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 اينترنت وآسيب هاي اجتماعي

 

 

 دانشجوي ترم آخر كارشناسي ارشد حقوق

 حقوق جزا و جرم شناسي

 n.ostadiyan@yahoo.comنشاني الكترونيكي:

 

 

 

 محوراول:سياستگذاري اجتماعي درحوزه فضاي مجازي و آسيب اجتماعي

امروزه اكثرخانواده ها داراي رايانه هستندواينترنت از تازه ترين دستاوردهاي بشروآخرين عضو خانواده تكنولوژي است كه 

حدود چهل سال است كه قدم به زندگي انسان گذاشته و در عرصه هاي مختلف نقش آفريني مي كند.اينترنت دنياي مجازي 

يي دارد.در جهان مجازي انسان با سرزميني بدون مرز مواجه مي گردد كه از است كه با دنياي واقعي پيرامون ما تفاوت ها

بسيار فرهنگ هاي مختلف تشكيل شده است.اينترنت ابزاري است كه اگر از آن به طور صحيح استفاده شود موجب تحول 

 سريع در علوم ورشد و تعالي بشري در تمامي زمينه ها خواهد بود.

 منفي اينترنت مي پردازيم: در اين بحث به برخي از آثار

 استاديان اند نويسنده :

 ناشر:پايگاه تخصصي نشر مقاالت حقوقي،حق گستر

www.haghgostar.ir , haghgostar@gmail.com 
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.ويراني پرده هاي حيا:بررسي ها نشان مي دهد كه طي اين دوره زمان كوتاه مدت حتي خجالي ترين افراددر مواجهه با اين 1

 ادبيات به چت كنندگان بي پروا وگستاخ تبديل شده اند.

 ا در اتاق چت به گفت و گو مي پردازد..اتالف وقت:در اينترنت فرد به چت كردن معتاد ميشود ونا خود آگاه ساعت ه2

.ارتباط با پليد ترين افراد:اين امكان را براي افراد پليد فراهم مي كند تا در پوشش فريبنده و زيبنده خود رادر معرض نمايش 3

 بگذارندو به خواسته پليد خود برسند.

اينترنت است.ايجاد امنيت اينترنتي براي افراد به خصوص ارتباط بدون محدوديت با اين ها فقط گوشه اي ازپيامد هاي اخالقي 

نسل جوان الزم وضروري است زيرا اكثر جوانا و نوجوانان اطالعات ناچيزي از خطر هاي اينترنت را دارند.امروزه دنياي رايانه 

و بدين وسيله سبب آسيب هويت يابي نسل جوان رادرابعاد فكري واخالقي تحت تاثير قرارداده و موجب اعتياد نو و مدرن شده 

خبر هاي دروغين را براي جوامع مي -اجتماعي ميشود.سدجويان از طريق اينترنت به راحتي كاالي خود را تبليغ مي كنند

 ابهت فرهنگي و ديني خانواده ها را مي شكنند و زمينه هاي آشفتگي هويت را براي جوانا فراهم مي كنند.-فرستند

 اينترنت:از مهمترين آسيب هاي 

:آسيب فكري :استفاده ارج از حد متعارف از اينترنت به وابستگي شديد رواني و فكري مي انجامد.(رشد آموزش علوم 1

 )1389سال-2شماره-دوره چهاردهم–اجتماعي 

 چشم دردو...-انزوا–چاقي –:آسيب جسماني:فشارهاي عصبي 2

در اتاق هاي گفت و گوغرق مي شوند كه حتي زمان صرف :آسيب اجتماعي فرهنگي:گاه مشاهده ميشود كه افراد چنان 3

خسته اند -بسياري از آن هااز بي خوابي رنج مي برند-غذارافراموش مي كنند.اين ها عاليمي شبيه الكلي ها يا معتادان دارند

 وروابطشان با اطرافيان به حداقل رسيده است.
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عاطفي وفيزيكي –خانواده ها بين والدين و فرزندان جدايي فكري :گسست فكري و عاطفي:با ورود اينترنت و رايانه به درون 4

رخ مي دهد.و پيشرفت خيره كننده فن آوري تاثيرات محسوس ونامحسوس زيادي را بر زندگي دختران گذاشته است.(ظهيري 

 قم)-براي دختران-1379-علي اصغر–

بازار به نحومطلوب استفاده شود.امادر ايران به جهت  ميتوان از ايناينترنت بازاري جهاني براي خريد و فروش اطالعات است.

وجود محدوديت هادر بخش هاي مختلف اينترنت به منزله ي ابزاري براي آشنايي افراد مطرح است نه اطالع رساني در تمامي 

شورها مطالب به خريد وفروش و...استفاده مي شود.در اين ك-دنيا از اينترنت براي گرفتن اطالعات در زمينه پژوهش هاي علمي

صورت درست و واقعي قبل از اينكه واردسايت شود دراختيار خبرگذاري ها قرار مي گيرد وديگر نيازي نيست مردم دنبال 

 كسب اين گونه مسايل از طريق اينترنت باشند.

است كه از لحاظ و مطالب برعكس در يافت كنند.جايگاه اينترنت در همه جاي دنيا حتي در ايران مشخص است .امامشكل اين 

فرهنگ استفاده از اينترنت هنوز خيلي عقب هستيم.در اين ميان نقش خانواده در هدايت استفاده از اينترنت به سزاست 

اخالقي و ديني فرزندان و ايجاد خودكنترلي و –اخالقي وتقويت مباني ارزشي -رفتاري-.آشنايي فرزندان با خطرات جسماني

اده بهينه از فن آوري هاي جديد بسيار پر اهميت است.نتايج تحقيقات و همچنين از نظر در آن ها براي استفخودايمني 

متخصصان مويد اين نكته است كه بهترين كاري كه ميتوان در اين خصوص انجام داد اين است كه قبل از فراهم آوري امكان 

اينترنت ترسيم شود.والدين ميتوانند ضمن آنكه استفاده از اينترنت يك خط مشي كامل شفاف و دقيق درباره نحوه استفاده از 

زماني را به استفاده از اينترنت اختصاص مي دهند وخودنيز وي را در اين زمينه -رايانه را درمكان عمومي منزل بگذارند

 )www.blogskin.irهمراهي كنند.(

تغييروتحول در وسايل ارتباط جمعي يا به تعبير ديگري انقالب فناوري اطالعات باخلق دنياي جديدي به نام دنياي مجازي به 

هنري وفرهنگي چهره اي جديد بخشيده -تعمل بين حاكميت و شهروندان و تعامل شهروندان با همديگروتوزيع اطالعات علمي

ماهواره و...است به اين -آسيب اجتماعي ناشي از وسايل ارتباط جمعي مانند اينترنتاست.با توجه به اين كه موضوع بحث مقاله 

http://www.blogskin.ir/
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توجه مي نماييم كه هريك از وسايل ارتباط جمعي ضمن اينكه به لحاظ تسهيل امور آثارمثبتي در جامعه داشته ودارند به 

دنبال داشته باشند.هر چه وسايل ارتباط احاظ سواستفاده اي كه از آن ها مي شود ممكن است آسيب هايي رابراي جامعه به 

اختراع شدواستفاده از آن 1960جمعي بيشتر قابل كنترل باشند آسيب هايي ناشي از آن هاكمتراست.ماهواره درسال

داراي حجم زيادي بود كم كم ازحجم ماهواره كاسته براي اكثركشورها عموميت پيداكرد.ابتداماهواره 1980درسال

به 1370يك شبكه كامپيوتري بود وايران دراواسط دهه 60فزوده گرديده است.و اينترنت هم دردهه شدودركيفيت آن هانيزا

-صورت محدود به اينترنت راه يافت وكم كم خضورخودراگسترش داد.اينترنت داراي خدمات گوناگوني است ازقبيل:وب سايت

-ينترنت ابزاري است چندرسانه اي :هم روزنامهانواع خدمات جستجووغيره.ا-چت-گروه هاي اينترنتي-پروفايل-ايميل-وبالگ

فضاي سايبري مانند اقيانوس بسيار -نشراطالعات در اينترنت–هم راديو وهم تلويزيون است.ازديگر ويژگي آن كم هزينه بودن 

يي طوالني وپرتالطمي است كه هركس راياراي رفتن درداخل آن نيست وچه بسيارافرادي كه وارد شدندو به لحاظ عدم آشنا

 شناونداشتن وسيله مناسب دراقيانوس پيمايي غرق گرديده وخوراك كوسه ها شده اند.بافن 

.آسيب اجتماعي ناشي از سواستفاده از امكانات اينترنت:اين 1آسيب اجتماعي ناشي ازاينترنت راميتوان به دودسته تقسيم كرد:

د دسته بندي كرده ام.دردادسراي تهران يك دفتر مبارزه آسيب هاراباتوجه به پرونده هايي كه دردستگاه قضايي مطرح شده ان

باجرايم اينترنتي وجوددارد كه بادادسراي ارشادتهران همكاري دارد.اين دفتربيشتر با آن دسته ازجرايم اينترنتي كه داراي 

.مطالبي كه ارايه فرهنگي واجتماعي هستندمبارزه مي كنند وباپليس امنيت اخالقي ناجانيز همكاري مي كنند-ماهيت اخالقي

)سوق دادن جوانان به سواستفاده از 1مي كنم دسته بندي پرونده هايي است كه درآن دفتر ودادسراي ارشادمطرح شده اند.

تشويق ساله ازخانواده مذهبي كه وبالگ اوشامل 18وبالگ ها و وب سايت هاي اينترنتي:اشاره ميكنم به پرونده يك نوجوان 

 توهين به قوميت و...بود-ق رابطه جنسي با محارمتشوي-رابطه جنسي نامشروع

)سواستفاده از چت روم اينترنت:مي تواند يك محيط علمي باشد ولي تبديل به يك محيط مبتذل براي بسياري ازكاربران 2

ه شدن ايراني شده است.وباتوجه به زنده بودن محيط موجب انحراف دختران وسواستفاده از پسران نوجوان ونهيتا از هم پاشيد
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ساله شد وروي 47خانواده شده است.براي مثال دختري كه از طريق چت فريب خورده واز خانه فرار كرده بود وگرفتار مرد

 بازگشت به خانواده رانداشت.

