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تاريخ دريافت 1399/12/26 :تاريخ پذيرش1400/2/15 :

چكيده
اين پژوهش در راستاي بررسي عوامل موثر بر تغيير رفتار کارکنان شهرداري در محيط مجازي در زمان
کروناانجام شده است .روش تحقيق به کار گرفته شده در اين پژوهش از نظر هدف كاربردي ،از نظر نوع
دادهها كمي و از نظر نحوه گردآوري داده ها ،توصيفي و از نوع پيمايشي است .جامعه آماري در اين پژوهش
کارکنان منطقه  15شهرداري تهران ميباشند که حدودا  1500نفر ميباشند .از جامعه آماري مذکور با توجه
به ضوابط نمونهگيري (بر اساس شيوة نمونهگيري مندرج در جدول مورگان) تعداد  291نفر به عنوان نمونه
تحقيق انتخاب شده اند .در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومي پژوهش ،سواالت و فرضيههاي پژوهش ،با
استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ,گويههاي مستخرجه در نمونه آماري تحقيق مورد پرسش قرار گرفته
است .در بخش آمار توصيفي ،توصيف دادهها در دو بخش متغيرهاي زمينهاي و متغيرهاي اصلي ارائه
گرديده و در بخش آمار استنباطي ،از آزمونهاي کولموگروف – اسميرنف جهت تعيين نرمال بودن دادهها و
از آزمون پارامتري رگرسيون جهت بررسي فرضيههاي تحقيق استفاده شده است .با توجه به نتـايج به دست
آمده ،جامعه پذيري کارکنان ،فعل و انفعاالت جامعه پسند کارکنان و تحسين از جانب ديگران بر تغيير رفتار
کارکنان منطقه  15شهرداري تهران در محيط مجازي تأثيرگذار ميباشند .فرضيه فوق تاييد ميگردد.
کليد واژهها :رفتار کارکنان ،محيط مجازي ،شهرداري تهران ،کرونا

 1دانش آموخته کارشناسي ارشد ناپيوسته مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ،تهران ،ايران.
 2استاد گروه مديريت فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ،تهران ،ايران( .نويسنده مسئول)
ekavousy@gmail.com

 3استاديار گروه مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال ،تهران ،ايران.
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مقدمه

كه در سالهاي اخير در نظام اجتماعي كشورهاي

تقريبا سه ميليارد نفر در سرتاسر دنيا ،از سايتهاي

مختلف جهان تحول شگرفي پديده آورده است .نتايج

شبکههاي اجتماعي استفاده ميکنند( .اِستاتيستا،1

پژوهشهاي صورت پذيرفته در اين زمينه حاكي از آن

 )2020فيسبوک بر گسترهي سايتهاي شبکههاي

است كه ميان عضويت در شبكههاي اجتماعي اينترنتي

اجتماعي آمريکا ،حکم فرما ميباشد ،به طوري که 80

و سبك زندگي (ادبيات گفتاري ،پوشش ،تفريح و

درصد از افراد  18تا  24سال از اين سايت استفاده

ساليق) ارتباط مستقيمي وجود دارد( .رفيع و ديگري،

ميکنند ،اما با اين وجود ،اسنپ چت نيز اخيرا بسيار

.)93 :1389

سال دهم /شماره بيستم /پائيز و زمستان 1398

محبوب شده و توانسته است  78درصد از کاربران 18

ظهور اينترنت و شبکههاي اجتماعي اينترنتي به

تا  24سال را به خود اختصاص دهد( .مرکز تحقيقات

عنوان رسانهاي قدرتمند در سالهاي اخير رشد حيرت

پيو -2018 ،2ب) اين سايتهاي شبکههاي اجتماعي،

انگيزي کرده و نويدها و تهديدات بسياري را به همراه

به کاربران اجازه ميدهند تا در حالي که با ساير

داشته است .نتايج پژوهش اميرپور و گريواني ()1392

کاربران ارتباطي متقابل ايجاد ميکنند ،براي خود

نشان داد :شبکههاي اجتماعي نقش عمدهاي در تغيير

ل 3منحصر به فرد و
مشخصات کاربري و پروفاي ِ

سبک زندگي ،نگرشها ،عقايد ،باورها و هويت جوانان

شبکههاي اجتماعي ايجاد کنند( .بويد 4و اِليسون،5

ايفا ميکنند .اسوالد و باکر ( )2010نيز در پژوهششان

 )2007مهمتر اينکه ،کاربران ميتوانند بر اساس

به اين نتيجه رسيدند که عضويت در شبکههاي

امکاناتي که هر پلتفرم در اختيار آنها قرار ميدهد،

اجتماعي و ارتباطات مجازي باعث گسترش هرچه

انواع محتويها (تصاوير ،ويدئوها و )...را به طرق

بيشتر سرمايه اجتماعي ميشود .در پژوهشي هم که

مختلف ارسال کنند و نظرات خود را دربارهي

توسط هنيفه و سوميتا ( )2011انجام گرفت ،نتايج

محتويهاي ساير کاربران اعالن کنند.

نشان ميدهد که اکثر قريب به اتفاق دانشجويان از

امروزه شبکههاي اجتماعي 6سکاندار اقيانوس

شبکههاي اجتماعي مجازي آگاه هستند و از آنها براي

پرتالطم اينترنت هستند .شبکههايي که مبتني بر فناوري

برقراري روابط دوستانه استفاده ميکنند .با توجه به

«وب دو» فعاليت ميکنند و با اجتماع گرايي مجازي

مطالب ذکر شده و نتايج پژوهشهاي مختلف ،بررسي

نقش اساسي در معادالت رسانهاي جهان بازي ميکنند.

نقش شبکههاي اجتماعي مجازي و فرصتها و

شبكههاي اجتماعي از گروههايي عموماً فردي يا

تهديدهاي آن بهعنوان يکي از سرويسهاي اينترنت و

سازماني تشكيل شده كه از طريق يك يا چند نوع از

بهعنوان يک رسانه ،ضروري به نظر ميآيد)آذري و

وابستگيها به هم متصلاند و در بستر يك جامعه

اميدوار.)1391 ،

اطالعاتي پيچيده ،كاركرد مؤثر شبكه همگرا را تصوير

در حال حاضر شبکههاي اجتماعي مجازي بهدليل

ميكنند و موفقيت و محبوبيت روزافزون آنها به دليل

امکاناتي که در اختيار کاربران خود قرار ميدهند ،از

داشتن رنگ و بوي اجتماعي است.

