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 بررسي آسیب های اجتماعي جهاني شدن ارتباطات و اطالعات با تاكید بر نقش فرهنگ اسالمي ايراني  

 محرم علیپور1،بهروز اسدالهي 2،رسول آذرتاش3،اكبر كیهان 4،رمضان حسن پور 5،حمید پارسا6

 چکیده

پدیده  به وجود آمده است  فناوری و تکنولوژیجهانی شدن واژای است که بر اثر پیشرفت و گسترش 

باعث انقالبی عظیم در ارتباطات مردمی به وجود جهانی شدن یکی از تحوالت دوران معاصر است و 

آورده، به طوری که هر فرد می تواند با تمام دنیا ارتباط برقرا کند. جهانی شدن باعث به وجود آمدن  

سیب های اساسی و جدی بر یک جامعه و فرصت ها و تهدید هایی است که صرف نظر از مزایای آنها، آ

. هدف اصلی از این تحقیق، شناخت آسیب های اجتماعی جهانی شدن این فناوری ها  فرهنگ آن می گذارد

است. عمده ترین آسیب های اجتماعی این فناوریها تک فرهنگی، اختالل تفکر در بین مخاطبان، متزلزل 

نان و ترویج خشونت است که با توجه به آگاهی دادن به  ساختن خانواده و ایجاد فساد و فحشاء بین جوا

 مردم و ایجاد تفکر انتقادی و تقویت بنیه فرهنگی می توان از اضمحالل جامعه جلوگیری کرد.

 

آسیب های اجتماعی، جهانی شدن، اطالعات و ارتباطات،علل آسیب جهانی شدن، پیشگیری از  كلید واژه:  

 آسیب.
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مقدمه -1  

فناوری و تکنولوژی از بزرگ ترین دستاوردهای علمی و مهندسی انسان پس از انقالب صنعتی و موجب 

توانمندی ارتباطات در جهان امروز است. و باعث تبدیل جهان به یک دهکده جهانی می شود که این  

از هم را  به جهانی شدن به تشدید روابط اجتماعی در سطح سرتاسر جهان اشاره دارد، زیرا مکان دورهای 

هم مرتبط می سازد. به عبارت دیگر جهانی شدن ظهور نوعی جامعه شبکه ای است که مزرهای سیاسی و  

این جهانی شدن ارتباطات و جهش تکنولوژی  اقتصادی را کم رنگ و ارتباطات را گسترش داده است.  

ک سری تهدیدهای  دانش فنی، ابزاری و صنعتی یک سری فرصت های بسیار بزرگ و سرنوشت ساز و ی

 وسایل ارتباط جمعی مانند: ابتدا چنین به نظر می آمد که پیشرفت خطرناک و ویرانگر را فراهم می سازد.

پدیده ای کامال مطلوب و عاری از خطاست و   اینترنت، شبکه های اجتماعی و..... رسانه های ماهواره ای،

تکنولوژی های جدید ارتباطی، سهم به سزایی در   ه برای تحقق دهکده جهانی، الزم و ضروری است. گرچ 

پیشرفت علم و رفاه انسانی دارند اما در تجربه کوتاه و چندین ساله معلوم شده است دارای برخی آسیب ها 

ه انتقادی و آسیب حوزه جهانی شدن در عرصه اطالعات و ارتباطات، از وجو .و پیامدهای منفی نیز هست 

آسیب های اجتماعی آن است. آسیب های اجتماعی پدیده ای است که در تمامی جوامع و در تمامی زمان 

ها وجود داشته و دارد که برخورد با آنها نیز در دوران های مختلف متفاوت بوده است و به همین منظور 

با شناخت به موقع این آسیب  ب ها نیز  روش خاص خودش را می طلبد. به همین منظور برخورد با آسی

این مقاله در   این ها، می توان زمینه را برای بهره برداری هر چه بهتر از این تکنولوژی، آماده ساخت. بنابر
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ین گونه صدد بوده است تا برخی از معایب و تهدیدات را معرفی و راهکارهایی جهت مقابله و کاهش ا