)تضعيف بنيان 2و... -اضطراب-)اعتياد اينترنتي ونتيجه آن افسردگي1.آسيب اجتماعي ناشي ازماهيت وطبيعت ويژه اينترنت:2

 )از بين رفتن روابط صحيح اجتماعي (نوشته توسط مقاله دكتر عبد الصمد خرم آبادي)3 خانواده

موبايل يا همان تلفن همراه نيز از جمله اين فناوري هاي جديد به شمار مي آيد كه از پديده هاي نوظهور عصر الكترونيك و 

نواده ها وبه ويژه جوانان درسطح جهان ونيز دنياي ديجيتال است وخصوصا در دهه اخير به شدت جاي خودرادربين افرادخا

و...بسياري از افراد را ميتوان ديد كه درحال كاركردن باتلفن -اتوبوس-ايران باز نموده است .درميان انبوه جمعيت چه در مترو

مراه نسل بلوتوث و...وجوددارد.به دليل توسعه وچند رسانه اي شدن تلفن هاي ه-همراه هستند.واستفاده جانبي مانند گيم

جديد كه ازدوربين هاي عكاسي وفيلم برداري وسيستم بلوتوث برخوردارهستند وآثارمثبت ومنفي اين فناوري جديد نيزدايم 

آنچه كه همه شاهد هستيم نشان مي دهد بلوتوث هادرچنددسته غيراخالقي وتصاوير وكايپ هاي در حال گسترش است.

مسخره كردن شخصيت هاي شاخص وروحاني كشور -ويج تمدن غربتر–مسخره كردن قشرهاي مختلف جامعه –خصوصي 

مي باشد.تكثير روزافزون بلوتوث هاي غيراخالقي وانتشار صحنه هايي ازحريم خصوصي افراداين روزها به معضلي درراه امنيت 

بات فروپاشي اخالقيات وعرف مردم مسلمان ايران موج-اخالقي خانواده ها تبديل شده و ميرود تاباسست كردن اعتقادات

-4ش–آسيب شناسي اجتماعي بلوتوث -غفور-(شيخياخالقي واجتماعي جامعه را فراهم آورد.

 )www.bluetomorrow.com)و(23/1/91

هاي  مسوول دفتر اينترنت دادسراي عمومي ضمن تشريح امكانات و جرايم موبايلي و نحوه پيشگيري از آنها با توجه به پرونده

هاي مربوطه براي برخورد با جرايم حوزه تلفن همراه پرداخت و تاكيد كرد كه اگر  دادسرا از دستگاهمطرح، به بيان انتظار 

 اقدامات الزم براي كنترل پيامك وجود نداشته باشد دادسرا مجبور است راسا وارد شود.
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كه  يران (ايسنا)، با بيان اينوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ا مسوول دفتراينترنت دادسراي عمومي تهران در گفت

هر فناوري داراي سه بخش فني، پليسي و قضايي است و با وزارت ارتباطات، نيروي انتظامي و دستگاه قضايي مرتبط است، 

اظهار داشت: در كنار اين سه مورد، مبحث محتوايي نيز وجود دارد كه به وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمي، وزارت اطالعات، 

 گردد. هاي دخيل در اين امر برمي غات و ارگانسازمان تبلي

پذير دانست و تصريح كرد: به  ، را از زواياي گوناگون امكانGSMي ارتباطات سيار يا  هاي مختلف شبكه وي بررسي در حوزه

مسايل ي وزارت ارتباطات،  ي ارتباطات سيار برعهده ي كنترل شبكه طور طبيعي در بخش فني، بيان عملكرد، قابليت و نحوه

 پليسي به عهده ضابطان قضايي و مباحث حقوقي و قضايي به عهده دادسرا و دستگاه قضايي است.

هاي ارتباطي و مخابراتي هستند، با  مشابه شبكه GSMهاي  مسوول دفتر اينترنت دادسراي عمومي تهران، با بيان اينكه شبكه

از روشن كردن تلفن همراه، اين دستگاه به طور دائم با مركز در  كنند، ادامه داد: پس سيمي كار مي اين تفاوت كه به صورت بي

 حال هماهنگ شدن است كه از همين مرحله مسايل امنيتي و حقوقي 

 هاي فني و امنيتي درباره كنترل و سالم سازي پديده بلوتوث تدبير كنند دستگاه

تواند  هاي محدود، سيستم عمومي مخابرات نمي در فاصله Bluetoothوي خاطر نشان كرد: به دليل استفاده و به كارگيري 

حداقل در مراكز عمومي محدود شود  Bluetoothكنترلي نسبت به آن داشته باشد، مگر اين كه با استفاده از امكاناتي قابليت 

 هاي فني و امنيتي در خصوص كنترل و سالم سازي اين پديده اجتماعي تدابيري بيانديشند. و بجاست كه دستگاه

. 

 شديم MMSچار به متوقف كردن قابليت نا
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هاي خصوصي از برخي هنرمندان، در واقع امكان پيشرفت از  وي ادامه داد: در مواردي از طريق اينترنت با انتشار تصاوير و فيلم

ا در دسترس اند، البته در مواردي نيز خود آنها مقصر نبودند. اين در حالي است كه ب التصوير شده آنها گرفته شده است و ممنوع

ميليون مشترك تلفن همراه در سراسر كشور در مقايسه با اينترنت، اين مورد افزايش  24بودن تلفن همراه در سطح تعداد 

 تا اتخاذ تدابير امنيتي و مالحظات الزم شديم. MMSيافت و ما ناچار به متوقف كردن قابليت  مي

شود، حق شكايت براي شناسايي فرد مرتكب به انتشار اين فيلم  مي وي يادآور شد: به عنوان مثال، فيلم شخصي فردي منتشر

شود و از مراكز  براي شاكي محفوظ است كه پس از تشكيل پرونده در دستگاه قضايي، پرونده به كارشناسان ارجاع مي

ت؟ در كشورهاي گيرد كه آخرين وضعيت ارتباطي اين تلفن همراه چگونه اس مخابراتي، ديتا و اينترنتي استعالم صورت مي

شود و در فاصله سه تا شش ماه ارتباطات قابل پيگيري  ي سوابق فني ارتباطات انجام شده ثبت مي اروپايي و آمريكايي همه

 است.

 نظر زير يي رايانه جرايم ي كميته 80 – 81كه در سال  مسوول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقالب تهران، با بيان اين

يي را تهيه و به دولت ارسال كرده و پس از ارسال به  نويس قانون جرايم رايانه ضايي دستگاه قضايي، پيشق ي توسعه معاونت

مجلس شوراي اسالمي در حال طي كردن مراحل نهايي در مجلس شوراي اسالمي است، اظهار داشت: الزم به ذكر است كه با 

رح مباحثي جديد است و بايد در آن مسايلي گنجانده شود؛ نويس مذكور نيازمند ط ي فناوري ارتباطات پيش توجه به حوزه

 كه روند تصويب نبايد كند شود. ضمن آن

 نويس قانون جرايم اينترنتي در حال برگزاري است جلساتي براي بررسي پيش

در  نويس قانون مسوول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقالب تهران خاطر نشان كرد: اكنون جلساتي براي بررسي پيش

نظر كارشناسي گنجانده شود و در  ي جرايم اينترنتي در حال برگزاري است كه مواردي كه در آن لحاظ نشده با تبادل حوزه

 موارد تشديد مجازات و گستره جرم، تغييرات الزم صورت گيرد.
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د يا خير؟ اظهار داشت: هاي ارسالي وجود دارBluetoothو  SMSي پيگيري و كنترل  وي در پاسخ به اين سوال كه آيا زمينه

قابل پيگيري و بررسي است ولي الزم است  Bluetoothهاي همراه چه شبكه ارتباطات سيار و چه  امواج ارسالي از سوي تلفن

 هاي فني و پليسي كنترل الزم را داشته باشند. بخش

ها از قوانين موجود  ن مشابه ديگر فنآوريتوا شود مي ي تلفن همراه انجام مي وي ادامه داد: در برخورد با جرايمي كه به وسيله

طلبد و الزم است  يي مي ي مهم، بررسي فني و استناد آن جرم به مجرم است كه كار كارشناسي حرفه استفاده كرد و نكته

كل  ي هايي از جمله دادسراي تهران و به طور اخص دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقالب، پليس و به طور ويژه اداره دستگاه

 يي زير نظر معاونت آگاهي ناجا در اين زمينه تقويت شوند. جرايم رايانه

مسوول دفتر اينترنت دادسراي عمومي و انقالب تهران يادآور شد: جلساتي را با گمرك، ناجا، وزارت ارتباطات و وزارت اطالعات 

هاي ذيربط اعالم شده  ذكور به دستگاهي م ي موبايل داشتيم و مصوبات جلسه در رابطه با مسايل كنترلي تخلفات حوزه

 )www.ictna.ir(است.

فراگير شدن بسيار سريع تلفن همراه در سراسر جهان وبه خصوص طي سال هاي اخير درايران باعث شده است كه شيوه 

رابه دنبال آورد.يكي از اين معضالت اتالف وقت استفاده درست از اين ابزاركوچك در جامعه كمرنگ شود ومعضالت فراواني 

دراثراعتياد به تلفن همراه است.به اين صورت كه فرد گاه ساعت ها وقت خودراجهت ارسال ودريافت پيام وبلوتوث تماس هاي 

اين مسايل  همهپياپي وتبادل بلوتوث هاي مختلف وسرگر مي هاي موبايل صرف مي كند بنابراين ازامور روزانه خودباز مي ماند.

