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 چکیده
ي م اجتماعي هاي بر شبكه خاص تأكيدي با جوانان رواني سالمت بر موثر عوامل بررسيپژوهش حاضر به 

 سالمت رواني. است جامعه آن سالمت رواني افراد مختلف، جوامع سالمتي ارزيابي محورهاي از يكي .پردازد

 هر را در كارآمدي و پويايي تضمين و دارد اجتماعي و فردي، خانوادگي هاي زمينه تمام در مهمي نقش

 و كارآمد آگاه، افراد وجود اي جامعه هر وشكوفايي رشد براي ممهّ شرط آنجائيكه از. كند مي ايفاء جامعه

 مناسب دهي جهت و انرژي ايجاد سبب در بين جوانان پيشرفت انگيزه تقويت و پرورش لذا. است اقخلّ

توجه ويژه به جمعيت  و باشد مي معين شده و ارزشمند اهداف راستاي در آنها نيازهاي و عاليق و رفتار

از عوامل اساسي توسعه پايدار بشمار رفته  انديشه و تفكر صاحب عنوان قشر به دانشجويان جوان به ويژه 

 رسانه هاي نوين .رسد مي نظر به ضروري كامال آنان سالمت رواني تأمين در جامع و صحيح ريزي برنامه و

ا رسانه بحتي نظم و امنيت آن دارند  يك كشور و كم برادرتغيير فرهنگ،هويّت و ارزشهاي حنقش مهمي 

ع خود در شكل دهي به افكار عمومي ملي يا فرا ملي ، فرهنگ عامه را متأثر مي كاركردهاي متعدد و متنوّ

وسعه نقش بسيار برجسته سوم و در حال ت ت زدايي فرهنگي كشورهاي جهانسازد. البته رسانه ها در هويّ

لذا با افزايش سطح آگاهي ها و آموزش هاي الزم افراد جامعه را به سمت استفاده درست از اين تري دارند 

  .شبكه ها سوق داد و در مقابل مخاطرات آن واكسينه نمود

 .سالمت رواني، شبكه هاي اجتماعي، رسانه هاي نوين :کلمات کلیدی
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 2 عراقيفاطمه ،  1 محسن توده رنجبر

 .كارشناس آسيب شناسي اجتماعي و كارشناس ارشد پژوهشگري علوم اجتماعي 1
 .كارشناس ارشد روانشناسي عمومي 2
 

 نام نويسنده مسئول:

 محسن توده رنجبر

بررسي آسیب رسانه های نوين و شبکه های اجتماعي 

 بر سالمت رواني جوانان
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 مقدمه
كه  يطوركند. به  يرا در خود احساس م ياجتماع يهاو شبكه يجهان نينو يرسانه ها هيسا ينيامروز به شدت سنگ يايدن يزندگ

را  يو شبكه هاي اجتماعي تمام روابط و مناسبات بشر ياند. انحصارات رسانه اشده ليمردم تبد شتريب ياز زندگ ريناپذييجدا ييبه جز

از  يريو شبكه اي خود با بهره گ يرسانه ا يكردن سلطه  نيگزيبا جا يثروت و قدرت جهان يها گاهي. در واقع پااندتحت الشعاع قرار داده 

 زين رانيدر حال توسعه و جهان سوم كاشته اند. در ا يكشورها نيخود را در ب يفرهنگ يارزش ها و هنجارها،ينيكاشت،جهان ب ي هينظر

وزها در ر نيشبكه ها و رسانه ها داشتند، اما ا نياستفاده از ا يو چگونگ تينسبت به ماه يشناخت كم ددر گذشته نه چندان دور افرا ديشا

 . ندينما يشبكه ها و رسانه ها با هم صحبت و تبادل اطالعات م نيمتفاوت مردم راجع به ا فيكه ط ميروزمره شاهد آن هست يزندگ

و  ليبه تعط ليطبقات جامعه دانسته و ما يبرا يو فساد اخالق يها بوده، وجودشان را باعث مضرات اجتماعآنمخالف  اريبس ياعده

 ياجتماع يهايوستگيپ يها را براشمرده، وجود آن دياز تمدن جد يها را مظاهرآن گريد ياها هستند و در مقابل، عدهكردن آن لتريف