 .آسیب ها ارایه نماید

 های اجتماعي سیب آ-2

آسیب شناسی اجتماعی مطالعه خاستگاه اختالالت بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی است . اگر در 

جامعه ای هنجار ها مراعات نشود , کجروی پدید می آید و رفتار آسیب می بیند . مطالعه علمی این گونه  

آسیب   همراه با علل و شیوه های درمان و پیشگیر آنها انسانی  نظمی ها را در جامعه نابسامانیها و بی 

 (. 4: 1380. )ابهری، شناسی اجتماعی می گویند

آسیب های اجتماعی به عنوان اعمالی که هنجارهای جامعه را مورد تعرض قرار می دهد و نظام اجتماعی   

البته باید دانست که تشخیص نظم و بی  ی هستند. را تهدید می کنند در هر جامعه ای حائز اهمیت جد

نظمی های اجتماعی و درست یا نادرست بودن رفتارها در ارتباط با مالک ها و معیارها ی فرهنگی, ارزشها 

 .و هنجارها حاکم بر جامعه است 

 3-مفهوم جهاني شدن 

  

گونه های مختلفی تعریف و  جهانی شدن در معنای امروزین خود پدیده ای نسبتاً جدیدی است که به 

تفسیر شده است. گرچه مفهوم جهانی شدن به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد اما یک تعریف 

واحد و مورد قبول همگان در مورد آن وجود ندارد. بنابراین برای آغاز بررسی، یک تعریف اولیه از آن 

شامل فرآینده هایی می شود که روابط اجتماعی و جهانی شدن پدیده های اجتماعی است که مطرح میشود. 

 (  75:  1379وابستگی متقابل را تشدید و تقویت می کنند.) گیدنز، 

بنیادی ترین ویژگی جهانی شدن، در فشرده شدن زمان و مکان است به هرحال فشردگی فضای روابط  

ان آن را فصل مشترک تعابی  اجتماعی و رها شدن پدیده های اجتماعی از قید مکان، تعریفی است که می تو 

 (  98: 1386مختلف از جهانی شدن دانست. ) سلیمی، 
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جهانی شدن، پروژه جهان غرب برای سلطه بر جهان شرق می باشد. بنابراین از منظر جهان شرقی، جهانی  

شدن معادل با غربی شدن و تهاجم فرهنگی است. مارکسیست های جدید، جهانی شدن را ادامه سرمایه  

دانند. از نظر آنها، جهانی شدن ادامه سرمایه داری و بقای نابرابری اجتماعی و اقتصادی است.  در  داری می

یک نگاه نتیچه بلند مدت جهانی شدن ادغام اقتصادی و فرهنگی جهان است و شکاف طبقاتی را در سطح  

میق تر می کند.»  جهان، میان کشورهای فقیر و ثروتمند و در سطح محلی، میان ثروتمندان و فقیران، ع

سمیرامین« معتقد است که در جریان جهانی شدن، بر عمق نابرابری در سطح جهانی افزوده می شود. ) 

 ( 35-34: 1386آزادار مکی، 

 مفهوم فناوری ارتباطات و اطالعات   -4

عبارتی است که شامل همه وسایل ارتباطی و کاربردهای آن ها می  ICT )فناوری اطالعات و ارتباطات )

شود؛ مانند: تلویزیون، رایانه، نرم افزار وسخت افزار، شبکه، سامانه های ماهواره ای، و .... هیمن طور 

خدمات گوناگونی که با آن ها در ارتباطند؛ همچون ویدئو کنفرانس و آموزش از راه دور. از این عبارت 

به همراه کاربردش در حوزه ای خاص استفاده می شود؛ مثل فناوری اطالعات و ارتباطات در معموال 

 آموزش، سالمت یا کتابخانه ها.