باعث شده است كه مصرف گرايي در بين جوانان رواج يافته است كه مصرف گرايي ومدپرستي كه توسط تجارت آزادجهاني 

شدن غرب افزايش يافته تمايل با ايمان معنوي ورشد فرهنگي را تضعيف ساخته است ودر كشور ايران دولت بدون مطالعه 

بلكه فقط به عنوان يك فناوري نوين –ن هم نه به عنوان يك ابزار اجتماعي وفرهنگي قبلي اين وسيله راواردجامعه كرده است.آ

-زهرا-(خسروي.بنابراين موبايل درسطح جامعه گسترش يافته است بدون اين كه فرهنگ استفاده از آن ايجاد شده باشد.

 همايش ملي صنايع فرهنگي )-1390اسفند

http://www.ictna.ir/
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است كه توسط يك  است كه از گره هايي(كه عموما فردي يا سازماني هستند) تشكيل شده ساختاري اجتماعي اجتماعي ٴشبكه

، ها، خويشاوندي ها و تبادالت مالي، دوست ها، الهامات، ايده يا چند نوع خاص از وابستگي به هم متصل اند، براي مثال: قيمت

ها (اپيدمولوژي) يا مسيرهاي هواپيمايي. ساختارهاي حاصل اغلب بسيار پيچيده هستند.  هاي وب، سرايت بيماري تجارت، لينك

ها هستند  ها بازيگران فردي درون شبكه نگرد. رأس هاي اجتماعي روابط اجتماعي را با اصطالحات رأس و يال مي تحليل شبكه

ها وجود داشته باشد. تحقيق در تعدادي از  تواند ميان رأس ها مي هستند. انواع زيادي از يال ها روابط ميان اين بازيگران و يال

ها گرفته تا  شوند از خانواده هاي اجتماعي در بسياري از سطوح به كار گرفته مي است كه شبكه هاي آكادميك نشان داده زمينه

يالت و ميزان موفقيت افراد در رسيدن به اهدافشان ايفا ها و نقش مهمي در تعيين راه حل مسائل، اداره كردن تشك ملت

 كند. مي

 هم اجتماعي ٴشبكه. است مطالعه مورد هاي رأس ميان مربوط، هاي يال تمام از نگاشتي اجتماعي ٴترين شكل يك شبكه در ساده

 گيرد قرار استفاده مورد بازيگران از يك هر اجتماعي موقعيت تشخيص براي تواند مي چنين

 

 هاي اجتماعي اينترنتي  نايي با شبكهآش

) و تالش او براي Tonniesكند. از زمان تونيس ( گيري اجتماعات جديد از كاربران را فراهم مي فضاي مجازي مجال شكل

(گزلشافت و گمنشافت) به بعد همه متفكران علوم اجتماعي » جامعه«در مقابل » اجتماع«تعريف دو گونه تجمع انساني يعني 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Social-network.svg
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 "اجتماع»عقالني را از خصائص بنيانيابتناء بر روابط عاطفي و نه روابط «، و »محدوديت تعداد«، »رو در رو بودن«و فرهنگي 

 اند. عنوان كرده

يل دارند از تما اينترنتاست و نه رو در رو، بسياري از مطالعه كنندگان  اي با واسطه هر چند روابط كاربران فضاي مجازي رابطه

 براي اشاره به جمع كاربران استفاده كنند.» اجتماع«اصطالح 

هاي متعددي در حال انجام است تا حوزه و دامنه معنايي كاربردهاي جديد اين اصطالح را براي اشاره به  در اين ميان تالش

 نچرلي اشاره كرد.هاي خانم شليني و توان به تالش تجمعات كاربران فضاي مجازي، روشن سازد. ازجمله مي

هاي رسمي كه به سامان بخشيدن به روابط و  ها و سازمان است. او به شبكه ارائه شده USINFOنظرات ونچرلي در سايت 

هاي آنها اشاره  پردازد و در ادامه به موضوع اجتماعات كاربران و خصوصيت مقررات ارتباطاتي در فضاي مجازي اشتغال دارند مي

 كند. مي

در بين جوانان آمريكايي محبوبيت به  myspace.comو  facebook.comتماعي برپايه اينترنت از قبيل هاي اج شبكه

كنند  هاي اجتماعي درعين حال كه فضاهايي هستند كه درآنها افراد دوستان جديدي پيدا مي اند. اين شبكه سزايي كسب كرده

هايي براي تبادل نظر هستند كه در آنها جوانان  دهند، مكان مي و يا دوستان قديمي خود را در جريان تغييرات زندگي شان قرار

 گذارند. عقايد و نظرات خود را با هم به اشتراك مي

ها به  شود تا اين شبكه اين قابليت كه يك جوان بتواند با امثال خود در كشورهاي ديگر جهان ارتباط برقرار كند باعث مي

 گيرند. شوند و مورد بحث قرار مي ديد معرفي ميهاي ج مكاني تبديل شوند كه در آنها ايده

 هاي اجتماعي اينترنتي در دنيا  شبكه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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هاي اجتماعي، بعد  هاي شبكه اكنون سايت كند. هم روز محبوبيت بيشتري پيدا مي هاي اجتماعي، روزبه استفاده از خدمات شبكه

 اند. مت اينترنتي شدهترين خد ، تبديل به پراستفادهگوگلمثل  موتورهاي جستجو ان اس اميا  ياهوبزرگي مثل  هاي پرتالاز 

اندازي  راه ترين آنها تجاري و تبليغاتي است، دست به خيلي از نهادهاي مختلف جهاني و اينترنتي با اهداف گوناگون كه مهم

هاي اجتماعي دنيا هستند؛ مثل رقابت اخير گوگل و  ترين شبكه هاي اجتماعي زده يا درصدد خريد سهام مهم شبكه

 بوك. اسپيس و فيس برسر سايت ماي مايكروسافت

شد. ضمن  بوك، مايكروسافت برنده اسپيس، پركاربرترين سايت شبكه اجتماعي دنيا گوگل و در رقابت برسر فيس در رقابت ماي

 است.» مش«اسم  اندازي يك شبكه اجتماعي ديگر به ، به دنبال راه»درجه360«چندان موفق  اندازي نه اينكه ياهو هم بعد از راه

، يك شبكه اجتماعي را بر پايه استانداردهاي نسل آينده وب و هوافضاهم براي جذب جوانان عالقمند به موضوعات  ناسا

 تنظيمات سايت خود راه اندازي كرد.

توانند از طريق آنها تصاوير و  مي اي دارد كه كاربران هاي بسيار پيشرفته اين شبكه اجتماعي جديد كه ماي ناسا نام دارد، بخش

هاي  اشتراك بگذارند. ماي ناسا يك نمونه بسيار اصلي از شبكه تفكرات خود را درباره موضوعات فضايي با ساير كاربران به

توانند تمام موضوعات و مقوالت مورد نظر و شخصي خود  سازد كه در آن كاربران مي اجتماعي است و يك محيط مجازي را مي

 آوري كنند. معرا ج

هايي نظير وبالگ يكي از مديران ناسا  درست كنند و از وبالگ وبالگتوانند در اين شبكه اجتماعي جديد براي خود  كاربران مي

 است، استفاده كنند. هاي فضايي خود نقل كرده انگيزي را از ماموريت كه روايت بسيار شگفت

هايي در دنياي مجازي هستند كه  هايي كه كاربردهاي معمولي و غيرتجاري دارند، مكان خصوص آن هاي اجتماعي، به شبكه

د هاي مختلف مور كنند و امكان برقراري ارتباط بين خود و همفكرانشان را در زمينه طور خالصه معرفي مي مردم خود را به

 ناسا سمت و سوي اصلي اين عاليق (فضا) مشخص است. كنند. البته در بعضي از اين موارد مثل ماي عالقه فراهم مي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF
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اكنون هم  ها هم كند. اين شبكه هاي اجتماعي در اينترنت، در آينده بيش از اين هم اهميت پيدا مي رسد شبكه به نظر مي

ماعي، ديگر افراد براي پيداكردن همفكران خود در موارد گوناگون تنها نيستند؛ هاي اجت شوند. با شبكه تر مي روز محبوب روزبه

، يك فناوري اطالعاتبراي صحبت در مورد  سوئدي، يك دوست بوكاجونيورزهاي  براي تحليل بازي آرژانتينييك دوست 

 .خاورميانهبراي بحث در مورد مسائل  مصرياي سينماي مستقل يا يك دوست ه براي صحبت در مورد فيلم فرانسويدوست 

يافتند. اين دليل و شايد  مند، موضوعات موردعالقه خود را به اين گستردگي نمي گاه افراد عالقه لما در دنياي حقيقي هيچمس

ترين اركان اينترنت در دو، سه سال اخير تبديل  هاي اجتماعي را به يكي از مهم هاي شبكه داليل مشابه اين، سرويس

 است. كرده

 ايران هاي اجتماعي اينترنتي در  شبكه

در ميان كاربران ايراني رواج پيدا كرد و  اوركاتطور گسترده با حضور  هاي اجتماعي به سال پيش بود كه مفهوم شبكه 4حدود 

 ، ايران سومين كشور حاضر در اوركات شد.آمريكاو  برزيلقدر سريع رشد كرد كه پس از  در مدت كوتاهي آن

گفتند كه گوگل (گرداننده  اما درهمان زمان شايعاتي هم رواج پيدا كرد كه نسبت به عضويت در اين انجمن هشدار دادند. مي

كند و ممكن است اين كار  اوركات) از اين طريق به اطالعات شخصي، عاليق و نظرات و ارتباطات خصوصي افراد دست پيدا مي

 رفتن امنيت شخصي افراد شود. باعث ازبين

از  نژادپرستانههاي  هايي در سرويس اوركات كرد تا گروه چندي پيش دادگاهي در برزيل، از گوگل تقاضاي اجراي محدوديت

 است. اوركات حذف شوند. البته گوگل از اجراي اين تقاضا سرباز زده

امور مربوط به آن مطابق  گوگل كه مرتبط با اوركات هستند، در آمريكا قرار دارند، كليه سرورهايگوگل اعالم كرده چون 

هاي خاصي را كه بر خالف قوانين  ها را در آن دخيل كرد اما گروه توان قوانين برزيل يا ساير دولت قوانين آمريكا بوده و نمي

