
حضور مستمر و اعتیاد آور در شبکه های اجت�عی

اتالف وقت و هرز رف� بیش از حد عمر

انزوای شخصیتی و دوری از فضای اجت�عی ِ حقیقی

عدم ارتباط و دوری از خانواده 

تزلزل و گسست در ارتباطات خانوادگی و صحیح

استمرار قرار گرف� در معرض آسیب های اخالقی و فرهنگی

نیاز به اختصاص وقت هر چه بیشرت و سوق دادن فعالیت در ساعات پایانی شب

سوق دادن کاربر به فضای تنهایی و خلوت و خطرات فرهنگی آن

انتشار تصاویر شخصی و خانوادگی تحت تأثیر روابط عاطفی ناصحیح
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عدم ارتباط و دوری از خانواده 

تزلزل و گسست در ارتباطات خانوادگی و صحیح
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ایی اوضاع اجت�عی و اقتصادی و القای اختالف گسرتده حکومتی سیاه̄ 

باالبردن میزان نارضایتی عمومی از خدمات دولتی (حاکمیتی) و پایین آوردن آستانه تحمل

ایجاد، گسرتش و تقویت روحیه خودباختگی 

ظهور و بروز اعرتاضات عمومی در شبکه های اجت�عی و راه اندازی کمپین های اعرتاضی

داغ شدن بازار شایعات و انتشار رسیع و بی حساب شایعه

تغییر قرش نخبگان وگروه های مرجع درفضای مجازی(تبدیل شدن ستارگان و.. به مراجع خربی تحلیلی)

آزادی عمل بی قاعده جامعه هÂی در فضای مجازی

هم افزایی گسرتده صفحات زرد و رسگرمی در بزنگاه های سیاسی و هدایت آن الین افکار عمومی

شکل گیری جریان های Äسخر و هجو در همه حوزه ها از حاکمیت گرفته تا روحانیت و دین

گسرتش اسالم ستیزی و تبلیغ سایر ادیان

اغفال و مال باختگی در روابط کاذب و در مقابل پروفایل های فیک(دروغین)

گرفتار سوداگری دالالن الیک در فیسبوک
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اعتراضات
اجتماعى دینى صفحات سوپر استارها ٤٠٪ صفحات زرد و رسگرمی ٣٤٪

صفحات ضد دینـ  ضد انقالب ١٢٪صفحات غیر اخالقی ٩٪صفحات نسبتاً مفید ٥٪

وضعیت صفحات فیس بوك فارسى


