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شناسیروانیوفرهنگیدرخانوادهآسیب،هایاجتماعیمجازیشبکه



  *علی اسالمی

 ** زهرا جهانگیر



 چکیده

و  ترین نهاد موجود در جامعه، متأسفانه فضای مجازی، اینترنت رغم عزم جامعه جهت منسجم نگاه داشتن کانون خانواده به عنوان بنیادی علی

های روانی و فرهنگی بسیاری در  بسیاری از کارکردهای خانواده را دچار اختالل نموده و منجر به آسیب های اجتماعی مجازی در ذیل آن شبکه

های فرهنگی خانواده و روابط میان اعضای خانواده و به خطر  های عمیق و اساسی در ارزش خانواده گردیده است و نیز منشأ بروز دگرگونی

های اجتماعی مجازی در دنیای کنونی به عنوان یکی  درصدد است با توجه به اهمیت و جایگاه شبکه این مقاله. افتادن بنیان خانواده شده است

ی دانش، افکار و اندیشه به این سواالت پاسخ داده شود که  های برقراری ارتباطات و تبادل اطالعات و ابزار مناسب توسعه ترین راه از مهم

توان از تأثیرات زیانبار آن پیشگیری نمود؟  های آن دارد؟ چگونه می بر خانواده و کارکرد های اجتماعی و فضای مجازی چه تأثیراتی شبکه

ای و پیدایش جرایم  المللی و ارتباطات ماهواره بین های چنین پاسخ به این سوال که قوانین موجود در جامعه با وجود گسترش شبکه هم

زمینه در نظر گرفته است؟ در راستای پاسخ به این سواالت این پژوهش درصدد  هایی را در این برای مجرمین چه مجازات ،(مجازی)سایبری

  و اصلی  های کلی بندی های اجتماعی، معایب آن را در چند مرحله شناسایی نموده و در دسته است با در نظر گرفتن مزایای استفاده از شبکه

های روانی و فرهنگی در حیطه فردی و اجتماعی به  هایی که در زمینه ان آسیبیبندی نماید تا از خالل آن میز قرار دهد و سپس آنان را  اولویت

های مناسبی در جهت  کار ها، جهت حل هر چه بهتر این مشکل، راه شود را مورد بررسی قرار دهد و پس از شناخت آسیب خانواده وارد می

امل شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد تا از تأثیرگذاری عوامل مخرب برای پاسخ به هر کدام از این عو ها پیشگیری و یا کاهش این گونه آسیب

 . به حداقل ممکن کاهش یابد های اجتماعی مجازی در خانواده  های استفاده از این شبکه جلوگیری شود و معضالت و آسیب  از آن  ناشی

.های روانی و فرهنگی آسیب های اجتماعی مجازی، خانواده،  ، فضای مجازی، شبکه اینترنت :واژگانکلیدی
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Abstract 

Despite constant efforts to keep families together as the most basic social institution, the phenomena of 

the cyber space, internet and social networks have recently impaired family function, causing cultural and 

psychological damages to families. Giving rise to unexpected changes in fundamental cultural values, 

social networks have compromised familial relations and bonds. Given the importance of cyber social 

networks in the modern world as the foremost means of communication and information exchange, the 

present study aimed to evaluate the adverse effects and changes caused by social networks regarding 

families and their function. Moreover, we investigated the preventative measures and available 

punishments for cybercrimes, considering the expansion of international networks and satellite 

communications. Apart from determining the advantages of social networking, the current research aimed 

to identify the shortcomings and flaws of this concept in several stages through general classification and 

prioritization. As a result, the extent of cultural and social damages in the individual and community was 

verified, contributing to determining proper solutions in order to prevent and minimize these problems, 

particularly in families.  
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 مقدمه

با تصّور این که اطالعات موجود در   ارانب پائولتوسط  ۷۷۱ دهه  نیمه از یافتن آن و عمومیت ۷۹۱ با پیدایش اینترنت در دهه 

های  استفاده از اینترنت و شبکهباید گفت در ایران   ۷۹  سال از آنپیدایش  و با یکدیگر در مبادله هستند  سطح جهان به راحتی

 مختلف اقشار میان در الکترونیکی تبادالت امر این شدن شمول جهان باو  استبه طور قابل توجهی افزایش یافته  اجتماعی مجازی

- در امنیت فرهنگی  بسزایی  نقشتأثیر و  پدیده اینترنت، امروزه. گسترش یافته است جهان سطح در ارتباطات و گرفته رونق

ای  ته است به گونهداش تجارت الکترونیک چنین همو کمک به توسعه علم  ،اجتماعی -های سیاسی   افزایش کسب آگاهی اجتماعی،

پیدایش  چنین همآوری در تکنولوژی و اگر چه اختراعات و نو .و یا انکار نمود حذف از زندگی شهروند امروزیرا   توان آن نمیکه 

ده صحیح از ارفته است اما عدم استفمراحل زندگی شکل گها جهت پیشرفت و موفقیت در  انسان اینترنت به منظور رفاه و آسایش

و نادرستی در فرهنگ، اعتقادات  ییراتتغآسیب قرار داده بلکه باعث ایجاد  موردها را  آن نه تنها جسم و جان و اخالق انسان

  .خواهد شداجتماعی افراد  یرفتارها

ها صورت گرفت و به مرور  میان آن ها و منابع تحقیقاتی ارتباط دانشمندان و تبادل داده ای جهت به عنوان وسیله اینترنتابداع 

های  و فضای جدیدی جهت فعالیت بخشد ءلکترونیکی ارتقابرقراری ارتباط بین افراد از طریق پست اخود را تا سطح  زمان توانست

از جمله ابزارهایی که  ،آورد وجود بهرا  کنندگان مصرفبرای  گیری پیابزار  چنین همتجاری در امور نقل و انتقاالت مالی، بازاریابی و 

های پست  گوی آنالین، سرویسو گفت افزارهای نرمها،  ها و وب سایت بالگتوان و پا به عرصه گذاشت می امورجهت انجام این 

 .گرفته است را نام برد قرار کاربران اختیار درکه  …های اجتماعی مجازی شبکهالکترونیک و 

اجتماعی  های شبکهد، درآی اصلی یکاربردکه جنبه اجتماعی اینترنت به صورت  این پدیده را نداشت انتظار کس در حالی که هیچ

به  توان میاین موضوع در بین کاربران اینترنتی چنان مورد استقبال قرار گرفت که به جرأت . به عرصه وجود گذاشتند پا مجازی

در نظام اجتماعی  شگرف یتحول توانست اخیر های سالارائه شده در اینترنت و وب که در  های سرویسیکی از تأثیرگذارترین  عنوان