 است. اند، شناسايي و بسته داخلي اوركات بوده

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%AC%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1
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هاي اجتماعي كمتر معروف و  هاي شبكه اغ سايتگيرد، اما كاربران ايراني به سر هنوز مورد استفاده قرارمي 360هرچند كه ياهو 

 روند. هاي اجتماعي ايراني مي حتي شبكه

ها را درك  شود ميزان تاثيرگذاري اين شبكه شبكه اجتماعي پرطرفدار دنيا (جدول)، به آساني مي 24با نگاهي به تعداد كاربران 

هرحال رقم  ه تعامل زيادي بين كاربران آنها هست، اما بهها مجموعاً بيش از يك ميليارد كاربر دارند و اگرچ كرد. اين شبكه

 اي است. العاده فوق

 2007ميليون كاربر تا دسامبر  10هاي اجتماعي با بيش از  فهرست پركاربرترين شبكه

 كاربر موضوع نام

Facebook [6] 500,000,000 آمريكاي شمالي-عمومي 

My Space 290,000,000 آمريكاي شمالي -عمومي 

Orkut 67,000,000 عمومي 

HI5 50,000,000 عمومي 

Windows Live Space  40,000,000 مايكروسافتعمومي / وبالگ 

Classmates 40,000,000 هاي قديمي همكالسي 

Bebo 40,000,000 المنافع انگليس عمومي / كشورهاي مشترك 

Xanga 40,000,000 عمومي و وبالگ 

Flixster 36,000,000 هاي سينمايي فيلم 

Tagged 30,000,000 عمومي 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-5
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Netlog 28,000,000 عمومي 

Reunion  28,000,000 قديمي و خانوادهدوستان 

Broadcaster 26,000,000 گذاري كليپ اشتراك 

Friendster 26,000,000 عمومي 

Cyworld 21,000,000 ها اي عمومي / كره 

Friends Reunited 19,000,000 دوستان قديمي 

LinkedIn 16,000,000 تجارت 

Black Planet 16,000,000 عمومي / سياهان 

Imeem 16,000,000 موسيقي، عكس، ويديو 

Plaxo 15,000,000 تجارت 

Last.fm 15,000,000 موسيقي و كليپ 

Fotolog 13,000,000 عكاسي 

LiveJournal 13,000,000 وبالگ 

Badoo 12,000,000 عمومي / اروپا 

 شود. ميليون ديده نمي10هاي با كاربران باالي  كاربر، در بين شبكه 4,700,000با تنها » درجه360ياهو «

 نگاهي به مفهوم و ويژگي هاي شبكه هاي اجتماعي مجازي

امروزه فراگيري اينترنت و فن آوري هاي جديد ارتباطي و اطالعاتي، موجب ظهور فضاي مجازي در كنار جهان واقعي شده كه 

به هم زده و موجب تغيير در آن شده است. اين امر، معادالت و الگوهاي ارتباطات سنتي، توليد، انتقال و مصرف اطالعات را 
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چنين فضايي كه به عنوان واقعيت مجازي يك پارچه، درنظر گرفته مي شود، از ويژگي هايي چون بي مكاني، فرا زمان بودن، 

ملت ها، از معرفت شناسي تغيير شكل يافته پسامدرن  -صنعتي بودن محض، عدم محدوديت به قوانين مدني متكي بر دولت

دار بودن، قابل دسترسي بودن همزمان، روي فضا بودن و برخورداري از فضاهاي فرهنگي، اعتقادي، اقتصادي، سياسي و برخور

شبكه هاي اجتماعي مجازي، امروزه نقش بسيار  (Myers 2000) .نيز آزادي از هويت بدني و جنسي جديد برخوردار است

قعيت هاي مجازي است كه آسيب هاي رواني و سياسي بسيار مهمي در خلق اين فضاي مجازي دارند. از خالل همين وا

  .گسترده اي را مي توانند براي يك جامعه به وجود آورند

شبكه هاي اجتماعي، به مجموعه اي از افراد كه به صورت گروهي با يكديگر ارتباط داشته و مواردي مانند اطالعات، نيازمندي 

بگذارند، شبكه هاي اجتماعي گويند. شبكه هاي اجتماعي را مي توان به دو دسته ها، فعاليت ها و افكار خود را به اشتراك 

شبكه هاي مجازي و شبكه هاي غيرمجازي تقسيم كرد. شبكه هاي غيرمجازي در واقع شبكه هايي هستند كه توسط مجموعه 

ازي يا شبكه اجتماعي اينترنتي، اي از افراد و گروه هاي به هم پيوسته، در محيط اجتماعي عمل مي كنند. شبكه اجتماعي مج

وب سايت يامجموعه اي از وب سايت هايي است كه به كاربران امكان مي دهد، عالقه مندي ها، افكار و فعاليت هاي خود را با 

يكديگر به اشتراك بگذارند؛ به عبارت ديگر، شبكه هاي اجتماعي سايت هايي هستند كه با استفاده از يك موتور جست وجوگر 

زودن امكاناتي مانند چت، پيام رساني الكترونيك، انتقال تصوير و صدا و...، امكان ارتباط بيشتر كاربران را در قالب شبكه اي و اف

) 5). پادكست(4)، يتوب(3)، توييتر(2)، فيس بوك(1، وبالگ ها((Resnick 2000از روابط فردي و گروهي فراهم مي آورند. (

 از جمله شبكه هاي

 

  ب هاي سياسي و رواني شبكه هاي اجتماعي مجازينگاهي به آسي

با رشد رسانه هاي نوين، جهاد وارد عصر دوم رسانه ها شده است كه برخالف دوره مدرن و عصر نخست، آينده آن به طور 

كامل قابل پيش بيني نيست، زيرا در عصر دوم رسانه ها كه در آن بحث رسانه هاي الكترونيك جديد، حاكميت دارند و 

رسانه هاي نوين داراي آسيب هاي  .(1383العات حرف آخر را مي زنند، پديده ها كمتر قابل پيش بيني اند (گل محمدي، اط
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بسيار مهم رواني و سياسي است كه مي توانند، زمينه و بستر مناسبي را براي جنگ نرم ايجاد كنند. در مورد آسيب هاي رواني 

  (Abraham Hassanien 2010) :ل اشاره كردشبكه هاي اجتماعي، مي توان به موارد ذي

كاهش احساسات: به دليل اينكه اغلب ارتباطات در اين فضا، به صورت نوشتاري است، اغلب فاقد احساسي است كه در  -1

فضاي واقعي، از طريق قدم زدن، سخن گفتن و... به دست مي آيد. افراد با وجود امكانات ارتباطي در فضاي مجازي، ديگر 

  .تي به كيفيت روابط نمي دهند و اين مسئله، به كاهش بيشتر احساسات منجر مي شوداهمي

متن گرايي: علي رغم امكانات چند رسانه اي موجود در فضاي مجازي، هنوز هم قسمت عمده اي از ارتباطات در فضاي  -2

اند شكل جديدي از هويت مجازي را مجازي را ارتباطات متني در قالب ايميل و چت تشكيل مي دهد. ارتباطات متني مي تو

  .شكل دهد

انعطاف پذيري هويتي: افراد در فضاي مجازي، به دليل نبود راهنماهاي چهره اي، مي توانند بازنمايي هاي متفاوتي از خود  -3

  .ارائه دهند

ديگران وارد شويد و  دريافت هاي جايگزين: در ارتباطات مجازي، شما مي توانيد ديوارها را بشكنيد، به حوزه خصوصي -4

  .حرف هايي را كه حاضر نيستند، در ارتباط چهره به چهره به شما بگويند، بشنويد

عالوه بر آسيب هاي جدي شبكه هاي اجتماعي مجازي در بعد رواني كه به انعطاف پذيري هويتي و شكل گيري هويت هاي 

اطالعاتي، تضعيف دولت هاي ملي، اشاعه  -ارتباطي مجازي جديد منجر مي گردد، مهم ترين تأثيرات سياسي فناوري هاي

  .اطالعات سياسي و كاهش مشاركت سياسي افراد و گروه هاست

 J. P Robinson 2004M همچنين كنترل اطالعات در عصر جديد، اهرم اصلي قدرت بازيگران جهاني، ملي و محلي است

and Kestnbaum A Neustadtl)،  اهرمي كه در انقالب هاي رنگي در اختيار بنياد سوروس و سازمان هاي غيردولتي و

  .جنبش هاي دانشجويي قرارگرفت و رهبران احزاب و جنبش ها، بيشترين بهره را از آن بردند

يه يك دولت سازمان دول غربي، ماهرانه با استفاده از امكانات تكنولوژي و ارتباطات، مانند اينترنت، سايت هاي انتقادي را عل

  .مي دهند. پيام هاي كوتاه را از طريق تلفن هاي همراه رد و بدل مي كنند و مرتب قرارهاي جديدي مي گذارند
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آسيب مهم ديگر رسانه هاي نوين، تأثير بر افكار عمومي و بسيج آن است. به گونه اي كه به واسطه اين رسانه ها، نوعي فضاي 

ي افراد، بي آن كه يكديگر را ببينند و تبادل نظر كنند، مانند يكديگر فكر و در نتيجه مانند عمومي شكل مي گيرد و بسيار

يكديگر نيز عمل مي كنند. بر اين اساس، از طريق توليد پيام، شعار و انديشه، به شيوه اي هنري و از طريق تصوير، گرافيك، 

عاليت سياسي، اين امكان را مي يابد كه با زندگي روزمره صدا و موسيقي، تصورات دستكاري و بسيج مي شوند و در نهايت ف

  .(L. W Bennett) .آميخته شود

در اين صورت ديگر مانند گذشته، نيازي نيست كه براي تبديل افكار عمومي به نيروي اجتماعي و تغيير اوضاع سياسي، به 

شود، مردم در مواقع مهم تاريخي، خود راه را باز  اهرمي مانند حزب سياسي متوسل شد و اگر اين تغيير در افكار عمومي پيدا

  .مي كنند و احتياجي به اعمال نيرو، فشار و زور از طريق اهرم هاي جدا از مردم وجود ندارد

افزون بر اين، استفاده جنبش هاي اجتماعي جديد، از شبكه هاي اجتماعي مجازي، آسيب جدي ديگري را براي دولت ها به 

جنبش هاي اجتماعي جديد و هويت هاي دگرخواهانه، از مهم ترين جنبه هاي نرم افزاري تهديد امنيت همراه داشته است. 