در این فضا، روابط بین انسان ها در حال پشت سر گذاشتن تحوالت شگرفی است که نتیجه این تغییر و 

دیگر، پیدا کردن شناختی دقیق تر از تحول در روابط انسانی، نزدیک تر شدن ساکنین کره زمین به یک

مردمان دیگر کشورها، برقراری ارتباط های گسترده تر بین انسان ها و گروه های انسانی صرف نظر از  

ملیت آنها، و ..... است. » رشد و پیشرفت تکنولوژی در دنیا سبب شده است که زمان و مکان، کارکرد  

ت، از دست بدهند. در نتیجه، جهان، به سان دهکده ای گذشته خود را در جلوگیری از گسترش ارتباطا

اسماعیلی، بی تا، رشد آموزشی  است که هر حادثه و رخدادی در آن، سریعا به سایر نقاط، انتشار می یابد« )

 (  4علوم اجتماعی، شماره

  پس وسایل جدید ارتباط و مواصالت باعث شده است که اطالعات به سرعت منتشر گردد، تا حدی که می 

توانیم در آینده ای نه چندان دور، انتظار داشته باشیم، فرد یا گروهی یافت نشود که بتواند از تأثیرات این  
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وسایل بگریزد. پیشرفت در وسایل ارتباط جمعی موانع زمانی و مکانی را از میان برداشت و چهار گوشه 

ه عالم محقق گشت و دیگر مسافت جهان را به هم مرتبط ساخت، به گونه ای که وحدت جغرافیائئ پنج قار

 (11: 1370مشکلی نیست که مانعی برای ارتباط و اتصال مردم با یکدیگر شود.)سکری، 

فناوریهای ارتباطات مانند شبکه های اجتماعی، اینترنت، و ..... ابعاد مختلف زندگی افراد تاثیر می گذارد در 

در مقایسه با سایرین، روابط اجتماعی   از آنجایی که نسل جوانشکل دهی به هویت نقش دارند و 

های جدید، ها و هویت ای دارند و با مظاهر و وسایل تجدد و نوسازی، جهانی شدن و نیز اندیشه گسترده 

گیرند )کالنتری و حسنی، قرار می اتیرتغی این آشنایی و برخورد بیشتری دارند، بیش از دیگران در معرض

1387 :120 ) 

با شناخت به موقع این آسیب ها، می به دنبال بعضی از این تغییرات اجتماعی آسیب هایی پدید می آید 

 توان زمینه را برای بهره برداری هر چه بهتر از این تکنولوژی، آماده ساخت. 

 

 5- مهمترين معايب  جهاني شدن  فناوری  اطاعات و  ارتباطات 

 

رشد تک فرهنگي  -1-5  

تک فرهنگی شاید اصلی ترین شاخصه جهانی سازی در بعد اجتماعی بوده باشد. تردیدی نیست که غرب 

از زمان استعمار بسیاری از مظاهر فرهنگی خود را در کشورهای غیر غربی به جای گذاشته است. اما این  

به دنبال حاکمیت فرهنگ خود بر جهان است. رویگرد تا به امروز نسبی بوده و نه مطلق. جهانی سازی 

جهانی سازی می خواهد فرهنگ بومی را محو و نابود سازد؛ می خواهد سنت ها را بزداید یعنی از 

ها سنت زدایی کند. مک دونالد باید جهانی شود، موسیقی پاپ باید جهانی شود، نایک باید جهانی  فرهنگ

 ( 13: 1384هرش، شود، و........)دراگسبائک اشمیت؛ 

فرهنگی که از سوی رسانه های جهانی، ماهواره،.....  تبلیغ می شود، فرهنگی که به مردم دیکته می کند چه  

 بپوشند، چه بخورند و چگونه فکر کند.
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گر و تهاجم فرهنگی، های سلطه گاه مسلمانان در رویارویی استراتژیک با قدرت ترین تکیهبدون شک، مهم 

یشان است، اما با توفیق دشمنان اسالم در استحالة فرهنگی جوامع اسالمی، به راحتی این  منابع فرهنگی ا

شود و زمینه برای تحکیم سلطة بیگانگان بیش از پیش گاه استراتژیک از دست ایشان خارج میمنبع و تکیه

آنان محسوب  ترین منبع توانمندی و مزیت گردد. از آنجایی که منابع فرهنگی و معنوی، اصلی مهیا می 

افزاری نسبت به سایر تهدیدها از اهمیت بیشتری برخوردار است و شکست در  شود، تهدیدهای نرم می

