
 

یخ بر اجتماعی هایرسانه تأثیر  ایران تمدن و تار
 1)ایران( هاشم اندیشه: هنویسند

 20/07/1396: پذیرش                           06/02/1396: دریافت

 چکیده
 کهاین با که هستند اجتماعی روابط فضای از جدیدی نسل مجازی اجتماعی هایشبکه
 در بسیاری مردم که جایی تا کنند باز جا مردم زندگی در اندتوانسته اما ندارند؛ زیادی عمر

 آمده هم کنار مجازی اجتماعی هایشبکه در متفاوت اجتماعی هایگروه از و مختلف سنین
 .کنندمی برقرار ارتباط هم با -اجتماعی هایشبکه طریق از -واقعی دنیای در دور هایفاصله از و

 تارنماها این که نحوی به دارند؛ وزامر دنیای در ررنگیپ   نقش اجتماعی هایشبکه بنابراین،
 بین الملل حتی و کشورها سطح در و افراد اجتماعی و فردی زندگی مختلف ابعاد بر

 و بیشتر مراتب به نقش آینده در و هستند گسترش حال در دلیل همین به و تأثیرگذارند
 تأثیرات بررسی به حاضر، پژوهش در اساس این بر .کرد خواهند ارائه زندگی در تریمهم

 بیان به چنینهم شد؛ پرداخته ایران اسالمی تمدن و تاریخ به ناظر اجتماعی هایشبکه
 .ه استشد اشاره زندگی مختلف ابعاد در هاشبکه این اجتماعی هایآسیب از برخی

 مجازی فضای اجتماعی، هایرسانه ایران، تمدن و تاریخ: واژگان کلیدی

 مقدمه
 در این ؛های اینترنتی هستندسایتسل جدیدی از وبهای اجتماعی مجازی، نشبکه

ر مشترکی به صورت مجازی دور یکدیگها، کاربران اینترنتی حول محور سایتوب
 ایدهند. شبکه اجتماعی نیز شبکههای آنالین را تشکیل میشوند و جماعتجمع می

 هاست.ها و ارتباطات میان آنمتشکل از افراد و گروه

                                                           
 ،ایران قم، الدین، اصول دانشکده الهیات، گروه دکتری دانشجوی .1

.andisheh@gmail.comhashem 
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 ؛چنان رو به رشد استاجتماعی در سراسر دنیا هم های شبکهگرایش به سایت
در  ،های اجتماعی محسوب می شوندیکی از انواع رسانهکه های اجتماعی شبکه

 اند کهثیرگذار بودهأچنان تهای اخیر در زندگی آنالین و آفالین کاربران اینترنتی آنسال
 ثیر پذیرفته است.أید تهای جدتباطات اجتماعی نیز از این رسانههای ارشکل

زندگی بسیاری از مردم تبدیل  ناپذیرهای اجتماعی امروزه به بخش جداییرسانه
بخشی از رسانه اجتماعی هستند که با اهداف نیز های اجتماعی شبکه است؛ شده

 اند.بسیار زیادی را به خود جذب کرده اند و کاربرانیجاد شدهمختلفی ا
دهند و با هایی که ارائه میجتماعی با سرویسهای اشبکه امروزه بعضی از

ایع اند و اثرات عمیقی بر وقهایی که دارند، به یک رسانه خبری تبدیل شدهکاربری
ها عضو روی زندگی افرادی که در آن چنین؛ هماندمختلف در دنیای واقعی گذاشته

 .ثیرگذارندأبسیار تنیز هستند 
یی برای پیدا کردن دوستان جدید که فضا های اجتماعی در عین حالشبکه

؛ یمی خود ارتباط برقرار کننددهند که با دوستان قدهستند، به افراد این امکان را می
نظرات خود را افراد عقاید و  ،هاهایی برای تبادل نظر هستند که در آنمکان چنینهم

 گذارند.با هم به اشتراک می
دم ر دنیای مجازی هستند که مرهایی دمکان های اجتماعی، شبکهبه طور کلی

