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چکیده:
در دو دهه اخير ،پديدهاي نو بنام شبکههاي اجتماعي باعث تأثيرا جدي بر نهاديترين نهاد اجتمداع -كده خدانواده
ميباشد -گذاشته است؛ از اين رو الزم است بررسي كنيم تا دريابيم اين پديده چه آثدار سدازنده و چده آثدار مخربدي
براي خانواده ها به همراه دارد اين شبکههاي اجتماعي مجازي با هدف كداهش اتدالف وقدت ،سدرعت بخشديدن بده
ارتباطا بين فواصل دور ،كاهش هزينههاي ارتباطي و افزايش كيفيت ارتباطا زيدر حضدوري بوجدود آمدندد .ايدن
شبکهها همچنين تأثيرا مهمي را بر ميزان و كيفيت مشاركتهاي اجتماعي در جوام مختلم گذاشتهاند تدا جدايي
كه اخيرا برخي از آنها دقيقا با هدف توسعه مشاركتهاي مردمي در زمينههاي خا

ايجاد شدهاند از اينها گذشدته

فرصتهاي شغلي فراواني نيز بوجود آوردهاند تا افراد خالق و نوآور بتوانند بسادگي نان قدوه تفکرشدان را بخورندد از
آنجا كه اين شبکهها محل تجم ميليوني و حتي ميلياردي كاربران اينترنت هستند ،آگاهيهاي عمومي نيز سادهتر و
بسيار كم هزينهتر و با كيفيتي بيش از پيش قابل اطالع رساني ميباشند اما آسي هداي ناشدي از اسدتفاده ناصدحيح
اين شبکهها امروزه بطور چشمگيري در جوام جوالن ميدهند از روابط نامشروع و خيانت زوجين گرفته تا تسدهيل
نفوذ به حريم خووصي خانوادهها ،همگي آسي هايي هستند كه شايد هيچوقدت جبدرانپدذير نباشدند در پدي ايدن
تأثيرا  ،پيامدهاي سنگين ديگري هستند از جمله شکستهاي عاطفي كه باعث مرگ تدريجي افراد و از بدين رفدتن
روح و سرزندگي جامعه ميشوند از ديگر آثار مخرب اين ابزارهاي ارتباطي افزايش نرخ طالق است كه باعث كداهش
اعتبار و ارزشهاي معنوي جوام است اما اينها مشکالتي هستند كه شبکههاي اجتماعي در بعدد اجتمداعي در پدي
آوردهاند مشکال فردي نيز در پي استفاده كنترل نشده از شبکههاي اجتماعي بوجود ميآيند كه از جمله آنها مدي-
توان آسيبهايي كه به بينايي افراد وارد ميشود ،بر هم خوردن نظم خواب و برنامه ي روزمره ،چاقي و تنبلي جسدم،
كاهش تواناييهاي ذهني و در نتيجه افت تحويلي دانش آموزان و دور شدن از اهداف مهم زندگي فردي را نام بدرد
در اين مقاله ضمن برجسته ساختن اهمي ت نهاد خانواده و مورد تهديد قرار گرفتن آن از سوي شبکههداي اجتمداعي
مجازي ،پيشنهاداتي به منظور آشنايي هر چه بيشتر خانوادهها با تهديدا فضاي مجازي و استفاده صدحيح از فضداي
مجازي و نيز راهکارهايي جهت پيشدگيري و كداهش تهديددا اينترنتدي در ابعداد مختلدم و خدانواده بدا توجده بده
هنجارهاي جامعه ارايه شده است
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واژگان کلیدی :شبکههای اجتماعی ،تأثیرات مثبت ،تأثیرات منفی ،خانواده
.1مقدمه
در قرن بيستم با پيشرفت هايي كه در حوزه ي علم و فناوري صور گرفته ،ابزارها و راه هاي ارتباطي ميان انسان
ها دستخوش تغييرا و تحوال بسياري شده است و بشر شاهد پيدايش نظام هايي از ارتباطا مي باشد كه توزي
و انتقال سري و گسترده ي پيام ها از ي نقطه در جهان به نقاط ديگر امکان پذير ساخته است يکي از بارزترين
آنها اينترنت است كه در دو دهه ي اخير رشد سريعي داشته ودر همه ي كشور ها در حال تبديل شدن به جزيي از
زندگي مردم مي باشد،تکنولوژي اينترنت به افراد كم مي كند از محدوديت هاي جغرافيايي رها شده از زمان و
مکان فراتر روند و در دنياي شبکه اي به خالقيت و ارتباط با ديگران بپردازند همين گستردگي و پيشرفت روز افزون
اينترنت و نيازهاي جامعه ي بشري به ارتباطا بيشتر،باعث بوجود آمدن شبکه هاي اجتماعي مجازي شده است در
سال هاي اخير گرايش به سمت اين شبکه ها به طور چشم گيري افزايش يافته،تا جايي كه بر زندگي افراد و خانواده
ها تأثيرا قابل مالحظه اي گذاشته است بسياري از پژوهشگران و جامعه شناسان در پژوهش هايي كه بر روي
اينترنت و تأثيرا اجتماعي،آن انجام داده اند به اين نتيجه رسيدند كه اينترنت عالوه بر اينکه ميتواند باعث تسهيل
روابط اجتماعي افراد شود ،ميتواند آسي هايي نيز در حوزه ي خانواده و جامعه بوجود آورد شبکه هاي اجتماعي
مجازي با اهداف مختلفي ايجاد شده اند و كاربران زيادي را به سوي خود جذب مي كنند و با ارايه ي سرويس ها و
خدما متنوع هم زندگي را براي خانواده ها و جوام آسان ك رده و هم باعث بوجود آمدن مشکال و مسائلي براي
آنها شده است به تعبير رهبر معظم انقالب اسالمي" :استفاده از فضاي مجازي مانند ي چاقوي دو لبه است" كه
ميتواند تأثيرا عميق و همه جانبه اي بر حيا اجتماع داشته باشد و هم نهاد خانواده را به عنوان يکي از عوامل
موثر و تعيين كننده در زندگي اجتماعي فرد را تحت تأثير قرار دهد جوام بشري بدون وجود سازمان خانواده
تداومي نخواهد داشت به همين دليل تضعيم و كم رنگ شدن كاركردهاي اين نهاد مهم ميتواند باعث بروز بحران
هاي عميقي هم چون انحرافا ،آسي ها و مشکال اجتماعي و فرهنگي در جوام بشود
.2تعاریف :
الف) شبکه های اجتماعی

