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 چكيده 

و كنترل آسيب هاي اجتماعي همواره يكي از دغدغه هاي برنامه ريزان اجتماعي بوده است. برنامه ريزي  1پيشگيري      

براي كاهش و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي مستلزم شناخت و تبيين اين آسيب هاي اجتماعي و نيز شناخت شيوه 

ب شناخت علمي و تجارب عملي ملزومات اصلي اين ترتيبه مزايا و چالش هاي عملي آنهاست.  هاي اجرايي پيشگيرانه و

در جامعه ايران رشد آسيب هاي اجتماعي نگران  برنامه ريزي هاي اجتماعي براي كاهش آسيب هاي اجتماعي هستند.

كننده است. در بعضي از شاخص ها به نقطه بحراني رسيده ايم و در بعضي به اين نقطه نرسيده ايم ولي ممكن است در 

كه زنگ ها به صدا در آمده اند. يكي از نگراني ها اين است كه برخي از  به هر حال همه بايد هوشيار باشيمآينده برسيم. 

اين آسيب ها به لحاظ تعدد و به لحاظ كيفيت گسترده شده و به صورت درون ريز در اليه هاي زيرين جامعه جاي مي 

ار سخت مي شود. وجود جمعيت نسبتاً زياد معتاد و گيرد. پس از گذشت زمان، وقتي به سطح مي آيند درمان شان بسي

اختالس، تكدي گري،  دورزدن قانون،، بحران هويت، قانون گريزي شكاف نسلي، حاشيه نشين و داراي اسكان غير رسمي،

وجود خانواده هاي زير خط فقر و وجود جرم، جنايت و بزه كاري كه پرونده هاي محاكم قضايي و روند رو به افزايش آن 

شرايط آنوميكي در جامعه توليد كرده كه اين  2هم چنين گذار از سنت به مدرنيته شان دهنده اين گستردگي مي باشد.ن

روند سريعي داشته  3شرايط كمك به رشد وگسترش آسيب ها مي كند. در حال حاضر در ايران روند آسيب هاي نوپديد

، هرزه نگاري، قرص هاي روان گردان صنعتي و آسيب هاي مختلفي كه 4ناشي از فضاي مجازيكه ي ياست، آسيب ها

  ولي در زمان حال به صورت مشكل و آسيب اجتماعي بروز كرده است .خيلي در ايران جايگاه نداشته 
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 مقدمه 

هاي ناشي از استفاده از  مرتبط با فناوري جديد است كه آسيبهاي  هاي نوپديد، آسيب آسيب     

تواند در اين مجموعه قرار گيرد؛. همچنين  اي، تلفن همراه و اينترنت مي هاي رايانه ماهواره، بازي

تواند نكات مثبتي همچون آموزش و استفاده از اطالعات  ماهواره اگر به طور مناسب استفاده شود مي

هايي همچون تهاجم فرهنگي، از بين  ه باشد، اما در صورت كاربرد غيرمناسب آسيبعلمي را در پي داشت

هاي مثلثي، تزلزل بنيان خانواده،  رفتن قبح روابط نامتعارف، مصرف مشروبات الكلي، پرخاشگري، عشق

هاي  هاي انحرافي كه از طريق شبكه پرستي و فرقه ارتباطات نامشروع، رواج مدهاي غربي، شيطان

تلويزيوني افراد زيادي را جذب كرده است، در پي خواهد داشت. اينترنت نيز يكي از مواردي است كه به 

هاي بسياري را در پي داشته است. بر اساس آمار از نظر تعداد  دليل استفاده نامناسب از آن، آسيب

وجود دارد كه درصد زيادي از ميليون كاربر در كشور  35تا  28كاربران اينترنتي، ايران رتبه اول را دارد و 

دهند. آثار مثبت استفاده از اينترنت، به روز كردن اطالعات،  ها را كودكان و نوجوانان تشكيل مي آن