 .، از آن یاد کردآورده وجودکشورهای مختلف جهان به 

و  کسب چنین همی و اجتماعی و گ، فرهنبه عنوان ابزاری مفید جهت آموزش، تعلیم، رشد علمی توان از اینترنت در حالی که می

فروپاشی  فساد و ،ابزاری قدرتمند جهت تخریبتواند  ینه را نیز باید در نظر داشت که اینترنت میتبادل اطالعات یاد نمود این گز

سهولت دسترسی آن از  چنین هم وسیع آن و ی گسترهسفانه که متأ گرددجامعه فرهنگ یک  نیز ر میان افراد ود ها خانواده نبنیا

اجتماعی مجازی توانسته هر چه بیشتر  های شبکهقشر جوان و نوجوان از  طریق تلفن همراه و استقبال گسترده کاربران خصوصاً

و تعارض در  افراد گیری شخصیت اعتیاد به اینترنت باعث به وجود آمدن اختالل در شکل. اطبان خود را مورد آسیب قرار دهدمخ

است که  های پوچ و بیهوده از سوی افراد فرصت طلب شده افراد با وعدههای جنسی از  سوء استفاده چنین همهنجارها و ها و  ارزش

بین بردن تعامالت رودرروی  باری در میان افراد جامعه شده و از طرفی با از های روانی زیان باعث به وجود آمدن آسیبهمین امر 

های  آسیب های بیگانه، و نمایش الگوهای غلط فرهنگ های روحی و روانی و سایر آسیب ، کاهش روابط دوستانه و خانوادگیفردی

از سوی  به توجه شدید فرد احساس نیاز زمینه سازین امر همفرهنگی بسیاری را در میان افراد جامعه به وجود آورده است که 

 نابهنجاری فرهنگی ساز و زمینه خواهد شد و نیز باعث دلزدگی از فرهنگ خودیو احتمال شکست در زندگی میان آنها  دیگران

ها و ارائه راهکارهای مناسب جهت اتخاذ  با شناسایی برخی از این آسیب هش در نظر داردواین پژ به همین منظور. گردد می

 . از بروز آنها تا حدودی جلوگیری به عمل آورد و مسئوالن  های دقیق توسط والدین ریزی تصمیمات صحیح و برنامه
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هایفرهنگیوآسیبفرهنگ

اند و همین امر سبب گردیده  ای داشته توجه ویژه شناسى فرهنگ و فرهنگواژه  به اندیشمندان و شناسان جامعه و شناسان انسان

 شده بیان فرهنگ از تعریف ۷۱۱ از بیش تاکنون که نحوى به ،ارائه گردد انسانى مهم مقوله این از گوناگونى و معانی تعاریفاست تا 

این  از هرکدام یک باز اما شود ارائه شده دیده میتعاریف  در مشترکی که نقاط وجود استخراج باید متذکر گردید که با .است

  .اند تأکید داشته انسان زندگی از ای خاص بر جنبه تعاریف

که متضمن دانش، اعتقادات، هنرها، اخالق، قوانین آداب و رسوم و  کند میتعریف  ای پیچیدهفرهنگ را مجموعه "فرهنگ ابتدایی

اما به دنبال تشکیل  ."نماید میه است که انسان به عنوان عضوی از یک جامعه تحصیل و عادات مکتسب ها قابلیتو  ها تواناییکلیه 

فرهنگی و اعالم دهه جهانی توسعه  های سیاستدر رابطه با   ۷۹ کنفرانس جهانی فرهنگ و توسعه در مکزیکوسیتی در سال 

نا به توصیه کنفرانس مزبور فرهنگ را باید در ب. تغییر یافت” فرهنگ” از طرف سازمان ملل مفهوم  ۷۷۹ تا  ۷۹۹ فرهنگ از سال 

 های شکلو نیز  ها دانشو  ها سنتاز  ای مجموعهمفهوم گسترده و به منزله بافتی پیچیده و با روابطی متقابل در نظر گرفت که 

 :از ،طبق تعریف این کنفرانس فرهنگ عبارتتر دقیقبه عبارت . متفاوت بیان و تحقق فرد در بطن جامعه استوار است

نه تنها . کند میممیزه روحی، مادی، فکری و عاطفی است که یک جامعه یا گروه اجتماعی را مشخص  های مشخصهمجموع کامل "

 :حسینی نجاتی). "شود میو اعتقادها نیز  ها سنتارزش،  های نظامشامل هنرها بلکه شامل اشکال زندگی، حقوق اساسی انسانی، 

 ۷۹۷).  

 برقراری شیوه کننده بیان و یابد می معنی افراد میان تعامل در جامعه سطح در که است ای مقوله فرهنگ گفت توان می کلی طور به

  تجارب، افراد، که است فرهنگ مبنای بر. است کردن زندگی روش راه و شیوه کلی طور به و جامعه آن افراد میان تعامل و ارتباط

 رفتار و گفتار در که دانست فکری نظامی توان می را فرهنگ. کنند می مبادله یکدیگر با را خود های ارزش و اصول عقاید، تصورات،

 شرایط از بسیاری از که دگرگونی و تحول حال در است ای مقوله فرهنگ منظر، این از. دگرد می متجلی جامعه ی زیرمجموعه افراد

 که است ای گونه به فرهنگی اطالعات و ها داده انتقال سرعت امروزه .پذیرد می تأثیر جامعه بر حاکم سیاسی و اقتصادی اجتماعی،

. است داده قرار خود مخرب های آسیب یا و سازنده و مثبت ثیرتأ و نفوذ ،لطهس تحت را گوناگون های فرهنگ ،کوتاهی زمان مدت در

 منظور به فرهنگی های آسیب روز به شناخت رود، می شمار به ملت آن ثبات و بقاء ارکان از ملتی هر فرهنگ که جا آن از

 .رسد می نظر به ضروری و مهم امری بیگانگان فرهنگی هجمه مقابل در موقع، به و مناسب درمان یا و گیری پیش

 سازنده و دهنده شکل عناصر و دارند، فرهنگی لعاب و رنگ که پردازد می عواملی و ها آسیب بررسی به فرهنگی شناسی آسیب

 شده، نهادینه مرور به ها کنش و رفتارها قبیل این. دهد می قرار خود ثیرتأ تحت را جامعه یک افراد رایج های کنش و رفتارها عادات،

 جدید نوع از فرهنگ گیری شکل به سرانجام و فرهنگی استحاله به نتیجه، در و کند، می پیدا را جامعه بر حاکم سنن و آداب حکم

 درون از است ممکن فرهنگی واالی و اصیل های ارزش شدن رنگ کم خطر .دارد بارز تفاوت اصیل و اولیه فرهنگ با که انجامد می

