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 چکیده
اي از  نوع تازه ۀتجربزمان ارتباطات، درحال  به یمن صنعت هم ،امروز ۀجامع
ارتباطات هاي  فناوري سیمی بیزمانی با  هم. بودن است اي شبکهشدن و  اي شبکه

در چنـین  . وجود آورده است هاي را ب شبکه ۀجامعاي از  و اطالعات، نوع تازه
اجتمـاعی  هـاي   افراد به استفاده از اینترنت و شبکهشدن  وابسته قطعاً ،شرایطی
ارتقـاي   و بـه است شده  2یافتن دستاوردهاي وب به محوریت منجر ،اینترنتی

اجتماعی اینترنتی در سبد مصرفی افـراد  هاي  جایگاه مصرف اینترنت و شبکه
اینترنـت، پیوسـته    با توجه به رونـد رو بـه رشـد اسـتفاده از     .انجامیده است

شود و بشر کارکردي تـازه از آن    هاي جدیدي به این پدیده افزوده می  قابلیت
ـ  بـه هاي اجتماعی   بینی کرد که شبکه  توان پیش  روي، می  این از. طلبد  می  ۀمثاب

تر خواهند بود؛ زیرا   ها بسیار مهم  براي زندگی انسان ،تابعی از اینترنت، در آینده
هاي کامپیوتري   اي که برنامه  گونه به تري خواهند یافت؛ ها گسترش بیش  پایگاه

هاي مجازي، قابلیت   طریق شبکه از ،منظور سهولت زندگی فیزیکی اشخاص به
هـاي   ویژگـی . حضور و آگاهی از مکان را نیـز شـامل خواهنـد شـد     و حمل
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شود کاربران نقشی  می اجتماعی باعثهاي  و ساختی شبکه کارکردي، تعاملی
  .ارتباط داشته باشندیند آفرپویا و فعال در 

و هـا   ترین ابزارها براي طرح و رواج اندیشه قوياجتماعی هاي  شبکه ،امروزه
  ایـن  از. انـد  ها به قلـب جوامـع   ها و نگرش کارآمدترین وسایل براي نفوذ فرهنگ

  ایـن  و دراسـت  سرفصل بسیاري از مباحث اجتماعی قـرار گرفتـه    شاننام ي،رو
 ،گذشـته  ۀترین موضوعاتی است که طی ده از اصلی »ها رسانهزن و «مبحث  ،میان

ـ  شناسـان و  جامعـه  و اندیشمندان بـه آن  زنـان   ئلانـدرکاران مسـا   دسـت  ،ویـژه  هب
هـاي   فـرد شـبکه   منحصـربه  کارکردهـاي ارتبـاطی کـامالً    ،عبـارتی   به .اند پرداخته

سنتی، موضوع آثـار و کـارکرد آن را بـر زنـان و     هاي  اجتماعی در قیاس با رسانه
هـاي   اساسی حاکم بر این حوزه به موضوع مهمی در ادبیات و برنامـه  هاي ارزش

  . جدید تبدیل کرده استهاي  اجتماعی و رسانههاي  پژوهشی پیرامون شبکه
و روند رو بـه رشـد    گوناگونهاي  با توجه به اهمیت و جایگاه زنان در نقش

ش و کـارکرد  نقـ «ۀ مطالعـ بـه   ،بررسـی حاضـر   ،اجتمـاعی هـاي   استفاده از شبکه
، )Café mom( اجتمـاعی کفـه مـام    ۀمـوردي شـبک   ۀمطالعـ اجتماعی با هاي  شبکه
احراز عنـاوین و جـوایز مختلـف ایـن      علتبه  ،»اي براي مادران و کودکان شبکه

  .پردازد   می 2011 و 2010، 2008 ،2007هاي  سایت برتر در سال منزلۀ بهسایت 
ضـاي مجـازي، شـکاف دیجیتـالی     اجتمـاعی مجـازي، ف  هـاي   شبکه :ها کلیدواژه
  .کفه مام اجتماعی ۀ، شبکزنان ،جنسیتی

  
  مقدمه. 1

 .اسـت  داشته ياهمیت بسیار براي بشر آن، برقراري ارتباط و چگونگی تداوم ةشیوهمواره 
امـا   ،گرفت   می خبري صورتهاي  طریق سازمان از فقطاطالعات  و کسب اخبار ،در گذشته

اگر به . اند تر کرده متنوع و تر دریافت اخبار و اطالعات را آسانمجازي راه هاي  شبکه ،امروزه
اجتماعی کاري نداشته باشیم، شاید بتوان هاي  تعاریف کالسیک و مدرن از شبکه ۀارائتاریخ 

. دانسـت زمـان   هـم اجتماعی را با ایجـاد اجتماعـات کوچـک     ۀشبکتعاریف ذهنی از ۀ ارائ
یـا اسـتمرار    انـد  ، از بین رفتهاند تشکیل شدهها  باراي که در طول تاریخ  اجتماعیهاي  شبکه
 شـبکۀ اجتمـاعی  . یمیبا چند کلیدواژه روبـرو  ،اجتماعیهاي  شبکهة در تعریف ساد. اند یافته

. اند خاص به یکدیگر مرتبط شدههاي  وابستگی ۀوسیل بهاست که ) افراد(هایی گرهمتشکل از 
نوع . طور مسائل دینی باشد سائل مادي و همینها، م آرمان اهداف،تواند  می ،ها این وابستگی
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افراد وارد . افراد وابسته متکی است ،و همچنینها  ارتباط نیز به میزان زیادي به این وابستگی
طور کـه   شخصیت و هویت افراد همان. متقابلی در این ارتباط دارندتأثیر این ارتباط شده و 

براسـاس  . دهـد    می پذیري نیز از خود نشانتأثیر فراوانیدارد، به مقدار  تأثیردر ارتباط گروه 
اي است که براي نامیدن گروهی از افراد  اجتماعی واژههاي  شبکه« ،تعریف هلن صدیق بناي

منسـجم ارتباطـاتی را    ۀحلقـ که در میان خود داراي ارتباطات وسیع و مستمر هستند و یک 
  )1378صدیق بناي، ( »رود می کار بهدهند  می تشکیل

یعنی منش و گفتار مخصوص  ؛اجتماعی، فرهنگ ارتباطاتی خاص خود را داردۀ کهر شب
بـراي خـود   هایی یافـت کـه    توان شبکه   می البته ؛فردي براي خود برگزیده است و منحصربه

درگیـر نـوع    ،اجتمـاعی ۀ فرد با عضویت در هر شـبک . اند فرهنگ ارتباطاتی تقلیدي برگزیده
کـالم، اصـطالحات مخصـوص،     تکه شود که شامل برخورد،   می خاصی از فرهنگ ارتباطاتی

 ،پذیري فـرد از ایـن محـیط   تأثیرتردید میزان  یب. است ...تیپ شخصیتی و ظاهري و  رفتار،
  .کند   می هویت مطلوب خود را ترویج شبکۀ اجتماعیپس هر . صفر مطلق نخواهد بود

کـه عضـو    ایـن  ضـمن بوك و ماي اسپیس و توئیتر، کـاربر   فیسهایی مثل  در سایت مثالً
 تري نیز عضو اجتماعی کوچکهاي  ، در گروه و شبکهاستمذکور  هاي بزرگ سایتۀ جامع

وابستگی خاص خود را دارند و به طبع، فرهنـگ ارتباطـاتی    ،ها از این گروه یکهر. شود   می
بـر   ،هـا  ارتباطاتی ایـن گـروه   پذیري از فرهنگتأثیرپس فرد در . دارند مخصوص به خود را

کلـی فـرد در ارتبـاط بـا     هـاي   سبک و هویت کنش( بیند که هویت ارتباطاتی   می خود الزم
هرچند این تغییر هویـت موقـت و محـدود بـه زمـان و مکـان        ؛خود را تغییر دهد) دیگران

ـ . نخواهد بـود  تأثیر بیتردید در هویت واقعی فرد  بیولی  ،خاصی باشد ۀ همـ  ،طـور کلـی   هب
 تـأثیر در ضـمیر ناخودآگـاه فـرد     ،که فرد با آن در تعامل اسـت  ،اجتماعیۀ اجزاي یک شبک

آشنایی . هویت ارتباطی فرد نیز چیزي نیست که به ضمیر ناخودآگاه مرتبط نباشد. گذارد   می
مورد نیـاز خـود    ۀکند تا شبک   می به کاربران فراوانیکمک  ،ها با ساختار و عملکرد این شبکه

 .کمک بگیرندها  و براي رسیدن به اهداف خود از این شبکه پیدا کنندرا 
ویژه  هب ،ثیرات تکنولوژیکی عصر جدیدأیش با تپزنان بیش از  ةحوز، شناخت بین دراین

فعـال و   نزنـان خـود عـامال    ؛آمیختـه اسـت   ،اجتمـاعی اینترنـت  هـاي   اندازي شـبکه  با راه
 آنان از شرایط خود تفسیري دارند و برمبنـاي . در محیط پیرامون خود هستند کننده مشارکت