هاي اجتماعي هر درخواست دوستي را افراد  ملي هستند. سرپرست معاونت تشخيص و پيشگيري پليس فتا گفت: در شبكه

  .ه فضاي مجازي اعتمادپذير نيستقبول نكنيد و دسترسي به اطالعات را براي دوستان خود محدود كنيد چرا ك

هاي اجتماعي  نفس در اين باره گفت: در شبكه سرگرد نيك (خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا» حوادث«به گزارش سرويس 

  ها را پذيرفت شود، اما لزوما نبايد همه دعوت حجم بااليي از پيشنهاد دوستي به افراد ارائه مي

شناسيد، قبول كنيد؛ چرا كه هر  د پيشنهادهاي دوستي، افرادي را كه در محيط خارجي ميوي گفت: تا جايي كه امكان دار

  .كند ميزان دايره دوستان افزايش پيدا كند ضريب سوءاستفاده افزايش پيدا مي

شود، اطالعات  هاي مجازي درخواست مي سرپرست معاونت تشخيص و پيشگيري پليس فتا اظهارداشت: از مخاطبان شبكه

خود را به مانند محيط حقيقي در اختيار ديگران قرار ندهند چرا كه لزوما افرادي كه با آنان در ارتباط هستند، شناخته  هويتي

  .شده نيستند
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هاي كاربري وجود دارد، بنابراين اگر از سوي  شدن حساب وي گفت: افراد به اين نكته بايد توجه داشته باشند كه احتمال هك

ها اعتماد نكرده و از طريق تلفن يا مكالمه حضوري  رخواست پول يا تصويري شخصي شد به آن پيامحساب كاربري دوستان د

  .كنند هاي كاربري زمينه براي كالهبرداري را فراهم مي كردن حساب از صحت موضوع اطالع يابند؛ چرا كه با هك

 .اجتماعي مجازي هستند

 ي مجازينگاهي به آسيب هاي سياسي و رواني شبكه هاي اجتماع

با رشد رسانه هاي نوين، جهاد وارد عصر دوم رسانه ها شده است كه برخالف دوره مدرن و عصر نخست، آينده آن به طور 

كامل قابل پيش بيني نيست، زيرا در عصر دوم رسانه ها كه در آن بحث رسانه هاي الكترونيك جديد، حاكميت دارند و 

رسانه هاي نوين داراي آسيب هاي  .(1383متر قابل پيش بيني اند (گل محمدي، اطالعات حرف آخر را مي زنند، پديده ها ك

بسيار مهم رواني و سياسي است كه مي توانند، زمينه و بستر مناسبي را براي جنگ نرم ايجاد كنند. در مورد آسيب هاي رواني 

  (Abraham Hassanien 2010) :شبكه هاي اجتماعي، مي توان به موارد ذيل اشاره كرد

كاهش احساسات: به دليل اينكه اغلب ارتباطات در اين فضا، به صورت نوشتاري است، اغلب فاقد احساسي است كه در  -1

فضاي واقعي، از طريق قدم زدن، سخن گفتن و... به دست مي آيد. افراد با وجود امكانات ارتباطي در فضاي مجازي، ديگر 

  .له، به كاهش بيشتر احساسات منجر مي شوداهميتي به كيفيت روابط نمي دهند و اين مسئ

متن گرايي: علي رغم امكانات چند رسانه اي موجود در فضاي مجازي، هنوز هم قسمت عمده اي از ارتباطات در فضاي  -2

مجازي را ارتباطات متني در قالب ايميل و چت تشكيل مي دهد. ارتباطات متني مي تواند شكل جديدي از هويت مجازي را 

  .هدشكل د

انعطاف پذيري هويتي: افراد در فضاي مجازي، به دليل نبود راهنماهاي چهره اي، مي توانند بازنمايي هاي متفاوتي از خود  -3

  .ارائه دهند

دريافت هاي جايگزين: در ارتباطات مجازي، شما مي توانيد ديوارها را بشكنيد، به حوزه خصوصي ديگران وارد شويد و  -4
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  .اضر نيستند، در ارتباط چهره به چهره به شما بگويند، بشنويدحرف هايي را كه ح

عالوه بر آسيب هاي جدي شبكه هاي اجتماعي مجازي در بعد رواني كه به انعطاف پذيري هويتي و شكل گيري هويت هاي 

لي، اشاعه اطالعاتي، تضعيف دولت هاي م -مجازي جديد منجر مي گردد، مهم ترين تأثيرات سياسي فناوري هاي ارتباطي

 www.migna.ir .اطالعات سياسي و كاهش مشاركت سياسي افراد و گروه هاست

 J. P Robinson 2004M همچنين كنترل اطالعات در عصر جديد، اهرم اصلي قدرت بازيگران جهاني، ملي و محلي است

and Kestnbaum A Neustadtl)الب هاي رنگي در اختيار بنياد سوروس و سازمان هاي غيردولتي و ، اهرمي كه در انق

  .جنبش هاي دانشجويي قرارگرفت و رهبران احزاب و جنبش ها، بيشترين بهره را از آن بردند

ن دول غربي، ماهرانه با استفاده از امكانات تكنولوژي و ارتباطات، مانند اينترنت، سايت هاي انتقادي را عليه يك دولت سازما

  .مي دهند. پيام هاي كوتاه را از طريق تلفن هاي همراه رد و بدل مي كنند و مرتب قرارهاي جديدي مي گذارند

آسيب مهم ديگر رسانه هاي نوين، تأثير بر افكار عمومي و بسيج آن است. به گونه اي كه به واسطه اين رسانه ها، نوعي فضاي 

ه يكديگر را ببينند و تبادل نظر كنند، مانند يكديگر فكر و در نتيجه مانند عمومي شكل مي گيرد و بسياري افراد، بي آن ك

يكديگر نيز عمل مي كنند. بر اين اساس، از طريق توليد پيام، شعار و انديشه، به شيوه اي هنري و از طريق تصوير، گرافيك، 

امكان را مي يابد كه با زندگي روزمره  صدا و موسيقي، تصورات دستكاري و بسيج مي شوند و در نهايت فعاليت سياسي، اين

  .(L. W Bennett) .آميخته شود

در اين صورت ديگر مانند گذشته، نيازي نيست كه براي تبديل افكار عمومي به نيروي اجتماعي و تغيير اوضاع سياسي، به 

اقع مهم تاريخي، خود راه را باز اهرمي مانند حزب سياسي متوسل شد و اگر اين تغيير در افكار عمومي پيدا شود، مردم در مو

  .مي كنند و احتياجي به اعمال نيرو، فشار و زور از طريق اهرم هاي جدا از مردم وجود ندارد

افزون بر اين، استفاده جنبش هاي اجتماعي جديد، از شبكه هاي اجتماعي مجازي، آسيب جدي ديگري را براي دولت ها به 

جديد و هويت هاي دگرخواهانه، از مهم ترين جنبه هاي نرم افزاري تهديد امنيت  همراه داشته است. جنبش هاي اجتماعي

ملي هستند. جنبش هاي نوين كنوني، اهميت بيشتر را به هويت داده و در برابر اشكال جديد سلطه و طرد مقاومت مي كنند. 

http://www.migna.ir/
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يرات اجتماعي، سياسي و فرهنگي سازگار اين جنبش ها همچنين تالش دارند، تا با اشكال جديد تكنولوژي هاي ارتباطي و تغي

  .شوند

به اعتقاد مانوئل كاستلز، بازيگران سياسي، از طريق رسانه هاي نوين، در بازي قدرت حضور دارند و از آن جا كه اطالعات و 

نحو فزاينده اي ارتباطات، عمدتاً از طريق شبكه جهاني اينترنت و ماهواره ها و خبرگزاري ها صورت مي گيرد، بازي سياسي، به 

) وي همچنين به نقش تكنولوژي هاي ارتباطي، مانند اينترنت، در 0831در فضاي رسانه ها صورت مي گيرد (كاستلز، 

عضوگيري و گسترش قدرت جنبش هاي اجتماعي اشاره مي كند. شبكه هاي اجتماعي شكل اجتماعي نويني از ارتباطات را به 

با اين همه، در  .ست؛ اما به صورت انفرادي توليد و دريافت مي شود و تاثير مي گذاردوجود آورده كه در عين حال توده اي ا

سراسر جهان، به ابزاري در خدمت جنبش هاي اجتماعي تبديل مي شود؛ اگرچه اين جنبش ها تنها استفاده كنندگان اين ابزار 

  .جديد، بسيج و سازمان دهي نيستند

دستيابي به اهداف خود، در سه زمينه توانمندي داشته باشند: شكل دادن به هويت جنبش هاي مذكور، بايد بتوانند براي 

جمعي، متقاعد ساختن پيروان خود و بسيج آنها. اين جنبش ها، با استفاده از تكنولوژي هاي جديد اطالعاتي، مي توانند به 

ه شبكه هاي اجتماعي مجازي به ملوچي معتقد است ك (b. B Bimber 8991) .راحتي به هر سه هدف مذكور دست يابند

  .(ملوچي) .جنبش هاي اجتماعي، توانمندي انعكاس روش ها و اهداف خود را به فضاي عمومي داده است

همچنين شبكه هاي اجتماعي مجازي همانند آزمايشگاهي است كه جنبش هاي اجتماعي، ميزان توانمندي خود را بررسي مي 

عي، تنها به عنوان وسيله سياسي عمل نمي كنند، بلكه خود به فضاي سياسي تبديل كنند. در چنين حالتي شبكه هاي اجتما

