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چکید�ه
این مقاله به بررسی و مطالعه نقش شبکه های اجتماعی در زندگی روزمره جوان 
ایرانی با نگاهی به مزایا و آسیب های آن می پردازد. برای رسیدن به این هدف 
با رجوع به تحقیقات پیشین و مطالعه و مرور تجارب و نظریه ها در این زمینه به 
چارچوب نظری مرتبط با آسیب ها و مزایای شبکه های اجتماعی دست یافتیم. 
یافته های تحقیق حاکی از نقش چاقویی شبکه های اجتماعی در زندگی روزمره 
جوانان ایرانی دارد. به این معنا که در صورت آموزش و فرهنگ استفاده این 
شبکه های نقش بسزایی در پیشرفت آموزش و فرهنگ مناسب و ارتقای آن 
در بین جوانان می گردد و می تواند فرهنگ غلط را اصالح نماید و بسان چاقوی 
جراحی بماند. از سوی دیگر با توجه به نوپا بودن این پدیده در جامعه نهادهای 
مرتبط همچون وزارت ورزش و جوانان و سایر نهادهای فرهنگی در راستای 
جلوگیری از آسیب های ناشی از این شبکه ها اقدامات فرهنگی و ایجابی گسترده 
همچون فعالیت های آموزشی و تبلیغی در جهت آشنایی جوانان و خانواده ها با 
مضرات استفاده از این شبکه ها داشته باشند. همچنین تالش در جهت ایجاد 
جایگزینی برای این شبکه ها که با مختصات فرهنگی و دینی جامعه ما سازگار 
باشد و امکان کنترل و نظارت بیشتری بر آن باشد و از طرفی از نظر محتوایی 
و ساختاری سالم بوده و جذابیت باالیی داشته باشد تا بتواند با نمونه های غربی 
رقابت کند ضروری به نظر می رسد. خانواده ها در این زمینه باید نظارت بیشتری 
بر فعالیت فرزندان داشته باشند و با راهنمایی و کنترل فرزندان، مانع از انحراف 
آنان شوند. با توجه به این که به عقیده بیشتر کاربران فضای این شبکه ها از نظر 
امنیت اخالقی سالم نیست، کنترل نهادهای فرهنگی و امنیتی بر فضا و محتوای 

این شبکه ها، ضروری به نظر می رسد. 
واژگان�کلیدی

شبکه های اجتماعی، مزایای شبکه اجتماعی، آسیب های شبکه های اجتماعی، 
رسانه های اجتماعی.
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مقدمه 
امروزه در قرن بيست و یکم که با نام هزاره 
وسایل  می شود،  شناخته  اطالعات  فناوری 
رنگی  پر  و  مهم  بسيار  نقش  جمعی  ارتباط 
دارند، به نحوی که وظایف و نقش های زیادی 
را بر عهده گرفته اند و نهادهایی را نيز به مقابله 
می خوانند. در این بين نقش آگاهی سازی و پر 
کردن اوقات فراغت توده مردم و به ویژه نسل 
جوان )به طور خاص کشورهای جهان سوم که 
جمعيت جوان زیادی در اختيار دارند و کشور 
ما ایران نيز در زمره آنان به شمار می آورد.( 
و نقش همگن سازی عموم  به صورت آشکار 
جهانی  جامعه   گفت  می توان  و حتی  جامعه 
را می توان تحت عنوان نقش و وظيفه  پنهان 

وسایل ارتباط جمعی می توان برشمرد.
هزاره  این  در  جمعی  ارتباط  وسایل  بين  در 
اینترنت  بااهميت تر  و  تأثيرگذارتر  همه  از 
آن  از  استفاده  فراگيری  به صورت  که  است، 
رو به گسترش است. اینترنت به مثابه »رسانه 
جدید« و یکی از مهم ترین دستاوردهای انقالب 
الگوهای چاپ و  ارتباطات، از محدودیت های 
پخش در ارتباطات فراتر رفته است. از جمله 
پدیده های جدید که بر اثر ادغام فناوری های 
شکل  اخير  سال های  در  ارتباطی  مختلف 
گرفته، شبکه های اجتماعی مجازی است. این 
کاربران  از  رایگان  عضوگيری های  با  شبکه ها 
توانسته اند در جریان سازی های مختلف نقشی 
اساسی بر عهده داشته باشند. مهم ترین این 
عبارت  مخاطب  بيشترین  اساس  بر  شبکه ها 
اورکات،  از: فيس بوک، مای اسپيس،  هستند 
تویيتر، فرندفيد )الکس، به نقل از کيا و نوری 

مزدآبادی، 1391: 182(.
شبکه  بــودن  فيلتر  برخالف  نيز  ــران  ای در 
به  جامعه  از  بسياری  فيس بوک،  اجتماعی 
دليل متنوع بودن فضای این شبکه در برقراری 
ارتباط، تبادل آزادانه اطالعات و وجود نداشتن 
عرصه عمومی عضو این شبکه شده اند )عاملی، 
گریوانی،  و  اميرپور  از  نقل  به   ،304  :1389

)22 :1392

گسترش سریع و فراگير شبکه های اجتماعی 
درباره  را  پرسش هایی  جامعه  آحاد  بين  در 
پيامدهای احتمالی آنها برای کاربران وجامعه 
سبک های  فناوری ها،  این  است.  آورده  پدید 
از  بيش  را  جــوان  مختلف  اقشار  زندگی 
سبک های زندگی سایر گروه های سنتی تغيير 
داده است. بنابراین یک مسئله جالب توجه این 
است که جامعه ایرانی چگونه هویت خود را در 

جهان فناوری می سازند.
تنوع طلبی،  روحيه  داشتن  به خاطر  جوانان 
خالقيت، گرایش به برقراری ارتباط با دیگران، 
زندگی  داشتن  به  عالقه  و  کنجکاوی  حس 
اجتماعی  شبکه های  در  عضویت  به  متفاوت 
گرایش بيشتری دارند. آن ها در این شبکه ها با 
توجه به محدودیت های اجتماعی که در جامعه 
ایران وجود دارد به تبادل اطالعات، کسب خبر 

و دوست یابی می پردازند.
از آنجا که حدود 60 درصد جامعه ما را جوانان 
تشکيل می دهند، شایسته است که رابطه آن 
ها با رسانه های اجتماعی یا هم آن شبکه های 
با  بر زندگی جوانان،  تأثيرات آن  اجتماعی و 
توجه به گسترش آن در جامعه ما، مورد توجه 

ویژه قرار گيرد.
سياست گذاری  عرصه  در  ایران  در  متأسفانه 
فضای مجازی به ویژه رسانه های جدید توجه 
چندانی به نيازهای ارتباطی مخاطبان ایرانی 
در پيوستن به شبکه های اجتماعی نشده است. 
فناوری  تحوالت  به  منفی  نگاه  حقيقت  در 
به  توجهی  بی  و  رسا نه های جدید  عرصه  در 
از  را  ما  تنها  نه  مخاطبان  ارتباطی  نيازهای 
نيازها دور می کند،  این گونه  شناخت علمی 
بلکه زمينه را برای تأثيرگذاری این شبکه ها 
)که بسياری از مواقع همسو با منافع ملی ما 
نيست( فراهم می آورد )کيا و مرادآبادی، 391: 