گاه و ترین تکیههای نظام سیاسی و اجتماعی است. زیرا مهمحوزه فرهنگی به منزلة اضمحالل قطعی پایه 

ورهای مسلمان، به ماهیت نقطة ثقل همبستگی، وحدت، هویت ملّی و علّت وجودی کشورهایی نظیر کش

فرهنگ و ساختار اعتقادی ایشان مربوط است و با از میان رفتن زنجیرة همبستگی و هویت ملّی، بقای 

، فصلنامه مطالعات الگوی و پیشرفت 1394)التیامی نیا، حسینی، ها دیگر موضوعیتی نخواهد داشت. دولت 

 ( 5اسالمی ایرانی، شماره 

 2-5- آسیب های فکری 

دنیای رایانه، هویت یابی و هویت جویی نسل جوان و نوجوان را در ابعاد فکری و اخالقی تحث امروزه 

تاثیر قرارداده است تاجایی که آسیب های اجتماعی رابطه تنگاتنگ با مقوله فناوری اطالعات، انفجار  

دهای نو و مدرن  اطالعات و جهانی شدن پیدا کرده اند. رایانه موجب بروز پدیده ای جدید با عنوان اعتیا

 شده است. 

در اثر مشاهده برنامه های هیجان انگیز و رخوت آور ماهواره ای، اینترنت و شکبه های اجتماعی و ..... 

پرش ایده ها یا شتاب تفکر، انسداد تفکر و یا قطع جریان تفکر در مخاطب ایجاد می شود. مخاطبی که  

می گردد این نوع آسیب ها را به دلیل بی توجهی به   گرفتار برنامه های جذاب ماهواره و اینترنت و ...

محتوای برنامه به خود وارد می کند و به مرور زمان دچار بی خویشتن شدگی می شود که خود این آسیب 

آشفتگی قضاوت را به همراه دارد قضاوت نوع تفکر است که دیدگاه فردی را در خصوص واقعیت ابراز 

واقعی در اثر مشاهده یک برنامه معین  موجب آشفتگی قضاوت مخاطب در می دارد اما اوهام حقیقی و نه 

مقایسه با سایر برنامه ها می شود زیرا مخاطب همواره هوشمندانه یا عقالنی به تماشای یک برنامه نمی  
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ه  نشیند ماهواره ها و برنامه های متنوع آنها، معموال از این نوع شناخت سود برده اند و بر مخاطبان چیره شد

و تاثیر گذارده اند این واقعیت از آغاز دهه پنچاه یعنی زمان نضج شکل گیری ماهواره ها تا به امروز که  

تعداد آنها بی شمار شده است نوعی فرهنگ جهان شمول تصویری را شکل داده است که گریز و یا استفاده 

، فصلنامه 1381آذری، صحیح از آن تنها به فرهنگ برتر و جایگاه شخصیت مخاطب باز می گردد.) 

 ( 31-30پژوهش و سنجش شماره 

:گراييمصرف  -5-3  

 فناوری  سازیدیگر جهانی  آسیب های اجتماعیگرایی و گسترش روزافزون اسراف و تبذیر، از مصرف 

. بررسی تبلیغات این نکته را آشکار می کند تبلیغاتی که از طرق رسانه ها،  است   ارتباطات و اطاعات

 دیگر فناوریهای ارتباطات صورت می گیرد. ماهواره و 

طلب است و به کسب بازار تولید و مصرف جهانی گرایش داری غرب گسترشزیرا ماهیت نظام سرمایه 

دارد. بنابراین به دنبال این است که با کمک ایدئولوژی یا فرهنگ مصرفی و تغییر تصورات مردم از هویت 

نی در خدمت فرایند انباشت سرمایه تبدیل کند. فرهنگ مصرفی کنندگا و نیازهای خود، آنها را به مصرف

نماید بیش از نیازهای خود مصرف کنند. در این فرهنگ اصل بر این است که معنا و  مردم را تشویق می 

گونه مرز میان مصرف برای تأمین نیازهای زیستی و مصرف به مثابة  مفهوم زندگی یعنی مصرف کردن. این 