1

انسانها از قرن ها پيش كه گرد آتش مي نشستند و براي يکديگر داستان نقل ميكردند در حال تشکيل شبکه هاي
اجتماعي بودند اما چيزي ك ه باعث شده است شبکه ي اجتماعي امروزه بيشتر از هميشه مورد توجه قرار بگيرد
بوجود آمدن ابزار هاي ديجيتال و كم آنها به توسعه ي شبکه هاي اجتماعي بوده است شبکه ي اجتماعي
اصطالحي است كه براي نخستين بار در سال  1954تو سط جان بارنز كه در حوزه ي انسان شناسي اجتماعي در
بخشي از نروژ فعاليت داشت براي توصيم رابطه ي بين انسان ها و تحليل مکانيزم هاي ارتباطي و توميم گيري آنها
به كار برده شد و هنگامي بوجود مي آمدند كه ساختاري از گره هاي مرتبط به هم شکل گيرد كه اين گره مي
توانست ي فرد ،ي گروه يا ي سازمان باشد و يا به تعبيري مي توان گفت  :شبکه هاي اجتماعي به معناي
نمايش و مطالعه ي ارتباط بين اين گره ها ،جريان دانش و اطالعا آنهاست اين سايت هاي شبکه هاي اجتماعي
مبتني بر وب هستند و با اتوال مردم و گره ها به يکديگر سب اشتراک گذاري اطالعا از طريق اينترنت مي شوند
و داراي ويژگي هاي زير مي باشند :
 ارايه ي خدماتي مانند چت ،وبالگ نويسي ،ايميل ،پيام هاي فوري ،ويديو وsocial network
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 -ساخت ي

