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فائزه تقی پور و ساره والیتی

مقدمه

به عنوان ابزار ارتباط دانشمندان و خصوصاً جهت

امروزه فن آوري اطالعات از مهمترين محورهاي

تبادل دادهها و منابع تحقيقاتي يا به عبارتي جهت خلق

توسعه در جهان است و در بسياري از کشورهاي جهان

اجتماعي علمي شروع کرده و به مرور زمان توانست

توسعه فن آوري را به عنوان يکي از اساسيترين

خود را تا سطح برقراري ارتباط بين افراد از طريق

زيرساختهاي خود قرار داده اند .اين فن آوريها در

پست الکترونيکي ارتقاء بخشد (نيازي و خرم.)1392 ،

مدت زماني کوتاه جزء اصلي ساختار جوامع مدرن

شبکههاي اجتماعي را از جنبههاي مختلف ميتوان

شده اند و در حال حاضر خيلي از کشورها به دنبال

مورد کنکاش و ارزيابي قرار داد که يکي از اين موارد

شناخت فن آوري اطالعات و دستيابي به مهارتهاي

آسيبشناسي فرهنگي استفاده از شبکههاي اجتماعي

پايه و مفاهيم فن آوري اطالعات هستند.

ميباشد .در اين فصل به بيان مسأله ،ضرورت و اهميت

امروزه تحوالت شگرفي در زمينه فناوري اطالعات
رخ داده است و پيشرفتهاي آن فراگير شده است،

تحقيق ،اهداف ،سؤاالت تحقيق و تعاريف نظري و
عملياتي اشاره شده است.

بطوريکه روندهاي دگرگوني را در زمينههاي مختلف
ايجاد کرده است .مهمترين ويژگيهاي آن سرعت زياد

بيان مساله

در پردازش دادهها ،دقت فوق العاده زياد ،سرعت باالي

به سبب گسترش دامنه تأثير رسانههاي جمعي،

دسترسي به اطالعات ،به روز بودن ،امکان مبادله

جامعه اطالعاتي ،امروزه بعدي جهاني پيدا كرده است و

الکترونيکي اطالعات ،کيفيت باال ،قيمت فوق العاده

منحصر به كشور يا كشورهاي خاصي نميشود .همچنين

ارزان و رو به کاهش است (الهي و آذر-135،1387 ،

با پيشرفت اين رسانههاي جمعي ،دوره سيال و ابهام

.)165

آميزي از پيامدهاي احتماالً منفي دنياي مدرن و

دستاوردهاي بشر از صنعت و فن آوريهاي نوين

رسانههاي ارتباطي نوين آن براي انسان معاصر ترسيم

عالوه بر منافعي که براي بشر داشته و رفاهي که براي

ميشود .به نظر ميرسد رسانههاي جمعي از يکسو

او به ارمغان آورده است ،همواره آسيب هايي را نيز به

وحدت اجتماعي را تهديد ميکنند و از سوي ديگر

همراه داشته است .اگرچه بسياري از ابداعات و

پادزهري براي تهديداتي هستند که از طرف ساير

نوآوريها با انگيزه تأمين و آسايش و تحکيم ارزشهاي

نيروهاي اجتماعي از قبيل تحرك و دگرگوني سريع،

انساني و در جهت نيل به کمال شکل گرفته است ،اما

متوجه همين وحدت ميشود (ويدون 2011،23،1؛

در عين حال به دليل برخي کج فکريها و استفادههاي

بارکر.)3،2011 2

نادرست از ابزارهاي جديد ،اين اختراعات گاه جسم،

رسانههاي ارتباطي را ميتوان نه تنها در جهت

جان ،اخالق و روان انسانها را مورد آسيب قرار داده و

چالش و تضعيف ارزشها و باورهاي سنتي ،بلکه به

گاه فرهنگ و اعتقادات و رفتارهاي اجتماعي وي را

منظور گسترش و تحکيم سنتها نيز مورد استفاده قرار

دگرگون کرده است .اينترنت و شبکههاي اجتماعي به

داد" (دانش .)29،1390،به هر طريق مطالعه تأثيرات و

عنوان يکي از مهمترين ابداعات بشر در قرن حاضر با

پيامدهاي مثبت يا منفي رسانهها بر ارزشها ،باورها،

قابليتها و کارکردهاي متعدد و گسترده اش بخشهاي

فرهنگ و هويت ميتواند تأثير چشمگيري در شناسايي

مختلف زندگي انسان را تحت تأثيرات منفي و مثبت

اين پديدههاي فرامدرن و درک ابعاد مبهم و ناشناخته آن

خود قرار داده است .شبکههاي اجتماعي کار خود را

داشته باشد(.تواليي و ديگران.)5 :1394 ،
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آسیب شناسی فرهنگی استفاده از شبکه های اجتماعی (موبایلی) در میان کارشناسان...

فرهنگ در وسيعترين شکل به دو شيوه تفسير

اجتماعي و فرهنگي به ويژه روابط و هنجارهاي

ميشود  :يکي به عنوان کردارها و آدابي که تشکيل

اجتماعي و فرهنگي انکارناشدني است .اين مطلب

دهنده خود واقعيت اجتماعي هستند و ديگري به عنوان

ضرورت توجه به ابعاد مختلف رسانهها و ابزار جديد

چيزي که در گذشته حوزه مجزايي از جامعه بوده و

تکنولوژيک نظير شبکههاي اجتماعي موبايلي را

اکنون وارد همه جنبههاي زندگي اجتماعي گرديده

دوچندان ميسازد (اکبري تبار ،اسکندري پور.)1392،

است( .بخشي و بهاري ".)1389 ،در واقع "فرهنگ

برنامهريزي شيوۀ تعامل با تأثيرات فرهنگي و

مجموعه اي از ارزشهاي کليدي است که توسط

اجتماعي رسانههاي ديجيتال و فناوريهاي نوين

اعضاي سازمان به طور گسترده پذيرفته شده

اطالعات و ارتباطات ،متناسب با ارزشها و اهداف ملي و

است"(تسويي و همکاران.)4 ،2006 ،3

ديني ،سرمايههاي فرهنگي و اجتماعي ارزشمند کشور و

بحث از عوامل و عناصر آسيب رسان فرهنگي و يا

با توجه به الگوهاي برآمده از جمهوري اسالمي ايران که

بحث از ساختار آسيب پذير فرهنگ به قالب و زمينه

در قالب الگوي اسالمي -ايراني پيشرفت ياد ميشوند،

آسيبشناسي فرهنگي مربوط ميشود ،همان طور که

اهميتي مضاعف مييابد .به ويژه با توجه به اينکه روند

بحث از شيوهها و عوامل مؤثر تهاجم فرهنگي و يا

رشد فناوريها و رسانههاي نوين ،همزمان ترکيبي از

بحث از ريشهها و عوامل زمينه ساز رسوخ فرهنگ

فرصتها و تهديدها را همراه دارد که از جمله در قالب

وارداتي ،در آسيبشناسي فرهنگي جاي ميگيرد .از

انتقال محتوا و پيام ،زمينه ساز تحوالت فرهنگي و

اين رو اين پژوهش به بررسي آسيبشناسي فرهنگي

اجتماعي بسياري است همچنين مجاورت طوالنى با

استفاده از شبکههاي اجتماعي موبايلي (الين ،تانگو،

فضاى مجازى مى تواند به فرهنگ پذيرى يک طرفه و

واتس اپ ،تلگرام ،ايمو) ،در ميان کارشناسان زن شاغل

تأثيرپذيرى افراطى از هنجارها و ارزشها در

در شهرداري منطقه 1تهران ميپردازد .اين پژوهش

عرصههاى مختلف ارتباطى و اجتماعى انجاميده و با

سعي دارد به اين سوال پاسخ دهد که آسيبهاي

تقويت جهان وطنى تعلقات ملّى و سنتى کاربران را

فرهنگي استفاده از شبکههاي اجتماعي (موبايلي) در

تحت تأثير قرار دهد.

ميان کارشناسان زن شاغل در شهرداري منطقه  1تهران

با رشد و گسترش فناوري ارتباطي در کشور ،زنان

چيست؟از اين رو آسيبشناسي فرهنگي در ابعاد

شاغل نيز مانند ساير اقشار ديگر خيلي سريع با اين

هنجار ،ارزش ،باور و آداب و رسوم در ميان

پديده آشنايي پيدا کرد و اين پديده منجر به تغييراتي در

کارشناسان زن شاغل در شهرداري منطقه 1تهران

ارزشها و نگرشها و زندگي افراد به ويژه قشرجوان

دغدغه اصلي اين پژوهش ميباشد.

