دستاٍسدّای تطش اص صٌؼت ٍ كٌاٍسی ّای ًَیي ػالٍُ تش
هٌاكؼی کِ تشای تطش داضتِ ٍ سكاّی کِ تشای اٍ تِ اسهـاى آٍسدُ
دانشگاه آزاد اسالمی مركس لشت نشا  -زیباكنار
مركس مشاوره و راهنمایی

شبکه های اجتماعی فرصت یا تهدید

شبکه های اجتماعی و فرصتها


استّ ،وَاسُ آسیة ّایی سا ًیض تِ ّوشاُ داضتِ است .اگشچِ

هْن ضثکِ ّای اجتواػی هجاصی ،پذیذاس ضذى خشد

تسیاسی اص اتذاػات ٍ ًَآٍسی ّا تا اًگیضُ تؤهیي سكاُ ٍ آسایص

جوؼی است .خشد جوؼی تِ جشیاى سیال ٍ پَیای هَُ

ٍ تحکین اسصش ّای اًساًی ٍ دس جْت ًیل تِ کوال ضکل

تلکش ٍ رّي کاستشاى حاظش دس چٌیي هحیػ ّایی اؼالم

گشكتِ است ،اها دس ػیي حال تِ دلیل تشخی کج كکشی ّا ٍ

هی ضَد کِ تِ هثاتِ یک پشداصضگش ػظین ،اؼالػات سا

استلادُ ّای ًادسست اص اتضاسّای جذیذ ،ایي تکٌَلَطیْا ،گاُ
اًساى ٍ سالهت جسوی ٍ سٍاًی اجتواػی آى سا هَسد آسیة

پشداصش ٍ پایص هی کٌذ.


هشاس دادُ ٍ گاُ كشٌّگ ٍ اػتوادات ٍ سكتاسّای اجتواػی ٍی سا

تاصخَسد اص سَی هخاؼة ٍ ّوکاسی ٍ ّوگاهی

جولِ ایي تکٌَلَطیْایی ّستٌذ کِ دس صَست استلادُ ًاصحیح،

کاستشاى تا ّوذیگش سا تسْیل کشدُ ٍ آًْا سا تِ هطاسکت

صذهات جثشاى ًاپزیشی تِ كشد ٍ جاهؼِ ٍاسد هی ساصًذ.

دس تحث ّا تطَین هی کٌذ.

ضثکْْایاجتواػیوجاصیً،سلجذیذیاصٍتسایتْایایٌتشًتیْستٌذ



کْذسایٌَتسایتْا،کاستشاًایٌتشًتیحَلوحَسهطتشکیثْصَستوجاصیذٍ
دانشگاه آزاد اسالمی مركس لشت نشا  -زیباكنار
مركس مشاوره و راهنمایی حوزه معاونت دانشجویی
نگارش:

ضثاّت سا تِ جاهؼِ اًساًی داسًذ ٍ تِ كشد اهکاى تشهشاسی
استثاغ تا ضواس كشاٍاًی اص اكشاد دیگش ،كاسؽ اص هحذٍدیتّای
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صهاًی ،هکاًی ،سیاسی ،كشٌّگی ٍ اهتصادی سا هیدٌّذ .ایي

شبکه های اجتماعی فرصت یا تهدید

كي آٍسی ًیض هاًٌذ سایش كي آٍسیْا پیاهذّای هثثت ٍ هٌلی تش
صًذگی اًساى داسد کِ دس صیش تِ تشخی اص آًْا اضاسُ هی کٌین.

ػثَس اص هشصّای جـشاكیایی ٍ آضٌایی تا اكشاد هختلق اص
جَاهغ گًَاگَى ٍ كشٌّگْای هتلاٍتٍ :جَد صتاى ّای

ایي

ضثکِ ّا گًَِای اص سساًِّای اجتواػی ّستٌذ کِ تیطتشیي

فریده اميرالسادات

اهکاى تیاى ایذُ ّا تِ صَست آصاداًِ ٍ آضٌایی تا ایذُ ّا،
اكکاس ٍ سلیوِ ّای دیگشاى :ضثکِ ّای اجتواػی ،اسسال

دگشگَى کشدُ است.ایٌتشًت ٍ ضثکِ ّای اجتواػی هجاصی اص

سیکذیگشجوؼویطًَذٍجواػتْایآًالیٌشاتطکیلویذٌّذ.

ضکل گیشی ٍ توَیت خشد جوؼی :یکی اص ضاخصِ ّای

هختلق دس سساًِ ّای اجتواػی ،اهکاى حعَس توام
جَاهغ سا كشاّن هی کٌذ کِ هی تَاًٌذ كشٌّگ حاکن تش
جاهؼِ خَد سا تِ هؼشض دیذ ػوَم تگزاسًذ.


تثلیؾ ٍ تَسؼِ اسصضْای اًساًی ٍ اخالهی دس ػشصِ
جْاًی :گشچِ تِ ػلت ؿلثِ اتؼاد دیگش ضثکِ ّای
اجتواػی ،تؼذ اسصضی آى کوتش هَسد تَجِ هشاس گشكتِ
است ،اها تِ جشأت هی تَاى گلت کِ یکی اص هاتلیت

استثاغ هجاصی هستوش تا دٍستاى ٍ آضٌایاى :استثاغ تا



تعؼیق ًْاد خاًَادُ ٍاكضایص تؼاسظات خاًَادگی

ٍاهغ ضذُ  ،كشاّن کشدى كعایی تیي الوللی جْت تثلیؾ

آضٌایاى ٍ دٍستاى دس سشاسش دًیا سا كاسؽ اص هحذٍدیتْای



اػتیاد سكتاسیٍ ،اتستگی سٍاًی تِ استلادُ اص ایي ضثکِ ّا

ٍ اضاػِ اسصش ّای دیٌی ،اػتوادی ،اًساًی ٍ اخالهی

هکاًی اهکاى پزیش هی کٌذ.