 الگوهای و ها ارزش پذیرش برای آمادگی یا و پذیرش از تواند می که گونه همان شود، جامعه فرهنگی ساختار متوجه جامعه بطن و

 می وارد جامعه یا ملت یک فرهنگ روبنایی لمسای بر که خسارتی و تخریب میزان از نظر صرف. گردد ناشی بیگانه فرهنگ وارداتی

 و تضعیف فرهنگی های آسیب ابربر در را افراد مقاومت که کنند می رسوخ جامعه یا ملت آن اصیل نگفره متن در چنان آن سازند،

 اینکه به توجه با امروزه حتی و نبوده پوشیده کسی بر جامعه در آن تأثیر و فرهنگ اهمیت راستا همین در .گردانند می پذیر آسیب

 اجتماعی یموجود عنوان به انسان همواره و است بوده "فرهنگ" گرفتن قرار حاشیه در دلیل به آمده بار به مشکالت از بسیاری

 .است نیازمند "فرهنگ" به روانی و روحی آرامش به نیل و شکوفایی و رشد هتج متعالی
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خانواده

و  ارائه گردیده استمفهوم خانواده تعاریف گوناگونی از  د کهگرد مشاهده می، شودشناسی مراجعه  به منابع واژه که زمانی

به تعدادی از این در این پژوهش که  اند ارائه داده آنبر اساس تخصص و نیازشان، هر کدام تعریفی از  شماری بی نظران صاحب

:پردازیم تعاریف می
یک واحد اجتماعی، ناشی از ازدواج یک زن و یک مرد که فرزندان پدید آمده از آنها آن را تکمیل  انسانیاز دید جوامع  خانواده

همراه ، تمایل سببی، و یا مکان زندگی مشترک خونی هم که با یکدیگر از طریق باشد از افراد گروهی تواندمی یاو  باشد می کنند می

کودکان  پذیری جامعه خانواده در بیشتر جوامع، نهاد اصلی. دارندوابستگی  باهمو  آیند میسقفی گرد هم  و منافع مشترک زیر باهدف

خانواده یا خانوار به گروه دو یا چند : کند چنین تعریف میآمار جمعیتی خود، خانواده را   نیز در( ۷۷۱ )سازمان ملل متحد . است

کنند؛ درآمد مشترک برای غذا و دیگر ضروریات زندگی دارند و از طریق خون،  شود که با هم زندگی می ای اطالق می نفره

  ( ۷۹ :۱ ،اعزاری).فرزندخواندگی یا ازدواج، با هم نسبت دارند

خانواده گروهی است متشکل از افرادی که »: دهند این تعریف را برای خانواده ارائه می "انوادهخ" تحت عنوان در اثرشان  برگس و الک

زن، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط  ر،عنوان شوه با یکدیگر به( ن فرزندعنوا به)از طریق پیوند زناشویی، همخونی و یا پذیرش 

خانواده گروهی » نیز معتقد است که۹  آیور مکروبرت . «.کنند متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می

خانواده پیوندی » :نویسد می ۹لوییروبرت هری .«است دارای روابط چنان پایا و مشخص که به تولید مثل و تربیت فرزندان منجر گردد

  ( ۷  :۷۹۷ ساروخانی،) .«است ویب جامعه قرار گرفته است، مرتبطاست که با نهاد ازدواج، یعنی صورتی از روابط جنسی که مورد تص

که هسته اولیه آن را  کند میشخصیت مدنی، حقوقی و معنوی معرفی  دارای افراد، از متشکل گروهی را خانواده ،یاسالمبینش 

وقتی زن و مرد عقد همسری بستند و قرار گذاشتند که یک عمر با هم زندگی کنند، و  دهد میازدواج مشروع زن و مردی تشکیل 

گونه روابط عاطفی بین آن دو، هم در تکوین و هم در تشریع موردنظر  این. کنند عواطف خاصی نسبت به یکدیگر پیدا می خود خودبه

باشد تا در کنار هم احساس امنیت و آرامش  برقرارپروردگار است و هدف خداوند این است که بین زن و شوهر، مهر و محبت 

 ( ۷۹۹ :۷۱مطهری،).نمایند

 در و است؛ یافته توسعه و شده پذیرفته غیرمذهبی و  مذهبی اجتماعی است که در همه جوامع، از  فرهنگی، مخانواده تنها نظا

 مردم اجتماعی حیات در است اجتماع از کوچک ای هسته که این با. است گوناگون های منزلت و پایگاه نقش، دارای مختلف جوامع

همه . و نهادهای اجتماعی است ها سازمانخانواده هسته اول همه  گفت توان میدارد به طور کلی  العاده فوق تأثیری و نقش

و  آداب و عقاید ،ها سنت همه. شود می مربوط آن به انسانیت شکوفایی و رشدو  مواریث انتقال ،مربوط به ایجاد تمدن های نقش

اثر وجودی مفید و یا زیان  تواندو این امر می گرددمنتقل می جدید نسل به خانواده طریق از اجتماعی و فردی های ویژگی ،رسوم

  .ی را به جامعه برساندبخش

فضایمجازی

 های جلوهکه با استفاده از  دانسته کامپیوترهااز  ای شبکهمحیط الکترونیکی یا محیط را در تمام تعاریف فضای مجازی، این فضا 

 که فاقد مادیت فیزیکی شود میکند اما ادعا  سازی مشابهجهان واقعی را  بعدی سه های واقعیتسمعی و بصری سعی دارد تا اشیاء و 

 روابط فضای از جدیدی نسل مجازی فضای ( ۷  : ۷۹ منتظرقائم،).است زمانی بیو  مکانی بیاز خصوصیات بارز این فضا  .باشد می

 مختلف سنین در بسیاری مردم. کنند باز جا مردم زندگی در خوبی توانسته به ندارند، زیادی خیلی عمر اینکه با که ستا اجتماعی

 هم با طریق این از واقعی، دنیای در دور بسیار های فاصله از و آمده هم گرد کنار مجازی فضای در متفاوت اجتماعی های گروه از و
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 چت کوتاه، های پیام الکترونیک، پست ،یافته افزایش اینترنت طریق از دیگران با ارتباطی های روش امروزه. کنند می برقرار ارتباط

 روزانهکه این امر باعث شده  اند شده اجتماعی روابط حفظ و گسترش برای هایی روش ،ها بازی و های الکترونیکی پایگاه ها، روم

 اجتماعی ارتباط برقراری اینترنت، اصلی کاربردهای از یکی .استفاده نمایند اینترنت از دنیا سراسر در نفر میلیون چهارصد به نزدیک

 از و است استوار متن بر اساساً مجازی، فضای در ارتباط که باشد آن اینترنتی های ارتباط اصلی عیب شاید. است دیگران با