پايگاه داده از كاربران كه باعث ميشود تا كاربران دوستان خود را بيابند

 ايجاد جوام و گروه هاي مختلم فراهم كردن زمينه اي براي مالقا با افراد ديگرو
ب) تعریف خانواده واهمیت آن:
در هر نهاد اجتماعي خانواده به عنوان عنور اصلي ،سلول بنيادي ،خشت بناي جامعه ،كانون اصلي حفظ سنت ها،
هنجارها و ارزشهاي اجتماعي محسوب مي گردد كه سالمت آن عامل پيشرفت و رشد اجتماع خواهد بود و
نابساماني و بيماري آن جامعه را دچار آسي مي كند ك ه البته اين عوامل سوق دهنده و بازدارنده بستگي به روابط
درون خانواده و تا حدودي به روابط بين افراد در اجتماع بر مي گردد .خانواده در تمام فرهنگ ها كانون شکلگيري
هويت فرد است هيچ فردي جدا از خانواده اش قابل تعريم نيست و خانواده ركن اصلي سازنده ي فرد و شخويت
اوست و عامل اصلي در تربيت جسم و روان افراد نيز مي باشد كه اين خود عامل اصلي موفقيت انسان در تمام
مراحل زندگي مي باشد؛ چرا كه وقتي فرد از لحاظ روحي و رواني به آرامش كامل برسد ،ميتواند تمام كارهاي خود
را به سمت هدف اصلي سوق دهد و نتيجه ي خوبي براي او رقم بزند از زمان آفرينش بشر تا كنون انسان موجودي
اجتماعي بوده است و بر خالف برخي موجودا تمايل به زندگي گروهي و دسته جمعي داشته است به اين خاطر
كه رشد و بالندگي او در كنار ساير اعضاي در كانون خانواده فراهم مي گردد و اگر زماني فردي از افراد نتوانست
بوور گروهي زندگي ك ند و از گروه جدا شد خو به خود نسل آن فرد هم قط مي گردد و انسان براي ادامه ي
نسل ناگريز از زندگي اجتماعي و خانواده است
.3ضرورت و اهمیت بررسی موضوع
تا ي دهه پيش دسترسي به شبکه هاي اجتماعي ،به صور امروزي امکان پذير نبود براي مثال ،هنگامي كه رسانه
ي اجتماعي فيسبوک راه اندازي شد ،امکان استفاده از آن تنها براي دانشجويان و اساتيد ميسر بود در ايران نيز
دسترسي به نرم افزار هاي رسانه اي و اجتماعي ،ملزم داشتن ي تلفن همراه بود؛ كه در آن زمان هر شخوي نمي
توانست ي تلفن همراه داشته باشد چه با توجه به محدويت سني كه خانواده ها براي فرزندانشان قائل مي شدند و
چه با توجه به قيمت هاي دست نيافتني كه تلفن هاي همراه در آن زمان داشتند از اين گذشته ،اينترنت هم به
شکل امروزي همه جا فراگير نبود و سرعت دسترسي آن نيز بسيار محدودتر بود اما امروز چطور؟ حتي بدست
كودكاني كه سنشان قد مدرسه رفتن هم نمي دهد ،تلفن همراه و يا تبلت هاي هوشمند ديده ميشود كه امکان
دسترسي به اينترنت و رسانه هاي اجتماعي را براي آنان آسان مي سازد گروه ها و رده هاي سني باالتر نيز كه ديگر
جايي براي حرف زدن باقي نگذاشته اند اين پديده كه گاهي انقالب اطالعا و ارتباطا ناميده ميشود ،باعث
پيداش نگراني هاي زيادي در زندگي روزمره افراد ،بخوو والدين شده است كه چگونه فعاليت هاي فرزندان خود
را كنترل كنند؟ آيا باي د آنها را كامال از دسترسي به اي ن ابزارها محروم كرد؟ يا با خيال راحت مي توان آنها را در اين
فضاها رها كرد؟ چکار بايد كرد تا افراد بتوانند بين استفاده از اين فضاها و انجام فعاليتهاي روزانه تعادل برقرار كنند؟
گسترش روز افزون رسانه هاي اجتماعي در ميان رده هاي سني مختلم نيازمند بررسي رفتار هاي فردي و اجتماعي
افراد جامعه مي باشد بعضي ها با افراط و تفريط در مورد فوايد و مضرا رسانه هاي اجتماعي و فناوري هاي جديد
با سعي در بد نشان دادن آنها ،باعث كنجکاوتر كردن و تشويق افراد براي استفاده ي بيشتر از اين ابزارها مي شوند
برخي نيز باعث برداشت هاي كامال منفي شده و ديگران را از استفادهی آنها مي ترسانند و چهرهی اين رسانه ها را
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بسيار ناخوشايند نمايان مي كنند در همين زمينه ،افزايش توجه كابران اينترنتي به رسانه هاي اجتماعي و رشد
سايت ها در فضاي مجازي در سال هاي اخير موج شده است ،مطالعا علمي دربارهی شبکه هاي اجتماعي در
مراكز دانشگاهي و پژوهشي مورد توجه بيشتري قرار گيرد اين پديدهی اجتماعي در فرهنگ نو ظهور ايراني ،منجر به
تأثيرا جدي و گاه جبران ناپذير در كانون گرم خانواده ها شده است اما متاسفانه ،در ايران ،در عرصهی سياست
گذاري فضاي مجازي ،بويژه رسانه هاي جديد ،توجه چنداني به نيازهاي ارتباطي مخاطبان ايراني در پيوستن به
شبکه هاي اجتماعي نشده است در حقيقت نگاه منفي بر تحوال فناوري در عرصه رسانه هاي جديد و بي توجهي
به نيازهاي ارتباطي مخاطبان ،نه تنها ما را از شناخت علمي اي نگونه نيازها دور مي كند ،بلکه زمينه را براي
تأثيرگذاري اين رسانه ها كه در بسياري از مواق همسو با مناف ما نيست فراهم مي آورد بنابراين بررسي اين پديده
و شناخت فوايد و مضرا  ،دانستن ي تعريم كلي ،و بررسي راهکارهاي پيشنهادي براي برخورد با اين پديده ،براي
خانوادها ،امري ضروري است.
.4تاریخچه:
دراين بخش به بررسي تاريخچه شبکه هاي اجتماعي و زمينه ايجاد آنها مي پردازيم:
در حقيقت شبکه هاي اجتماعي حقيقي تاريخچه اي به قدمت تاريخ داشتند و انسان بر اساس طبيعت اجتماعي
خويش در هر فضايي ،از شبکه ارتباطي خا خود برخورددار بوده است اما اصطالح شبکه هاي اجتماعي در سال
 1954براي نخستين بار توسط آقاي جي اي بارنز 1مطرح شد و از آن پس به سرعت به شيوه ي كليدي در تحقيقا
و مطالعا بدل گشت
با شکلگيري دنياي مجازي به موازا دنياي حقيقي ،ظرفيت هاي ويژه و حجم اطالعا زيرقابل تووري كه در آن
مبادله ميشود و همچنين سياست هاي خا در سال 1960نخستين بار بحث شبکه هاي اجتماعي در دانشگاه ايلي
نيوز اياال متحده آمريکا مطرح شد پس از آن در سال 1997نخستين سايت شبکهی اجتماعي به
آدرس  http://www.Sixdegress.comراه اندازي شد خدما اين سايت با وجود داشتن ميليون ها عضو فقط
به تنظيم پروفايل و امکان ارسال و دريافت در خواست دوستي از ديگر اعضا محدود مي شد به همين خاطر در
سال 2000تعطيل شد در اين دوران يعني از سال  1999تا سال  2001وب سايت هاي اجتماعي ديگري با امکانا
جديد هم بوجود آمد كه افراد را به ايجاد صفحا تخووي ،شخوي ،حرفه اي و دوست يابي ترزي مي كردند اما
سال  2001با بوجود آمدن سايت هايي چون  :ريز ،1لينکد-اين2و فرنداستر( 3براي امور تجاري) ،كوچ سرفينگ 4براي
مسافر  ،ماي چرچ 5براي مسيحيان و موارد ديگر روند تخووي شدن شبکه هاي اجتماعي سرعت گرفت و كاربرد
شبکه ها از يکديگر متماي ز شد بعد از آن ،انفجار تجار در وب سايت هاي اجتماعي در سال  2002باعث بوجود
آمدن شبکه هاي اجتماعي فرنداستر ،اوركا  6و لينکد-اين شد و باعث شکوفايي قارچ گونه وب سايت هاي شبکه
هاي اجتماعي در اينترنت شد در سال  ،2004سايت هاي شبکه اجتماعي فرنداستر با  7ميليون كاربر و ماي
اسپي س 7با  2ميليون كاربر صاح بيشترين كاربران در اين حوزه بودند در همين سال شبکه ي اجتماعي فيسبوک
مارک زوك ربرگ در خوابگاه دانشگاه هاروارد راه اندازي شد سال  ،2005سال ظهور قوانين براي شبکه هاي اجتماعي
1 Ryze
2 Linkedin
3 Friendster
4 Couchsevfing
5 My Church
Orkut

