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Abstract 
Transgressions (socially non-normative behaviors) and misconducts find a 
brand-new way of manifestation through online social media. Hence, social 
control of such behaviors is crucial to assure users’ tranquility and safety and 
to restrain the contagion of these transgressions into real society. The current 
study aimed at exploring Iranian Instagram users’ perceived transgressions, 
and perceived effective social control means. A qualitative content analysis 
was conducted on the data from online interviews by a questionnaire, with 
closed- and open-ended questions, filled out by 58 participants. The results 
showed Obscenity, Transgressive Information, Emotional Release, Market-
Related Content, Risky Behaviors, and Criminal Behaviors as perceived 
transgressions. Five perceived personal means (Personality Traits; Social 
Status; Personal Attitudes; Media Use Habits; Ignoring/ Inaction), and also 
six perceived social means of social control of cybercultural transgressions 
(Family Structure; Social Groups; Technological Tools; Legal Factors; 
Awareness Raising; and Societal Attitudes) were identified. It can be 
inferred from the results that filtering and domestic social media are not 
effective social control means. The results can be used to devise formal and 
informal social control policies and initiatives to decrease social media 
transgressions. 

Keywords: Cybercultural Transgressions, Cyber-Social Control, Iranian 

Instagram Users. 
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یوابزارکنترلاجتماعیبریسایفرهنگیهایشکنمیحر

 نستاگرامیایرانیکاربراناانیشدهدرمادراک

 

   یاسکوئ یشالله معراج
 قات،یو اقتصاد، واحد علوم و تحق تیریرسانه، دانشکده مد تیریمد یدکتر

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم


   یکامران محمدخان
و اقتصاد، واحد علوم  تیریدانشکده مد ،یآموزش عال تیریگروه مد اریدانش

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یو تحق


  دالور  یعل
 ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،یریاستاد تمام گروه سنجش واندازه گ

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ
 

 

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ت،یریدانشکده مد ت،یریاستاد تمام گروه مد   یفرهنگ اکبر یعل

  چکیده
راهشکنیحريم رفتارها، سوء و اجتماعی( غیرهنجارمند )رفتارهاي خودها ظهور براي جديدي درهاي
ازاينهاياجتماعیآنالينيافتهرسانه برايتضمینآرامشواند. رفتارها کنترلاجتماعیايننوع روي،

هابهجامعهواقعیحائزاهمیتاست.پژوهشحاضر،شکنیامنیتکاربرانوجلوگیريازتسرياينحريم
حريم هدفکاوشدر اينستاگرامهايادراکشکنیبا ايرانی کاربران اجتماعیمؤثرشده کنترل ابزار و

دادهادراک روي بر کیفی محتواي تحلیل راستا، اين در است. شده انجام آنان، توسط هايشده
شدهتوسطپرسشنامهدارايسؤاالتبازوبستهپاسخ،صورتمصاحبهآنالينانجام85شدهازگردآوري
حريمپذيرفت. اطالعات نگاري، وقاحت نتايج، تخلیه بازارشکن، محتواي رفتارهاي-هیجانی، محور،
شدهکاربراننشانداد.پنجابزارفرديهايادراکشکنیآمیزورفتارهايمجرمانهرابهعنوانحريممخاطره
)ويژگیادراک نگرششده اجتماعی؛ جايگاه ناديدههايفردي؛عاداتاستفادهرسانههايشخصیتی؛ اي؛

هايفرهنگیسايبريشکنیشدهکنترلاجتماعیحريمراجتماعیادراکگرفتن/بیکنشی(ونیزششابزا
گروه خانواده؛ نگرش)ساختار و افزايی؛ آگاهی قانونی؛ عوامل تکنولوژيک؛ ابزار اجتماعی؛ هايهاي

ازنتايجمی هاياجتماعیداخلی،ابزارتواناستنباطنمودکهفیلترينگورسانهاجتماعی(شناسايیشدند.
نتايجپژوهشحاضرمیکنترل از سیاستاجتماعیمؤثرينیستند. اقداماتکنترلتوانبرايتوسعه و ها

هاياجتماعیبهرهبرد.هايرسانهشکنیاجتماعیرسمیوغیررسمیبرايکاهشحريم

.نستاگرامیا یرانیکاربران ا ،یبریسا یاجتماع کنترل ،یبریسا یفرهنگ یها یشکن میحر :ها واژهکلید
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مقدمه

واسط،زندگیانسانراباسرعتزياديدستخوشتغییرنمودهوعالوه-ارتباطاتکامپیوتر

پیشرفت حريمبر است. داشته همراه به نیز معضالتی )رفتارهاي1هاشکنیهايچشمگیر،

راه رفتارها، سوء و اجتماعی( رسانهغیرهنجارمند در خود برايظهور هايهايجديدي

اندکهمرزيخلقنمودههاياجتماعی،شبکهارتباطیگستردهوبیند.رسانهااجتماعیيافته

طورمبهمیبرايکاربرانامنشدهوفضايمساعديوناشناختهبودنبه2واسطهگمنامیبه

 اياليی، و )بروجردي مجازي جرم و بزه ارتکاب 1931براي ص بروز109، نیز و )

توجهیها،دارايپتانسیلقابلاند.اينرسانهوردهشکنفرهنگیبهوجودآرفتارهايحريم

فرهنگیورفتارهايیهستندکه-شکلدهیبههنجارهاياجتماعی-دهیوبازبرايشکل

شکنکهروي،کاوشدرانواعرفتارهايحريمتوانندبهجهانواقعیتسرييابند.ازاينمی

انجاممیدراينشبکه واثربخشبرايکنترلاجتماعیهايمناسبگیرندوکشفراهها

ايحائزاهمیتاست.اينرفتارها،منطبقبرهنجارهايمقبولاجتماعی،برايهرجامعه

ادبیاتغنیدرحوزهکنترلاجتماعیسوءرفتارهاورفتارهايمجرمانهآنالينوجود

9وندالیسمسايبريشود:هاومقاالتمربوط،اشارهمیداردکهدراينجابهبرخیازحوزه

 ,,.Tran & Christen, 2015; Shachaf & Hara, 2010; Adler, et al)4پديادرويکی

2011; Aksit, 2011; Smets, Goethals & Verdonk, 2008درتاالرهاي8(،ترولینگ

 ,Cheng, et al., 2017; Hallman & Lӧkk, 2016; Coles & Westگفتگويآنالين)

2016; Hardaker, 2015; Buckels, Trapnell & Paulhus, 2014; Bishop, 2014; 

Griffiths, 2014; Whelan, 2013; Hardaker, 2010قلدريسايبري ،)6(Li, et al.,, 

2016; Nycyk, 2015; Vazsonyi, et al.,, 20121(،سايبراستاکینگ(Reyns, Henson, 

& Fisher, 2011; Reyns, 2010; Pittaro, 2007بااين پژوهش(. در شکاف وجود،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Transgressions 
2. Anonymity 
3. Cybervandalism 
4. Wikipedia 
5. Trolling 
6. Cyberbullying 
7. Cyberstalking 
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هاوسوءرفتارهادرپلتفرماينستاگراموجوددارد.شکنیدربارهحريم

،در1931ترينرسانهاجتماعیدرسالرساناينستاگرامبعدازتلگرام،پراستفادهپیام

است) بوده ايرانیان Eghtesadonline, 2018, December 01میان و کاربران84%( از

15ايرانی کرده23تا استفاده اينستاگرام آنسالاز در ساله 1931اند)ايسپا، با9، تیر(.

 ,Statcounterتوجهبهمحبوبیتروبهرشداينپلتفرموافزايشروزافزونکاربرانآن)

عیهاياجتماويژهنوجوانانوجوانانوفقداننظارتوالدينبرمصرفرسانه(،به2020

21 )ايسپا، ايرانی نوجوانان از %1938 نگرانی28، عمدهاسفند(، عواقبهاي درباره اي

حريم حريمرفتارهاي دارد؛ وجود پلتفرم اين در میشکنیشکن که بههايی بدل توانند

عادترفتاريکاربرانشدهوواردزندگیواقعیوجامعهشوند.

ورذهنیوازديدگاهشاهداينرفتاروطشکنی،انحرافرابهيکرويکردبهحريم

(.ازاينGoode, 2007دهد)هاموردبررسیقرارمیهاياووعواقباينقضاوتقضاوت

منظر،بهترينمنبعبرايشناسايیهنجاروناهنجاراجتماعیونیزابزارکنترلاجتماعیمؤثر

ا جامعه اعضاي خود ادراک هنجارها، اين از انحراف مقابل است.در مفاهیم اين ز

کاوشحريمرويازاين حاضر، هدفمطالعه ادراکشکنی، سايبري فرهنگی 1شدههاي

اين2شدهتوسطکاربرانايرانیاينستاگرامونیزکشفابزارمناسبکنترلاجتماعیادراک

حريم اين محدودسازي راستاي در اينشکنیکاربران، به است. بوده اينستاگرام در ها

صورتاجمالیمعرفیخواهدشد.هاياجتماعیدرکشورايرانبهابتداسپهررسانهمنظور،

پژوهش و نظري مبانی روشسپس، و گرفت خواهند قرار موردبررسی پیشین هاي

داده تحلیل و روشگردآوري پژوهشو نمونه پژوهشها، اعتماد قابلیت تضمین هاي

بخش در شد. خواهند بیان يافحاضر، بعدي، مدلتههاي همراه به پژوهش هايهاي

نتیجهاستخراج بحثو محدوديتشده، نیز پژوهشیگیريو پیشنهاداتکاربرديو و ها

ارائهخواهندشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Perceived Cybercultural Transgressions 
2. Perceived Social Control Means 
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 های اجتماعی سپهر ایرانی رسانه

 سال در جهان سراسر در ماهانه فعال کاربر میلیارد يک با میالدي2015اينستاگرام

(Statista, 2020 يکیاز درهايرسانهترينپلتفرممحبوب( نیز جهانو اياجتماعیدر

2013کاربراينترنتدرايراندردسامبر61602191میانايرانیاناستواز 24میالدي،

به نفر بودهمیلیون فعال اينستاگرام در ماهیانه )طور  ;Internetworldstats, 2020اند

Statista, 2019وتعدادآناندرحالاف)(زايشاستStatcounter, 2020عمدهکاربران.)