گرديد که پيامدهاي آن انکار ناپذير است اين تکنولوژي
تمام جنبههاي زندگ ي مردم را تحت الشعاع قرارداده

اهميت و ضرورت مساله
از ديرباز بشر با اين واقعيت روبه رو شده است که

است (جهانگرد .)3 ،1384 ،استفاده نادرست ممکن
است زيانهاي زيادي به همراه داشته باشد .خصوصاً

تکنولوژي ميتواند موجب تغيير در جوامع شود،

براي نسل جواني که در مقايسه با نسل قبل ،با

همچنين با آثار مثبت و منفي آن ،در سدۀ اخير روبه رو

محرکهاي فراواني مواجه است )عطاران.)198 ،1383،

شده است .در اين ميان تأثير دنياي مجازي و ارتباطات

پژوهش حاضر در تالش است تا با شناخت و

آسان و کم هزينۀ آن بر حوزههاي سياسي ،اقتصادي،

بررسي مسائل و آسيبهاي فرهنگي شبکههاي
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فائزه تقی پور و ساره والیتی

اجتماعي موبايلي در ميان کارشناسان زن شاغل در

از ان بعمل آمده است .در تعريف فرهنگ به طور

شهرداري منطقه يک تهران ،زمينههاي الزم در سطح

معمول به عباراتي مانند "نظام معنا"" ،الگوي معنا"،

مطالعات حوزه علوم فرهنگي را ارتقا بخشد.

"نظامي از برداشتها" معناهاي عمومي و مشترك"،
نوعي جهان بيني"" ،برداشت ذهني از واقعيت"" ،نظم
ذهني" ،الگو يا استانداردهاي مشترك تفسير يا ادراك"

هدفهاي پژوهش
هدف اساسي تحقيق حاضر "آسيبشناسي فرهنگي

برخورد ميشود (پورافکاري و همکاران.)1392 ،

استفاده از شبکههاي اجتماعي (موبايلي) در ميان

تعريف اوليه فرهنگ عبارت است از کل پيچيدهاي

کارشناسان زن شاغل در شهرداري منطقه  1تهران"

شامل دانش ،باور ،هنر ،اخالقيات ،قانون ،رسوم و ديگر

است .با توجه به اين هدف سوالهايهاي مطرح شده

قابليتها و عاداتي که انسان به عنوان يک عضو جامعه

در اين پژوهش بدين قرار است:

به دست آورده است .صاحبنظران بيش از  300تعريف

 -1آسيبهاي فرهنگي استفاده از شبکههاي اجتماعي

را براي فرهنگ شناسايي کردهاند .فرهنگ راهکارهاي

(موبايلي) در ميان کارشناسان زن شاغل در

شايع موجه در يک جامعه است براي رفع هرگونه نياز

شهرداري منطقه  1تهران در بعد ارزشها چيست؟

واقعي يا غير واقعي به عبارت ساده تر فرهنگ آن

 -2آسيبهاي فرهنگي استفاده از شبکههاي اجتماعي

چيزي است که مردم با آن زندگي ميکنند .فرهنگ

(موبايلي) در ميان کارشناسان زن شاغل در

ازآنِ مردم است (رجايي ريزي .)1394 ،ادوارد تايلور

شهرداري منطقه  1تهران در بعد هنجارها چيست؟

فرهنگ را ،مجموعه پيچيدهاي از دانشها ،باورها،

 -3آسيبهاي فرهنگي استفاده از شبکههاي اجتماعي

هنرها ،قوانين ،اخالقيات ،عادات و هرچه که فرد به

(موبايلي) در ميان کارشناسان زن شاغل در

عنوان عضوي از جامعه از جامعه خويش فراميگيرد

شهرداري منطقه  1تهران در بعد باورهاي مذهب ي

تعريف ميکند .هر منطقه از هر کشوري ميتواند

چيست؟

فرهنگ متفاوتي با ديگر مناطق آن کشور داشته باشد.

 -4آسيبهاي فرهنگي استفاده از شبکههاي اجتماعي

همچنين فرهنگ راهکارهاي شايع موجه در يک جامعه

(موبايلي) در ميان کارشناسان زن شاغل در

است براي رفع هرگونه نياز واقعي يا غير واقعي

شهرداري منطقه  1تهران در بعد آداب و رسوم

(عصاره و حسيني بيدخت.)1393 ،
فرهنگ را ميتوان آموخت و آن را کسب کرد.

چيست؟
 -5آسيبهاي فرهنگي استفاده از شبکههاي اجتماعي

فرهنگ ميتواند بازتاب الگوهاي فکري ،نحوه ابراز

(موبايلي) در ميان کارشناسان زن شاغل در

احساسات ،اعمال عکسالعملها ارزشها و ايدهها و

شهرداري منطقه  1تهران در بعد ويژگيهاي جمعيت

ديگر نظامهاي معنيدار نمادين باشد .ايده اصلي اين

شناختي چيست؟

است که فرهنگ مفهومي انتزاعي دارد و برگرفته از
رفتار عيني و ملموس است .اساساً فرهنگ با نمادها

مباني نظري

انتقال مييابد و اين نمادها ترکيبي از دستاوردهاي

فرهنگ

شخصي گروههاي انساني شامل مظاهر موجود در قالب

فرهنگ مقوله اي پيچيده است كه داراي ابعاد و
عناصري مختلف است ،تعاريف متعدد و گوناگوني نيز
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الگوهاي رفتاري است (فرهيبوزنجاني و سنجقي،
 .)1388فرهنگ الگويي از باورهاي مشترک است که
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آسیب شناسی فرهنگی استفاده از شبکه های اجتماعی (موبایلی) در میان کارشناسان...

گروه فرا ميگيرد ،به طوري که مشکالت انطباق پذيري

اهميت فرهنگ

خارجي و هماهنگي داخلي گروه را حل ميکند ،و به

اميل دورکيم 6از نظريه پردازان اجتماعي فرانسه

سبب عملکرد و تأثير مثبتش معتبر دانسته ميشود و از

معتقد است" :فرهنگ نقش بسيار با اهميتي در ايجاد

اين جهت به مثابه روش صحيح ادراک ،تفکر و احساس

ثبات و همچنين تعامل اجتماعي دارد ".جرج زيمل 7از

در خصوص آن مشکالت گروه ،به اعضاي جديد
آموزش و ياد داده ميشود (عسگريان )1388 ،ساترلند

اولين جامعه شناساني به شمار ميرود که به مطالعه
4

فرهنگ و زندگي روزمره پرداخته است به تعبير وي :

و وودوارد 5اشاره ميکنند که فرهنگ شامل هر آن

"فرهنگ عامل پرورش و فرهيختن کل شخصيت

چيزي است که بتوان از منبعي به منبع ديگر منتقل شود،

است ".تالکت پارسونز 8از ديگر نظريه پردازان در

يعني همان ميراث اجتماعي و کليت جامعي که شامل

خصوص فرهنگ است ،او بر اين اعتقاد بود که آزادي

دانش ،دين ،هنر ،اخالقيات ،قانون ،فنون ابزارسازي و

و هدفمند بودن را تنها با درنظر گرفتن نقش فرهنگ

کاربرد آنها و روش فرارساندن آنها بيان ميشود..

ميتوان با هم جمع بست .او در بيان نظريه سيستمي

ادوارد تايلر مردم شناس انگليسي ،فرهنگ و تمدن را به

خود با توجه به نقش فرهنگ در ساخت جامعه و

يک معنا و مفهوم به کار برده است و فرهنگ را

روابط دروني الگومند في مابين مؤلفههاي گوناگون

مجموعهاي از معرفت ،عقايد ،اخالقيات ،قوانين ،آداب

نظام اجتماعي ،آشکارا بر نقش فرهنگ درنظريه سيستم

و رسوم و همه ،قابليتهاي و عاداتي دانسته که انسان به

اجتماعي تأکيد دارد .به اعتقاد او فرهنگ به عنوان

عنوان عضوي از جامعه ميپذيرد (پورافکاري و

سيستم نمادين معنادار (الگوهاي ايدهها ،ارزشها) هم

همکاران.)1392 ،

رفتار انسان و هم نتايج حاصل از آن را شکل ميدهد.

جدول :1تعريف فرهنگ از ديدگاههاي مختلف
فرنچ و بل ()1984
اورايلي()1989

باورها ،سمبلها ،افسانهها و عملكردهاي اجتماع فرهنگ را ميسازد .فرهنگ هر جامعه ،خود آن
جامعه است.
فرهنگ يك نظام نظارت اجتماعي بالقوه است كه در برابر نظام نظارت رسمي قرار دارد.

هنري توسي و همكاران )1990( ،فرهنگ راه قالبريزي شده انديشيدن ،احساس كردن و پاسخ دادن است.
ادوارد شاين ()1990
رابينز ()1993

الگويي از مفاهيم اساسي كه گروه آن را در يادگيري براي فائق آمدن بر مسائل مرتبط با سازگاري
بيروني و يكپارچگي داخلي خود اختراع ،كشف يا ايجاد كرده است.
فرهنگ به ارزشهاي قالبي كه توسط اكثريت قريب به اتفاق اعضاي يك جامعه پذيرفته و حمايت
گردد ،گفته ميشود.
فرهنگ سيما و منظري از اجتماع است كه يك احساس خاص را در مورد آن جامعه ايجاد ميكند .در

دنيسون ()2000

اين نگاه مجموعه فرهنگ رفتارها ،باورها ،ارزشها و روشهايي را به همراه دارد كه از ساير جوامع
آن را متمايز ميسازد.