6

7 My space
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بود زيرا بسياري از اطالعا شخوي افراد در اختيار اين شبکه ها بود و كه قوانين مشخوي براي حفظ اين اطالعا
و نوع ارتباطا ايجاد كردند و سرانجام سال  2006سال گسترش روز افزون كاربران و بازديد كنندگان وب
سايتهاي اجتماعي و هم چنين ساير سايت هاي ديگر شبکه هاي اجتماعي بوده است
.5تأثیرات وکارکردهای مثبت شبکه های اجتماعی:
.1.5مدیریت زمان
شبکه هاي اجتماعي ميتوانند باعث مديريت و كاهش اتالف وقت در زندگي روزانه شوند و به خانواده ها و افراد
كم كنند در مد زمان كوتاهي حجم عظيمي از اطالعا را دريافت و ارسال كنند بطوري كه امروزه مي بينيم
شبکه هاي اجتماعي انقالبي در زمينهی سرعت بخشيدن و انتقال اخبار هستند بسياري از خبرگذاري ها ،امروزه در
اين شبکه هاي اجتماعي فعالي ت دارند و اخبار را با سرعت بااليي انتقال ميدهند تا جايي كه ي فرد به راحتي
ميتواند تنها با خواندن تيترهاي اصلي مطال در اين شبکه ها ،از اخبار روزانه اطالع پيدا كند چرا كه اخبار بوسيله
صدها شبکهی اجتماعي بي درنگ و فوري به سراسر دنيا منتشر مي شوند
2.5صرفه های اقتصادی
بسياري از مردم جهان ،با اي جاد صفحه هاي شغلي در شبکه هاي اجتماعي و ارائهی تواوير و پيام هاي تبليغاتي،
محوول هاي خانگي يا فرهنگي خود را به كاربران معرفي مي كنند .كه يکي از داليل آن هزينه هاي خيلي پايين
داشتن صفحه در اين شبکه هاست كه هر كاربري را به استفاده از فضاي مجازي ،براي فعاليت اقتوادي ترزي مي
كند .در اين بين زنان خانه دار طبق شواهد ،بيشترين كاربران شبک ه هاي اجتماعي هستند كه هم زمان با انجام امور
روزانه و حضور در خانه ،از فعاليت هاي اقتوادي سودمندي نيز بهره مي برند؛ كه اين امر باعث بوجود آمدن
درآمدهايي در خانواده و كم به اقتواد آن ميشود عالوه بر اين شبکه هاي اجتماعي باعث بوجود آمدن مشازل
جديد و تبليغا رايگان مي شوند كه اين نيز به نوبه ي خود صرفه هاي اقتوادي قابل مالحظه اي را براي افراد به
ارمغان مي آورد كه از جملهی آهنا تبليغات رايگان است.
تبلیغات رایگان
اين سايت ها يکي از مناب مهم كس درآمد هستند از اين طريق كه كاربران شبکه هاي اجتماعي عالقه مندي هاي
خود را در سايت اعالم مي كنند و شركت هاي تبلي غاتي با آگاهي از اين عالقه مندي ها براي آنها آگهي مي فرستند
بسياري از شركت ها هم خود ،در شبک ه هاي اجتماعي صفحه شخوي دارند و با مشتريان خود و ساير شركت ها
ارتباط برقرار مي كنند از طريق شبکه هاي اجتماعي مي توانيم تبليغا مربوط به كاال ها و خدما شركت خود را
در ي لحظه به ميليون ها نفر در سراسر دنيا بفرستيم و بدون هيچ محدوديتي و هيچ گونه هزينه اي براي كاال ها و
خدما مان مشتري پيدا كنيم
 .3.5ارتباطات
توانائي اينترنت جهت دسترسي افراد سرتاسر جهان به يکديگر ،بدون در نظر گرفتن موقعيت اقتوادي ،اجتماعي و
فرهنگي شان باعث استفاده روز افزون از اين تکنولوژي شده است شبکه هاي اجتماعي بعنوان يکي از محووال
اينترنت با گردهم آوردن دوستان ميتواند به افزايش ارتباطا انساني كم كند نحوهی تعامل و ارتباط را با دوستان
و همکاران را تغيير دهد همچنين اين شبکه ها روابط دوستي افرادي را كه در فاصلههاي جغرافيايي دور هستند،
مستحکم تر ميكند ،به وسيله شبکه هاي اجتماعي افراد ميتوانند روابط دوستانه و تجاري خود را گسترش دهند و
با يکديگر آشنا شوند همان طور كه اشاره شد اين شبکه ها افراد را در زمينه هاي مختلفي از جمله :برقراري
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ارتباطا فرا مرزي و جهاني،گسترش و تسهي ل روابط ،بهبود روابط خانوادگي و فاميلي و به اشتراک گذاري عالقه
مندي ها نيز ياري مي كند كه در زي ر بوور مختور به آن اشاره مي كنيم
 _3.5الف) برقراری ارتباطات فرا مرزی و آشنایی با افراد جوامع و فرهنگ های مختلف
جهاني و فرا مرزي بودن از ويژگي هاي منحور به فردي شبکه هاي اجتماعي است كه آنها را از ديگر رسانه ها
متمايز مي كند هر فردي در هر نقطه از جهان ميتواند از اين طريق به آساني به جديدترين اطاعا دست يابد
وجود زبانهاي مختلم در رسانه هاي اجتماعي ،امکان حضور تمام افراد جامعه را فراهم مي كند كه ميتوانند فرهنگ
حاكم بر جوام خود را به معرض ديد عموم بگذارند همچنين در اين شبکه ها ايده هاي جديد جهت گسترش
جامعه،معرفي شده و مورد بحث قرار ميگيرند سازمانها نيز ميتوانند فرهنگ و ديدگاه خود را در معرض ديد تمام
جوام قرار دهند
_3.5ب) تسهیل و گسترش روابط
قبل از اي جاد اين شبکه ها افراد براي انجام دادن كارهاي مختلم بايد مسافت زيادي را طي ميكردند و هزينه هاي
فراواني را متحمل مي شدند ،ولي امروزه با وجود چنين شبک ه هايي ديگر نيازي به هزينه هاي آنچناني يا تلم كردن
وقت نيست و تنها با حضور در اين فضاها مي توان بسياري از كارهاي سخت قديم را انجام داد شبکه هاي اجتماعي
در اي نترنت ،موج گسترده شدن دامنه ارتباطا شده است ما مي توانيم با عزيزان و دوستانمان كه مد ها از آنها
خبري نداشتيم يا از آنها بسيار دور هستيم معاشر كنيم و در ي مجموعهی گسترده تري به دوستيمان ادامه
دهيم و از عقايد و ساليق يکديگر استفاده كنيم و با هم به اشتراک بگذاريم درحاليکه اين كارها پيش تر يا ممکن
نبود و يا اينکه وقت گير و هزينه بر بود يکي از داليلي كه نسل كنوني به اين نوع از روابط روي آورده اين است كه
آنها ميتوانند از اين طريق در هر زمان و مکاني به ارتباط با ديگران بپردازند؛ زمان ،مسئله اي است كه اين روزها به
معضلي بزرگ در جوام پيشرفته تبديل شده است و وجود امکانا تکنولوژي كه براي برقراري ارتباط ،به عنوان راه
حلَّي مناس  ،از سوي بشر انتخاب شده است
_ 3.5پ) توسعه ی مشارکت های اجتماعی
در شبکه هاي اجتماعي همواره اعضاي شبکه بوور مستقيم يا زير مستقيم به شركت در فعاليتهاي واقعي در
زندگي اجتماعي تحري و تشويق ميشود تأثير گذاري قابل توجه شبکه هاي اجتماعي بر ميزان و كيفيت مشاركت
هاي اجتماعي در جوام مختلم به حدي بوده است كه اخيرا تعداد قابل توجهي از شبک ه هاي اجتماعي ،دقيقا با
هدف توسعه مشاركت اجتماعي مردم در زمينه هاي خا اي جاد شده اند كه يکي از مهترين نمونه هاي آن تبليغا
براي درست مورف ك ردن آب در تابستان گذشته بوده است كه موج شد افکار عمومي در اين زمينه متوجه بحران
آب بشوند
 .6اطالعات
استفاده از اين شبکه هاي و فضاهاي آموزش مجازي ميتواند افزون بر باال بردن سطح اطالعا عمومي ،در سطح
نظام آموزشي عالي ني ز موثر باشد به عنوان مثال آموزش دادن معلمان و افرادي كه در دورههاي كارورزي براي
تدريس هستند از طريق شبکه هاي اجتماعي ميتواند نمونه ي بارزي از كاربرد آموزشي شبکه هاي اجتماعي باشد و
اين خود موج صرفه جويي در فضاي آموزشي و هزينه ها ميشود
.7اثرات منفی شبکه های اجتماعی:
الف)خانواده
الف  )1-رابطه های مجازی و خیانت زوجین
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روابط اينترنتي ي