نيز كاربرد شبكه هاي اجتماعي اين امكان را به جنبش هاي اجتماعي مي دهد كه روش هاي  (B2000 Bimber) مي شوند

را آسان تر به كار برده و آن ها را با سنتي بيان اعتراضات خود، همانند راهپيمايي ها، اعتراضات، شعارها واستفاده از نمادها 

روش هاي نمادين جديد تركيب كنند. بر همين اساس، اين جنبش ها توانمندي بيشتري براي جذب طبقه جوان جامعه و 

شكل دادن به افكار عمومي دارند. با كاربرد تكنولوژي هاي اطالعاتي جنبش هاي اجتماعي به استفاده از پوشش رسانه اي 

  .ندارند جمعي نيازي
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از ديگر آسيب هاي سياسي رسانه هاي نوين، مي توان به رسانه اي شدن فضاي سياست اشاره كرد. از ديد كاستلز در جامعه 

كنوني، سياست به معناي سياست رسانه ها است. رسانه ها، پس زمينه هميشگي بازي سياست و حوزه اي عمومي هستند كه 

اره اش داوري مي شود (همان). به اعتقاد وي، اگرچه سياستمداران براي كسب قدرت در آن قدرت به نمايش درمي آيد و درب

سياسي در رسانه ها، از تكنيك ترور شخصيت، رسواگري و جنجال استفاده مي كنند و اين مسئله معرف خوبي براي يك 

جنجال اين است كه همه  جامعه دموكراتيك است. ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه ويژگي اصلي سياست رسوايي و

كنشگران سياسي شركت كننده در آن، خود به دام اين نظام مي افتند وغالباً نقش ها معكوس مي شوند؛ شكارچي امروز شكار 

  .فرداست

يكي ديگر از آسيب هاي جدي شبكه هاي اجتماعي، به علت توانمندي آن ها براي پنهان كردن و پوشاندن اطالعات و در 

  .وردن جهل عمومي استنهايت پديد آ

عدم توانايي شبكه هاي اجتماعي براي نهادسازي سياسي در جريان اعتراضات و پس از آن، يكي ديگر از آسيب هاي جدي 

شبكه هاي اجتماعي است؛ براي مثال توئيتر يا فيس بوك، تنها مي توانند به شكل دهي اعتراضات و سرنگوني حكومت كمك 

ريزي براي اداره حكومت يا ايجاد نهادهاي دموكراتيك را نداشته و نمي تواند، از آرمان ها و اهداف كنند؛ اما توانايي برنامه 

از ديگر آسيب هاي جدي شبكه هاي اجتماعي مجازي اين است كه به ميزان قابل  (Ayres 1999) .موردنظر خود دفاع كند

شرفت تكنولوژي، چنان از ارتقاي بصيرت افراد پيشي مي توجهي، شانس كنترل سياسي و مردم فريبي را باال مي برد، زيرا پي

خارج شدن سياست از  .(P Resnick 2004) .گيرد كه افراد هنگام رويارويي با تكثير سريع اطالعات كامالً بي دفاع مي مانند

هستند؛ به فرايند عقالني، ديگر آسيب جدي رسانه هاي نوين است؛ زيرا رسانه هاي جديد، درحال دگرگون كردن سياست 

عبارت ديگر، زندگي سياسي به مقدار زيادي در محدوده رسانه قرار گرفته است؛ يعني سياست منطق رسانه ها را پذيرفته و در 

  .اين فرايند خود دگرگون شده است

همچنين ظهور رسانه هاي نوين به عنوان مركز قدرت خودگردان است كه به تقويت شخصي سازي سياست كمك مي كنند. 

اين فرايند، سياست به عنوان نمايش و مخاطب به عنوان تماشاچي درنظر گرفته مي شود. همه اينها بدان معناست كه  در
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سياست، كمتر به عنوان يك فرايند عقالني، تجزيه و تحليل مي شود، بلكه بيشتر به عنوان يك سري حركات نمادين كه ما به 

أثير اين تغييرات، سياست مداران، بيش از پيش رسانه اي شده و به انسان آنها واكنش نشان مي دهيم، عمل مي كند. تحت ت

آنها افراد معروفي مي شوند كه مشابهت هاي زيادي با افراد سرگرم كننده دارند. در واقع  .هاي معمولي تبديل مي شوند

ه هاي سياست و اجتماع، يكي رهبران، مانند يك كاالي تجاري تبليغ مي شوند. وارونه شدن برخي نظريه هاي مدرن در عرص

ديگر از آسيب هاي جدي شبكه هاي اجتماعي است. يكي از اين تئوري ها، تئوري دموكراسي به معناي حق تعيين سرنوشت 

ملت ها از سوي خود آن هاست. فن آوري اطالعاتي و ارتباطي و امپرياليسم رسانه ها، به طرق مختلف، اين تئوري مهم 

الش كشيده است كه به دو شكل اين چالش اشاره مي شود: نكته نخست اينكه دموكراسي ديگر سياست و حكومت را به چ

واقعاً معناي حكومت مردم بر مردم نمي دهد. احزاب، گروه ها و نخبگان سياسي، با تسلط بر ابزارهاي ارتباطي و به ياري 

نند و گزينش ها، نه براساس توانايي و شايستگي، بلكه امپراطوري رسانه ها، ايده ها و برنامه هاي خود را بر مردم تحميل مي ك

براساس ميزان سرمايه و تسلط منتخب بر رسانه ها صورت مي گيرد؛ هرچند كه قدرت تبليغات و آثار منفي آن، در همه 

جازي، اين جوامع، حتي جوامع ابتدايي وجود داشت؛ اما با گسترش فن آوري ارتباطي و اطالعاتي و پيدايش انواع رسانه هاي م

قدرت پيچيده تر گرديده است. چالش دوم براي دموكراسي، پيدايش مفهومي به نام ديكتاتوري اقليت در سايه امپراطوري 

رسانه ها است كه اساساً با ماهيت دموكراسي در تضاد است. مفهوم ديكتاتوري اقليت، تنها در سايه فن آوري ارتباطات، به ويژه 

ميالدي، درپي تحميل  81و  71، چرا كه اقليت مسلط بر اين رسانه ها مانند اشرافيت قرن هاي رسانه هاي مجازي شدني است

  .افكار، اميال و عقايد خود بر ديگران است

 

 نتيجه گيري:

حال سؤال اين است كه آسيب ها و انحرافات اجتماعي چگونه پديد مي آيند و عوامل پيدايش آسيب ها و انحرافات اجتماعي 

ررسي و ريشه يابي انحرافات اجتماعي از اهميت زيادي برخوردار است. انحرافات و مسائل اجتماعي امنيت اجتماعي كدامند؟ ب
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را سلب و مانعي براي رشد و توسعه جامعه محسوب مي شود. به طور كلي، هر رفتاري كه از آدمي سر مي زند، متأثر از 

دگي سر راه وي قرار دارد و وي را به انجام عملي خاص وادار مي مجموعه اي از عوامل است كه به طور معمول در طول زن

 .كند

 

ش انحرافات اجتماعي هر چند بررسي عميق انحرافات اجتماعي مجال ديگري مي طلبد، اما به اجمال، به چند عامل مهم پيداي

 . اشاره مي گرد

 

طق از نظر نوع جرم، شدت و ضعف، تعداد، و نيز عوامل به وجودآورنده انحراف و كجروي در جوامع مختلف يكسان نيست و منا

از نظر عوامل متفاوتند. اين تفاوت ها را مي توان در شهرها، روستاها و حتي در مناطق مختلف و محله هاي يك شهر مشاهده 

كرد. در هر جامعه و محيطي سلسله عواملي همچون شرايط جغرافيايي، اقليمي، وضعيت اجتماعي، اقتصادي، موقعيت 

نوادگي، تربيتي، شغلي و طرز فكر و نگرش خاصي حاكم است كه هر يك از اين ها در حسن رفتار و يا بدرفتاري افراد مؤثر خا

 .است

 

شهرنشيني لجام گسيخته، گسترش حاشيه نشيني و فقر، اتالف منابع و انرژي را به دنبال دارد. حاشيه نشيني در شهرها، با 

جمل، اختالف فاحش طبقات اجتماعي ساكن شهرهاي بزرگ، تورم و گراني هزينه هاي تنوع و ت .جرم رابطه مستقيم دارد

زندگي، موجب مي شود تا افراد غير كارآمد كه درآمدشان زندگي ايشان را كفاف نمي دهد، براي تأمين نيازهاي خود، دست به 

يكاري، تورم و شرايط بد اقتصادي نام برد كه هر كاري هر چند غير قانوني بزنند. از ديگر عوامل محيطي جرم، مي توان فقر، ب

 4بر همه آحاد جامعه، اقشار، گروه ها و نهادها تأثير گذاشته و آنان را تحت تأثير قرار مي دهد.