 زين يما القاء نموده و در موارد يرا بر زندگ ياريبس يمثبت و منف يامدهاي، پدهيپد نيشدن استفاده از ا ري. فراگدانندي، بلكه الزم مديمف

گ محاوره از فرهن يبخش و رسانه ها شبكه ها نيبعضا اصطالحات مرسوم در ا كه يداشته است. تا آنجائ ليرا بر ما تحم يريناپذ زيتبعات گر

در واقع رسانه ها و شبكه ها  با كاركردهاي متعدد خود در شكل دهي به افكار عمومي ملي، فرهنگ  دهندي م ليافراد جامعه ما را تشك

 . [1د ]نعامه را متأثر مي ساز

 

 اهداف تحقیق. 1-1
دهه از حيات خود، بر آرامان هاي قدسي و ديني،  چهارايران به عنوان كشوري كه تجربه انقالبي مردمي را دارا مي باشد و در طول 

ي نوين و پاي مي فشارد مسلماً براي قدرت هاي طماع بين المللي خطر آفرين است و آنان را در تحقق تهاجم فرهنگي، توسط رسانه ها

را بر  وينو رسانه هاي ن شبكه ها نيز ااستفاده ا يمنف راتيتا تاث ميا دهيكوش قيتحق نيدر ا، ناكام مي گذارد. بنابر اين شبكه هاي اجتماعي

 .                        ميحاصله را به بوته نقد بنه جينموده و نتا يبررس جوانان اتيّروح

 

 . تئوری و پیشینه تحقیق2
 اينامروزه با گسترش بي حد و حصر فن آوري اطالعات و ارتباطات، تهاجم فرهنگي به مسئله اي جهاني تبديل گرديده است و 

ابتالي جهاني، بسياري از كشورها را به چاره انديشي وا داشته است و حتي انديشمندان و روشنفكران كشورهاي غير اسالمي نيز نسبت به 

  دغدغه خاطر دارند و در مواجهه با اين پديده ساختارشكن، خود را مسئول مي دانند. ،يامحاء فرهنگ كشور خود در برابر فرهنگ رسانه ا

ه به دست آلود متاسفانه د،نكه به خودي خود ابزاري مناسب جهت گسترش ارتباطات سالم مي باش و شبكه هاي اجتماعيا ه رسانه

 دهيه ها، پدرسان شرفتيكه پ ديآ يبه نظر م نيطلبان و استعمارگران به وسيله اي جهت استيال و سلطه فرهنگي بدل شده است. چن قدرت

 ييسهم به سزا ،يارتباط ديجد يها ياست. گرچه تكنولوژ يالزم و ضرور ،يتحقق دهكده جهان ياز خطاست و برا يكامال مطلوب و عار يا

 هستند زين يمنف يامدهايها و پ بيآس يبرخ يساله معلوم شده است دارا نيدارند اما در تجربه كوتاه و چند يانسان رفاهعلم و  شرفتيدر پ

[2]. 

 

 :رسانه های نوين را مي توان به چهار دسته عمده تقسیم کرد شبکه ها و مدهاى منفىیاپ. 1-2

 هاى اقتصادى بیآس. 1-1-2
وبى به خو شبكه ها ها  رسانه رخ دادن انقالب هاست و برنامه هاى اقتصادى ليها در تحل هياز نظر كىيدر مردم،  ندهيتوقع فزا جاديا

مى كند. از سوى  جاديرسانه ها مى شود، نوعى تراز تجارى منفى براى كشور ا ديكه صرف خر ىيها نهيراستا عمل مى كنند. هز نيدر ا

 ني امعموالً رايز زد؛يمى انگ را در مردم بر ازيبه سرعت احساس ن دى،يرسانه ها براى كاالهاى تولشبكه ها و  يتجارى برخ غاتيتبل گر،يد

 . [3]وجود دارد ابىيبراى فروش و بازار غيبرنامه ها با هدف هاى مشخصى طراحى مى شوند و در هر قسمت از آن، نوعى تبل

 اسىیهاى س بیآس .2-1-2

ه هاى برنام هيدشوار است. استعمارگران با ته اريالمللى بس نيو اقتصادى قدرت هاى جهانى در روابط ب اسىياهداف س انيم زيتما 