، اما راه را برای برقراری ارتباط آسان و هموار ساخته که این امر است بهره بی رو در رو های تعامل در شنیداری و بصری های نشانه

 .جوانان شده است خصوصاًسنی  های ردهباعث جذب بیشتر مخاطبین در تمام 

 کدام هر که هستند مدرن های رسانه مجازی، فضای ای، ماهواره های شبکه با مواجه خود فرهنگی سبد در ایرانی های خانواده امروزه

 تمرکز تمام تخصصی طور به ای ماهواره های شبکه از بعضی. اند گرفته هدف را اههخانواد در تأثیرگذاری فرآیند از بخشی خود نوبه به

 مقابل در گسیخته و سامان بی های خانواده ترویج: از عبارتند ها شبکه این های برنامه مشترک پیام و گذاشته خانواده مقوله بر را خود

 فرهنگ ترویج ازدواج، از پیش پسر و دختر جنسی روابط دادن جلوه عادی یکدیگر، به همسران خیانت سازی عادی خانواده، ساختار

 های برنامه در ایرانی مخاطبانی که پیامدهای است بوده دختران برای جنین سقط دادن جلوه عادی و ازدواج جای به باشی هم

 .است کرده ایجاد شناسی کار جامعه برای را بسیاری های دغدغهآن مواجه هستند  و اجتماعی با ای ماهواره های شبکه

 برقراریدسترسی و  برای را محدودیت ،حداقلیعو سر ساده بسیار ورود ارتباطات، پرشتاب عصر عنوان به جدید عصر معرفی با

 های یگاهپا به دسترسی .است آورده وجودبه مکانی  و زمانی محدودیت وجودبدون  را مختلف اشکال به دنیا سراسر با ارتباط

.) برشمرد توان این عصر می های یژگیو از را و مذهبی هنری، فرهنگی، علمی، اقتصادی، های یتفعال در شرکت و مختلف اطالعاتی

  ( ۷۷۱  ،اکبریان و یآرا کشتی

مجازیاجتماعیهایشبکه

ای کلیدی در  سرعت به شیوه به به بعدطرح کرد و از آن م ۱ ۷ در سال  ۷بارنز. ای. یجین بار اولمجازی را  اجتماعی های شبکه

، دکنن به این صورت تعریف میرا اجتماعی سنتی، یک شبکه اجتماعی  تئوری شبکهدر. ردیدل گیبدتتحقیقات و مطالعات 

اند  متصل یکدیگر ار اجتماعی بهد ای از روابط معنی مجموعه توسطها که  ای از نهادهای اجتماعی که شامل مردم و سازمان مجموعه

ها و روابط  دوستی نظیرشکل سنتی خدمت شبکه اجتماعی بر انواع روابط . ها تعامل دارند گذاشتن ارزش و با هم در به اشتراک

 ین و ارتباطات کامپیوتر واسط متمرکزالبیشتر بر جامعه مجازی آن اجتماعی خدمات شبکهامروزه اما  داردچهره به چهره تمرکز 

 .است

آورد تا کاربران بتوانند  می فراهم را یاتهایی هستند که امکان پایگاه یا مجموعه پایگاه اینترنتیمجازی یا اجتماعی  های شبکه

 شریکها با آنان  این افکار و فعالیتدر  نیزو دیگران  گذاشتهرا با دیگران به اشتراک  یشهای خو ها، افکار و فعالیت مندی عالقه

یا و عمومی  یآورد که توصیفات ی بر وب است که این امکان را فراهم مینهای مبت ای از سرویس اجتماعی، مجموعه شبکه. شوند

و از میان  گذاشتهها به اشتراک  ، منابع خود را با آننماینداعضای شبکه ارتباط برقرار  سایر، یا با ردهبرای خود ایجاد کرا خصوصی 

 Boyd& Ellison) ,(2007:200 .نماینداستفاده  ها از آن ت جدیدالافتن اتصاافراد، برای ی سایرتوصیفات عمومی 

ند که از یک سایت ساده مانند موتور ا هایی اجتماعی سایت های توان گفت شبکه های اجتماعی می طور کلی در تعریف شبکه به

گذاری را به کاربران خود ارائه  اشتراکبه نوعی  ...دن امکاناتی مانند چت و ایمیل و نمواضافه استفاده کرده و پس از جستجوگر 

های اجتماعی، محل گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت است که بدون توجه به مرز، زبان، جنس و فرهنگ، به  شبکه. دهند می

اجتماعی در فضای  تمالافزایش و تقویت تعا با هدفهای اجتماعی  در واقع شبکه. پردازند میبا یکدیگر عات التعامل و تبادل اط

شخصی و  عاتالاطگیرد مانند عکس کاربر،  ی که بر روی پروفایل افراد قرار میعاتالاطبه طور کلی از طریق . اند مجازی طراحی شده
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د های کاربردی مختلف مانن های دیگران را ببینند و از طریق برنامه توانند پروفایل کاربران می. شود می آسانبرقراری ارتباط  ،قالیع

 et al, 2009: 228) (Pempek & .نمایندایمیل و چت با یکدیگر ارتباط برقرار 

در   انقالب اطالعات، تبادالت اطالعاتی .فرایند تاریخی مستقل هستند سه یاجتماعی محصول همگرای های به اعتقاد کاستلز، شبکه

، تجارت ریزی برنامهبه   و اقتصاد متکی داری سرمایهتجدید ساختار  چنین هم سراسر جهان در کمترین هزینه و کمترین زمان

های اجتماعی  شدند تا شبکه وجبم آیندفر سه نای .۱ ۷ دهه های فرهنگی نهضت و در نهایت  داری الکترونیکی کترونیکی، بانکال

 (۷۹۷ :۷۱ ،کاستلز ). مجازی تولد یافته و رشد کنند

مجازیهایاجتماعیشبکهوروانیشناسیفرهنگیآسیب

پیشرفت جامعه و هم در  جهتهم در  تواند میاست که همواره  شماری بیاجتماعی مجازی دارای مزایا و معایب  های شبکه

فرهنگی ،اجتماعی و روانی آن نقش به سزایی داشته باشد که در جهت درک بیشتر آن به توضیح چند مورد از مزایا و  رسانی آسیب

 واقع شود را مؤثر بتواند اجرا به موقع  آن صورت دردر جهت پیشگیری که  ی مناسبیهاز راهکارو در پایان نی پرداختهمعایب آن 

  .دهیم میارائه 

مجازیاجتماعیهایشبکهیمزایا(الف

 :پردازیم می  نکات مثبت بسیاری دارد که به توصیف بخشی از آن و مزایا و اثرات مثبت فضای مجازی

 سوی به را افراد ،ای شبکه ی جامعه و دیجیتالی فناوری زیرا است، داده قرار  خالقیت ظهور ی عرصه در را آن مجازی فضای مثبت نقش

