
 هاينوينمطالعاترسانهفصلنامه 

 76تا  19، ص9911تابستان ، 22، شمارة ششمسال 
www.nms.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/NMS.2021.46465.828 
 

ی 
هش

ژو
ه پ

قال
م

 
 خیتار

ل: 
سا

ار
70/

70/
89 

 
 خیتار

یپذ
ش

ر
 :

70/
21/

89
 

2
5

3
8

-2
2

0
9

 
   

   
IS

SN
:

 
eI

SS
N

: 2
4

7
6

-6
5

5
0

 

مبتذلیازمحتواییزداوقبحیمجازیاجتماعیهاشبکه
یفارستریی:تویمطالعهمورد

 ، تهران، ایران.دانشگاه تهران یدانشکده علوم اجتماع یشناس استاد جامعه  یهاشم اءیض دیس
  

 ، تهران، ایران.ییدانشگاه عالمه طباطبا یاسیعلوم س یدکتر یدانشجو  یمحمد رهبر

  چکیده
ازشبکهنيبهایدسترسيبراشتریسهولتبجاديواریاخانیدرساليمجازیاجتماعيهاتوسعهشبکه ها

بهيهاليموباقيطر و فرهنگمردم بر ایخصوصنسلجوانهوشمند، از استفادهشبکهنيکهروزانه ها

تیوفعالرانيبودندرالتریبهعلتفتريیها،توشبکهنياانیگذاشتهاست.درمیفراوانراتیتأثکنندیم

شراياریبس مستعار، نام کاربرانشبا میطياز فراهم آزادانهکندیرا آن در افراد بگوتا سخن اينديتر

تواندیمیبودنکنترلاجتماعترنيی.پاشودیهاکمترمآنبریکنترلاجتماعد،يگویمیرشیگونهکههآن

افزا به توتذلمبيمحتوادیتولشيمنجر بنابراتريیدر بهتريیفهمنقشتونيگردد؛ يمحتوايریکارگدر

قبيعنوانامرمبتذلبه و تأثحیناهنجار تا آنبرکاربرانشسنجيهنجارراتیضرورتدارد دهیاستفاده

يآمار-یفیباروشتوصهادواژهیبراساسکليکاوبااستفادهازدادهتر،يیتويپژوهشمحتوانيشود.درا

نشانت،یتوئونیلیم88يبررويکاوحاصلازدادهيهاافتهيقرارگرفت.یموردبررس69تا88ازسال

توئدهدیم اگرچه مضاميیهاتیکه سالنیبا در توهیاوليهامبتذل از مورداستفادهشتریبتر،یياستفاده

 سال پساز اما است، قرارگرفته ازانیم68کاربران از ثابتنیممضانياستفاده نسبتاً نرخ ودهیرسیبه

ه،یاولهیبرخالففرضجهیراشاملشدهاست.درنتهاتیدرصدازکلتوئ4تا3تنهاحدودزیدرمجموعن

ايیزداباعثقبحتريیتو استکهعلتانینوعمضامنياز منينشده هنجارکييریگشکلتواندیامر

نامونشانیررسمیغیکنترلاجتماعشيوافزاياجتماعمجازنيدراديجد بهدنبالحضورکاربرانبا

.باشدیخودشانم

 .مبتذل یمحتوا ،یکاو داده ،یکنترل اجتماع تر،ییتو ،یمجاز یاجتماع یها شبکه :ها واژهکلید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

:نويسندهمسئولmh.rahbari90@gmail.com 

mailto: zhashemi@ut.ac.ir
mailto:mh.rahbari90@gmail.com
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  همقدم
میاننسل رصدودر ايرانرا امروز شرايطفرهنگیواجتماعیجامعه برايهرکسکه

می زندگی آن جديد تغییرکند ارزشهنجارها جامعه،و سطح در آن بر حاکم هاي

شبکه تأثیر تحت جوانان روزمره ادبیات است. ملموس جوانان میان در هايخصوصاً

کهشايدتاچنددههگذشتهجوابهايیاجتماعیدچارتغییرشدهاست.پاسخبهپرسش

راحتینیستوشد،امروزهدرمیانبسیاريازجوانانبههاپیدامیواضحوبديهیبرايآن

هايحاکمبرجامعهايراندردودهه.درارتباطبامفاهیموارزشبداهتگذشتهراندارد

اتفاق امروز انقالب، پساز ابتدايی با مطابق و ندارد وجود ملی»نظر طرح سوم موج

بیشازنیمیازمردماجراشد،4364کهدرسال«هايايرانیانهاونگرشسنجشارزش

گسیختگیخیصامردرستازنادرستدچارترديدبودهوبهيکمعناشاهدازهمدرتش

آنومیبهشرايطاجتماعی ازنظرمرتن، ياوضعیتآنومیکازديدمرتنهستیم. هنجارها

شودکهدرآنهنجارهاياجتماعیفاقدکارايیالزمباشندوتأثیرخودرابررفتارگفتهمی

بههايوسیعیازافرادبخش بهعبارتجامعهازدستبدهند؛ ديگرمرتنمفهومآنومیرا

وقتیهنجارهايپذيرفتهفشارياطالقمی قرارکندکه ستیز واقعیتاجتماعیدر با شده

(.4334:441آيد)گیدنز،بگیرند،بررفتارافرادواردمی

رزندگیازسويديگرامروزهباگسترشکاربردهايفناورياطالعاتوارتباطاتد

گیرينسلجديديازابزارهاياينترنتیهستیمکهامکاناتبیشتريراروزمرهشاهدشکل

عنوانهاياجتماعیمجازيبهبرايروابطدوسويهوچندسويه،فراهمآوردهاست.شبکه

هايگوناگونترينمصاديقاينامربهمحلیبرايحضوراقشارمختلفمردموگروهمهم

به بهويژجامعه آن از دانشجويان و جوانان لذا است. شده دانشجويان و جوانان عنوانه

بهره خود اجتماعی زندگی با متناسب نیازهاي تأمین و افکار آرا، تبادل براي محملی

برند.می

-4دهند،دوعاملهادراختیارکاربرانخودقرارمیدرکنارامکاناتیکهاينشبکه

هاوورودفرهنگسايرمللازطريقانتشاراخبار،تصاوير،فیلم-8انتقالسريعاطالعاتو
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ارزش تغییراتهنجارها، به منجر نیز اين... معنايکلیسبکزندگیکاربران در و ها

اند.هادرگذرزمانشدهشبکه

اهمیتنقشرسانه ارتباطاتو فناورياطالعاتو زندگیتغییراتسريعدر در ها

هاکهيکیازآناستداشتهادجامعه،پیامدهايمختلفیرابههمراهشخصیوگروهیافر

ارزش زمینه تغییراتدر پررنگشدن وفرهنگیهاياجتماعی، دينی قانونی، اخالقی، ،

هاينو،بهتعبیرهاوايدهعنوانمنبعنشرواشاعهنوآوريسانکهرسانهبهغیرهاست.بدين

هايبیننسلیتأثیرگذاشتهاست.زشاينگلهارتبرتفاوتاردونالد

قابل تغییرات از مرتبطيکی بررسی فرهنگیارزشبا محتوايقبح،هاي از زدايی

فناوري گسترش با امروزه است. مبتذل و رکیک شکلجنسی، و جديد گیريهاي

هايعمومیجديدنوعمواجههبااينمضامیندرحالتغییراستکهمیزانآننیازبهعرصه

به مثالبررسیبیشتردارد. بردنالفاظرکیکطور بکار از واگردرگذشتهعموممردم

جنسمخالفاجتنابمی افراديبا حضور در میمبتذل نظر به امروزه درکردند، رسد

هاياجتماعیجديداينوضعیتدرحالتغییراستامادرموردمیزاناينتغییراتشبکه

اطالعکافیوجودندارد.