جوسازى مى كنند و از مسائل به وجود آمده به نفع خود سود مى  بنده،يو فر زيمورد پسند جهان سومى ها و پخش خبرهاى مغالطه آم

، همه در جهت منافع و شبكه هاي اجتماعيو نامنصفانه در رسانه ها رواقعىيهاى غ ليشده، تحل فيو تحر دارخبرهاى جهت  اني. بنديجو

 .[4] ن آنهاستگردانندگا
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 هاى اجتماعى و فرهنگى  بیآس .3-1-2

و  سنت تحقيرباعث:  غربي و شبكه هاي فرهنگ جهانيان و ديكته نمودن الگوها و هنجارهاي تهاجمي، توسط رسانه هاي مسخ

جرايم توسط نمايش تصاوير خشونت بار و نزاع و  افزايش ،در جهت ترويج فرهنگ برهنگي تالش ،ملي و تعظيم فرهنگ بيگانه هويت

اف شك القاي ،مد گرايي و ارائه مدهاي آرايشي و پوششي نابهنجار ترويج ،و جذاب جلوه دادن تفريحات ناسالم براي جوانان آموزش،كشتار

نمايي نقاط ضعف و بي اهميت جلوه دادن نقاط  بزرگ، اخبار و اطالعات ناروا و تحريف اخبار و شايعه پراكني ارائه ،ميان مردم و حاكميت

بين بردن روحيه اعتماد به نفس و ايجاد باورهاي نهيليستي و پوچ  از،بنيان اخالقي خانواده و اتالف وقت تزلزل، قوت كشورهاي مورد نظر

 [.5] انگارانه ميان جوانان

 هاى نظامى  بیآس .4-1-2
مسلح و گروه هاى هدف جنگ روانى، نقش اساسى دارند و از قدرت رزمى و دفاعى  روهاىين هيروح فيدر تضعو شبكه ها ها  رسانه

كنندگانشان را در جنگ هاى نظامى  بانىيمى كنند و اراده پشت فيو فداكارى را در آنان تضع ثارگرىيا هيروح نيآنان مى كاهند. همچن

 [.6] درهم مى شكنند

 

 جواناننوجوانان و  یبر رو نينو یهارسانه های شبکه های اجتماعي و  بیآس. 2-2

در سن حساسي قرار دارند آسيب هاي اجتماعي زيادي آن ها را تهديد مي كند و  نوجوانان و جوانانشك با توجه به اين كه  بدون

ايي ند اما دروازه هاين مسئله مستلزم توجه ويژه به آن هاست. امروزه بايد رفتارهايي را جدي بگيريم كه ظاهر تفريحي و سرگرم كننده دار

جوانان نوجوانان و  يبر رو ها و شبكه هاي اجتماعي رسانه يها بيجمله آس از براي مبتال شدن به آسيب هاي اجتماعي بزرگ تر هستند.

 اشاره كرد: زين ريتوان به موارد ز يعالوه بر موارد فوق، م

  يبه اطالعات جنس عيسر يزودرس و دسترس بلوغ. 1-2-2
 يم شيكنند و نما يرا مطرح م يمسائل جنس ،يسانسور چيو بدون ه يرسانه ها به راحت يبرنامه هااي اجتماعي و هشبكه  اكثر

شود. متاسفانه بارها مشاهده شده فرزندان كوچك خانواده  يم دهيبه وفور د زين يبازرگان يها يدر آگه يارائه اطالعات حت وهيش نيدهند. ا

 يبرا يتيظرف چگونهياست كه ه يدر حال نيصحنه ها پرداخته اند و ا نيا يخود به تماشا نيار والدو در كن يتيمحدود چيبدون ه زين

و تكرار  يريمسئله است. الگوگ نيا يمنف جياز نتا يكي. بلوغ زودرس رنديگ يآن قرار م ريتحت تاث جهياطالعات ندارند، در نت نگونهيا رشيپذ

