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  سالم نقش  فناوري اطالعات در سبک زندگی
 دکتر ربیع اهللا فرمان بر

 یالندانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکی گ 

 
هاي اجتماعی عضو هستیم، استفاده بیش از حد از تلفن همراه و اینترنت  تقریباً این روزها همه ما در شبکه

اما به راستی چه کار کنیم تا هم از فضاي مجازي و هم از زندگی روزمره  ،تغییري در سبک زندگی ما ایجاده کرده است 
هاي کوتاه و سریع براي رفع نیاز هاي خود هستند و به درست بودن افراد همیشه به دنبال راه  .خود لذت کافی ببریم

به همین علت اغلب افراد در اینترنت و شبکه هاي مجازي جواب سواالت خود را در .راهکار چندان توجهی نمی کنند
ی روي می کمترین زمان ممکن بدست می آورند و به صورت ناخود آگاه و حتی افراطی به استفاده از این ابزار ارتباط

سیب هاي نوپدید و از جمله آسیب هاي اجتماعی در دنیاي مجازي به دلیل عدم وجود موانع ، امکان برخورد با آ.آورند
هاي  شبکه.ورندآهرگونه پیام به ویژه پیام هایی است که براي افراد آسیب هاي جدي روحی روانی و اجتماعی به بار می 

ن ایرانی تأثیرات مثبت و منفی بسیاري را به ارمغان آورده و سبک زندگی اجتماعی و محبوبیتشان در میان کاربرا
هاي اجتماعی با جذابیت بسیار  شبکه .جدیدي را عرضه کرده و روابط خانوادگی را دستخوش تغییراتی کرده است

انیان عمالً هاي اجتماعی و محبوبیت آن در میان ایر با ظهور شبکه.تر کرده است رنگ خود، روابط خانوادگی را کم
هاي اجتماعی به دلیل دسترسی  شبکه .گذارند کاربران، بخشی از حریم خصوصی خود را با دیگران به اشتراك می

پدیده دیگري که به . اند تر کرده تر و فراگیري در میان اکثر اقشار جامعه، بازار شایعات و اخبار غیر موثق را داغ سریع
از دیگر یکی .هاي اجتماعی است هاي مختلف در شبکه پیوستن به کمپین شده ها اضافه سبک زندگی جدید ایرانی

هیچ کسی  .است فارسی درنوشتار رواج ادبیات نامناسب ،اند هاي اجتماعی به وجود آورده مشکالتی که نفوذ شبکه
وز بودن خیلی ر هاي اجتماعی به دور بماند، به تواند مانع پیشرفت تکنولوژي شود، هیچ فردي نباید از این شبکه نمی

هاي اجتماعی خوب است در صورتیکه زمانبندي کنیم و به اشتراك گذاري مطالب  حضور در گروه. مهم و ضروري است
همه ما با توجه به شغلی که داریم باید اطالعات خودمان را در آن حوزه افزایش دهیم و . و محتواهاي مناسب بپردازیم

بهترین منابع براي این منظور هستند اما فقط کافی است که طرز استفاده از ها  هاي اجتماعی، سایت و خبرگزاري شبکه
اي  توان شمشیر دو لبه هاي اجتماعی را می شبکه .ها حضور نداشته باشیم  در این شبکه 24آنها را بدانیم و به صورت 

خصوص جوانان و نوجوانان  بهاي  دانست که عالوه بر تأثیرات مثبت، اثرات منفی نیز بر سبک زندگی و اخالق هر جامعه
هاي مختلف باشند به همان  هاي ارزش دهنده شدت مفید و ترویج توانند به حال که می هاي اجتماعی درعین شبکه. دارد

توان مانع از گسترش و  حال نمی بااین. ها خطرناك و مخرب باشند هاي آن توانند براي جوامع و ارزش اندازه نیز می
هاي اجتماعی  ازي در میان کاربران شد اما با ایجاد و آموزش فرهنگ استفاده صحیح از شبکهفراگیري این ابزار مج

تر از اثرات منفی  ها را سنگین توان کفه ترازوي تأثیرات مثبت آن عنوان ابزاري براي ارتباط با دنیا و عقاید مختلف می به
توان از این ابزار سایبري  ن آموزش به والدین میچنی با آموزش آداب الکترونیک در مقاطع و سنین مختلف و هم. کرد

 هوشمندانهبیایید به یکدیگر ارزش قائل شویم قدر لحظات در کنار هم بودن را بدانیم و  .تر استفاده کرد بهتر و درست
، با خانواده کند استفاده کنیم، ارتباط کالمی با خانواده را افزایش دهیم ها که ما را از زندگی عادي دور می وسیلهاز این 

هاي دوستی را صمیمی  مان قرار بگذاریم بعد از دانشگاه به گردش برویم و رابطه آخر هفته به تفریح برویم، با دوستان
  .کنیم در این صورت روحیه ما شادتر شده و احساس تنهایی نخواهیم کرد
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