتويیترفراگیرشود.ازسويديگريافته
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کاربرانتويیتروحضورافرادبانامخودشاندراينشبکهاجتماعی،کنترلاجتماعیدر
ازهسالهاي68تا69

تويیترکمیافزايشداشته،استوبههمینجهتمحتوايمبتذلدرب
نرخ نسبتاً ثابتی از مضامین مبتذل را شاهد بودهايم؛ اما اين کنترل اجتماعی همچنان در
مقايسهباشبکهاجتماعیتلگرامدرآنتاريخپايینتراست .
به عبارت دقیقتر ،يافتهها نشان میدهد که نرخ انتشار محتواي جنسی ،رکیک و
مبتذلنسبتبهکل توئیتهاي منتشرشدهپايینبوده و همین امرحاکی ازآناستکه
کنترلاجتماعیدرتويیتردرطولسالهاي68و 69افزايشداشتهامادرمقايسهباتلگرام

به عنواناجتماعمجازيکهافرادعمدتاًباهويتواقعیخودشاندرآنفعالیتمیکنند،

کنترلاجتماعیهمچنانپايیناست.
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