هاناگان ()2000
مد ()2000

فرهنگ به عنوان شيوهاي است كه بر اساس آن كارها انجام ميگيرد.
مجموعهاي از رفتارهاي آموختني ،باورها ،عادات و سنن كه ميان گروهي از افراد مشترك است و به
گونهاي متوالي توسط ديگران كه وارد آن جامعه ميشوند آموخته و بكار گرفته ميشود.

(رضايي و سبزيکاران)1391 ،
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به عقيده جورج لوکاچ 9که فيلسوف ،نظريه پرداز،

هنجارها ممکن است ممنوع يا تجويز شوند .هنجار

منتقد ادبي و فعال انقالبي در سال  1885در مجارستان

ممنوع ،مشخص کننده چيزهايي است که فرد مجاز به

است ،اگر فرهنگ در هر دوره زماني را بدرستي درک

انجام آن نيست .هنجار تجويز شده ،چيزهايي را

کنيم ،توانايي فهم سرچشمه تکاملي همان دوره را

مشخص ميکند که فرد مجاز به انجام آن است.

خواهيم داشت (صالحي اميري.)1388 ،

(حسني .)1391 ،هنجارهاي فرهنگي ،معياررفتارهاي

ادگار شاين 10در اهميت فرهنگ ميگويد" :اگر شما

ثابتي است که گروه به لحاظ فکري يا رفتاري ،ار افراد

فرهنگ را هدايت نکنيد ،اين فرهنگ است که شما را

انتظار دارد يا آن را تاييد ميکند .اين انتظارات و

هدايت ميکند و ممکن است حتي متوجه نشويد که

رفتارهاي حاصل از ان ،اغلب از فرهنگي به فرهنگ

چه باليي سرتان آمده است" (شفيع زاده و خليلي،

ديگر تغيير ميکنند .هنجارهاي فرهنگي صورتهاي

.)1390

محتلفي به خود ميگيرد (کوئن.)1384 ،

نتيجه ديگر در اهميت فرهنگ آن است که فرهنگ
نه تنها رفتارهاي اجتماعي ،بلکه شيوه انديشيدن را نيز

آسيبشناسي

در بر ميگيرد .انسانها در خالل آموزش فرهنگي خود

اصطالح آسيبشناسي 12در همه رشتههاي علوم،

ياد ميگيرند که چه چيز را بايد به رويدادهاي جهان و

اعم از کاربردي 13و انتزاعي ،14پايه 15و غيرپايه ،تجربي

به ويژه به رفتارهاي ديگران نسبت دهند تا آنکه بتوانند

و طبيعي ،انساني و غيرانساني و بويژه در روان شناسي

آنها را بهتر بفهمند و چه واکنشي در مقابل آنها نشان

و تعليم و تربيت کاربرد خاص خود را دارد.

دهند (بيتس 11و دانلوفرد .)1387 ،لذا اين فرهنگ است

آسيبشناسي در زمينه مسائل روان شناختي ،تربيتي يا

که نقش بنيادي در تحوالت اجتماعي بازي ميکند.

فرهنگي اصوالً به مطالعه و بررسي دقيق عوامل زمينه

در سطح بيروني فرهنگ ،الگوهاي رفتاري يا دست

ساز ،پديدآورنده ،تربيتي و فرهنگي آفات و آسيبهاي

سازها قرار دارند که شامل تمامي پديدههايي ميشوند

موجود در آن زمينهها ميپردازد (حسيني نسب و

که ديده ميشود و احساس ميشود و مربوط به

اقدم.)665،1375،

هنگامي است که فرد به يک گروه جديد داراي يک

رويکرد ساختاري بر اساس آسيبشناسي فرهنگي

فرهنگ ناآشنا وارد ميشود .اين الگوهاي رفتاري شامل

 آسيب فرهنگي نوعي کژکارکردي در سطح

معماري ،محيط فيزيکي ،زبان تکنولوژي و غيره

سياستها ،نظامها ،ساختارها ،مديريت ،اهداف،

ميگردد .هم چنين شامل آن گونه رفتار آشکار گروه و

برنامهها و کارآمدي نظام فرهنگي در مسير دستيابي

فرايندهاي سازماني ميشود که چنين رفتارهايي در آن

به آرمانها و اهداف نظام فرهنگي است.

رايج است .مهمترين نکته در خصوص اين سطح

 آسيب فرهنگي معلول فقدان انسجام و اجماع در

فرهنگ اين است که مشاهده آن آسان است و کشف

ميان نخبگان ،سياستگذاران ،مديران ،ساختارها،

رموز آن مشکل است (شاين.)1380 ،

نظامها ،اهداف برنامهها و کارکرد نظام فرهنگي

هنجار عبارت از نمونه يا معيار ثابت چيزهايي

است.

است که در درون يک فرهنگ معين بايد وجود داشته

 فقدان انسجام ،يکپارچگي و گفتمان مشترک

باشد .هنجارها ممکن است يکي از چهار صورت زير

فرهنگي ميان مردم و نظام فرهنگي به تدريج

را پيدا کنند :ارزشها ،آداب و رسوم ،عرفها و قوانين.

تعارض و دوگانگي را در جامعه شکل ميدهد.
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بروز چنين وضعيتي آسيب فرهنگي تلقي ميگردد

کارشناسان زن شاغل در شهرداري منطقه يک تهران

(صالحي اميري.)60 ،1392،

بررسي شده است.

 آسيب فرهنگي عبارت است از ايجاد وضعيتي که

در آسيبشناسي فرهنگي محقق به کمک شيوههاي

نظام فرهنگي از دستيابي به تحول و تعالي ،ارتقاء و

کمي و کيفي به بررسي ،استنباط و کشف انواع

توسعه فرهنگي دچار اختالل ميشود و بدون

آسيبهاي فرهنگي حاکم بر جوامع انساني ميپردازد.

پيشگيري و مديريت اين آسيبها ،امکان حرکت

آسيبشناسي فرهنگي ،بر اساس ضوابط و الگوهاي

به سوي توسعه فرهنگي ميسر نيست.

جامع آسيبشناسي الزم است از فرهنگ آسيبشناسي

 آسيب فرهنگي ،اختاللي در حرکت و زيست

برخوردار باشد .فرهنگ آسيبشناسي در هر زمينه اي،

فرهنگي جامعه در مسير دستيابي به توسعه فرهنگي

چه فرهنگي چه غير فرهنگي ،لزوماً به درمان آسيبها

است.

و آفات نميانجامد ،هرچند با بررسي علل آسيبها،

 آسيب فرهنگي ،محصول تأخر و ناامني فرهنگي در

راههاي درمان و شيوه برتر برخورد با آنها را پيشنهاد

مسير حرکت جامعه به سمت آرمانها و ارزشهاي

ميکند .نخستين و مهمترين وظيفه آسيب شناس،

فرهنگي است ،به نحوي که اکثريت جامعه تداوم

شناسايي آسيبها است .آسيب شناس بايد بر اساس

اين وضع را زيانبار و رفع آنرا ضروري تلقي

معادالتي از پيش تعيين شده نسبت به پيدايش آسيبها،

ميکنند.

شناخت کافي داشته باشد و عوامل مؤثر در آسيبها را

" آسيب فرهنگي خروج منظومه فرهنگي از مدار

درست ارزيابي ميکند .اين امر نيز مستلزم دستيابي به

ارزشها ،هنجارها ،باورها و بروز تعارض و اختالل

اطالعات صحيحي از عالئم آسيب است .در

در نظام ،تحول و پويايي و اثربخشي در نظام

آسيبشناسي فرهنگي ،اين مسئله از ظرافت و حاسيت

فرهنگي است" (صالحي اميري61 ،1392،و.)60

دقت بيشتري برخوردار است چرا که اختالالت

آسيبشناسي فرهنگي ،شناخت نوعي بي تعادلي

فرهنگي در آسيبشناسي فرهنگي داراي تعاريف

نظام فرهنگي است که به بررسي آفات ميپردازد که

روشني نيستند و اين بدليل ظرافت عناصر فرهنگي

ماهيت فرهنگي دارند .گسترش آسيبهاي فرهنگي در

است (رهنمايي .)13 ،1389

جامعه باعث بوجود آمدن نوعي گريز از ارزشهاي
رسمي و دوگانگي ارزشي در جامعه ميشود .در

مفهوم شبکههاي اجتماعي

حقيقت آسيبشناسي فرهنگي در شبکههاي اجتماعي

پيشرفت تکنولوژيهاي ارتباطي و اطالعاتى ،در

موبايلي ،شناخت عوامل و عناصري است که بنيانهاي

زندگي بشر سهم بسزايي داشته است و نميتوان

شکل دهنده فرهنگ جامعه اعم از ارزشها ،سنتها،

تغييرات بنيادين ناشي از ظهور تکنولوژيهاي ارتباطي

هنجارها ،رفتارها و کنشهاي رايج افراد را متزلزل

و اطالعاتي را در عرصههاي مختلف زندگي فردي و

ميسازند .از اين منظر يکي از مواردي که موجبات

اجتماعي ناديده گرفت .چند سالي است شبکههاي

عدم پويايي فرهنگي هر کشوري را فراهم ميآورد،

اجتماعي (واتس آپ ،وايبر ،الين ،تانگو و )...در

گسترش آسيبهاي فرهنگي و ناکارآمدي سازمانها و

دهکده جهاني به گونه اي ديگر درخشيدهاند و افراد

نهادهاي فرهنگي آن کشور است که اين مقوله در ميان

بسياري را از اقصي نقاط جهان ،ترغيب به عضويت
کرده اند.
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شبکههاي اجتماعي همانند هر وسيله ارتباطي ،مزايا

در دنياي واقعي گذاشته اند .شبکههاي اجتماعي روي

و معايبي دارد که به ترجيح کاربر انتخاب شده و مورد

زندگي افرادي که در آنها عضو هستند هم بسيار

استفاده قرار ميگيرند .با تعاملي شدن اين فضاها و

تأثيرگذارند.