فکران کان برقراری ارتباط بین خود و همکنند و ارخود را به طور خالصه معرفی می
ی از برقراری شکل جدید ؛ لذاکنندمی مورد عالقه فراهمو های مختلف را در زمینه

 های جدیدی هستند کهپایگاه بوده وگذاری محتوا در اینترنت اشتراکارتباط و به
های ای از کاربران با ویژگیکدام دسته اند و هراینترنت قرار گرفته کز توجه کاربرانمر

 آورند.خاص را گرد هم می
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تکنولوژیک به  -ثیر تحوالت عظیم علمیأتجوامع مختلف تحت در این میان، 
 ایجامعه شبکه ت هستند؛ای در حال حرکسمت جامعه اطالعاتی یا جامعه شبکه

 چونهمهایی با چالش هامعج این .ثر از فناوری استأکه ساختار آن مت ای استجامعه نیز
یت نهادهایی نظیر  شکنیهای جدید، تمایزپذیری و شالودهنابرابری اجتماعی، هو

ش، های اجتماعی در پژوهنقش اینترنت و شبکه مثلهایی و فرصت دولت
 اند.رو شدهرو به  گیری هویت سیالشکل ی وخالقیت، تعامل و همزیستی جهان

انسجام اجتماعی و هویتی در  ،هارسد به علت وجود این چالشبه نظر می
متزلزل  -مانند ایران -جامعه اطالعاتی و به خصوص در کشورهای در حال توسعه

دنیای  ،شده است. فرایند جهانی شدن با گسترش قلمرو روابط زندگی اجتماعی
ناپذیر شدن چنین دنیایی را ساس کنترلکند و احاجتماعی افراد را بسیار بزرگتر می

 آورد.وجود می ها بهدر آن
بعد  که است یافزارو نرم یافزاردو بعد سخت یدارا یهر تمدنبه طور کلی، 

عمیق  ینیازمند مبان یجا که سبك زندگاست. از آن یهمان سبك زندگ ی آنافزارمنر
این سطوح  ینفوذ تمام در انتقال و ی نیزاجتماع یهااست، کارکرد شبکه یفکر
به بررسی چنین ؛ همشودمی ز اهمیت است که در این مقاله اشاراتی به آنئحا

های اجتماعی و اثرات آن روی زندگی مردم های اجتماعی و تاریخچه شبکهشبکه
 .شودپرداخته می

 انواع رسانه های اجتماعی
اما هدف اصلی همه  ؛وجود دارند یین مختلفواهای اجتماعی در اشکال و عنسانهر

 .تبادل اطالعات افراد با یکدیگر است ها ارتباط وآن
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 ،7توئیتر ،6بوک، فیس5، الین4، وایبر3تالک، بی2واتساپ، 1اینستاگرام -هااین شبکهدر 
 یا اجازه اضافه  لیستی از دوستان خود داشته باشند وکاربران اجازه دارند  -8وتانگ

اعالم موافق  و گذاری محتوا. ارسال پیام و به اشتراکه باشندرا داشت هاکم کردن آن
ها ت الیک از دیگر امکانات این شبکهاز طریق زدن عالمنیز با محتوا یا مخالف بودن 

 د.نهای اجتماعی دارمیزان رشد را نسبت به سایر رسانهباالترین  چنیناست؛ هم

 عملکردهای شبکه اجتماعی
 وان در فهرست زیر خالصه کرد:تهای اجتماعی را میعملکرد شبکه

های فوری، میل، پیامنویسی، ایمانند چت، وبالگ ؛ه خدماتئارا .1
 گذاری فایلاشتراک ،ویدئو

کاربران و یا  برای یافتن دوستان توسطساخت یک پایگاه داده از کاربران  .2
 های اجتماعی با تکیه بر اشتراکهانوع گروسازماندهی 