%15،تنها1936المللیدارند.درسالهاياجتماعیبینگیريازرسانهايرانیتمايلبهبهره

جزيکهابهرسانموجودداخلیاستفادهکردندکهازمیانآنپیام1ازکاربرانايرانیاز

هاياجتماعیرادرکشور%ازکاربرانرسانه9از%کاربر،بقیهتنهاکمتر1938رسانباپیام

تیر(.1931،9بهخوداختصاصدادهبودند)ايسپا،

هايطورروزانهدراينستاگراموسايررسانههاوسوءرفتارهابهشکنیتنوعیازحريم

هايکنترلهاياجتماعیوروشدهند؛اماديدگاهکاربراندربارهرسانهاجتماعیرخمی

تحقیقاتمرکزافکارسنجیدانشجويانايراناج يکديگرمتفاوتاست. با تماعیدرآن،

رسانوهاياجتماعیراآسیب%ازکاربران،رسانه49نشاندادکه1938)ايسپا(درسال

اندکهکنندگاندراينپژوهش،بیاننموده%ازمشارکت62اندوهارامفیددانسته%آن84

اجتماعرسانه هاي هستند، نظارت و ساماندهی نیازمند الزم12ی را دولت مداخله %

ذکراسفند(.شايان1938،5اند)ايسپا،%نیزآنرانیازمندفیلترشدندانسته12اندوندانسته

هايفیلترشدهازهايااپلیکیشنمیلیونايرانیبرايدسترسیبهوبسايت12تا10است

مهر(.1931،22سنا،برند)ايفیلترشکنبهرهمی

 مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته

 شکنی حریم 

رويهحريم از فراروي معناي به چالششکنی به و موردقبول قراردادهاي و قوانین ها،

-Sara & Littlefield 2014: 295هايمقبولاست)کشیدنوواژگوننمودنمحدوديت
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حريم297 از(. رفتاريفراتر عمليا ورايمحدوديتشکنی، ازحداستکه و رفته ها

(.Cieślak & Rasmus 2012: 1 & 85; Jenks 2003: 3گذرد)مرزهاگذشتهوبازمی

نظمیمتفاوتاست،آشوبراتسريعکردهولزومنظمرابهمايادآوريشکنیبابیحريم

هايمتنوعیشحال،واکن(.درعینJenks 2003: 7; O’Neill & Seal 2012: 2نمايد)می

ازواکنش نظمبهرا ايجاد تا برمیصورتبیهايماليمهنجاريگرفته گیردرحمانهدر

(Foust 2010: 3اينواکنش.)ها،هاوتعاريف،درفضاهاياجتماعیمانندجوامع،گروه

 ;Jenks 2003: 2-3هايتاريخی،باهممتفاوتهستند)افرادونیزدرطولزمانودوره

Horwitz 1990: 10.)

 های فرهنگی سایبری شکنی حریم

هايمجرمانهتفاوتشکنیهايفرهنگیسايبريوحريمشکنیپژوهشحاضر،میانحريم

هايفرهنگیسايبريوابزارکنترلاجتماعیمناسببرايشکنیقائلشدهوبرانواعحريم

)آن همکاران و چنگ است. يافته تمرکز کومارCheng, et al.,, 2017: 1-2ها و )

(Kumar, 2017: 3کرده بیان حريم( که سايبريشکنیاند فرهنگی رفتارهاي سوء و ها

بهمی حتیمرگرا يا رفتارهايبزهکارانه، آزارآفالين، غم، توانندعواقبیچونخشم،

همراهداشتهباشند.

کاربراندرفضايسايبريرابهدودسته1(،بدخواهیKumar, 2017: 2-3کومار)

(واطالعاتبدخواهانه)مانندشايعاتوفريب(تقسیم9ووندالها2بدخواه)مانندترولها

هايمختلفمتفاوتايدرپلتفرمطورگستردههابهکندکهاينبدخواهینمودهوتأکیدمی

حريم ادبیاتبازشناسیشدهشکنیهستند. اطالعاتهايفرهنگیسايبريمتنوعیدر اند:

،محتواهاينامناسب1،طعمهکلیک6،ارسالاسپم8،قلدريسايبري،سرقتعلمی4رستناد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Maliciousness 
2. Trolls 
3. Vandals 
4. Misinformation 
5. Plagiarism 
6. Spamming 
7. Clickbait 
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قماروغیره(،شکارجادوگر )ايجاددادگاهدر1)شاملپورنوگرافی،وندالیسم،خشونت،

شدهرسانه تشديد )نسخه استدالل فاقد مخالفت نهاد(، يا يکفرد براي اجتماعی هاي

)وجدلبحث آنالين( هدايتRamingwong & Ramingwong 2017: 81-84هاي ،)

چندينحسابکاربري))بهره2عروسکجورابی محتوايKumar 2017: 3گیرياز ،)

چمنمصنوعیMoreno, et al., 2016: 78)9آسیبزنیبدونقصدخودکشی-خود ،)

به)فعالیت4ديجیتال آنالين دروغین مردمیهاي )8ظاهر )Kovic, Rauchfleischy, & 

Selez 2016: 1فريبآنالين،وندالیسمسايبري،1،ترولینگ،فلیمینگ6(،سايبراستاکینگ،

تحمیل و ديجیتالی اطالعات از سوءاستفاده ديگران، ايمیل خواندن اينترنت، به اعتیاد

( درعینNevin 2015: 78جنسیآنالين فضايآنالين(. در خطراتکه از يکی حال،

ا است، انتظار مورد )بسیار است خصوصی حريم دادن دست  & Ramingwongز

Ramingwong 2017: 81عنوانمفهومکلیديدرپژوهشحاضرشکنیبه(.انتخابحريم

سازحريم ماهیتدورگه نیز التقاطیو دلیلاهمیتماهیتفرارونده، شکنیاستکهبه

گذ اينمرزها از و سستکرده نامقبولاجتماعیرا میمرزهايمیانمقبولو نمايدور

میبه بنا را مرزهايجديدي حريمتدريج، از مفهوم اين ابزارنهد. اتخاذ در بايد شکنی

کنترلاجتماعیاثربخشمدنظرقرارگیرد.

 کنترل اجتماعی

واکنش اجتماعی، سازماندهیکنترل و هدفمند اينهاي استکه انحرافی رفتار به شده

(ونظماجتماعیInnes 2003: 3; Horwitz 1990: 9)نمايدرفتارهاراتعريفوکنترلمی

عنوانبعدي(.کنترلاجتماعیبهDijker & Koomen 2007: 4کند)واخالقراحفظمی

هايگیردتاآرزوهاينامحدودونفعطلبیهايقانونیبهرهمیازانسجاماجتماعی،ازاهرم
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سار و مهدوي )بیات، نمايد کنترل جامعه در را فردي ص1933وخانی، شامل83، و )

به که است تعارضات مديريت براي متنوعی تولیدفرآيندهاي فرآيند در طبیعی طور

(.Musheno, et al., 1990: 8-9اند)فرهنگیجاسازيشده

اجتماعیمی )هنجارها،سازوکارهايکنترل درونیکنترل ابزار شکل دو به توانند

شدهارزش درونی استانداردهاي و بهها که آموختهفرد شدن اجتماعی فرآيند واسطه

ها)پاداش1هاهايديگرانبهرفتارفردشاملتحريماند(وابزاربیرونیکنترل)واکنششده

مجازات )و بازشناسیشوند میTischler n.d.: 158-159ها( که به( کنترلتوانند عنوان

کنترلاجتماعی يا وتحريماجتماعیرسمی)سیستمدادگستري( هايغیررسمی)فشارها

(.Goode 2015: 7میانفردي(اعمالشوند)

 کنترل اجتماعی سایبری

،کنترل2تنظیمی-،اشکالمتفاوتیازکنترل،مانندخود«جامعهخوشايند»برايايجاديک

(.Van Kokswijk 2010: 239هايآناليننیزالزمهستند)دولتیوشرکتیبرايانجمن

9کندکهاينترنتازدوسیستمکنترلنتیکت(استداللمیAtchison, 2000: 87اتکیسون)

داده است. شده تشکیل رسمی قانونی کنترل و غیررسمی اينترنتی( رفتار کاوي)آداب

رهبري) اجتماعات1933هاشمیو در هنجارهايجديد ايجاد که داد نشان توئیتر در )

یبهدنبالحضورکاربرانبانامونشانواقعیمجازيوافزايشکنترلاجتماعیغیررسم

خودشان،سببشدهاستکهدرطولکمترازيکدهه،استفادهازمضامینمبتذلدرمیان

توجهیيابد.کاربران،کاهشقابل

عنوانمحدوديترابه8تنظیمورگوالسیون4(،چهارکیفیتLessig, 2006لسیگ)

قان ابزارمحدودکنندهبرروياعمالبازشناسینمود: ومعماريکه بازارها هنجارها، ون،

بهآن مجازات، به تهديد شامل ترتیب به تحريمها وکارگیري قیمت اجتماعی، هاي
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قیمتدهیعالمت محدوديت1هايمربوطبه نرمو هستند.هايفیزيکی)مانندکد افزار(

