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  چكيده
سهل الوصول بودن و سرعت از مهم ترين ويژگيهاي رسانه هاي نوين است اما تعاملي بودن رسانه هاي جديـد مهـم تـر از دو    

رو، قابليت تغييـر را ايجـاد   بخش ديگر است. در رسانه هاي نوين گفت و گوها به چالش كشيده مي شود و جدا از معضالت پيش 
مي كند. در چندين سال اخير به دليل سرعت رشد وسايل ارتباط جمعي، چهره جهان در حال دگرگوني و تغيير روزافزوني است و 
اين پيشرفت سريع، فصل جديدي را در زندگي افراد بشر باز كرده است چنانكه تمام سطوح زندگي افراد اعم از سياسي، اقتصادي، 

ي و اجتماعي را در سراسر جهان تحت سيطه خود در آورده اند. امروزه فناوريهاي نوين ارتباطي امكان ارتباط بدون واسـطه  فرهنگ
كه با ديگران را فراهم كرده است تا از افكار و ديدگاههاي يكديگر آگاه شوند و بر هم تاثير گذارند. در واقع رسـانه هـا در امتـداد    

ر گرفته اند و در راستاي خواسته ها و انگيزه هاي دروني آنها عمل مي كنند. فضاي مجـازي داراي آثـار   زندگي اجتماعي انسانها قرا
مثبت و منفي مي باشد. يكي از آثار مثبت اين فضا براي ارزشها و باورها مي تواند تقابل باورهاي مختلف بويژه در زنان باشـد كـه   

باعث افزايش مشاركت اجتماعي بين آنها گردد. زنان مي تواننـد در ايـن فضـا    آنان را به داوري ميان نقاط ضعف و قوت كشيده و 
عالقه منديهاي خود را به اشتراك بگذارند و از اخبار و اطالعات جامعه و جهان آگاه شده و از قدرت تحليل برخوردار گردنـد. بـا   

  ا جوامع و فرهنگهاي مختلف فراهم ميگردد.برخورداري از شبكه هاي اجتماعي امكان عبور از مرزهاي جغرافيايي و آشنايي ب
   

  رسانه هاي نوين، ارتباط مجازي، فرصتها، تهديدها، شبكه هاي اجتماعي، زنان كلمات كليدي:
  
  
  
  
  
  
  