.)13
برای  ابزاری  نفسه  فی  اجتماعی  شبکه های 
بی هویتی نيستند، ولی اگر آحاد جامعه آگاه 
رسانه  این  نادرست  کارکردهای  از  و  نباشند 
ابزار  این  باشند،  نداشته  اطالع  اجتماعی 
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تبدیل به تهدیدی جدی برای جوانان و جامعه 
خواهد شد. شبکه های اجتماعی مثل شمشير 
دو لبه اند، اگر از آن ها درست استفاده نشود، 
بيشترین آسيب را به کاربران خواهند رساند، 
از  استفاده  به  جوانان  منع  جای  به  بنابراین 
این رسانه های اجتماعی بهتر است آن ها را از 
فرصت ها و تهدیدهای این رسانه اجتماعی آگاه 

کرد.
با توجه به آن چه که بيان گردید مسئله محوری 
نوین،  این مقاله بررسی شبکه های اجتماعی 
روزمره  زندگی  در  آن  کارکردهای  و  پيامدها 
و سبک زندگی جامعه جوان ایرانی و تأثيراتی 
است که بر کنش های روزمره، استنباط خود و 

نيز روابط اجتماعی شان می گذارد.
ویژگی ها و آثار مثبت و منفی استفاده از 

شبکه های اجتماعی 
الف( خصوصیات و عملکرد مثبت

)کاپالن،  سایرین  با  ارتباط  همچون  دالیلي 
2010: 88(، یادگيري قوانين اجتماعي )بوید، 
و  )پمپک  تجربيات  انتقال  و   ،)77  :2007
همکاران، 2009: 218( را مي توان به عنوان 
گونه  این  از  افراد  استفاده  دالیل  مهم ترین 

فضاهای مجازی عنوان کرد.
ارتباطات  دنيای  در  داده که  نشان  تحقيقات 
از  می توان  را  اجتماعی  شبکه های  علمی، 
بسترهای مؤثر در توليد علم، اشتراک عقاید 
و رشد فردی و اجتماعی دانست. هدف شبکه 
اجتماعی این است که با فراهم آوردن امکان 
تشکيل  و  فردی  سرمایه های  بين  ارتباط 
سرمایه اجتماعی، به رشد و ارتقای سطح علم 

کمک کند.
هدف کلی هر شبکه اجتماعی، ایجاد سرمایه 
متخصصان،  بين  ارتباط  تسهيل  و  اجتماعی 
هنرمندان و صاحبان حرفه های متعدد است. 
تبدیل سرمایه فردی به سرمایه اجتماعی، از 
حوزه های  تمامی  توجه  مورد  و  مهم  مسائل 
علمی است. از این طریق، دانش فردی به دانش 
جمعی تبدیل و در واقع از دانایی جمعی برای 
حل مسائل و مشکالت دنيای علم بهره برداری 

می شود )رحمان زاده، 1389: 39(.
فضاهای  از  استفاده  گفت  می توان  بنابراین   
مجازی آثار مثبتی نيز دارد )تيکلی های مانوت 
و هاچمن، 2011(.  به عنوان مثال عدلی پور 
)1393( معتقد است، که افزایش منابع هویتی 
و آزادي عمل افراد براي کسب منابع مورد نياز، 
رهایی و آزادي افراد از چنگال عوامل و متوليان 
فرا فردي هویت سازي، فراهم آمدن واقعيت به 
گونه اي مجازي و غيره از آثار مثبت این پدیده 
هستند که اگر از آن ها استفاده درستی به عمل 
آید، باعث رشد و پویایی هویت اجتماعی در 

ميان افراد جامعه خواهد گشت )صفحه 24(.
مجازي  فضاي  مثبت  نقش   )1387( ابري 
قرار  تأکيد  را در عرصه ظهور خالقيت مورد 
جامعه  و  دیجيتالي  فناوري  زیرا  است،  داده 
سوق  زندگي اي  سوي  به  را  افراد  اي،  شبکه 
داده است که در آن مي توانند، با اتخاذ نقشي 
فعال و خالق، به صورت فردي یا جمعي در 
ساختن چيزي جدید سهيم باشند، در فرایند 
هم آفریني شرکت کنند و به خودیابي خویش 
تن کمک کنند. کيفيت آزادي بخشي اینترنت، 
کاربران اینترنتي را دعوت مي کند تا به تفکر، 
ارتباط  و  گروهي  فعاليت هاي  بازي،  تجربه، 
بپردازند. اینترنت همواره محيطي را خلق کرده 
است که همگان مي توانند با تکيه بر توانایي ها 
و استعدادهاي خود دست به ابداع و خالقيت 
بزنند. از ميان رفتن محدودیت مکان، زمان، 
امکان  ماندن،  ناشناس  انتقاد،  و  کنترل  نبود 
هاي  محيط  گوناگون  تنوع  و  خيال پردازي 
اینترنتي فرصت مناسبي را براي بروز خالقيت 

فراهم مي کند )صفحه 213(.
پيدایش  که  داده  نشان  تحقيقات  همچنين 
دیگری  مثبت  جنبه های  مجازی  فضای 
از  شماري  مثال  عنوان  به  است؛  داشته  نيز 
شبکه هاي اجتماعي، در سال هاي اخير ظهور 
شبکه هاي  ساخت  امکان  که  کرده اند  پيدا 
قرار  پژوهشگران  اختيار  در  را  تخصصي 
مي دهند. به کمک این شبکه ها پژوهشگران 
مي توانند در زمان ها و مکان هاي متفاوت براي 
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تجارب  و  شده  جمع  هم  دور  افراد،  مالقات 
خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند )پوری، 
1390: 54(. این در حالی است که برخی از 
پژوهش ها نيز از شبکه هاي اجتماعي به عنوان 
مي کنند  یاد  داده  جمع آوري  جهت  ابزاري 
)تيلور، 2012: 120( و برخي دیگر، شبکه هاي 
اجتماعي را ابزاري جهت تسهيل و حمایت از 
فعاليت هاي پژوهشي مي دانند )مومنی، 2010: 
9(. بنابراین می توان گفت که فضای مجازی را 
مي توان با به کارگيري آن ها در فرایند آموزشي 
یا درماني، از آن ها به طور بهينه استفاده نمود 

)پمپک، 2009: 230(.
بدین صورت  مهم ترین عملکرد های شبکه ها 

است:
نویسی، . 1 وبالگ  چت،  مانند  خدمات  ارائه 

ایميل، پيام های فوری، ویدئو، اشتراک گذاری 
فایل، اشتراک گذاری عکس و غيره. 