برايبه بیشتري امکان روزمره، زندگی اطالعاتدر گسترشفناوري با طورکلی،

سويه چند و دوسويه روابط شبکهفراهم، توسعه است. باهايشده مجازي، اجتماعی

شکلبرانداختنکلیت ظهور بسترساز تغییراتاجتماعیمتعاقبآن، هايهايفرهنگیو

شبکه رشد با ازجمله، است. آنومی جامعههجديد در ديدگاهی مجازي، اجتماعی اي

می بیتقويت خودمختاري نوعی که درعینشود است. داده بسط را حال،هنجارگونه

ارتباطات ازآنجاکه و گذاشته تأثیر نیز ساختمعنا فرايند بر ارتباطی محیط دگرگونی

خاصیپیروينمی قاعده بیمجازياز دچار نیز ساختمعنا ديهايجديقاعدگیکند،

تقويتنوعیبی به اينوضعیتمنجر استکه وضعیتآنومیکمدنظرشده هنجارييا

کهدرآنهنجارهاياجتماعیفاقدکارايیالزمهستندومرتندرجامعهايرانشدهاست

بخش رفتار بر را خود تأثیر وسیعی هاي جامعه افراد همانددادهازدستاز با. راستا
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(ازبحرانهويتدر4364اجتماعیمجازي،معماروديگران)هايهايذاتیشبکهويژگی

( غیاثوند ارمکیو و آزاد و گسترشفضايمجازيسخنگفته )83سايه بشیريه ،)83)

اند.هايشاننشاندادههنجاريوآنومیدرجامعهايرانرادرپژوهشوجودنوعیبی

هاوياعاديشدنناهنجاريهاياينوضعیتآنومیکدرجامعهايران،رواجازنشانه

بهآن آنومیکنحويهاست رفتارهاي از بسیاري میکه دست از را خود دهند.زشتی

اينناهنجاريازجملهمصاديققابل با جنسیوبررسیدررابطه بیانمحتوايرکیک، ها،

ومبتذلدربرابرجنسمخالفوياکسانیاستکهفردارتباطرسمیوغیرصمیمانهباا

شبکه از روزانه استفاده نسل، مشترکاين ويژگی استودارد. مجازي اجتماعی هاي

هايآنومیفرهنگی،دراينعنوانيکازشاخصفقدانقباحتِمحتوايجنسیومبتذلبه

اينظیرجنسیتگروهسنیقابلبررسیاست.برهمیناساسآنچهفارغازمتغیرهايزمینه

ابزارارتباطیآنوتحصیالتدرمیاناين هاستکهازطريقگروهسنیمشترکاست،

شبکهرسانپیام و موبايل بر مبتنی میهاي ايجاد مجازي اجتماعی هاي گسترششود.

شبکه ارزشروزافزون زندگی، سبک بر ايرانیان، میان در مجازي اجتماعی وهاي ها

علتسرعتبااليا به استاما بوده پژوهشهنجارهايآناناثرگذار وينتحوالت، ها

 است. نگرفته تأثیراتصورت اين ارزيابی براي کافی و الزم دلیلتحقیقات همین به

زدايیازمحتوايمبتذلبرايفهمهاياجتماعیبرقبحشناختتأثیراتاستفادهازاينشبکه

رد.عنوانيکیازمصاديقآنومیضرورتدابخشیازتحوالتموجوددرجامعهايرانوبه

دريکجامعهسستشدنهمبستگیاجتماعیو دورکیمپیامدشرايطآنومیکرا

پاشیدگیاجتماعیداند.درنتیجهاينشرايطبحراناجتماعیوازهمپیوندهايگروهیمی

(.مرتننیز،در4394:393شوند)آرون،آيدوپیوندهايگروهیفردتضعیفمیپیشمی

دهدکهمصاديقآنبروکراسیرنابهنجارراتوضیحمیشرايطآنومیکچهارالگويرفتا

اعتیاد-وکالهبرداري  قاچاق-هايغیرقانونیمثلاحتکارمخرب،انواعمشاغلوفعالیت

(.4338سامانهستند)اسکیدمور،يافتهويابیهايسامانونهايتاشورشوخشونت
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درصورتی شبکهبنابراين بازنکه به مجازي اجتماعی وضعیتهاي تقويت و مايی

می پژوهش اين در آن مطالعه کند، کمک ايران برنامهآنومیکجامعه وتواند ريزان

گذارانکشوررانسبتبهتحوالتومخاطراتاحتمالیاينوضعیتآگاهنمايدوسیاست

سیاست اينپژوهشآناستکه انجام هدفاز اينگذاريدقیقلذا با مواجهه تريدر

کندآناستايکهاينپژوهشآنرابررسیمیجامشود.بههمینجهتفرضیههاانشبکه

عنوانيکعرصهعمومیجديد،زشتیاستفادهازمحتوايجنسیومبتذلراازتويیتربهکه

عنوانيکیاززدايیازمحتوايجنسی،رکیکومبتذلبهکالمباقبحبردودريکبینمی

شود.رايطآنومیکمنجرمیمصاديقآنومی،بهتشديدش

 مطالعات پیشین -9

شبکه نقش با رابطه رکیکدر و مبتذل محتواي تولید و مجازي اجتماعی هاي

هايیدرداخلوخارجازکشورانجامشدهاست.پژوهش

پژوهش میان عبداللهیدر داخلی، )هاي مجلسی و به4363نژاد پژوهشخود در )

کامنتاز4311مجازيپرداختندوباتحلیلمضمونموضوعخشونتکالمیدرفضاي

 مضامین46صفحات اين ازجمله که بود کالمی خشونت حاوي که ايرانی سلبريتی

فضاي که پژوهشمعتقدند اين در نويسندگان است. بوده جنسی رکیکو ناسزاهاي

مناسب امجازيبستر زيادي حجم دلیلوجود نازاهايرکیکاستو بیان براي زتري

درگمنامیافراديکهکامنتمی اندومعتقدندگذارندعنوانکردهناسزاهايرکیکرا

توانندفارغازهرگونهمسئولیتناشیازکالموذيلعناوينیساختگی،کهاينکاربرانمی

 خشمخودرابروزدهند.

ود(درپژوهشخ4363درپژوهشديگريدررابطهبااينستاگرام،مواليیودهقان)

 عنوان رسانهتقابل»با ايرانی کاربران تعامالت در اخالقی قضاوتهاي اجتماعی( هاي

تعداديازکاربرانايرانیبهصفحه9هاياجتماعیپیرامونکاربرانشبکه رويدادحمله

بیمارستان،فیس در پاشايی مرتضی مرگ لحظه از ويدئويی انتشار مسی، لیونل بوک

داريوفرزادحسنیدرصفحهنامداري،حملهتعداديازکاربرانانعکاسدعوايآزادهنام
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انتشارعکسسوارکشتهايرانیبهصفحهدخترپورشه هايبدنيکبیماردرصفحهشده،

ماه برنامه مهمان صفحه به ايرانی کاربران از تعدادي حمله دريکپزشکو را عسل

هاياجتماعیفیسشبکه اينستاگرام تويیترو روشآنموردبررسیقراردادهبوک، هااند.

باشدوپسهايمذکورمیهايموجودپايینپستدراينپژوهشمبتنیبرارزيابیکامنت

يافته بررسی پذيرفتهاز تعاريف به نسبت نگرش تغییر نوعی خود اخالقهاي در شده

برخیجماعترسانه میان رسانهايدر مشاهدههايکاربران وکردههاياجتماعیرا اند

رسانه اخالق مفهوم نگرشدر تغییر ايننوعی کاربران میان در اخالقعمومیرا ايو

اند.هانتیجهگرفتهشبکه

شبکه اخالقعمومیدر مفهوم نگرشدر تواندهاياجتماعیمجازيمیاينتغییر

 باعثايجادوضعیتیآنومیکنیزبشود.