 .[7] مسئله گزارش شده است نيبه علت هم ز،ياعمال مشاهده شده با فرزندان كوچكتر ن

 يو جنس يغلط درباره مسائل عاطف یباورها. 2-2-2

 يكنند، م يم ديافراد مجرد و متاهل تاك يجنس يها ييكه دائما بر توانا نينو يرسانه هاشبكه ها و غلط وغلو شده در  غاتيتبل

 يه هدفك غاتيبرنامه ها و تبل نيافراد شود. ا يمسائل جنس نهيغلط و كسب اطالعات نادرست در زم يباورها يريساز شكل گ نهيتواند زم

 يدرمان ها يخود شك كنند و در پ يجنس يها يو توانمند يدرباره چگونگ ياريشده اند بس عثجز فروش محصوالت خود ندارند، با

دهند، باعث شكل  يخود نشان م يها لميها و ف اليدر سر يروابط عاطف يگدرباره چگون كه برنامه ها ياطالعات يينادرست بروند. از سو

 .[8]شود يجوانان م نيب ينادرست ارتباط يسبك ها يريگ

 ينسل نیب یریگسست و درگ یساز فراهم. 3-2-2
گروه زمان  نيكه ا ياست، به طور شترينوجوانان و جوانان ب ايفرزندان خانواده ها  يبر روو شبكه هاي اجتماعي رسانه ها  ريتاث

نند ك يو عرضه م غيرا تبل يمتفاوت يارزش يها يريكنند. آنها ارزش ها، باورها، تصورات، انتظارات و جهت گ يرا صرف رسانه ها م يشتريب

اختالفات و . دنجاميب يگسست نسل ايشود و به انقطاع  شتريو ب شتريو فرزندان ب نيوالد نيب يروانشود به مرور زمان فاصله  يكه باعث م

 است. نديفرا نيا جهيها و ... نت يترک منزل بدون اطالع، حرمت شكن ن،يفرزندان و والد نيب ديشد يها يريدرگ

 و اتالف وقت يوابستگ. 4-2-2
د. كنن يخود م نشاندن كاربر كجاي ايخود را بر يشوند كه همه سع يو تنوع همراه م تيچنان با جذاب نينو يها رسانهشبكه ها و 

 جز اتالف وقت يا جهيآنها اختصاص بدهند كه نت يافراد تا ساعت ها، زمان خود را بر رو يشود برخ يباعث م تيو جذاب يتنوع، سرگرم نيا

ات مشاهده كند، دچار احساس يليبرنامه را به هر دل كيفرد نتواند  يكه اگر زمان يشود؛ به طور يم يوابستگ جاديا باعث يگاه يندارد و حت

 .گره خورده استيا شبكه او با نبض رسانه  يخواهد بود، انگار نبض زندگ ليرفع آن دل يشود و دائما در پ يم يمنف
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  يلیتحص یعملکردها افت. 5-2-2

شود؛  يم انيدانش آموزان و دانشجو يليتحص ياز شب، باعث كاهش عملكردها يآن هم تا پاسو شبكه ها  از رسانه ها استفاده

 . گذارند يخود م يدرس فيانجام تكال يبرا زيرا ن يزنند و وقت كم يكه در كالس درس دائما چرت م يبطور

 يسالمت جسمان ديتهد. 6-2-2

دن گر د،يسردرد شد يها نهيتواند زم يخود م نيشود كه ا يم يحركت يسكون و ب جاديباعث ا نينو يمفرط از رسانه ها استفاده

 .[9] اضافه وزن و ... را فراهم كند د،يدر د يدرد، اختالالت خواب، خشك شدن چشم ها و دشوار
 

 . مواد و روش ها3

  و روش نمونه گیریآماری . جامعه و نمونه 1-3
سال( و به دور از هر  17نفره متشكل از مردان و زنان و طيف سني نا همگون )باالي  111محدوده آماري اين تحقيق يك جامعه 

گونه محدوديت و شرطي به لحاظ ويژگي هاي فردي و گروهي از قبيل سطح تحصيالت، وضعيت اقتصادي، غناي فرهنگي  و .... مي باشد 

تصادفي ساده تعداد از مناطق مختلف شهرستان كرج با سطح درآمد و رفاه اجتماعي متفاوت كه تفاوت با استفاده از روش نمونه گيري 

 فرهنگي و قوميتي نيز داشتند براي اين پژوهش انتخاب شدند.