محبوبيت بااليي برخوردارند و همه روزه مورد استفاده

شبكههاي اجتماعي اينترنتي ،جايگاهي شگرف در

قرار ميگيرند (موريس ،تيران و پانوويچ .)2010 ،به

سطح روابط اجتماعي افراد پديد آورده است .كاربران

نظر ميرسد با افزايش محبوبيت رسانههاي اجتماعي و

اينترنت از اين موضوع استقبال كردند كه به جرات

همچنين توسعه قويتر فناوري شبکه ،اغلب محققان

ميتوان گفت ،شبكههاي اجتماعي مجازي يكي از

نيز در حال پيوستن به جوامع تحقيقاتي پيوسته هستند

اثرگذارترين سرويسهاي ارائه شده در اينترنت است

و با استفاده از خدمات ارائه شده در آنها ،به
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تحقيقات ديگران و يا همگامشدن با تحقيقات جاري

بايد به افزايش شعور اجتماعي جامعه کمک کنند ،ما

ميپردازند .با وجود اين ،وجود شبکههاي اجتماعي

حق نداريم تنها مردم را در خانه سرگرم کنيم امروز

بهدليل کارکردهاي ارتباطي و تعامالتي قوي ،داراي

تنها نياز به ساخت پادکست و امثالهم نداريم نبايد تنها

مزاياي بسياري در حيطههاي مختلف است که

رفع تکليف کرد بايد اثرگذاري برنامهها را بيشتر از

بهرهگيري از آنها ميتواند سبب ارتقاي زمينه استفاده از

برگزاري برنامهها در نظر داشته باشيم چرا که جامعه را

آنها شود .ممکن است استفادهنکردن از شبکههاي

بايد براي بعد از بحران آماده کرد و اين نيازمند برنامه

مجازي با هدفهاي علمي و ناديدهگرفتن آنها سبب

جدي و منسجم مديران اجتماعي جامعه است ،کرونا

عدم توانايي پژوهشگران کشور در استفاده از ابزارهاي

روزي تمام ميشود اما بحرانهاي اجتماعي آن تمام

ارتباطي علمي و بهدنبال آن عقبماندگي جامعه از

نميشود ،فصل مشترک همه جوامع در مواقع بحران

شکوفايي علم و دانش شود .بنابراين ،ضرورت

غافلگيري بوده است و در اين موضوع هيچ فرقي بين

پرداختن به شبکههاي اجتماعي مجازي در رفتار علمي،

کشورهاي پيشرفته يا عقب مانده نيست چرا که

مورد توجه روزافزون قرار ميگيرد .از آنجاکه

ابنالوقت بودن ويژگي همه مديران اجتماعي در همه

دانشجويان در زمرۀ بيشترين کاربران شبکههاي

جوامع است.

اجتماعي هستند.از ابزارهاي پرکاربرد وب  2شبکههاي

يکي از مهمترين عواقب شيوع ويروس کرونا،

اجتماعي پيوسته است .اين شبکهها روابط و تعاملهاي

ايجاد اضطراب اجتماعي در سرتاسر جهان است .اين

بين افراد ،گروهها ،سازمانها ،رايانهها ،يوآرالو اطالعات

امر نگرانيها جدي براي شهروندان در همه کشورها

را ترسيم و ارزيابي ميکند( .رفيع و ديگري:1389 ،

حتي در جوامع بدون شيوع ،ايجاد کرده اند .احساس

 .)93شبکههاي اجتماعي ابزارهايي هستند که کاربران

نااميدي به ويژه در ميان نسل جوان نشان ميدهد که

را قادر ميسازند با ايجاد پروفايلهاي اطالعات

جگونه جوامع ما در مواجهه با خطرات آسيب پذير

شخصي و دعوت از دوستان و همکاران بهمنظور

هستند.

دسترسي به آن پروفايلها و ارسال ايميل و پيام فوري

مخاطرات اجتماعي يخشي از زندگي روزمره هستند.

به يکديگر ،با هم ارتباط داشته باشند .اين پروفايلهاي

جامعه شناس آلماني اولريچ بک آن را به عنوان روشي

شخصي شامل هر نوع اطالعات ،فايل عکس ،ويدئو،

منظم براي مقابله با خطرات و نا امنيهاي ناشي از

صوت و وبالگ است (موريس ،تيران و پانوويچ،

مدرني سازي تعريف ميکند .او اين مسئله را به يک

.)2010

تغيير گسترده که آن را «مدرن سازي رفلکسي»

از طرفي امروزه کرونا مانند يک بمب به جامعه

ميناميد ،نسبت ميدهد ،جايي که عوارض ناخواسته و

وارد شده است ،از امروز بايد به فکر کاهش

غيرقابل پيش بيني معکوس زندگي مدرن بر مدرنيته

ترکشهاي اين بمب بود و بازتواني جامعه از امروز

بوده و اساس تعريف آن را زير سوال ميبرد .شيوع

نياز به کار دارد ،و بايد به فکر مديريت پسا کرونا

کروناويروس نشان ميدهد که مخاطرات اجتماعي

باشيم چرا که هنوز در مقاالت روانشناسي دنيا با موارد

منجر به آسيب اجتماعي ميشود .اگرچه زنان باردار،

استرس پس از بحران در ماجراي  11سپتامبر مواجه

خانوادههاي داراي فرزند ،افراد مسن تر ،افراد داراي

هستيم و اين خود نشانگر اوج بحران رواني پس از

معلوليت و افراد کم درآمد از آسيبهاي نامتناسبي در

يک بحران واقعي بوده که حتي آمريکا هم توان حل

اپيدمي و بالياي طبيعي رنج ميبرند .در مورد اپيدمي
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اشتراکگذاري منابع علمي ،تبادل نظرات ،دنبالکردن

اين بحران ذهني افراد را نداشته است ،مديران اجتماعي
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کرونا همه گروهها جوامع احساس خطر ميکنند ،لذا

از )1( :تحسين؛ که نياز يک فرد به مورد تعريف و

در مخاطرات اجتماعي نياز است تا سرمايه گذاريهاي

تمجيد قرار گرفتن و مورد پسند واقع شدن توسط

بزرگي در جهت مطالعه بر روي دانش و ارتباطات

ديگران را نشان ميدهد )2( .فعل و انفعاالت

مربوز به مخاطرات ،عمدتا با هدف مديريت تضاد

جامعهپسند؛ که نياز يک فرد به داشتن روابط خوب

عقايد در رابطه با بزرگنمايي خطرات و اضطراب و

متقابل و دوطرفه با ديگران را نشان ميدهد )3( .جامعه

بدگماني جامعه در مورد بهداشت عمومي و امنيت

پذيري؛ که نياز يک فرد به مورد پذيزش قرار گرفتن و

شخصي ،صورت گيرد.

مشارکت کردن در فعل و انفعاالت گروهي و اجتماعي
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شوک پس از بحران شيوع ويروس کرونا بسيار

را نشان ميدهد .با در نظر گرفتن يک چنين ساختاري

خطرناکتر از خود بحران خواهد بود ،بايد از امروز

مفهومي از پاداشهاي اجتماعي ،محققان ميتوانند اين

مردم را آموزش داد تا پس از کرونا دچار شوک بعد از

گونه مشوقهايي را که به افراد جهت استفاده از

کرونا نشوند ،مردم نبايد تا اين حد به دنبال کسب خبر

سايتهاي شبکههاي اجتماعي ،انگيزه ميدهد ،مورد

باشند باعث تأسف است که هيچکس به دنبال کسب

بررسي قرار دهند چرا که اين سايتها تالش ميکنند

مهارت نيست و تنها فکر ميکنند بايد وقتشان را پر

تا اينگونه نيازهاي افراد را شناسايي کرده و به برطرف

کنند در حالي که بايد اوقات را غني کرد قطعاً در

کردن آنها بپردازند .براي مثال ،جنبههاي کليدي استفاده

دوران بعد از کرونا عدهاي به دنبال کسب مافات

از سايتهاي شبکههاي اجتماعي ،عبارتند از :مديريت

خواهند بود ،تنشها افزايش مييابد و روابط انسانها و

تاثيرگذاري( ،کرامر

و وينتر )2008 ،12که با فراهم

ارتباطات در فضاي مجازي شکل ديگري پيدا خواهد

آوردن امکان پسنديدن محتواهاي کاربران ،و ايجاد

کرد و قطعاً جامعه انسجام خود را تا حدي از دست

حمايتهاي اجتماعي با امکان نظر دادن و نوشتن

خواهد داد حتي امروز بسياري از افراد انسجام رفتاري

نظرات براي آنها (هايس ،13کار 14و وُن )2016 ،15و

ندارند و وقتي در آمارها حرف از مسافرت رفتن

ايجاد ارتباط متقابل با شبکههاي ايجاد شده توسط

هشت و نيم ميليون نفر در ايران آن هم در شرايط

کاربران ،توسط به اشتراک گذاشتن مطالب در گروه.