بهاين«آنومیاجتماعیدراجتماعاتمجازي»(درمقالهخودباعنوان4384کوثري)

توانازپرسشپاسخدادهاستکهآيااينترنتمحیطیازنظرهنجاريآنومیکاستيامی

فضايمجازي اساسهنجارهاياجتماعیدر بر اجتماعیغیرقابلرؤيتکه نوعینظم

اعاتاست،سخنگفتوبهايننتیجهرسیدهاستکهاجتماعاتمجازيهمچوناجتم

هنجارمندحرکتمیواقعیبه اجتماعاتواقعیسوينوعینظم به شبیه کامالً که کنند

حال،نظیراجتماعاتواقعیدرايناجتماعاتنیزآنومیبهاشکالمختلفیيافتاست.بااين

میمی و نشانهشود )بیتوان آنومی نوع سه هر از عدمهايی و هنجاري تضاد هنجاري،

 (رادراجتماعاتمجازيديد.مشروعیتهنجاري

شکلهم نظم بررسی با باراستا پژوهشديگري در مجازي، اجتماعات در گرفته

 ارزشنقشرسانه»عنوان تغییرات در مجازي شبکههاي بر تأکید با اجتماعی هايهاي

هاياجتماعینیزهاياجتماعیمجازيبرارزش،تأثیرشبکه«بوکاجتماعیتلگراموفیس

)مور همکاران فرامرزيانیو است. از4363دبررسیقرارگرفته نقشاستفاده بررسی به )

هاياجتماعیبیندونسلجوانبوکبرتغییراتارزشهاياجتماعیتلگراموفیسشبکه

ايرانیپرداختهومیان جامعه اينپژوهشبهسالدر روشتحقیقدر صورتپیمايشیاند.
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بوکوهاياجتماعیفیسدهدکهاستفادهازشبکهنشانمیبودهاست.نتايجاينپژوهش

هاياجتماعیجامعهايرانیشدهاست.تلگرامباعثکاهشگرايشنسلجوانبهارزش

بوکومنديازشبکهاجتماعیفیسهاياينتحقیق،بینمیزانبهرههمچنینبراساسيافته

ارزش با پوتلگرام انتخاب فردگرايی، اجتماعی ظاهريهاي معیارهاي و مدرن شش

میان و جوان نسل دو هر بین در درهمسرگزينی استاما مستقیم و معنادار رابطه سال

قانونارزش اجتماعی دينهاي مسئولیتگرايی، اخالقیگرايی، معیارهاي و پذيري

همسرگزينیوانتخابپوششسنتی،رابطهمعنادارومعکوساست.

(درپژوهشیدررابطهMathew el al, 2019ارجینیز،)هاياخیرخدرمیانپژوهش

،نحوهانتشاراينقبیلمطالبدرون4آمیزوتنفرآمیزهايیبامحتوايتوهینباگسترشپست

344میلیونپستازمیان84هاکهبابررسیبیشازهايآناند.يافتهشبکهرابررسیکرده

دهدکهسرعتآمده،نشانمیدستکاويبهادهکهازطريقد«8گب»هزارکاربردرسايت

هاازطريقتعیینبرخیازآمیزازسرعتانتشارمطالبعادياست.آنانتشارمطالبتوهین

مطالبتوهینکلیدواژه آنها، نمودند. جدا مطالبعادي از را اينآمیز در همچنین ها

مراتببیشازسايرکنندبهمیآمیزمنتشرپژوهشدريافتندکهکاربرانیکهمطالبتوهین

اند.کاربرانبهيکديگرمتصلهستندودرمیانخودشانبشدتبهيکديگرمرتبط

هايجنسیتیآمیزوتنفرآمیزعلیهاقلیتدرپژوهشديگريدررابطهباسخنانتوهین

ت«3مبتنیبرواژگان»(باروشLingiardi et al, 2019واجتماعیدرتويیتر،) عريفوبا

توهینکلیدواژه هاي تحلیل به 836،936،8آمیز، میان 836توئیتاز و کاربر488هزار

آمیزنسبتبهگروهراتعريفکردندکهدرتويیتربیشترينمطالبتوهین9هاپرداختند.آن

میآن منتشر ها اين که عبارت9گردد گروه از: -4اند -8زنان، -3مهاجران،

 -4همجنسگرايان، آمیزمعلوالنونقشهانتشارمطالبتوهین-9يهوديانو-3مسلمانان،

%9104آمیزعلیهزنان)هاراترسیمکردندودريافتندکهبیشترينمطالبتوهیننسبتبهآن
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آمیزگروهمذکوربیشترينمخاطبمطالبتوهین9مطالب(بودهاستونتیجهگرفتندکه

درتويیترهستند.

يک يافتهجمعدر گفتکه بايد عبداللهیبنديکلی )هاي مجلسی و (،4363نژاد

گیريبخشیاز(برشکل64(ودودي)63(،فرامرزيانیوهمکاران)63مواليیودهقان)

هاياجتماعیمجازيبرارزشهاياينپژوهشازجملهتأثیرمنفیاستفادهازشبکهفرضیه

استفاد رابطه و فرهنگکاربرانشان اينشبکهو از تقويتبیه با ناهنجاريها هنجاريو

بااين است. کرده يافتهکمک )حال کوثري شکل84هاي بر مبنی نظم( نوعی گیري

شبکه اين درون اجتماعاتمجازيهنجارمند در مختلفآنومی اشکال شدن يافته و ها

 کشد.نوعیاينمفروضهوحدساولیهرابهچالشمیبه

همک متئو )پژوهش ازاين8146ارانش نیز نقش( به که است توجه قابل جهت

درتويیتر(اشاره8شوندگانودنبال4کنندگانصورتمثالگروهدنبالهايمجازي)بهگروه

آمیزارتباطدارد.هاباانتشارمحتوايتوهیندهدکهحضوردراينگروهکندونشانمیمی

(ولینگیارديو8146ايمتئوهمکارانش)ههمچنینروشپژوهشانجامشدهدرپژوهش

بخشروشآمیزدرامرتحلیل،الهامهايتوهین(واستفادهازکلیدواژه8146همکارانش)

پژوهشاينمطالعهاست.

پژوهشبااين اينپرسشپاسخندادهوجود، به اندکهدرهايداخلیصورتگرفته

جتماعیمجازيچهتغییراتیداشتهاستوهاياطولسالیانمتمادي،رفتارکاربرانشبکه

جامع تحلیلی رفتار، اين روندشناسی با که است آن دنبال به پژوهش تأثیراين از تر

هايکاربرانشارائهدهد.اينتحلیلمبتنیهاياجتماعیمجازيبرفرهنگوارزششبکه

داده دادهبر از حاصل دادههاي اين مضمون تحلیل روش و کاوي سايرهاست در که

گردد.هايمذکورخألوفقدانايننوعتحلیلکامالًاحساسمیپژوهش
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 مباني و چارچوب نظري -2

تلقی امريقبیح اسالمی و فرهنگايرانی در مبتذل رکیکو الفاظجنسی، از استفاده

برابرمی بردناينالفاظدر کار به نیز، ايران لحاظهنجارهايحاکمبرجامعه به گردد.

هارابطهرسمیوغیرصمیمانهبرقراراست،امريناهنجارنسمخالفياکسانیکهباآنج

بههمینجهت،شیوعاستفادهازالفاظمبتذلدربرابرکسانیکهباآندانستهمی هاشود.