 جدید چیزی ساختن در جمعی یا فردی صورت به خالق، و فعال نقشی اتخاذ با را افراد توانند می آن در که است داده سوق ای زندگی

 را اینترنتی کاربران اینترنت، بخشی آزادی کیفیت ..نماید کمک خویشتن خودیابی به و دهد شرکت آفرینی هم فرایند در و سازد سهیم

 همگان که است کرده خلق را محیطی همواره اینترنت .بپردازند ارتباط و گروهی های فعالیت بازی، تجربه، تفکر، به تا کند می دعوت

 و کنترل نبود زمان، مکان، محدودیت رفتن میان از .بزنند خالقیت و ابداع به دست خود استعدادهای و ها توانایی بر تکیه با توانند می

 ابری، .)کند می فراهم خالقیت بروز برای را مناسبی فرصت اینترنتی های محیط گوناگون تنوع و پردازی خیال امکان ماندن، ناشناس انتقاد،

 ۷۹۹)  

  
 اجتماعی های شبکه در افزایش قدرت تحلیل و تقویت روحیه انتقادیانتشار سریع و آزادانه اخبار و اطالعات،  از جمله  ارتباط جهانی

 های شبکه توسط افراد با آشنایی و جغرافیایی مرزهای از عبور امکان چنین هم. کرد تلقی مزیت یک توان می را سانسور بدون

 اجتماعی، های رسانه در مختلف های زبان وجود طرفی از. است کرده فراهم را بشری مختلف های فرهنگ و ها تمدن مهد اجتماعی،

 با و بگذارند عموم دید معرض به را خود جامعه بر حاکم فرهنگ توانند می که کند می فراهم را جامعه افراد تمام حضور امکان

 با تا آورند فراهم را هایی محیط چنین در حاضر کاربران ذهن و تفکر قوه پویای و سیال جریان جمعی خرد تقویت و گیری شکل

 چه هر پس. دهند  افزایش آنان در را اجتماعی های کنش و ها مشارکت مجازی های شبکه محتوایی و تبلیغی کارکرد از گیری بهره

 تر محتمل مشترک، و همسو حرکت و ها دیدگاه نزدیکی و تعامالت و همراهی باشد، تر انبوه و بیشتر ها، شبکه در اعضا و افراد پیوند

 باعث که باشد می آشنایان و دوستان با مستمر مجازی ارتباط مجازی،اجتماعی  های شبکه مزایای از دیگر یکی. شد خواهد

 بسیار ها آن از یا نداریم خبر آنها از است بسیاری مدت که را آشنایانی توانیم می ما. است  شده ما ارتباطات دامنه شدن تر گسترده

 یکدیگر عقاید و سالیق ها، فیلم ها، کتاب از توانیم می. بگیریم سر از آنان با را معاشرتمان و کنیم پیدا مجازی فضای در هستیم، دور

 گیر وقت بسیار تر پیش کارها، این که حالی در. کلیک چند با هم  آن بگذاریم؛ اشتراک به دوستانمان سایر با را آنها و کنیم استفاده

 از پیست کپی که مواردی این جهانی عرصه در اخالقی و انسانی های ارزش توسعه و تبلیغ. داشتند فراوانی حوصله به نیاز و بودند

 جرئت بهکه  ستا اجتماعی یها شبکهمهم  های یتقابلاز . باشد می مشخص کامالً رنگ طوسی زمینه داشتن دلیل به هست اینترنت

نی، اعتقادی، دی یها ارزشجهت تبلیغ و اشاعه  المللی ینب، فراهم کردن فضایی است تاکنون مورد غفلت واقع شده گفت توان یم
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 استقبال  با اخالقی و انسانی، یها ارزشدر صورت تبلیغ صحیح  را اجتماعی یها شبکهبسیاری از کاربران  تواند می انسانی و اخالقی

 افزایش ،شاگرد و استاد بین روزی شبانه ارتباط ایجاد و آموزش فرایند در سرعت افزایش .قرار دهد خود کرده و تحت تأثیرمواجه 

 افراد سوی از شدن حمایت کاال، و خدمات عرصه و گرفتن جدید، شغل کردن پیدا ،سایبری فضای در صداقت و صمیمیت اعتماد،

اجتماعی  های شبکهاز مزایای دیگر  توان میرا   شخصی یا و کاری مسائل درباره هایی حل راه و پیشنهادات گرفتن یا دادن همفکر،

 .تلقی کرد

 مجازیاجتماعیهایشبکهمعایب(ب

ی یها آسیبتواند  می گردیدآنها اشاره  از که به تعدادی یعالوه بر فواید اجتماعی مجازی های شبکه و فضای الکترونیکی و اینترنتی

به توصیف آنها  برای درک بهتر که شته باشدو فردی، اقتصادی و سیاسی به همراه دا  اجتماعی، روانیفرهنگی و  های در زمینه

  .پردازیم می

  تا   میلیون استفاده کننده از اینترنت در آمریکا  ۱۹ز میان ا .باشد می اعتیاد به اینترنتاجتماعی  فرهنگی و های آسیب یکی از

اینترنت  روزافزونبا گسترش . (۹   :۷۷۱ اکبری،) هستند گیر گریبان زیادی معضالت با و اند شده اینترنتی اعتیاد میلیون دچار

درصد از آنها   ۷از اینترنت، جوانان هستند و  کنندگان استفادهکه بیشترین  دهد مینشان  ماننتیجه تحقیقات انجام شده در کشور

درصد نیز    درصد به منظور چک کردن پست الکترونیکی و  ۷۱های اینترنتی،  درصد برای بازی ۹ به خاطر حضور در چت روم، 

  (۷۹۹ ، دنگربابیا)هستند  دلیل جستجو در شبکه جهانیبه 

عناصر  در این باره باید گفت که. باشد می گیری شخصیت بحران هویت و اختالل در شکلمجازی،  های یکی دیگر از معایب شبکه

  ، ویژگی هویت شخصی. کنند را ایفا می  جمع هر یک در تکمیل شخصیت فرد نقش مهمی شخص، فرهنگ،:  گانه هویت یعنی سه

  ، و در نهایت هویت فرهنگیت مختلف قرار گرفتهها و اجتماعا هویت اجتماعی در پیوند با گروه. دهد میفرد را تشکیل  همتای بی

. است که در عمق وجود فرد به واسطه تعامل او با محیط پیرامون از بدو تولد تا کهنسالی جای گرفته است باورهاییاز  برگرفته

ترین این  عمده. منابع گوناگونی است تأثیر گیری هویت افراد تحت ، شکل شناسی همعاج نظران صاحبواقعیت این است که از نظر 