معضل رو به رشد است و پي بردن به اين روابط معموال همان واكنشي را در پي خواهد داشت كه

روابط واقعي نوع ديگر دارند گزارشها نشان ميدهد كه روابط اينترنتي ميتواند موج اختالفا زناشويي ،جدائي
و حتي طالق در ميان زوجين و خانوادهها گردد مطالعا پيشين ،جهت تقسيم بندي خيانت ،آنرا به سه نوع
جنسي ،عاطفي و اينترنتي تقسيم بندي كردهاند اما خيانت اينترنتي ميتواند هر دو جزء خيانت واقعي يعني جنسي
و عاطفي را نيز در خود داشته باشد يکي از جنبههاي مشترک در همه اين تعاريم ،پنهاني بودن يا مخفيانه بودن
چنين روابطي در ميان زوجين است اين رابطه ،زماني به عنوان خيانت تلقي ميشود كه فرد عليرزم داشتن ي
رابطه متعهدانه با فردي در دنياي واقعيت ،همزمان ،به طور پنهاني و دور از آگاهي شري زندگي خويش با ي
شري اينترنتي نيز رابطه عاشقانه يا جنسي برقرار ميكند خيانت از هر نوعي كه باشد موج سل اعتماد ميان
زوجين ميگردد به خوو در رابطه با خيانت اينترنتي اين حالت نمود بيشتري پيدا ميكند چرا كه رفتار خيانت
آميز معموال در منزل و در كنار همسر و دور از چشم او توسط وسيلهاي صور ميگيرد كه داراي موارف مثبت
ديگري هم هست مخفي نگه داشتن خيانت اينترنتي نسبت به خيانت واقعي بسيار آسانتر بوده و همچنين احتمال
بر مال شدن آن نسبت به خيانت واقعي نيز كمتر است بنابراين امروزه اين گونه فنَّاوري هايي كه از طريق موبايل به
سهولت در دسترس است نه تنها ( در صور استفاده ي نادرست ) باعث از بين رفتن كانون گرم خانواده و سردي
زوجين شود ،بلکه گاه ني ز فراتر رفته و منجر به طالق شود در شبکه هاي اجتماعي افراد با استفاده از كلما محبت
آميز و برخوردهاي متشخوانه و محترمانه درصدد برقراري ارتباطاتي خارج از چارچوب عرف جامعه و نظام خانواده
هستند كه اين موج پيدايش خيانت هاي پنهاني ميشود و بنيان و نظام خانواده را تهديد ميکند.
الف  )2-ورود به حریم خصوصی خانواده ها
احتمال شکست روابط در شبکه هاي اجتماعي بيش از روابطيست كه در دنياي واقعي داريم مطالعا نشان ميدهد
زماني كه يکي از زوجين بيش از حد درگير ي شبکه ي اجتماعي شود ،همسر او تمايل بيشتري براي نظار و
كنترل اعمال و رفتار او خواهد داشت كه اين موضوع ميتواند منجر به بحث هاي طوالني و در نهايت مرگ رابطه
شود سهيال زرآباديپور ك ارشناس ارشد مشاور خانواده در خوو به وجود آمدن سوء ظن و بدبيني در اثر استفاده
بيش از حد از فضاهاي مجازي ميگويد" :تکنولوژي به موازا محاسن و فوايدي كه در بر دارد؛ معاي و مشکالتي را
با عدم استفاده ي صحيح و آگاهي به وجود ميآورد درصور استفاده بيش از اندازه و نادرست از اين تکنولوژي،
ميتواند روابط اعضاي خانواده را دچار خدشه كند و ش و شبهه را در بين زوجين ايجاد نمايد و رقيبي جدي براي
زوجين و اعضاي خانوادهها شود همچنين هشداري براي خانوادههايي كه دچار سردي عاطفي يا طالق عاطفي
ميباشند؛ محسوب ميشود " شبکههاي اجتماعي كه نسل جديدي از ابزارهايي ارتباطي است؛ با اينکه زمان زيادي
از تولدش نميگذرد؛ اما به عنوان ي وسيلهي ارتباطي بين همگان مطرح شده است .اگر افراد در اين فضاها به
صور شايسته و مناس رفتار نکنند و به صور خودآگاه يا ناخود آگاه وارد انواع رابطهها شوند و به راحتي با انواع
كليپها و فايلها ارتباط داشته باشند ،بنيان خانواده متزلزل ميشود و ممکن است ناخودآگاه زوجين را از هم دور
كند و اسباب جدايي زن و شوهر را فراهم سازد عالوه بر سردي روابط ،عادي جلوه دادن روابط مجازي و رواج اين
نوع ارتباطا خود از عوامل مهم طالق محسوب ميشود
الف  )3-تأثیر آن بر طالق
تأثير استفاده از شبکه هاي اجتماعي بر افزايش تعارض هاي زندگي زناشويي طوريست كه برخي متعقدند بخشي از
افزايش آمار طالق به اين مسئله بر مي گردد استفاده ي دائم از شبکه هاي اجتماعي صدمه هاي جدي به شادي
زوجين مي زند در اين زمينه در ايران تحقيقا جام و كاملي كه بتواند همهی ابعاد مسئله را روشن كند انجام