رابطهرسمیبرقراراستوياازجنسمخالفهستندوعاديشدناينوضعیتدرجامعه،

هايپیشینذکرشد،آنومیبهشرايطگونهکهدربخشومیاست.همانيکیازمصاديقآن

شودکهدرآنهنجارهاياجتماعیفاقدکارايیالزمباشندوتأثیرخوداجتماعیگفتهمی

افرادجامعهازدستبدهند.لذاعاديتلقیشدناستفادهازهايوسیعیازرابررفتاربخش

ندارندودهدکههنجالفاظرکیکنشانمی ارهاياجتماعیپیشینديگرکارايیالزمرا

توانيکیازمصاديقآنومیدرنظرگرفت.اينامررامی

تويیترازآنجايی از استفاده آيا اينسؤالاستکه دنبالپاسخبه اينپژوهشبه که

چنینشودياخیر،بنابراينباعثازبینرفتنزشتیاستفادهازکلماترکیکومبتذلمی

گیرياينامريرابطهمستقیمیباموضوعآنومیدارد.بههمینجهتبرايتبیینعللشکل

زدايیازمحتوايمبتذل،بررسینظرياتمربوطبهآنومیوعللوضعیتآنومیکوقبح

شناسانمختلفضرورتداردوچارچوبنظرياينپژوهشگیريآنازديدجامعهشکل

رسیمگرديدهاست.هاتبامرورايننظريه

 آنومي و معناي آن -9-9

وقوانیناستودرفارسیمعادل هايیآنومیازنظرريشهلغويبهمعنايفقدانهنجارها

آنومیاصطالحیاستکه(.4381:43)ساروخانی،نابهنجاريونابسامانیيافتهاستچون

بیشتربهمعناي ترجمهآندشواراست، شدهگرفته «هنجاريبی»يا«قاعدگیبی»امااساساً

دانند.است.برخیمفسرانايناصطالحرانزديکبهمفهومبیگانگیمی
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 دورکیم و آنومي -9-2

انواعصورشناسیکجهايجامعهتريننظريهدورکیميکیازمهمنظريهآنومی رفتاريو

بیينابهنجار معناي در را آنومی که است اجتماعی اغتشاش،هاي اختالل، سازمانی،

هنجاريدرنظامجمعیدرنظرگرفتهاست.انديشمندفرانسوي،آنومیرادرگسستگی،بی

قراردادهوازآندرمفهومعدمالتزامبه«4ختاللا»کتابخودکشیمعادلواژهفرانسوي

شناسیوعنوانيکیازپیشگامانعلمجامعهقواعداخالقیاستفادهکردهاست.دورکیمبه

ازسرآمدانروشاصالتواقعیتاجتماعیبااستفادهازروشتجربیبهمطالعهانحرافو

دورکیمبی ديدگاه در است. پرداخته اجتماعی اجماعهنجاري فقدان مفهوم به آنومی ،

عنوانقواعدوالگوهايعملدربارهاهدافاجتماعیوانتظاراتجمعیوآنچهجامعهبه

 (.33-4383:38کاررفتهاست)محسنیتبريزي،براياعضايخودمتصورشدهاست،به

آن ايجاد بر عواملمؤثر بر آشوباجتماعی، نظمو دوگانه به توجه با هادورکیم

بهبررسیاينمسئلهپرداختهاستکه پرداختهاست.ويدردوسطحفرديواجتماعی،

محیط در وقايعی حوادث چه وقوع با و فرد درون در تحوالتی و شرايط چه تحت

شود.سامانیوآشوبتبديلمیاجتماعی،اقتصاديوسیاسی،نظمموجوددرجامعه،بهبی

 آنومي و شرایط اجتماعي -9-9

درشرايطاجتماعیوپیوندهايافرادشناسان،ريشهشکلازجامعهبرخی گیريآنومیرا

هاهايیکهفردعضوآناستوافراديکهفردباآنها،گروهاند.بهعقیدهآنعنوانکرده

هاوهنجارهامنجرشود.تواندبهتقويتياتضعیفارزشهمنشیناستوارتباطداردمی

گیريتوانديکیازعللاساسیشکلثباتیاجتماعینیزمیتگیوبیگسیخهمچنینازهم

آنومیباشد.

می مکگیعنوان نظرياتشاو تحتتأثیر رفتارهايانحرافیادوينساترلند کند

شود.بهنشینیوپیوستگیباديگرانآموختهمیيقهممانندسايررفتارهاياجتماعیازطر

ساترلندکج درنظر هوشیپايیننیست، بهره محصول ارثیيا و رفتارييادگرفتنیبوده
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می آموخته ديگران با گروهتعامل درون در میشود، آموخته رسانهها تأثیر و هايشود

راوانی،شدت،دوام،سنافرادوگیرند.تفاوتبهلحاظفجمعیدرمرحلهبعديقرارمی

سروستانی، )صديق هستند مهم امر اين در جوانی و کودکی ايام در افراد تأثیرپذيري

شدتودوامارتباطاتدرون4383:49 هرچهمیزانفراوانی، بهعبارتبهتر، گروهیو(

هدبودوحاويانحرافاترفتاري،بیشترباشد،تأثیرپذيريفردازاعضايگروهبیشترخوا

گیرد.رفتاريرايادمیفردداخلاينگروهکج

هابراثربهنظرساترلندجرممرتبطباتفاوتارتباطاتاستوعلتگسترشناهنجاري

فرهنگ جامعههايخالفاشاعهخرده هايفرهنگايکهدارايخردهکاراستيعنیدر

مشوقفعالگوناگوناستبرخیمحیط هايغیرقانونیهستندویتهاياجتماعیمعموالً

اينمحیط در هستند،افراد تبهکارانه هنجارهاي حامل که ديگران با ارتباط طريق از ها

می تبهکار يا فعالیتبزهکار ساترلند ازنظر همانندشوند. حدودي تا غیرقانونی هاي

هايعامبهشايبرايهماننیازهاوارزعنوانوسیلهشودبههايقانونیفراگرفتهمیفعالیت

(.4361:489روند)نادريوديگران،کارمی

به هیرشی پايهتروايس باعنوان افراد همنوايی علت اجتماعی، کنترل نظريه گذار

پیوندهاياجتماعیمعرفیمی سستشدنهنجارهاياجتماعیرا، نظرهیرشیبا به کند.

می متصل جامعه به را افراد که افپیوندهايی تمام بهکنند، قانونراد بالقوه راطور شکنی

ترسندکهشوندزيرامیتجربهخواهندکردولیبااينتفاوتکهبیشتراينافرادکنترلمی

هابهروابطشانبادوستان،خانواده،همسايگانلطمهبزند.ارتباطبارفتارهايغیرقانونیآن

ماعیکهارزشونتايجیبرايهاياجتهاوفعالیتسايرافراد،پذيرشومشارکتدرنقش

ارزش به اعتقاد و دارد ياآينده عواملهمنوايیو هنجارهايفرهنگیاز هاياخالقیو

(.4361:483شود)نادريوديگران،ناهمنوايیافرادتلقیمی

شاملداشتنتعلق جامعهرا اصلیپیوندشخصبا عالقههیرشیچهارجزء يا خاطر

نهاده و افراد بهنسبتبه اعتقاد ايمانو مشغولیتومشارکت، داشتنتعهد، جامعه، در ا

(.84-4383:81داند)صديقسروستانی،هاياخالقیمیارزش
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 بین رويکرد، اين طبق بر خاطرتعلق»بنابراين » جامعه، به تعهد»افراد امور« به آنان