 

در پيدايش انحرافات اجتماعي و رفتارهاي نابهنجار و آسيب زا عوامل متعددي به عنوان عوامل پيدايش و زمينه ساز مي تواند 

 :مؤثر باشد
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 ....عوامل فردي: جنس، سن، وضعيت ظاهري و قيافه، ضعف و قدرت، بيماري، عامل ژنتيك و

 

عوامل رواني: حساسيت، نفرت، ترس و وحشت، اضطراب، كم هوشي، خيال پردازي، قدرت طلبي، كم رويي، پرخاشگري، 

 ...حسادت، بيماري هاي رواني و

 

 ....تا، كوچه و خيابان، گرما و سرما وعوامل محيطي: اوضاع و شرايط اقليمي، شهر و روس

 

 . ...عوامل اجتماعي: خانواده، طالق، فقر، فرهنگ، اقتصاد، بي كاري، شغل، رسانه ها، مهاجرت، جمعيت و

 

از آنجا كه ممكن است در پيدايش هر رفتاري، عوامل فوق و يا حتي عوامل ديگري نيز مؤثر باشد، از اين رو، نمي توان به يك 

 .بزهكار را به عنوان علت العلل در جامعه مقصر شناخت و ساير عوامل را ناديده گرفتباره فرد 

 

اگر فرد، هر چند براي سرگرمي و تنوع و تفرّج دست به بزهكاري بزند، اين كار وي كم كم زمينه اي خواهد بود تا به سمت و 

بزهكارانه و كشيده شدن فرد به اين راه است.  سوي بزهكاري سوق يابد. دليل عمده اين كار، چگونگي شروع به انجام عمل

افراد بزهكار افرادي هستند كه همه زمينه ها و شرايط الزم براي انحراف در آنان وجود دارد. مهم ترين عامل در انحراف افراد و 

هد اولين چرا كه فردي كه مي خوا ;ارتكاب عمل نابهنجار، فردي است كه موجب سوق يافتن وي به سمت بزهكاري مي شود

 .بار دست به بزهكاري بزند، نيازمند فردي است كه او را راهنمايي كرده و به اين سمت هدايت نمايد

 

 .دومين عامل، امكانات و شرايطي است كه فرد در اختيار دارد و زمينه ارتكاب وي را براي اعمال خالف اجتماع فراهم مي آورد
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خانواده، دوستان ناباب، محيط آلوده و...نيز از عوامل روي آوري فرد به بزهكاري فقر در خانواده، عدم تأمين نيازهاي اساسي 

 .است

 

در عين حال، به طور مشخص مي توان عوامل عمده زير را به عنوان بسترها و زمينه هاي پيدايش انحرافات اجتماعي و يا هر 

ايي هر رفتاري، اعم از بهنجار و يا نابهنجار، ايفا مي عواملي كه نقش بسيار تعيين كننده اي در پيد ;رفتار نابهنجار نام برد

 .كنند. در عين حال، مهم ترين عامل يعني خود فرد نيز نقشي تعيين كننده اي در اين زمينه بازي مي كنند

 

قسيم اجماال، علل و عوامل پيدايش آسيب هاي اجتماعي، به ويژه در ميان نوجوانان و جوانان را مي توان به سه دسته عمده ت

 .عوامل اجتماعي .3 ;. عوامل فردي2 ;. عوامل معطوف به شخصيت1نمود: 

 

 الف. عوامل شخصيتي

 

اين دسته از عوامل معطوف به عدم تعادل رواني، شخصيتي و اختالل در سلوك و رفتار است كه به برخي از آن ها اشاره مي 

 :شود

 

 ويژگي هاي شخصيتي افراد بزهكار و كجرو

 

اي شخصيتي افراد بزهكار، بي قاعدگي رابطه و ارتباط ميان فرد و جامعه و ارتكاب رفتارهاي نابهنجار و خالف معموال ويژگي ه

مقررات اجتماعي است، ولي معموال از نظر مرتكب و عامل آن در اصل و يا در مواقعي خاص، اين گونه رفتارها ناپسند شمرده 

ارزش ها، هنجارها و مقررات اجتماعي بي تفاوت بوده و كمتر آن ها را  نمي شود. افراد روان رنجور و روان پريش نسبت به

اعمال و شيوه هاي رفتاري اين گونه افراد نظام اجتماعي را متزلزل و گاهي نيز مختل مي كند و موجب مي  .رعايت مي كنند
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ن را به پايين ترين سطح عمل تنزل شود كه رعايت ارزش هاي اخالقي و هنجارها در جامعه و نزد ساير افراد زيرسؤال رفته و آ

 .دهد

 

برخي از مشخصه هاي بارز و برجسته شخصيتي اين گونه افراد، خودمحوري، پرخاشگري، هنجارشكني، فريبندگي ظاهري و 

عدم احساس مسئوليت مي باشد. اين گونه افراد به پيامد عمل خود نمي انديشند، در كارهاي خود بي پروا و بي مالحظه 

ر پند گرفتن از تجربيات، بسيار ضعيف بوده و در قضاوت هاي خود يك سويه مي باشند. اين نوع شخصيت ها هستند و د

عمدتاً از محيط اجتماع، خانه و مدرسه فرار كرده، پاي بند قواعد، مقررات و هنجارهاي اجتماعي نيستند و به دنبال هر چيزي 

ظاهري خويش، به ويژه در شيوه لباس پوشيدن، آرايش مو و  مي روند كه جلب توجه كند. حتي در پوشش و سبك و شكل

 .صورت به گونه اي كه خالف قاعده و خالف سبك مرسوم ساير افراد اجتماع باشد، عمل مي كنند تا جلب توجه نمايند

 

ران خودمحور و پيوسته به تمجيد و توجه ديگ ;گروهي از افراد بزهكار و كجرو نيز ويژگي هاي شخصيتي ديگري دارند

نيازمندند و در روابط خود با مردم به نيازها و احساسات آنان توجه نمي كنند. اين افراد اغلب با رؤياهايي در مورد موفقيت 

نامحدود و درخشان، قدرت، زيبايي و روابط عاشقانه آرماني سرگرم اند. اغلب اين افراد والديني داشته اند كه از نظر عاطفي 

 .د يا سرد و طردكننده بوده و يا بيش از حد به آنان محبت كرده و ارج مي نهندنسبت به آنان بي توجه ان

 

آنان به علت سركوب خواسته ها و فقدان ارضاي تمايالت دروني، از كانون خانواده بيزار شده و به رفتارهاي نابهنجار نظير فرار 

 .از خانه، ترك تحصيل، سرقت و اعتياد گرايش پيدا مي كنند

 

افرادي برون گرا و به دنبال لذت جويي آني هستند، دم را غنيمت مي شمارند، دوست دارد در انواع ميهماني ها و  گروهي نيز

جشن ها شركت كنند، تشنه هيجان و ماجراجويي اند، به همين دليل براي لذت جويي دست به اعمال خالف و بزهكارانه مي 

 .زنند
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بارزشان، پرجوش و خروشي و بيان اغراق آميز، هيجاني، روابط طوفاني بين فردي،  سرانجام گروهي از افراد بزهكار نيز مشخصه

ي نشان دهند، هر تجربه اي را حتي »خود«نگرش خودمدارانه و تأثيرپذيري از ديگران است. اين گونه شخصيت ها براي آنكه 

لبي، كنجكاوي، استقالل طلبي افراطي، اگر براي آنان گران تمام شود، انجام مي دهند. هيجان طلبي، ماجراجويي، تنوع ط

خودباختگي احساسي و غلبه كنش هاي احساسي بر كنش هاي عقالني از جمله مشكالت رفتاري است كه فرد را به سوي 

 .موقعيت هاي خطرزا و ارتكاب اعمال بزهكارانه رهنمون مي كند

 

د، مي توان به ضعف عزّت نفس، احساس كهتري، از ديگر مشكالت روحي ـ رواني كه منجر به رفتارهاي ضداجتماعي مي شو

فقدان اعتماد به نفس، احساس عدم جذابيت، افسردگي شديد، شيدايي و اختالل خلقي اشاره نمود. چنين افرادي معموال 

 .مستعد انجام رفتارهاي نسنجيده و انحرافي هستند

 

 ب. عوامل فردي

 

 :نموددر حوزه عوامل فردي، مي توان به موارد ذيل اشاره 

 

 ;آرزوهاي بلند .1

 

 ;خوش گذراني و لذت طلبي .2

 

 ;قدرت، استقالل و عافيت طلبي .3
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 ;زياده خواهي .4

 

 ;بي بندوباري و الابالي گري .5

 

 .بي هويتي و بي هدفي در زندگي .6

 

هاي ملي و يا ماهواره ها افراد گاهي اوقات براي رسيدن به آمال و آرزوهاي بلند و دست نيافتني و مدينه فاضله اي كه رسانه 

تبليغ مي كنند، مرتكب جرايم مي شوند. گاهي اوقات هم ارتكاب جرايم را فقط يك كار تفنّني و به عنوان گذران اوقات فراغت 

مي دانند با اينكه ممكن است در خانه و محيط اطراف خود مشكل حادي هم نداشته باشند كه آنان را مجبور به ارتكاب رفتار 

نمايد، ولي فقط به خاطر اينكه در چند روز زندگي خوش باشند، دست به ارتكاب اعمال خالف عرف و اجتماع مي  نابهنجار

 .زنند

 

گاهي نيز افراد از نعمت خانواده و والدين عاطفي برخوردارند، اما به خاطر شكست در تحصيالت و ناتواني در ادامه تحصيل، 

» خودي«مجبور مي شوند خود را به گونه اي ديگر نشان دهند و ـ به اصطالح ـ تحقير معلمان و فشارهاي بي مورد والدين 

نشان دهند. و اين حكايت از ميل به استقالل طلبي، قدرت طلبي و يا عافيت طلبي در نوجوانان و جوانان دارد كه به دليل عدم 

 5ارضاي صحيح آن دست به ارتكاب اعمال ناشايست مي زنند.

 

نيز به دليل روحيه تنوع طلبي و زياده خواهي و عدم تربيت صحيح و عدم هدايت درست اين غريزه عده اي از نوجوانان 

 .طبيعي، دست به اعمال خالف مي زنند

 

گاهي هم عده اي ممكن است داراي زندگي مرفهي باشند و هيچ گونه كمبود مالي و عاطفي نداشته باشند، ولي به دليل اين 
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اصطالح ـ بي بند و بار و بي هويت اند و يا هدفي در زندگي ندارند، ميل به بزهكاري پيدا مي  كه روحيه فاسدي دارند و ـ به

 .كنند

 

 ج. عوامل اجتماعي

 

به هر حال،  .در بررسي آسيب ها و انحرافات اجتماعي، به عنوان يك پديده اجتماعي، به علل اجتماعي انحرافات مي پردازيم

 :ند كه در اينجا به برخي از آن ها اشاره مي گرددعوامل متعددي در اين زمينه نقش دار

 

 عدم پاي بندي خانواده ها به آموزه هاي ديني .1

 

مطالعات و تحقيقات نشان مي دهد تا زماني كه اعضاي جامعه پاي بند به اعتقادات مذهبي خود باشند، خود و فرزندانشان به 

صورت گرفته  1959ز ملي تحقيقات اجتماعي كشور مصر در سال فساد و بزهكاري روي نمي آورند. در پژوهشي كه توسط مرك

درصد  53درصد نوجوانان بزهكار، كه به دليل سرقت و دزدي توقيف و يا زنداني شده بودند، نماز نمي گزاردند و  72است، 

افزايش نرخ جرم در  به هر حال، اين انديشه كه كاهش ايمان مذهبي يكي از علل عمده 6آنان در ماه رمضان روزه نمي گرفتند.