 آزاد و بدون هزینه .3
 اساس نظرات کاربران های جدید برن ویژگیاضافه کرد .4
 اجازه دادن به کاربران برای دسترسی داشتن و تنظیم قوانین و حفظ حریم خصوصی .5
 با افراد غریبهای برای مالقات فراهم کردن زمینه .6
 .Netbargمثل سایت ؛ تبلیغات هدفمند اینترنتی .7

                                                           
1. instagram 

2. whatsapp 

3. beetalk 

4. viber 

5. lain 

6. Facebook 

7. Twitter 

8. tangoo 
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 هایارکردهای شبکهترین کها توسط اعضا از مهممندیبه اشتراک گذاشتن عالقه
 اجتماعی معنا ندارد.  اجتماعی است که بدون آن، شبکه

های خود را با یکدیگر به ها و عالیق و دلمشغولیکاربران دغدغهبر این اساس، 
خالف سایر  برشود. میتوسط اعضا  ایجاد محتوا که موجب گذارنداشتراک می

ی مخاطبان در تولید و انتخاب ثیرگذارأتعامل و ت های اجتماعی،در شبکه هارسانه
تبلیغات هدفمند  که انتخاب بیشتری دارند محتوای دلخواه زیاد است و قدرت

 ذیل این بحث است.اینترنتی 
که کاربران  از این طریق؛ ها یکی از منابع مهم کسب درامد هستنداین سایت

های کتکنند و شرهای خود را در سایت اعالم میمندیهای اجتماعی عالقهشبکه
گاهی از گهی میها برای آنمندیاین عالقه تبلیغاتی با آ بسیاری از  فرستند.ها آ

دارند و با مشتریان و  های اجتماعی صفحه شخصیدر شبکه -خود -نیز هاشرکت
 د.کننها ارتباط برقرار میسایر شرکت

چون صمیمیت و گیری مفاهیمی همشکل ،های اجتماعیثیرات شبکهأیکی از ت
در گذشته دستیابی و تحقق آن در حد  مفاهیمی که ؛تماد در فضای سایبر استاع

ها امکانات و سایتدر سراسر جهان بسیاری از وبنیز در حال حاضر  .یا بودؤیک ر
اند که موجب باال رفتن داده های اجتماعی را در خود جایهای شبکهزیرساخت

 .شوددر سایت میآمار بازدید و افزایش مدت زمان حضور یک مخاطب 
ها شده است، های اجتماعی دارند و باعث استقبال بسیار از آنمزایایی که شبکه

رت افزایش قد، سریع و آزادانه اخبار و اطالعات انتشار شود:موارد میاین شامل 
 .تحلیل و تقویت روحیه انتقادی
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تواند اما مخاطب می ؛زیاد است چند امکان انتشار اطالعات نادرست هر
تواند از این طریق های مختلف با هم مقایسه کند و حتی میاطالعات را در پایگاه

 .نقد و تحلیل خود را افزایش دهد قدرت
امکان عبور از مرزهای جغرافیایی و آشنایی با افراد و سایر به طور کلی، با 

د را شور خوتوانند از این راه فرهنگ و آداب و رسوم ککاربران می، هاجوامع و فرهنگ
 .توانند دیدگاه خود را منتشر کنندطریق می ها از اینچنین سازمانهم ؛به دیگران معرفی کنند
ها کاربران در این محیط جمعی به جریان پویای قوه تفکر خرداز طرف دیگر، 

بر این کند. گر بزرگ، اطالعات را پردازش میشود که به عنوان یک پردازشگفته می
شود و های اجتماعی با یکدیگر ترکیب میتفکر کاربران شبکه نیروی ذهن واساس، 

 .آوردنیرویی بزرگ با قدرت پردازش باال به وجود می
ها، افکار و ها به صورت آزادانه و آشنایی با ایدهامکان بیان ایدهمطلب دیگر، 

همگامی کاربران و  امکان ارسال بازخورد و همکاری واست که سالیق دیگران 
 یادداشتاعضا به مشارکت و در این میان،  .آوردمیوجود را به ها بحث مشارکت در