                                                                           اطالعات یروش جمع آور. 2-3

 كرتيل فيآن بر اساس ط ينمره گذار وهيش .مي باشدسوال  21شامل  محقق ساخته كهجمع آوري اطالعات از طريق پرسشنامه 

 مي باشد. 85/1و  79/1پايايي و روايي اين آزمون كه به وسيله آلفاي كرونباخ محاسبه شده و بوده  يا نهيگز 5

 

 . تجزيه و تحلیل اطالعات 4
 تحليل اطالعات مبتني بر مقياس نسبي مي باشد و از  طيف بوگاردس استفاده شده است.مبناي سنجش در تجزيه و 

 (1جدول شماره )

 كامال مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كامال موافقم سواالت

1 31 48 - 15 7 

2 41 33 - 18 9 

3 19 71 - 7 4 

4 8 85 - 5 2 

5 12 31 - 41 16 

6 57 - - 5 38 

7 67 8 - 18 7 

8 54 22 - 19 5 

9 48 23 - 21 9 

11 53 36 - 9 2 

11 14 18 3 41 25 

12 64 11 2 19 5 

13 13 31 1 36 21 

14 8 21 1 46 25 

15 63 12 2 13 11 

16 52 11 - 33 4 

17 45 23 - 31 7 

18 9 51 3 28 11 

19 83 9 - 6 2 
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21 8 59 - 21 12 

 

 : ديحاصل گرد ليذ جيصورت گرفته نتا یها يتوجه به بررس با

 دانند .                                                                                            يم يكامال ضرور يامر يرا در جوامع اجتماع ياجتماع ياستفاده از شبكه ها ينسب تاكثري با افراد 78% – 1

موثر  جامعه كامال كيافراد  يدر باال رفتن سطح آگاه ياجتماع يدر شبكه ها تيمعتقدند كه عضو ينسب تاكثري با افراد 73% – 2

 است .                                                                          

بند و  يب وعيو ش جيساز  ترو نهيتوانند زم يم يتا حدود ياجتماع يباورند كه شبكه ها نيبر ا ينسب تاكثري با افراد 89% – 3

 در جوامع باشند .                                                   يبار

 يب تربه مراتب مطلو يكه اشخاص استفاده  شوديباالتر باعث م التياعتقاد دارند كه سطح تحص ينسب تاكثري با افراد 93% – 4

 شبكه ها داشته باشند .                                       نياز ا

 يمنف يامدهايدر جهت محافظت جامعه از پ ياقدام مناسب و بازدارنده ا نگيلتريمعتقدند ، ف ينسب تاكثري با اشخاص 43% – 5

 .   مي باشدشبكه ها  نيا

 يشبكه ها  به مراتب اقدام نيو شناخت مردم از ا يسطح آگاه شينظر راسخند كه افزا نيمطلق بر ا تاكثري با افراد 57% – 6 

                                  باشد .                           يم يو قطع دسترس نگيلتريتر از ف مناسب

ر د يموثر ارياقدام بس ياجتماع يراجع به مخاطرات موجود در شبكه ها يمعتقدند ، اطالع رسان ينسب تاكثري با افراد 75% – 7

 باشد .                           ياز آنها م يريشگيجهت كنترل و پ

 يرا برا يشوند كه اغلب ، همسران زمان كمتر يباعث م ياجتماع ياعتقاد دارند كه شبكه ها ينسب تيص با اكثراشخا 76% – 8

           دهند .                                     صيبا هم بودن تخص

حريم خانواده و ارزش هاي جامعه نقش موثري در برهم زدن  ياجتماع يمعتقدند كه شبكه ها ينسب تياشخاص با اكثر 71%  - 9

 دارند.