 جوامع پيشرفته و غربي است، نظري عمومي است. تحقيقات صورت گرفته در كشور نيز مؤيد همين نظريه است

 



 
 
 
 
 

 

                                                                       Www.HaghGostar.Irيگاه نشر مقاالت حقوقي،حق گسترمنتشر شده در پا 30
     

 

 الف ) آسيبهاي اخالقي 

 درصد 90 از بيش ، غيراخالقي اينترنتي سايتهاي در موجود اطالعات مجموعه از درصد  5/1حدود 

امور علمي ، فرهنگي ، ورزشي و ساير موضوعات مرتبط است . اين  ساير با آن مابقي و تجاري آنها از

درصد افراد روي زمين با رفتارهاي جنسي ناسالم مواجه هستند كه اصوالً  11در حالي است كه 

ربطي به اينترنت ندارد . بنابراين آسيب هاي ناشي از مقايسه با شرايط عادي فساد اخالقي در جامعه 

اما آنچه مي تواند در اينترنت خطرناك تر تلقي گردد ، ارتباطي است كه از  چندين برابر كمتر است ؛

طريق اتاق هاي گفتگو بين افراد مختلف برقرار مي شود و در برخي موارد صدمات زياد را بوجود مي 

آورد . اين اتاق هاي گفتگو كه معموالً با نام هاي جعلي و مجهول امكان ارتباط در آن وجود دارد مي 

د زمينه هاي الزم را براي ايجاد برخي از مفاسد اجتماعي بوجود آورد و تقريباً راهي هم براي توان

 معرفي ساله 20 را خود تواند مي ساله   60جلوگيري از آن وجود ندارد . در يك اتاق گفتگو ، مردي 

و به مراتب گفتگ هاي اتاق خطر كه گفت ميتوان جرات به.  پردازد ب ديگران آزار و اذيت به و كند

بيشتر از سايت هاي غيراخالقي موجود در اينترنت است ؛ زيرا گفتگو ميسر نيست و بي اطالعي 
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خانواده ها از اين موضوع خطراتي را به خانواده ها تحميل مي كند . از سوي ديگر از جمله چالش 

يب هاي هاي اساسي گسترش فناوري ارتباطات در جهان مخصوصاً كشورهاي در حال توسعه ، آس

فرهنگي و اجتماعي است . قرار گرفتن در معرض فرهنگ هاي گوناگون ، آزادي هاي زياد در يك 

دوره زماني نسبتاً كوتاه و امكان دسترسي به اطالعات غيراخالقي گوناگون از طريق اينترنت ، برخي 

بنا بر شرايط  از نمونه هاي اين خطرات مي باشند . در كشورهاي در حال توسعه از جمله كشور ما ،

فرهنگي و اجتماعي احتمال آسيب پذيري زيادي در اثر تعامل گسترده با ديگر فرهنگ ها وجود دارد 

. البته با توجه به پيشرفت هاي حاصل شده در مكانيزم هاي امنيتي و كنترلي در اينترنت ، قابليت 

وجه به شرايط فرهنگي و هاي كنترلي در اين گونه موارد كم تر مؤثر واقع مي شوند .بنابراين ت

اجتماعي كشورها و يا مناطق جغرافيايي خاص قبل از ايجاد شهر الكترونيك ، آماده كردن خانواده ها 

 از بعد فرهنگي ، اجتماعي و اخالقي ضروري مي باشد . 

 ب ) آسيب هاي پزشكي : 

اطالعات و همه گير  با توجه به توسعه انواع تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مرتبط با فن آوري

شدن ان از بعد استفاده و كاربري ، مشكالت عديده اي را از نظر پزشكي و بهداشت براي شهروندان 

به وجود آورده است كه مي تواند ، در مقوله آسيب هاي پزشكي مرتبط با فن آوري اطالعات و منتج 

 از آن محسوب گردد . 

 برخي از اين عوامل عبارتند از : 

پيوتري ايجاد  اثرات منفي كه بر روي اعصاب و مغز كودكان و حتي بزرگ تر ها در اثر بازي هاي كام

مي شود ، زيرا بازي هاي كامپيوتري به دليل داشتن صفحات گرافيكي و تنوع رنگ و سرعت زياد 
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موجب تعويض صفحات اثرات منفي بر روي اعصاب كودكان مي گذارد و از اين راه برخي اختالالت را 

 مي شوند . 

اثرات منفي كه بر روي بينايي افراد در اثر كار زياد با كامپيوتر ايجاد مي شود موجب سوزش چشم 

مي شود . اثرات منفي كه بر روي بدن مي گذارد ، دردهاي شديد كمر ، دست ، گردن و سر كه به 

ت مي شود . صورت آرتروز ظاهر مي شود كه گاه گاهي موجب ايجاد كيست مفصلي در مچ دس

 هاي آسيب به مرتبط ديگر مشكالت  افتادن سرشانه ها و خارج شدن ستون فقرات از حالت طبيعي

 آن با زياد كار و تايپ و كامپيوتر پشت  در طوالتي مدت به نشستن دليل به شكل اين.  است پزشكي

 .  آيد مي بوجود

 عمده داليل بروز بعضي از آسيب ها عبارتند از : 

نسل قديم با فن آوري اطالعات و تصور غلطي كه بسياري از آنان نسبت به اينترنت و  آشنا نبودن

فناوري اطالعات دارند . راه هاي توسعه و ايجاد قوانين صحيح و بستر الزم در ارتباط با آن را دچار 

 در خانواده  ITاختالل مي كند . عدم تدوين راه كارهايي در جهت تعامل فرهنگ 

 ITاعي متناسب با زمان در زمينه ها و به خصوص در زمينه فرهنگ ضعف فرهنگ اجتم

 * راه حل ها : 

راه حل هاي بسياري براي آشنا شدن خانواده با فرهنگ فن آوري اطالعات وجود دارد كه در صورت 

رعايت آن ها بسياري از آسيب ها قابل برطرف شدن و كنترل از جمله آنها مي توان به تقويت زبان 

 و  chatبه عنوان يك راه حل مناسب توجه داشت . يكي از علل شايع روي آوردن به انگليسي 
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 كاربراني اغلب.  است كاربران براي موارد اين بودن االستفاده سهل ، اينترنت در غيراخالقي موضوعات

ده كشي سمت اين به ناچار به نمايند استفاده دارند انگليسي به مطالبي كه هايي سايت توانند نمي كه

مي شوند . راه حل اين موضوع تقويت زبان انگليسي در بين كودكان و نوجوانان است تا به اين ترتيب 

 جوانان به استفاده از مطلب علمي ، فرهنگي و ساير موضوعات موجود در سايت ها ترغيب شوند . 

واند به به موازات گسترش فن آوري اطالعات در خانواده وجود سايت هاي فارسي زبان نيز مي ت

 عنوان راه حل ديگري تلقي شود . 

به عبارت ديگر همزمان با تقويت و توسعه آموزش زبان انگليسي به كاربران اينترنت ، الزم است 

سايت هايي كه با محتويات فارسي عرضه مي شوند به سرعت افزايش يابند . اين امر سبب جذب 

اي غيرمناسب و گفتگوهاي طوالني جلوگيري كاربران اينترنتي شده و از سوق پيداكردن به سايت ه

 مي كند . 

عالوه بر موارد فوق ، آگاهي هاي گروهي از طريق رسانه هاي جمعي و آموزش هاي الزم از طريق 

مؤسسات و آموزشگاههاي رسمي و نصب پوسترها و عالئم هشداردهنده در محل كار مي تواند در 

 ت مؤثر باشد . زمينه كاهش آسيب هاي ناشي از فناوري اطالعا

  

رفتارها وديگاههاي نسل امروز براي بسياري از مردم غير قابل درك است جوان ونوجوان امروز چيزهايي را مي پسندد كه با 

 سليقه و ذايقه نسلهاي پيشين تفاوتهاي ماهوي و فاحش دارد 
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دانش و خصوصيات اخالقي، رفتارهاي اجتماعي و آرمانهاي او بسيار متفاوت از ايده آلهاي بزرگترهاي اوست سطح اطالعات و 

عاليق و نوع تفكر اين نسل آنچنان متفاوت از نسلهاي پيشين است كه او را در موقعيت ممتازي قرار داده است با اين حال در 

 رفتارهاوديدگاههاي همين نسل نيز دگرگونيهاي اساسي و ساختاري در حال شكل گيري است كه بخش عمده آن متاثر از

ورود و شيوع فناوري نوين ارتباطات يعني اينترنت و ماهواره است در واقع يكي از نقاط افتراق و جدايي اين نسل با نسلهاي 

پيشين،آشنايي، بهره گيري و انس و الفت با اين رسانه و فناوري ارتباطي است براي بسياري از مسووالن ، روانشناسان 

چيده رفتارهاي نسل جديد ،بسيار مشكل و طاقت فرسا است شايد به همين دليل اجتماعي،و حتي والدين درك مكانيزم پي

است كه هنوز اتفاق نظر كاملي در مورد نحوه مواجهه و برخورد با اين نسل در جامعه بوجود نيامده است يكي از تهديد و 

يد مي كند و ديگري بر توسعه تحديد سخن مي گويد و ديگري از آزاد گذاشتن آنها ، يكي بر كنترل و نظارت بيشتر تاك

 ت و لوازم ارتباطي اصرار مي ورزدامكانا
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