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 یاجتماع یو شبکه ها یجمع یرسانه ها نقش
 یاسیس یها یدر دگرگون

 

توان  یاز آن جمله م ندینما یم فایجامعه ا کیرا در  یگوناگون ینقش ها یاجتماع یو شبکه ها یجمع یها رسانه
 یریپذ گریبه همد یشکل ده ،یده یکه آنها در توسعه، آگاه نیآن ها اشاره نمود. نقش مثبت ا یبه نقش مثبت و منف

و نقش  ندینما یجامعه کار م یو اجتماع یاسیس ینتحول و دگرگو جهتجامعه در  یبه افکار عموم یو شکل ده
 یم فایو... نقش ا یزبان ،یقوم ،یدامن زدن به اختالفات مذهب ،یاقوام، تفرقه افگن یئجدا جهتدر  نکهیآن ها ا یمنف
صدمه  یده یتوسعه و آگاه ،یریپذ گریقادر هستند به همد یاجتماع یو شبکه ها یجمع ی. درواقع، رسانه هاندینما

 هافتیدر جوامع توسعه  یاجتماع یو شبکه ها یجمع ی. نقش مثبت رسانه هادیرا در جامعه وارد نما یریناپذ جبران
به  شریب یجهان سوم یدر کشور ها یاجتماع یو شبکه ها یجمع یسفانه رسانه هامحسوس است. اما متأ  شتریب

و شبکه  یجمع یاست که رسانه ها یسوم هانعقب مانده ج ی. کشور ما از جمله کشور هادینما یبروز م یشکل منف
 گریهمد ،یمنافع مل یکه در راستا یافتاده است. با آن هم هستند رسانه ها به کار یبه شکل منف شتریب یاجتماع یها
 یجمع ینوشته تنها به نقش مؤثر رسانه ها نی. بناً در اندینما یم فایو توسعه کشور نقش ا یده یاقوام، آگاه یریپذ

  .میپرداز یکشور م یاسیس یها یدر دگرون یاجتماع یو شبکه ها
 

است.  یشرط اساس یارتباط جمع لیاستفاده از وسا یاسیس یدگرگون ایبه توسعه  یابیدست  یعصر حاضر برا در
ها و  زونیمانند تلو یریمانند روزنامه ها و مجله ها، تصو ی)چاپ یاز جمله رسانه ها یجمع یدرواقع، رسانه ها

مردم  یبرا یده یآگاه ایو  یخاطر روشنگر هب خیهستند که در طول تار یو ابزار لیها( وسا ویمانند راد یصوت
 یبرا یعامل خیتار ریمردم در مس یبرا یده یابزار مدرِن آگاه ثیبه ح یرسانه ها نیواقع، ا وجود داشته است. در

پل  ثیبه ح شهیهم یجمع یرسانه ها گریتوسعه، تقابل و انقالب ها در کشور ها بوده است. به عبارت د شرفت،یپ
 یها یکه حاصل نو آور یاجتماع ینموده است. و شبکه ها فایرا ا یثرو حکومت ها نقش مؤ ممرد نیب یارتباط

 افیجوامع ا یاسیو س یمردم و تحوالت اجتماع یده یرا در آگاه یاست نقش مؤثر تر ریاخ یسال ها یکیتکنالوژ
که تمام  یاجتماع یشبکه ها مانموده اند، ا فایدر تحوالت جوامعه ا ینقش خوب یجمع ینموده است. با آنکه رسانه ها

بسازند و  کیشر گرانیخود را بدون سانسور با د یها دگاهیتوانند د یدارند و مردم م یافراد جامعه به آن دسترس
عه و تحوالت جام یده یآگاه تیبهتر توانسته است به موثر یجمع یرا بخوانند و نسبت به رسانه ها گرانید دگاهید

 یمکلف به ط یجمع یرسانه ها جادیاست اما ا یاریدر آن اخت تیو عضو یاجتماع هشبک جادی. چون ادیکمک نما
ملزم است از حدود قانون پا فراتر  یجمع یاست و همچان رسانه ها یحکومت یمراحل و ثبت رسانه در سازمان ها

 .مراحل را انجام دهد نیتا ا ستیملزم ن یاجتماع ینگذارند اما شبکه ها
 

کرده است. که در حال  دایپ یمیجهان توسعه عظ یدر کشور ها یعاجتما یو شبکه ها یجمع یرسانه ها اکنون
 یابزار فشار در مقابل حکومت ها، بر انداز ثیبه ح یو حت یده یآگاه ،یحاضر مردم به خاطر آموزش، سرگرم

. مثال واضح آن ندینما یاستفاده م آناز  یمردم یتظاهرات و شورش ها میو تنظ حکومت ها، انتقاد از حکومت ها
عرب مانند کشور تونس، شورش ها و تظاهرات ضد  یدر کشور ها یتوان در شروع انقالب بهار عرب یم را

. که بدون شک رسانه دیجمهور اسبق مصر د سیرئ مبارک یحکومت حسن یکشور ها و بر انداز ریدر سا یحکومت
توان از نقش رسانه  یرا در تحوالت فوق انجام داده اند. لذا، هرگز نم یینقش بسزا یاجتماع یو شبکه ها یجمع یها
کرد. به عبارت  یتوسعه و تحول مردم در کشور ها چشم پوش ،یده یدر آگاه یاجتماع یو شبکه ها یجمع یها
. ودمن ادی خیدر طول تار یاستبداد یتوان خار چشم حکومت ها یم یاجتماع یو شبکه ها یجمع یاز رسانه ها گرید

را  یها تیمستبد محدود یآزاد حکومت ها یاجتماع یو شبکه ها یجمع یدر اکثر کشور ها در مقابل رسانه ها
 .ندینما یم فایدر جوامع ا یمنتقد نقش خود را به خوب یبا آن هم رسانه ها دینما یوضع م
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 یجمع یآگاه است. که بدون شک رسانه ها هموطنان ازمندین یبه خصوص افغانستان به خاطر توسعه و تعال جوامع
. بشرط آن که فرهنگ استفاده بهتر دینما یم فایکشور ا اتباع یده یرا در آگاه ینقش مؤثر یاجتماع یو شبکه ها

 یاسیس یها یاز آگاه هموطنان کهیباشد. لذا زمان شتهدر جامعه وجود دا یاجتماع یو شبکه ها یجمع یاز رسانه ها
 ینهموطنا. در واقع، رندیپذ یرا نم یو عقب ماندگ ییسمت گرا ،ییبرخوردار باشند. استبداد، قوم گرا یجتماعو ا

و توسعه  یعدالت اجتماع نیتأم ،یریپذ گریبرخوردار باشند در تالش همد یو اجتماع یاسیس یها یکه از آگاه
 دادن رییرا در شکل دادن، و تغ یینقش بسزا یاجتماع یو شبکه ها یجمع یمتوازن خواهند بود. درواقع، رسانه ها

توان موتور محرک مشارکت  یم یاجتماع یو شبکه ها یجمع یاز رسانه ها جه،ی. در نتندینما یم فایا یافکار عموم
 .ودنم ادیدر جامعه  یتوسعه و تعال ،یاجتماع یآگاه ،یاجتماع ،یاسیس
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