امکان بهرهگيري از امکانات و قابليتها ،فعاليتهاي

سبک زندگي از مفاهيمي است که به دليل

تفريحي و تبليغي و امور کسب و کار و توليد و توزيع،

گستردگي آن ،در رشتههاي مختلفي چون مطالعات

خدمات متعددي در قالبها و شکلهاي مختلف براي

فرهنگي و جامعه شناسي کاربرد دارد .به نظر گيدنز

کاربران فراهم شده است .وجه ديگر اين امر توجه

سبک زندگي را ميتوان به مجموعه اي کم و بيش

افزايشي به مقوالت و کارکردهاي تفريحي سالم و

جامع از عملکردهايي تعبير کرد که فرد آنها را بکار

ناسالم اين قابليت ارتباطي است که به روي هر کاربري

ميگيرد چون نه فقط نيازهاي جاري او را برآورده

باز شده است .استفادههاي افسار گسيخته و غير

ميکند بلکه روايت خاصي را هم که وي براي هويت

متناسب با فرهنگ و هويت ديني -اسالمي ما باعث

شخصي خود برگزيده است در برابر ديگران متجسم

ايجاد بسياري از ناهنجاريهاي اجتماعي و فرهنگي در

ميسازد .فردي که در جامعه مدرن زندگي ميکند

ميان کاربران گرديده است ،بگونه اي که شبکههاي

هويت شخصي اش را در سبک زندگي خويش متجلي

اجتماعي نظير واتس اَپ ,وايبر ,تانگو ,بي تاک ,وي

ميسازد .در واقع براساس نظر چني سبک زندگي

چت ,الين و… تالش ميکنند تا با تأثير بر ايدئولوژي

رابطه مستقيمي با هويت افراد دارد .به زعم وي "سبک

افراد جامعه مورد هدف ،فرهنگ غني افراد را در تزلزل

زندگي زبان هويت اجتماعي در فرهنگ فرد است،

جاي دهند( .کاظمي.)12 ،1389 ،

روش نمايشي که فقط خودش را مشخص ميکند"
16

(چني .)1994،191،
تأثيرات شبکههاي اجتماعي مجازي
تأثيرات شبکههاي اجتماعي مجازي نسل جديدي

با گذر زمان شبکههاي اجتماعي موبايلي گامهاي
جديدي در ارائه امکانات بيشتر برداشته اند؛ امکاناتي

از فضاي روابط اجتماعي هستند که با اينکه عمر خيلي

که سرعت ارتباطات انساني را نيز بيشتر کرده اند از

زيادي ندارند ،توانسته اند به خوبي در زندگي مردم جا

جمله داليلي كه رابطه شبکههاي اجتماعي موبايلي با

باز کنند .مردم بسياري در سنين مختلف و از گروههاي

زندگي فرهنگي ،سبك زندگي و الگوي روابط ميانفردي

اجتماعي متفاوت در شبکههاي اجتماعي مجازي کنار

و در نهايت شكل گيري هويتهاي جديد را قابل تأمل

هم آمده اند و از فاصلههاي بسيار دور در دنياي

ساخته است ،نزديكي ميان اين شبکهها با كاركردهاي

واقعي ،از طريق شبکههاي اجتماعي با هم ارتباط

تكاملي انسان است.

به عقيده کاستلز ،ظهور جهان مجازي به موازات

برقرار ميکنند.
شبکههاي اجتماعي بخشي از رسانه اجتماعي

جهان فيزيکي ،ترکيبهاي پنج گانه اي را موجب شده

هستند که با اهداف مختلفي ايجاد شده اند و کاربران

که تغييرات بزرگ و پارادايميک در فضاي زندگي

بسيار زيادي را به خود جذب کرده اند .امروزه بعضي

بوجود آورده است .اين ترکيبها عبارتند از :

از شبکههاي اجتماعي با سرويس هايي که ارائه

 -1فيزيکي مجازي شدن ارتباطات انساني به معناي

ميدهند و با کاربري هايي که دارند ،خود به يک رسانه

خارج شدن ارتباطات انساني از قلمرو و جبر زمان

خبري تبديل شده اند و اثرات عميقي بر وقايع مختلف

و مکان فيزيکي خارج در اثر گسترش استفاده از
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ابزارهاي فناورانه ارتباطي بويژه ابزارهاي ارتباطي
مبتني بر شبکه اينترنت

هويت مجازي نيز در بردارنده هويتهاي شخصي
و اجتماعي است .هويت شخصي مجازي در يک

 -2فيزيکي مجازي شدن زمان به معناي تغيير مفهوم

محيط مجازي خاص ،به اين که من چه کسي هستم يا

زمان در جهان دو فضايي شه که برخوردار از

به طور دقيق تر به بازنمايي کاربرها در آن محيط

ظرفيت هندسي هم زمان بوده و منجر به انباشت

مجازي داللت ميکند .هويت اجتماعي مجازي نيز به

ظرفيتهاي زماني ميشود.

جايي که شخص در دنياي مجازي به آن تعلق دارد،

 -3فيزيکي مجازي شدن کار به معناي تبعيت از منطق

جامعه و اجتماعهاي آناليني که شخص جزئي از

عددي که برخالف کار فيزيکي که منعکس کننده

آنهاست و وضعيت وي در آن اجتماعها اشاره دارد.

زمان کامل انجام کار است ،منجر به ارزش کامل

برخي از صاحبنظران فضاي مجازي را امکاني براي

زمان ميشود.

يکپارچگي و انسجام اجتماعي در مقياسهاي خرد يا

 -4فيزيکي مجازي شدن فرهنگ به معناي جداشدن

کالن ،ملي يا جهاني ميپندارند .گروهي ديگر آنرا

فرهنگ از ويژگيهاي چسبيده به جغرافيا و

فضايي جهت تأييد يا تشديد تمايزهاي اجتماعي و

برخورداري فرهنگ از ويژگي سرعت و حرکت

گسترش دهنده انزواي اجتماعي ميدانند ،از نظر برخي

شتابان و لحظه اي.

ديگر نظريه پردازان نيز فضاي مجازي ،فضايي تحت

 -5فيزيکي مجازي شدن تعلقات و وابستگيها به

کنترل و نظارت يک نظام معين اقتصادي و سياسي و

معناي ايجاد ظرفيتي به وسعت همه جهان براي

ناظران و کنترل کنندگان نامرئي جهاني است و نظريه

حرکت جمعيت و تعلقات فرهنگي و اجتماعي

پردازان ديگر آنرا فضايي به نسبت باز ،بي مرکز و

(عاملي.)19-23 ،1388،

غيرقابل کنترل و نظارت قلمداد ميکنند( .ذکايي و

شبکههاي اجتماعي مجازي فضاي تعاملي را

خطيبي.)126 ،1385،

بوجود آورده اند که انسانها ميتوانند در فاصلههاي

مسأله هويت به عنوان يکي از مسائل مهم جهان

مکاني دور از يکديگر همانند خانواده يا جمع دوستانه

امروز در معرض تحول و تكانش قرار گرفته است .دليل

به بيان ديدگاهها و نظرات خود بپردازند .چون بسياري

اين تغيير عالوه بر دگرگونيهاي پر دامنة اجتماعي و

از جوانان ايراني به زبان محاوره بين المللي آشنايي

فرهنگي و تغيير در سطوح شناخت ما در همه جهات

ندارند و تنوع زباني در خانواده بزرگ اينترنت ،امکان

زندگي ،به قدرتمندتر شدن فرآيند جهاني شدن ،ظهور

تعامل يکپارچه را محدود ميکند .به مرور زبان

جامعه اطالعاتي و در پي آن گسترش شتابان فناوريهاي

جديدي که بسياري آن را زبان چت يا زبان محاوره

ارتباطات و اطالعات بر ميگردد كه تأثير بالفصل آن در

اينترنتي ميشناسند در بين جوانان شکل گرفته است.