هاي روز است اما به موازات آن شاهد گرايش نوجوانان به  استفاده از مطالب علمي، دسترسي به فناوري

هاي  تفاده از دختران و پسران با ارائه شخصيتهاي مجازي، كالهبرداري و سوءاس ها، عشق روم چت

هاي  هاي اينترنتي، هرزنگاري، سرقت اطالعات و اخاذي هستيم كه از جمله آسيب دروغين، ازدواج

 .)  1965 ،بل ديويد ( ناشي از استفاده ناصحيح از اينترنت است

و نوجوانان در اتاق خود  آن چه به صورت كودتاي خزنده در حال انجام است، اين است كه كودكان      

ها با اين تصور كه كودك و نوجوانشان در فضاي امن خانه  گذارند و خانواده پا به دنياي خطرناكي مي

اي از جمله ديگر مصاديق بروز  هاي رايانه كند، غافل هستند. بازي است از خطراتي كه او را تهديد مي



ايراني و براي مقابله با هويت ايراني تهيه و در  ها با اسامي هاي نوپديد است كه بسياري از آن آسيب

جنگد و خشونت، افت تحصيلي،  كشور نيز توزيع شده است. كاربر اين بازي عليه هويت خود مي

هاست. حتي برخي  هاي اسكلتي و ساختاري از جمله آثار نامطلوب اين بازي احساس برتر بودن، بيماري

سازي روابط دختر و پسر و روابط عاشقانه  شود به عادي ع ميهايي كه در بازار رسانه توزي پويانمايي

ها كه اثر مستقيمي  شود كه آثار منفي بسياري در پي دارد.: بنابراين با توجه به توسعه اين آسيب منجر مي

ها و ... دارد؛ بايد  هاي اجتماعي از جمله طالق، فرار دختران، خشونت و پرخاشگري در بروز آسيب

  .ها انجام شود گيري و مقابله با اين آسيب يقي براي پيشريزي دق برنامه

 تعريف آسيب هاي اجتماعي نوپديد

داري را  هاي دامنه تغييرات شديد فرهنگي و آسيب 1مدرنيته پست پستبه  مدرنيتهپرش ناگهاني از       

 جديد هاي فناوري با مرتبط هاي آسيب نوپديد،اجتماعي  هاي آسيب در جامعه ايران سبب شده است.

    ....  و اينترنت و همراه تلفن اي، رايانه هاي بازي  واره،ــماه  از استفاده از ناشي ها آسيب اين  كه است

 0F1)1391(سميرا  ،ابراهيم پور كومله ، خزايي ( .گيرند قرار مجموعه اين در توانند مي 

 نوپديد اجتماعي هاي  آسيبعلل 

                                                           
١١ ١. postpostmodernity 



به هرحال هر جامعه با ورود ابزار جديد با مشكالتي روبه رو است كه در زمينه آسيب هاي          

نداشتن سواد نوپديد نيز بايد گفت مهم ترين عاملي كه موجب بروز اين آسيب ها در اجتماع مي شود 

يرد تا ديجيتال بين افراد آن جامعه است كه بايد اين علم نيز در ميان ساير آموزش هاي همگاني جاي گ

 )1392 ،5366روزنامه ايران، شماره ( كمتر افراد در استفاده از فضاهاي مجازي دچار آسيب شوند.

 انواع آسيب هاي نوپديدبرخي از 

به  تكدي گري –خانه هاي مجردي  – نوپديدمواد مخدر از جمله آسيب هاي نوپديد مي توان به :    

فرق  - هاي نوپديد قتل –فضاي سايبري  –استفاده ناصحيح از تلفن همراه  –هرزه نگاري  – شيوه مدرن

 و ..... را نام برد .بكارگيري واژگان نامناسب در جامعه  –روسپيگري اينترنتي  –طالق  -(شيطان پرستي )