یق می برای تولید محتوا وجود ندارد و بر خالف  مانع جدی، شوندگذاشتن تشو
امکان  های اجتماعیکردند، در شبکههای سنتی که محتوا را تولید و ارسال میرسانه

 .دوسویه است ،گفتگو وجود دارد و جریان ارتباط
 ارتباط مجازی مستمر با دوستان و و کارکرد تبلیغی و محتوایی مقوله دیگر،

تر شدن دامنه ارتباطات شده های اجتماعی موجب گستردهشبکهاست؛ آشنایان 
ها فاصله مکانی زیادی وجود دارد یا با افرادی که بین آن می توان تا جایی که است
 قرار کرد.اند، ارتباط برها با هم ارتباطی نداشتهمدت

های انسانی و اخالقی در عرصه جهانی تبلیغ و توسعه ارزشمسئله دیگر، 
های دینی، تبلیغ ارزش های اجتماعی امکانیکی از کارکردهای مهم شبکهاست؛ 

 .اعتقادی، انسانی و اخالقی است
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 هایشبکهاست؛ سازی بسیاری از امکانات اینترنتی و وبی یکپارچهمقوله دیگر، 
ایجاد صفحات شخصی، ساخت وبالگ،  مثلا فراهم آوردن امکاناتی اجتماعی ب

 ها، شرکت در فضاهای گفتگو مثل چترویداد جستجوی اینترنتی، اطالع از اخبار و
ها این شبکهد. انهای مختلف را یکپارچه کردهها، امکانات پایگاهو امکان آپلود فایل

 .کنندرقابت می -2و یاهو 1گوگل مثل -های بزرگیبا ارائه خدمات مختلف، با پایگاه
مفید اجتماعی، افزایش سرعت در فرایند آموزش و ایجاد  هایتوسعه مشارکت

های اجتماعی نیز از دیگر عملکردهای شبکهروزی بین استاد و شاگرد ارتباط شبانه
کاربران  در این وضعیت،. است مجازی یا از راه دور هایمانند آموزشاست که 

 البته بسیاری از محتواهای ؛های خود می کنندش و انتقال دانستهاقدام به آموز
 .اینترنتی هنوز به درجه قابل قبولی از اعتبار علمی نرسیده اند

ر نیز از دیگر عملکردهای اد، صمیمیت و صداقت در فضای سایبافزایش اعتم
ی هاتا قبل از به وجود آمدن شبکهکارشناسان معتقدند  های اجتماعی است.شبکه

اینترنت لمس نشده بود و در  اجتماعی، موضوع اعتماد و صمیمیت در فضای
 .کردندجلوگیری می از ارائه اطالعات واقعی خود اعتمادیافراد به دلیل بی، فضاهای ارتباطی

 :د؛ از قبیلندار نیزهای اجتماعی پیامدهای منفی شبکهالبته 
را که امکان چ، رویج سریع شایعات و اخبار نادرستگیری و تشکل -

شناسایی هویت واقعی اعضا و کنترل محتوای تولید شده توسط کاربران 
 .ها وجود ندارداین سایت

عدم کنترل بر اطالعات شخصی ارائه شده در شبکه و  دینی تبلیغات ضد -
 دهندهایی ارائه میهای اجتماعی امکانات و سرگرمیبعضی شبکه ؛اجتماعی

                                                           
1. Google 

2. Yahoo 
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دهند بعضی از اطالعاتشان ها، اجازه میو افراد در صورت استفاده از آن
گاهی اقدام  نیزهای تقلبی ها قرار گیرد. افرادی با پروفایلدر دسترس آن

 .کنندمی -هااز قبیل عکس -به سوء استفاده از اطالعات افراد
مراتب ، در یك سطح با انتقال باورها و سلسلهیاجتماع یهاشبکهبه طور کلی، 