نگرفته است اما طي مطالعاتي كه در مجلهی علمي (  )computers in human behaviorصور گرفت،
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محققان دريافتند كه استفادهی دائم از اين شبکه ها منجر به جدايي بين آنها ميشود در اين مجله به ارتباط
مستقيم بين شبکه هاي اجتماعي و كاهش كيفيت زندگي زوجين و خيانت در برخي ازدواج ها اشاره شده و با
برآورد نرخ طالق كه از تعداد حساب هاي كاربري فيسبوک بدست آمده است ،به اين نتيجه رسيده اند كه زماني كه
كاربران فيسبوک  %20افزايش داشته اند ،نرخ طالق  %4افزايش پيدا كرده است؛ و اين يعني اينکه با افزايش تعداد
كاربران شبکه هاي اجتماعي ميزان طالق ها نيز افزايش يافته است در تحقيق ديگري عنوان شده است :زوجيني كه
كمتر از رسانه هاي اجتماعي استفاده كردهاند  %88شادتر از زوجيني هستند كه دائم از رسانه هاي اجتماعي استفاده
مي كنند در طي ي تحقيق ديگر مربوط به شركت ( ،)slater and Gordonنشان داده شد كه حدود %17
زوجين بريتانيايي بر سر شبکه هاي اجتماعي هر روز بحث مي كنند همچنين به گفتهی رئيس سازمان بسيج رسانه
كشور  %68طالقها در  150كشور دنيا ناشي از رابطه يکي از زوجين با جنس مخالم در شبکههاي مجازي است
ب) فردی
ب  )1-جسمی
ب  )1-1-بی خوابی ها و تأثیرات منفی آن بر جسم
يکي از عوامل كليدي براي برخورداري از سالمت جسمي و روان كامل ،خواب كافي است و عوارض بي خوابي مکرر
بر هيچکس پوشيده نيست به تازگي مطالعه اي در خبرگزاريهاي مختلم منتشر شد ،كه نشان ميدهد افرادي كه
قبل از خواب ،با اينترنت و ديگر وسايل الکترونيکي سرگرم ميشوند ،بيشتر احتمال دارد كه بد خواب شوند به
گزارش رويترز ،در ي مطالعه مشخص شده كه نيمي از افرادي كه قبل از خواب حداقل ي و نيم ساعت را پاي
رسانههاي الکترونيکي مي گذرانند از ميزان كيفيت خوابشان كاسته ميشود بنابراين كيفيت خواب شبانه ،ميزان سر
حالي و تمركز افراد در طي روز با باال رفتن ساعاتي كه افراد پاي اين صفحههاي نوراني مينشينند ،كاهش مييابد
نکته جال اين كه در اي ن حالت لزوما مد خواب افراد كم ميشود ،بلکه برعک س ،حتي در مواردي كه كاربران
حرفه اي باشند ،زياد هم ميشود ،اما اين مد اضافه خواب ،نتوانسته ي استراحت واقعي را به آنها هديه دهد ،بلکه
آنها چنان بد خواب شدهاند كه اين مد اضافه تنها كسل ترشان كرده است
ب  )2-1-کاهش تعامالت فرد به فرد
اختالل در ارتباط هاي اجتماعي و عاطفي كاربران و جايگزيني دوستان مجازي به جاي دوستان واقعي فرد از معاي
استفاده از شبکه هاي مجازي است كه به طور ناخود آگاه بر فرد اثر مي گذارد و نتيجه استفاده مدام از اين شبکه ها
مي باشد زمان زيادي كه برخي افراد در شبکههاي اجتماعي مجازي ميگذرانند ،باعث ميشود زمان كمي براي
ارتباط آنها با ديگران در دنياي واقعي باقي بماند اين مسئله موج كاهش مهار هاي ارتباطي آنها ميشود براساس
نتايج تحقيقا مختلم ،اين افراد قادر نيستند به درستي و به طور موثر با ديگران ارتباط برقرار كنند
ب  )2-روحی
ب  )1- 2-آسیب های روحی و روانی
استفاده ي نادرست از شبکه هاي اجتماعي آسي هاي روحي و رواني بسياري براي فرزندان به همراه دارد و به مرور
زمان كانون خانواده را سست و تخري مي كند ري شه حضور مدام و مستمر فرزندان در شبکه هاي اجتماعي به
خاطر پر كردن خألهاي روحي و رواني و عاطفي است كه از سوي خانوادها مورد بي توجهي و زفلت شده است؛
بنابراين والدين امروز اگر براي فرزندان خود زمان نگذارند ،در آينده اي نه چندان دور آسي هاي اجتماعي بسياري
فرزندان شان را تهديد خواهد كرد اختوا ندادن زمان به فرزندان و كاهش تعداد فرزندان نيز يکي از داليل حضور
آنان در شبکه هاي اجتماعي مي باشد
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ب  )2- 2-افسردگی و انزوای اجتماعی
با توجه به مطالعا