اختصاظ صهاى صیاد تِ ایي ضثکِ ّای ٍ دًیای ؿیش

ّای هْن ضثکِ ّای اجتواػی کِ تاکٌَى هَسد ؿللت



است .تسیاسی اص کاستشاى ضثکِ ّای اجتواػی اكشادی
ّستٌذ کِ دس صَست تثلیؾ صحیح اسصش ّای اخالهی
ٍ اًساًی ،اص آى استوثال کشدُ ٍ تحت تؤثیش هشاس خَاٌّذ
گشكت.


تَسؼِ هطاسکت ّای هلیذ اجتواػی :ایجاد اًسجام
اجتواػی دس تیي هشدم ٍ تسشیغ دس ساصهاًذّی كؼالیت
ّای هلیذ اجتواػی



اكضایص سشػت دس كشآیٌذ آهَصش ٍ آهَصش ّای
هجاصی :اگشچِ تِ ػلت ػذم اهکاى ًظاست ػلوی،

شبکه های اجتماعی و تهدیدها

آهَصضی ًیض تِ صَست تخصصی ٍ تا ّذف آهَصش اص
ساُ دٍس یا ّواى آهَصش هجاصی ،هطـَل كؼالیت ّستٌذ.

كشیة  ،کالّثشداسی ٍ تْشُ کطی





تثلیـات ظذ اسصضی ،دیٌی ٍ الوای ضثْات دس ػوایذ





تـییش دس سثک صًذگی ٍ ػالین کاستشاى



ضکل گیشی َّیتْایی هـایش تا كشٌّگ  ،هلیت ٍ هزّة
دس تیي ًَجَاًاى ٍ جَاًاى



ًوط حشین خصَصی اكشاد



سٍاتػ آصاداًِ ًاضی اص ایٌکِ ایٌتشًت تِ اكشاد َّیتی

چه باید كرد؟
تا تَجِ تِ گستشش سٍص اكضٍى استلادُ کٌٌذگاى ضثکِ ّای
اجتواػی دس کطَس  ،دس ساستای کاّص تْذیذ ایي ضثکِ ّا
پیطٌْاداتی اسایِ هی گشدد:


ًاهؼلَم هی تخطذً ،ظاستیّ ،وچَى ًظاست دًیای ٍاهؼی
ّن تش آى حاکن ًیست ٍ ّویي خَد ،تاػث هی ضَد کِ




ضثکِ ّا


ًَجَاًاى ٍ جَاًاى.


تؤثیشات هٌلی سكتاسی کِ كشد تا ػعَیت دس ّش ضثکِ
اجتواػی دسگیش ًَع خاصی اص كشٌّگ استثاؼاتی
هیضَدً ،ظیش تشخَسد ،تکیِ کالم ،اصؽالحات
هخصَظ ،سكتاسٍ ظاّش...

آهَصش ٍ كشٌّگ ساصی ٍ تاال تشدى تَاى هذیشیتی
كشد ،خاًَادُ ٍ جاهؼِ دس استلادُ ی صحیح اص ایي

اًضٍا ؼلثی ٍ كاصلِ گشكتي اص هحیػّای اجتواػی ٍاهؼی
ٍ تعؼیق هْاستْای استثاؼی اجتواػی خصَصا تشای

تاال تشدى سَاد سساًِ ای ػوَم هشدم دس هَسد ایي
تکٌَلَطی

اكشاد دچاس ًَػی آصادی سٍاتػ ضًَذ.

اًتوال داًستِ ّای تخصصی ٍ ػوَهی خَیص تِ دیگشاى
هی کٌٌذ .ػالٍُ تش ایي ،ضثکِ ّای اجتواػی ػلوی ٍ

تشٍص هطکالت سٍاًطٌاختی اص جولِ اكسشگی ٍ استشس



اص اػتثاس ػلوی ًشسیذُ اًذ ،اها دس ػیي حال ضثکِ ّای

تی ضواس آًْا تِ صَست خَدجَش اهذام تِ آهَصش ٍ



ظَْس خشدُ كشٌّگْای هختلق ًاهتٌاسة ٍ ؿیش ظشٍسی

ضکلگیشی ٍ تشٍیج سشیغ ضایؼات ٍ اخثاس کزب

تسیاسی اص هحتَاّای ایٌتشًتی ٌَّص تِ هشتثِ هاتل هثَلی

اجتواػی یکی اص ػشصِ ّای ایٌتشًتی ّستٌذ کِ کاستشاى

ٍاهؼی ٍ كاصلِ گشكتي اص ٍاهؼیت

ایجاد ٍ ساُ اًذاصی ضثکِ ّای اجتواػی سالن ٍ
هتٌاسة تا كشٌّگ اسالهی ایشاًی



ٍظغ هَاًیي سختگیشاًِ تش تشای جشاین ایٌتشًتی