ساخت یک پایگاه داده از کاربران که باعث . 2
بيابند  را  کاربران دوستان خود  تا  می شود 
در عين حال اجتماعات مختلفی هم شکل 

می گيرند. 
آزاد و بدون هزینه هستند.. 3
عالقه مندی ها . 4 ــذاری  ــراک گ ــت اش ــه  ب

)دیدگاه های سياسی یا فعاليت های تجاری، 
مذهبی، مليت و مبتنی بر هویت و ...(.

ترکيب سازی های جدید برای گرفتن اطالعات . 5
و ارتباطات از قبيل اتصال به تلفن همراه.

اضافه کردن ویژگی های جدید را بر اساس . 6
نظرات کاربران دارند. 

و . 7 دسترسی  برای  کاربران  به  دادن  اجازه 
تنظيم قوانين و حفظ حریم خصوصی.

ایجاد جوامع و گرو ه های مختلف.. 8
فراهم کردن زمينه ها برای مالقات با افراد . 9

غریبه یا کسانی که به زمينه های مختلف 
)بوید،  هستند  نزدیک  افــراد،  نظر  مورد 

.)227 - 225 :2007
اثرهای منفی شبکه های  ب( آسیب ها و 

اجتماعی
را  جامعه پذیری  فرایند  خانواده،  در  انسان 

نبایدها  و  بایدها  از  مجموعه ای  که  می آموزد 
با  روابطش  در  را  نقش هایی  باالخره  و  است 
از  خانواده  در  چه  آن   می گيرد.  یاد  دیگران 
به  ارزش ها  به  توجه  است،  برخوردار  اهميت 
است.  اجتماعی  و  خانوادگی  ارزش های  ویژه 
ارزش های اجتماعی از اساسی ترین عناصر نظام 
از طریق آن ها می توان  اجتماعی هستند که 
جامعه را کنترل کرد و به سوی زوال یا تعالی 
سوق داد. بنابراین، خانواده ها باید عواملی را که 
موجب پيدایش، شکل گيری و تقویت ارزش ها 
و ارتباطات خانواده و جامعه می شوند، بشناسند 

)کفاشی، 1389: 29(.
مفهوم خانواده در کشور ما از معنایی وسيع تر 
برخوردار است، زیرا صميميتی که در خانواده 
ایرانی حاکم است در خانواده های بسياری از 
کشورها از جمله غرب دیده نمی شود. امروزه، 
هویت  و  فرهنگ  به  زدن  ضربه  شيوه های 
ملی یک کشور تغيير یافته و دشمنان سعی 
می کنند از طریق جنگ نرم افزاری به فروپاشی 
بنيان خانواده و آراء و عقاید جوانان آن مرز و 
بوم نایل آیند. در دنيای ماشينی و شهری امروز 
که والدین فرصت چندانی برای صرف وقت با 
فرزندانشان ندارند و از طرف دیگر تک فرزندی 
بودن خانواده ها، والدین ساده ترین راه را برای 
سرگرم نمودن فرزندانشان انتخاب می نمایند، 
بدین صورت که ابزارهایی همچون تلفن همراه، 
لپ تاپ، رایانه شخصی و اینترنت را در اختيار 
فرزند دلبندشان قرار می دهند تا او در اتاق خود 
به کار با آن ها مشغول شود؛ حال آن که فرزند 
تنها از نظر فيزیکی در محيط امن خانه به سر 
می برد، ولی در عمل از طریق این وسایل به 
اینترنت به دنيایی به مراتب بزرگ تر از  ویژه 
با چيزهایی  و  پيرامونش قدم می نهد  محيط 
مواجه می شود که بسياری از پدران و مادران از 

وجود آن ها آگاه نيستند.
گسترش فناوری های نوین در عرصه الکترونيک 
و رایانه در چند دهه گذشته، موجب پدیدار 
شدن انواع و اقسام لوازم و برنامه های الکترونيکی 
همراه،  تلفن  اینترنت،  جمله  از  رایانه ای  و 
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انکارناپذیر  ... در جهان شده است.  ماهواره و 
زندگی  پيشرفت ها،  و  تحوالت  این  که  است 
بشری را چندین برابر آسان تر نموده است. اما 
در آن سوی سکه، نمی توان از آسيب های ناشی 
طور  به  ماند.  غافل  نوین  فناوری های  این  از 
کلي، گسترش اینترنت و شبکه های مجازی در 
جامعه موجب بروز فرصت هایي جهت افزایش 
آگاهي افراد و حتي ایجاد اشتغال براي برخي 
از افراد شده است، ولي تهدیداتي نيز به همراه 
دارد. با وجود اینترنت، عالوه بر وجود دنياي 
واقعي و الگوهاي ارتباط سنتي در آن، فضاهاي 
مجازي نيز ایجاد شده اند که نحوه  توليد، انتقال 
شيوه  به  دیگر  آن ها  در  اطالعات  مصرف  و 
سنتي صورت نمي پذیرد و این الگوها، کامال 
مجازي  فضاهاي  گسترش  شده اند.  دگرگون 
پيشرفت  و  تحوالت  دیگر  انواع  سایر  مانند 
ها،پيامدها و آثار مثبت و منفي گوناگوني را در 
جامعه و زندگي کاربران این گونه فضاها ایجاد 
مي توان  را  آن  پيامد  مثبت ترین  است.  کرده 
تسهيل و تسریع ارتباطات و تبادل اطالعات 
دانست. منفي ترین پيامد آن را مي توان به خطر 
شدن  منزوي  افراد،  خصوصي  حریم  افتادن 
آن ها و از هم پاشيدگي بنيان خانواده معرفي 
نمود. اصلي ترین علتي که مي توان براي بروز 
این پيامدهاي منفي بيان داشت، این است که 
در فضاي مجازي افراد نمي توانند به شناخت 
صحيح و کافي از هم دست یابند. کودکان و 
نوجوانان عصر حاضر مانند کودکان و نوجوانان 
بازي  با  تنها  که  نيستند،  گذشته  نسل هاي 
کردن با همساالنشان و تماشاي کارتون هاي 
این  تمامي  تقریبا  شوند.  سرگرم  تلویزیوني 
یا  فناوري ها  این  از همه   نوجوانان  و  کودکان 
برخي از آن ها برخوردار هستند. صرف نظر از 
ابزارها، آنچه امروزه کاربرد  کاربرد وسيع این 
وسيعي یافته و بخش وسيعي از فعاليت هاي 
روزمره افراد را پوشش مي دهد، اینترنت و به 
)بورک، 2014:  است  مجازي  فضاي  آن  تبع 

.)4190
کشور ما از نظر بهره مندی از اینترنت در بين 

بر  که  دارد،  را   87 رتبه  جهان  کشور   187
اساس طبقه بندی اتحادیه جهانی مخابرات جز 
کشورهای متوسط به شمار می رود. 35 درصد 
استفاده کنندگان اینترنت را قشر جوان تشکيل 
می دهند و ميانگين صرف شده برای اینترنت 
52 دقيقه در هفته است )سليمانی پور، 1389: 

.)15
شبکه های دوست یابی در کشور ما به سرعت 
ایرانی محبوب شده است و  در ميان جوانان 
این شبکه ها کسب  را در  ایرانی ها رتبه سوم 
کرده اند )کوثری،1386: 45(. فرهنگ رسانه ای 
اینترنت، فضای ذهنی جوانان را اشغال کرده و 
از آن مهم تر، نمایانگر نقش خانواده در کنار این 
ابررسانه است که والدین روی فرزندان خود تا 
چه حد کنترل تربيتی و نظارت اخالقی دارند.