 هنجارهاياجتماعی، با همنوا زندگیروزمره و درگیري»متداول فعالیتهآن« در هايا

 و زندگی اعتقاد»مختلف يک« از جامعه هنجاري نظم به باشان آنان همنوايی سو

کج احتمال با و مستقیم رابطه ديگر سوي از اجتماعی رابطههنجارهاي آنان رفتاري

(4383:84معکوسوجوددارد)صديقسروستانی،

 اینترنت و آنومي فرهنگي -9-1

پايانقرنبیستموفراگیريآندرسراسرجهان،تحوالتاجتماعیدرباتولداينترنتدر

 رقم اينترنت تلفنسايه انقالب آن دنبال به و اينترنت توسعه وخورد. هوشمند هاي

هاهاياجتماعی،برفرمومحتوايارتباطاتاثرگذاشتوفضايتعاملیمیانانسانشبکه

تحتتأثیرفضايمجازيو متحولکرد. درآنشکلگرفت،را ارتباطاتجديديکه

اينترنت، فرهنگوسبکزندگیجديديمتولدگرديدکهبرخالفدورانپیشا هويت،

شود.عمرطوالنینداشتهومدامبافرهنگرسمیواردچالشمی

زماندوفرايندبازتولیداگرازوجهفرهنگیبهموضوعبنگريم،درفضايمجازيهم

بهوخالقیتبراياي هستند. فرهنگدرکار بازتولیدهمانبیانجاد ازسويیبه ما ديگر،

فضايمجازيروبه در واقعی جهان نوعیفرهنگروزمره با سو، ديگر از و هستیم رو

هايفرهنگیرسمیوگیريفرهنگیکهدستگاهآزاديعملوابتکارافراددربیانوشکل

دهد؛بنابراين،واقعیتآناستادرعملنمیاوضاعاجتماعیوسیاسیاجازهبروزآنر

هم که هستیم اينترنتمواجه در فراينديدوگانه با ما فرهنگکه بازتولید حاصل زمان

شناختیدربرابرفرهنگرسمیجامعهواقعیونیزابتکاروخالقیتونوعیمقاومتینشانه

(.4389:48وروزمینیجهانواقعیاست)کوثري،

 و فضاي مجازي آنومي -9-5

توانبهآنومیبهپردازيدربارهآنومیدرفضايمجازيبپردازيم،میاگربخواهیمبهنظريه

)بی معنا سه داشت.هر توجه هنجاري( مشروعیت عدم و هنجاري تضاد هنجاري،
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ايناجتماعاتممکن در آنومیکباشند. معنا سه هر اجتماعاتمجازيممکناستبه

 نوعیبیاستهنوز درنتیجه و باشد هنجاريياهنجارهايتعاملاجتماعیشکلنگرفته

هاوجودداشتهباشد.ازسويديگربايدبهعدممشروعیتهنجاريدرخألهنجاريدرآن

مجازي دياسپوراي نوعی مجازي اجتماعات کرد. توجه نیز مجازي براي4اجتماعات

می شمار داليلمختلفکسانیبه به که اصلیزندگیمیرود جامعه حاشیه ودر کنند

حالتیممکن8مشروعیت نیز هنجاري حالتتضادهاي ندارند. قبول هنجارهايرايجرا

اجتماعاتمجازينوعیتعارضبی در زيرا هنجارهاياست، و هنجارهايبازتولیدشده

شکلبه بهتازگی که آمد پیشخواهد اجتماعاگرفته اين وضعیتآنومیکدر تنوعی

(.4384:439دامنخواهدزد)کوثري،

هنجارهاي از آزاد و مستقل سويی از مجازي اجتماعات که است آن واقعیت

بهآنوابسته ازاجتماعیواجتماعاتواقعیهستندوازديگرسو، بهديگرسخنما اند.

شکل اجتماعاتمجازيروبهسويیبا روهستیمکهگیريهنجارهايجديداجتماعیدر

تفاوت جامعه هنجارهاي استبا کمکممکن گمنامی چون مسائلی باشد. داشته هايی

شکلمی که کامالًکند واقعی جامعه هنجارهاي با متفاوت جديد هنجارهاي گیري

مهمامکان که اجتماعی فشار اجتماعاتمجازي، فضاي در زيرا باشد؛ عنصرپذير ترين

دارديابسیارضعیفاست.بههمیندلیل،حتیپیرويازهنجارهاياجتماعیاست،وجودن

منحرفتلقیمیگروه واقعی، جامعه در شبکههايیکه در راحتیشوند، هاياينترنتیبا

(.4384:484دهند)کوثري،بیشتريهنجارهاياجتماعیخودراشکلمی

قبح اجتماعی، فشارهاي شرايطفقدان میدر تلقی عادي امري حتیشکنی و شود

جهتشبکهاجتماعیتويیتربستريمناسببرايتواندبهارزشیجديدبدلگردد.ازاينمی

کنندوبههمینصورتناشناسفعالیتمیاينامراستچراکهبسیاريازافراددرآنجابه

زدايیازشودتاشاهدقبحنمايند.همینامرباعثمیجهتفشاراجتماعیرااحساسنمی

ومبتذلباشیم.محتوايجنسی،رکیک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Virtual Diaspora 

شود.نشیندرداخلاطالقمیدياسپورابهکلیهاجتماعاتمهاجرپراکندهدرکشورهايديگريااجتماعاتمنزويوحاشیه.8
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به تويیتر اجتماعی آنشبکه در که است محیطی مجازي، اجتماع يک عنوان

گويددياسپوراهايخارجی،گونهکهکوثريمیگیردوهمانهنجارهايجديدشکلمی

فرهنگفرهنگخرده و بیشتريمیهايحاشیهها ظهور و بروز امکان آن باايدر يابند.

هادراينشبکهاجتماعی،نظرياتبرايتبیینعللبروزناهنجاريها،توجهبهاينويژگی

تواندراهگشاباشد.اومعتقداستکهناهنجاردرتعاملباديگرانودرادوينساترلندمی

هايیاستهااشاعهخردهفرهنگشودوعلتگسترشناهنجاريهاآموختهمیدرونگروه

نمی اکهتنبهآنهنجارها لذا کهافراددرونشبکهتويیتربايکديگروبازآنجايیدهند.

نیزبه دنبالکنندگانودنبالشوندگانشانتعاملدارندوتويیتر عنوانيکاجتماعگروه

گروه به بیشتري ظهور و بروز ندارندهايحاشیهمجازيامکان قبول را هنجارها ايکه

میمی شدهد، عوامل تبیین براي نظريه اين از شبکهکلتوان اين در ناهنجاري گیري

اجتماعیاستفادهکرد.

شکل به گمنامی کوثري، نظريات با مطابق اين بر جديدعالوه هنجارهاي گیري

ترينعنصرپیرويازهنجارهايفشاراجتماعیکهمهمشودکهکندوباعثمیکمکمی

باشد. نداشته وجود يا اجتماعاتمجازيتضعیفشود در اينوضعیتاجتماعیاست،

گويد.هیرشیعنوانعواملايجادناهنجاريمیدقیقاًهمانچیزياستکههیرشیازآنبه

يابدوازجملهمعتقداستکهباکاهشکنترلاجتماعی،امکانايجادناهنجاريافزايشمی

تعهدوابستگیافراداستکهايندوعاملدرشبکه عواملايجادکنندهکنترلاجتماعی،

ازاسامیمستعارتضعیفاجتم استفاده ومنجربهاعیتويیتربهعلتگمنامیافراديا شده

شود.فشاروکنترلاجتماعیمی

ازدونظريهساترلندوهیرشیاستفاده تبییننظرياينپژوهش، بههمینجهتدر

گرديدهاست.