جدیـد  هـاي   تکنولـوژي  ،به عبـارتی  .دهند می هایشان را شکل کنش ،دریافت و تفسیر خود
در داخـل ایـن    اسـت،  جامعـه شـده  هـاي   آمـدن افـزایش آگـاهی    فراهمکه موجب  درحالی
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با پوشش جهانی  ،درحال گسترش اي شبکهمثل  ،ارتباطی، کنش اجتماعی معاصرهاي  محیط
  ).Durning, 1999: 607( شود می شرح داده
مصادیق این امر، به محلـی بـراي حضـور    ترین  مهم منزلۀ اجتماعی اینترنتی بههاي  شبکه

نیازهـاي مناسـب   مین أتـ و  آنانویژه زنان و مکان تبادل آرا و افکار  به ،اقشار مختلف جامعه
هـاي   فرد شبکه از نظر محققان، امکانات منحصربه. ستتبدیل شده ا آنانبا زندگی اجتماعی 

سایت و وبـالگ شخصـی، اسـتفاده از پسـت الکترونیـک در       وبقبیل تدارك  از ،اجتماعی
اطالعـاتی تخصصـی، امکـان عضـویت در     هاي  تبادالت اطالعات علمی، دسترسی به بانک

بـر ایفـاي مناسـب و مطلـوب      افـزون کنـد     مـی  تخصصی اینترنتی، به زنان کمـک هاي  گروه
همسر و مادر در خانه و خانواده، بتواننـد بـه تخصـص الزم     مثابۀ بهجنسیتی خود هاي  نقش

  .دست یابند نیز
  

  اجتماعی ۀشبککارکردهاي . 2
ها  مخاطبین با کارکرد این شبکه اجتماعی مجازي و آگاه کردنهاي  شناخت کارکردهاي شبکه

اجتماعی مجازي پدیده نوظهوري است که همزمان با توسعه هاي  شبکه.یک ضرورت است
 .اقشار مختلف مردم روبرو شده است ةگستردفناوري اطالعات در دنیا رایج و با استقبال 

اجتمـاعی مجـازي   هـاي   که شاهد روند رو به رشد کـاربران و اعضـاي شـبکه     درحالی
با ورود . امري ضروري است ،ات آنتأثیروآگاهی از ها  شبکه گوناگونشناخت ابعاد  ،هستیم

اسـتفاده از   .آن نیز باشیمهاي  همواره باید شاهد فراز و نشیب ،هاکشور ۀعرصتکنولوژي در 
 .شود میبه تهدید نیز تبدیل  نوین در کنار ایجاد فرصت،هاي  فناوري

اي جدیـد،   دهنـد افـراد در جامعـه    که اجـازه مـی   اند هاي اجتماعی مجازي فضایی شبکه
کـه آن را سـپهر    ،قلمرو عمـومی که است  بر این باورهابرماس . طور مجازي زندگی کنند به

هـایی ماننـد    و در مکـان  اسـت  نامد، در عصر مدرن احیا شـده  عمومی می ۀعمومی یا عرص
بـه ایـن    ،بنـابراین . گو متجلی شده استو ها و محافل بحث و گفت خانه ها، قرائت خانه قهوه

اي  هایی در وضـعیت مـدرن و واسـطه    هاي اجتماعی، جماعت هتوان گفت که شبک معنی می
  .شوند ل مربوط به امر عمومی میئکه وارد مسا اند مدرنهاي  میان جامعه و دولت

اجتماعی جهت یافتن دوستان قدیمی و حفظ ارتباط، یافتن دوستان جدیـد و  هاي  شبکه
محـیط را بسـیار    ،این ارتبـاط کند که    می فراهمبستري نظر  ۀارتباط و بحث و مبادل برقراري
عمومی و بـه دور از دغدغـه و شـنیدن     ینظر خود در فضای ۀعرضکند، تمایل به    می جذاب
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هـایی   جـذابیت ییـدگرفتن از  أشدن یا تییدأتتمایل به  ،نظرات دیگران در آرامش و همچنین
حات صـف « :گوید می )Chung( چونگ .کند میرا براي کاربران جذاب ها  است که این شبکه

، ایجاد وبـالگ شخصـی در ایـن فضـا، گذاشـتن      اجتماعیهاي  پروفایل افراد در شبکه
همه فضایی جذاب براي تعاملی مجـازي را   و همه... ها و  ها و لینک ها و موسیقی عکس
این شانس را به  ،ها در عصر حاضر شناخت عملکرد این شبکه ،رو ازاین .کنند   می فراهم

به این . تر پنهان بود، افشا کنند که پیش ،هایی از هویت را جنبهدهد که آن  می خالقان خود
 داده است که نمایش »من واقعی«کنند که این  می اجتماعی بیانهاي  کاربران شبکه ،ترتیب

  ).Chung, 2000: 44(» شود می
فرهنـگ  تـرین   فراگیرتـرین و مسـلط   ،اینترنت ۀرساناي با برتري  رسانهفرهنگ  ،بنابراین

طـوري کـه بـا رشـد شـتابان تکنولـوژي        بـه ). 18 :1384معینی، ( در جامعه است تاثیرگذار
و انتقـال زنـدگی   » زنـان و فضـاي مجـازي   «  ارتباطات، دو روند بزرگ و اثرگذار و متعامل

شدن به عامل اصلی تغییر الگوهاي فکري و رفتاري بخـش   مجازيبه فضاي سایبر، ها  انسان
  ).9: 1380اوحدي، (شود   می ویژه زنان هب ،ها عظیمی از انسان

بـه چیسـتی ایـن     نخسـت هاي اجتماعی اینترنتـی،   منظور بررسی شبکه بهلذا الزم است 
راي بررسی ب. ها پرداخته شود ها و تعامالت میان اعضاي آن هاي موجود در آن ها، هویت شبکه

تلقـی  گیـري و گسـترش شـبکه،     چیستی و ماهیت شبکه باید به بنیان مفهومی، دالیل شکل
  .الگوي ساختاري موجود در شبکه توجه کرد ،کاربران از کارکرد و محیط شبکه و همچنین

  
  اجتماعیهاي  گیري شبکه مراحل شکل. 3

 ات آنتـأثیر بـه شـناخت    فراوانـی اجتمـاعی کمـک   هاي  گیري شبکه شناخت مراحل شکل
  .زیر شناخته شود ۀگان ششسعی شده است مراحل  ،در این طرح. کند   می

. اجتمـاعی حضـور دارنـد   هاي  چه کسانی و چگونه در شبکه :درنظرگرفتن مخاطبان. 1
سـنجی   شناسی یا مخاطـب  تعداد، نوع، طول عمر فعال و ادبیات آنان چگونه است؟ مخاطب

 .است اجتماعی هاي هشبکترین مرحله در ایجاد  مهم
در پـروژه،  مدیریت و جذب استعداد، همکاري  :هدف شبکه یا یامپ یت،مورأم یینتع. 2

این اهـداف   ، امارسانی و غیره ممکن است هدف سایت شما باشد نظارت، برندینگ، اطالع
شبکه یکـی از اهـداف اصـلی ایـن     موریت أمتعیین . باید منطبق با دیگر اهداف شبکه باشد

  .طرح است
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عضـویت، نـوع روابـط، آپلـود عکـس و سـایر       : شبکه يها و کاربردها یژگیو یینتع .3
  . در نظر گرفت شبکۀ اجتماعی  تاخدم منزلۀ توان به   می که یهای ویژگی
  .شبکۀ اجتماعینظارت  چگونگی برقراري امنیت و :دستورالعمل یمتنظ. 4
اندازي، بـازار و حفـظ و    راه ،شدن هر طرح براي اجرایی: شبکه ۀینبودجه و هز یزانم. 5
ها  شبکه ۀان حدودي بودجبررسی میز. نیازمند استمشخص  ۀبه بودجپویایی  ،تر از آن مهم

  .شود   می در این طرح بررسی
اجتمـاعی  هاي  استراتژي پویا در شبکه ،روزآمدي مداوم سایت: فعال یتسا يدار نگه. 6
بر نیاز و سالیق  اجتماعی دیگر این است که هر روز مبتنیهاي  بوك یا شبکه قدرت فیس. است

  .شود   می بررسیها  میزان فعالیت سایت ،در این قسمت. کنند   می هئجدید ارا یمخاطب خدمت
  

  هاي اجتماعی در ایران  شبکه. 4
اي که پس از برزیـل    گونه غاز شد؛ بهآ 1هاي اجتماعی از پایگاه اورکات  اقبال ایرانیان به شبکه

هـا را    سومین کشور حاضر در اورکـات بـود؛ هرچنـد ردپـاي ایـن گـرایش      ایران مریکا، آو 
و گفتار  مانند ابزار فارسی ،گوي یاهو و تاالرهاي گفتمان عمومیو گفت هاي  توان در اتاق  می

حدي پیش رفت که فارسی بـه یکـی از    به ،روند عضویت ایرانیان در اورکات. فارسی یافت
تعدادي از کاربران ایرانی  ،360 یاهوبا گسترش . زبان پراستفاده در این پایگاه تبدیل شد پنج