انجام شده در کشور، نشان  نتيجه تحقيقات 
از  استفاده کنندگان  بيشترین  که  می دهد 
اینترنت جوانان هستند و 35 درصد از آن ها 
به خاطر حضور در چت روم )اتاق گفتگو(، 28 
درصد برای بازی های اینترنتی، 30 درصد به 
 25 و  الکترونيکی  پست  کردن  چک  منظور 
درصد نيز به دليل جستجو، در شبکه جهانی 

هستند )کوثری،1386: 67(.
کرده  بيشتر  را  نسل ها  ميان  اینترنت شکاف 
است و اکنون شکاف ميان نسل دوم و سوم 
عالقمند به اینترنت نيز آشکار شده، به گونه ای 
نمی فهمند.  را  دیگری  زبان  یک  هيچ  که 
امروزه با ورود وسایل و تکنولوژي هاي جدید 
که  هستيم  این  شاهد  خانواده ها  عرصه  به 
والدین و فرزندان ساعت هاي متمادي در کنار 
یک دیگر مي نشينند، بدون آن  که حرفي براي 
گفتن داشته باشند. ما دیگر کمتر نشانه هایي 
از آن نوع خانواده هایي را داریم که والدین و 
موضوعات  درباره  و  نشسته  هم  دور  فرزندان 
مختلف خانوادگي و کاري با هم گفتگو کرده و 
نظرهای همدیگر را راجع به موضوعات مختلف 
موجود  روابط  فعلي  شرایط  در  شوند.  جویا 
به سردي گرایيده و  فرزندان  و  والدین  ميان 
دو نسل به دليل داشتن تفاوت هاي اجتماعی و 
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تجربه هاي زیسته مختلف، زندگي را از دیدگاه 
را  بينش خود آن  با  نگریسته و مطابق  خود 
تفسير مي کنند. نسل دیروز )والدین( احساس 
امروز  نسل  و  مي کند  تجربگي  با  و  دانایي 
)فرزندان( که خواهان تطابق با پيشرفت هاي 
روز است، در برابر آن ها واکنش نشان مي دهد 
و چون از پس منطق و نصيحت هاي ریشه دار 
و سرشار از تجربه آن ها بر نمي آید به لج بازي 

روي مي آورد )معمار،1391: 160(.
نسل  بين  شکاف  تکنولوژي  سرعت  امروزه 
است.  داده  بسط  را  والدینشان  و  فرزندان 
بهزیستي  سازمان  معاون  اظهارهای  براساس 
اعضاي خانواده  بين  ميزان گفتگو در  کشور، 
در کشور تنها حدود 30 دقيقه است که این 
مي تواند آسيب زا باشد. فرزندان در مقایسه با 
والدین با وجود این  که در یک فضاي فرهنگي 
زندگي مي کنند اطالعات، گرایش ها و رفتارهاي 
متفاوتي دارند، عوامل متعددي نظير سرعت 
تحوالت و بسط ارتباطات با جهان توسعه یافته، 
توجه بيشتر جوانان به برنامه هاي جهاني شدن 
فرهنگ، رسانه ها، گسترش روزافزون انجمن ها 
براي  خانواده  کانون  از  غير  کانون هایي  و 
پيوستن و تعلق یافتن جوانان به آن ها و غيره 
بر این پدیده تأثيرگذارند و این شکاف را روز 
به روز بيشتر مي کنند )عدلی  پور،1391: 24(.

شبکه های اجتماعی موجب افزایش ارتباطات 
تأثير  مورد  در  نگرانی  است.  شده  اجتماعی 
از  خانوادگی  روابط  بر  اجتماعی  شبکه های 
با  والدین  ارتباط  و  همسران  ارتباط  جمله 
فرزندانشان وجود دارد. استفاده از شبکه های 
اجتماعی توسط جوانان ایرانی، سبک زندگی 
آنان را تغيير داده است. خودنمایی و زندگی 
اجتماعی  منفی شبکه های  نتایج  از  ویترینی 
که  است  کرده  اعالم  الکسا«  »سایت  است. 
ایرانيان بزرگ ترین گروه مخاطبان »وایبر« را 
در جهان تشکيل می دهند. بحث های سياسی، 
فرهنگی، اجتماعی، جوک، لطيفه، عکس، فيلم، 
موسيقی، قصه خوانی، نقد و بررسی داستان 
مجازی  فضای  در  موضوعات  مهم ترین   ... و 

است. تغييرات بنيادین تحت تأثير شبکه های 
اجتماعی در ارزش ها، ساختار، سبک زندگی 
و نگرش های ایرانيان ایجاد شده است. زمانی 
روابط  و  خانوادگی  و  خصوصی  عکس های 
غریبه  افراد  ورود  و  داشت  مشخصی  حریم 
به خانه را بد تلقی می کردند، اما حاال، حتی 
لحظه های  و  زندگی  مسائل  خصوصی ترین 
خودمانی نيز در شبکه های اجتماعی منتشر 
و  گسترش  نتيجه  در  ایران  جامعه  می شود. 
شده  »برون گرا«  اجتماعی  شبکه های  بسط 
تصویر  مجازی  اجتماعی  شبکه های  است. 
شفاف تر از زندگی ایرانيان ارائه می دهد. ایجاد 
از  زوجين  روابط  شدن  سرد  و  تفاهم  سوء 
نتایج و تبعات منفی شبکه های اجتماعی مثل 
فيس بوک و وایبر است. طالق و افزایش آن نيز 
نتيجه شبکه های مجازی است. به طوری که از 
هر پنج پرونده طالق در آمریکا یکی مربوط به 
شبکه های اجتماعی است. شبکه های اجتماعی 
همسران ناراضی یا ناخشنود را وسوسه می کند 
تا در جستجوی افراد دیگری مانند دوستان، 
همکالس های سابق، دوستان صميمی دوران 
کودکی یا دوستان جدیدی برآیند که بالقوه 
فراهم  را  فعلی  همسران  به  خيانت  زمينه 

می کند.
شبکه های اجتماعی فاصله ها را برداشته است 
و افراد دوست و آشنا را در اقصی نقاط جهان 
به فاصله چند کليک با نگاه داشتن ميکروفون 
موبایل نزدیک کرده است. زندگی افراد را هم 
در معرض دیدن هم گذاشته است و افراد بيش 
از گذشته امکان مقایسه دارند وضعيت زندگی، 