بحراني اوج بيماري کروناست اين يعني يک فاجعه که

(بويد و اليسون )2007 ،بنابر اين ،اينگونه رفتارها

تحليلهاي متعددي هم در اين باره وجود دارد ،بايد

توسط پاداشهاي اجتماعي زير پوشش داده ميشوند:

بدانيم در آينده سرمايه اجتماعي به شدت افت ميکند

تحسين ،فعل و انفعاالت جامعهپسند و جامعه پذيري.

و ممکن است مشکالت اقتصادي باعث بروز مشکالت

لذا ما ميتوانيم با استفاده از اين گروههاي مشخص

اجتماعي بسياري شود .در کل عاقبتانديشي باعث

پاداشهاي اجتماعي ،مشخص کنيم که چه نوع پاداش

عاقبت به خيري خواهد بود که قطعاً براي کنترل اين

اجتماعي ،کاربران را به استفادهي کارکنان منطقه 15

موضوعات مديران اجتماعي ما بايد سمت و سوي

شهرداري تهران از شبکههاي اجتماعي تشويق ميکند.

خود را در بحران مشخص کنند.

11

ما در بحران نيازمند مديريت روابط و مهارتهاي

در جامعه پاداشهاي اجتماعي بسيار متنوعي وجود

خود هستيم و آنقدري که به غني کردن اوقات خود

دارند که يک فرد ممکن است که بعضي از اين

نياز داريم به کسب خبر نياز نداريم در حالي که کسب

پاداشها را داراي برتريهايي بداند و بر ساير پاداشها

اخبار ما را به جاي هوشيارتر کردن مضطربتر ميکند

ترجيح دهد( .فولکس ،7ويدينگ ،8مککروري 9و

بنابراين بايد در اين توفيق اجباري با هم بودن مهارت

نئومان )2014 ،10اينگونه پاداشهاي اجتماعي ،عبارتند
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و توانايي تحول در سبک زندگي و افزايش کيفيت

مباني نظري تحقيق

زندگي را بياموزيم.

شبکههاي اجتماعي مجازي

با توجه به مطالب فوق ،در اين تحقيق عوامل موثر

اصطالح شبکههاي اجتماعي را براي نخستين بار

بر تغيير رفتار کارکنان منطقه  15شهرداري تهران در

چيايبارنز در سال  1954طرح کرد و از آن پس

محيط مجازي در زمان کرونا مورد بررسي قرار

بهسرعت به شيوهاي کليدي در تحقيقات و مطالعات

ميگيرد.

بدل گشت .در تئوري شبکه اجتماعي سنتي ،يک شبکه

فرضيههاي تحقيق
فرضيه اصلي :عوامل (جامعه پذيري کارکنان ،فعل و
انفعاالت جامعه پسند کارکنان و تحسين از جانب
ديگران) بر تغيير رفتار کارکنان منطقه  15شهرداري
تهران در محيط مجازي تأثيرگذار ميباشند.

اجتماعي به اين صورت تعريف ميشود که يک
مجموعهاي از نهادهاي اجتماعي که شامل مردم و
سازمانها که بهوسيله مجموعهاي از روابط معني دار
اجتماعي بههم متصل اند و با هم در به اشتراکگذاشتن
ارزشها تعامل دارند .شکل سنتي خدمت شبکه
اجتماعي بر انواع روابط همچون دوستيها و روابط
چهره به چهره متمرکز است اما خدمات شبکه

 )1جامعه پذيري کارکنان بر ميزان استفاده کارکنان

ارتباطات کامپيوتر واسط متمرکز است .اصطالح شبکه

منطقه  15شهرداري تهران از شبکههاي مجازي

هاي اجتماعي در زيرمجموعه رسانههاي اجتماعي قرار

تأثيرگذار ميباشد.

دارد .رسانههاي اجتماعي ،مفاهيمي کلي هستند که

 )2فعل و انفعاالت جامعه پسند کارکنان بر ميزان

توسط فناوريهاي جديد چون اينترنت ،تلفن همراه و

استفاده کارکنان منطقه  15شهرداري تهران از

شبکههاي اجتماعي و ...پديد آمدهاند (نقيبالسادات و

شبکههاي مجازي تأثيرگذار ميباشد.

قصابي .)1392 ،شبکههاي اجتماعي مجازي يکي از

 )3تحسين کارکنان از جانب ديگران بر ميزان استفاده

بسترهاي نرمافزاري وب  2هستند .اين شبکهها از

کارکنان منطقه  15شهرداري تهران از شبکههاي

اواخر دهه  90ظهور کردند و روند تکاملي آنها تا

مجازي تأثيرگذار ميباشد.

امروز ادامه داشته و هر روز شاهد پيشرفت و بهبود

 )4جامعه پذيري کارکنان بر نحوه استفاده کارکنان

امکانات آن هستيم .اين شبکهها همانند سيالبي هستند

منطقه  15شهرداري تهران از شبکههاي مجازي

که جوامع را فرا گرفتهاند و در حال پيشروي هستند

تأثيرگذار ميباشد.

(بويد و اليسون .)2008 ،شبکههاي اجتماعي به علت

 )5فعل و انفعاالت جامعه پسند کارکنان بر نحوه
استفاده کارکنان منطقه  15شهرداري تهران از
شبکههاي مجازي تأثيرگذار ميباشد.

بيمکاني حاکم بر اينترنت ،مبتني بر عالقههاي افراد و
گروهها و به نوعي از مشارکت

همگاني ساخته شدهاند.

شبکههاي اجتماعي ،محل گردهمايي صدها ميليون

 )6تحسين کارکنان از جانب ديگران بر نحوه استفاده

کاربر اينترنت است که بدون توجه به مرز ،زبان ،جنس

کارکنان منطقه  15شهرداري تهران از شبکههاي

و فرهنگ ،به تعامل و تبادل اطالعات ميپردازند .در

مجازي تأثيرگذار ميباشد.