. ) کندهای اجتماعی و سیاسی فرد به خرید و مصرف تنزل پیدا میریزد و اکثر فعالیت شیوة زندگی فرو می

 ( 103: 1381گل محمدی، 

گیر گیرد. با جهان شود و همة زوایای زندگی اجتماعی را دربرمیای محدود نمی گرایی به هیچ حوزه مصرف 

اندوزی، فخرفروشی ی برای ثروتکنند و به صورت ابزارهای عالی هم تنزل میگرایی، فرهنگشدن مصرف 

 . آیندو شهرت درمی 

 ترويج خشونت  -5-4

اینترنت و شبکه  شبکه های ماهواره ای، سینما، یکی از مهمترین و آشکارترین پیامدهای منفی برنامه های

خشونت و اعمال ضد انسانی و وحشیگری یکی از  .افزایش خشونت در جامعه است های اجتماعی و ..... 

آفاتی بوده که با این صنایع قرین بوده و صهیونیستها از آن به نفع خویش  استفاده کرده اند تهیه کنندگان  
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این برنامه ها در پی سالها تجربه به فراست دریافته اندکه خشونت و وحشی گری علی رغم زشتی باطن و 

ده سینما، اینترنت و شبکه های دیگر ظاهری جذاب و شیرین دارد و همین ظاهر نتایج تلخ آن، بر روی پر

جذاب و فریبنده فیلمهای چند دهه اخیر را از خشونت و کشتار لبریز کرده است بینندگان این گروه از  

فیلمها در حین تماشای صحنه های خشونت بار، از لذتی حیوانی لبریز می شوند و در دل شخصیتهای  

ر فیلم را تحسین می کنند این فیلمها معموال ظاهری مقبول و منطقی دارند. براساس یک کلیشه رایج  جنایتکا

موجود شریری قانون را نقض می کند و مرتکب جنایتی فجیع می شود. متقابال قهرمان فیلم که طرفدار حق  

ا از بین می برد ولی و عدالت است واکنش نشان می دهد و با خشونتی مشابه موجود شریر و همدستان او ر

در هر دو حالت این خشونت است که تقدیس می شود و تحسین مخاطب را برمی انگیزد.) صفا تاج،  

1388 :90 ) 

 ترويج فساد و فحشا به خصوص در بین جوانان   -5-5

استکبار جهانی بهتر از هر کسی می داند که هرچه زمینه های فرهنگی جوانان با باورهای مخرب و مبتذل  

شود دوام سیاسی و اقتصادی و سیطره اش بر عالم بیشتر می شود. آسیب پذیرترین قشر در مقابل رواج   پر

فساد و فحشا جوانان و نوجوانان هستند زیرا شالوده فرهنگی آنها هنوز تکوین نیافته و پذیرش فرهنگی 

روع  و برهم زدن رابطه  باالیی دارند. ترویج شرابخواری، قمار و فساد و شهوت رانی و روابط جنسی نامش

دوستی آمیخته با احترام بین عالمان دین و مردم به ویژه جوانان و نیز متالشی نمودن کانون خانواده و تیره  

عباسی  ساختن روابط پدران و مادران با فرزندانشان از جمله اهداف و روشهای استکبار جهانی است.)

 (54-34: 1393ولدی، 

به راحتی و بدون هیچ سانسوری، و اینترنت و شکبه های اجتماعی دیگر  اکثر برنامه های ماهواره ای 

مسائل جنسی را مطرح می کنند و نمایش می دهند. و این در حالی است که هیچگونه ظرفیتی برای 

ی از نتایج منفی پذیرش اینگونه اطالعات ندارند، در نتیجه تحت تاثیر آن قرار می گیرند. بلوغ زودرس یک

این مسئله است. الگوگیری و تکرار اعمال مشاهده شده با فرزندان کوچکتر نیز، بارها به علت همین مسئله 

   ت.گزارش شده اس
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 6- راههای پیشگیری اين آسیب   ها 

 

 6-1- تفکر انتقادی

مهمترین ابزار تهاجمی دشمن، حربه تبلیغات است که به وسیله رسانه های ماهواره ای، اینترنت، و سایر  

شبکه ها انجام می شود. که تنها عامل خنثی کننده آن مجهز کردن مردم به ویژه دانش آموزان و نسل 

 دانشگاهی به نیروی »تفکر انتقادی« است. 