ماشين، خانه و  ...
شبکه های اجتماعی اگرچه با گرد هم آوردن 
ارتباطات  افزایش  به  می توانند  دوستان 
انسانی کمک کنند؛ اما تجربه، نشان می دهد 
در  را که  افرادی  روابط دوستی  این شبکه ها 
فاصله های جغرافيایی دور هستند مستحکم تر 
در  که  افرادی  دوستی  روابط  بر  اما  می کند، 
فواصل جغرافيایی نزدیک هستند، تأثير منفی 

دارد.
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مستهجن،  پيامک های  مخرب،  بلوتوث های 
و  ــا  ارزش ه تزلزل  خيابانی،  دوستی های 
نامشروع،  ارتباطات  مناسب،  غير  ارتباطات 
عشق های مجازی، فرقه های نوظهور انحرافی، 
روابط  قبح  رفتن  بين  از  مثلثی،  عشق های 
نامتعارف، مصرف مشروبات الکلی، چت روم ها، 
و  دختران  از  استفاده  سوء  و  کالهبرداری 
پسران، ارائه شخصيت های دروغين، ازدواج های 
هم جنس گرایی،  هرزنگاری،  طالق،  اینترنتی، 
فرار از منزل، فساد و فحشا، ایجاد شبهه در 
عقاید افراد، سرقت اطالعات و اخاذی و ... از 
رواج شبکه های  و  منفی گسترش  پيامدهای 
است  جوانان  و  نوجوانان  بين  در  اجتماعی 

)رحيمی، 1392: 2(.
نتایج یک تحقيق، نشان می دهد که حدود 20 
درصد از طالق های فعلی به دليل شکل گيری 
در  بعد  مجازی  فضای  )در  روابط  گونه  این 
فضای واقعی( رخ می دهد. فيس بوک و سایر 
شبکه های اجتماعی بر کيفيت رابطه زناشویی 

و طالق تأثير معناداری دارد.
تعداد کاربران اینترنت در ایران در سال 1384، 
7 ميليون نفر و در سال 1394، 39 ميليون نفر 
بوده است. که رشد قابل توجهی -بيش از 500 
درصدی- را نشان می دهد. که در همين بازه 
افزایش نسبت طالق به ازدواج نيز از  زمانی، 
10 درصد به 18 درصد بوده است. شبکه های 
اجتماعی مجازی ميهمان ناخوانده خانواده های 
را  ایرانيان  دوم  زندگی  و  است  شده  ایرانی 
تشکيل داده است. دیگر خبری از جمع شدن 
اعضا خانواده ها و ميهمانی ها دور هم نيست، 
بلکه دوری اعضای خانواده ها به خصوص زن 
و شوهر از یکدیگر و به دنبال آن طالق نتيجه 
حضور شبکه های اجتماعی، گوشی های تلفن 
افرادی  و  است،  لپ تاب ها  و  تبلت ها  همراه، 
که گوشی به دست در احوال خودشان سير 

می کنند )کاشانی، 1394: 56(.
از فضای روابط  فضای مجازی نسل جدیدی 
اجتماعی هستند، با این  که عمر خيلی زیادی 
ندارند، اما به خوبی توانسته اند در زندگی مردم 

جا باز کنند. مردم بسياری در سنين مختلف و 
از گروه های اجتماعی متفاوت در فضای مجازی 
کنار هم آمده اند و از فاصله های بسيار دور در 
دنيای واقعی از این طریق با هم ارتباط برقرار 
می کنند. امروزه خانواده ایرانی در سبد فرهنگی 
خود با شبکه های ماهواره ای، فضای مجازی، 
رسانه های مدرن و ... مواجه است که هر کدام 
به نوبه خود بخشی از فرایند تأثيرگذاری در 
خانواده را هدف گرفته اند. عادی سازی خيانت 
همسران به یکدیگر، عادی جلوه  دادن روابط 
ترویج  ازدواج،  از  پيش  پسر  و  دختر  جنسی 
در  گسيخته  لجام  و  بی سامان  خانواده های 
مقابل ساختار خانواده، ترویج فرهنگ ازدواج 
این شبکه های  پيام های مشترک   ... و  سفيد 

اجتماعی است )مهدی زاده، 1388: 25(.
گسترش فضای مجازی در حوزه رابطه فرزندان 
آورده است،  به وجود  تغييراتی  نيز  والدین  و 
اشاره  این موارد  به  از جمله آن، می توان  که 
مرجع،  عنوان  به  خانواده  نقش  کاهش  کرد: 
کاهش ارتباط والدین با فرزند، شکاف نسلی به 
دليل رشد تکنولوژی، از بين رفتن حریم بين 
فرزندان و والدین و ایستادن در برابر یکی از 

والدین یا هر دو و  ...
از  استفاده  ازدواج، رشد و گسترش  در بحث 
مانند  مسائلی  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
ناپایداری ازدواج ها، تغيير الگوی همسرگزینی، 
نامزدی  افزایش روابط دختر و پسر در زمان 
افزایش  و  ازدواج  سن  رفتن  باال  عقد،  بدون 
تنوع طلبی جنسی مردان و و زنان و … را به 
وجود آورده است. تغييراتی که ناشی از بسط 
و رواج استفاده از شبکه های اجتماعی در حوزه 
آموزه های  کاهش  داده،  رخ  جامعه  در  دینی 
شریعت،  از  خانواده  دوری  خانواده،  در  دینی 
روابط  در  دینی  حریم های  شدن  کم رنگ   

خانوادگی و ... است.
ميزان استفاده از اینترنت و شبکه های مجازی 
چنان رو به گسترش است، که نسل کنونی را 
نسل شبکه یا نسل اینترنت یا نسل وب سایت 
نام نهاده اند. نسل اینترنت، تماس با دوستان و 
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سرگرمی را نسبت به تماس با خانواده به عنوان 
دليل عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی 
ذکر می کنند. جذابيت ها و ویژگی های خاص 
فضای مجازی آن را به محيطی برای تعامالت 
اجتماعی مبدل کرده است. جهان مجازی شکل 
دیگری از جهان واقعی است. فضای مجازی به 
عنوان یکی از ویژگی های زندگی مدرن امروزی 
تعریف شده است که همانند هر پدیده دیگری 
است.  منفی  و  مثبت  اثرات  و  دارای جنبه ها 
در پس این جامعه شبکه ای یا مجازی، تغيير 
جوامع  شکل  به  اجتماعی  مــراودات  ماهيت 
از طریق  الکترونيکی  مجازی و معاشرت های 
متون الکترونيک و سيستم چند رسانه ای به 
عنوان محيط نمادین پدید آمده است که باعث 
پيدایش نوعی ناامنی اجتماعی و آسيب های 