واقع شبکههاي اجتماعي براي افزايش و تقويت
تعامالت اجتماعي در فضاي مجازي طراحي شده اند.
به طور کلي از طريق اطالعاتي که بر روي پروفايل
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فرضيههاي فرعي:

اجتماعي امروزه بيشتر بر جامعه مجازي آنالين و
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افراد قرار ميگيرد مانند عکس کاربر ،اطالعات

دهد ،صفحههاي خودشان را روي آن ايجاد کنند و در

شخصي و عاليق (که همه اينها اطالعاتي را در

مرحله دوم اجازه ميدهد اين صفحهها براساس

خصوص هويت فرد فراهم ميآورد) برقراري ارتباط

مشترکات گوناگون به هم متصل شوند (عقيلي و

تسهيل ميگردد .کاربران ميتوانند پروفايلهاي ديگران

ديگري .)1390 ،کاربران با عضويت در اين شبکهها

را ببينند و از طريق برنامههاي کاربردي مختلف مانند

ميتوانند با دوستان و آشنايان ،اقوام و همکاران قديمي

ايميل و چت با يکديگر ارتباط برقرار کنند( .معمار،

و حتي آنها که فراموششان کردهاند ،مرتبط شوند،

)176-155 :1391

دوستيهاي جديدي را آغاز کنند و براساس نياز و

رشد شتابان فناوريهاي نوين اطالعاتي و ارتباطي

خواست خود به عضويت گروهها درآيند و بدينترتيب

عالوه بر فراهم آوردن امکانات ارتباطي ودسترسي بشر

عضو اجتماعات مجازي شوند .تمامي اين پيوندها فارغ

به اطالعات در حجمي که قابل مقايسه با هيچ عصري

از محدوديتهاي زماني ،مکاني ،فرهنگي ،اجتماعي،

از زندگي بشر نيست ،الگوهاي ارتباطا ت فردي،

قشري و طبقاتي امکانپذير است (رسولزاده اقدم،

گروهي و جوامع را نيز دچار دگرگوني ،تحول و

عدليپور و زينيوند)1391 ،
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تکامل نموده اند.شکل گيري فضاي مجازي در کنار

شبکههاي اجتماعي مجازي ،نسل جديدي از

جهان فيزيکي و حضور انبوهي از انسانها در هر دو

فضاي روابط اجتماعي هستند که با اينکه عمر خيلي

فضا ،انقالبي در فرآيند ارتباطات و فرهنگ بوجود

زيادي ندارند ،توانستهاند به خوبي در زندگي مردم جا

آورده است .شناخت و توصيف اين فرآيند و فرهنگ

باز کنند .از سال  2005ميالدي تاکنون شبکههاي

نوين ارتباطي و ائرات آن بر ساختارهاي مختلف

اجتماعي مجازي اصليترين مشغله کاربران اينترنت در

نيازمند مطالعات وسيع و گسترده ميباشد .لزوم بررسي

دنيا و به تبع آن ايران بوده است .شبکههاي اجتماعي

اثرات فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي بر روابط انساني

مجازي در حال حاضر قويترين رسانه بر خط

براي درک شرايط کنوني برکسي پوشيده نيست .مطالعه

(آنالين) در دنيا به شمار ميروند .اين شبکهها به دليل

شبکههاي اجتماعي مجازي از جمله فيسبوک و ما ي

تکثر و تنوع محتوايي و قابليتهاي متعدد نرمافزاري و

اسپيس ،يکي ا ززمينههاي بررسيهاي از اين دست

اينترنتي با استقبال وسيعي توسط کاربران مواجه شده-

ميباشد .فضاي تعاملي اين شبکه ها ،سهولت برقراري

اند .ويژگي اين شبکهها ،قدرت برقراري نظام شبکهاي

ارتبا ط فارغ از محدويتهاي زماني و مکاني ،گسترش

ميان دوستان و همفکران کاربر به صورت منظم و

ارتباطات انساني به لحاظ کمي و کيفي ،تغيير الگوهاي

سامانمند است .ايرانيان از اولين سالهاي ايجاد موج

ارتباطي به گونهاي که هر کاربر همزمان توليدکننده و

شبکهسازي يعني رشد سرسامآور وبنوشتها ،در اين

انتشاردهنده اطالعات و محتوا ميباشد و بسياري

زمينه پيشتاز بودهاند .فناوري جهاني اطالعات و

ويژگيهاي ديگر فناوريهاي نوين در عرصه رسا نههاي

ارتباطات و در راس آنها اينترنت سبب شده تا

اجتماعي و ديجيتال ،فرآيند ارتباطات و تعامالت را

آسانترين و کم هزينهترين تهديد متوجه امنيت -

دچار تحو ل نموده ا ست( .اميدوار)1391 ،

اجتماعي شود (رفيع و ديگري.)93 :1389 ،

اين شبکهها فضاهايي در دنياي مجازي هستند که
براي ارتباط ميان افراد مختلف ،با سطوح گوناگون

رفتار کارکنان شهرداري در محيط مجازي در زمان کرونا

دسترسي ،به وجود آمدهاند .يک شبکه اجتماعي سايتي

انديشه پيدايش سازمانهاي مجازي که اولين بار

است که در مرحله اول به افراد و سازمانها اجازه مي

توسط پيتر دراکر در آغاز دهه  1950با انتشار کتاب
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شد ،در ابتدا همانقدر رويا پردازانه بود که درمورد

چند مورد آن اشاره ميشود - :سازماندهي يک نوع

رمانهاي ژول ورن مطرح شد .حتي بعدها که در سال

فعاليت دورهاي مستمر بوده و در بر گيرنده طراحي

 1970الوين تافلر ايده خلق سازمانهاي مجازي را

کارها و دسته بندي فعاليتها بصورت وظايف ،مشاغل

بسط و گسترش داد ،کمتر کسي تصور ميکرد که

و پست سازماني است .بنابراين ميتوان گفت،

فناوري ارتباطات و اطالعات به آن حد از پيشرفت

سازماندهي عبارت است از فرآيندي که بر اساس آن

برسد که در سازمانهاي سده بيست و يکمي کار در

تقسيم کار ،تعيين مراتب و تنظيم روابط بمنظور کسب

فضاي مجازي امري اجتناب ناپذير محسوب شود .چه

اهداف ،امکانپذير ميشود .منظور از ساختار سازماني

بخواهيم چه نخواهيم ،بايد بپذيريم که شرايط کسب و

فرايندي است که در آن ،فعاليتهاي سازماني تقسيم،

کار امروزه بسيار متفاوتتر از گذشته است و عواملي

سازماندهي و هماهنگ ميشوند( .سيد جوادين:1382 ،

همچون جهاني شدن و جهاني سازي ،پيشرفتهاي

)362

شگرف در صنعت رايانه ،سرعت سرسام آور جابه

باتوجه به تعاريف فوق هر سازماني ناگزير است

جايي اطالعات ،تسهيالت هرچه بيشتر برقراري

بمنظور سامان بخشيدن به فعاليتهاي خود ،ساختار

ارتباطات ،تغييرات روز به روز محيطهاي بازار يابي،

سازماني مناسبي را بر گزيند .در گذشته و يا حتي در

تغييرات پياپي در سليقهها و ذائقههاي مشتريان و

زمان حال بسياري از سازمانها ساختارهايي همچون

فزوني يافتن سطح توقعات و انتظارات آنان و ...ايجاب

ساختار بر حسب وظيفه ،محصول ،مکان جغرافيايي،

ميکند که ما جهت پاسخگويي سريع و صحيح به اين

ارباب رجوع و ...ويا ترکيبي از آنها را بر ميگزيدند که

تغييرات ،بدنبال ساختارهاي نوين و مناسب باشيم .چرا

امروزه اين نوع ساختارها تحت عنوان ساختارهاي

که ساختارهاي سنتي (گروههاي بزرگ از کارکنان با

سنتي ،هرمي يا سلسله مراتبي معروف شده اند ،که

تشکيالت منسجم سلسله مراتبي و تمرکز اختيارات

بالطبع با توجه به شرايط موجود داراي محدوديتهايي

باال) که زماني از لحاظ اقتصادي توجيه پذير بود ،ديگر

است که به اختصار شرح داده ميشود:

جوابگوي اين محيط رقابتي و متغير نيست و ميبايست

 )1ساختارهاي سنتي براساس سلسله مراتب ايجاد

طرحي نو در اندازيم.
سازمانهاي مختلف رويکردهاي متفاوتي در اين
زمينه داشته اند و برخي از سازمانهاي معتبر همچون:

ميشود و ارتباطات در آن کند و طوالني بوده ،فاقد
دقت الزم است و انعطاف پذيري الزم را جهت
واکنش در برابر تغييرات محيطي ندارد.