ر اخبار و اطالعات نادرست وتبديل آن به يك باور در نش ياجتماع يباورند كه شبكه ها نيبر ا ينسب تاكثري با افراد 89% – 11

 موثري دارند.عمومي نقش 

به  افراد مجرد و متاهل يآنها برا راتيو تاث ياجتماع ياستفاده از شبكه ها تيفيمعتقدند كه ك ينسب تاكثري با افراد 32% – 11

 است .                                                          زانيم كي

در  آنان يريپذ بيدر آس يتواند عامل موثر يافراد م و سن تيرا دارند كه جنس دهيعق نيا ينسب تاكثري با اشخاص % 74 – 12

 باشد .                                                        ياجتماع يشبكه ها

 موافق هستند .                                                                                                        ياجتماع يخانواده خود در شبكه ها ياعضا تيبا عضو ينسب تاكثري با افراد 43% – 13

مناسبي  و همدمدوست  تا كنند يبه كاربرانشان كمك م ياجتماع يكه شبكه ها هيفرض ني، با اينسب تاكثري با اشخاص 28% – 14

 .                                                      پيدا كنند موافق هستند

و  ياع، اجتميفرهنگ ديعقا انيدر  ب يشتريب ياز آزاد ياجتماع يمعتقدند كه افراد در شبكه ها ينسب تاكثري با افراد 75% – 15

 نسبت به سطح جامعه برخوردارند.                             ياسيس

دغه باشد تا افراد دغ يتواند عامل ينم ياجتماع ياند كه گذراندن وقت در شبكه ها دهيعق نيبر ا ينسب تاكثري با افراد 63% – 16

 بسپارند.             يو مشكالتشان را به فراموش يفكر يها

 يبه امور شخص يدگيافراد از رس شود يباعث م ياجتماع يمعتقدند كه استفاده از شبكه ها ينسب تاكثري با اشخاص 68% – 17

 خود غافل شوند.                                                          

اشگرانه افراد رفتار پرخ شود يشبكه ها باعث م نيكاربران در ا تيباورند كه ممانعت از فعال نيبر ا ينسب تاكثري با افراد 59% – 18

                  از خود نشان دهند.                        يو عصب

 جاديا ادياعت يو نوع يتواند در شخص وابستگ يشبكه ها م نياعتقاد دارند كه استفاده مداوم از ا ينسب تاكثري با افراد 92% – 19

 نماد.                                                                     

 يم داريوقت ب ريشبكه ها تا د نياز حد از ا شياستفاده ب ليمعتقدند كه معموال كاربران به دل ينسب تاكثري با افراد 67% – 21

 كاهند.                                      يمانند و از ساعت خواب خود م
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  یریگ جهینتبحث و 

 نيا يمنف يكنترل بازتابها يبرا يعنوان راهكار مناسب چيبه ه ياجتماع يها تيو كال اعمال محدود يو قطع دسترس نگيلتريف

الزم افراد جامعه را به سمت  يها و آموزش ها يسطح آگاه شيدارد. در واقع بهتر است با افزا يعكس را در پ جيو بعضا نتا ستين دهيپد

بستر الزم را فراهم آورند تا افراد  ديتمردان بانمود. دول نهيشبكه ها سوق داد و در مقابل مخاطرات آن واكس نيا زاستفاده مطلوب و درست ا

 يردسطوح ف يفرصت در جهت اعتال كيو كدام ابزار آن  ديتهد كي دهيپد نيكه كدام بخش از ا ابنديدست  يبلوغ فكر نيجامعه خود به ا

 اشان است.                                   ياجتماع

استفاده از  بيفرد از معا يدوستان واقع يبه جا يدوستان مجاز ينيگزيكاربران و جا يو عاطف ياجتماع يهادر ارتباط اختالل

                                                      .                                                                            باشديها مشبكه نياستفاده مدام از ا جهيو نت گذاردياست كه به طور ناخودآگاه بر فرد اثر م يمجاز يهاشبكه

كه در طول ساعات  يمثال فرد يدارد، برا آوراديموارد اعت ريمحتوا با سا ثيهم از ح يشباهت يمجاز يهابه استفاده از شبكه ادياعت

روزمره چون كار، مطالعه، خواب و... باز  يزندگ يهاتيفعال يارياز بس كندياستفاده م ياجتماع يهاشبانه روز به طور مداوم از شبكه

 .                                                                                             ماننديم

 يگاه " :كنديم انيافراد انجام داده ب نيا يكه بر رو يدانشگاه تهران در مطالعات اديمركز علوم اعت ريمد يبيحب نيمحمد حس دكتر