 روش پژوهش -9

می دهدتادرقالبتويیترشبکهاجتماعیاينترنتیاستکهبهکاربرانخوداينامکانرا

هاونظراتخودبپردازند.هرتوئیتپسازارسال،بهکاراکتر،بهبیانديدگاه881حداکثر
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هانیزامکانپاسخواکنشنشاندادنبههرشودوآنکنندگانکاربرارسالمیسايردنبال

اينتوئیت کاربران معموالً توئیت، هر ارسال در علتمحدوديتکاراکتر به دارند. را

کنند.شبکهمجازيروزانهتعدادزياديتوئیتوپستارسالمی

هايیاستکهکاربرانآندراينشبکهمنتشربهتريناسنادبرايمطالعهتويیتر،توئیت

هزارتوئیکنند.کاربرانتويیتريروزانهدهمی منتشرمیها تواندکنندکهمیتمختلفرا

برايشناختتغییراتارزشهايآندهندهافکاروارزشنشان هاياينکاربران،هاباشد.

هادرطولزمانضرورتدارد.بههمینجهتدراينپژوهشروندشناسیمحتوايتوئیت

توئیت محتواي سال از منتشرشده 88هاي ت69تا قرارگرفته فهمموردبررسی بتوان ا

بااين آورد. دست به تويیتري کاربران رفتاري و ارزشی تغییرات از حالصحیحی

توئیتازآنجايی تعداد وجمعکه توسطانسانقابلاحصاء آورينیستوهايمنتشرشده

آن تحلیل کالنبراي با ما داده4هادادهها ابزار از استفاده با هستیم، اين8کاويمواجه

3اند.تخراجوموردتحلیلقرارگرفتههااستوئیت

هايیبامحتوايجنسی،رکیکومبتذل،کلماتیانتخابشدندبرايشناسايیپست

هادرهرپستیبتوانديکیازسهبارمعنايیمذکوررابهآنپستبدهد.کهبکاررفتنآن

آنپستحاويمعن«سکسی»طورمثال،اگردرپستیواژهبه ايیبامحتوايباشد،احتماالً

سايرکلماتیکهبهکاررفتنآن اينامر، مشابهبا هادرهرپستیبتواندآنجنسیاست.

ازآنبااستفادهپسترادارايمحتوايجنسیورکیککند،تعیینواستخراجشدند.پس

داده ابزار پستاز تمام اينکاوي، داراي که اخیر سال چند در تويیتر در فارسی هاي

هايیکهدرمیانصورتآماريتنظیمگرديدند.کلیدواژهتبودنداحصاءشدهوبهکلما

کلیدواژهپست شدند، جستجو تويیتري پستهاي با مرتبط جنسیهاي محتواي با هايی

واژه مانند واژههستند هر و سکسی سکس، نظیر رکیکياهايی محتواي داراي که اي

جنسیباشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. big data 

2. data mining 

اند.هاياجتماعیمجازيدانشگاهتهراناستخراجشدههاتوسطآزمايشگاهشبکهاينداده.3
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می گفتکهبنابراين توصیفیتوان پژوهشروشی اين است.-روشانجام آماري

هاپرداخته،روشانجامگردآوريدادهکهاينپژوهشبهتحلیلکالنحالازآنجايیبااين

دادهداده باالي حجم با متناسب آن هاي از )بیش تويیتري توئیت(88هاي میلیون

شدهاستکهمراحلآنبهاينشرحاست:طراحی

 69تانیمهسال88هايهايفارسیدربازهسالتوئیتاستخراجتمام -4

 هايجنسی(طورمثال:فحشهايجنسی،رکیکومبتذل)بهتعیینکلیدواژه -8

توئیت -3 نرخ دستآوردن کلیدواژهبه حاوي وهاي ماشین توسط مذکور هاي

 ترسیمنمودارماهانهحاصلازآن

برگرفتهاز 4مبتنیبرواژگانروش»الزمبهتوضیحاستکهاينروش، اين« است.

نظارتماشین بدون روشيادگیري می8روشدر گرفته ازبکار استفاده بر مبتنی شود

هايازپیشتعريفشدهاستکهدرآنهرکلیدواژهبهيکلیستیازکلماتوکلیدواژه

می3احساس )مرتبط از(Almatarneh and Gamallo,2018: 3شود يکی روش اين .

هاياجتماعیمجازياستفادهروشیاستکهبرايتحلیلمحتواياتوماتیکشبکهچندين

بنابراينروشگردآوريدادهدراينپژوهشمبتنیبرروشمبتنیبرواژگانمی گردد؛

آماريخواهدبود.-باشدوروشتحلیلآن،روشتوصیفیمی

 ها یافته -5 

سال از تويیتر اجتماعی شبکه آنکه به توجه گرفت،88با قرار موردتوجه ايران در

توئیت سال اول نیمه تا سال اين از منتشرشده تحلیل69هاي مورد پژوهش اين در

کاويمیلیونتوئیتباروشداده88آمدهازتحلیلمحتوايدستقرارگرفتهاست.نتايجبه

يمنتشرشدههاشود.دربخشاول،نمودارتغییراتتعدادکلتوئیتدرسهبخشارائهمی

نیم نشانمیدرهر ايننمودار توئیتیمنتشرشدهسالاست. تعداد هرسالچه دهدکهدر

آن از را تويیتري فعال افزايشکاربران کاهشيا استکه اين در اهمیتآن استو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. lexicon-based method 

2. Unsupervised machine learning 

3. sentiment 
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توئیتمی تعداد تغییر نمودار بخشدوم، در گرفت. واژگانرکیکوتواننتیجه هايبا

نی هر در میممبتذل ارائه میسال داده نشان ايننمودار در چهشود. هرسال در که شود

هامنتشرشدهاستوتغییراتآننسبتبهسالگذشتهچگونهتعدادتوئیتبااينکلیدواژه

دربخشسومونهايینیزنسبتتعدادتوئیت هايباواژگانرکیکومبتذلبودهاست.

گردد.ايننموداربراساسفرمولزيرارائهمیسالیمهايمنتشرشدهدرهرنکلتوئیتبه

محاسبهشدهاست:



توئیت اساسدرصد اين نسبتکلبر به مبتذل رکیکو جنسی، واژگان با هاي

 گردد.هانیزفراهممیشودوامکانمقايسهآنباسايرمحیطهادرهرسالمحاسبهمیتوئیت

 سال منتشرشده در هر نیمهاي  بخش اول: تعداد کل توئیت

دهد.الزمبهذکراستهايمنتشرشدهدرهرنیمسالرانشانمینمودارزيرتعدادتوئیت

توئیت86هزارو434تعداد86توئیت،درسال434هزارو394تعداد88هايکهدرسال

نیزاين64سالتوئیتمنتشرشدهودرادامهواز844هزارو338نیزتعداد61ودرسال

هاادامهداشتهاست.روندصعوديانتشارتوئیت
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 هاي منتشرشده در هرسال تغییرات تعداد کل توئیت -9نمودار شماره 