 ،IBMجنرال الکتريک ،مايکروسافت ،نايکي ،ريبوک،

 )2واحدها مستقل نيستند و براي انجام هدف نهايي

دل ،شرکت فيلم سازي فاکس قرن بيستم و ...اشکال

شديدا نيازمند يگديگرند .پس ضعف هر واحد

مختلف سازمانهاي مجازي را بر گزيدند و در اين راه

تاثير سوء بر کل سيستم سازمان ميگذارد ،ضمن

بسيار موفق نيز بودهاند .ريچارد ال .دفت سازمان را

آنکه هر واحد پيشرفت نکردن خود را در رابطه با

داراي چهار ويژگي ميداند( :دفت)19 :1379 ،

ضعف عملکرد واحد ديگري توجيه ميکند.

)1يک نهاد اجتماعي است )2مبتني برهدف است)3
ساختار آن بصورتي آگاهانه طرح ريزي شده و داراي

 )3روابط در ساخت سنتي ،فردي است و از روابط
گروهي و جمعي کمتر اثري وجود دارد.

سيستمهاي فعال و هماهنگ است )4با محيط خارجي

 )4مديران و کارکنان در اين ساخت تنها در يک رشته

ارتباط دارد .در مورد سازماندهي نيز تاکنون تعاريف

خاص که ماموريت و وظيفه واحد آنهاست تجربه
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«جهان فرا مدرن با حضور کارکنان انديشه مدار» مطرح

متعددي توسط انديشمندان سازماني مطرح شده ،که به
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و آگاهي پيدا ميکنند .همچنين تخصصها در

اين دليل که در اين سازمانها از خدمات الکترونيکي

خانههاي سازماني ثابت محبوس شده اند و بتدريج

بيشتر جهت نيل به اهداف واالي فرهنگي نظير انتقال

نوعي شيفتگي تخصصي در هر واحد ايجاد

اطالعات ،پژوهش و...استفاده ميگردد و کاربرانِ

ميشود( .معمار )176-155 :1391 ،حال اين سوال

بيشتر با نيازهاي فرهنگي متنوع تر از اين خدمات بهره

پيش ميآيد که در عصر اينترنت و تجارت

ميبرند( .عقيلي و ديگري.)1390 ،
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الکترونيک چه سازماني سود خواهد برد؟ آن

با توجه به فراگيري همه جانبه حوزه تأثير و عمق

سازمانهايي که همان ساختار هرمي شکل قديمي

اين تأثيردر موفقيت و تضمين و کاميابي سازمانها به

را دارند و يا سازمانهايي که بصورت ديگري عمل

نظرمي رسد توقع و تصور جايگاهي عالي در ساختار

ميکنند؟ پس براي پاسخ به اين سوال بايد

سازماني و نيز استراتژيهاي سازماني اغراق آميز

ساختاري از سازمانهاي آينده را تجسم و بررسي

نباشد ،شايد در سطح کالن هم بتوان چنين توقعي را

کنيم.

موجه دانست ،به ويژه آنکه توسعه اين فنآوري به

آن چه مسلم به نظر ميرسد ،ناتواني ساختارهاي

همراه فنآوريهاي ارتباطات خود يکي از تعيين کننده

سنتي جهت پاسخگويي بهينه به صفات و ويژگيهاي

ترين عناصر شبکه زيرساخت را براي ديگر فنآوريها

بر شمرده در سازمانهاي جديد است و سازمانها

تشکيل ميدهد به همين دليل شايد جايز نباشد در خط

جهت بهره برداري هرچه بيشتر از موقعيتها و

مشيهاي توسعه اين دو فنآوري بنيادي وقفه و در

فرصتها و برخوردهاي منطقي با تهديدات ميبايست

کيفيت آنها قناعت و تساهل صورت گيرد .تاچندي

بدنبال ساختارهاي انعطاف پذير تر و با سرعت عمل

پيش با ارتقاي جايگاه سازماني مديريت انفورماتيک

بيشتر باشند ،چرا که سرعت را ميتوان مهمترين

بسياري از سازمانها تا ذيل و در ارتباط مستقيم با

خصيصه هزاره سوم برشمرد .ترس از قرار گرفتن در

مديرعامل يا عالي ترين سطح مدير اجرايي به اين

معرض بيماري ،منجر به رفتارهاي غيرمنطقي در جامعه

اقتضا پاسخگويي ميشد و امروز حتي شاهد آن هستيم

شده است .عالوه بر اين اين امر منجر به سياستهاي

که توصيه ميشود مدير ارشد خود شخصاً ضمن

غيرمعقول توسط سياست گذاران برخي کشورها شده

کوشش در کسب اطالعات الزم در اين زمينه مسئوليت

است .به طوري که ميتوان ديد که مقاومت در بسياري

راهبري توسعه اين فنآوري را بر عهده گيرد از سويي

از کسورها به پايين ترين حد خود رسيده و مردم براي

ديگر با مالحظه و دقت نظر در استراتژي بسياري از

قرار از ويروس دست به هر کاري ميزنند .اين تقاضا

سازمانها مشاهده ميشود که توسعه اين فنآوري در

تاثيرات خاص خود را بر روي سياست گذاران گذاشته

اليههاي فوقاني استراتژيهاي آنها جاي گرفته است.

است ،و آنها را مجبور به انجام فعاليتهايي ميکند،

به هر حال به همان ميزان که توسعه اقتضاي توسعه

که ميدانند کمکي نکرده و موثر نخواهد بود.

انفورماتيک در سازمان و جامعه تشخيص داده شده

خدمات مجازي و يا الکترونيکي که نوع خاص و

است؛ درگيري بيشتر ،عميق تر و جدي تر مديران

جديدي از انواع ارائه خدمات ميباشند در هر سازماني

ارشد قابل مالحظه تر گرديده است .براي اتخاذ تدابير

به تناسب ميزان استفاده ،داراي جايگاه خاصي است.