هارادرچهارشکلیت(اينکیفMurray & Scott, 2002: 491 & 500موريواسکات)

گیرند،بازمفهوممراتب،رقابت،انجمنوطراحیقرارمیکنترلیبنیاديکهبرپايهسلسله

لسیگ) نمودند. میLessig, 2006: 5-6سازي استدالل سايبري،(، فضاي در که کند

قانونکنندودرواقع،کد،افزار)يعنیکدفضايمجازي(،آنراتنظیممیافزاروسختنرم

بهاستکهمی ارزشگونهتواندفضايمجازيرا راايمعمارينمايدکهقادراستتا ها

هاناپديدشوند.حمايتنمودهيااجازهدهدکهاينارزش

حريم نظرکاربراناينستاگرامدرباره هايفرهنگیسايبريوشکنیپژوهشحاضر،

ازمنظرهايگوناگون روانکنترلاجتماعیسايبريرا تکنولوژيکواجتماعی، شناختی،

بندينمودهاست.موقعیتیموردبررسیقراردادهودسته

 روش پژوهش

هايداده2«تحلیلمحتوايکیفی»پژوهشحاضر،درچارچوبديدگاهتوصیفیکیفی،از

حريمگردآوري کاوش براي پرسشنامه، ابزار با مصاحبه طريق از هايشکنیشده

شدهتوسطآنانبهرهنايرانیاينستاگراموابزارکنترلاجتماعیادراکشدهکاربراادراک

هايتضمینهاوروشهايگردآوريوتحلیلدادههايبعدي،روشبردهاست.دربخش

تفصیلتوضیحدادهخواهندشد.قابلیتاعتمادپژوهش،به

 ها و نمونه گردآوری داده

براناينستاگرام،ازطريقارساللینکيکپرسشنامهگیريازمصاحبهباکارها،بابهرهداده

سؤال18ساختهشدهبود،گردآوريشد.اينپرسشنامهشامل9آنالينکهدرگوگلفرمز

شناختی-بسته جمعیت 4اجتماعی-پاسخ باز16و طريق-سؤال از که بود پاسخ

هايستاگراموگروههاياينستاگراموتلگرامبرايکاربرانصفحاتپربازديداينرسانپیام
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دارايتعدادزيادکاربردرتلگرام)کهدردسترسپژوهشگربودند(ارسالشد)سؤاالت

بخشيافته در گرفتهپرسشنامه قرار روشهايپژوهشمورداشاره گیريغیرنمونه»اند(.

کنندهبهکارگرفتهشد.شرکت85هاازبرايگردآوريداده«احتمالیدردسترس

 حتوای کیفیتحلیل م

گیردايمورداستفادهقرارمیطورگستردهتحلیلمحتوا،تکنیکپژوهشیکیفیاستکهبه

(Hsieh & Shannon 2005: 1277دورويکردتحلیلمحتوايکمیوکیفیوجوددارد.)

(Graneheim & Lundman 2004: 105 کیفی رويکرد پژوهشپیشروي، تحلیل»(.

نیز2(کهتحلیلمحتواياستقرايیHsieh & Shannon 2005: 1277)1«محتوايمتداول

مشاهدهElo & Kyngäs: 2008شود)نامیدهمی با اينرويکرد، بهکارگرفتهاست. را )

شوندهاتعريفمیاند،درطولتحلیلدادههامشتقشدهآغازشدهوسپسکدهاکهازداده

(Hsieh & Shannon 2005: 1286.)

 فرآیند کدگذاری

«هايکاربرانپاسخ»وواحدمشاهده،«هايپرسشنامهپرسش»واحدتحلیلدراينمطالعه،

کنندگان،پسازهايشرکتهابود.درنخستینمرحلهازکدگذاري،پاسخبهاينپرسش

داده بازخوانی و پنهانخواندن محتواي از کدگذار تفسیر به توجه با خط، به خط ها،

9«رويکردکدگذاريپديدارشونده»گیريازالپرسشنامه،بابهرهها،براساسهرسؤپاسخ

(کدگذاريشد.درمرحلهدوم،صفحهStemler 2001: 3()4)درمقابلکدگذاريپیشینی

شدوکدهابراساسNVivo 10افزار،واردنرم8کدگذاريشدهدرمايکروسافتاکسل

بافتار به توجه با وتفسیرکدگذار يکديگردستهکدگذارياولیه با وبنديپژوهش، شده

طبقهطبقه ايجادشدند. برايايجادمضمونها يکديگروتوسعهمدل6هاهايحاصل، با ها
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ترکیبشدند.

 قابلیت اعتماد

لینکلن و گوبا راستايارزيابیکیفیتپژوهش، موازي1در مفهوم با پايايیرا روايیو ،

اعتماد» )2«قابلیت نمودند حاضر،Morse, et al., 2002: 2جايگزين پژوهش در .)

)استراتژي همکاران و مورس قابلیتMorse, et al., 2002: 12-13هاي ايجاد براي )

توجهی(نمونهپژوهش،باتوجهبهاينکهتعدادقابل1اتخاذگرديد:9اعتمادوتضمیندقت

ازکاربرانآگاهدربارهسالکاربراينستاگرامبودند،متشکل9کنندگان،بیشازازشرکت

 بود؛ کفايتنمونه2اينستاگرام اشباع( به توجه 4گیريبا توصیفپرمايه9اثباتشد؛ )8

 و پذيرفت؛ صورت خوانندگان، و همتايان توسط بازبینی قابلیت تضمین (4براي

کدگذاران میان پايايی ارزيابی از استفاده با خبرگان نظر اجماع بر مبتنی اعتبارسنجی

رتگرفتکهدرادامهتوضیحدادهشدهاست:صو

)پايايی5(وتکرارپذيري1)پايايیدرونکدگذار6واسطهثباتتوانبهپايايیرامی

کدگذاران )3میان نمود ارزيابی )Stemler 2001: 5برايکیفیت استانداري سنجه که )

(.Lombard, Snyder-Duch, & Bracken 2002: 589پژوهشاست)

 کوهنتعدادي کاپاي پايايی ضريب از استفاده منابع، پرکاربردترين10از که را

نموده پیشنهاد است، )ضريبپايايی  ,.Neuendorf 2002: 150; Lombard, et alاند

2002: 593; Carletta 1996: 253،شاخص چند يا دو مرجحايناستکه رويکرد .)

 ضرايب و شود گزارش و بزرگ30/0محاسبه تقريا قابلتر، همیشه هستنديباً قبول
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(Lombard, et al., 2002: 600.)

( همکاران و لمبارد از Lombard, et al., 2002: 601برگرفته ،)10( 39درصد

 سؤاالت تعداد انتخابی= )تعداد پاسخ واحدهاي از شرکت×مورد( باتعداد کنندگان(

ها،دوکدگذار)کهيکیازآنگیريتصادفیسیستماتیکانتخابشدندواستفادهازنمونه

اي،کدگذارينمودند.دقیقه20پژوهشگرتحقیقحاضربود(،ايننمونهرابعدازآموزش

(وNeuendorf 2002: 149)2،روشهولستی1سطحتوافق،بااستفادهازتوافقخام/درصد

عیارهاي(محاسبهشد.برپايهمNeuendorf 2002: 151; Stemler 2001: 6ضريبکاپا)

00/1تا51/0(برايضريبکاپاکهدرآنStemler, 2001: 7شدهتوسطاستملر)مطرح

)پژوهشگر(و1شود،قدرتتوافقمیانکدگذارمحسوبمی«تقريباًکامل»عنوانتوافقبه

(.1بود)جدول«تقريباًکامل»ونیزپايايیدرونکدگذار،2کدگذار

 کدگذاران و درون کدگذار. پایایی میان 3جدول 

 

تعداد

کدهای

 1کدگذار

تعداد

کدهای

 2کدگذار

تعداد

کل

 کدها

تعداد

کدهای

 توافقشده

توافق

خام/

 درصد

روش

 هولستی
 کاپا

قدرت

 توافق

پايايیمیان

 کدگذاران
160 160 163 181 53/0 34/0 56/0 

تقريباً»

 «کامل

پايايیدرون

 کدگذار
183 160 164 188 38/0 31/0 39/0 

تقريباً»

 «کامل

 های پژوهش یافته

 1اجتماعی-اطالعات جمعیت شناختی

 پرسشنامه، از استفاده از61با ناقصبودن دلیل به مورد سه که گردآوريشد مصاحبه

و25،مرد=25کننده)زن=مشارکت85هايتحلیلنهايیحذفشدند.درکل،مصاحبه

سالو44-28هادرردهسنی%آن15کهدرحدود(موردتحلیلقرارگرفت2نامشخص=
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نیمیازآن بیشاز درحدود متأهلودارايفرزندبودند. نوعیازتجربه%آن30ها ها،

 نزديکبه که داشتند را دانشگاهی تکمیلی60تحصیل تحصیالت داراي افراد، اين %

مشارکت)کارشناسی که نتايجنشانداد بودند. دکتري( نندگانپژوهشحاضرکارشديا

%(بودهکهبیشتر39/59طورعمدهدارايتحصیالتعالی،متعلقبهطبقهمتوسطجامعه)به

%(دراستانتهرانسکونتداشتند.49/11ها)آن

شوندگان،بهترتیبخودراافرادمذهبیوسنتیودردرصدازمصاحبه11و1تنها

 84حدود غی42و را خود ترتیب به دانستهدرصد، سنتی غیر و بقیهرمذهبی اند.