و  کنندینقش ایفا م یدر سطح ناخودآگاه جمع یها و ملکات روحروحیهو نیز انتقال  یارزش
 و به تبع آن، باعث یمنجر به تغییر احساسات جمع یفکر یدر سطوح دیگر، با تغییر مبان

 گردد.یمنجر م یبه گسترش سبك زندگ یاجتماع یسازشوند و شبکهیم یجمع یتغییر رفتارها
به سرعت رو به افزون است و هر روزه بر در ایران،  یاجتماع یهاایجاد شبکه

و با توجه به  کنندیمردم نفوذ م یها در زندگشود. این شبکهیتعداد آن اضافه م
 آید.یبه وجود م هاآندر کارکرد  یگوناگون ی، رویکردهاهاگسترش این شبکه
 یاسالم -یبا تمدن ایران یاین شبکه اجتماع ی، کارکردهایدر تمدن غرب

با پیشرفت خود در دل جوامع  یاجتماع یهاشبکه چنین؛ همهد بودمتفاوت خوا
 مردم نیز اثرگذار هستند. ی، در سبك زندگیبشر

سطح دانش و  یتواند مفید و باعث رشد و ارتقاهای اجتماعی میماهیت شبکه
گاهی جامعه شود شود و مفهوم دهکده موجب ارتباط بین جوامع مختلف می نیزو  آ

تواند عامل نفوذ اما در کنار مزایای آن می ؛نمایدتر فراهم میواقعی جهانی را به طور
 ثیر بر فرهنگ جامعه بر اساس تمایالت شخصی و سیاسی باشد.أو ت

 های اجتماعیمزایای شبکه
 توان در فهرست زیر خالصه کرد:های اجتماعی را میترین مزایای شبکهمهم

افزایش قدرت تحلیل و تقویت  اطالعات، و انتشار و تسریح آزادانه اخبار .1
 روحیه انتقادی

 های مختلفامکان عبور از مرزهای جغرافیایی و آسیایی با افراد و جوامع و فرهنگ .2
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 گیری و تقویت خرد جمعیشکل .3
 های دیگرانها به صورت آزادانه و آشنایی با افکار و سلیقهامکان بیان ایده .4
 ارتباط مجازی مستمر با دوستان و آشنایان .5
 های انسانی و اخالقی در عرصه جهانییغ و توسعه ارزشتبل .6
  سازی بسیاری از امکانات اینترنتی و وبییکپارچه .7
 های مفید اجتماعیتوسعه مشارکت .8
 .افزایش سرعت در فرآیند آموزش .9

 های اجتماعیشبکههای آسیب
 توان به موارد زیر اشاره کرد:های اجتماعی نیز میهای شبکهترین آسباز مهم
 تشاش در درون کشورهاغها برای اثیر افکار عمومی و بسیج آنأت .1
 ها و باورهاتضاد با ارزش .2
یت .3  افزایش تعارضات ساختاری و دوگانگی هو
 سازی فرهنگییکسان .4
 اختالل در روند و وحدت ملی .5
مثل ؛ گرایی افراطیها به دلیل ملیلتایجاد اختالف و شکاف میان م .6

 هاجدایی قومیت
 پایگاه اینترنتی جنگ نرم؛ مثل اسی و فرهنگی وابستهد نخبگان سیایجا .7
 های متضاد و بروز شکاف فرهنگیایدئولوژی .8
 ها و طبقات و تشدید دو قطبی بودنیکپارچگی افقی گروه .9

 واقعی تحریف شده برداری تبلیغاتی و انتشار اخبار غیربهره .10
 .های بیگانهتضعیف پیوندهای سنتی از طریق تقویت و تبلیغ ارزش .11
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 یاجتماع یهاهای شبکهسیم بندی آسیبتق
بندی کلی این های اجتماعی، مناسب است با تقسیمهای شبکهپس از بیان آسیب