  .هاي اجتماعی گرایش پیدا کردند  هاي شبکه  به سراغ این نوع از پایگاه
هـاي اجتمـاعی اینترنتـی در ایـران       هـاي مجـازي و شـبکه     سبب شد جامعـه  ،همین امر

کلـوب در تـاریخ    شبکۀ اجتمـاعی پایگاه . هاست  از این قبیل شبکه 2کلوب. اندازي شود  راه
ـ  اندازي شد تـا بـه   نیازهاي امروزي کاربران اینترنتی ایرانی راه ۀبرپای ،1383ماه  یکم دي  ۀمثاب

 بتواند براي تبادل اطالعـات، نیازهـا،   ،زبانان جهان منظور ارتباط ایرانیان و فارسی پایگاهی به
  . وجود آورد به بستري مناسب را ...همکاران، دوستان قدیمی و  پیداکردنکاال و خدمات، 

هایی است کـه معمـوالً     نیز از دیگر پایگاه 3یان ایران، یعنی دورهدانشگاه شبکۀ اجتماعی
هـاي    از ویژگی .دهند ه تشکیل میالتحصیالن و استادان دانشگا دانشجویان، فارغ ش رااعضای

تواننـد    کـاربران دوره مـی  . هاي ویدئویی و کتابخانه اشاره کرد  توان به آموزش  این پایگاه، می
  .دوستان نمایش دهند »دیوار« ۀصفحقیماً در مطالب وبالگ خود را مست

ایرانـی اسـت کـه اعضـایش را در یـافتن       شبکۀ اجتماعی   دیگر پایگاه نیز 4ها  همکالسی
 .کند   هایشان یاري می  همکالسی



 43   و دیگران بهاره بخشی

  

زبـان    هاي اجتمـاعی فارسـی    نیز از دیگر شبکه5 24متخصصان ایران، یو  شبکۀ اجتماعی
اي با دیگـر    خدمات، یافتن مشتري و ایجاد روابط حرفهاست که به اعضاي خود در معرفی 

  .کند  اعضا کمک می
بـا هـدف ایجـاد بانـک اطالعـاتی جـامع        IrExpert(6( پایگاه مرجع متخصصـین ایـران  

هـاي تخصصـی    زمینـه  یرسـانی مناسـب در تمـام    منظـور اطـالع   بهمتخصصان ایرانی و نیز 
خواهنـد  اصـلی اختصاصـی    ۀصفح ،یگاهکابران با عضویت در این پا .اندازي شده است راه

خـود را  هـاي   هاي تخصصی و فهرست پروژه  توانند مشخصات فردي، مهارت  میداشت که 
آخـرین اخبـار تخصصـی، فراخـوان      ،همچنـین . جهانی معرفی کنند ۀدر آن ثبت و در عرص

 هاي تحصیلی داخل و خارج از کشـور   هاي شغلی و بورس  ها، فرصت  ها و همایش  کنفرانس
  .شوند  صورت روزانه به نشانی ایمیل اعضاي این شبکه ارسال می به

. کنـد   هایی است که در این زمینه فعالیت می  جمله پایگاه نیز از 7»فا  فیس« شبکۀ اجتماعی
داخل و خـارج از کشـور    نانزبا فارسیدر میان  ویژه بهتوانند   می شبکۀ اجتماعیاعضاي این 

هـا بـه اشـتراك     ها در تماس باشند و اطالعـات خـود را بـا آن    د و با آننبیابدوستان جدید 
فا شخصاً   کاربران فیس. شوند  فا عضو می  فیس شبکۀ اجتماعیروزانه صدها نفر در  .بگذارند

هـاي مربـوط بـه      هاي خویش را در بخش  جذب کنند و آگهی) بنر(توانند آگهی تبلیغاتی   می
هاي   از فعالیت ،فا  ي از خدمات و امکانات رایگان فیسمند  بر بهره خود نمایش دهند تا افزون

اسـاس میـزان    فا بـر   مجازي فیس ۀجامعترین کاربران   فعال. کنند درآمد خود در وب کسب
دیگر کاربران  در برابر و نیز کاربران برتر ،شود  در پایگاه نمایش داده می هلحظ درکه  ،فعالیت

  .شدبرخوردار خواهند از امتیازات خاصی 
شبکۀ هاي   گونه پایگاه حوادث بعد از انتخابات، پیدایش این علتهاي اخیر و به   در سال

پرداختند و مباحث   به مسائل سیاسی می تاًعمد ،ها  این پایگاه. تري داشت رشد بیش اجتماعی
هـاي    البتـه بسـیاري از ایـن شـبکه    . کردنـد   سیاسی روز کشور را در پایگاه خود مطرح مـی 

هاي مالی دشمنان انقـالب اسـالمی و بـا     دهی و پشتوانه با حمایت بیگانگان و خط اجتماعی
هـا و    کاري  زدند و خراب  انگیزي و آشوب دامن می  تحریف اخبار و اغواي اشخاص، به فتنه

 هاسـت   از ایـن دسـت پایگـاه    »بـاالترین «مجـازي   ۀجامعـ . کردنـد   ها را هدایت می  ناآرامی
)http://www.vivannews.com.(  

تـرین   یکـی از مهـم   ،سیاست و اجتمـاع  و زنان در سه سطح اقتصاد ۀمسئل ،در کشور ما
یکی از بـارزترین   ،آنانهاي  و تحوالت در زندگی زنان و الگو رود شمار می بهل جامعه ئمسا
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وضعیت زنان  ،لذا در کشور ما ؛ایرانی پس از انقالب است ۀجامعمصادیق تغییر و تحول در 
بسـیاري از  ویژگی گفتمان اسالمی آن است کـه در  . با گفتمان اسالمی حاکمیت پیوند دارد

ـ اه. شـود    مـی  زنان سـنجیده  ۀمسئلـ با  ـ به غلط یا درست آنهاي  موارد، تحقق آرمان ت می
مراتـب از   بـه اسـالمی ممکـن اسـت    هاي  از منظر آموزهها  یا ضدارزشها  بسیاري از ارزش

تر باشد، اما یکی از اولین مسائل مهـم در   مسائل زنان بیش ةدر حوزها  یا ضدارزشها  ارزش
نمادین یکـی از   ۀجنب ،بنابراین .زنان است ۀبودن و کارآمدي حکومت، مسئل اسالمیبی ارزیا

  .است ایران در »زنان ۀمسئل« ،اجتماعیهاي  مشترك شبکههاي  ویژگی
  

  هاي اجتماعی  شبکه ةآیند. 5
اي باشند که بتوانیم   گونه بههاي اجتماعی با پیشرفت فناوري   شبکه ،محتمل است که در آینده
 صـورت آگاه شویم؛ به این  مانجزئیات محیط پیرامون ۀیاب از هم  با استفاده از دستگاه مکان

هـاي    طریق مطالبی که اشخاص در شـبکه  که با اسکن تصویر آن شخص یا مکان، بتوانیم از
بـا اسـکن تصـویر     ،دست آوریـم؛ بـراي نمونـه    بهها اطالعاتی  اند، از آن  اجتماعی وارد کرده

به چه چیزهـایی   را پیدا کرد یا فهمیدنام او توان   میشود،   یابان مشاهده میشخصی که در خ
  .عالقه دارد

هـاي    اي که پایگاه  گونه بههاي اجتماعی هوشمندتر خواهند شد؛  همچنین در آینده، شبکه
در آینده، پایگاه اجتمـاعی عالیـق   . اجتماعی اطالعات کاربران را از میان وب خواهند کاوید

 خواهـد شـناخت؛ کارهـایی همچـون     ایـد   بر اساس کارهایی که در پایگاه انجام دادهشما را 
ایـد،    هـایی کـه گـوش داده     اید، موسـیقی   مقاالتی که خوانده ،اید  که مشاهده کرده هایی هپایگا

کـاربران را از   ،چنـین اطالعـاتی  . هـا  هاي آن  مندي  اید و عالقه  ها چت کرده دوستانی که با آن
کند و از بمبـاران اصـوات و اطالعـات ناخواسـته       دهد آگاه می  تغییراتی که در اخبار رخ می

کامالً سفارشی رها خواهد بـود و کـاربران    یبه این ترتیب، کاربر در پایگاه. دارد  مصون می
  ).http://www.vivannews.com( ترین ورود مستقیمی به قلمرو او نخواهند داشت کم ،دیگر

هاي اجتمـاعی بتواننـد تعامـل      هایی دست یافت که شبکه  شاید در آینده بتوان به فناوري
بتوانـد   ،شبکۀ اجتمـاعی اي که کاربر با عضویت در یک   گونه تري با هم داشته باشند؛ به بیش

مه نا  البته این کار باید بر اساس توافق ،مند شود هاي اجتماعی دیگر نیز بهره  از خدمات شبکه
 در ،این کار. خود را در آن ارائه دهند   هاي اجتماعی شرایط و وضعیت  صورت گیرد و شبکه

 Status.netو  Cliqset شـبکۀ اجتمـاعی  دو  ؛گیـرد   حال حاضر نیز در حد محدود انجـام مـی  
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 ،طریـق آن  امکانی براي اعضاي خود فـراهم کردنـد کـه از    ،بار در تاریخ اینترنت براي اولین
ها بـا موجودیـت کـامالً     در یکی از این شبکه فقطتوانند با حساب کاربري خود  کاربران می