اند.دهندگان،خودراتاحديمذهبیوتاحديسنتیدانستهپاسخ

شرکتبخشعمده اياز حدود اجتماعیاينستاگرام12کنندگان)در رسانه از ،)%

خوبیبااينستاگرامآشنادهداينافرادبهاندکهنشانمیسالاستفادهنموده9برايبیشاز

میبو و بهده گیرند.توانند قرار مصاحبه مورد اينستاگرام، درباره آگاه افراد عنوان

کنندهسنگیناينترنتنبودهوروزانهکمترازشوندگان،مصرف%ازمصاحبه12وجود،بااين

نمودند.يکتادوساعتازاينترنتاستفادهمی

 شده های فرهنگی سایبری ادراک شکنی حریم

-سؤالباز8شدهازسويکاربراندرفضاياينستاگرامازطريقادراکهايشکنیحريم

آمیز،پورنوگرافیک،هايخشونتشکن)مانندپستهايحريم(انواعپست1پاسخدرباره

پست خودکشی، جنسی،محتوايمربوطبه ايدئولوژيک/ مذهبی/ هايانحرافیسیاسی/

پراکنی 1نفرت خصوصی(؛ تصاوير/ويدئوهاي پست حريم2، رفتارهاي )مانند( شکن

فلیمینگ،ايجادمزاحمتآنالين،ارسالاسپم،چتومالقاتحضوريباافرادناشناس(؛

حريم9 اينستاگرامی صفحات ) )از4شکن؛ اينستاگرام در سوءاستفاده و آزار تجربه )

بستگانآنمشارکت و دوستان يکیاز يا و خودشان آيا که شد پرسیده دکنندگان رها

گرفته قرار وسوءاستفاده آزار مورد آنبرخوردکردهاينستاگرام با اندوچگونه (8اند(؛

خطراتاينستاگرامبرايکاربران،موردکاوشقرارگرفتند.
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هايرايجدرهاياکلیدواژهشدهازدادههاياستخراجگیريازکلیدواژهکدها،بابهره

مضمون)وقاحت9بنديشدندکهمضمونطبقه6گذاريشدندوتحتبافتارپژوهش،نام

اطالعاتحريم بازارنگاري، محتواي به-شکن، محتوايحريممحور( خالص، شکنطور

 مخاطره2هستند، )رفتارهاي بهمضمون مجرمانه( رفتارهاي رفتارآمیز، خالص، طور

شاملهردويمحتوايحريمحريم هیجانی( کنوششکنهستندويکمضمون)تخلیه

کدهايحذفرفتارهايحريم فرآيندتحلیلشاملشکناست. از نسبیهیچ»شده کدام/

«است است»، مبتذل محتوا بیشتر «تمامی/ حريم»، با مواجهه «شکنیعدم نظر»، ،«بی

بودند.«سرقتاموال»و«محتواينامناسب»

شدهدراينستاگرامشکنادراک.جدولکدگذاريمحتوايحريم2جدول
 مثال توصیفکد کد ضمونم 

محتواي

 شکنحريم

وقاحت

 نگاري

 پورنوگرافی
هايپورنوگرافیکوفعالیت

 آشکاراجنسی

صفحاتیبا»؛«هايپورنوگرافیکپست»

موضوعاتجنسیمستهجن)غیر

دسترسیآسانبهمطالب»؛«آموزشی(

 «مستهجن

 جنسی

رفتارهايتلويحیجنسی)يا

جنسیانحرافی(ورفتارهاي

 آمیزجنسیتحريک

؛«گرايیجنسهايمبلّغهمکلیپ»

 «صفحاتجنسی»

 برهنگی
دهندهبرهنگیومحتوايترويج

 عريانی

صفحاتکهبادرجتصاويرلختزنان»

 «کنندهايجنسیمیترويج

کشیوبهره

سوءاستفادهاز

 کودکان

کشیپورنوگرافیکودکانوبهره

جنسیازکودکان؛بدرفتاريو

 آزارکودکان

صفحاتیبامحتوايجنسیمربوطبه»

صفحاتیکدر»؛«هاکودکانونوجوان

آزاريو..بکودک[...]هايآنصحنه

 «شونداشتراکگذاشتهمی

اطالعات

 شکنحريم

محتواي

 خصوصی

پستتصاويروويدئوهاي

خصوصیدريکحساب

 کاربريعمومی

هايیکهطرفازمنبشخصهپست»

؛«خصوصیخودشمیزارهبیزارمحريم

صفحاتیکهمطالبخصوصیافرادرا»

اينکهخودشان»؛«کنندمنتشرمی

شانرادرصفحههايخصوصیعکس



 332 |  و همکاران  یاسکوئ یمعراج... ؛ یو ابزار کنترل اجتماع یبریسا یفرهنگ یها یشکن میحر

 مثال توصیفکد کد ضمونم 

پخش»؛«گذارندعمومیبهاشتراکمی

 «شدنمطالبخصوصی

محتواي

فرهنگی/

ايدئولوژيکی

 انحرافی

دهندهمحتوايترويج

نگري،فرهنگسطحی

گرايیمصرفمیکروسلبريتی،

کردن؛تجملیواليکجمع

عقايدوتفکراتسیاسی/مذهبی/

 ايدئولوژيکانحرافی

؛«گشايیشخصیهايحاويعقدهپست»

اساس،دامنزدنومطالبزردوبیپايه»

بهفقرفرهنگیوعاديجلوهدادنبعضی

؛«[...]هايعمیقفرهنگیازچالش

هايسیاسیهايمربوطبهگرايشپست»

ريچکیدز»؛«مذهبیانحرافی/عقیدتی/

درکشورماکلیآدم»؛«والکچريها

وجوددارندکبرايگرفتنِاليک

عقايد»؛«کنندبیشترهرکاريمی

؛«نشرخرافاتواکاذيب»؛«افراطی

رواجسطحیگرايی،دوريازعمقو»

 «...فکر،ايجادموجو

اطالعات

نادرست

(

Misinfor

mation) 

اطالعاتکاذب،نادرست،

 دهنده/باورهاينادرستفريب

نوشتناطالعاتواخبارکذبو»

مطالبیکهبهتخريبشخصیتصاحب

؛«نشراکاذيب»؛«پردازداکانتمی

اخبارومطالببهنامعلمبدونٔ  اشاعه»

پذيرشباورهايغلط»؛«منبعمعتبر

 «مذهبی/خرافات/اکاذيب

محتواي

 محور-بازار

 ماسپ
هايغیرمرتبطياناخواستهباپیام

 اهدافتبلیغاتی

هايتبلیغاتیکهبعضاًارسالپست»

ارسال»؛«درپیوطوالنیهستندپی

خدماتلیزروزيبايیو»؛«تبلیغات

روزاکستنشنموکهتعدادشانروزبه

 «تبلیغزيادارسالمیشه»؛«بیشترمیشه

 قمار
صفحاتترويج/ارائهقمارو

 بنديشرط
 «بنديهايقماروشرطتبلیغاتچی»

کاالهاو

خدمات

 غیرقانونی

صفحاتترويج/ارائهکاالهاو

 خدماتغیرقانونی

صفحاتیبرايتبلیغاتاسلحه»

 «و.مشروباتالکلی

اشاعهخشونتوطبیعیجلوهدادنآن» محتوايخشنوياوحشیانه خشونتتخلیه
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 مثال توصیفکد کد ضمونم 

درغالبطنزهايمختلفحتیبهروش هیجانی

 «دوربینمخفی]د [يا

 نفرتپراکنی

حملهبهيکفردياگروهبهدلیل

نژاد،مذهب،قومیت/ملیت،

جنسیت،معلولیت،گرايش

 جنسی،ياهويتجنسی

آمیزقومیواستهزانمودنفردياتبعیض»

هايگروهوياقومیخاص،پست

تبعیضياتحقیرجنسیتیدرغالب

تمامی»؛«نوشتاريتصويروياحتی

منظورتوهینبهقوميانژادهايیکهبهپیج

 «شدهيامذهبیخاصتشکیل

محتواي

مربوطبه

خودکشی/

 انگیزحزن

محتوايمربوطبهخودآسیب

 زنیوخودکشی؛حزنافراطی

صفحاتی»؛«کنندهبهخودکشیترغیب»

هايهاوياعکسنوشتهباعکس

انگیزوبسیارغمآمیزوياحتیخشونت

 «آوررقت

 شده در اینستاگرام شکن ادراک . جدول کدگذاری رفتارهای حریم1جدول 

 مثال توصیفکد کد مضمون 

رفتارهاي

 شکنحريم

تخلیه

هیجانی

 )ادامه(

فلیمینگ/

ترولینگ/

 قلدريسايبري

توهینومشوشکردن

ديگرانبااستفادهاز

هايآزاردهندهياکامنت

 وقیح

حروف/ايموجی» يا و ناخوشايند هاي

معنايعالمت دربردارنده لزوماً که هايی

جلب براي صرفاً و نیستند توجهخاصی

آمیزتعابیرزنندهواهانت»؛«شوندارسالمی

فحاشیوتوهینبهعقیدهياافکار»؛«وناسزا

دورازادبهايبهارسالکامنت»؛«اشخاص

 «وآزاردهنده

 مزاحمت

مزاحمتوآزار؛جستجوي

اصرارآمیزپارتنردرفضاي

هايآنالين؛ارسالپیام

 ناخواسته؛تحمیلجنسی

فرديمزاحمت» «هاي و»؛ دوستی پیشنهاد

«رابطه توهینمزاحمت»؛ ؛«آمیزهاي

دايرکتپیام» «هاي میدن»؛ پیام بهم زياد

يا بشن بازيگر کنم کمکشون اينکه براي

 «هامزاحمت»؛«بهشونکمکمالیبکنم

رفتارهاي

 آمیزمخاطره

حريم

خصوصی

 سستشده

هايکاربريحساب

غیرخصوصی؛فالوورهاي

ناشناس؛تجاوزبهحريم

 خصوصی

مسائلکنجکاويبیش» زندگیو ازحددر

«خصوصیديگران هررفتاريکهتجاوز»؛

باشد. شخص خصوصی حريم «به سو»؛

اشتراک به اطالعات از استفاده
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 مثال توصیفکد کد مضمون 