اخير افرادي كه از شبکههاي اجتماعي استفاده اي اعتياد گونه دارند نسبت به افراد عادي

احساسا منفي بيشتري از جمله افسردگي را تجربه ميكنند افرادي كه قبال سابقه ابتال به افسردگي داشتهاند؛
بيش از ديگران در معرض خطر هستند در شرايط كنوني ،وجود تکنولوژيهاي جديد و به تب آن گوشيها و
تبلتها و حضور در فضاها و شبکههاي اجتماعي ،ارتباطا حضوري با اقوام ،دوستان ،خانوادهها و حتي زوجين به
صور مجازي در آمده است و هر فردي به گونهاي در فضاي مجازي زندگي و عمر خود را بي هدف سپري ميكند و
اولويتهاي زندگي خود را هم چون سالمت جسم و روح ،نيازهاي عاطفي و رواني خود و خانواده ،اشتغال ،پيشرفت
در ابعاد مختلم زندگي را رها كرده و كمكم بدون اينکه خود فرد متوجه شود ،رنگ ميبازد و كمرنگ ميشود حتي
با والدين ،همسر ،فرزندان خود آنگونه كه بايد ارتباط نخواهند داشت استفاده ي بيش از حد از اينترنت باعث به
وجود آمدن چارچوب تنهايي ،درون گرايي ،سردي ،گوشه گيري و افسردگي در افراد ميشود افراد در شبکههاي
مجازي با اشخاصي مواجه ميشوند كه به ظاهر به نظر نميرسد كه حس آنها را داشته باشند يا وضعيت اقتوادي يا
اجتماعي بسيار بهتري نسبت به آنها دارند ،بنابراين احساس تنهايي شان بيشتر و به دليل وضعيت درماندگي كه
برايشان ايجاد ميشود به افسردگي مبتال ميشوند
ب  )3- 2-افت تحصیلی در بین دانش آموزان و دانشجویان
دكتر محمدحسين حبيبي مدير مرك ز علوم اعتياد دانشگاه تهران در مطالعاتي كه بر روي گروهي از افراد انجام داده
بيان مي كند ":گاهي والديني كه از عملک رد ضعيم فرزند نوجوان شان در مدرسه گاليه دارند به توور اينکه اين
مشک ل تحت تاثير مواد مخدر است به من مراجعه مي كنند اين نوجوانان چنان در دنياي مجازي زرق مي شوند كه
از خواب خوراک ،مسئوليت ها و فعاليت هاي روزمره شان باز مي مانند مسئله اصلي اين است كه اين نوجوانان به
اينترنت معتاد شده اند همچنين مسعود بويري رئيس سازمان بسيج رسانه كشور آثار شبکههاي اجتماعي برتعليم
وتربيت را مخرب خواند و خاطر نشان كرد":افت تحويلي در  70درصد دانش آموزاني كه از شبکههاي اجتماعي
استفاده ميكنند ،به وضوح مشاهده ميشود" اين روانشناس با اشاره به تأثير شبکههاي اجتماعي بر دانشآموزان و
دانشجويان گفت":دانشآموزان و دانشجوياني كه درگير شبکههاي اجتماعي ميشوند ،تمركزشان بردرس كاهش
مييابد و افت تحويلي گريبان گيرشان خواهد شد " طبق نتايج ي تحقيق كه در سال  2012توسط گروهي از
روان شناسان به سرپرستي دكتر گراهام جونزدرانگلستان انجام شده است ،دانشجوياني كه در روز بيش از دو ساعت
در شبکههاي اجتماعي وقت خود را سپري ميكنند در مقايسه با دانشجويان ديگر كه اينکار را انجام نميدهند ،در
سطح معناداري افت تحويلي بيشتري را تجربه ميكنند؛ بنابراين ورود دانش آموزان و دانشجويان به فضاي مجازي
و سرگرم شدن در شبکه هاي اجتماعي و بازيهاي اينترنتي تأثير بسزايي بر افت تحويلي آنها دارد
ب  )4- 2-اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی
اعتياد به اينترنت مختص به سن يا طبقه ي خاصي نيست صرف نظر از اينکه آن را بيماري يا آسي اجتماعي
بدانيم ،پديده اي معضل اجتماعي است مزمن ،فراگير و عودكننده كه با صدما جسماني ،رواني ،خانوادگي و
اجتماعي همراه است همه افراد در هرجا ميتوانند به ارتباطا اينترنتي ،جم آوري اطالعا  ،چت كردن و از
طريق اينترنت معتاد شوند كه بيشتر آنها كساني هستند كه از ضعم شديد در روابط اجتماعي رنج مي برند و به
همين دليل به اينترنت و شبکه هاي مجازي پناه مي برند يکي از اين اعتيادها ،اعتياد به روابط انساني روي شبکه
مي باشد اين ارتباطا در اتاق هاي گفتگو ،نسبت به روابط فاميلي اهميت بيشتري پيدا مي كند و باعث ميشود
فرد بطور كلي از زندگي عادي و روزانه خود فاصله بگيرد و در دنياي بي حد و مرز اينترنت زرق شود و از اهداف
واقعي زندگي خود عق مي مانند سرعت و گسترش تکنولوژي و ارتباطا و توجه شديد به برنامههاي اينترنتي
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باعث شده كاربران نرمافزارهاي ارتباطي جزو گروههاي بزرگ معتادان به اينترنت محسوب شوند تا جايي كه امروزه
روان پزشکان و روان شناسان اعتياد به اينترنت و فضاي مجازي را در حيطه اختالال رواني گنجاندهاند الهه آزاد نام
كارشناس ارشد روان شناسي"اعتياد اينترنتي و حاال روان شناختي محتمل بر آن نيز،به نوبه ي خود ،باعث گرايش
بيشتر افراد به سمت اينترنت و شبکههاي اجتماعي ميشود در واق  ،قط بودن يا عدم دسترسي به اينترنت براي
افرادي كه دچار اعتياد اينترنتي شده اند ،باعث ايجاد حاال افسردگي و اضطراب ميشود و اين افراد براي رهايي از
اين حاال ناخوشايند دوباره به سمت استفاده از شبکههاي اجتماعي و اينترنت مي روند "
ب  )5- 2-دور کردن افراد از اهداف مهم زندگی
درک اين موضوع كه توجه بيش از حد افراد به دنياي مجازي و هويت خود در شبکههاي اجتماعي آنها را از رقابت
در دنياي واقعي و رسيدن به اهداف مهم باز داشته بسيار آسان است كه از جمله ي آنها مي توان به ايجاد اختالل در
بازده شغلي فرد اشاره كرد اين افراد در محيط هاي كاريشان زمان زيادي را به چت كردن و چ كردن صفحه
شخوي در شبکه هاي اجتماعي اختوا ميدهند كه طبعا قسمتي از اين زمان در ساعا كاري اداري فرد انجام
ميشود ،آنالين بودن مداوم در شبکه هاي اجتماعي در كوتاه مد هم باعث عادتي نا آگاهانه در استفاده از اين
شبکه ها شده است
ب  )6- 2-تأثیرات آنها برکودکان و نوجوانان
كودكان و نوجوانان در كوچه پس كوچه ي اين شهر الکترونيکي به دنبال سرگرمي  ،از خطرا ناشناخته ي آن زافل
هستند و بنابر طبيعت كودكي ،ديد مثبت و خوبي نسبت به پيرامون خود دارند در اين گونه برنامه ها صدما
بهداشتي رواني به كودكان و نوجوانان وارد ميشود كه از جمله آنها مي توان به انحرافا جنسي ،خشونت ،اعتياد،
رفتارهاي ضد اجتماعي ،سست شدن مباني خانواده ،اشاعه جرم و جنايت در طيم وسي در بسياري موارد جبران
ناپذير ،اشاره كرد و باعث از بين رفتن خالقيت كودک و ايجاد مسائل و مشکالتي ميشود كه مناس سن آنها نيست
و انگيزه اش را براي تعامل با ديگران كم مي كند كه اين خود اثرا منفي بر ارتباطا شخص و تعامال اجتماعي
آنها مي گذارد يکي ديگر از چالش هاي مهم و پيش رو در اين فن آوري جهاني هزاره ي سوم بلوغ زودرس ،عدم
امنيت اطالعا و نبود هويت شخوي براي كاربران در سنين مختلم و بخوو كودكان است
نتیجهگیری
در عور حاضراينترنت و شبکه هاي اجتماعي محبوب ترين ابزارهاي ارتباطي مي باشند كه توجه ميليون ها كاربر را
در سراسر جهان ،به خود جل كرده اند و در كنار مزاياي بسيار ،معايبي نيز دارد كه عدم آشنايي كامل با آنها
ميتواند آسي هايي را براي خانوادهها به بار آورد اين مقاله در صدد آن است تا برخي از معاي و تهديدا موجود
در شبکههاي اجتماعي مجازي را معرفي و راهکارهايي جهت پيشگيري و كاهش اين گونه آسي هاي نو پديدار نمايد
وجود چنين شبکه هايي باعث تحوال و پيشرفت هايي در زندگي روزمره ي افراد شده اند اما از طرفي هم نميتوان
از آسي هاي ناشي از اين فناوري ها زافل ماند اگر افراد با محيط ها مجازي و امکانا مختلم آن آشنا شوند
ميتوانند به نحو احسن از اين مناب عظيم اطالعاتي و ارتباطي بهرمند شوند ،چراكه اين شبکه ها ،محدوديت هاي
زمان و مکان را تا حد زيادي از ميان برداشته اند و اين امکان را فراهم كردهاند تا افراد براحتي بتوانند به ارتباطا و
اطالعا مرتبط با نياز خود دست يابند لذا بهتر است به جاي فيلتر كردن و حذف اجباري اين گونه رسانه ها،
فرهنگ استفاده صحيح از آنها را توسط خودشان به افراد آموزش دهيم
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.8راهکارها و پیشنهادها:
1