کـه در   عمومی نیز دارد، ارتباط برقرار کنند؛ بـدون نیـاز بـه ایـن     ةکه استفاد ،مستقل در وب
  ).http://www.magiran.com( باشند داشته حساب کاربري ،ها هریک از این سرویس

از  )cyber feminism( 2رفـت و وب    ازسـوي مـدیران پـیش مـی     18گونه که وب   همان
هاي اجتماعی بر روابط کاربر و محتوا   شبکه ةآیند، اختپرد  میمحتوا  تولیدکاربران به  طریق
شـاید بتـوان گفـت    . ردکـ   میدادن محتوا آن را مستدل  رفتار کاربر براي سازمان و بودمبتنی 
یافتن هوش مصنوعی باشند کـه در آن   از تجسم و عینیت اي  هاي اجتماعی آینده، گونه  شبکه

چنـین  . آورد جـا گـرد   یـک  دارند سان همحقیقی، کاربرانی که عالیق  ۀگون بهتواند   پایگاه می
هاي طویل، کاربرانی که عالیق سـازگار    نامه  بدون نیاز به تکمیل پرسش ،هاي اجتماعی  شبکه

کند یـا بـه مطلـب وبالگـی       بري به لینکی کلیک میهر زمان که کار. آورند  دارند، گردهم می
شـبکۀ  تقـاي  رکنـد، ایـن پایگـاه در بهبـود و ا      دهد یا در موضوع خاصی چت مـی   امتیاز می
  .کند  کمک می به او اش  اجتماعی

هـاي اجتمـاعی مجـازي در      بر اساس آنچه گفته شد، شاید ناروا نباشد که بگوییم شبکه
تـوان مـرزي     اي که نمـی   گونه اجتماعات حقیقی خواهند داشت؛ بهتري با   سیعپیوند و ،آینده
هاي فنی، پزشکی،   هاي اجتماعی تخصصی در زمینه  وجود شبکه. این دو در نظر گرفت میان

فعالیت ایـن متخصصـان در همـین     ۀاي پیشرفت کند که هم  گونه شاید در آینده به... ادبی و
  .هاي فیزیکی وجود داشته باشد  محیط صورت پذیرد و نیاز کمتري به تجمع

ایم و راهـی بـراي خـروج از آن     اطالعاتی و تکنولوژیکی شده ۀجامعاکنون ما وارد 
معنا نیست که افراد و جوامع همچنان باید روابط اجتماعی کمتـر   بداناین . وجود ندارد

اي  یوهثیر علم و تکنولوژي به شأبلکه بدان مفهوم است که ت ،پیچیده را در سر بپرورانند
این روابط اجتماعی جدیـد را  . را تغییر داده است مشترك ماهاي  ، جهانناپذیر بازگشت

و ها  پردازي ها تصورات، خیال چون آن ؛جبرگرایی تکنولوژیک رد کرد منزلۀ توان به نمی
اند که علم  استوار بوده ،اند و بر این اساس اجتماعی غالب را عرضه داشتههاي  نگري آینده

درپـی  » فمینیسـم سـایبر  «. واقعیت و تخیل کمک کرده است میانبه از میان رفتن تمایز 
درپی جلب توجه  فمینیسم سایبر. پاسخگویی مثبت و انتقادي به این تغییرات برآمده است

تکنولوژي اعمال  ةدربارروایات فرهنگی  ،ها هایی بوده است که به موجب آن ما به روش
در ایـن قرائـت، امـر    . انـد  ت فرهنگی مردان و زنـان را محـدود سـاخته   مادي و تخیال
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انسانی قرار ندارد، بلکه آن را باید درهـم آمیختـه و   هاي  تکنولوژیک در تقابل با ارزش
سـایبر  هـاي   جدیـد، فمینیسـت  هاي  رسانه ۀبا توسع. مصداق با امر انسانی تلقی کرد هم

بودن را  بودن را در کنار تکنولوژي و زن که مرداند  شکنی درکی را پیدا کرده فرصت شالوده
جدید از هاي  فمینیسم سایبر به دنبال تعریف مجدد رسانه .دهد می در کنار طبیعت قرار

بازتعریف  ،حال دوگانه براي ترویج دسترسی برابر زنان و درعین یطریق اتخاذ استراتژیک
امـر زنانـه فضـاي الزم را    آن گروه از مفاهیم تکنولوژي است که براي بازي، تخیـل و  

  .آورند می وجود به
کـه  است سم سایبر تالش براي بازسازي فمینیسم به منظور درك نقشی یدستور کار فمین

  ).2001آلبرایت، ( کند می یفاا بندي هویت سلطه و البته توانمندسازي تکنولوژي در صورت
فزاییم که عبارت اسـت  ازمانه را بی ةعمدتحول  ،ها الزم است به این دگرگونی ،همچنین

انـواع   ةفزایندشدن  یتؤرجنسیتی و جنسی، قابل هاي  از افول نقش سنت در تعریف هویت
زنـانی   ةفمینیسم، شمار فزایندثیر أتاي،  هسته ةخانوادجنسی، فروپاشی هاي  گوناگون گرایش
 ۀشوند و سایر عوامل کـه همگـی درپـی تغییـر نقـش زنـان در جامعـ        می که وارد بازار کار

  .اند اطالعاتی معاصر بوده
 

  )حضور یا غیبت زنان( )Gender digital gap( شکاف دیجیتالی جنسیتی. 6
 اطالعـات و ارتباطـات  هـاي   ورياشود که فن می با درنظرگرفتن مباحث جنسیتی، گاه عنوان

هماننـد سـایر اسـناد ملـل متحـد       ،اقـدام آن  ۀپکـن و برنامـ   ۀاعالمیتوانند آنچنان که در  می
ابزاري بـراي بهبـود شـرایط برابـري جنسـیتی و افـزایش        منزلۀ به ،تشخیص داده شده است

حـال،   امـا بـااین   ،اجتماعی، سیاسی و اقتصادي زنان به خدمت گرفتـه شـوند  هاي  توانمندي
بـر   تنـی موجـود مب هـاي   تواننـد بـه نـابرابري    می ها ورياکه این فن باور دارندبرخی همچنان 
و اشکال جدیدي از نابرابري میان زنان و  ندبخشو منابع، تداوم ها  فرصت ۀجنسیت در زمین

کنندگان تولیدات و  مصرف درصد 50حال، هرچند زنان بالقوه  بااین. وجود آورند مردان را به
تواننـد   می دهند که می اطالعات و ارتباطات را تشکیلهاي  ورياخدمات و نیز نیروي کار فن

مـدیریتی نـوین ارائـه    هاي  مفیدي براي تولید محصوالت جدید، خدمات و سبکهاي  ایده
همانند سـایر نقـاط دنیـا، زنـان و مـردان از       ،آسیا و اقیانوسیه ۀ، اما در کشورهاي منطقکنند

هـاي   اطالعـاتی و ارتباطـاتی بـا موانـع و محـدودیت     هـاي   ورياگستره و رشد کاربردي فن
  .نددرگیریکسان اي  ونهگ بهو ایدئولوژیک مند  شده، نظام نهادینه
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حکایــت از ایـن دارد کــه   ،اطالعـاتی  ۀزنـان در جامعــ هــاي  فقـدان نظــرات و دیـدگاه  
در (بسـیاري از الگوهـاي جنسـیتی     ةدهند انعکاس اطالعاتی و ارتباطاتی جدید،هاي  وريافن

قـدیم  هاي  رسانهدر سطح ها  است که طی دهه) داشتن هنگ و دورها  ارتباط با قدرت، ارزش
  .ایم بوده ششاهد

اسـتفاده از  در  ي کـه افـراد  میـان  ۀبـه فاصـل   )Digital gap( »شکاف دیجیتالی« اصطالح
هرچند ایـن امـر بـه ایـن     . کند می و اشخاص فاقد این مهارت اشارهدارند   مهارتکامپیوتر 

، علـت آن  نـد دارتري  سطح سواد کامپیوتري نازل که زنان معموالًاست واقعیت اشاره داشته 
فقر و دسترسی نامناسب زنان به تکنولـوژي نـوین    و آموزش فقدانتوان در  می ،را همچنین

  .وجو کرد جست
کـه   طـوري  بـه  ؛شکل دیجیتالی جنسیتی مربوط به اسـتفاده از اینترنـت اسـت   ترین  عمده

مثـال،   بـراي . دهنـد  می میزان کاربران را در کشورهاي درحال توسعه، زنان تشکیلترین  کم
اروپا ایـن رقـم    ۀکه در اتحادی درحالی ؛اند درصد از کاربران در امریکاي التین زنان 37فقط 

. درصـد اسـت   4فقط  ،درصد و در خاورمیانه 18درصد، در ژاپن  19در روسیه  درصد، 25
  )20: 1384احمدنیا، (اند  این گزارش، در سطح جهان، بیشترین کاربران اینترنتی مردان ربناب

  
  اجتماعیهاي  ضرورت حضور زنان در شبکه. 7
 و یـه نظر رفتـه  رفته ،کامپیوتري ۀواسط با ارتباطات ةحوز در و مجازي فضاي ورهظ موازات به