شكل گيري و تغيير هويت-هاي فردي و جمعي

زبان جديد در واقع گويشي تلفيقي از کلمات انگليسي

نمايانگر شده است .با آمدن شبکههاي اجتماعي

به همراه ترکيبي از کلمات و حروف اختصاري و

موبايلي ،شکل جديدي از زندگي در فضاي مجازي

تعدادي شکلک و عالمت است که چون از قواعد

شکل گرفت و روابط ميان افراد با شکل سنتي آن

نگارش کمک نميگيرد از دو راه در زبان و گويش

تفاوت کرد و تأثير غير قابل انکاري بر روابط اجتماعي

جوان ايراني نيز تأثير گذاشته است( .عدلي پور،1392،

بر جاي گذاشت .افراد در شبکههاي اجتماعي ميتوانند

.)161

هويتي کامالً دلخواه داشته باشند و بر پايه همان هويت
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دلخواه ارتباط مجازي خود را با ديگران گسترش دهند.

با توجه به موارد باال از آنجا که جامعه آماري

ظاهر اين شبکهها جمع گرا هستند .امروزه تغييرات

موضوع مورد پژوهش آسيبشناسي فرهنگي استفاده از

فرهنگي موجب شده که مردم ترجيح دهند در عين

شبکههاي اجتماعي موبايلي در ميان زنان ميباشد ،اين

تنهايي ،ارتباطات گسترده اي هم با جهان پيرامون خود

شبکهها ميتوانند نقش بسزايي بر روي زنان داشته

داشته باشند .شبکههاي اجتماعي اين خواسته را فراهم

باشند.

ميکنند.
مزاياي شبکههاي اجتماعي
زنان و شبکههاي اجتماعي

 -1شبکههاي اجتماعي ميتوانند اخبار و اطالعات را

در ميان همه سرگرميهاي امروزي ،اينترنت با تمام

بدون محدوديت و سريع منتشر کنند و توان

آثار مثبتي که روي زنان ميتواند داشته باشد ،دنياي

استدالل و انتقاد مخاطب را باال ببرند .در اين

خطرناک از ناشناختهها و گاه تبهکاران را به حريم خانه

ميان اين احتمال وجود دارد که خيلي از

ميآورد .دنيايي که شايد با ورود به آن برخي از زنان از

اطالعات نيز اشتباه منتشر شوند ،ولي کاربر

خود بي خود شده و در پي فعاليتهاي مجازي

ميتواند با مراجعه به سايتهاي مختلف به

خواستار حقيقي شدن روابط و دوستيهاي آن شوند و

صحت و سقم اين امر پي ببرد و بتواند قدرت

با خلط کردن دنياي مجازي و حقيقي دچار مشکالت

نقد خود را افزايش دهد.

عميق احساسي و رفتاري بشوند .با توجه به اينکه

 -2آشنايي با افراد ،جوامع و فرهنگهاي گوناگون

اينترنت طي سالهاي اخير رشدي تصاعدي داشته

است که به راحتي ميتواند از مرزهاي واقعي

است؛ به نظر کارشناسان ،شناخت تأثيرات بلند مدت

جغرافيايي گذشته و به اقصي نقاط دنيا برود.

آن بر زنان به اين زوديها ميسر نيست .ورود به

وقتي حدومرز جغرافيايي وجود نداشته باشد،

اينترنت و عضويت در شبکههاي اجتماعي گوناگون

کشورها به راحتي ميتوانند آداب و رسوم و

امکان سر زدن رفتارهايي را به زنان ميدهد که ضرورتا

فرهنگ خود را به هر کسي معرفي کنند و

در دنياي واقعي آنها جايي ندارد و چه بسا مورد پسند

همچنين سازمانها نيز ميتوانند نظرهاي خود را

خانوادهها هم نباشد .بعضي از اين رفتارها ،واقعا منفي

مطرح کنند.

هستند و هيچگونه توجيه عقلي و يا شرعي ندارند

 -3شکل گيري و تقويت خرد جمعي از ديگر

مانند چت با جنس مخالف به گونه اي که هدف از اين

مزاياي استفاده از شبکه هاست .قوه تفکر کاربران

چتها رفتارها و روابط جنسي باشد .اينترنت جايي

در اين شبکهها موجب بوجود آمدن خرد جمعي

است که زنان ميتوانند هر چه ميخواهند باشند و

ميشود که ميتواند به عنوان يک پردازشگر،

شخصيتي را به نمايش بگذرانند که نيستند .به زبان

اطالعات را مورد بررسي و پردازش قرار دهد.

ديگر ميتوان گفت که شبکههاي اجتماعي در واقع

وقتي به جاي يک کاربر ،چندين کاربر ،عقل و

محيط مناسبي هستند براي بسترسازي دروغ و حيله و

فکر خود را در اين شبکهها با يکديگر به اشتراک

به دام کشيدن زنان جوان چه براي بهرهگيري جنسي

بگذارند ،مسلماً ميتوانند نيروي بسيار زيادي را

به صورت مجازي و چه براي بهرهگيري جنسي به

براي پردازش اطالعات ايجاد کنند.

صورت غيرمجازي (قاسم زاده.)8،1387،
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 -4بيان عقايد و نظرات کاربران بصورت آزادانه و

 -10ديگر مزيت اين شبکهها افزايش درستي،

آشنا شدن با آراء و افکار ديگران است .اين

صداقت ،اعتماد و صميميت در ميان کاربران

مزيت باعث ميشود تا کاربران در بحثها

است (اسکندري 36 ،1392،و.)37

مشارکت داشته باشند و نظرات خود را اعالم
کنند .در اين شبکهها ،مانعي براي ايجاد محتوي
نيس و برخالف رسانههاي سنتي ،جريان
ارتباطات دوطرفه است ،زيرا رسانههاي سنتي
توليد کننده محتوا هستند و کاربر هيچ نقشي در
آن ندارد و فقط آنها را دريافت ميکند.
 -5اين شبکهها امکان ارتباط مستمر و دائمي ،ميان

معايب شبکههاي اجتماعي
روشن و آشکار است که شبکههاي اجتماعي عالوه
بر مزيتها ،معايبي نيز دارند .بطور کلي پيامدهاي منفي
اين شبکهها در قالب موارد زير تقسيم بندي ميشوند:

دوستان و آشنايان را برقرار ميکنند و يک نوع

 -1شکل گيري و رواج پيدا کردن شايعات و اخبار

کارکرد تبليغاتي و محتوايي را بدنبال دارند.

غلط بطور خيلي سريع ،اين امر بدين دليل صورت

کاربران ميتوانند با دوستان و آشنايان خود در

ميگيرد که امکان شناسايي هويت حقيقي افرادي

اقصي نقاط دنيا ،ارتباط دائم و مستمر داشته و نيز

که توليدکننده اين اخبار هستند ،وجود ندارد.

ميتوانند افراد جديدي را براي دوستي خود

 -2اين شبکهها عليه دين تبليغ ميکنند.

بيابند.

 -3اطالعاتي که اشخاص ارائه ميدهد بدون کنترل

 -6تبليغ و توسعه دادن ارزشهاي انساني و اخالقي،

17

است( .اسلوين .)51 ،1380،

ديني و اعتقادي ،يکي ديگر از مزيتهاي اين
شبکه هاست که بصورت گسترده و جهاني

روش پژوهش
جهت مطالعه بررسي ،اين پژوهش بر اساس طبقه

صورت ميگيرد.
 -7يکپارچه کردن بسياري از ابزارها و امکانات

بندي بر مبناي هدف در زمره تحقيقات کاربردي است

اينترنتي نيز جزو مزيتهاي شبکههاي است.

و از حيث روش جزء تحقيقات توصيفي -پيمايشي به

شبکههاي اجتماعي داراي امکانات فراواني از

شمار ميآيد .گروه نمونه را کليه کارشناسان زن شاغل

قبيل ساخت صفحات شخصي ،آپلود کردن فايلها

در شهرداري منطقه  1تهران در سال  1394تشکيل

آگاهي از آخرين اخبار و رويدادها هستند و

ميدهد ،که بر طبق تحقيقات صورت گرفته از منابع

توانسته اند امکانات پايگاههاي مختلف را يکسان

انساني شهرداري منطقه يک اين تعداد  600نفرند و از

و يکپارچه کنند.

اين تعداد ،با کمک گرفتن از فرمول کوکران  231نفر به

 -8از مزاياي ديگر اين شبکهها ،توسعه مشارکتهاي
مفيد اجتماعي است.

عنوان گروه نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند؛ که شامل
کارشناسان زن شاغل در شهرداري منطقه  1تهران

 -9شبکههاي اجتماعي ميتوانند روند آموزش را

ميباشد .پرسشنامه تهيه شده به روش تصادفي ساده

افزايش دهند و بين استاد و شاگرد بطور مداوم

بين آزمودنيها پخش و مورد ارزيابي قرار خواهد

ارتباط برقرار کنند.

گرفت .پس از گردآوري اطالعات و انجام مطالعات،
پرسشنامه اي مشتمل بر  4پرسش عمومي و  41پرسش
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اختصاصي جهت سنجش متغيرهاي مطرح شده توسط

ميدهد پرسشنامه مذکور داراي اعتبار الزم و کافي

پژوهشگر تهيه شد و جهت بررسي روايي محتوايي يا

جهت بررسي و اعتماد ميباشد بر همين اساس به

سازه پرسشنامه به سمع و نظر اساتيد و متخصصان اين

تجزيه و تحليل نتايج ميپردازيم.