«شدهگذاشته شخصی»؛ حفظحريم ؛«عدم

 «.ترهاارتباطباافرادغیرمعقولبرايجوان»

چت/مالقات

 باافرادناشناس

چتومالقاتحضوريبا

 افرادناشناس

افراد» با مالقاتحضوري حتی يا گفتگو

 «ناشناس

تعصب/

قضاوت

 نادرست

داري،تعصبوجانب

گرايی؛باوريافرضافراط

 دربارهيکموقعیتنادرست

يکداريجانب» از تعصبی و افراطی هاي

 «قضاوتنابجا»؛«ايسمياتفکرخاص

غرقشدندر

هايرسانه

 اجتماعی

هايغرقشدندررسانه

 اجتماعی؛هدردادنزمان

غرقشدندردنیاي»؛«اتالفاوقاتمفید»

براي اينستاگرام در که مجازي و خیالی

 «.خودشانساختن

رفتارهاي

 مجرمانه

فريب/

 کالهبرداري
 «هايمالیوتبلیغاتنادرستکالهبرداري» کالهبرداريوفريبآنالين

گیريباج

 سايبري/هک

هايتهديدبهانتشارداده

شخصیيامسدودنمودن

هايدسترسیقربانیانبهداده

خوددرازايدريافتپول؛

هککردنکامپیوتريا

 حسابکاربري

وتهديد» خصوصی اطالعات افشاي به

«خواهیباج اسکرينشات»؛ با کرد تهديد

جلوي آبرومو من با ساختگی چت از

میبره «فالويینگام صفحه»؛ کردن هک با

کردند پول درخواست «يکآشنا هک»؛

آن بجاي و مشکلشدن مطالب دارها

 «گذاشتن

دزديدريايی

ديجیتال

(Digital 

Piracy/)

سرقتعلمیو

 ادبی

تخطیازحقتألیفآنالين

گذاريوانتشاروبهاشتراک

غیرقانونیمحتوايدارايحق

تألیف؛سرقتعلمی/ادبی

کارهايهنريوعلمی

 آنالينديگران

کپی» «رايتحق رويکپی»؛ از برداري

 «کارهام

 شده ابزار کنترل اجتماعی ادراک

ادراک اجتماعی کنترل ابزار براي کاربران درشکنیحريمشده سايبري فرهنگی هاي

 طريق از باز6اينستاگرام -سؤال درباره بازدارنده1پاسخ )ويژگی( شخصی هايهاي

پاسخ ويژگیشخصی مانند روانی/دهندگان و ايدئولوژيک نگرشی/ شخصیتی، هاي
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میروان مانع که آنشناختی حريمشود رفتارهاي محتوايها يا شده مرتکب شکن

هايیهاياجتماعی)بازدارنده(بازدارنده2اموردجستجو/انتشارقراردهند(؛شکنرحريم

حرفه اجتماعی/ جايگاه خانواده، نظارت گروهمانند تحصیلی، عواملاي/ همتايان، هاي

مورد و حذفحسابکاربري بالکشدن/ ريپورتشدن/ ترساز هنجارها، قانونی،

(9شکنیشوند(؛دهندگانمرتکبحريمشودتاپاسخپیگردقانونیقرارگرفتنکهمانعمی

پاسخواکنش حريمهاي به شکنیدهندگان، سايبري؛ فرهنگی پیشنهاد4هاي هاي(

بهپاسخ استراتژيدهندگان حريمعنوان با مواجهه براي مؤثر فرهنگیشکنیهاي هاي

هايپاسخ(واکنش8سايبري؛ هاي(استراتژي6ودهندگانبهآزاروسوءاستفادهآنالين؛

کدهايحذف گرفتند. کاوشقرار مورد اينستاگرام، خطرات با فرآيندمواجهه از شده

بودند.«نظربی»و«فیلترينگ»،«کدامهیچ»،«غم»تحلیلدراينبخششامل

توانبهدودستهشدهرامیهايپژوهش،ابزارکنترلاجتماعیادراکبراساسيافته

 1تقسیمنمود: فرديادراک( ابزار کنترلاجتماعیو اجتماعیادراک2شده ابزار شده(

کنترلاجتماعی.

 شده کنترل اجتماعی . جدول کدگذاری ابزار فردی ادراک0جدول 

 مثال توصیفکد کد مضمون

هايخصیصه

 شخصیتی

تمايل

 شخصی

تمايلوترجیحشخصی؛

مندنبودنبهارتکابعالقه

 شکنیحريم

درصورتی» ببینمکه الزم و مناسب را کاري انجام

شده)درصورتوجود(مانعیيکازمسائلمطرحهیچ

کدام،بچهکهنیستمهیچ»؛«برايانجاممننخواهندبود

بترسمبه اينچیزا عنوانيکاگزيستانسیالیستفقطاز

بقیه وگرنه اهمیتداره انتخابخودم و تصمیمخودم

کردين رديف شما که چیزايی درداين به بیشتر

؛«هايتعلیماتدينیسالاولراهنمايیمیخورهکالس

ددست»؛«ايندارمنهبتماشانباشتراکشونعالقه»

 «ندارممطالببدبفرستم

عوامل

روانی/

 شناختیروان

هايروانیوويژگی

شناختیووضعیتروان

روانی؛مشکالتروانیو

ويژگیروحیو»؛«خودماحترامبهشخصیتشخصی»

بهنظرمنبستگیبهذاتوشخصیتفرددارد»؛«روانی

نمی درست ... و آموزش با «شودو باعث»؛
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 مثال توصیفکد کد مضمون

پوچیيا شناختیروان افسردگیيا سردرگمیيا افسارگسیختگیو

بشیم ترس و نگرانی يا دلهره و «دلشوره توهم،»؛

 «بینیخودبزرگ

 «اطالعاتخودکنترلیدرانتشار» کنترلی-خود کنترلی-خود

سن/

 تجربیات

سنوتجربهشخصی؛

خطراتاينستاگرامبهسن

 افرادبستگیدارد

تجاربشخصیوسنوسالکهباعثخودکنترلیو»

بستهبهسن»؛«شودپرهیزازبروزرفتارهاينامناسبمی

احتماالً و نیست مناسب نوجوانان براي دارد. کاربر

 «گرددمیباعثآگاهیزودترازموعدسن

جايگاه

 اجتماعی

جايگاه

 ايحرفه
 «جايگاهاجتماعیوشغلی»؛«اخالقپزشکی» جايگاهشغلیواجتماعی

جايگاه

 تحصیلی
 «وضعیتتخصیلم» جايگاهوسطحتحصیلی

 مشغله

کمبودزمانبرايارتکاب

شکنی؛ارتکابحريم

شکنی،هدردادنزمانحريم

 است

اتالفوقت» از «پرهیز دنبال[...]خاطربهمن»؛ به زمان

 «روممطالبنامربوطنمی

هاينگرش

 شخصی

 اخالقیات
اخالقیات؛انحرافاتاخالقی

 ورفتاري
 «مفاسدجنسی»؛«پايبنديبهاصولاخالقی»

 باورها

هايهاوارزشباورها،نگرش

سازيبعدشخصی؛غنی

 معنويزندگی

فکريويژگی» ازنظر بودن باز «هاينگرشی، نگرش»؛

 «خود

هايعادت

مصرف

 ايرسانه

نام/هويت

 واقعی

استفادهازناموهويتواقعی

 درفضايآنالين
 «فعالیتبانامخودم»

امنیت

 اطالعات

هايشخصی؛حفاظتازداده

هايکنترلوتوجهبهگزينه

 هاامنیتیدراپلیکیشن

امنیتاطالعات،هرچیزيبراياشتراکنیست،پخش»

نکاتامینی»؛«هاياجتماعیهادرديگرشبکهآننشدن

 «مربوطبهاينستاگرامرعايتکنند

حريم

 خصوصی

عدمارسالاطالعاتشخصی

يااطالعاتحساسبرروي

اينستاگرام؛استفادهازحساب

کاربريخصوصیدر

ارسال» از پرهیز شخصی، صفحه کردن خصوصی

 يا شخصی خیلی «برانگیزحساسیتمحتواي دلیل»؛ به

کهاکانتخصوصیدارموباافرادمشخصیمرتبطاين

نشده ايجاد برايم مشکلی تاکنون «هستم، آگه»؛
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 مثال توصیفکد کد مضمون

خصوصیهوقرارهفیلموعکسشخصیآپلودبشهفالو اينستاگرام

آگهپیجعمومیهو»؛«ريکوئستهمهرونبايدقبولکرد

اشتراک به نیازي ببینن میتونن مطالبهمه گذاري

نیست. «شخصی تصاوير»؛ گذاشتن از امکان حد تا

شود اجتناب «شخصی فالورهاسکوريتی»؛ و ها

 «کنیمشدهباشدهمچنینمطالبیکهمنتشرمیکنترل

مديريت

زمان/درگیر

 شدن

مديريتزمان؛درگیرنشدن

ازحدبازندگیآنالينبیش

ديگران؛جلوگیريازغرق

 هاياجتماعیشدندررسانه

و» ديگران خصوصی زندگی تو کنکاش اصوالً

نمی »پسندم کرد»؛ استفاده «کمتر وبرنامه»؛ ريزي

اينستاگرامزمان فضاي ب ورود براي «بندي عدم»؛

بیش شدن اينستاگرامدرگیر در «ازحد بايد»؛ آدم

 «حدومرززندگیشخصیودنیايمجازيرابداند

ترساز

بالک/

 ريپورتشدن

شدن،ريپورتترسازبالک

شدنوياحذفحساب

 کاربريتوسطاينستاگرام

 [همهموارددلیل]ذکرشدهدرپرسشمصاحبه»