ازسالدهدکهمیزانتوئیتنمودارفوقنشانمی 88هايمنتشرشده رونديکامال69ًتا

اينسا طول در آناستکه حاکیاز اينامر که کاربرانلصعوديداشته تعداد بر ها

ازنیمهدومسالتويیتريبه زمانباوهم64مراتبافزودهشدهاست.اينافزايشخصوصاً

هايفارسیدرشبکهاجتماعیتلگرامرونديتصاعديبهخودگرفتهاست.انتشارتوئیت

برابرحدو69هايمنتشرشدهدرنیمسالاولسالدهدکهتعدادتوئیتهانشانمیيافته داً

هادربرابرکلتوئیت303وبیشاز63هايمنتشرشدهدرسالاستباکلتعدادتوئیت

دهد.هاودرنتیجهکاربرانتويیتريرانشانمی.اينامررشدتصاعديتعدادتوئیت64سال

هاي با واژگان رکیک و مبتذل در هر  بخش دوم: نمودار تغییر تعداد توئیت

 سال نیم

نشانمیيرتعدادتوئیتنمودارز واژگانمبتذلدرهرنیمسالرا با دهد.هايمنتشرشده

هزار9تعداد86توئیت،درسال446هزارو4تعداد88هايالزمبهذکراستکهدرسال

توئیتمنتشرشدهودرادامهوازسال646هزارو46نیزتعداد61توئیتودرسال481و

 هاادامهداشتهاست.عوديانتشارتوئیتنیزاينروندص64
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 سال هاي با واژگان رکیک و مبتذل در هر نیم تغییرات تعداد توئیت -2نمودار شماره 

سالچهتعدادتوئیتباواژگانرکیکومبتذلدهدکهدرهرنیمنمودارفوقنیزنشانمی

برابربیشتراز3،حدود69توجهآناستکهدرنیمهاولسالمنتشرشدهاست.نکتهجالب

هايیباواژگانرکیکومبتذلمنتشرشدهاست.ايننمودارنشانتوئیت63نیمهاولسال

افزايشچندانینداشته64و63هايهايرکیکومبتذلدرسالدهدکهمیزانتوئیتمی

هاهستیم.شاهدجهشتصاعدياينقبیلتوئیت63استاماازنیمسالاولسال

هاي با واژگان رکیک و مبتذل به کل  بخش سوم: نسبت تعداد توئیت

 هاي منتشرشده در هر سال توئیت

توئیت تمام بررسی بهبا فارسی دستهاي فروردين ابتداي از تويیتر از 88آمده 43تا

هايبامحتوايرکیک،جنسیومبتذلدرماهگزارشماهانهنسبتتعدادپست69شهريور

هايتويیتربهدستآمدکهنمودارايمنتشرشدهدرهمانماهدرمیانپستهکلپستبه

هايیبااينمحتوابهاينصورتاست:نرمالشدهتغییراتپست
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هاي منتشرشده در  کل توئیت هاي با واژگان رکیک و مبتذل به نسبت تعداد توئیت -9نمودار شماره 

 سال هر نیم

کهدرطیزمان،محتوايجنسیرکیکومبتذلتوسطدهدخوبینشانمینمودارفوقبه

کاربرانتويیتريبیشتربکاررفتهاستوشیبنموداررونديصعوديدارد.الزمبهذکر

هايبامحتواياستکهايننمودارنرمالشدهاستبهاينمعناکهدرهرماه،تعدادپست

توانگفتاست.بهاينمعنامیهاشدهجنسی،رکیکومبتذلتقسیمبرتعدادکلتوئیت

هايبرتعدادکلتوئیتهايبامحتوايمذکورباوجودآنکهتقسیمکهروندافزايشتوئیت

 ماهانهشده،رونديصعوديداشتهاست.

64تاسال68دهدکهازسالآمدهازهرسهنمودارفوقنشانمیدستاطالعاتبه

توئیت محتوايجنسینسبتانتشار بههايبا مبتذل رکیکو توئیت، کل درصد104ها،

هايقبلازآنچندانزيادنیست؛اماازکاهشداشتهاستکهاينکاهشدرمقايسهباسال
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هاکهحاکیازافزايشکاربرانبهبعدوباافزايشنمايیتعدادتوئیت64سوديگر،ازسال

شاهدافزايشنمايیپست واژتويیترينیزهست، رکیکومبتذلنیزهايبا گانجنسی،

هاهستیمکههايرکیکبهکلتوئیتهستیمومجدداًنیزشاهدافزايشنسبتتعدادتوئیت

صعوديدهدکهروندبهاينامرنشانمی کارگیرياينقبیلمطالبدرطولزمانکامالً

تنهارکیکنهها،نسبتمطالببودهاستوباوجودافزايشکاربرانتويیتريوتعدادتوئیت

 افتچندانینداشتهبلکهروندافزايشیداشتهاست.

قابل میزانتوئیتنکته واژگانرکیکومبتذلتوجهآناستکه با هايمنتشرشده

هیچ از برخالفتصور4گاه آناستکه اينامرحاکیاز استکه نرفته درصدفراتر

توئیتاولیه عمده دارد، وجود تويیتر از قبیلکلیدواژههايايکه اين فاقد هامنتشرشده

هستند.

 بحث و تحلیل نتایج -7

ايکهبهکاربردنهرحرفزشتورکیکیقباحتدارد،عاديشدناستفادهازدرجامعه

هاوجوددارديادرمقابلجنسمخالف،نشانهادربرابرکسانیکهرابطهرسمیباآنآن

ارزشیاين معنايیو بار تغییر مصداقسستشدنارزشاز خود که هايجمالتدارد

شبکه در مبتذل رکیکو الفاظ رشد نرخ جهت همین به است. اينپیشین در تويیتر

میانکاربراننشان میزانعاديشدناينکلماتدر پژوهشموردبررسیقرارگرفتتا

دادهشود.

دادهاستکه(درپژوهشخوددررابطهبااجتماعاتمجازينشان4384کوثري)

می هاسازندونوعینظمهنجارمنددروناينشبکهاجتماعاتمجازيهنجارهايخودرا

هايمنتشرشدهدرصدازتوئیت4تا3دهدکهتنهاهانشانمیهايافتهگیرد.آنچهشکلمی

زدهدکهدرايننظمهنجارمندنیدارايمضامینمبتذلبوده،نشانمی69تا68هايدرسال

کارگیرياينمحتوايرکیک،جنسیومبتذلدراينبازهزمانیپرکاربردنبودهونرخبه

زدايیازمحتوايمضامیننسبتاًثابتاست.لذافرضیهاينپژوهشمبنیبرتشديدروندقبح

شود.جنسی،رکیکومبتذلدرتويیتر،ردمی
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آن به توجه بابا اجتماعی، کنترل نظريات با مطابق کاربرانکه گمنامی به توجه

تواندپايینباشد.ها،کنترلاجتماعدرتويیترمیتويیتريوداشتناسممستعاردرمیانآن

ذکراست:گیريشرايطمذکور،اينمواردقابلدرتبیینعواملمؤثردرشکل

گروه بهيک. آن در که جزوهايی تويیتر در باشد رايج مبتذل محتواي کارگیري

حاشیههگروه دراي افراد انحرافی رفتارهاي ساترلند نظرياتادوين با مطابق هستند. اي

هايگوناگونحضوردارند،برخیفرهنگايکهخردهشودودرجامعهگروهآموختهمی

عنوانيکاجتماعمجازيشود.تويیترنیزبهگونهرفتارهامیهاياجتماعیمشوقاينمحیط

تواندمشوقبکاربردنواژگانجنسی،رکیکجهتمیفازاينهايمختلباخردهفرهنگ

دهدکارگیرياينمضامیننشانمیحالنرخپايینبهومبتذلدرمیانکاربرانشباشد.بااين

اندايبودهونتوانستههايیحاشیههايیکهدرآنمضامینمبتذلرايجاست،گروهکهگروه

شدهدراجتماعتويیتر،دربهيکمعناهنجارساختهدرفضايتويیترغالبشوند.درنتیجه

سال 68هايبازه به69تا و نداشته اجتماع بازنمايیکردهتفاوتچندانیبا را نوعیآن

است.

درتويیتر،هرکاربردرمیانگروهیازدنبالکنندگانودنبالشوندگانقرارداردو

تأث هنجارهايشتحت نظرياتساترلند با میمطابق قرار گروه اين مییر لذا توانگیرد.