رشته ،رسيد و مورد تاييد ايشان قرار گرفت.

پس از تاييد اعتبار و روايي پرسشنامه محقق ساخته

ارزشگذاري هر سوال بر مبناي ليکرتي داراي پنج

و تاييد نرماال باودن توزياع دادههاا باه کماک آمااره

گزينه کامال مخالف ،مخالف ،بي نظر ،موافق و کامال

کولموگراف اسميرنوف به تحليل و بررسي فرضيه هاي

موافق است و جهت محاسبه رابطه مولفههاي فوق

مورد پژوهش ميپردازيم .و از آنجا که در ان پاژوهش

الذکر از آماره  Tبا توجه به محاسبه چند متغير مستقل

قصد داريم تاثير چندين متغير مساتقل و وابساته را بار

و وابسته کمک گرفته ميشود .بر اين اساس کفايت

يکديگر بسنجيم بهترين روش کمک گرفتن از آماره تي

نمونه برداري (  ،KMOکيسر -ماير -اولکين) جهت

ميباشد.

بررسي مقادير همبستگي ،مورد سنجش قرار گرفت که

يافتههاي پژوهش

برابر  0,763است و از ميزان معناداري  0,7باالتر است

سااوال  :1آساايبشناسااي فرهنگااي اسااتفاده از

و اين کفايت گزينهها را براي تحليل عاملي نشان

شبکههاي اجتماعي (موبايلي) در مياان کارشناساان زن

ميدهد.با توجه به نمودار اسکري پالت تعداد

شااغل در شاهرداري منطقاه  1تهاران در بعااد آداب و

عاملهاي استخراجي در اين پژوهش  4عامل اصلي

رسوم چيست؟

تحت عناوين عوامل آداب و رسوم ،ارزشها ،باورها و

يافتههاي جدول شماره  1نشان ميدهد که در

هنجارها به صورت محتوايي گنجانده شده است .اعتبار

سوال فرعي چهارم پژوهش شکل گيري روابط در

عوامل موجود در پرسشنامه با کمک آماره ضريب آلفا

شبکههاي اجتماعي به جاي روابط خانوادگي با مقدار t

کرونباخ در مجموع  0,809است .اين يافتهها نشان

 8.04داراي اثر بيشتري بوده است.

جدول شماره  .1آسيبشناسي فرهنگي استفاده از شبکههاي اجتماعي (موبايلي) در بعد آداب و رسوم
t

درجه آزادي

سطح معني داري

5,557

230

0,000

T

درجه آزادي

سطح معني داري

کم شدن روابط چهره به چهره

5,518

230

0,000

روابط نامشروع در ميان افراد متاهل سازمان

4,765

230

0,000

کمرنگ شدن روابط رسمي سازماني

3,231

230

0,000

تغيير ادبيات محترمانه به ساده در بين همکاران

2,567

230

0,000

شکل گيري روابط در شبکههاي اجتماعي به جاي روابط خانوادگي

8,014

230

0,000

کاهش صله رحم

5,505

230

0,000

اختالل در روحيه جمع گرايي

3,703

230

0,000

کمرنگ شدن معاشرتهاي خانوادگي

5,481

230

0,000

ايجاد فاصله جغرافيايي بين فردي

6,524

230

0,000

مولفه ها
آسيبشناسي فرهنگي موثر در بعد آداب و رسوم
گويه ها
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جدول شماره  .2آسيبشناسي فرهنگي استفاده از شبکههاي اجتماعي (موبايلي) در بعد ارزشها
t

درجه آزادي

سطح معني داري

6.345

230

0,000

t

درجه آزادي

سطح معني داري

کاهش صداقت متقابل بين همکاران

4.545

230

0,000

کم اهميت شدن گذشت در روابط کاري

2.904

230

0,000

بي اعتمادي در بين همکاران

6.552

230

0,000

ناديده گرفتن اهميت صميميت در بين اعضا

4.816

230

0,000

بي تفاوتي نسبت به مسئوليت پذيري در سازمان

3.524

230

0,000

ترويج شايعات و اخبار کذب در سازمان

4.671

230

0,000

پاسخگويي مناسب به ارباب رجوع

5.635

230

0,000

بي تفاوتي نسبت به خلق نوآوري در سازمان

4.070

230

0,000

کاهش همدلي در بين اعضا

5.839

230

0,000

کاهش ميل دروني جهت کسب موفقيت سازمان

7.442

230

0,000

تغيير شيوه انجام امور در سازمان

5.936

230

 tکل
آسيبشناسي فرهنگي موثر در بعد ارزشها
گويه ها

0,000

سااوال  :2آساايبشناسااي فرهنگااي اسااتفاده از

سااوال  :3آساايبشناسااي فرهنگااي اسااتفاده از

شبکههاي اجتماعي (موبايلي) در مياان کارشناساان زن

شبکههاي اجتماعي (موبايلي) در مياان کارشناساان زن

شاغل در شاهرداري منطقاه  1تهاران در بعاد ارزشاها

شاغل در شهرداري منطقاه  1تهاران در بعاد باورهااي

چيست؟

مذهبي چيست؟

يافتههاي جدول شاماره  2نشاان مايدهاد کاه در

يافتههاي جدول  3نشان ميدهد که در سوال فرعي

سوال فرعي اول پژوهش کااهش ميال دروناي جهات

سوم پژوهش باور به عدم تاثير کار گروهي در سازمان

کسب موفقيت ساازمان باا مقادار  7,442 tداراي اثار

با مقدار  t 7.748داراي اثر بيشتري بوده است.

بيشتري بوده است.
جدول شماره  .3آسيبشناسي فرهنگي استفاده از شبکههاي اجتماعي (موبايلي) در بعد باورهاي مذهبي
 tکل
آسيبشناسي فرهنگي موثر در بعد باورها

t

5,656
گويه ها

t

درجه آزادي سطح معني داري
230

0,000

درجه آزادي سطح معني داري

7.748

230

0,000

تاثير پذيري باورهاي فردي متاثر از اطالعات موجود در شبکههاي اجتماعي بر رفتار سازماني فرد 3,178

230

0,000

باور نداشتن به برطرف نمودن نيازهاي سازمان

4.341

230

0,000

باور نداشتن اعضا به اثرات مثبت نقش خود در سازمان

7.386

230

0,000

کاهش انگيزه در مسئوليت شغلي

2,987

230

0,000

کاهش احساس تعلق به سازمان

2.429

230

0,000

باور نداشتن به تالش جهت بهبود خدمات سازمان

5.651

230

باور نداشتن به تاثير تعامل اجتماعي در تخليه تنشهاي سازماني

4.048

230

باور به عدم تاثير کار گروهي در سازمان
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جدول شماره  .4آسيبشناسي فرهنگي استفاده از شبکههاي اجتماعي (موبايلي) در بعد هنجارها
t

درجه آزادي

سطح معني داري

 tکل

5.987

230

0,000

t

درجه آزادي

سطح معني داري

کاهش وفاداري به سازمان

6.118

230

0,000

خدشه دار شدن سلسله مراتب اداري

6.012

230

0,000

نقض حريم خصوصي افراد

2.677

230

0,000

کم شدن نظم و انضباط سازماني

4.451

230

0,000

اجبار سازماني جهت ارائه گزارش کار

5.124

230

0,000

اعتياد الکترونيکي

7.182

230

0,000

عادي شدن تمسخر پيرامون فرهنگهاي بومي

4.178

230

0,000

ارتباطات نا به هنجار اجتماعي

3.212

230

0,000

ارتباط با افراد غير همجنس و ناباب

1.575

230

0,000

شکل گيري روابط بين فردي سطحي و متنوع

5.305

230

0,000

آسيبشناسي فرهنگي موثر در بعد هنجارها
گويه ها

سااوال  :4آساايبشناسااي فرهنگااي اسااتفاده از

گروههاي انساني از سوي کاربران ايراني اينترنت و

شبکههاي اجتماعي (موبايلي) در مياان کارشناساان زن

همچنين لزوم و چگونگي فعال ساختن خود کاربران

شاغل در شهرداري منطقاه  1تهاران در بعاد هنجارهاا

در هدايت و اثرگذاري در فضاي مجازي به سهم

چيست؟

خويش ،دو ديدگاهي است که اين مقاله بر آن است تا

يافتههاي جدول  4نشان ميدهد که در سوال فرعي
چهارم پژوهش اعتياد الکترونيکي آن با مقادار t 7.182

داراي اثر بيشتري بوده است.