 آشنا شد:بندی زیر به طبقهها شبکه
 یامنیت -یسیاس یهاو آسیب یاجتماع یهاشبکه .1
ها و کاربران در اختیار دولت یقرار دادن اطالعات حریم خصوص -

 یتجار یهاشرکت
های توسط دولت یجهت جریان افکار عموم و رصداز جوامع  یسنجنظر -

 استعمارگر با کمترین هزینه
 فرانوینو  نو، کهنه تعماراسذیل ها ابزارهای جدید ارتباطی و رسانهتبیین  -
با  88فتنه  موسوم به ایران یاسالم یپس از انتخابات جمهور یهایناآرام -

 یغرب یهاجدید جنگ نرم دولت به عنوان سربازان یاجتماع یهاشبکهنقش 
 یعرب یدر کشورها یاجتماع سهاها و خیزشانقالب -
 مانند داعش ؛های تکفیری و الحادیعضوگیری گروه -
 پروژه بمب ژنتیکی علیه ایران -
 فرهنگی یهاو آسیب یاجتماع یهاشبکه .2
 افزایش آمار طالق -
 منابودی سنت صله رحو  هاانسان یکاهش ارتباط رو در رو و فیزیک -
 نابودی روابط سنتی در خانواده ایرانی -
 کایی و اروپاییهای آمریمیل به روابطی مانند خانواده -
 خانوادهنظام  یپاشیدگ، طالق و ازهمیازدواج اینترنت -
نظیر دوستان،  انگیزی همسران ناخشنود برای ارتباط با افراد دیگروسوسه -

و  تان جدیدیا دوس یدوران کودک یسابق، دوستان صمیم یهایکالسهم
 بوکنظیر فیس ی؛اجتماع یهاشبکه یهاسایتهای خیانت به همسر با ایجاد زمینه
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 یخانوادگ یهاو آسیب یاجتماع یهاشبکه .3
 یابه واسطه نداشتن سواد رسانه دور افتادن والدین از دنیای نسل جوان -
ن که برای رفع ای رابطه یکسویه فرزندان با والدین به دلیل اعتیاد اینترنتی -

 ها، الزم است والدین موارد زیر را در نظر داشته باشند:نگرانی
o ی اجتماعیهاشبکه کارکردهای مطالعه و یادگیری 
o قراردادن کامپیوتر در محل دید 
o کنترل نامحسوس فرزندان 

 یرفتار  -یروان یهاو آسیب یاجتماع یهاشبکه .4
 اجتماعی یهااعتیاد به شبکه -
 یهااجتماعي و صرف کردن زمان یهاکهروزافزون مخاطبان به شب یوابستگ

سایرین، الیک کردن و امتحان کردن  یهابراي انتشار پست، بازنشر پست یطوالن
از  یدهند، نوعیها قرار مدر اختیار آن یاجتماع یهاکه شبکه یهایسایر قابلیت
همراه  که را به وجود آورده است  یاجتماع یهابه نام اعتیاد به شبکه  یاعتیاد اینترنت

از اجتماع و  یو تمایل به دور یگیرشدن، گوشه یخجالتبا عوارضی از جمله 
 است. کاهش اعتماد به نفس

  عادت بیش از حد به دنیای مجازی -
 .کندروحی  می پبه اصطالح سنکو ،گیردهنگامی که فرد در شرایط دنیای واقعی قرار می

 افسردگی و انزوای اجتماعی -
گیرند. قرار می یترین سطح کیفط از طریق اینترنت، در پایینهای گوناگون ارتباشیوه

های بصری و از نشانه؛ لذا بر متن استوار است -عموماً  -ارتباط در فضای مجازی
 .بهره استبی ،رودررو شنیداری در تعامل
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کاربران اینترنت، به این نتیجه  هساله دربار درازمدت دو یپژوهشگران درپژوهش
فزاینده از اینترنت با کاهش ارتباط خانوادگی و شرکت در  هستفاددست یافتند که ا