کارساز در زمينه توسعه فنآوري اطالعات الزم است

اين نوع خدمات در سازمانهايي نظير دانشگاهها،

ديدگاه استراتژيک منابع و قابليتهاي درون سازماني

شهرداريها ،کتابخانهها و مراکز اطالع رساني ،مراکز

مشخص گردد (سليماني ها.)1374 ،

فرهنگي و ...از اهميت ويژهاي برخوردار ميباشند به

بررسي عوامل موثر بر تغيير رفتار کارکنان منطقه  15شهرداري تهران در محيط مجازي در زمان کرونا47 /

مدل مفهومي پژوهش
مدل اين تحقيق يک مدل محقق ساخته برگرفته از
مقاله درمشي ،آفيرتورل و دان هنلي ( )2020با عنوان
«اِسنپ چت در مقابل فيسبوک :بررسي تفاوتها در
زمينهي استفادهي ناصحيح و مشکل ساز ،تالش براي
ايجاد تغييرات رفتاري ،و برتريهايي که در ارتباط با
ويژگيهاي پاداشهاي اجتماعي نسبت به هم دارند».
است.
متغير مستقل :عوامل موثر بر تغيير رفتار کارکنان
(جامعه پذيري کارکنان ،فعل و انفعاالت جامعه پسند
کارکنان و تحسين از جانب ديگران)

جامعه پذيری
فعل و انفعاالت جامعه پسند

تغيير رفتار
کارکنان

تحسین از جانب ديگران

نمودار  :1مدل تحقيق
بررسي فرضيههاي تحقيق
مدل معادالت ساختاري و يا به طور اختصار
 SEM16ميباشد ،از روشهاي جديد آماري و يکي از
قويترين روشهاي تجزيه و تحليل چند متغيره است
که برخي هم به آن تحليل ساختاري کواريانس و
الگوسازي علي اطالق ميکنند .در اين مطالعه از ابزار

تهران در محيط مجازي

بنابراين با استفاده از تحليل عاملي تائيدي ساختار کلي
پرسشنامههاي تحقيق مورد روائي سنجي محتوائي قرار
گرفته است .براي تحليل عاملي تائيدي و مدليابي
معادالت ساختاري بارعاملي استاندارد و آماره
محاسبه شده است.

برازش مدل تحقيق

نمودار ( )2تحليل عاملي تاييدي مرتبه دوم مدل فرضيههاي تحقيق با ضرايب رگرسيون استاندارد

t
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متغير وابسته :تغيير رفتار کارکنان منطقه  15شهرداري

پرسشنامه براي گردآوري دادهها استفاده شده است.
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نمودار  :3تحليل عاملي تاييدي مرتبه دوم مدل فرضيههاي تحقيق با مقدار معناداري آماره
همان طور كه مشاهده ميشود مدل مسير فرضيه
اصلي از  4متغير پنهان و  28متغير آشكار تشكيل شده

t

واريانس باقيمانده (خطا) را نشان ميدهد كه به وسيلهي
عامل تبيين ميشود.

است .متغيرهاي مكنون (پنهان) به نوبه خود به دو نوع

مدل مسير فرضيه فرعي از  5متغير پنهان و 38

متغيرهاي درون زا و متغيرهاي برونزا تقسيم ميشوند.

متغير آشكار تشكيل شده است .در مدل فرضيه فرعي

هر متغير در سيستم مدل معادالت ساختاري ميتواند

متغير جامعه پذيري کارکنان ،فعل و انفعاالت جامعه

هم به عنوان يك متغير درون زا و هم يك متغير برونزا

پسند کارکنان و تحسين از جانب ديگران متغير درون

در نظر گرفته شود .متغير درون زا متغيري است كه از

زا و متغير ميزان مصرف و نحوه استفاده از شبکههاي

جانب ساير متغيرهاي موجود در مدل تأثير ميپذيرد.

مجازي متغير برون زا ميباشد .پيكانهاي كوچك

در مقابل متغير برونزا متغيري است كه هيچگونه تأثيري

واريانس باقيمانده (خطا) را نشان ميدهد كه به وسيلهي

از ساير متغيرهاي موجود در مدل دريافت نميکند

عامل تبيين ميشود.

بلكه خود تأثير ميگذارد.
در مدل فرضيه اصلي متغير جامعه پذيري کارکنان،

شاخصهاي برازندگي مدل نهايي

فعل و انفعاالت جامعه پسند کارکنان و تحسين از

شاخص برازش کاي اسکور محاسبه شده است که

جانب ديگران متغير درون زا و متغير تغيير رفتار

در جدول  1مشاهده ميگردد.اين يافتهها نشان ميدهد

کارکنان متغير برون زا ميباشد .پيكانهاي كوچك

که مدل به خوبي با دادهها برازش دارد .آزمون کاي
اسکور بيانگر برازش مناسب مدل با ماتريس واريانس-
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جدول  :1شاخص کاي اسکوئر مدل نهايي
مدل

کاي اسکوئر

درجه آزادي

کاي دو/درجه آزادي

سطح معني دار

فرضيه اصلي

871/86

344

2/534

0/000

فرضيه فرعي

1672/81

656

2/55

0/000

مجذور پسماندها  ،RMRشاخص برازندگي ،GFI

جدول  3برآورد ضرابي رگرسيوني استاندارد را

شاخص تعديل برازندگي  ،AGFIشاخص نرمشده

نشان ميدهد که همان بار عامليهايي هستند که بر

نرمنشده برازندگي

روي مدل يا ضرائب استاندارد نيز نوشته شده اند.

( ،)NNFIشاخص برازندگي فزاينده ( )IFIو شاخص

ضرائب رگرسيوني براورد شده در جدول  3نشان

بسيار مهم ريشه دوم برآورد واريانس خطاي

دهنده موثر بودن يا نبودن هر مولفه است .در ستون

تقريب RMSEAکه در جدول  2نشان داده شده است

اول مقدار ضريب ،سپس آماره  tو در نهايت سطح

همگي در سطح خوب و نزديک و يا باالتر از  0/9قرار

معني داري گزارش شده است .همان طور که در

دارند ،همچنين مقدار  RMSEAکمتر از  0/09بوده که

جدول مشاهده ميشود ،مقدار قدر مطلق  tتاثير

همگي نشان از برازش بسيار خوب مدل با دادههاي

متغيرهاي مستقل بر وابسته بيشتر از  1/96بدست آمد،

پژوهش دارند.

بنابراين اين ضريب اثر در سطح اطمينان  %95معنادار

برازندگي ( ،)NFIشاخص

يکي از شاخصهاي عمومي براي به حساب

بوده است.

آوردن پارامترهاي آزاد در محاسبه شاخص برازش کاي

همان طور که مشاهده ميشود ميزان اثر مثبت

اسکوئر بهنجار يا نسبي است که از تقسيم مقدار کاي

عوامل (جامعه پذيري کارکنان ،فعل و انفعاالت جامعه

اسکوئر بر درجه آزادي مدل محاسبه ميشود و اغلب

پسند کارکنان و تحسين از جانب ديگران) بر تغيير

مقادير بين  2تا  3را براي اين شاخص قابل قبول

رفتار کارکنان منطقه  15شهرداري تهران در محيط

ميدانند.با اين حال ديدگاهها در اين باره متفاوت

مجازي به ترتيب برابر  0/56 ،0/78و  0/71است.

است.شوماخر و لوملکس ( )1388 :85مقادير بين  1تا

بنابراين جامعه پذيري کارکنان بيشترين تاثير و فعل و

 ،5کارماينزر و مک ايور ( )1981 :80مقادير بين  2تا

انفعاالت جامعه پسند کمترين تاثير را بر تغيير رفتار

 ،3اولمن (  )2001 :48مقادير بين  1تا  2و کالين (:59

کارکنان منطقه  15شهرداري تهران در محيط مجازي

 )2005مقادير بين  1تا  3را قابل قبول ميدانند.

دارد.