 اجتناب
جلوگیريازمواجههبا

 هاشکنیحريم

از» پرهیز «بحث[...] و»؛ درستیندارم کلجامعه در

«کنمدورازهمهمواردباشمسعیمی سمت»؛ منکالً

 «درمعرضنبودن»؛«روماينچیزهانمی

کنترلپست

 وفالو

عدمبازنشروانتشارمحتواي

شکن؛فالوکردنحريم

صفحاتمناسبسن،جايگاه

 هايفردياجتماعیونگرش

هاوافراديفالوشوندپیج»؛«عدمانتشاروپروبالدادن»

مورد مطالبشان و باشند ما افکار و عقايد مناسب که

 «منديماباشدعالقه

 اخطار
تأيیداخطاردادنوعدم

 شکنکاربرانحريم
 «دربعضیازمواردتذکر»؛«.اعتراض»

اغماض/بی

 کنشی
– 

پوشیازچشم

هايفرهنگیشکنیحريم

سايبريموردمواجهه؛

واکنشنشانندادنويا

کاريانجامندادن؛هرکنشی

 فايدهاستبی

«تفاوتردمیشمبی» «تفاوتممنکبی»؛ خاصیکار»؛

بهنظرمنیازينیست»؛«امکارينکرده»؛«توانکردنمی

کرد. رسانه[...]کاري مرزباوجود بدون دنیاي و ها

نمی شود، منحرف بخواهد کسی اگر تواناطالعات

 «براياومانعايجادکرد
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 شده کنترل اجتماعی . جدول کدگذاری ابزار اجتماعی ادراک5جدول 

 مثال توصیفکد کد مضمون

 عواملقانونی

 مراجعقانونی

عواملقانونیوپیگردقانونی؛

هايمراجعمتولیپیگیري

 فضايسايبري

پیگیري»؛«تعقیبقانونی...[]عواملقانونی»

؛«اعالمبهپلیسفتا»؛«قانونیمسئولین

 «پیگیريتوسطپلیس»

تنظیمی-خود

 شرکتی

-نظارتشرکتیوخود

تنظیمیشرکتی

(Corporate Self-

Regulation) 

بايداينکاربرهاراازاينستاگرامحذف»

استفادهازرگوالتوريمناسباز»؛«.کرد

 «.سويمتولیاناينستاگرام

آگاهی

 افزايی

 آموزش/دانش
کسبدانشودرکازفضاي

 سايبري

شعور»؛«آگاهیناشیازآموزشومطالعه»

آموزشدرخودفضايرسانه»؛«خودم

آموزشوپروش»؛«کاراستترينبديهی

 «قوي

 «سازيفرهنگ»؛«سازيدرستفرهنگ» سازيدرجامعهفرهنگ سازيفرهنگ

 ايارتقاءوبهبودسوادرسانه ايسوادرسانه
باال»؛«ايداشتهباشدفردبايدسوادرسانه»

 «ايبردنسوادرسانه

هاينگرش

 اجتماعی

 هنجارها

هايهنجارهاوارزش

مشکالتهنجارياجتماعی؛

(stigmaاجتماعی؛انگ)

 اجتماعی

امابحثونگاهجامعه)خارجازمحیط»

اينستاگرام(ممکناستفردراپیش،درحین

به»؛«.ياپسازانجاماعمالبدپشیمانکند

رسدبرايجوامعبازوباألخصنظرمی

هاياجتماعیجوامعبسته،استفادهازشبکه

زوايايمختلفتبعاتومشکالتیاز

فرهنگی،اجتماعی،اقتصاديرابههمراه

خواهدداشت.مثلانتشار،تسريويادگیري

والگوگیريرفتارهاينامناسباجتماعیاز

هايايبهجامعهديگر،يادگیريروشجامعه

پیشآمدن»؛«...مختلفکالهبرداريو.

مشکلدرجامعهوآيندهبرايکسانیکه

 «گذارندمیخارجازعرفپست

هايديدگاه

 گرايانهانسان

هاياحترامبهارزش

گرايانهوحمايتازاينانسان

؛«هااعتقادوباوربهحقوقفرديانسان»

مربوطبانسانیت»؛«آزاديرفتارديگران»
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 مثال توصیفکد کد مضمون

هاونیزباوربهحقوقانسان»؛«شودخودممی هاارزش

به»؛«هايارتباطدرفضايمجازيپروتکل

هرچه»؛«آزاديرفتارآدمااحترامبزاريم

پسنديبرايديگرانهمبرايخودتمی

باوربهحقوق»؛«بپسند....خالصهکالم

بازگشتبهروابطحقیقیانسانی،»؛«انسانی

 «بازگشتبهطبیعت،بازگشتبهمعصومیت

 افزايشعدالتاجتماعی عدالتاجتماعی

درريشه»؛«افزايشعدالتاجتماعی»

مشکالتومعضالتاجتماعی،فرهنگیو

 «.اقتصاديدارد

 سرمايهاجتماعی
سازيسرمايهاجتماعی؛غنی

 شدهروابطواقعیتضعیف

غفلتاز»؛«تقويتسرمايهاجتماعی»

 «هايوتعامالتواقعیمعاشرت

 سازيغنی
هايسازيارزشغنی

 اجتماعی،خانوادگیومعنوي

تبنیانعاطفیتقوي»؛«تقويتبعدمعنوي»

ماديو...[]هايتقويتلذت»؛«خانواده

 «معنوي

 عدماجبار

هايکارگیريرويهعدمبه

قهري،اجباروفشاربرايوادار

ساختنافرادبهانطباقباقواعد

 وهنجارهايحکومتی

تجربهثابتکردهزوروفشارخارجیاز»

باعثبهبود٬طرفقانونودولتوحکومت

مردماينمملکتوما))نشدهيارفتاري

پلیسانديشه»؛«خیلیکمترازانتظارشده((

آموزشبدونسانسورورود»؛«نباشید،همین!

بهدنیايآزاداطالعاتوفضايمجازياز

ازطريق٬سیستمآموزشیازکودکستان

 «تلويزيونراديووجرايد

ساختار

 خانواده

نظارتخانواده/

روابط

 خانوادگی

توالدينوخانواده؛نظار

بهبودساختارخانوادهوروابط

 خانوادگی

هايدرونتقويتلذت»؛«نظارتخانواده»

 «خانوادگی

 تربیت
نحوهرفتاروالدينبافرزندانو

 تربیتآنان

تربیتدرستخانوادهباالترينوبهترين»

مورديهستکهمنهمیشهبهشافتخار

 «هايتربیتیويژگی»؛«کنممی

اصالت

 خانوادگی

هاوها،ارزشفضیلت

 اخالقیاتخانوادگی
 «!اصالتوغرورخانوادگی»
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 مثال توصیفکد کد مضمون

هايگروه

 اجتماعی

هايگروه

 همتايان

هايهمتايانحضوردرگروه

 آنالين
 «دوستان،همکارانوآشنايان»

 آشنايان

هايآنالينحضوردرگروه

شدهازاعضايخانوادهتشکیل

 وآشنايان

 «درحضورخانوادهوآشنايان...[]فعالیت»

ابزار

 تکنولوژيکی

 بالک
بالککردنکاربرانيا

 شکنصفحاتحريم
 «کنمبالکمی»

 ريپورت
هاشکنیگزارشکردنحريم

 کنندگاناينستاگرامبهاداره

گفتمدوستام»؛«کنمصفحهراريپورتمی»

 «ريپورتشکنن

 آنفالو
آنفالوکردنوحذفکاربران

 شکنهايحريمتماسو

هارادربرخیازمواردايندستهازاکانت»

 «کنمآنفالومی

فیلترکردن

 کلمات/محتوا

گیريازابزاربهره

تکنولوژيکیاتوماتیکمانند

فیلترکردنکلماتومحتواي

 شکنحريم

 see fewer page like this ازگزينه»

مثالًيهتعدادکلمات»؛«کنماستفادهمی

نامناسبروفیلترکردکاگرکسی

 «گذاشت،سريعاًبالکبشه

 شده در اینستاگرام های کنترل اجتماعی ادراک دیگر جنبه

پرسش8شدهدراينستاگرام،هايکنترلاجتماعیادراکدرراستايکاوشدرديگرجنبه

(1قراردادند:جنبهمهمراموردکاوش4هاپاسخمورداستفادهقرارگرفت.اينپرسش-باز

برايحريمداليلادراک شکنیشده بهره2هايفرهنگیسايبري؛ گیريازنامواقعیدر(

 عروسکجورابی؛ هدايت و مستعار نام 9مقابل فیلترينگ؛ پلتفرم4( از استفاده هاي(

هاياجتماعیداخلی.رسانه

 مشارکت88بیشاز از هیچامر% که بیانکردند مصاحبه در رايآنکنندگان ها

شکنیايبهارتکابحريمهاعالقهنمايدويااينکهآنشکنینمیوادارياتحريکبهحريم

درحدود به21ندارند. شکنیمطرحنمودند.عنواندلیلحريم%وضعیتروانی/عقدهرا

 کپشن5بیشاز پست/ خود حريم%1 دلیلترغیببه پسترا متن( شکنی)زيرنويسيا

.انددانسته
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Caption 
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 از مشارکت58بیش از حساب% براي که نمودند اظهار کاربريکنندگان هاي