نوپدید در فضاهای مجازی شده است.
مدرنيته،  به  سنت  از  گذار  می رسد  نظر  به 
شرایط آنوميکی )نابسامانی اجتماعی یا فقدان 
هنجار( در جامعه توليد کرده که این شرایط 
به رشد و گسترش آسيب ها کمک می کند. در 
ایران رشد آسيب های  حال حاضر در جامعه 
نوپدید با توجه به وسعت حجم کاربران سریع 
بوده و نگران کننده است. سيستم های جدید 
ارتباطی )شبکه های مجازی( آسان تر، ارزان تر 
و در دسترس تر است و به همين دليل، استفاده 
از این فناوری های نوین برای کاربران جذاب تر 
ميان  ارتباطات  کمبود  این،  بر  عالوه  است. 
فردی در جامعه به راحتی از طریق این سيستم 
جبران می شود. از مهم ترین دالیل گسترش رو 
به افزون آسيب های جدید و نوپدید ناشی از 
نبود  مجازی،  شبکه های  و  نوین  فناوری های 
آموزشی  نظام  و  خانواده  سوی  از  آمــوزش 
)مدارس و دانشگاه ها( به کودکان، نوجوانان و 

جوانان و عدم فرهنگ سازی صحيح است.
مشکالت  بروز  در  اصلی  زمينه های  از  یکی 
خانوادگی و اصوال نارضایتی از زندگی مشترک، 
فضای مجازی و رویاگونه است که تحت تأثير 
آن  باعث  و  آمده  وجود  به  رسانه ای  توليدات 
شده تا سطح توقع و ارضا از زندگی مشترک 

را به خصوص در ميان نسل جوان باال ببرد. 
تحت تأثير این فضا، آنچه جوان باید از زندگی 
مشترک انتظار داشته باشد به نوعی تحریف 
می شود. نارضایتی از زندگی طرفين به سردی 
و  خيانت  سرانجام  و  عاطفی  روابط  گرایيدن 
طالق می انجامد. جذابيت و فریبندگی اینترنت 
و شبکه های مجازی در محيط خانواده باعث 
و  زناشویی  روابط  ازدواج،  گسيختگی  هم  از 
است. شبکه های  فرزندی شده  والدین  روابط 
اجتماعی نقش گفتگو را کم رنگ کرده و زنگ 
خطر جدی را برای ارتباطات انسانی به صدا در 
آورده است. معاشرت های اجتماعی تبدیل به 
معاشرت های الکترونيکی شده است. استفاده 
زیاد از اینترنت و فضای مجازی با پيوند ضعيف 
اجتماعی مرتبط است. استفاده و تکيه بيش از 
حد به فضای مجازی مشکالت روانی از قبيل 
تشویش، افسردگی، عدم اعتماد به نفس، اعتياد 
اینترنتی، اضطراب، منفی کاری، پنهان کاری، 
جدایی از جامعه، طالق عاطفی، شکست های 
تحصيلی، مشکالت مالی و ... به وجود می آورد. 
و  مجازی  فضای  اینترنت،  از  مفرط  استفاده 
کامل  صورت  به  را  فرد  اجتماعی  شبکه های 
از زندگی واقعی و روابط فردی واقعی منزوی 
می سازد و این امر باعث می شود فرد زندگی 
شخصی خود را نادیده گرفته و از آن غفلت 
افسردگی،  تزاید  به  رو  احساسات  نماید. 
بيگانگی،  خود  از  سرخوردگی،  نوميدی، 
گناه کاری، شرمساری و خشم می تواند از عالئم 
هشداردهنده استفاده آسيب زا از فضای مجازی 
باشد. که فرد ممکن است این احساسات را با 
فضای زندگی اینترنتی یا زندگی واقعی پيوند 
دهد و به دوگانگی شخصيتی منجر شود، که 
این مسئله در نوع چگونگی روابط با اعضای 

خانواده تأثير می گذارد.
عدم توجه کافی والدین به فرزندانشان می تواند 
یکی از دالیل روی آوردن آن ها به شبکه های 
مجازی باشد. آسان ترین، در دسترس ترین و در 
عين حال محرمانه ترین فضا جهت ایجاد رابطه 
بين دو جنس، اینترنت و شبکه های اجتماعی 
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مجازی است. پيشگيری از آسيب های اجتماعی 
و توجه والدین به رفتار فرزندان بسيار مهم است. 
اکثر والدین به دليل عدم آشنایی با اینترنت و 
ظرفيت های آن و شبکه های اجتماعی مجازی 
و فناوری های نوین ارتباطی از رفتارهای آنالین 
فرزندانشان در فضاهای مجازی اطالعی ندارند. 
همين مسئله راه را برای شکارچيان اینترنتی 
باز می کند تا راحت تر بتوانند طعمه های خود را 
از ميان افرادی انتخاب کنند که به نوعی دچار 
انواع آسيب های اجتماعی هستند و بدون در 
نظر گرفتن تهدیدات و معایب این فضا به دنبال 
گشت و گذار و تفریح در آن هستند. صيادان 
اینترنتی افرادی آگاه و آشنا با فناوری های نوین 
هستند، که با هنرمندی تمام خود را افرادی 
موجه معرفی می کنند و چون در فضای مجازی 
امکان شناسایی آن ها وجود ندارد، از کاربران 
استفاده  سوء  محيط  این  به  ناآشنا  و  ساده 

می نمایند.
منفی  ــرات  اث و  پيامدها  خالصه،  طور  به 
شبکه های اجتماعی مجازی بر فرد و خانواده 

عبارت هستند از:
شکل گيری و ترویج سریع شایعات و اخبار . 1

کذب؛
تبليغات ضد دینی و القای شبهات در عقاید . 2

افراد؛
نقض حریم خصوصی افراد؛. 3
محيط های . 4 از  ــدن  مــان دور  و  ــزوا  انـ

واقعی اجتماع؛
با . 5 ــرد  ف کــه  ــاری  ــت رف منفی  تأثيرات 

عضویت در هر شبکه اجتماعی درگير نوع 
خاصی از فرهنگ ارتباطاتی می شود نظير 
برخورد، تکيه کالم، اصطالحات مخصوص، 

رفتار، تيپ شخصيتی و ظاهری و ...؛
بين . 6 از  و  ارتباطات  شــدن  مصنوعی 

رفتن روابط صحيح اجتماعی؛
تضعيف نهاد خانواده و صله ارحام؛. 7
اختالل . 8 و  هویت  بــحــران  بی هویتی، 

شخصيت در بين نوجوانان و جوانان؛
ــرم به . 9 ــاب ج ــک جــرأت و جــســارت ارت

خاطر ناشناخته بودن در محيط سایبری؛
و . 10 چت  اینترنت،  به  رفتاری  اعتياد 

آن  نتيجه  که  اجتماعی  شبکه های 
کاهش  بی خوابی،  اضطراب،  افسردگی، 
روابط اجتماعی با اطرافيان، انزوا، مختل 
شدن فعاليت های روزمره، رها کردن شغل 