اجعه مواد مخدر است به من مر ريمشكل تحت تاث نيا نكهيدارند به تصور ا هيشان در مدرسه گالفرزند نوجوان فيكه از عملكرد ضع ينيوالد

. ماننديشان باز مروزمره يهاتيو فعال هاتيكه از خواب، خوراک، مسئول شونديغرق م يمجاز ياين نوجوانان چنان در دنيكنند. ا يم

    .                                                                                                                             [11] "اند معتاد شده نترنتينوجوانان به ا نياست كه ا نيا يمسئله اصل

 يهاكه در شبكه ياطالعات شخص ايزننده، عكس  اميدارند؛ هر پ افراد را يزندگ دنيقدرت بر هم زدن روابط و از هم پاش هاشبكه

 يهااز موارد طالق در كشور ياريبس يخود فرد به كار برده شود، چنانكه در بررس هيبعدها عل توانديم شوديتوسط افراد استفاده م ياجتماع

 مشهود و ثابت شده است.                                                 مرا نيا يغرب

 يكردن صفحه شخص كردن و چكاست، چت  يمجاز ياجتماع يهاشبكه يكژكاركردها گريفرد از د ياختالل در بازده شغل جاديا 

 يفرد انجام م يادار يزمان در ساعات كار نياز ا يو طبعا قسمت رديگياز فرد در طول شبانه روز م ياريوقت بس ياجتماع يهادر شبكه

 .                                                                                       شوديها مشبكه نيناآگاهانه در استفاده از ا يدر كوتاه مدت هم باعث عادت ياجتماع يهاشبكه ربودن مداوم د نيشود، آنال

بدون  و روديم يمجاز يسراغ فضا يكه فرد با قصد و هدف خاص كنديم دايبروز پ شتريب يها زمانشبكه نيبه استفاده از ا ادياعت

اسمارت   ،چون تبلت ها دتريجد يهايروزافزون فناور شرفتيكند، البته پ يم دايورود پ ياجتماع يهابه شبكه ارياختيمتوجه باشد ب نكهيا

 يماعاجت يهاروز به شبكه كي نكهيكه خاطر فرد از فكر ا ييتر نموده است تا جاها آسانشبكه نيرا به ا هايابيدست هنگونيها و ... افون

 .       شودينداشته باشد مشوش و نگران م يدسترس

 ياطارتب لهيبه وس هاشبكهرسانه ها و  نيباعث شده تا ا يمجاز يدر فضا ياجتماع يهاشبكهرسانه ها و آنكه رشد روزافزون  جهينت

 يادهنيها در آكه استفاده از آن روديروزمره افراد گمان نم يهاتيها در فعالشبكهرسانه ها و  نيا ريشوند و با توجه به تاث ليتبد يضرور

فهم  يو سالم و در جهت تعال حيصح ريدر مس يكه به چه نحو رنديبگ ميآگاهانه تصم ديبا كهخود كاربران هستند  نيو ا ابديكاهش  كينزد

 .                                                                 نديها استفاده نماشبكه نياز ا يو خرد جمع

ه ب يزمان و مكان در هر قيطر نياز ا تواننديها ماست كه آن نيآورده ا ينوع از روابط رو نيبه ا يكه نسل كنون يلياز دال يكي

شده است و وجود امكانات  ليتبد شرفتهيبزرگ در جوامع پ يروزها به معضل نياست كه ا يابپردازند؛ زمان، مسئله گرانيارتباط با د

 بشر انتخاب شده است.  يمناسب، از سو يحلّ ارتباط، به عنوان راه يراربرق يبرا كيتكنولوژ

ناگفته پيداست كه حجم، سطح و ضريب اين مخاطرات در كشور ما به مراتب نسبت به ساير كشورها بيشتر و حادتر مي باشد، زيرا 

دهه از حيات خود، بر آرمان هاي قدسي و ديني، پاي مي  چهار ايران به عنوان كشوري كه تجربه انقالبي مردمي را دارا مي باشد و در طول 

قدرت هاي طماع بين المللي خطر آفرين است و ايران به عنوان يكي از كانون هاي مورد تهاجم آنان مطرح مي باشد بي فشارد مسلماً براي 