 در .است که بارزترین آن سایبر فمینیسم کرد ورهمسائل زنان ظ ةدر حوز جدیدي هاي هپدید

 کـاربر  زنـان  تعـداد  ،آینـده  سال چند در که کرد اعالم المللی بین ايه داده شرکت، 1998 سال
 از کمتـر  نخسـت  زنـان  کـه  درحـالی ؛ شد هدخوا تر بیش مردان از ،متحده ایاالت در اینترنت

 انگیـزة  بـه  ،آغـاز  در فمینیسـم  سایبر .دادند می تشکیل را مریکاا در اینترنت کاربران درصد  3

  ).,Whittaker 2002( شد رهظا مینیستیف ضد ايه گفتمان با مخالفت
 راويهـا  و )1997 و 1996( پالنـت  ماننـد  ،فمینیسـم  سـایبر  حـوزة  پیشـروان  از یهـ گرو

 آن از ناشی خسارات و دگرگون را فناوري منطق قادر است زنانه نیتهذ کردند ادعا )1991(

 مـورد  در گـو و گفـت  گیرکـردن  مـه ه بـراي  مجازي فضاي از باید باور دارند ها آن. کند کم را

 بـراي  فقـط  نـه  را کـار  ایـن  هـا  آن .کرد استفاده جنسیت و قدرت ،ارتباط ،یتهو مانند اموري

 هیتوصـ  سـتم یب قـرن  آغـاز  در زنـان  نقـش  نییتعزبا براي روشی مثابۀ به بلکه ،ها یهنظر بررسی
 ).2001 ،ویتاکر( کنند می
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ثیرات أتـ  شـان  که پـرورش روحـی و ذهنـی    ،قشري عظیم از جامعه منزلۀ بهجایگاه زنان 
 درمتفاوتی کـه   ياستعدادها ،همچنین. برکسی پوشیده نیست ،داشتسزایی درپی خواهد  به

فطري آنـان  هاي  برخاسته از تفاوت شان به مسائل، کههای و دیدگاه موضوعات مختلف دارند
زنـان و  . نـوین فرهنگـی شـود   هـاي   تولیدات جدید و ایجـاد پـارادایم   أمنشتواند  می ،است

جملـه   از گونـاگون، اجتمـاعی  هـاي   در شـبکه  ،انعکاس اخبار و موضوعات مربوط به آنان
پیچیدگی مسائل و موضـوعات  . موضوعاتی است که تاکنون توجه کمتري به آن شده است

از دیدگاه خاصی آن را بررسی  ،نظران هریک از صاحب کهسبب شده است  ،مربوط به زنان
شـرط   پـیش را جمعـی  هاي  مکتب نوسازي، دسترسی به رسانه زپردا نظریه ،دانیل لرنر. کنند

طـور   بـه جمعـی  هاي  رسانه« :که است بر این باوروي . داند میامروزي  ۀجامعمشارکت در 
 .)316: 1370 کازنو،( »گذارند میثیر أتو رفتارهاي فرد ها  مستقیم بر نگرش

نقـش  «بـر  کیـد  أتوي بـا  . عقیده است با لرنر هم ،از متفکران ارتباطات ،فریره پائولو
ارتقاي فرهنـگ جامعـه،    درآن را ثیر أتجمعی،  ارتباطهوشیارسازي و راهنمایی وسایل 

  .»داند می اساسی
مصادیق این امر، به محلی بـراي حضـور   ترین  مهم در نقشتی ناجتماعی اینترهاي  شبکه

مین أتو مکانی براي تبادل آرا و افکار ایشان و  ،ویژه زنان و مادران به ،جامعه گوناگوناقشار 
اجتمـاعی اینترنتـی   هـاي   شـبکه . انـد  شـده تبـدیل   آناننیازهاي متناسب با زندگی اجتماعی 

بسیاري از نیازهاي فرهنگی و اجتماعی اعضاي خود هستند، این مین أتاینکه مرجع  بر افزون
اجتمـاعی ازطریـق   هاي  زمان با انجام سایر فعالیت کنند که هم می امکان را براي اعضا فراهم

  .ین جوامع مجازي نیز پیگیري کنندیا تلفن همراه، فعالیت خود را در ارایانه 
و سـهولت فعالیـت در ایـن دسـته از      ،سـو   اجتماعی اینترنتی ازیـک هاي  جذابیت شبکه

اجتمـاعی  هـاي   میان عضویت و حضور در شبکه ۀشود رابط می سبب ،جوامع ازسوي دیگر
جدي بـراي   یپرسش منزلۀ و زنان عضو بهاینترنتی و تغییرات مربوط به سبک زندگی مادران 

و در  اسـت زندگی افـراد بـوده    ةشیوناظر به  ،مفهوم سبک زندگی. پژوهشگران مطرح شود
  :اجتماعی اینترنتی از دو نظر حائز اهمیت استهاي  ارتباط با موضوع شبکه

مصـرف   ۀسـران اجتمـاعی اینترنتـی در   هـاي   تغییر جایگاه استفاده از اینترنت و شبکه. 1
 .اجتماعی اینترنتیهاي  اعضاي شبکه

هـاي   عضـویت در شـبکه   ۀنتیجـ زندگی در ةشیوتغییر نمادهاي فرهنگی ناظر به . 2
 .اجتماعی اینترنتی
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هـاي   امروزه بسیاري از زنـان بـه فعالیـت   « :جسیکا هیلبرمن معتقد است، در همین زمینه
از روابط و مناسـبات اینترنتـی    ،اي اشتغال دارند و براي ساختن زندگی خود شبکهاجتماعی 

» همـه ابعـاد زنـدگی اسـت     ةدربرگیرنـد اجتمـاعی  هـاي   فعالیت در شـبکه . کنند می استفاده
)Hilberman, 2009(.  

کـه  اسـت  سـی بیـانگر ایـن مطلـب      بـی  بـی  ۀشـبک  2004سـال   ۀژانوینتایج نظرسنجی 
 ،در آن سال ،شبکهاین . اند وسیعی در سبک زندگی افراد داشتهثیرات أتاجتماعی هاي  شبکه

هـاي   عنوان بحث این بود کـه فنـاوري  . را براي بحث در تارنماي خود انتشار داد یموضوع
کننـدگان در بحـث،    شـرکت جدید چگونه سبب تغییر سبک زندگی شما شده است؟ بیشتر 

و به ایـن موضـوع پرداختنـد     ندکردداستان زندگی خود را با توجه به عصر دیجیتال مطرح 
طـور   بـه مـرد   200زن و  200هـا شـده اسـت؟     گونه موجب تغییر زندگی آنکه اینترنت چ

 شـان تصادفی از میان کسانی که به این پرسش پاسـخ داده بودنـد انتخـاب شـدند تـا نظرات     
اینترنـت در مسـیر    بـاور داشـتند  نشانگر این بود که بیشتر افـراد  ها  یافته. تحلیل محتوا شود

تواننـد   می و مسائل استخدامی و شغلی یابی دوست ها نقش مهمی دارد و از لحاظ زندگی آن
 ها شـده اسـت   سبب ایجاد تغییراتی در شیوه و سبک زندگی آن ،همین امر. به آن تکیه کنند

)bbc, 2004(.  
دنیاي کنونی اطالعاتی و تحوالت فناورانه ابزار افزایش اقتـدار فـرد و جامعـه را فـراهم     

. تـر کـرده اسـت    آسـان زنـان   ۀجامعـ زندگی خصوصـی و عمـومی را بـراي     ةادارآورده و 
آوردن امکانات و تسهیالتی جهت افزایش مشـارکت فعـال    فراهماجتماعی نیز با هاي  شبکه

در  ،)نقش سنتی(  زنان در کنار ایفاي نقش مادري ۀجامعاند که  شدهزنان منجربه این مسئله 
اي است، بـه ایفـاي نقـش     شبکهاطالعاتی و  ۀجامعکه محصول  ،جدید اجتماعیهاي  نقش

سازي و رفـع   آگاهدر جهت  شایان توجهاجتماعی کفه مام حرکت و فعالیتی  ۀشبک. بپردازند
گذاشتن و صحبت  اشتراك بهموانع پیش روي زنان و مادرانی است که نیاز دارند راهی براي 

  .با دیگر مادران داشته باشند
  

   اجتماعی کفه مام ۀشبک. 8
 نـوامبر  15در  )Andrew Shue( و اندروشـو  )Michael Sanchez( مایکـل سـانچز  را کفه مام 

مرکزي  ةادارشود و  می با مالکیت خصوصی اداره سایت وباین . تأسیس کردند 2006سال 
  .استکارمند  65شامل  آن واقع در نیویورك



 ... هاي اجتماعی نقش و کارکرد شبکه   50

  

  گیري کفه مام شکل ةنحو 1.8
کلوب  ،ایجاد و پس از آن اي مارکتینگ را.ام.، این دوستان دوران کودکی، سی1999در سال 

مـام    کلـوب  .هستندکفه مام  درحقیقت اجداد ،ها کردند که اینسیس أترا  )Club Mom(مام 
مقـاالت و بوردهـاي    ،که اطالعـات مـرتبط بـا والـدین را در قالـب وبـالگ       بود یسایت وب