های گروهی با توجه به گستره نفوذ و فراگیری  از این میان رسانه ".مساالن استهای گروهی، مدرسه و گروه ه منابع خانواده، رسانه

عوامل  تأثیرو هویت افراد تحت   نظام شخصی گیری شکلها موجب شده است  گسترش تلویزیون، ماهواره. اند یافتهاهمیت ویژه   آن

(. ۷۹ ، خسروشاهیصبوری ) ".متعدد و گاه متعارض قرار گیرد

های اجتماعی را  ها و هنجار تغییرات تکنولوژی ارزش .اشاره نمودها ارزشرض اتعتوان به مجازی می های شبکهاین  از دیگر معایب

ورود اینترنت همراه با  اساساًچون . با این پدیده است دها برخور های فرهنگ از چالش  یکی .است داده قرار خود تأثیر تحت 

از عناصر موجود در این پدیده   جای که برخی  از آن. های دیگر به وجود آورده است های جدیدی را در کشور های غربی، چالش ارزش

های زیادی را به همراه داشته باشد،  گفت اینترنت آسیب توان میاست پس ( ایرانی -های اسالمی  ارزش)مغایر با فرهنگ خودی 

نشان داده شده که   در یک مطالعه تجربی شود میها  ورود اینترنت در حوزه خانواده موجب تغییر نظام ارزشی در خانواده مثالً

(.۷۹۱ زنجانی زاده،. )های خانواده شده است استفاده اینترنت موجب کاهش ارزش
 ۷۷۷  سال در. کرد بیان مجازی اجتماعی یها شبکه روانی معایب از دیگر یکی عنوان به توان یم نیز را جنسی یها استفاده سوء

 که گردید برگزار "اینترنت طریق از جنسی سوءاستفاده برابر در کودکان حمایت برای کارشناسی" عنوان تحت جهانی گردهمایی

 محتویات معرض در بیشتر کودکان کند، پیدا توسعه بیشتر اینترنت هرچه" است آمده آن در که شد یا قطعنامه صدور به منجر

 استفاده مورد اینترنت طریق از که پورنوگرافی و کودکان فحشای به مربوط محرمانه های یتفعال .گرفت خواهند قرار آن خطرناک

 (.۷۷۱ :۷  اکبری،) ."رود یم شمار به حاد مسائل از اکنون ،شود یم واقع

 و است شده فامیلی و دوستانه روابط جایگزین حقیقت در و گرفته را نزدیکان و دوستان جای اجتماعی، زندگی در ترنتاین امروزه

 یها ارزش از بسیاری گذرانند یم اینترنتی های یتسا در را خود وقت ها ساعت که افرادی .دارد افراد اجتماعی انزوای بر داللت
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 نتایج" .آورد یم روی فردی های یتفعال به و گذاشته کنار را خود اجتماعی های یتفعال دیگر فرد که چرا .نهند یم پا زیر را اجتماعی

 کمتر اینترنت از که کاربرانی برعکس .است مرتبط اجتماعی ضعیف پیوند با اینترنت از زیاد استفاده که داد نشان شاندرز پژوهش

 (. ۷۹ خسروشاهی، صبوری) ."دارند بیشتری ارتباط دوستانشان و الدینو با یا مالحظه قابل طور به ،کنند یم استفاده

استفاده  به طوری که دهد میرا کاهش  رودررویا  فرد فردبهتعامالت اجتماعی مجازی  های شبکهعدم استفاده صحیح از اینترنت و 

 صورت به که افرادی با گذراندن برای تری کم وقتشود که فرد  باعث می تنها نه اجتماعی های شبکه و اینترنت از  فرد بیش از حد

 به فرد ببینند که زمانی  خانواده اعضای و دوستان بلکه خواهد شد دارند حضور وی خصوصاً در خانواده اطراف در فیزیکی

نا امید شده و ناراحت  ویاز محبت  دده میاهمیت  ها آنبیش از اجتماعی مجازی  های و شبکه موبایل الکترونیکی، های دستگاه

 .خواهند داشتفردبه صرف وقت و بودن در کنار  تری کمدر نهایت هم افراد تمایل . خواهند شد

 ای گونهبه  دهد نیاز به توجه را به شدت افزایشاحساس  تواند میاستفاده بیش از حد از اینترنت بخصوص فضای اجتماعی مجازی 

تبدیل به  کنند از آن استفاده میی که دافرادر تواند  میبه راحتی فضای مجازی  غیرمفید درهای و استاتوس ها پستارسال که 

را  افرادزندگی  تواند میهای متعدد به دست آوردن الیک بیشتر و کامنتبرای  پایان بیرقابت . مخرب در زندگی شود عادتی زننده و

که با تالش و پشتکار  اکثر جوانان به جای اینکه  ای گونهسازد به  هداف زندگی واقعی منحرفرا از ا فردو  به نابودی بکشاند

از  هایی شبکهدر دنیای مجازی و  ای ستارهبه فوق  دهند میالزم برای رسیدن به اهداف عالی خود را کسب کنند ترجیح  های مهارت

 .دهد به افسردگی را افزایشر ابتال خط تواند میامر  این و شوند تبدیل …و  اینستاگرام ،قبیل فیس بوک، توییتر

اعتیاد گونه دارند نسبت به افراد عادی احساسات منفی بیشتری از جمله افسردگی را  ای استفادهاجتماعی  های شبکهافرادی که از 

 بهتر است به خود استراحتی بدهید و چند کنید مییا کمی احساس افسردگی  اید شدهکه غمگین  کنید میاگر فکر . کنند میتجربه 

 . ویدش دور اجتماعی های شبکه از و بگذارید کنار را اینترنت روز 

اجتماعی بیش از روابطی  های شبکهاحتمال شکست روابط موجود در  به این موضوع اشاره کرد که توان میآن  های آسیباز دیگر 

زمانی که یکی از زوجین بیش از حد درگیر یک شبکه اجتماعی شود همسر او تمایل  که طوریبه  ست که در دنیای واقعی داریما

طوالنی و در نهایت مرگ  های بحثمنجر به  تواند میبیشتری برای نظارت و کنترل اعمال و رفتار او خواهد داشت که این موضوع 

 .رابطه شود

الکترونیکی  های دستگاهکه از صفحه نمایش  نوری چرا که آسیب کندروابط خانواده را دچار  تواند میاستفاده موبایل قبل از خواب  

همراه  های گوشینور با . که اآلن وقت خواب نیست کنند میذهن را فریب داده و به آن القا  شود میساطع  فردمختلف به چشمان 

 حال ،ترشح شود بایست میکه این هورمون از نظر علمی دو ساعت قبل از خواب  شود میترشح هورمون مالتونین بسیار کم 