گمان اين مسئله، بايد مسئوالن و روشنفكران جامعه ما را در انجام رسالت فرهنگي خود در پاسداري از آرمان ها و مقابله با تهاجمات 

ام ، ناكي نوينتوسط رسانه ها و برهم زدن ثبات و امنيت كشور آنان را در تحقق تهاجم فرهنگي،تا زد. فرهنگي، راسخ تر و استوارتر سا

 گذارد. 
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 شنهاداتپی 

، يمعضل نيحل چن يبرا راه كي دي؛ شا رديرا بگ يكيزيروابط ف يجا دينبا گاهچيه نيكه تعامالت آنال ياصل اساس نيتوجه به ا با -1

بل فرد مقا تيو شخص دي، محدوده روابط خود را مشخص نما يو فرد ياجتماع يازهايبر اساس ن يكيزيف طيباشد كه ابتدا فرد در مح نيا

                       .بپردازد نيآنال يروابط خود در فضاسپس به ادامه  وبشناسد  يرا به خوب

خود  نيآنال ياز وقتش را به انجام كارها يدر ذهن خود داشته باشد كه همواره زمان مشخص زياصل را ن نيا يستيبا كاربر -2

 كند.                                                                                                                    زيپره ياجتماع يهاساعته در شبكه نيچند يهاو چت مورديب يكه از انجام جستجوها كنديامر به او كمك م نياختصاص دهد . ا

اثرات  ايو  تسين يها درماندرد يبعض يبرا يگاه رايز ميبپرداز يريشگيبه پ ميدرمان شو نديفرآ ريدرگ نكهاز آ شيبهتر است پ -3

 .    شوديمترتب م زيآن مشكل نه تنها بر خود فرد بلكه بر خانواده و جامعه او ن

 يمجاز ياست و با سرعت يمجاز يكه وب موجود مينكته را در نظر داشته باش نيا يستيهمواره با يگام شدن با تكنولوژهم يبرا -4

ايجاد  اشد.ب برترنهيهر يآن تكنولوژ تيرياز تعامل و مد يتكنولوژ كيتكامل  روند ينيبشيممكن است عدم پ ي، لذا گاهكنديم رييتغ

بت آنان رغباشد كاربران  كه در برگيرنده نيازهايشبكه هاي اجتماعي و پيام رسان داخلي با امكانات و ويژگي مناسب  و بسيار كم هزينه 

 از شبكه هاي خارجي مصون مي دارد.به استفاده از اين شبكه ها افزايش داده و از آسيب استفاده  را 
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 راجعممنابع و 
 ، انتشارات لندن )سيج( ، ترجمه فرشته نيكوفر 1991اسكات جان ، تجزيه و تحليل شبكه هاي اجتماعي ،  [1]

 ، انتشارات هرمزان 1، جلد  1391در جوامع به اصطالح مدرن ،  ياجتماع ياروانه ، پدرام ، نقش شبكه ها [2]

 1381ترجمه عباس گيلوري و علي رادباوه نشر كتابدار، اينترنت و جامعه، نوشته جيمز اسلوين، [3]

 1377 ران،يتهران، انتشارات موسسه ا ار،يصالح  نيغالمحس يپاستر، مارک، عصر دوم رسانه ها، ترجمه  [4]

 نوشته هنسون، اوماناروال ترجمه داوود حيدري،چاپ سوم،تباطي در كشورهاي درحال توسعه،تكنولوژي هاي جديد ار [5]

 1385 ،يتهران، نشر ن وود،يان ان و هال يعصر س ،يمحمد مهد ،يسمت [6]

 1383ابرار،  يالملل نيب قاتيمطالعات و تحق يفرهنگ يجنگ نرم. موسسه  د،يپور، حم يائيض [7]

 1381تهران، نشر فاران، ،يارتباط جمع ميو مفاه اتيبر نظر يمهردادف هرمز، مقدمه ا [8]

 1389فتح،  تيو رسانه، انتشارات روا يروان اتيحجت اله، عمل ،يمراد [9]

 ، انتشارات دانشگاه تهران          1، ج  1391،  يمجاز يها يو ناهنجار يقيحق ي، هنجارها نيمحمدحس يبيحب [11]
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