 1موادمخدر نوپديد-1

گردان  هاي روان غيير شيوه مصرف مواد مخدر از سنتي به مواد صنعتي و شيميايي و استفاده از قرصت      

امروز به تهديدي جدي تبديل شده است. امروز ديگر اعتياد تنها به قالب يك پودر سفيدرنگ يا ترياك كه 

گرفته است.  شود بلكه گسترش آن، دامن شكالت و آدامس را هم دود و بو داشته باشد محدود نمي

 هاي  هاي مخصوص رژيمي و آدامس توزيع داروهاي محرك با منشأ آمفتامين به صورت شكالت همچنين

1F

2 

                                                           
٢١ ٢.Novel Drugs 



 

 مي باشد.آلوده كردن جوانان ما ، مواد مخدر از تهيه اين سودگران كه هدف مخصوص 

دنياست كه با ين در حالي است كه داروي اعتيادآور محرك شيشه نيز داراي چهار نوع مختلف در ا       

دهد كه نسل امروز، گرايش  كمال تأسف هر چهار نوع آن هم در ايران وجود دارد. اين مسئله نشان مي

ها در بازار ايران  زيادي به مصرف مخدرهاي شيميايي و صنعتي داشته و به دليل اينكه بخشي از آمفتامين

توزيع شده است، اين موضوع  (شكالت يابا) و بخشي ديگر به صورت آدامس به صورت شكالت رژيمي

2F.رساند شدت خطر موجود در مورد شيوع مصرف اعتيادآورهاي صنعتي در ايران را مي

3 

شود اما ايجاد مواد اعتيادآور  مصرف ترياك و انواع موادمخدر طبيعي آسيب نوپديدي محسوب نمي        

شكسته و تعادل رفتاري وي را از جديد كه تنها با يك بار مصرف ساختار مغزي مصرف كننده را در هم 

هاي  هاي اجتماعي همانند قتل تواند ساير آسيب برد، بدون شك آسيب نوپديدي است كه مي بين مي

 . )1368شاكرمي عبدالحسين ، (ريزي نشده، سرقت، جرايم خشن و تجاوز به عنف را نيز ايجاد كند برنامه

ترين و جديدترين، ماده اعتيادآور صنعتي، بخش ديگري از  مخرب  به عنوان 1شيشهمت آمفتامين يا       

مي  جدي وارد   كه در همان مصارف اوليه به مغز فرد آسيببازار مصرف ايران را به خود اختصاص داده 

به جاي قدرت تشخيص و توان تصميم گيري او را دچار توهماتي مي كند كه باعث آزار بيش از كند و 

د. در شرايط حاد ، اين توهمات رواني ممكن است منجر به اسكيزوفرني شود حد اطرافيانش مي شو

 ) 1385(كاكويي ، 

لوژي معتاد را از تعادل بيو تواند در عرض كمتر از يك ماه ساختار ونيز مصرف كراك و شيشه مي    

تواند به هر اقدامي دست بزند و اين  خارج كند. چنين فردي، تعريف خاصي از زندگي نداشته و مي

                                                           
١١.MAMP glass 



گيري اين اعتيادهاي  دهد. همه سال مصرف رخ مي 30اتفاقي است كه براي معتاد به ترياك در طول مدت 

آن مصون   وجود دارد و هيچ كس از آسيبزن و مرد  ها، اقشار و نوپديد در جامعه در ميان تمامي بخش

 .نيست

 ي آسيبي نوپديددخانه هاي مجر-2

هايي هستند كه در كشور ما چندان پسنديده و پذيرفته  واژه» زندگي مجردي«و » مجردي  خانه       

كنند كه اوقاتش را با  آيد؛ معموال عوام، جواني را تصور مي نيست و زماني كه صحبت از آنها به ميان مي

 گذراند... قيدوبند مي خوشگذراني و روابط بي

دهد، استقالل است. در حالي كه  زندگي مجردي سوق مي ترين موضوعي كه جوانان را به سمت مهم     