به عنوان مبناي کنترل و هنجارسازي مثبت براي
استفاده از اين فضا مطرح کند.
عدلي پور ( )1391در رساله کارشناسي ارشد خود
با عنوان "تحليل جامعه شناختي پيامدهاي شبکههاي
اجتماعي مجازي بر هويت اجتماعي کاربران جوان شهر

نتيجه گيري و پيشنهادات
فخريان ( )1390پژوهشي تحت عنوان "روش

اصفهان" با استفاده از روش پيمايشي و حجم نمونه 424

کنترل و هنجار سازي مثبت براي استفاده از فضاي

نفر به اين نتيجه دست يافت که ميزان مشارکت و

مجازي در ايران" به روش مطالعه کتابخانه اي انجام

فعاليت کاربران در شبکههاي اجتماعي مجازي و ميزان

دادند .فعاليت در فضاي مجازي همچون فضاي فيزيکي

استفاده در هر بار متصل شدن به اين شبکهها باعث

با الگوي هنجاري قابل اتکا و متناسب با فرهنگ بومي

تضعي ف هويت خانوادگي کاربران؛ مدت زمان عضويت

موجه خواهد بود .کنترل ،به عنوان يکي از روشهاي

و مدت زمان استفاده باعث تضعيف هويت ديني و ملي

جلوگيري از بروز ناهنجاريهاي اجتماعي و

کاربران ،همچنين انگيزه و هدف کاربران در استفاده از

هنجارسازي ،در قالب روشنگري و راهنمايي کاربر

شبکههاي اجتماعي اينترنتي باعث تضعيف هويت ديني

فضاي مجازي الزم است با رويکردهاي کاربردي و

کاربران ميشوند .عالوه براين حضور در شبکههاي

عيني مطابق با ويژگيهاي متمايز اين فضا اعمال شوند.

اجتماعي مجازي باعث تقويت هويت مدرن و مصرفي

مطالعه نحوه پيروي از ارزشها و خواستهاي

کاربران جوان اين شبکهها ميشوند.
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شبان و نيري ( )1393پژوهشي با عنوان "بررسي

آسيبها را به منظور پيشگيري از اثرگذاري آن بر

تأثير توسعه شبکههاي اجتماعي بر فرهنگ اقتصادي –

فرهنگ بومي و سبک زندگي اسالمي و ايراني جوانان

اجتماعي در ايران" انجام دادند .در اين مقاله سعي بر

فراهم نموده است .اين پژوهش ميکوشد تا با جرم

آن است تا به بررسي آسيبهاي ناشي از استفاده و

شناسي فضاي مجازي ،مهمترين چالش آفريني آن را بر

حتي سوء استفاده از شبکههاي اجتماعي بر اخالق

زندگي جوانان بررسي نمايد.

جمعي و تحول اخالق اجتماعي پرداخته شود .همچنين

زماني ( )1395در پژوهشي با عنوان "شبکههاي

تاثير متقابل شبکههاي اجتماعي و اخالق جمعي

مجازي تلفن همراه و تضعيف ارزشهاي اخالقي و

توضيح داده ميشود و اين مساله مورد توجه قرار

خانوادگي کاربران" انجام دادند .روش تحقيق ،کيفي از

ميگيرد که ميانگين سني کاربران در استفاده از

نوع پديدار شناسي بود .بدين منظور تعداد  20نفر از

شبکههاي اجتماعي چگونه است و اينکه تحول سني

کاربران حرفه اي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان

کاربران و تغيير هنجارهاي اخالقي چه تاثيري در

(خوراسگان) با استفاده از نمونه گيري هدفمند انتخاب

استفاده از فضاي سايبري و شبکههاي اجتماعي داشته

شدند و اطالعات آنها با مصاحبه نيمه ساختارمند

است.

گردآوري و با روش  7مرحله اي کاليزي مورد تجزيه

حساني ( )1394در پژوهشي تحت عنوان "تأثير

و تحليل قرار گرفت .در اين رابطه ابتدا  122مفهوم

فضاي مجازي بر سبک زندگي اسالمي و ايراني

اوليه استخراج و در قالب  26مفهوم در حوزه تضعي ف

جوانان" به روش توصيفي و تحليلي و با بهرهگيري از

ارزشهاي اجتماعي دسته بندي گرديد .گزاره اصلي

رويکردهاي مطالعات ميان-رشته اي انجام دادند.

اين تحقيق با عنوان شناسايي تاثير شبکههاي مجازي

جوانان بخشي از جمعيت کشور هستند که با

تلفن همراه بر تضعيف ارزشهاي اخالقي و خانوادگي

ويژگيهاي طراوات ،نيروي فکري و بدني و اميد به

با  7مفهوم اصلي شامل بي توجهي به روابط و

فردا شناخته ميشوند .دنياي مجازي در پرتو

مسئوليتهاي خانوادگي ،توجه و رسيدگي کمتر به

پيشرفتهاي شتابان فناوريهاي گوناگون ارتباطي بيش

وضعيت تحصيلي فرزندان ،عادي سازي توهين و

از پيش بر زندگاني انسان اثر ميگذارد .کنشهاي

مسائل جنسي ،شکل گيري و تسهيل ارتباطات جنسي

شهروندان و به ويژه جوانان بيش ازپيش از دنياي

نامشروع ،کاهش وابستگيهاي خانوادگي ،شکل گيري

حقيقي به دنياي مجازي انتقال مييابد و به دنبال آن بزه

ارتباطات احساسي کاذب و غير واقعي و عادي سازي

کاريهاي محض و يا هم پيوند مجازي نيز ارتکاب

خشونت بود که در اين مقاله بدان پرداخته شده است.

مييابند .گرايشهاي نمايان کاربران به نقش آفريني در

يافتهها بيانگر اين بود که کاربران حرفه اي در جريان

شبکههاي اجتماعي مانند فيسبوک ،يوتيوب و الکسا

استفاده از شبکههاي مجازي تلفن همراه تجارب منفي

سبک زندگي ويژه اي را در اين پهنه آفريده است.

مختلفي کسب کرده اند که بر روند زندگي خانوادگي و

سبک زندگي اسالمي و ايراني از چندي پيش به اين

ارزشهاي اخالقي آنها بسيار تاثير گذار بوده است.

سو ،در شمار سياستهاي بنيادين اجتماعي و فرهنگي

ميرکرک )2009( 18در تحقيقي تحت عنوان "مقياس

نظام جمهوري اسالمي ايران درآمده است .جرم خيزي

وسواس استفاده از اينترنت "(CIUS) :با استفاده از

فضاي مجازي و شبکههاي اجتماعي ،ضرورت انديشه

روش کيفي برخي از ويژگيهاي روانسنجي استفاده

پردازي پيرامون مهمترين شيوههاي مديريت اين

آسيب شناختي يا جبري از اينترنت را به عنوان نوعي
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الگوي استفاده از اينترنت تعريف کرد که با ويژگي

نگراني مثبت مشاهده شده در چهره فرد که براي

هايي مانند وجود نداشتن کنترل ،اشتغال ذهني،

تشخيص دروغ گويي فرد راه مناسبي است را تشخيص

تعارض ،عاليم انزوا و استفاده از اينترنت به عنوان يک

ميدهند ،انجام شد .اين تحقيق به نکات دقيق و ظريفي

راهبرد مقابله اي مشخص ميشود.

در رابطه با اينکه اين نوع نگراني را نميتوان از طريق

تيلور

19

( )2012در تحقيقي تحت عنوان "

شبکههاي مجازي تشخيص داد اشاره کرد .اين نتايج

شبکههاي اجتماعي و جهاني شدن" با استفاده از روش

حاکي از وجود فريب اجتماعي در استفاده از شبکههاي

مطالعه مروري و کتابخانه اي نشان ميدهد که

مجازي ميباشد.

شبکههاي اجتماعي مجازي در ترکيب با نفوذ

مارينو و همکارانش

22

( )2016در پژوهشي با

قدرتهاي غربي ،حرکتي را به سوي همگن سازي

عنوان "مدلسازي نقش فيس بوک و شبکههاي مجازي

جهان آغاز کرده اند ،که اين حرکت سبب ايجاد تضاد

در شخصيت ،هويت و هنجارهاي اجتماعي نوجوانان"

و ستيز در جهان و حرکت برخي ملتها به سوي

و جامعه آماري مورد مطالعه  968نوجوان ايتاليايي

شکست و تضعيف هويت ملي و سنت هايشان شده

توسط معادالت ساختاري مورد پژوهش قرار گرفتند.

است .همچنين وي معتقد است که به واسطه اين

نتايج نشان داد که ثبات عاطفي ،برونگرايي ،وظيفه

شبکههاي اجتماعي مجازي افراد قابل توجهي در

شناسي ،اختالالت هنجاري مستقيم استفاده از

سراسر دنيا در تعامل با يکديگر قرار گرفته اند و با

شبکههاي مجازي هستند .در حالي که جنسيت جزء

فرهنگ و عقايد بيگانه رو به رو شده اند و در

اختالالت هويتي استفاده از اين نوع شبکههاي ارتباطي

خصوص از دست دادن هويتهاي ملي و ديني شان

ميباشند.
23

احساس خطر کرده اند.

پاتريک

20

جونگ و همکارانش ( )2017در پژوهشي تحت

و همکارانش ( )2015در پژوهشي با

عنوان "بررسي ارتباط بين استفاده از شبکههاي مجازي

عنوان "انتقال هويت فرهنگي در عصر فناوري ارتباطات

و سالمت روان " با استفاده از روش سلسه مراتبي به

و اطالعات )مطالعه موردي مهاجران فيجيان در بريسبان

تعمق درک ما از رابطه بين استفاده از شبکههاي

استراليا)" که به روش کيفي انجام دادند به اين نتيجه

اجتماعي و سالمت رواني در بزرگساالن پرداخته است.