%دلیلاينکار18برند.درمیاناينافراد،حدوداينستاگرامخودازنامواقعیخودبهرهمی

 از بیش دانسته، کردن پنهان براي چیزي نداشتن شخصیت/6را آشنايان، با ارتباط %

2گیريازنامواقعیدراينستاگراممطرحنمودند.درحدودهرهنفسخودرادلیلباعتمادبه

 مشارکت9الی از بهدرصد را ذيل داليل بهرهکنندگان درعنوان مستعار نام از گیري

هايدولتی(؛ناشناسباقیماندن؛اي)دارابودنشغلاينستاگرامعنواننمودند:داليلحرفه

تقاللبیشتر.هايجهانواقعیومجازي؛واستفاوت

ازيکحسابکاربريواحددر%مشارکت50بیشاز کنندگاناظهارنمودندکه

ازمیاناينستاگرامبهرهمی %کهازچندحسابکاربرياستفادهمی20برند. %80کردند،

اي(بیانهايکاربريخصوصیوعمومی)شخصیوحرفهدلیلاينکارراداشتنحساب

%50شکنبرايهدايتعروسکجورابیداشتهوهاداليلحريمآن%از10نمودندوتنها

شکنداشتند.رسانوغیرحريمداليلغیرآسیب

 فیلترینگ ملی

ازمشارکتبرايکاوشاثربخشیفیلترينگبه کنندگانعنوانيکابزارکنترلاجتماعی،

 براي فیلترشکن از آيا شود، فیلتر اينستاگرام اگر که شد بهرهپرسیده آن به دسترسی

 حدود در چرا؟ برد؟ استفاده61خواهند فیلترشکن از که نمودند بیان پاسخگويان از %

 کرد، 11خواهند از کمتر و ببرند بهره فیلترشکن استاز ممکن که گفتند بیان%16 %

کردندکهازفیلترشکنبرايدسترسیبهاپلیکیشنفیلترشدهاستفادهنخواهندکرد.

اليلیکهکاربرانبراياستفادهازفیلترشکنمطرحنمودندعبارتبودنداز:بیشتريند

و تعامالتاجتماعی و روابط مقاومتاجتماعی، دريافتاطالعات، آشنايان، با ارتباط

المللیوعادت/عالقه.داليلذکرشدهبرايعدماستفادهازفیلترشکنعبارتبودنداز:بین

بهفیلترشکنامنوکندياينترنت.کاربرانممکناستازاهمیتنداشتن،عدمدسترسی

برايدريافتاطالعات،درصورتفعالیتعمومی اگرالزمباشد، ببرند: فیلترشکنبهره

عنوانيکمقاومتاجتماعی.سايرکاربرانوبه
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 عنوان تجسم حوزه قضایی های اجتماعی داخلی به رسانه

قض حوزه راستايکاوشاثربخشبودن ازبه1ايیدر اجتماعی، کنترل يکابزار عنوان

اينستاگرام،مشارکت اجتماعیداخلیمشابه رسانه پلتفرم از آيا که شد پرسیده کنندگان

 حدود در چرا؟ نمود؟ خواهند پاسخ61استفاده از رسانه% از کردندکه اظهار دهندگان

کهازآناستفادهخواهند%بیانکردند19اجتماعیداخلیاستفادهنخواهندکرد،درحدود

 حدود در 10کرد، تنها و ببرند بهره آن ممکناستاز نمودندکه اظهار برايشان%8 %

 حدود در نداشت. مشارکت41تفاوتی از نه% داخلی، اجتماعی رسانه به که کنندگانی

بهگفتند،بی یدهندگان%ازپاسخ91عنواندلیلخودمطرحنمودند.درحدوداعتماديرا

عنواندلیلخودايوشغلیرابهگیريحرفهکهبهرسانهاجتماعیداخلی،بلهگفتند،بهره

مطرح داليل نمودند. عدممطرح و داخلی اجتماعی رسانه از استفاده احتمال براي شده

تفاوتدراستفاده،پراکندهومتنوعبودند.

داخلی،تغییريدرعاداتکنندگانپرسیدهشدکهآيادررسانهاجتماعیازمشارکت

%کسانیکهبهاستفاده65هارخخواهدداد؟درحدودپستمحتواورفتارهايآنالينآن

هاياجتماعیداخلی،بلهگفتهبودند،بیاننمودندکهعاداتورفتارهايآنالينازرسانه

هاتغییرينخواهدکرد.آن

کدگذاري به توجه انجامبا مدلهاي برشده، دستههايی حريماي هايشکنیبندي

اجتماعیادراکفرهنگیسايبريادراک کنترل ابزار و اينستاگرامشده در کاربران شده

طراحیشد.

 شده در اینستاگرام های فرهنگی سایبری ادراک شکنی مدل حریم

طبقهبه و تلفیقکدها واسطه برايحريم6ها، مجزا هايفرهنگیسايبريشکنیمضمون

هااستخراجشد.هايآنمضمون-هکاربراناينستاگراموزيرشدادراک
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 فرهنگی سایبری ادراک شده در اینستاگرام های شکنی . مدل حریم3شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چت/مالقاتباافراد
 ناشناس

رفتارهاي
 مجرمانه

 فريب/کالهبرداري

باجگیريسايبري/
 هک

تعصب/قضاوت
 نادرست

حريمخصوصیسست
 شده

 اسپم

 قمار

کاالهاوخدمات
 غیرقانونی

-محتوايبازار
 محور

هاشکنیحریم
یفرهنگی
سایبری

ادراکشده
 دراینستاگرام

بهرهکشیوسوء
استفادهاز
 کودکان

 خشونت

 وقاحتنگاري

 جنسی

 برهنگی

 پورنوگرافی

 محتوايخصوصی

 نفرتپراکنی

محتواي
مربوطبه
خودکشی/
 حزنانگیز

محتوايفرهنگی/
ايدئولوژيکی

 انحرافی

 اطالعاتنادرست

فلیمینگ/ترولینگ/قلدري
 سايبري

 مزاحمت

اطالعاتحريم
 شکن

 تخلیههیجانی

رفتارهاي
 مخاطرهآمیز

دزديدريايی
ديجیتال/سرقت
 علمیوادبی

غرقشدندررسانه
 اجتماعی

 شکنميحريمحتوا شکنميحريرفتارها
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 شده کنترل اجتماعی در اینستاگرام مدل ابزار فردی ادراک

اساسکدگذاري بر ادراک8ها، فردي ابزار براي مجزا اجتماعیمضمون کنترل شده

هااستخراجشد.هايآنمضمون-هايفرهنگیسايبريدراينستاگراموزيرشکنیحريم

  

 اینستاگرامشده کنترل اجتماعی در  مدل ابزار اجتماعی ادراک

 کدگذاري، جداول با ادراک6مطابق اجتماعی ابزار براي مجزا کنترلمضمون شده

حريم زيرشکنیاجتماعی و اينستاگرام در سايبري فرهنگی آنمضمون-هاي هاهاي

استخراجشد.

ابزارفردی

ادراکشده

کنترل

اجتماعیدر

 مشغله اینستاگرام

ايجايگاهحرفه  

 جايگاهتحصیلی
جايگاه

 اجتماعی

 اغماض/

 بیکنشی

کنترلی-خود  

 تمایلشخصی

عواملروانی/

شناختیروان  

هايخصیصه

 شخصیتی

 سن/تجربیات

هاينگرش اخالقیات

 شخصی

 باورها

مديريتزمان/درگیر

 شدن

 نام/هويتواقعی

هايعادت امنیتاطالعات

مصرف

ايرسانه  

ترسازبالک/

 ريپورتشدن
 اجتناب

 کنترلپستوفالو

 حريمخصوصی

 اخطار

 . مدل ابزار فردی ادراک شده کنترل اجتماعی در اینستاگرام1شکل 
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 . مدل ابزار اجتماعی ادراک شده کنترل اجتماعی در اینستاگرام1شکل 

 شده در اینستاگرام مدل ابزار کنترل اجتماعی ادراک

شدهکنترلاجتماعیشدهوابزاراجتماعیادراکترکیبابزارفرديادراکمدلذيلاز

استکهشکنیحريم ذکر شايان است. يافته توسعه اينستاگرام هايفرهنگیسايبريدر

ايدوسويهدارند.هاياجتماعی،رابطههايفرديبانگرشنگرش

 مراجعقانونی

تنظیمی-خود

 شرکتی

 عواملقانونی

 اصالتخانوادگی

نظارتخانواده/

 روابطخانوادگی

 تربیت
 ساختارخانواده

 هايهمتايانگروه

 آشنايان

هايگروه

 اجتماعی

 آنفالو

 بالک

 ابزارتکنولوژيکی ريپورت

فیلترکردنکلمات/

 محتوا

 ايسوادرسانه

 آموزش/دانش

 فرهنگسازي
 آگاهیافزايی

 هنجارها

 عدماجبار

هاينگرش

 اجتماعی

هايانسانديدگاه

 گرايانه

 عدالتاجتماعی

 سرمايهاجتماعی

 غنیسازي

مدلابزار

اجتماعیادراک

شدهکنترل

اجتماعیدر

 اینستاگرام
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 کنترل اجتماعی ادراک شده در اینستاگرام. مدل ابزار 0شکل 

 گیری بحث و نتیجه

هايکاربرانايرانیاينستاگرامدربارهرفتارهاواهدافپژوهشحاضر،کاوشدرديدگاه

شدهآناندراينرسانهشکنفرهنگیسايبريوابزارکنترلاجتماعیادراکمحتوايحريم

مشارکت است. محبوب مصاحاجتماعی در بهکنندگان اساسبه، بر برابر تقريباً طور

تقسیم بهجنسیت، و بودند اينستاگرامشده به آشنا و تحصیالتعالی داراي عمده، طور

بودند.