دادند و به سرعت صاحب خانه و شغل  كردند و تشكيل خانواده مي پيش از اين جوانان زود ازدواج مي

را ها و عاليق و ديدگاه جوانان  تغيير خواسته . مي توان افتادند شدند و به فكر زندگي مجردي نمي مي

به نظر مي رسد امروز نگرش جوانان به زندگي تغيير  ،دانست ي مجردي علت افزايش تمايل به زندگ

، ه است كه ا انجام شدها نظرسنجي آخرين كرده و ديگر مانند قديم ازدواج اولويت اولشان نيست. در 

جوانان است و اشتغال و تحصيل براي آنها اهميت بيشتري  8و  7مشخص شد كه ازدواج در اولويت 

گي مجردي براي دختران تبعات بيشتري دارد، ازدواج ديرهنگام، احساس سرخوردگي، زند. از طرفي دارد

نشدن از عواملي است كه سالمت رواني و اجتماعي دختراني را كه زندگي   تنهايي و احساس انتخاب

 ) 41ماهنامه جوان شماره (دهد. تاثير قرار مي تحت مجردي دارند،



هاي اخير برخي جوانان در اثر باالرفتن سن ازدواج به يك نوع زندگي مشترك كه گاهي  در سال      

 اند.  غيرشرعي و غيرقانوني است روي آورده

گرايي، نوگرايي،  هاي مجردي درواقع آغاز سبك جديدي از زندگي در جامعه است كه پيامد مدرن خانه

ها در خلوت  باشد. مسلما اين پديده پيامد نفوذ رسانهتواند  شدن نيز مي توسعه شهرنشيني و صنعتي

هاي مجردي را در دل خودش تعريف  تواند افزايش خانه ها است كه اين سبك زندگي مي زندگي انسان

 كند.

 

 1مدرن تكديگري به شيوه -3 

 

كنار جايگاه پمپ بنزين ايستاده ايد و مشغول بنزين زدن هستيد كه ناگهان موتور سواري كه تا        

آيد و در حالي كه لبخندي بر  اي شما را زير نظر گرفته بود، جلو مي اي پيش، از گوشه همين چند دقيقه

 دهي؟  گويد: دو ليتر بنزين به من مي لب دارد رو به شما مي

دهيد و او همچنان كه  ن درخواست متعجب شده ايد به عالمت منفي سري تكان ميكه از اي در حالي    

گيرد و  تر جلوي راننده ديگري را مي شود و چند قدم آن طرف گويد از شما دور مي زير لب چيزي مي

 كند.  درخواستش را دوباره تكرار مي

3Fهاست اين مرد را  ي اين پمپ بنزين هستند، حاال ديگر مدتـي كه مشتريان دائمــخيلي از رانندگان     

4 

 اي  شناسند، او كه از اولين ساعات صبح تا غروب آفتاب با دبه كوچك سفيد رنگي در دست در گوشه مي

 

 
                                                           
٤١.Beggary modern style 



 خواهد.  ايستد و از ديگران يكي دو ليتر بنزين رايگان مي از پمپ بنزين مي

اما اگر با همين شيوه موفق شود روزي چند ليتري بنزين از ها رو شده  هرچند دست او براي خيلي     

4Fدانند، بگيرد باز هم نانش حسابي توي روغن است.  كساني كه شگرد كارش را نمي

5 

گدايي يك فعاليت سازمان يافته است كه در آن ، متكدي ، گدايي را به  "در اين رابطه مي گويد : 1گليمور

 )1383(شكاري ، ."كار كردن ترجيح مي دهد

 نوآوري، الزمه تكديگري 

5Fرايج ترين تصويري كه از يك گدا به ذهنمان مي رسد چيست ؟

6 

هاست رنگ آب  دهدو انگار هفته هاي كهنه و پاره و سرو ظاهري كه بوي نامطبوعي مي مرد يا زني با لباس