پـاداش خریـد را    ۀبرنامـ  ،با کمک حامیـان مـالی مختلـف    ،همچنین. کرد   می اطالعاتی ارائه
اي .ام.سـی  ،در این هنگام .به فعالیتش ادامه داد 2007کلوب مام تا سال  .کرد   می دهی سازمان

یت روي سـا  سایت خاتمه دهـد تـا بتوانـد بـر     وبمارکتینگ تصمیم گرفت به فعالیت این 
  .دکن به نام کفه مام تمرکز یمشابه

دید همسرش براي دریافـت     می شکل گرفت که او کفه مام زمانی در ذهن اندروشو ةاید
مـادران   ۀهمـ متوجه شد که  اندروشو. کند   می به مادران دیگر مراجعه ،ساپورت و اطالعات

 ،در آن زمـان  .داشته باشندگذاشتن و صحبت با دیگر مادران  اشتراك نیاز دارند راهی براي به
  .کار وجود نداشت هیچ تعامل سریعی براي این

 ،اجتمـاعی هـاي   هاي شـبکه  هاي دیگر سایت کردن به ویژگی نگاهاي مارکتینگ با .ام.سی
جویی در وقـت   صرفهمنظور  بهسپس  .و چگونگی کارکرد کفه مام را ایجاد کرد تأسیس ةاید

آن راحـت و   ي طراحی کنـد کـه کـار بـا    ا گونه بهسایت را  وباین  کوشید ،مادران پرمشغله
  . دردسر باشد بی

بسیاري از اعضاي کلـوب مـام   . کار کرده ب آغازرسماً ، 2006 نوامبر 15کفه مام در 
شدند تا به موفقیـت آن   مام تشویق ۀکف ۀگرفت شکل تازه شبکۀ اجتماعیبراي پیوستن به 

  .کمک کنند
 1999در سـال   کـه اسـت   ،نیویـورکی  یشـرکت  ،مارکتینـگ  اي.ام.کفه مام متعلق به سی

 عمومـاً  ،هـا  این سـرویس  .دهد   می هاي اجتماعی اینترنتی ارائه و سرویس ه استشدسیس أت
  .است گذاشتن عکس اشتراك بهشامل آنالین چت و 

  
  کسب درآمد 2.8

شـامل   ها عمومـاً  مشتریان آن؛ است طریق تبلیغات از اي مارکتینگ اصوالً.ام.درآمد سی
 ,General Mills, Kmart, P&G, Nestle, Coca Colaهـاي پیشـرو مـادر مثـل      شـرکت 

Kellogs, Johnson & Johnson, Target, Unilever, Dell, Chase, Samsung و 
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ـ به . هاي بسیار دیگر است شرکت  ،2007در سـال   پسـت  ایمـد آنالیـن   ۀروزنامـ  ۀگفت
دالر  میلیـون  Highland Capital Partner 5 , و sDraper Fisher Jurvetson هـاي  شـرکت 

 .گذاري کردند سرمایهدر این شرکت 
داشت میلیون بازدیدکننده  1/8کفه مام  .اي مارکتینگ رشد کرد.ام.سی ،2008بعد از سال 

ي از ا شـبکه  Plus کفـه مـام   .بازدید کردند  Plus Networkمیلیون نفر ازکفه مام 20و بیش از 
هـا شـامل    سـایت  وبایـن   .کننـد    مـی  که با کفه مـام همکـاري   ستهاي مادرگرا سایت وب

:Birthday Partnership Ideas; Coupon Cabin; Education.com; and Families.com هستند.  
  
  مدیره هیئت 3.8

 ،)Shelly Lazarus( شـلی الزاروس  ،)John Fisher( مـدیره شـامل جـان فیشـر     هیئتاعضاي 
. اسـت  سانچز و اندرو شوو میشائیل  ،)Dan Nova( دن نوا ،)Sara Levinson( سارا لوینسون

هاي شرکت، مانیتورکردن عملکرد تیم مـدیریتی و مـدیریت    تنظیم سیاست ،این اعضا ۀوظیف
  .شوند   می اعضاي شرکت انتخاب از طریق افراد معموالً .مالی شرکت مسئول است

  
 مدل درآمدي 4.8

 .کند   می مختلف کسب درآمد ةدهند آگهی 100حمایتی است که که از  یسایت کفه مام وب
اما برخالف دیگـر  ، سایت قرار گرفته است وباز بنرهایی است که در  ،درآمدها رخیب

نام  ثبتبه مادرانی که در سایت  ،متفاوت یکفه مام با استفاده از روش ،اجتماعیهاي  شبکه
 ،دهد با اسپانسرهاي محصوالت تعامل داشته باشند و از این طریق هم   می اند اجازه کرده

سفارشی است که به هاي  کفه مام از برنامه تر درآمد بیش ،درحقیقت. کند   می زاییدرآمد
 500 ،هـا درمجمـوع   ایـن . در تعامل باشند گوناگوندهد با محصوالت    می مادران اجازه

از محصـوالت بـراي    رخیشود که ب   می آغاززمانی  ،این تعامل. میلیون دالر ارزش دارد
از طریق  ،این محصوالتسپس . شود   می دادهکفه مام  ةشد انتخاب يبه اعضاکردن  امتحان
سایت  وباین مادران در  از طریقاستفاده از این محصول  ۀتجرب بارةهایی که در کامنت

 درآمد زیادي را براي کفه مام ایجـاد  ،ها این نوع برنامه. شوند   می گیرد بازاریابی می قرار
سایت نمـایش   وبهایی که در  آگهی دهد تعداد   می اجازهها  به آن ،حال کند و درعین   می

 .کاهش دهند را شود   می داده
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  لوگو 5.8
 ،آن درپـی با حـروف مشـکی و    Café ۀکلم .است لوگوي کفه مام شامل حروف سیاه و سبز

بـه مناسـبت تعطـیالت یـا در      ،اوقـات  گـاهی لوگوي کفـه مـام   . با حروف سبز mom ۀکلم
دادن تغییـرات   نشـان براي  ،mom ۀکلم Oدر  اغلب حرف .کند   می تغییر گوناگونهاي  فصل

یک سال بـه مناسـبت جشـن هـالویین      ،مثال براي .شود میلوگو در فصول مختلف استفاده 
 ،2011لوگو قرار گرفت و به مناسبت روز زمـین در آوریـل    کدو تنبلی در ،O جاي حرف هب

  .بودقرار گرفته  O حرفجاي  بهدرحال چرخش  اي کره
  
  پروفایل 6.8

 یک راه براي افـراد غیرعضـو   ؛وجود داردراه متفاوت  دوکفه مام  سایت وببراي استفاده از 
مند  عالقهولی  ،کفه مام نیستید اگر شما عضو. اند شدهبراي کاربرانی که ثبت نام  ،و راه دیگر

 جو کنیـد و   جست سایت را براي پیداکردن اطالعات وببه استفاده از کفه مام هستید، آزادید 
توانیـد از     مـی  ،نـین چهم. و مقاالت را بدون نیاز به ورود به سیستم مطالعـه کنیـد  ها  پست و

دسترسی . خاص استفاده کنید یجو براي پیداکردن اطالعات در مورد موضوعو جست ۀگزین
پاسخ کـه در   ۀدکممثال،  براي. غیرعضو وجود دارد يمختلف نیز براي اعضاهاي  به ویژگی

شـده بـه ایـن     دادههـاي   مرور و پاسخ را مادران ةشد ارسال هاي پرسشتواند    می آن هرکسی
 ۀدکمـ  با استفاده از ،که عضو سایت باشید توانید بدون این   می شما حتی .را بخواند ها پرسش

  .گیري در نظرسنجی آنالین کفه مام شرکت کنید يأرمربوط به 
هاي  چون مانند دیگر سایت ؛شوند   می کفه مام عضو علتمادران به این  تر بیشحال،  بااین

د یا نرا پست کن شان، پیشنهادکنندال ؤس دننبتوا تا باشنداجتماعی باید عضو سایت هاي  شبکه
محصـوالت رایگـان    ممکـن اسـت از   ،همچنین اعضا ؛پاداش براي .دنیک وبالگ ایجاد کن

پیوستن به این سایت رایگان است  .د شودبهرمن اند، که اسپانسر کفه مام گوناگون،هاي  شرکت
هـاي   شـبکه هـاي   شبیه به آنچـه در دیگـر سـایت    ،باید فرم درخواست اطالعات را و کاربر

کـه حـداقل    ،باید شرایط سنی عضویت سـایت  ،شما همچنین .تکمیل کند ،اجتماعی است
، انـد   متحـده زنـان ایـاالت    ،سایت این وب ياعضا تر بیش. را نیز داشته باشید است، سال16

کفـه مـام    .کننـد    می سایت فعالیت وبحال، زنان بسیار دیگري از کشورهاي متعدد در  بااین
 را جذب ،سال دارند 18که کودکان زیر  ،)32سن  متوسط(سال  54تا  25مادران بین  معموالً
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گـو، دوسـتی، سـرگرمی، و    و گفـت  ،اصلی زنان بـراي پیوسـتن بـه کفـه مـام      علت .کند   می
  .است سالم ۀتغذیتا ها  کردن بچه بزرگاز  گوناگون،گرفتن در مورد موضوعات  مشاوره