استخراجبنديطبقه حريمهاي از اينستاگرامشکنیشده در سايبري فرهنگی هاي

 :Kumar, 2017بنديکومار)شکن(،منطبقبرطبقهشکنورفتارهايحريم)محتوايحريم

مضمون2 است. ازاطالعاتبدخواهانهوکاربرانبدخواه زير( وکدهايمضمون-ها، ها

حريماستخراج از ادراکشکنیشده سايبري فرهنگی ازهاي برخی اينستاگرام، در شده

دهند.شدهدرادبیاتپژوهشیراموردتأيیدقرارمیهايمتعدداشارهشکنیحريم

 ابزاراجتماعی ابزارفردی

 

 جايگاهاجتماعی

 

 عواملقانونی

 

 ساختارخانواده

هاياجتماعیگروه  

 

 اغماض/

 بیکنشی

 

 ابزارتکنولوژيکی

 

 آگاهیافزايی

هايمصرفعادت

ايرسانه  

 

هایخصیصه

 شخصیتی

 

هايشخصینگرش هاياجتماعینگرش   

مدلابزارکنترل

اجتماعیادراکشده

 دراینستاگرام
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اجتماعیادراکبنديابزارطبقه اجتماعیتاکنترل فرديو ابزار دسته دو در شده

-Tischler, n.d.: 158حديبردوشکلازابزاربیرونیودرونیکنترلاجتماعیتیشلر)

ابزاراجتماعیادراک(منطبقاست.درعین159 شدهکنترلاجتماعیدراينستاگرام،حال،

کند.(راتأيیدمیGoode, 2015: 7د)مفهومکنترلاجتماعیرسمیوغیررسمیگو

خود از مختلفی اشکال که را گفته اين قانونی، عوامل کنترل-مضمون و تنظیمی

(ونیزVan Kokswijk, 2010: 239هايآنالينالزماست)دولتیوشرکتیبرايانجمن

از(دربارهسیستمکنترلقانونیرسمیاينترنتAtchison, 2000: 87گفتهاتکیسون) را

شدهازابزارکنترلاجتماعیتاحدي،هاياستخراجکند.مضمونديدگاهکاربرانتأيیدمی

هادرمفهوممربوط(وهمتايآنLessig, 2006چهارکیفیتتنظیمورگوالسیونلسیگ)

جزبازارورقابت(بهMurray & Scott, 2002بهاشکالکنترلیبنیاديموريواسکات)

تأي مورد میرا قرار بخشقابلید استکه ذکر به الزم استراتژيدهد. از هايتوجهی

پوشیکنندگاندراينپژوهش،چشمهايسايبريدرمیانمشارکتشکنیمواجههباحريم

هادراينستاگراماست.شکنیازحريم

مشارکت از نیمی از بهبیش مرتکبکنندگان که نمودند اظهار مستقیم طور

اينمییشکنینمحريم اجتماعی)حرفهشوند. ونیزتواندبهدلیلجايگاه ايوتحصیلی(

هاازنامواقعیخودبرايهاونیزبهدلیلاينامرباشدکهآنوضعیتتأهلووالدبودنآن

برند.حسابکاربرياينستاگرامبهرهمی

می نشان قابلنتايج تعداد که مشارکتدهد از فیلتتوجهی از برايکنندگان رشکن

اپلیکیشن هماندسترسیبه خواهندبرد، بهره طورکهدرحالحاضرتعدادهايفیلترشده

می استفاده فیلترشکن از کاربران زيادياز بسیار نمايند 1931)ايسنا، امرمهر(22، اين .

عنوانهايمتعدد،فیلترينگبهپذيريفیلترشکندهندهآناستکهباتوجهبهدسترسنشان

هايفرهنگیسايبري،شکنیکابزارکنترلاجتماعیاثربخشبرايجلوگیريازحريمي

درعین کرد. نخواهد میعمل نشان نتايج داخلیحال، اجتماعی رسانه پلتفرم که دهد

تواندابزارکنترلاجتماعیمؤثريباشدچراکهعنوانتجسمیازحوزهقضايی(نیزنمی)به
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کنندگانپژوهشتوجهیازمشارکتتیر(،تعدادقابل1931،9)پاهايايسراستابايافتههم

پايشو فضايسايبري، مسائلامنیتیوحريمخصوصیدر اعتماد، دلیلعدم به حاضر

توجهیمانندآن،ازرسانهاجتماعیداخلیاستفادهنخواهندکرد.درعینحال،تعدادقابل

استفادهخواهندکرد،تغییريدرعاداتارسالهاياجتماعیداخلیازافراديکهازرسانه

اينيافته ورفتارآنالينخودايجادنخواهندنمود. ها،برخیازداليلعدمموفقیتمحتوا

هاياجتماعیداخلیباوجودهاياجتماعیخارجیوعدممقبولیترسانهفیلترينگرسانه

گیريازجايبهرهروي،بهايندهد.ازتالشدولتبرايکوچاجباريکاربرانرانشانمی

میرويه کشور سايبري فضاي متولیان اجبار، و قهري کنترلهاي ابزار ديگر از توانند

هايفرهنگیسايبريشکنیشدهدراينمطالعهبرايکنترلاجتماعیحريماجتماعیارائه

اثربخشیادراک ببرند. پبهره از اجتماعیمذکور، کنترل ابزار يکاز هر هاياسخشده

قابلمشارکت میکنندگان را ابزار اين اثربخشی است. بهرهبرداشت با ازتوان گیري

جايتمرکزسازيوآگاهیافزايی،تقويتنمود.اگراقداماتدولتیبهآموزش،فرهنگ

برنامه سطح نتايجیبر نمايند، تمرکز فردي سطح بر قهري، و اجباري اجتماعی هاي

حاصلخواهدشد.ترترواثربخشمطلوب

مشارکت به محدود پژوهش، اين از حاصل نتايج 28کنندگان داراي44تا ساله

ها،شکنیتحصیالتعالی،متعلقبهطبقهمتوسطاجتماعوساکناستانتهراناست.حريم

شدهدراينمطالعه،محدودبهپلتفرمهايمواجههوابزارکنترلاجتماعیمطرحاستراتژي

ازايناينستاگرام حوزهاست. میروي، پیشنهاد پژوهشآتی براي ذيل انجامهاي شوند:

هاياجتماعی؛مطالعهديدگاههايرسانهپژوهشکیفیمشابهدرمیانکاربرانسايرپلتفرم

وابزارکنترلهايفرهنگیسايبريادراکشکنیهايسنیمتفاوتدربارهحريمرده شده

اجتماعیاثربخش.

شدهشکنیادراکحريم6هايکاربراناينستاگرام،اکاوشديدگاهپژوهشحاضرب

برايکنترلاينحريمابزارکنترلاجتماعیادراک11و مجزا نمودهشکنیشده ارائه ها،

هايکنترلاجتماعیرسمیوغیررسمیوتوانندبرايتوسعهسیاستهامیاست.اينيافته
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وزشاعضايجامعه،درراستايجلوگیريياکاهشرسانیوآمابداعاقداماتبراياطالع

شکندرشکنونیزجلوگیريياکاهشرفتارهايحريمانتشارواستفادهازمحتوايحريم

رسانهپلتفرم بهرههاي مورد اجتماعی فرارونده،هاي طبیعت دلیل به گیرند. قرار گیري

زارکنترلاجتماعیثابت،سختشکنی،استفادهازابالتقاطیونیزماهیتدورگهسازحريم

طورتدريجیودائمیدرحالتغییرناپذيردرمواجههبارفتارهاومفاهیمیکهبهوانعطاف

مکانیزم طريق از پذيري انعطاف حفظ روي، اين از بود. نخواهد مؤثر هايهستند،

بازش به قادر مناسباستکه اجتماعی کنترل ابزار براي مهمی ويژگی ناسیيادگیري،

هااست.تغییراتهنجاريوتطبیقخودباآن
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 منابع
درصدنوجواناندرفضايمجازي21درپاسخبهسؤالايسپامطرحشد؛اسفند(.1938،28ايسپا)

 http://ispa.ir/Default/Details/fa/1676بازيابیشدهاز:.بدوننظارتوالدين

( 1938،5ايسپا مردمخواهاننظارتوساماندهیفضاياسفند(. نشانداد: نتايجنظرسنجیايسپا
 http://ispa.ir/Default/Details/fa/1669.بازيابیشدهاز:مجازي

کنندگانتلگرام،همچناندرصدازاستفاده13نتايجنظرسنجیايسپانشانداد؛تیر(.1931،9ايسپا)
پیام اين دارنددر حضور از:رسان شده بازيابی .

http://ispa.ir/Default/Details/fa/1925 

بازيابیشدهاز:.هايارائهاينترنت!گرامدرجیبشرکتسودفیلترينگتلمهر(.1931،22ايسنا)
https://www.isna.ir/news/97072212199/ 

) ،بروجردي حسن سید اياليی، و 1931مهدخت؛ .) ايرانیان. مجازي زيست فصلنامهپیامدهاي
 .110-18(،16)4،هاينوينمطالعاترسانه

(.آشفتگیاخالقی)ارزيابی1933بیات،فريبرز؛مهدوي،سیدمحمدصادق؛وساروخانی،باقر،)

 تهرانی(. شهروندان ديدگاه از جامعه اخالقی ووضعیت فرهنگی مطالعات فصلنامه
 .13-81(،60)16ارتباطات،

( شبکه1933هاشمی،سیدضیاء،رهبري،محمد. زمحتوايزدايیاهاياجتماعیمجازيوقبح(.

فارسی( توئیتر موردي: )مطالعه رسانه .مبتذل مطالعات نوين، 22)6هاي ،)98-10.
 doi: 10.22054/nms.2021.46465.828 
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