و خواب به تعویق  کند میو چرخه خواب تغییر  شود نمیاین هورمون ترشح  خورد میهنگامی که نور موبایل در شب به چشم 

، عصبی شدنمانند  شود یمجسمی و روانی شخصی ایجاد  های آسیب ریزد میخواب به هم  ی چرخهوقتی هم که  افتد می

و با افراد خانواده  خانواده در وی روابط است عصبی که فردی... و ، لرزش دست صبری کمپرخاشگری، نداشتن تمرکز، حالت تهوع، 

.نمایدیب آس دچار را خانواده روابط تواند می خواب از قبل موبایل شبانه عادت بنابراین .دگرد می اشکال دچار خود به خود

فرهنگیوروانیهایآسیبکاهشویپیشگیریهاراهکار

 اجرای صورت در که اند شده مطرح راهکارهایی مجازی فضای در  فرهنگی و روانی های یبآس کاهش و پیشگیری منظور به

  .شوند واقع ثمربخش توانند یم مناسب و موقع به

ی را برای مقابله با این یها راه حل است شکل گرفته روانی، اجتماعی و فرهنگیهای  رفتارکه با هدف کنترل  های اینترنتی کمپین

های را در محیط مجازی  که قوانین را به روز کنند که چه حرف است ها این ترین پیشنهاد به دولت مهم. کنند میپدیده پیشنهاد 

 عالوه به. هستند قدیمی ، رنمد های پدیده برای آنالین پراکنی نفرت بسیاری از قوانین امروزه ما درباره .مطرح کرد شود می

 از داد آموزش کاربران به باید طور همین. کنند برخورد ها دهنده آزار با بپذیرند و را بیشتری مسئولیت باید هم اجتماعی های شبکه
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 ها خانواده با آزارهای اینترنتی راه مقابله ترین مهمکه در این راستا  کنند حمایت شوند می اینترنتی آزارهای قربانی که  کسی

یفای نقش دوست برای آنها و با ابا حضور پر رنگ خود کنار فرزندان و  هستند، والدین همعارکن در ج ترین مهمزیرا  باشد می

های کاذب و عشق و محبت در  های سالم و جذب آنها به گونه که دیگر به دنبال سرگرمی عواطف و محبت و سرگرمی گیری شکل

اجتماعی را برای فرزندانشان و جامعه به همراه داشته  های آسیبسهم بسیار مهمی در کاهش  توانند می اینترنت نباشند

ی درست استفاده از هر وسیله جدیدی که  و تربیت آنها و آموزش طریقه سازی فرهنگخانواده و مراکز آموزشی با  بنابراین.باشند

  .از انحرافات جلوگیری کنند توانند می ردگی میقرار و مورد استفاده تمامی اقشار  شده  وارد بورس جهانی

در واقع از طریق آموزش به کاربران برای تشخیص . کنترل کرد را انحرافات این از بخشی توان می اینترنتی جرأیم به حقوقیرویکرد 

های  قرار دهند زیرا شبکههای اجتماعی  محرمانه و این که بدانند کدام اطالعات را نباید در شبکها اطالعات محرمانه از اطالعات ن

 ما به اطالعات توانند مینیز  یم دیگراندار  دسترسی دیگران به اطالعات ماسویه است و همان اندازه که  دوملی و امجازی تع

 ( ۹ : ۷۹ جاللی، . )این مشکل قابل حل است ندداشته باش  دسترسی

سازی برای کاهش پیامدهای آن نوجوانان و جوانان هستند، فرهنگکنندگان از فضای مجازی با توجه به اینکه بیشتر استفاده

تواند موثر واقع گردد و با استفاده از رسانی، آموزش نحوه استفاده صحیح از این فناوری میاطالع بنابراین. ضروری است

رهنگ سایبری و برگزاری ها، مجالت، نشریات برای نهادینه شدن فهای دیداری و شنیداری، روزنامههایی چون رسانه ظرفیت

های رسانی به والدین در مورد فناوریها به منظور آشنا نمودن و اطالعجلسات آموزشی از سوی مصادر امور فرهنگی در شهرستان

های آموزشی در مدارس جهت آگاهی دادن به با برگزاری کالس چنین هماجتماعی مجازی و  هایجدید به ویژه اینترنت و شبکه

های ی صحیح از آنها و تشویق به شرکت در فعالیتی استفادههای جدید و نحوهوجوانان در مورد مزایا و معایب فناورینوجوانان 

های فرهنگی و روانی فضای مجازی جلوگیری توان از بروز بسیاری از آسیباجتماعی و تقویت این گونه رفتارها توسط والدین می

 .کرد

آگاهی و هوشیاری بیشتر پلیس  ،ترنتی و اجرایی نمودن این قوانینبرخورد با مجرمان جرایم اینتر جهت  گیرانه وضع قوانین سخت

های  های دشمنان در این زمینه با پخش آگهی ای و اقدام در جهت ناکارآمد کردن دسیسه سایبری در مورد انواع جدید جرایم رایانه

ها در خصوص خطرات ناشی از  تلویزیون در جهت افزایش آگاهی خانوادهآموزنده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در رادیو و 

های کوتاه آموزشی درباره مزایا و معایب اینترنت از زبان ورزشکاران و هنرمندان  پخش برنامه چنین همآن و  جرایماینترنتی و 

با موضوع اینترنت و  هایی سریالو  ها لمفیو از طرفی ساخت و پخش  دهند میمحبوبی که عموماً جوانان آنها را الگوی خود قرار 

که در  آنها انواع خطرات موجود در فضای مجازی و راهکارهایی جهت  ای گونه به ای های رایانه بازیمزایا و معایب آن و طراحی 

استفاده از  .استفرهنگی و روانی فضای مجازی  های آسیبدر پیشگیری از  یآشنایی و مقابله با آنها تعبیه شده باشد راهکاری دیگر

 های آسیباز گزند  توان میو نهی از منکر به عنوان نوعی کنترل اجتماعی توسط هر شخص  معروف امربهدینی از جمله  های آموزه

 .سالم را از این نظر به وجود آورد ای جامعهو  نموده جلوگیریاجتماعی و فضای مجازی در خانواده و جامعه  های شبکه

قانونیدیدگاهازمجازیاجتماعیهایشبکهجرایمبررسی

.داردبه سزایی تأثیرات جرایمو اجرای مواد قانونی در قبال  ای رایانه جرایم  انواع مورد در سایبری پلیس بیشتر هوشیاری و آگاهی

ای، نسل سوم جرایم کامپیوتری، تحت عنوان جرایم  المللی و ارتباطات ماهواره های بین با گسترش شبکه۷۱دهه  اواسط در

توان مکمل جرایم کامپیوتری  به این ترتیب جرایم اینترنتی را می. است گرفتهیا جرایم در محیط سایبر شکل (مجازی)سایبری