)بيکاری( و ... است؛
فریب و بهره کشی جنسی؛. 11
تلف شدن وقت جوانان و فاصله گرفتن . 12

آن ها از واقعيت؛
سایت های . 13 و  پروفایل ها  از  استفاده  سو 

دوست یابی؛
آسيب های سو استفاده از اطالعات داخل . 14

رایانه های خصوصی مردم؛
دوستی های بدون مرز و ضابطه؛. 15
در دسترس . 16 مبتذل  فایل های  دادن  قرار 

عموم کاربران؛
انتقال هنجارها و نرم های ارزشی و اخالقی . 17

غربی؛
وابستگی شدید روانی و فکری به اینترنت . 18

و شبکه های اجتماعی؛
فشارهای . 19 قبيل  از  جسمانی  آسيب های 

عصبی، چاقی، انزوا، چشم درد و  ...؛
گسست فکری و عاطفی: با ورود اینترنت . 20

و شبکه های اجتماعی به درون خانواده ها 
فکری،  جدایی  فرزندان  و  والدین  بين 
عاطفی و فيزیکی رخ می دهد و پيشرفت 
و  تأثيرات محسوس  فناوری  خيره کننده 
نامحسوس زیادی را بر زندگی خانواده ها 

به ویژه دختران و بانوان گذاشته است؛
تهدید بنيان های خانواده و نارضایتی های . 21

ازدواج،  سن  افزایش  مانند  خانوادگی 
تجرد جوانان، طالق، فرار از منزل، فحشا، 
سردی روابط زن و شوهر و سایر مسائل و 

مشکالت خانوادگی؛
گسترش ارتباطات نامتعارف بين نوجوانان . 22

و جوانان؛
تعارض ارزش ها؛. 23
تغيير سبک زندگی و ذائقه جوانان؛. 24
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شکل گيری خرده فرهنگ های مختلف؛. 25
شبهات . 26 گسترش  و  اعتقادات  تضعيف 

فکری؛
رواج سطحی نگری فکری؛. 27
انحرافات جنسی و اختالالت جنسی؛. 28
گسترش اباحه گری عملی؛. 29
گریز از واقعيت. )رحيمی، 1392: 183 - . 30

.)187
عنوان  به  را  مجازي  فضاي   )1390( جعفري 
یکي از ویژگي هاي زندگي مدرن تعریف کرده 
است، که همانند هر پدیده اي که منافع و اثرات 
مثبتي بر زندگي بشر دارد، داراي جنبه هاي 

منفي و ویرانگري نيز هست.
یاسمي نژاد، آزادي و امویي در پژوهش خود 
به این نتيجه دست یافتند، که فضاي مجازي 
مي تواند امنيت اجتماعي را مورد تهدید قرار 
دهد، زیرا اینترنت با وجود این که مي تواند به 
عنوان ابزاري قدرتمند در عرصه اطالع رساني 
به کار گرفته شود، تا آن جا که گاهي از آن 
به عنوان انفجار اطالعات هم نام برده مي شود، 
که  فوایدي  تمام  با  مدرن  فناوري  این  ولي 
دارد، تهدیدها و خطرهایي نيز براي جامعه و 
بشر داشته است. به طوري که امروزه، بخش 
کامپيوتر،  به حوزه  مربوط  از جرایم  عمده اي 
امنيت  که  است  مجازي  فضاي  و  اینترنت 
نژاد،  )یاسمي  داده اند  قرار  را هدف  اجتماعي 

آزادي و امویي، 1390: 213(. 
برخی تحقيقات نيز نشان داده که ابتدایی ترین 
تأثير شبکه هاي اجتماعی در فضای مجازی بر 
کاربران این است، که هویت فعلی افراد را به 
چالش می کشند، ابتدا کاربر را از خود واقعی 
تهی می کنند و سپس به او فرصت می دهند 
خود ایده آلش را بروز دهد، در حالی که به طور 
ناخودآگاه، این خود جدید در فضاي گفتمانی 
است.  شده  ساخته  بر  اجتماعی  شبکه هاي 
شبکه هاي اجتماعی صحنه اي فراهم می آورند 
که کاربران می توانند از هر جنسيت، سن، طبقه 
اجتماعی، نژاد و قوميتی که باشند، در آن ظاهر 
بازي کنند. در  را  و نقش دلخواه خود  شوند 

این سطح، شبکه هاي اجتماعی مجازي، کاربر 
را به هویتی فردمدار شده با مشخصات منحصر 
با شبکه هاي  به فرد سوق می دهند. در واقع 
داده  فرد  به  قابليت  این  مجازي  اجتماعی 
می شود تا خود را هرگونه که می خواهد، فراتر از 
هویت واقعی خود در جهان فيزیکی بازتعریف و 

روایت کند )معمار و همکاران، 1391: 115(.
نتایج پژوهش هاي ساروخانی و رضایی قادي 
)1391( و کوهی و حسنی )1391( نيز نشان 
رسانه هاي  روزافــزون  گسترش  با  که  دادند، 
مجازي،  اجتماعی  شبکه هاي  همچون  نوین 
به ویژه در جوامع در حال گذار، روند نوسازي 
و  می انجامد  سنتی  پيوندهاي  تضعيف  به 
رفتار  و  نگرش ها  در  می توانند  رسانه ها  این 

شهروندان تأثير بگذارند. 
کردند  گزارش   )2009( همکاران  و  اليسون 
فضای مجازی به طور بالقوه اي چه در سطح 
روابط بين فردي و چه در سطح روابط اجتماعي 
توانایي ایجاد تغييرات اساسي در زمينه زندگي 
اجتماعي هر فرد را دارا هستند. این در حالي 
این فضاهای مجازی  از نقش  نباید  است که 
در شکل گيري روابط جدید بين فردي غافل 
شد )والتر و پارک، 2002: 202(. هر چند که 
سبب  مجازی  فضاهای  گونه  این  در  فعاليت 
با دوستان مي شود )پمپک و  ارتباط  تسهيل 
همکاران، 2009: 231( برخی از تحقيقات نيز 
نشان داده اند به همان ميزان با کاهش زمان 
مطالعه سبب اختالل در روند تحصيلی افراد 

مي گردد )اوبرین، 2012: 321 - 323(. 
نتیجه گیری

آموزش به موقع در خصوص استفاده از فضاي 
مجازي و نرم افزار هاي تلفن همراه، آموزش هاي 
درست و به موقع به مردم در خصوص استفاده 
از فضاي مجازي ارائه شود، گسترش تکنولوژي 
و افزایش نرم افزارها و شبکه هاي اجتماعي یک 
فرصت بوده، اما اگر از آن درست استفاده نکنيم 
به تهدید تبدیل مي شود و حریم ها شکسته و 

آسيب هاي فضاي مجازي افزایش مي یابد.
معموال آسيب هاي فضاي مجازي و نرم افزار هایي 
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مانند »تانگو« و »وي چت« پنهان بوده و عالئم 
است،  سکون  آن  ویژگي  چون  ندارد،  اوليه 
بنابراین همه نهاد ها و دستگاه ها باید در راستاي 
آموزش این تکنولوژي ها اقدام کنند تا با کاهش 