راه درست استفاده كردن از ابزارهاي ديجيتال را با خواندن كتاب ياد بگيريم
ويژگي هاي مثبت و منفي آن مطالعه كنيم

2

قبل از استفاده از هر برنامه اي ابتدا كمي راج

3

از آساني گفتگو و تبادل اطالعا با ديگران در مباحث مفيد و آموزنده استفاده كنيم

4

براي اوقا فرازت خود برنامه ريزي كنيد و سعي كنيد در اين برنامه ريزي زمان استفاده از شبکه هاي

مجازي را در اولويت هاي پايين تر قرار دهيد
5

ورزش كنيد و با دوستان خود به تفريح هاي دسته جمعي برويد

6

اگر احساس مي كنيد كه به اين شبک ه ها معتاد شده ايد بهتر است موق خواب گوشي ،تبلتتان را از

خودتان دور كنيد ،اگر اين وسايل از شما دور باشند مجبور نمي شويد مثال نوم ش

تلگرام خود را چ

كنيد و اگر

هم بي خوابي به سرتان زد كتاب زير درسي بخوانيد مثال كتاب واژگان انگليسي ،حافظ و سعدي و
7

هنگام صرف وعده هاي زذايي و حتي بعد از آن هم به سراغ وسايل ديجيتالي نرويد

8

مسلما كمرنگ شدن حضور شما در فضاي مجازي براي دوستانتان سوال برمي انگيزد ،در جواب به عکس

المعل دوستان خود آنها را هم تشويق به اين امور كنيد

 9مناب و مراج :
برگرفته از فول نامه علمي _پژوهشي مطالعا و تحقيقا اجتماع ي در ايران (/دوره ي اول) شماره ي چهارم ،زمستان
_1391:176شبکه هاي اجتماعي مجازي و بحران هويت _ثريا معمار_صمدعدلي پور_فائزه خاكسار
منب  :تاريخچه ي شبکه هاي اجتماعي _ ايران ناز  http://www.irannaz.com/history -social-network.htmlو
حقايقي درباره ي آسي هاي شبکه هاي اجتماعي _گزارش پايگاه اطالع رساني شب
آشنايي با تاريخچه ي شبکه هاي اجتماعي،به گزارش ميز آنالين ،جمعه  20خرداد 90
آشنايي با تاريخچه ي شبکه هاي اجتماعي ،سايت همشري آنالين ،نوشته شده در تاريخ 20خرداد  ،1390تاريخچه
hamshahonn.ir
ازمجموعه مقاال سايت آفتاب،تأثير شبکه هاي اجتماعي بر جوانان،منتشر شده در تاريخ  :يکشنبه  8دي 1392
اسالمي،مرواريد،مقاله ،بررسي شبکه هاي اجتماعي و تأثيرا آن بر ابعاد مختلم زندگ ي
10اثر شبکه هاي اجتماعينوشته شده در تاريخ سايت خبري براي فردا :سه شنبه  4شهريور 1393
عين حواري ،محسن ،مزايا و معاي شبکه هاي اجتماعي ،مجله ي اينترنتي فناوري اطالعا  ،نوشته شده در تاريخ 16:اسفند
TWi ki ، 1393
مقاال ارسالي سايت آفتاب – بررسي آثار مثبت و منفي شماره 1در رفتار اجتماعي جوانان و نوجوانان
اميرپور مهناز ،گريواني مريم ،مقاله تأثير شبکه هاي اجتماعي بر سب زندگي جو
مهديان،مهدي؛ گروه خبري اجتماعي فرهنگ نيوز،پايگاه خبري فرهنگ نيوز :نوشته شده در تاريخ 93/7/14:
http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/10592.html
برگرفته از سايت آكا ايران گردآوري  :گروه سالمت
برخي مطال بر گرفته ار سايت هاي جام نيوز ،ايسنا،سايت متمم،تحليلي خبري ايران و مهر مي باشد
مرج مجله ي دانش رسانه
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