 .محافل اجتماعی محلی همراه است
با تنها بودن اما در کنار یکدیگر بودن  یمجاز یهادر شبکه حضوربه طور کلی، 
 نامید. یجمعی تنهایتوان آن را یکه م یتنهای یهمراه است؛ نوع

 و روابط نابهنجار یجنس یهااختالل -
بندوباری ، اشاعه فحشا، بییاجتماع یهاشایع و خطرناک شبکه یهای از آسیبیک

سه های اینترنت است؛ از جمله که ناشی از ویژگی .اخالقی و تحریك جنسی است
 .ناشناس ماندن کاربرآسان، هزینه اندک و ی ویژگی دسترس

وند و دهد که به جاهایی برت را به افراد میئاین جراینترنت، نامرئی بودن 
ها، نگران گونه ارتباطکردند. افراد در اینکارهایی بکنند که در خارج از اینترنت نمی

این نخواهند بود که از سوی دیگران تهدید شوند؛ زیرا هر کاری که انجام دهند، 
 گمنام خواهند ماند.

شود، موارد زیر رفتاری که به صورت تیتروار بیان می -های روانیاز دیگر آسیب
 توان نام برد:میرا 

 ظور گذراندن زمان بیشتری در شبکههای شدید در سبك زندگی به مندگرگونی -
 های بدنیکاهش کلی فعالیت -
 های مهم زندگیدور شدن از فعالیت -
 برای گذراندن زمان بیشتری در شبکه ود خواب و یا تغییر الگوهای خوابکمب -
 کاهش معاشرت و در نتیجه از دست دادن دوستان -
 از خانوادهغفلت  -
 .های شغلی و شخصیوجهی به مسئولیتتبی -
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، یشناسی، هستیفکر یبا ایجاد یا تغییر مبان یاجتماع یهاشبکهدر نتیجه، 
 .ددهیافراد را تغییر م ی، زندگیشناسو ارزش یشناس، معرفتیشناسانسان

 
 های اجتماعیی شبکههاآسیب با مواجههراهکارهای پیشنهادی 

های استفاده های مواجهه با آسیبحلترین راهقاله، به برخی از مهمدر انتهای این م
 شود:های اجتماعی اشاره میاز شبکه

 هااز طرف دولت و ارگان -
o های اجتماعیسازی شبکهبومی 
o های اجتماعینظران در شبکهگذار نخبگان و صاحبثیرأنقش ت 
o ریزی و تببین قانوننیازمند برنامه 

 از طرف افراد جامعه -
o های اجتماعیدیت در کنار گذاشتن شبکهج 
o تفریح و رسیدگی به خانواده 
o ارزش قائل شدن برای وقت خود 
o افزارهای مشابهافزار واحد و حذف نرماستفاده از یک نرم 
o های اجتماعیآشنایی فرزندان با مضرات شبکه 

 گیرینتیجه
ها در متن از آن ی که دارند و به برخیمنفی و مخرب آثارهای اجتماعی در کنار شبکه

ها و افراد نیز نظیری برای پیشرفت و ترقی جوامع، سازمانفواید بی مقاله اشاره شد،
 کاربر است.عد مثبت یا منفی هر فناوری بر عهده انتخاب ب   دارند که به طور کلی،
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توانند باعث ی، میایران -یآمده در فرهنگ اسالم وجود به یاجتماع یهاشبکه
توانند یها ماین شبکه ،شوند یتوحید یو مبان یاسالم یفکر یل مبانایجاد و انتقا

، یتجرب -یچنین توجه همزمان عقل حسهم ؛باشند یکننده فلسفه خدامحورتزریق
سبب جریان  ،در این فرهنگ یپذیرو والیت یساالر، تقوایگرای، تکلیفیمعادگرای

شود در نهایت، یخواهد بود و باعث م یاجتماع یهااین موضوعات در شبکه
-یاسالم یمبتني بر سبك زندگ یو فرهنگ ی، اقتصادیاجتماع یسیاس یرفتارها

 به وجود بیاید. یایران
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