(قاسمي)1389 ،
جدول  :2شاخص برازش مدل نهايي
شاخص برازندگي

SRMR

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

مقادير قابل قبول

<0.05

<0.09

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

مقادير محاسبه شده مدل فرضيه اصلي

0.047

0.061

0.9

0.92

0.901

0.92

0.93

مقادير محاسبه شده مدل فرضيه فرعي

0.049

0.063

0.91

0.9

0.91

0.9

0.92

سال دهم /شماره بيستم /پائيز و زمستان 1398

کوواريانس است .همچنين آمارههاي ميانگين

برآورد وزنهاي رگرسيوني استاندارد مدل تحليل مسير
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جدول  :3برآورد ضرايب رگرسيوني استاندارد مدل نهايي پژوهش
مسير

ضريب اثر

T_Value

جامعه پذيري کارکنان بر تغيير رفتار کارکنان
فعل و انفعاالت جامعه پسند کارکنان بر تغيير رفتار
تحسين از جانب ديگران بر تغيير رفتار کارکنان
جامعه پذيري کارکنان بر ميزان استفاده کارکنان منطقه  15شهرداري تهران از
شبکههاي مجازي
فعل و انفعاالت جامعه پسند کارکنان بر ميزان استفاده کارکنان منطقه  15شهرداري
تهران از شبکههاي مجازي
تحسين از جانب ديگران بر ميزان استفاده کارکنان منطقه  15شهرداري تهران از
شبکههاي مجازي
جامعه پذيري کارکنان بر نحوه استفاده کارکنان منطقه  15شهرداري تهران از
شبکههاي مجازي
فعل و انفعاالت جامعه پسند کارکنان بر نحوه استفاده کارکنان منطقه  15شهرداري
تهران از شبکههاي مجازي
تحسين از جانب ديگران بر نحوه استفاده کارکنان منطقه  15شهرداري تهران از
شبکههاي مجازي
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نتيجهگيري

معناداري نتيجه فرضيه

0/78
0/56
0/71

11/04
7/23
10/38

0/000
0/000
0/000

تاييد
تاييد
تاييد

0/72

19/9

0/000

تاييد

0/48

4/00

0/000

تاييد

0/67

9/57

0/000

تاييد

0/53

7/35

0/000

تاييد

0/67

8/4

0/000

تاييد

0/61

8/13

0/000

تاييد

در داخل كشور و افزايش امكانات تبادل اطالعات و

امروزه شبکههاي اجتماعي به بخش جداييناپذيري

تعامالت در سطح بينالمللي ،زمينهساز درهمتنيدگي

از فرهنگ زندگي آنالين تبديل شدهاند .در کنار آن،

شديد بين فرهنگها و ارتباطات شده است كه معموالً

هرجا تعداد کاربر زياد ميشود ،توجه هکرها و افراد

تزلزل و ابهام در اصول و اخالق و آداب اجتماعي را

سواستفادهگر را نيز به خود جلب ميکند .براي همين -

با خود براي كاربر به همراه آورده است .فضاي مجازي

منظور ،اين شبکهها در حال تبديلشدن به حفرههاي

به دليل گمنامي ،سرعت و سهولت ،مشاركت آسان

مهم امنيتي هستند ،البته مفهوم امنيت در هر جامعه و

عاطفي را جايگزين مشاركت و معاشرت رو در روي

هر فرهنگي با توجه به هنجارها و ارزشهاي آن جامعه

اجتماعي كرده و نوعي رابطه غيرحقيقي را بر فضاي

متفاوت است .همچنين در هر کشور و هر جامعهاي

مناسبات ميان افراد ،به ويژه جوانان بر جاي گذاشته

متناسب با فرهنگ ،تعامالت اجتماعي و فعاليتهاي

است.

سياسي و اقتصادي ،کارکردهاي شبکههاي اجتماعي با-
هم متفاوت است (عاملي.)18 :1387 ،

ويژگيهاي خاص فضاي مجازي و شبکههاي
اجتماعي ،از جمله جذابيت ،سرعت تبادل اطالعات،

امروزه ارتباط و پيوندهاي اجتماعي در بستر

تنوع موضوعات ،سهولت دسترسي و احساس لذت،

فنآوري ارتباطات و شبكههاي اجتماعي مجازي،

فرصتهايي ايجاد کردهاند که توجه مردم ،بهويژه

سرعتي شگرف به خود گرفته و زمان و مكان را در

نوجوانان و جوانان ،را به خود جلب ميکند .به جرئت

نورديده است .اين درحالي است كه جوانان كه

ميتوان گفت ،يکي از تأثيرگذارترين سرويسهاي ارائه

نقشآفرينان اصلي و پيشتازان اين موج هستند ،بيش از

شده در اينترنت و وب که در سالهاي اخير تحول

هر زمان به شناختن اين شبكههاي اجتماعي و داشتن

شگرفي در نظام اجتماعي کشورهاي جهان به وجود

الگويي ملي و ديني در اين راستا نياز دارند .گسترش

آورده ،شبکههاي اجتماعي اينترنتي بوده است)سليماني

شبكههاي اجتماعي و زيرساختهاي پيشرفته ارتباطي

پور،

.)1389
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خارج شد و براي اولين بار در خارج از مرزهاي چين

است .از ديرباز دغدغههاي مهم انسان ،تسهيل و

ديده شد .از  29فوريه  54کشور گزارشي از شيوع

سرعت و فراگيري در ارتباطات اجتماعي خود بوده و

کرونا ويروس ارائه دادند که در  4نقطه چين ،آسياي

بر اين اساس ،تلفن ،تلگراف ،تلويزيون ،ماهواره و

شرقي (با محوريت کره جنوبي و ژاپن) ،خاورميانه (با

اينترنت را پديد آورده است .طبع سيريناپذير انسان در

محوريت ايران) و اروپاي غربي (با محوريت ايتاليا)

برقراري ارتباط ،متوقف نشده و هر روز بر جنبههاي

شناخته شدند .در کل ،کشورهاي آسيب ديده تقريبا 40

آن افزوده شده تا اينكه به پديدار شدن شبكههاي

درصد از اقتصاد جهاني را تشکيل ميدهند .تحرکات

اجتماعي ،در فضاي مجازي اينترنت انجاميده است.

روزانه افراد و تعداد باالي ارتباطات شخصي آنها،

توسعه مشاركتهاي اجتماعي ،به اشتراك گذاشتن

موجب شد تا ويروس به شکلي نمايي رشد کند .در

عالقهمنديها به وسيله اعضا ،انتشار سريع و آزادانه

حالي که اوضاع چين با اجراي اقدامات فوق العاده در

اخبار و اطالعات ،امكان عبور از مرزهاي جغرافيايي و

حوزه بهداشت عمومي تثبيت شده است ،موارد جديد

آشنايي با افراد و فرهنگهاي گوناگون ،ارتباط مجازي

نيز در جاهاي ديگر از جمله آمريکاي التين (برزيل)،

مستمر با دوستان و آشنايان ،از قابليتهايي است كه

اياالت متحده (کاليفرنيا ،اورگان و واشنگتن) و آفريقا

باعث شده هر روز بر شمار كاربران ،افزوده شود و

(الجزاير و نيجريه) رو به افزايش

است.