يا كند دراز ميهاي سياه و كثيفش را به سوي عابران  و صابون به خود نديده است و در اين حالت دست

كودكاني كه همراه فرد بزرگسالي كه توسط او اجير شده اند در معابر و ميدان ها و تقاطع ها با التماس و 

جلب ترحم ديگران گدايي مي كنند و گروهي از اين كودكان همراه بزرگترها با استفاده از داروهاي 

 )1383،بداللهي، محمودع (ند .خواب آور براي جلب ترحم مردم مورد سوء استفاده قرار مي گير

هاي  هاست از مد افتاده است. امروز گدايان شهر ما ديگر با شيوه ها ديگر مدت خير ! اين صحنه        

كنند. در عصر علم و فناوري همه چيز در حال تغيير است، پس  ابتدايي و قديمي تكديگري نمي

پوش  دهد. امروزه ديگر گدايان شهر ما مسافران شيك هاي قديمي نيز ديگر جواب نمي تكديگري با شيوه

خواهند با كمك شما به مقصد  يك سفر خيالي هستند كه بنا به هزار و يك دليل در راه مانده اند و مي

ارزش  اي بي اي ندارند كه براي گرفتن سكه برسند. آنها ديگر ظاهر رقتبار و سر و وضع كثيف و آشفته

                                                           
 
٦١٠Glimore 



انگيز حس انسان  كلمات ترحمكه با  ايستند و بدون اين اي مي صدا گوشه التماس كنند، بلكه موقر و بي

 كنند.  دوستي شما را قلقلك دهند، فقط با نگاه، شما را به كمك دعوت مي

اگر دست به جيب شويد و اسكناسي بدهيد به جاي دعاهاي رنگارنگ، بسيار رسمي از شما تشكر        

براي آنها نوشتن  كنند. آري گداهاي شهر ما و بخصوص متكديان مناطق شمالي شهر اين گونه هستند. مي

فايده  العالج يا گريم صورت و فلج نشان دادن اعضاي بدن كاري بي روي كاغذ و گاليه از بيماري صعب

ها ديگر در شرايط امروز جامعه ما جواب  و شايد وقت تلف كني است كه به اعتقادشان اين شيوه

6Fدهد. نمي

7  

گيرد و به بهانه فقير  و كثيف به دست مي هاست شهروندان به كسي كه يك نسخه پاره ديگر مدت       

دهد، حتي صلواتي  كند دل رهگذران را به رحم بياورد چندان اهميتي نمي بودن به هزار ترفند سعي مي

 )1383(شكاري ،  اندازد. اي كوچك هيچ كس را به اشتباه نمي بودن قرآن يا ادعيه

ي كه انگار روزهاست رنگ حمام به خود نديده و هاي كهنه و پاره تن كودك كثيف امروزه ديگر لباس       

خواهد از او آدامس يا فال حافظي بخرند هم دل كمتر شهروندي را به رحم  با اصرار از شهروندان مي

 .هاي مدل باال آورد چه برسد به اسفند دود كردن و تميز كردن شيشه ماشين مي

 1 هرزه نگاري به شكل مدرن-4

رفتارهاي جنسي است كه  اصوالً، پورونوگرافي (هرزه نگاري) به عنوان نمايش تصويري و يا كالمي        

شود. اين گونه مطالب و تصاوير كه در پي  هاي جنسي ديگران تعريف مي با هدف ارضاي خواسته

                                                           
١١ ٧٧.Pornography modern form 



جامد. ان كنندگان آن مي گردد، معموالً به ارضاي غيرطبيعي جنسي مراجعه تحريك جنسي ديگران عرضه مي

 ار خالصه ـــوع به اينترنت براي دسترسي به مطالب مستهجن، صرفاً به افراد نابهنجــنكته ديگر اينكه رج

دهد. در اين عرصه بيشترين خطر  شود و حجم قابل توجهي از مراجعان را افراد طبيعي تشكيل مي نمي