 ،عضو این سایت شود بکوشداگر مردي  .کفه مام شوند عضو توانند   می بقیه ،مردها جز هب
شود تا کفه مام مکانی باشد    می منظور انجام بدینکار  این. شود   می ش حذفا حساب کاربري
 پدران .آزادانه در مورد مسائل مختلف مرتبط با خودشان صحبت کنند بتوانند که در آن زنان

 ،استفاده کنند Café Answers گرفتن از منابعی مثل مشاورهتوانند براي دریافت اطالعات و    می
  .ها مجاز به عضوشدن در سایت نیستند آن اما

یـک   ،هـر عضـو   .اجتماعی تنظـیم شـده اسـت   هاي  شبکههاي  کفه مام مثل سایر سایت
 و اعضـاي دیگـر   ،نظـرش را بنویسـد   تواند عکـس آپلـود کنـد،      می که در آن داردپروفایل 

 ویژگی ایمیل و لیست دوستان، به کـاربران اجـازه   ،همچنین .پیغام بگذارندبرایش توانند  می
 ۀشـبک و از زمـان تشـکیل    2005از سال  .اند آنالین شانیک از دوستان دهد تا ببینند کدام   می
بـا دوسـتان خـود در سـایر      ،زمان توانند هم   می کفه مام نیز ، اعضاي)Meebo network( میبو

  .بوك چت ارتباط داشته باشند فیسمانند  ،اجتماعیهاي  شبکههاي  سایت
تـوان بـا      می این کار را . صورت آنالین ببینند هتوانند دیگر مادران را ب   می کاربران کفه مام

بعـد از   .انجـام داد » گـروه «تـب   ۀدکمـ کردن بـر روي   کلیکو سپس با ج یپمراجعه به هوم 
هـایی کـه مـادران     طریـق لیسـت گـروه    جو ازو توانند به جست   می کاربران، لودشدن صفحه

اندرو  بنیانگذار کفه مام، از طریق شده انجامبر اساس ارزیابی  .بپردازند اند کردهآنالین ایجاد 
 میـان توانستند از    می گروه آنالین وجود داشت که مادران هزار 70 تقریباً ،2009در سال  شو،
 .ندها مثل هم هست این گروه ۀهم. ها انتخاب کنند آن

یـا بـا    هـا  پرسشتوانند مادران آنالین دیگر را با پرسش یا پاسخ به    می ،مادران همچنین
 ،سایت کفه مام همچنـین  وب .مالقات کنند اند ارسال نظر در مورد مقاالتی که مادران نوشته

 .سازد تا کاربران بتوانند دوستان خود را حضوري نیز مالقـات کننـد     می این امکان را فراهم
شـود کـه      مـی  ها پست الکترونیکـی داده  شوند، به تمام آن   می عضو کفه مام که افراد هنگامی

  .سازد به دوستان خود ایمیل بفرستند   می ها را قادر آن
  
  تنظیمات حریم خصوصی 7.8

بوك یا بیبو، کفه مام نیز ایـن امکـان را بـه     فیساجتماعی مثل هاي  مانند سایر خدمات شبکه
 ۀصـفح  .را ببیند شانمشخصاتۀ صفحتواند    می دهد تا مشخص کنند چه کسی   می کاربرانش
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دوستان یا فقـط   ۀهمتواند تنظیم شود که    می اي گونه به مام در منو،مشخصات هر عضو کفه 
این امکان وجود  ،در تنظیمات انتخاب شود »همه« ۀگزیناگر . را ببینند افراد خاص بتوانند آن

 ،انتخاب شـود » خصوصی«یا » دوستان« ۀگزینپروفایل را ببینند و اگر  ۀصفحدارد تا همگان 
بر این، کفه مام این امکـان را   افزون .فقط افراد خاصی حق دیدن و ورود به پروفایل را دارند

انـد   گذاشـته ها آنالیـن   تواند اطالعاتی که آن   می دهد تا کنترل کنند چه کسی   می به اعضایش
 ،حـال   امـا درعـین   ،سنش چیزي بدانند ةدرباردیگران  ي نخواهداگر مادر ثالًم. مشاهده کند

سري از منوها استفاده  تواند از یک   می ،ق خود را با دیگران به اشتراك بگذاردیخواهد عال   می
دهند بتواند چیزهایی را که دوست دارد و چیزهایی را که دوست    می کند که به فرد اجازه

 سایت شرکت اشـاره شـده   وبطور که بر روي  حال، همان بااین. ندارد را مشخص کند
دهـد   نمـی پروفایل وجود دارد که کفه مـام اجـازه    ۀصفحخاصی در اي ه ، ویژگیاست

آنالین  از قبیل نام، یهای ویژگی .خصوصی تنظیم کنند ۀگزینها را بر روي  کاربرانش آن
مشاهده تواند آن را  میهرکسی در هر زمان  که هاي رفتاري و ویژگی )online avatar( اواتار

ـ    ها عکسمقاالت و  یبر این، براي تمام کند؛ افزون  صـورت آنالیـن ارسـال    هیی کـه اعضـا ب
  .اي وجود دارد تنظیمات حریم خصوصی جداگانه کنند   می

  
  هاي آنالین بازي 8.8

سـایت خـود    وبآنالیـن بـه   هاي  به نام بخش بازي يکفه مام بخش جدید ،2009در سال 
بـازي وجـود دارد کـه     20بـیش از   ،Arkadium(9( با همکاري ارکادیوم ،امروزه. اضافه کرد

توان به کـارت، پـازل،      می ،ها این بازي ۀازجمل ؛صورت آنالین بازي کنند هتوانند ب   می مادران
 ،ایـن بخـش  . اشاره کرد )Latte land( »لت لند« نامه ارکید، ورد، استراتژي، و بازي کفه مام ب

ـ ) سال 64- 25( داد زنانکه تحقیقات نشان   زمانی. اندازي شد راه ،2009در سال  صـورت   هب
 ،زندگی روزمرههاي  کنند و براي کاهش استرس و فرار از چالش   می روزانه سایت را بازدید

در  بازاریابـان الکترونیکـی   ۀمطالعـ با توجه بـه   .هاي آنالین استفاده کنند از بازي ندمند هعالق
هـاي آنالیـن را در مـاه     زيباهاي  میلیون زن در ایاالت متحده سایت27بیش از  ،2008سال 
  .مشاهده کردند 2008اوت 
  
  ها رسانهدر  9.8

 مریکااتلویزیونی و رادیویی در سراسر هاي  ها، مجالت و برنامه روزنامهکفه مام در به اغلب 
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در مورد که است  هایی گزارشو ها  پژوهش، اخیر از نمود این امرهاي  نمونه .شود میتوجه 
وال ، مزیتـا   وركیـ ویندر  ،ها این مقاله. انجام شده است ها رسانهسایت در  وبوضعیت این 

و ) Good Morning America( کـا یمرا ریـ خ به صبح ،)Wall Street Journal( ژورنال تیاستر
منتشـر   )Webmaster Radio( »وب مسـتر «و رادیـو   )Today Show( »نمـایش امـروز  « ۀبرنام

اي  کلیکـز مقالـه   ةمشـاور سایت  وب، اخبار بازاریابی و کارشناس 2009در سال  .شده است
خبري دیگري هم هاي  رسانه. منتشر کرد چاپ و ،آن تأثیرکفه مام و هاي  بخش بازي بارةدر

گزارش شد کـه یـاهو   ، 2010در ماه اوت . کنند   می مثل شرکت یاهو، اخبار کفه مام را منتشر
مـادران   شکـه مخـاطب   است، اجتماعیهاي  ساخت سایت شبکهدست آوردن سود  به درپی
کفه مام  اند؛ درحال مذاکره در مورد قیمت ،و یاهو درحال حاضر اي مارکتینگ.ام.سی .است

هـاي   یکـی دیگـر ازشـرکت   . ارائه داده است قیمت باالتري گفته آنچه شرکت یاهو در برابر
  .شرکت والت دیسنی است ،مند به خرید کفه مام عالقه

 ةسیاراعضاي خود را تشویق کرد براي کمک به نجات  یکفه مام تمام ،2011در آوریل 
  :ها را تشویق کرد به طور خاص، آن به. زمین تغییراتی را انجام دهند

   ،نتخاب تولیدات سازگار با محیط زیستـ ا
  ،بازیافت کاالهاي الکتریکیـ 

  .عمدهصورت  بهرید مواد غذایی ـ خ
کـه در آن مقـاالتی در مـورد     را منتشـرمی کنـد   )Stir( استرآنالینی به نام  ۀمجلکفه مام 

توانند بر روي آن بحث    می اعضا شود و   می پرورش فرزند و مسائل مربوط به کودکان منتشر
امکانی فراهم کرده است تا بـه خبرهـاي    استرآنالین  ۀمجل .هاي خود را بیان کنند و دیدگاه