جامعهاي فراملي از خرده فرهنگهاي متعدد و

با اينکه آينده نامشخص است ،اما به احتمال زياد

متعارض را پديد آورد .عصر تبادل اطالعات فرهنگي،

کشورهايي که در چهار نقطه اصلي قرار گرفتهاند ،رشد

اعتقادي ،اقتصادي ،سياسي و علمي در فضاي پيچيده و

ابتال افراد را شاهد باشند .با شيوع همه جانبه کرونا

پرسرعت مجازي ،در بستر شبكههاي مختلف

ويروس در سراسر جهان کم کم برخي افراد موضوع را

اجتماعي ،واقعيتي است كه بايد آن را پذيرفت و پيش

جدي گرفتند زيرا بسياري معتقد بودند که اين مسئله

از آنكه اصول و قواعد ارزشي را غرق كند ،بايد براي

بيشتر از اينکه نوعي بحران باشد ،بازي رسانهاي است.

هدايت و مديريت كاري كرد .در اين ميان ،حوزه

به احتمال زياد چين کشوري است که سريعتر بهبودي

اثرگذار رسانه ،ميتواند با شناساندن ظرفيتها و

اوضاع را تجربه ميکند اما تأثير جهاني اين ويروس در

آسيبهاي اين پديده جديد ،نسبت به نهادينه كردن

مدت زمان بسيار طوالنيتري با ما خواهد بود .حتي

نوع درست و ديني از فرهنگ ارتباط در شبكههاي

پيشبيني ميشود که رشد جهاني در سال  2020کاهش

اجتماعي ،نقش خود را ايفا كند.

داشته باشد .آنچه در ادامه به آن اشاره ميشود دو

تمايل بشر به اجتماعي بودن و اجتماعي زندگي

سناريوي محتمل براي تأثير اقتصادي کرونا ويروس و

کردن سبب شد محيط اينترنت يه يک جامعه مجازي

نحوه بهبود آن است .نکته مهم درک اين است که

تبديل شود .اين مهم اکنون با توسعه محيط مجازي در

رهبران کسبوکارها چگونه ميتوانند با اين وضعيت

قالب «وب معناگرا» و ايجاد رابطه تعاملي ،در ساختار

بحراني مقابله و آن را مديريت

کنند.

شبکههاي اجتماعي مجازي ظهور يافته است .شبکه

بشر از نظر فطري ،موجودي جمعگرا و مدنيالطبع

هاي اجتماعي مجازي نسلي جديد از صفحههاي

و همواره درصدد ارتباطگيري با همنوعان خود است.

اينترنتي هستند که براساس نياز مخاطبان طراحي شده

در حقيقت اين ويژگي در نياز او به ارتباطات و كسب

اند .افراد با ورود به اين گونه شبکههاي مجازي وارد

پايگاه اجتماعي ريشه دارد .بر اين اساس ،اجتماعات

دنياي جديدي ميشوند که از فضاي واقعي نشئت
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ويروس کرونا در  24فوريه  2020از حالت کنترل

انساني ،شهرها و گروههاي مختلف شكل پذيرفته
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گرفته و تأثير پذيرفته و رويدادها و بحثها حول و

اميرپور ،مهناز و گريواني ،مريم (« .)1393نقش شبکه

حوش دلمشغوليهاي انسان معاصر در دنياي واقعي

هاي اجتماعي بر سبک زندگي جوانان» .دانش

است (عقيلي و پوري،

.)1390

انتظامي .شماره

.1

بايد بپذيريم به دليل جذابيت و ويژگيهاي

آذري ،غالمرضا و اميدوار ،تابان (« .)1391بررسي نقش

منحصربهفرد فضاي سايبر ،قادر نيستيم از ورود اين

شبکههاي اجتماعي مجازي بر سرمايههاي اجتماعي».

فناوري به جامعه و دسترسي به اطالعات از اين طريق

.2

جلوگيري کنيم .در حقيقت ،نگاه منفي به تحوالت
فناوري در عرصه رسانههاي جديد و بيتوجهي به

فرهنگ ارتباطات ،شماره

پاستر ،مارک .عصر دوم رسانه ها .ترجمه صالحيار،
غالمحسين .1377 ،تهران :موئسسه ايران

نيازهاي ارتباطي مخاطبان نهتنها ما را از شناخت علمي

دفت ،ريچارد ال .1379 .تئوري و طراحي سازمان

اين گونه نيازها دور ميکند ،بلکه زمينه را براي

(جلد1و ،)2مترجمان :دکتر علي پارسائيان و دکتر

تأثيرگذاري اين شبکهها فراهم ميآورد)کيا و نوري

سيد محمد اعرابي ،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،

مرادآبادي،

.)1391
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متداول ترين و مهمترين استراتژي براي شرايط

سيد جوادين ،سيد رضا .1382 ،مباني سازمان و
مديريت ،نشر نگاه دانش،

مواجهه با ويروس ،رويکرد بهداشت عمومي است.

رسولزاده اقدم ،صمد؛ عدليپور ،صمد؛ زينيوند،

بهبود ظرفيت درمانگاه ها ،بيمارستان ها ،قرنطينه جدي

يوسف (« .)1391نگرش کاربران جوان ايراني به

بيماران مبتال شده و کمپينهاي مربوط به شست

شبکههاي اجتماعي مجازي» .نشريه مطالعات جامعه

وشوي دستها و آداب سرفه کردن .معموال استفاده

شناسي .شماره

.4

ميشود .با اين حال مطالبات بسيار بيشتر ميباشد .علي

رفيع ،ح؛ و ديگري .)1389( .تاثير فناوريهاي جهاني

رغم نداشتن شواهد براي استفاده از ماسک براي جامعه

اطالعاتي و ارتباطات بر امنيت ملي کشورها .نشريه

عمومي ،تقاضاي زيادي براي خريد ماسک در سرتاسر

علوم سياسي .دوره  ،40شماره  ،1صص .79 - 98

جهان رخ داده است .بسياري از فعاليتهاي روزانه،

سليماني ها ،مجتبي (" .)1374توسعه فنآوري

حتي در شهرهايي که موارد تاييد شده بيماري را

اطالعات؛ تجربيات ديگران و چالشهاي ما" .تدبير،

نداشتند نيز تحت تاثير قرار گرفته اند و قرنطيته

.16-14 :)58( 6

شهرهاي بزرگ و مواردي از حصر در خانه حتي براي
افراد مواجهه نيافته ،به وقوع پيوسته است .در يک
رويداد نادر برخي کشورها مرزهاي خود را بسته و
پروازهاي خود را محدود کردند.

سليمانيپور ،روحاهلل (« .)1389شبکههاي اجتماعي؛
فرصتها و تهديدها» .رهآورد نور .شماره .9
عاملي ،س.ر .)1390( .مطالعات جهانيشدن دوفضايي
شدنها و دوجهانيشدنها ،تهران :انتشارات سمت.
عاملي ،سعيدرضا« .)1388( .شبکههاي علمي مجازي».

منابع و مآخذ

تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

اميدوار ،تابان ،پاياننامه .بررسي نقش شبکههاي

عقيلي ،سيدوحيد و پوري ،احسان (« .)1390تأثير شبکه

اجتماعي مجازي بر سرمايه اجتماعي . ،دانشگاه آزاد

هاي اجتماعي مجازي بر ارتباطات بين فردي

اسالمي واحد تهران مرکزي  -دانشکده علوم
ارتباطات اجتماعي .1391 .کارشناسي ارشد استاد
راهنما :غالمرضا آذري

کاربران» .نشريه فرهنگ ارتباطات .شماره

.1

کيا ،علياصغر و نوري مرادآبادي ،يونس (.)1391
«عوامل مرتبط با گرايش دانشجويان به شبکه
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