ادبیاتيکاکانتبهاين نتیجهگرفتکه دنبالکنندگانوطور گروهیاز مرورزمانبه

دهدکهمتناسبهانیزنشانمیکند.يافتهدنبالشوندگانآناکانتکاربريشباهتپیدامی

میزانافزايشتوئیت میزانمحتوايمبتذلنیزافزايشبا يافتهاستوهرفرديبستهبهها،

شود،ازاينمحتوااستفادهگروهیازدنبالکنندگانودنبالشوندگانکهدرآنعضومی

هايیکهادبیاترايجشانفاقدمحتوياتکردهاست.همینامرباعثشدهاستکهگروه

یناستفادههايغیرمبتذلبیشتريتولیدکردهوگروهیکهازاينمضاممبتذلبوده،توئیت

هايمبتذلبیشتريمنتشرکند.نرخنسبتاًثابترشدمضامیننسبتکردهاستنیزتوئیتمی

هايهانیزمؤيدهمینامراست.باتوجهبهاينامر،درتويیتردرسالبهرشدتعدادتوئیت
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68 مجازي69تا اجتماع اين در مسلط هنجار و نداشته چندانی رشد مبتذل مضامین ،

دورازاستفادهازمضامینمبتذلبودهاست.به

ازسويديگر،شبکهاجتماعیتويیتربهعلتفیلترينگآندرسالیاناخیرکاربران

به اين استبا اختصاصداده خود به را درايرانیکمی شبکه اين معرفیشدن واسطه

توئیتکانال سالهايتلگرامیازطريقانتشار در 64هايها، مراتبتآنبهجمعی63و

بهافزايش است پستگونهيافته تعداد که اي مرداد در تويیتر در منتشرشده در69هاي

 مرداد با 64مقايسه تعداد6، تا است شده باعث امر همین است. افزايشداشته برابر

فعالیتمی تويیتر اسامیخودشاندر با افزايشکاربرانیکه کسانیراکنند افراد و يافته

شناسند.همینامرباعثباالرفتنکنترلاجتماعیشدهاست.هارامیالکنندکهآندنب

شدن سست در را ناهنجاري علت اجتماعی، کنترل نظريه در هیرشی تروايس

رادر«اعتقاد»و«درگیري»،«تعهد»،«خاطرتعلق»داندوچهارعاملپیوندهاياجتماعیمی

تضعیفپیوندهاياجتماع میتقويتيا باعثیمؤثر اينعوامل استکه معتقد و داند

گويدکهاينعواملرفتارفردرادرجامعهشوند.هیرشیمیکنترلاجتماعیيکفردمی

ترسددرصورتبروزرفتارهايناهنجار،روابطشبادوستانوزيرافردمی«کندکنترلمی»

اطرافیانشتضعیفگردد.

دهند،باافزايشکاربرانتويیتري،گمنامیهانیزنشانمیگونهکهيافتهبنابراينهمان

کاهش تويیتر افزايشدر اجتماعی کنترل درنتیجه و رشديافته از مانع امر همین و يافته

گونهکهکوثرينشانمطالبمبتذلدراينشبکهاجتماعیشدهاست.ازسويديگرهمان

شوند.اينامرکارکردوانضباطدمیدادهاست،اجتماعاتمجازيپسازمدتیهنجارمن

توانددرافزايشکنترلاجتماعیغیررسمیمؤثرباشد.خاصخودشراداردکهمی

شکل و تويیتر خودشاندر نام با کاربران حضور ايناگرچه در گیرييکهنجار

شود،امابازهمکنترلاجتماعیدراجتماعمجازيباعثافزايشنسبیکنترلاجتماعیمی

تويیترنسبتبهجامعهپايیناستچراکههمچنانتعدادزياديازکاربرانباناممستعارو

صورتگمنامدراينشبکهاجتماعیحضوردارند.به
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بهمقايسه میزان شبکهي با تويیتر در مبتذل و رکیک جنسی، محتواي کارگیري

آنچهکانالنیزمؤيدهمینامر69ماهسالاجتماعیتلگرامدرارديبهشت مطابقبا است.

تلگرافی» ارديبهشت« تهراندر اجتماعیمجازيدانشگاه شبکه آزمايشگاه به 69وابسته

%404هايحاويمطالبغیراخالقیدراينماهگزارشدادهاست،جمعبازديدکلپست

درصد404تر،تنهادرصدازمجموعکلبازديدهايتلگرامیبودهاست.بهعبارتصحیح

غیراخالقیا مطالب به تلگرامی، کاربران توسط ماه اين در تلگرام بازديدهاي کل ز

 درمجموع اينمطالبنیز استکه تشکیل403اختصاصداشته را کلمطالبتلگرام %

مقدارتوئیتمی تويیتر، ودر حالیاستکهدرهمینماه ايندر است. هايحاويداده

هايمنتشرشدهدراينماهبودهاست.توئیت%کل308مطالبجنسی،رکیکومبتذل

تر،درمحیطتويیترمطالبمبتذلنزديکبهسهبرابربیشازتلگرامبهعبارتدقیق

تردرشبکهتويیتراست.گیردکهعلتاينامر،کنترلاجتماعیپايینموردتوجهقرارمی

تلفنواقعدرحالی اسموشماره با یخوددراينشبکهحضورکهدرتلگرامافرادعمدتاً

گردد.گذاريمطالبمبتذلمیدارندوهمینامرمانعازبهاشتراک

دهدکهدراجتماعمجازيتويیترنیزآمدهدرتويیترنشانمیدستطورکلینتايجبهبه

دنبال و کنندگان دنبال گروه با متناسب فرد هر ادبیات ديگري، اجتماع هر مانند

می شوندگانش توئیتباشد افزايش درونو صرفاً مبتذل رخهاي کاربرانی از گروهی

دهدکههايمبتذلنشانمیکنند.درصدپايینتوئیتدهدکهازاينمضامیناستفادهمیمی

گرفتهدراينهاسرايتکندوبهعلتهنجارشکلاينمضامیننتوانستهاستبهديگرگروه

 شرايط کاربران عمالً مجازي، رااجتماع ناهنجاري يادگیري براي ساترلند ازنظر الزم

ندارند.

زدايیازمحتوايجنسی،رکیکوتوانگفتکهفرضیهاينپژوهشيعنیقبحلذامی

شدهاستوعلی تويیترامکانظهورفرهنگمبتذلکهخردهرغمآنمبتذلرده گويیدر

ماندهوباقیفرهنگااينخردههايمرتبطبهامحدودبهگروهبیشتريدارداماادبیاتآن

دهدکهبهعلتافزايشهانشانمینتوانستهاستدرتويیترفراگیرشود.ازسويديگريافته
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کنترلاجتماعیدر نامخودشاندراينشبکهاجتماعی، کاربرانتويیتروحضورافرادبا

69تا68هايازهسالتويیترکمیافزايشداشته،استوبههمینجهتمحتوايمبتذلدرب

بوده شاهد را مضامینمبتذل ثابتیاز درنرخنسبتاً اجتماعیهمچنان اينکنترل اما ايم؛

تراست.مقايسهباشبکهاجتماعیتلگرامدرآنتاريخپايین

عبارتدقیق يافتهبه میتر، نشان رکیکوها جنسی، محتواي انتشار نرخ که دهد

آناستکهمبتذلنسبتبهکلتوئیت همینامرحاکیاز و پايینبوده هايمنتشرشده

افزايشداشتهامادرمقايسهباتلگرام69و68هايکنترلاجتماعیدرتويیتردرطولسال

باهويتواقعیخودشاندرآنفعالیتمیبه کنند،عنواناجتماعمجازيکهافرادعمدتاً

 کنترلاجتماعیهمچنانپايیناست.
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