رسيدند که بين اينترنت و هويت فرهنگي رابطه وجود

در مطالعه از روش تجزيه و تحليل رگرسيون براي

دارد و اينترنت يکي از عوامل و منابع رو به گسترش و

دادههاي جمع آوري شده از مصاحبه با  161کاربر

همچنين تأثيرگذار بر هويت فرهنگي مهاجران تلقي

شبکههاي مجازي انجام شد .يافتههاي تحقيق ارتباط

ميشود .

قابل توجهي بين استفاده از شبکههاي مجازي و آسيب

اسپاتسوود 21و هانکوک ( )2016در پژوهشي با

به سالمت رواني جوانان نشان دادند.

عنوان "تعصب مثبت و فريب اجتماعي در شبکههاي
مجازي" به بررسي پيش بيني استفاده از دروغ اجتماعي

پيشنهادهاي پژوهشي

در يک شبکه مجازي پرداخته اند .تعصب مثبت ممکن

 بهتر است کارکنان بيشتر به ارتباط چهره به چهره

است محصول هنجارهاي تربيتي که از پديدههاي

بپردازند و آن را جايگزين ارتباط الکترونيکي کنند.

ارتباطي تاثير ميپذيرد باشد .يک آزمايش آنالين بر

 به منظور تشويق کار گروهي ،با توجه به تمايل

روي کاربران يک شبکه مجازي مبني بر اينکه چگونه

ذاتي افراد به شبکههاي اجتماعي ،ميتوان به
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تشکيل شبکههاي اجتماعي کاري مثل تلگرام و ....

الهي ،شعبان و آذر ،عادل .)1378( .سيستمهاي

در داخل شرکت پرداخت و روالهاي کاري را از

هوشمند اطالعاتي مديريت  :رويکرد فازي -عصبي،

طريق اين شبکهها پيگيري کرد .که اين امر به نوبه

فصلنامه علمي پژوهشي مدرس ،شماره  ،1ص ص

خود منجر به فعاليت گروهي افراد در محيطي

.135-156
تواليي ،روح اله ،صباغي ،زهرا و طوطيانوش،

کاري ميشود.
 مديران سازمان بايد حضور افراد در شبکه اي

حميدرضا .)1394( .آينده پژوهي فرصتها و

اجتماعي را محدود کنند و قوانين و ضوابطي در

تهديدات شبکههاي اجتماعي براي جوانان ( با

اين زمينه تدوين کنند.

استفاده از تکنيک چرخه آينده( .کنفرانس ملي آينده

 پوسترهاي تبليغاتي و فرهنگي با نکات آموزشي
جهت افزايش آگاهي اين سازمان در مورد اثرات
مخرب حضور زياد در شبکههاي اجتماعي بهتر
است در سازمان نصب گردد.
 بسياري از کارکنان از شبکههاي اجتماعي براي فرار
از مشكالت و يا كاستن از احساس ياس ،نااميدي،

پژوهي .مرکز همايشهاي بين المللي دانشگاه شهيد
بهشتي.
جهانگرد ،نصراله .)1380( .گزارش روند برگزاري
اجالس جهاني سران درباره جامعه اطالعاتي  wsisو
مشارکت ايران ژنو ،تهران  :شوراي عالي اطالع
رساني ،دبيرخانه.

گناه ،اضطراب و يا افسردگي استفاده مي کنند .لذا

حساني ،جالل الدين .)1394( .تأثير فضاي مجازي بر

پيشنهاد ميگردد واحد منابع انساني به آموزشهاي

سبک زندگي اسالمي و ايراني جوانان از ديدگاه علوم

روانشناسي نيز بپردازد.

جنايي ،همايش ملي جوان و اصالت فرهنگي،

 شبکههاي اجتماعي در بعد رواني منجر به انعطاف
پذيري هويتي و شکل گيري هويتهاي مجازي

بصورت الکترونيکي ،آموزشکده فني و حرفه اي سما
کرمان.

جديد ميشود و ممکن است در محيطهاي کاري

حسيني نسب ،داود و اقدم ،اصغرعلي .)1375( .فرهنگ

کارکنان خود واقعي شان را نشان ندهند .لذا

واژهها و اطالعات تعليم و تربيت .تبريز .انتشارات

پيشنهاد ميگردد در هنگام گزينش افراد سواالت

احرار.

تخصصي و تستهاي تخصصي روانشناسي گرفته
شود.

رضايي ،حسين و سبزيکاران ،اسماعيل.)1391( .
بررسي اثر فرهنگ اسالمي بر رفتار شهروندي

 ساير محققين مايتوانناد ايان پاژوهش را در باين

سازماني مورد كاوي دفاتر پليس  10 +شهر تهران.

دي گر کارکنان باا در نظار گارفتن سااير مولفاههاا

فصلنامه نظم و امنيت انتظامي .شماره سوم .سال

انجااام داده و نتااايج ان را بااا نتااايج اي ان پااژوهش

چهارم.205-173 .
شبان ،اکرم و نيري ،سميه .)1393( .بررسي تاثير توسعه

مقايسه نمايند.

شبکههاي اجتماعي بر فرهنگ اقتصادي – اجتماعي
منابع و ماخذ

در ايران ،اولين کنفرانس ملي فضاي سايبري و

اسلوين ،جيمز .)1380( .اينترنت و جامعه ،ترجمه

تحوالت فرهنگي ،تبريز ،دانشگاه شهيد مدني

عباس گيلوري علي رادباوه ،تهران ،نشر کتابدار.

آذربايجان ،دانشکده فناوري اطالعات و مهندسي
کامپيوتر.
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شريعتمداري ،علي .)1392( .اصول و مباني فلسفه
تعليم و تربيت؛ تهران  :انتشارات امير كبير.

فرهنگ سازماني راهبرد فرهنگ .شماره پنجم-53 .
.29

شريفي ،حسن پاشا و شريفي ،نسترن.)1390( .

قلي زاده ،آذر .)1390( .جامعه شناسي فرهنگي.

روشهاي تحقيق در علوم رفتاري .چاپ هشتم.

اصفهان :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد

تهران :انتشارات سخن .ص .26

خوراسگان 268 ،صفحه.

شفيع زاده ،حميد و خليلي کندرود ،اصغر.)1390( .

کاستلز ،مانوئل .)1382( .عصر اطالعات :پايان هزاره

نقش راهبردي آموزش و پرورش در اصالح الگوي

اقتصاد .جامعه و فرهنگ .ترجمه احد عليقليان و

مصرف .پژوهشنامه .شماره .72

افشين خاکباز .تهران :طرح نو

صالحي اميري ،رضا .)1388( .مفاهيم و نظريههاي
فرهنگي ،تهران ،انتشارات ققنوس 258 .صفحه.

صالحي اميري ،رضا .)1392( .آسيبشناسي فرهنگي
در ايران ،تهران ،انتشارات سمت.

کاظمي ،عارفه .)1389( .يافتن درجه سازگاري ميان
افراد در شبکههاي اجتماعي ،رساله کارشناسي ارشد،
دانشگاه صنعتي ،اصفهان.
نادري قمي ،محمدمهدي .)1388( .فرهنگ در نظريه

عاملي ،سعيدرضا .)1388( .شبکههاي علمي مجازي،
تهرن :پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

سازمان و مديريت معرفت شماره  - 137ارديبهشت
.1388

عدلي پور ،صمد .)1391( .تحليل پيامدهاي شبکههاي

نيازي ،رحيم و خرم ،کوثر .)1392( .بررسي رابطه بين

اجتماعي مجازي بر هويت اجتماعي کاربران جوان

فناوري اطالعات و اطالعات حسابداري ،دومين

شهر اصفهان .رساله کارشناسي ارشد .دانشگاه

کنفرانس ملي حسابداري ،مديريت مالي و سرمايه

اصفهان .دانشکده ادبيات و علوم انساني.
عصاره ،عليرضا .حسيني بيدخت ،محسن.)1393( .
واکاوي نقش توسعه موسسات آموزش عالي در قبال
فرهنگ و تهاجم فرهنگي .مطالعات توسعه اجتماعي
ايران .سال ششم  -شماره .100-91 .2
عطاران ،محمد .)1383( .جهاني شدن فناوري اطالعات
)(ITو تعليم و تربيت ،تهران :موسسه توسعه فناوري
آموزشي مدارس هوشمند.
فخريان ،فرزانه .)1390( .روش کنترل و هنجار سازي
مثبت براي استفاده از فضاي مجازي در ايران.
همايش ملي صنايع فرهنگي نقش آن در توسعه
پايدار .کرمانشاه .دانشگاه آزاد اسالمي واحد
کرمانشاه.
فرهي بوزنجاني ،برزو و سنجقي ،محمدابراهيم.
( .)1388ارزيابي وتحليل روشهاي شناخت وسنجش
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