7Fاري بر بهداشت رواني اين امكان هاي منفي هرزه نگ متوجه كودكان و نوجوانان است. با اشاره به پي آمد

8 

 هاي جنسي از خود بروز دهند. هاي مستهجن رفتار وجود دارد كه به واسطه ديدن مطالب و تصوير

هاي جنسي نا معقول و يا گاهي  تواند به بروز رفتار در مورد بزرگساالن نيز هرزه نگاري اينترنتي مي     

هاي خاص خود به تدريج به  زده كه در سايه ويژگي اعتياد جنسي بينجامد اصوالً اينترنت به جوي دامن

آزادي فردي يا انتخاب  مسئله ،هرزه نگاري انجامد. هاي جنسي در كاربران خود مي گيري ناهنجاري شكل

 )1386 (گاردنر ،مسئله جامعه است . ،بلكه در مجموع  ; فردي نيست

 1هاي نوپديد قتل-5

، قتل خطرناك ترين و مخوف ترين و در عين حال نادرترين نوع خشونت در در بين انواع خشونت      

كه مطابق فرمول  است  هايي قتلاما قتل هاي نوپديد شامل  )1386 صديق ، ،سروستانيجوامع است. (

هاي نه چندان دور، قيافه ظاهري مجرمان، شخصيت آنها را  شود. در سال هاي گذشته انجام نمي سال

كرد. آنها با اندامي درشت، قداره و زنجير در دست، به راحتي قابل تشخيص بودند اما امروز  مشخص مي

دهد كه  رساند. اين نشان مي د جهان را به قتل ميساله در كمترين زمان، قدرتمندترين مر 17-16پسركي 

 .ها تغيير كرده است شكل وشمايل مجرمان و نوع قتل

                                                           
١١ ٨٨.Murder of emerging 



ريزي شده به صورت  هاي برنامه هاي اتفاقي نسبت به قتل ها تعداد قتل در مورد تغيير در نحوه قتل   

واني قتل زن وشوهر، قتل ها در حال رشد است. فرا ها در خانواده داري زياد شده و وقوع اين قتل معني

 .پدر و پسر و برادر به دست يكديگر، صفحه حوادث روزنامه را پركرده است

اند به سادگي و با كوچكترين مشكل،  مردمي كه از هيجان، خستگي و عصبانيت انباشته شده     

ها به  رسانند. در اين مورد بر عملكرد رسانه برافروخته شده و به سادگي، طرف مقابل خود را به قتل مي

تصوير  ، چنين فضاهايي را در ناخودآگاه مخاطب بههم  اي فضاي رسانه شودچرا كه  ميشدت انتقاد 

 )1386(سروستاني ، صديق ، .كشيده است

ورود تكنولوژيها و فناوريهاي نوين و همچنين افزايش استفاده از ماهواره، اينترنت و موبايل از طرفي     

هاي اجتماعي زيادي در جامعه شده است  و ...در ميان جوانان، نوجوانان و خانواده ها باعث بروز آسيب

به طوريكه ترويج خشونت، از بين رفتن ارزشها، رواج عشقهاي مجازي، روابط جنسي خارج از استاندارد 

 است. صنعتي و مواد مخدر  ... از جمله آسيبهاي ناشي از فضاي مجازيقتل هاي خانوادگي وو 

كرديم كه با كنترل مجرم،جرم نيز  گذشته گمان ميهاي  در مورد چگونگي كنترل اين وضعيت در سال     

ايم كه در اكثر موارد، قربانيان،  هاي نوپديد به اين نتيجه رسيده گيري آسيب شود اما امروز با شكل كنترل مي

ها، تجاوز به عنف و حتي جرايم خشن، اين نظريه  ها، سرقت در انواع قتل» اند. مجرم را تحريك كرده

 .اند ربانيان نقش زيادي در بروز جرم داشتهتاييد شده است كه ق

 نوپديد يآسيبتلفن همراه  -6



و پديده هاي جديد اميد و رفاه و آسايش و سرعت عمل و  همانطور كه بروز و ظهور هر فناوري       