ی آنگاه که از دریچه »فهم « علمی نسبت به قضایا و مسائل و داده  تقویت حس انتقادگری و برخورد انتقاد

های اطالعاتی انجام شود. به مثابه ایستگاه بازشناسی در مدخل ذهن آدمی سبب خواهد شد تا هر چیزی را 

بدون استوار بودن بر پایه استدالل و ریشه عقلی و نیاز اصل و تناسب با دستگاه اعقتادی و هویت 

تفکر انتقادی بجز آنچه در برابر تهاجم فرهنگی نقش» ضد « را ایفا می کند سبب به سامان   جلوگیری کند.

شدن امور کشور و جلوگیری از فسادهای گوناگون داخلی نیز هست و از این رو ممکن است به مذاق  

برخی خوش نیاید. تفکر انتقادی سبب تصحیح آموزه های فرهنگی ملی و بازنگری در عیار درستی و 

صالت و ارزش آنها گردیده و به تدریج به پالوده شدن، غنا و انرژی یابی فرهنگ مردمی می انجامد که  ا

 ( 146 :1389 )فیروزی،جای هیچ انکاری نیست. 

 6-2- تقويت  بنیه فرهنگي 

  خویش  مکتبی و ملی اصیل  فرهنگ بنیه کردن قوی مساله پرداخت، بدان باید که  مهمی موضوعات از یکی

 آن:  راههای از یکی باشد. می شده ذکر اجتماعی های  آسیب  از جلوگیری باعث  که است  آن کردن غنی و

  به  بخشیدن لت منز و دادن  بها و تاریخی علمی، تحقیقات وسیله به خودی فرهنگ ارزشهای کردن تر روشن

  و  کردنها نقش تفویض ها، کارگیری به در آنان نشاندن صدر در و آنها دارندگان به نهادن ارج طریق از آنها

 ( 147 )همان: اختیارات. اعطای

 6-3- آگاهي دادن به نوجوانان و جوانان 

اینترنت و شبکه های ماهواره ای و  تأثیرات مخربیکی از راهکار پیشنهادی برای کاستن از خطرات و 

شبکه های مجازی دیگر اگاهی دادن است. البته نه به صورت تحریک آمیز  که اشتیاق آنها را دو چندان  
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نماید بلکه  باید فضای گفتگوها را  به فضایی دیگر تبدیل کرد یعنی انجمن ها، کانون ها و افراد دلسوز 

کنند  یاد بدهند که چطور خطرات آنها را   فضای گفتگو را در آنها تغییر دهند و خطرات را به آنها گوش زد

عده ای از اهداف پشت پرده متولیان این   با سالح علم و دانش و فرهنگ  به فرصت تبدیل کرد. . زیرا

شبکه ها آگاهی نداشته و نمی دانند دست اندرکاران این شبکه ها با چه شیوه هایی به اهداف خود دست 

بسیار مفید است قطعا اگر پدر و مادر خانواده بخواهند جوانشان را منع  البته نقش خانواده ها پیدا می کنند.

کند تبعات ناخوشایندی به بار خواهد آمد؛ اما اگر پدر و مادر در کنار جوانشان باشند و به آنها آگاهی 

 ( 20: 1391بدهند نتیجه معقول تری خواهد داشت.) سقازاد،کریم خانی، 

تقويت سینما برای حفظ ارزش ها   -4-6  

رسانه می تواند در جهت تثبیت و تحکیم ارزش های حاکم بر جامعه و یا تغییر و کم رنگ کردن آن، نقش 

ویژه ای ایفا کند. رسانه افزون بر توانمندی های عام رسانه ها، دارای ویژگی های خاصی است که توان  

متحرک و گویا و بهره مندی از فضای خاص نمایشی، که در یک زمان ویژه ای به آن داده است. از تصاویر 

می تواند افراد مختلف را در کنار هم قرار دهد سینما را قادر ساخته است تا با ارائه برناه ای هدفمند، باور 

تماشکاگران خود را که اغلب جوان و الگوپذیر هستند هدف قرار داده و به سمت و سوی دلخواه هدایت 

 ( 153: 1387مریجی،)کند. 