آسيب رو به رو شویم.
خانواده ها در خصوص کنترل و نظارت فرزندان 
مؤثري  نقش  فضاي مجازي  از  استفاده  براي 
دارند، که با ارائه اطالعات و آموزش هاي درست 
و  جدید  فناوري  از  استفاده  نحوه  مي توانند 
نرم افزارهاي جدید تلفن همراه مانند »تانگو«، 
آموزش  را  »تلگرام«  و  »وي چت«  »وایبر«،  
غير  تشکل هاي  رسانه ها،  همچنين  دهند. 
دولتي و آموزش و پرورش در زمينه آموزش 
نيز نقش اساسي دارند، لذا ما نمي توانيم جلوي 
توليد را بگيریم؛ بلکه باید استفاده درست از این 

نرم افزارها را آموزش دهيم.
برگزاري جلسات آموزشي از سوي مصادر امور 
فرهنگي در شهرستان ها به منظور آشنا نمودن 
و اطالع رساني به والدین در مورد فناوري هاي 
جدید  نرم افزار هایي  اینترنت،  ویژه  به  جدید 
و  الین(  واتــس اپ،  تانگوم،  )وایبر،  جمله  از 

شبکه هاي اجتماعي مجازي.
برگزاري کالس هاي آموزشي در مدارس جهت 
آگاهي دادن به نوجوانان و جوانان در مورد مزایا 
استفاده  نحوه  و  فناوري هاي جدید  معایب  و 

صحيح از آن ها.
از آن جا که غالب مدیران سایت ها و گردانندگان 
هستند،  غربي  کشورهاي  از  مجازي  فضاي 
فضا  این  در  سياست گذاري  نوع  آن  تبع  به 
صورت مي گيرد و به همين دليل در بسياري 
از موارد این سياست ها با مباني دیني و اهداف 
کشورمان هم خواني نداشته و در برخي مواقع 
حتي در تقابل و تضاد نيز است، حضور بدون 
اندیشه و آگاهي و بيش  از حد نياز و ضرورت 
در این فضا ناخواسته و به طور غير مستقيم 
تأثيرگذاري منفي را بر کاربران خواهد گذاشت.

با  برخورد  جهت  سختگيرانه تر  قوانين  وضع 
مجرمان جرایم اینترنتي و اجرایي نمودن این 

قوانين.

آگاهي و هوشياري بيشتر پليس سایبري در 
در  اقدام  و  رایانه اي  جرایم  جدید  انواع  مورد 
جهت ناکارآمد کردن دسيسه هاي دشمنان در 

این زمينه.
وزارت  سوي  از  آموزنده  آگهي هاي  پخش 
فرهنگ و ارشاد اسالمي در رادیو و تلویزیون 
در جهت افزایش آگاهي خانواده ها در خصوص 
شبکه های  آسيب های  از  ناشي  خطرات 

اجتماعی.
گذراندن اوقات بيشتري با فرزندان در فضاي 
نظر  از  فرزندان  که  به طوري  خانه  از  بيرون 
عاطفي، احساس خال نکنند و جهت جبران این 
کمبود به فضاي مجازي و شبکه های اجتماعی 

پناه نبرند.
پخش برنامه هاي کوتاه آموزشي درباره مزایا و 
معایب شبکه های اجتماعی از زبان ورزشکاران 
و هنرمندان محبوبي که عموما جوانان آن ها را 

الگوي خود قرار مي دهند.
در  که  گونه اي  به  رایانه اي  بازي هاي  طراحي 
انواع خطرات موجود در فضاي مجازي  آن ها 
و راهکارهایي جهت آشنایي و مقابله با آن ها 

تعبيه شده است.
طراحي و تدوین بخشي در کتاب هاي درسي 
در ارتباط با آشنایي دانش آموزان با فناوري هاي 
بالقوه  جدید، شبکه های اجتماعی و خطرات 

آن ها.
با  سریال هایي  و  فيلم ها  پخش  و  ساخت 
موضوع»پيامدهاي نرم افزارهاي جدید موبایل 
و استفاده از فضاي مجازي « مزایا و معایب آن.

به  امر  جمله  از  دیني  آموزه هاي  از  استفاده 
معروف و نهي از منکر به عنوان نوعي کنترل 

اجتماعي توسط هر شخص.
فرهنگ  ترویج  و  مثبت  هنجارسازي هاي 

استفاده از اینترنت و فضاي مجازي.
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مقدمه
امروزه سازمان ها به مسئله گزینش رهبران در 
تأکيد زیادی دارند. روانشناسان  تمام سطوح 
سازمانی به این نکته پی برده اند که موفقيت 
به  گسترده  طور  به  سازمان  یک  شکست  و 
کيفيت رهبری آن سازمان وابسته است؛ از این 
 رو سازمان ها برای موفقيت خود رهبری مؤثر و 

اثربخش را مد نظر قرار داده اند؛ نتایج تحقيقات 
نشان می دهد که رهبری مهم ترین موضوع در 
حوزه رفتار سازمانی است )مقيمی و همکاران، 

)1386
بنابراین یکی از مهم ترین مالک های موفقيت 
ميزان  رسانه  جمله  از  سازمان ها  تمامی 
اثربخشی آن است؛ اثربخشی سازمان عبارت 
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 بررسی ارتباط سبک شخصيت 

 و شایستگی مدیران رسانه
 با اثربخشی مدیریتی 

چکید�ه
رسانه ها بعد بسیار مهم جامعه امروزی هستند که از ابعاد مختلف بر زندگی 
انسان ها اثر گذارند. با گسترش و توسعه ارتباطات و تبادل اطالعات در عصر 
حاضر، سازمان های رسانه ای نقش مهمی در فرهنگ سازی جامعه بر عهده 
دارند. در همه سازمان ها از جمله رسانه، مدیریت مؤثر و اثربخش نقش بسیار 
از  ایفا می کند و چنان چه مدیر رسانه  برد اهداف سازمانی  مهمی در پیش  
ویژگی های شخصیتی مطلوب و شایستگی های مدیریتی نظیر دانش ، مهارت ، 
تخصص و نگرش مناسب برخوردار باشد، زمینه اثربخشی در سازمان را فراهم 
به  اساسی در دست یابی  به  عنوان رکن  آن جا که مدیر شایسته  از  می آورد. 
مناسب  فرد  انتصاب  و  انتخاب  می شود ،  شناخته  مطلوب  سازمانی  اهداف 
زمینه اثربخشی در سازمان را فراهم می آورد، به  گونه ای که با ایجاد شرایط 

و فرصت های مطلوب و موفقیت آمیز منجر به اثربخشی در سازمان می شوند.
واژگان�کلید�ی

ویژگی های شخصیتی، شایستگی های مدیریتی، اثربخشی، مدیران رسانه.
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