یم در محیط مجازی معروف است، غالباً از طریق این شبکه جهانی به دانست، بخصوص اینکه جرایم نسل سوم کامپیوتری که به جرا

 (۷۹۷ ، باستانی) .پیوندد وقوع می

ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون  های رایانه هر کس به وسیله سامانه ـ71ماده

س دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دستر
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ریال ( ۱۱,۱۱۱,۱۱۱)ریال تا چهل میلیون ( ۱۱۱,۱۱۱, )شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون 

 .شد خواهدیا هر دو مجازات محکوم 

ای یا مخابراتی اکاذیبی را  هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ـ71ماده

منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خالف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص 

تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به  حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا

، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج (در صورت امکان)دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت 

 .شد خواهدا هر دو مجازات محکوم ریال ی( ۱۱,۱۱۱,۱۱۱)ریال تا چهل میلیون ( ۱۱۱,۱۱۱, )میلیون 

در قبال گرفته شده که  در نظر ای رایانهدر فصل پنجم قوانین مربوط به جرایم از مواد قانونی است که  ذکر شده در باال های ماده

 .رساند میبه سزای خود را  مجرمان  ،میاین نوع جرا

گیرییجهنت

های  شبکه. پیدا کرده استهای اخیر جایگاه قابل توجهی در بین افراد جامعه  مجازی در سال ارتباط از طریق فضایبرقراری 

ثیر تأ دهی به هویت آنها بی چنین در شکل به سزایی گذاشته و همثیر در زندگی فردی و اجتماعی افراد تأاجتماعی در ابعاد مختلف 

های روانی و فرهنگی  تر جنبه و از همه مهم سیاسی، یبر روی ابعاد اقتصادی، اجتماعتوان قاطعانه گفت که  میو حتی  است نبوده

 و افکار ی توسعه برای مناسب ابزاری مجازیاجتماعی  های شبکه و اینترنت حاضر حال در. ثیر گذاشته استافراد نیز تأ زندگی

نادیده  آن را توان نمی بنابراین گردد می محسوب آموزشی و فرهنگی سازی همسان و اطالعات و دانش انتقال و بشری های اندیشه

باشند از  ها دارای معایب و کارکردهای منفی فراوانی می با این وجود این شبکه .و از زندگی روزمره افراد جامعه حذف نمود گرفت

جدید و به طور کلی  مجازی های هویت گیری شکل و هویتی پذیری انعطاف روانی نظیر های آسیب افراد، خصوصی حریم جمله نقض

 های آسیب و اجتماعی مجازی های اینترنت و شبکه به اعتیاد ،یاجتماع واقعی های محیط از ماندن دور با انزوا هویت، بحرانایجاد 

در ارتباط با  .ها گروه و افراد سیاسی مشارکت کاهش و سیاسی اطالعات اشاعه ،های سیاسی و نظام ها دولت تضعیف نظیر سیاسی

 همسران، خیانت شوهر و و زن روابط سردی خانواده، بنیان شدن سست نظیر توان به مقوالتی میاجتماعی و فرهنگی آن  های آسیب

 از زدایی تقدس ترویج گرایی، ترویج همجنس طالق، والدین با فرزندان، و تعامل میان روابطکاهش  نامشروع، روابط دادن جلوه عادی

غربی و بیگانه و نادیده  های فرهنگ و هنجارها و ها ارزش انتقال در مؤثری نیز عاملی و زدایی و یا به طور کلی دین  دینی های ارزش

 .اشاره نمودفرهنگی  گسسیختگی هم از  و های فرهنگی ملی و بومی گرفتن ارزش

 خصوصاً مجازی دنیای این به ورود برای بایستی افراد ی اول این است که در وهله ها آسیب این از پیشگیری برای راهکارها جمله از

 در فراوان مشکالت دچار تا باشند داشته اختیار در کافی اطالعات بایستی مجازی اجتماعی های شبکه در تعامل و ارتباط برقراری

 فضای در سالم ارتباطات برقراری. بمانند امان در آن فرهنگی و روانی های آسیب از و نشده اجتماعی خصوصاً گوناگون های زمینه

 توجه و اجتماعی های آسیب از پیشگیری. دارد قرار اولویت در سایبری فضای تهدیدات به نسبت ها خانواده هوشیاری لزوم و مجازی

 نسبت حدودی تا باید والدین ها، خانواده پاشیدگی هم از و جلوگیری برای و باشد می مهم بسیار آنان رفتارفرزندان و نیز  به والدین

 که هنگامی و آنهاست فکر طرز در تغییر ایجاد معنای به فرزندان رفتار در تغییر که بدانند و داشته آگاهی دنیا روز های فناوری به

 بنابراین. شود می باز خانواده امن محیط و خصوصیشان حریم به نفوذ راه گیرد، شکل ناصحیح صورت به آنها شخصیت و فکری بنای

 از بسیاری انجام از باشند، داشته را الزم و کافی شناخت و خودآگاهی فرزندان ارتباط جدید های شیوه به نسبت ها خانواده چنانچه

مخرب و اطالعات و اخبار ناصحیح و  های شایعه نشر و ایجاد با مقابله .خواهند آورد عمل به جلوگیری آنان پنهانی ارتباطات و جرایم

 ها، خانواده سازی آگاه و آموزش و بومی مجازی اجتماعی های شبکه توسعه ،یسایبر جرایم با مقابله کردن قانونمند ،غیرواقعی

 و آموزش با سیما و صدا های جمعی به خصوص رسانه چنین هم .باشد می از دیگر راهکارها ارسمد اولیای والدین، کنترل و مراقبت

های تلویزیونی مناسب و  و با ساخت و پخش برنامه دارند بسزایی نقش ها شبکه این از ناشی های آسیب کاهش در افراد سازی آگاه
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 افزایش امکاناتاز دیگر راهکارها،  .ها باشند شبکه این مناسب برای توانند جایگزینی می افراد، فراغت سرگرم کننده با پرکردن اوقات

اجتماعی مجازی  های ده از شبکهجوانان که بیشترین متقاضیان استفا برای امکانات تفریحی از استفاده های کاهش هزینه یا تفریحی

 نمودن آمدن ناکار جهت در اقدام و ای رایانه جرایم جدید انواع مورد در سایبری پلیس بیشتر هوشیاری و آگاهی .باشد هستند می

 توسط دولت سوی از شده تصویب ای رایانه جرایم قانون اجرای در گیری سخت چنین هم و زمینه این در دشمنان های فعالیت

 ها آسیب این بروز از تواند می اینترنتی جرایم با مبارزه مأمورین توسط مجرمین دستگیری و شناسایی و قضایی های دستگاه

 .نماید جلوگیری
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