بدیهی است در عصر حاضر، بهره گیری نکردن از فن آوری و جلوگیری از ورود آن به کشور، نه ممکن  

است و نه معقول؛ چون موجب محرومیت از اطالعات و دانش های مفید فراوان می گردد، ولی این امر،  

مضا نمی کند؛ زیرا در این صورت نه مجوز بهره گیری بی چون و چرا و بدون ضابطه از تکنولوژی را نیز ا

تنها مفید نخواهد بود، بلکه باعث بروز مشکالت روانی و شخصیتی افراد در جامعه نیز خواهد شد. چون 

باید ارزش های حاکم بر جامعه خود را نادیده گیردد و هویت اصلی خود را فراموش کند. از این رو،  

بخش مادی تکنولوژی را با ارزش های خودی مونتاژ کنند   بهترین راه حل این است که فرهیختگان جامعه،

و این امری ممکن است؛ چنان چه در دفاع مقدس توانستیم از تلویزیون در جهت انسجام اجتماعی و  

 (114ترویج ارزش هایمان بهره گیریم. ) همان: 
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مه حیات اجتماعی را  ابتدا باید به این نکته توجه شود که هیچ جامعه ای بدون وجود ارزش ها، توان ادا

ندارد، ارزش های دینی یکی از مهم ترین عناصر ایجاد کننده همگنی و همبستگی اجتماعی در سطح  

جوامع است که طی فرآیند ی با ایجاد تعلق خاطر نسبت به دین و مذهب در افراد جامعه، نقش بسیار  

ینی موجب تشابه سازی و مهمی در ایجاد و شکل گیری هویت جمعی دارد. به عبارت دیگرف هویت د

 ( 1، مطالعات و تحقیقات اجتماعی، شماره 1391تمایز بخشی می شود. ) سفیری؛ نعمت اللهی، 

با توجه به ارزش های دینی وسائل مصون سازی برای خانواده و جوانان و بقیه اقشر جامعه فراهم می شود 

های دینی مجهز شوند روحیه مقاومت و   این باور ذهن ها و دل ها را مصون می کند و اگر جامعه به ارزش

ایستادگی به دست می آورند و این باعث تقویت ایمان جوانان می شود این روحیه موجب ناکامی دشمن  

 خواهد شد.

 

 نتیجه گیری 

این . وسایل ارتباط جمعی با فناوری های نوین باعث جهانی شدن می باشد عصر امروز، عصر اطالعات است

جهانی شدن باعث افزایش فرصت هایی برای مشارکت در اطالعات در حوزه ارتباطات بدون مرز جهانی  می  

شود. صرف نظر از مزایای آنها، آسیب های اساسی و جدی بر یک جامعه و فرهنگ آن می گذارد، تا آنجایی  

آنها می دانند. و به نوعی   که بعضی اندیشمندان نتیجه این تکنولوژیها را محصور کردن انسان و اندیشه

آزادی آنها را سلب می گرداند. همانندسازی فرهنگ ها یکی از مخرب ترین و خطرناک ترین انواع سلطه  

است این نوع سلطه، ملت ها را از درون و ارزش های متعالی خود خالی می کند و اعتماد به نفس آنها را از  

ارگان های   ساز پذیرش هر گونه سلطه دیگری می باشد.بین می برد و این بی اعتماد به نفسی، زمینه 

هدایت و رهبری جامعه از قبیل خانواده، نظام آموزشی ارگان های مذهبی و نهادهای تربیتی اخالقی و  

فرهنگی و نظایر آن به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و باید در نظام ها، برنامه های آموزشی و نیز برنامه  

غاتی خود پیوسته برای بازسازی و نوسازی هویت فرهنگی و تقویت بینه های علمی  های تلویزیونی و تبلی

 فکری و اخالقی خانواده ها، نوجوانان و جوانان پرداخته شود. 
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