پیوندهایی به تـوییتر و   ،مربوطه و به مقاالت مشابه در مطبوعات دیگر لینک داده و همچنین
لیندسـی   .بپردازنـد  گـو و اعضا بتوانند به بحث و گفت ،که در آناست بوك ایجاد کرده  فیس
فروش وبالگش، هنوز هـم   نویس بخش مد این مجله، پس از مقاله ،)Lindsay Ferrier( فریر

دهد کاربران کفه مام به پرسش و    می اجازه تعاملی است و ،این وبالگ. کند   می با کفه مام کار
 .مد داشـته باشـند   بارةگو درو درخواست براي مشاوره و گفت و بپردازند  ها پرسشپاسخ به 

  .به کفه مام پیوست ،ها آن نویسان کفه مام در توییتر و تماس با وبالگ بعد از دنبال کردن فریر
 
  جوایز 10.8

  .شناخته شدهشتمین سایت از لحاظ سرعت رشد  ،Compete.comکفه مام ازسوي  ،2007در 
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بـا جایگـاه    شـبکۀ اجتمـاعی  بـراي   را Mashable Open Web10ةجایزکفه مام  ،2008در 
 Always On از طریـق کفـه مـام    ،در همین سال .برد) Top Niche Social Network(مناسب 

  .همیشه پویا انتخاب شد ۀرسان 100یکی از منزلۀ  به
  .برد را 11Lead411ة جایزکفه مام  ،2010در 
ــ ،2011در  ــایمز ۀمجل ــام   ت ــه م ــی از را کف ــاب   وب 50یک ــر انتخ ــایت برت ــرد س ک

)en.wikipedia.org/wiki/CafeMom(.  
 

  گیري نتیجهبندي و  جمع. 9
فرهنگی دانست که درحال  ینشانه و سمبل گرایش منزلۀ بهتوان  می اجتماعی راهاي  شبکه

شرح داستان فقط ی را که خوانندگان اند توانسته ،ها این شبکه. اند تغییردادن نقش مخاطبان
، به تولیدکنندگان فعال محتـوا و مطالـب   کردند   می آن را مطالعه یک فیلم یا حداکثر نقد

. نـد انکارناپذیر یاجتماعی در اکوسیستم فضاي مجـازي واقعیتـ  هاي  شبکه. تبدیل کنند
اي به نقاط قوت و  بینانه واقعها را نادیده بگیریم، نگاه  جاي آنکه آن بهبهتر است  ،بنابراین

چراکـه درحـال واردشـدن بـه      ؛باشیمداشته ها  و تهدیدات این شبکهها  ضعف، فرصت
و جدیدي از ارتباط میان شهروندان و فضاي ثر ؤمشاهد شکل  ،عصري هستیم که در آن

  .خواهیم بودمجازي 
شـود بـه    مـی  اجتمـاعی باعـث  هـاي   کارکردي، تعاملی و ساختی شبکههاي  ویژگی

ك گذارند و شود تا واکنش و نظرات ارزشمند خود را به اشترا می خوانندگان اجازه داده
شود، درك کاربران از  می ها داده امکان حضور در روند ویرایش و پردازش مطالب به آن

شوند که تجربیـات مثبـت خـود را در اختیـار      می یابد و ترغیب می موضوعات افزایش
بنابراین باید پذیرفت کـه بـا توجـه بـه حجـم بـاالي اطالعـات در         .همگان قرار دهند

اجتماعی، دروازه بانی دیگر در هاي  دن روزافزون شبکهدسترس و همچنین تخصصی ش
خبري و مطبوعاتی نیست و عمال حیطه دروازه بانی به شدت تنوع هاي  انحصار سازمان

مثبـت و آغـازگر    ةپدیـد  فقـط  نـه اجتماعی هاي  شبکه ،هرحال به. و گسترش یافته است
مشخصـات، سـبک و   زبان، هاي  فضاي اطالعاتی جدید و در سطحی گسترده با ویژگی

خدماتی خاص است که باعث خواهـد شـد مـا در تعـاریف خـود از فضـاي مجـازي        
اطالعاتی و یکـی از مسـائل مهـم     ۀجامعمهم هاي  تجدیدنظر کنیم، بلکه جزئی از جنبه

  .ارتباطی آینده خواهد بود
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 ،به تعیین میزان سودمندي شـبکه بـراي افـراد آن شـبکه     ،اجتماعی ۀشکل یک شبک
هایی کـه   هاي محکم براي اعضایشان نسبت به شبکه شبکه ،طور جزئی به. کند کمک می

تـر   اصلی دارند، کم ۀتعداد زیادي اتصاالت پیوندهاي ضعیف براي افراد خارج از شبک
هـاي ضـعیف،    هاي باز با اتصاالت اجتماعی و رشـته  تر شبکه بیش. شوند مفید واقع می

هاي بسته  شبکه در برابروردهاي جدید اها و دست تري براي دسترسی به ایده شانس بیش
با یکـدیگر   فقطگروهی از دوستان که  ،به بیان دیگر. آورد هاي طویل فراهم می با رشته
اما گروهـی از   ،گذارند وردهاي یکسانی را به اشتراك میا، اطالعات و دستدارندارتباط 

براي دسترسـی بـه   تري  شانس بیشدارند، ارتباط هاي اجتماعی دیگر  که با بخش ،افراد
بهتـر اسـت بـا     ،افراد براي دستیابی بـه موفقیـت  . تري از اطالعات دارند وسیع ةمحدود
داشته ارتباطات زیادي که درون یک شبکه  هاي گوناگون ارتباط داشته باشند تا این شبکه
 واسطه در برقراري منزلۀ گذاري و ایفاي نقش بهتأثیرتوانند  افراد می ،طور مشابه به. باشند

  .را تمرین کنند ،که به هم متصل نیستند ،دو شبکه میانارتباط 
اي را خلـق   تازههاي  فرصت ،ها مختلف انسانهاي  فناوري نوین ارتباطی براي گروه

اینترنت بـراي  ها  آنس أرو در ها  ارمغانی که این فناوري ،اما شاید بتوان گفت ،اند کرده
ویژه آنـانی کـه در کشـورهاي درحـال      به ،زنان. بسیار ارزشمند بوده است ،زنان داشته

اغلـب   ،مرسـوم هـاي   به دلیل شرایط حاکم بر جامعـه و سـنت   ،کنند می توسعه زندگی
اینترنـت و فضـاي مجـازي    . محدودي براي برقراري ارتباط با دیگران دارندهاي  پنجره
 بخشی و هوشیارسازي براي زنـان بـه ارمغـان آورده    آگاهیفراوانی را جهت هاي  پنجره
تعامل در فضاي مجازي براي هاي  ها، از تهدیدها و آسیب فرصتاما در کنار این  ،است

  .زنان نباید غافل ماند
  

  نوشت پی
 

سیسـتم را از   اورکات بویوککوکتن از کشور ترکیه است که این نام شرکت گوگل،نام اورکات از . 1
کرده، بـا خـود بـه همـراه آورده اسـت و در گوگـل آن را بیشـتر           شرکت قبلی، که در آن کار می

  .گسترش داده است
٢. www.cloob.com 

٣. www.doreh.com 

٤. www.facenama.com/hamkelasy 

٥. http//:u٢٤.ir. 
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6. www.irexpert.ir/ 
7. www.facefa.org 

چیز را از  جنبشی به وجود آمد که بیایید همه کرد،ابداع را  وب آقاي برنرزلی که ،1989از سال . 8
کردنـد محتـواي    ها تالش می افراد و شرکت. به اطالعات الکترونیکی تبدیل کنیمروي کاغذ 

شـدن اطالعـات    جنبش پرسرعت دیجیتالی. کاغذي خود را به محتواي دیجیتالی تبدیل کنند
ۀ این حرکت، نتیج .ا داشته باشندرسبب شد که کاربران امکان دسترسی به انبوهی از اطالعات 

عات مختلف است که امروز در دسترس ماست و بسیاري براي ها صفحه حاوي اطال میلیون
هرچند . »چیزي که در اینترنت نیست، وجود ندارد«: کنند تعریف آن، از این جمله استفاده می

شدن اطالعات همچنان با  دیجیتالی ؛باید توجه کنید که این حرکتی نیست که تمام شده باشد
  .هاي زیادي نیز ادامه خواهد داشت سرعت زیادي ادامه دارد و احتماالً تا سال

ـ   جور نرم توان همه که میاست وب به بستري تبدیل شده  ،2.0وب در  آن  ۀافزاري را بـر پای
بتوانند از هـر جـایی    ،ساخت تا کاربران فارغ از نیاز به نصب آن بر روي کامپیوتر شخصی خود

  .به آنها دسترسی داشته باشند
  .موبایل که در نیویورك قرار داردهاي  هاي اینترنتی و بازي هاي اصلی بازي یکی از تولیدکننده. 9

هـاي   هاي جهـان اسـت کـه بـر روي اخبـار رسـانه       سایت ترین و معتبرترین وب یکی از بزرگ .10
  .اجتماعی تمرکز دارد

هاي امریکا را در یک  ها و تکنولوژي تی در آمریکا که هرساله برترین کمپانییک موسسۀ تحقیقا. 11
  .کند   لیست منتشر می
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