بديهي است موجي از هراس را نيز  انسان امروز به ارمغان آورده است. دسترسي به اطالعات را براي

بشر پديدارنمايد يكي از اين موارد آسيب هايي است كه در سازمان هاي رسانه اي شكل ميگيرد فراروي 

 شود. از آنها يادمي "نوظهور"يا  "آسيب هاي نوپديد"و سواربر امواج به ما مي رسد كه با عنوان 

يا  "موبايل"ورد از اين پديده هاي مهم كه انقالبي در كميت و كيفيت ارتباط هاي انساني بوجودآ    

به عنوان مثال تلفن همراه فوايدي از جمله دسترسي آسان، كاهش ترافيك و  ت.اس "تلفن همراه"

هاي  ترددهاي غيرضروري و ايجاد همگرايي در پي دارد اما در كنار آن، استفاده نامناسب از آن در سال

هاي مخرب،  توان به بلوتوث هاي بسياري منجر شده است كه از جمله آن مي اخير به آثار منفي و آسيب

 ها و ارتباطات غيرمناسب اشاره كرد هاي خياباني، تزلزل ارزش هاي مستهجن، دوستي پيامك

 واقعيت اين است كه گريز از مواجهه با فناوري هاي ارتباطي جديد نه امكان پذير است نه عاقالنه،     

يد ها هستندكه با اتخاذ روش هاي درست چون آنها هم مثل هر پديده ديگر آميزه اي از فرصت ها و تهد

(بل  و فرهنگ سازي مي توان امكان برخورداري افراد را از فرصت هاي آن بيش از پيش فراهم آورد.

 )1965ديويد ، 

 فضاي سايبري -7

نقشه هاي دشمن تهاجم به فرهنگ ملتها وجنگ نرم ازطريق انحراف جوانها از در اين عصر يكي      

ره مي باشد وبه ــنوپديد ناشي از فضاهاي مجازي از قبيل اينترنت وتلفن همراه وغي بوسيله آسيب هاي

هاي اجتماعي و  تبع آن مي خواهند به جامعه آسيب هاي اجتماعي وفرهنگي وسياسي وارد بكنندو آسيب



ر ميان جامعه را در مسير فروپاشي و تزلزل قرار داده، عاليق ملي و روابط اجتماعي را به ويژه د فرهنگي،

كند. از  ها را با تنش مواجه مي هاي سياسي آن نيز حاكميت واقتدار دولت كند. آسيب ها مختل مي خانواده

هاي  جديدي چون اينترنت و فضاي سايبر، از لوازم مهم دور ماندن از خطرات  اين رو، پرداختن به آسيب

ويژگيهاي آن مطالبي را  اثرات و )وو صدمات آن است. دراين چند سطر ابتدا درباره فضاي مجازي (سايبر

 )1391،سميرا  ،ابراهيم پور كومله ، خزايي  (.مطرح مي كنيم وبعد چند راهكار درمقابله با آن ارائه مي نمائيم

 فضاي سايبر چيست؟  

يا راهنما و نخستين كسي كه واژه فضاي 2واژه اي است بر گرفته از لغت به معناي سكاندار  1سايبر         

 بود. 3تخيلي، در كتاب نورومنسر -سايبر را به كار برد، ويليام گيتسون نويسنده داستان هاي علمي

مجموعه اي از ارتباطات «در تعريف برخي نويسندگان عبارت است از:  4فضاي سايبر يا فضاي مجازي

البته » دروني انسان ها از طريق رايانه و وسائل مخابراتي بدون در نظر گرفتن جغرافياي فيزيكي است.

محيط الكترونيكي واقعي است كه ارتباطات انساني به شيوه اي «شايد بهتر باشد آن را چنين تعريف كنيم: 

قيد ». دهد فراتر از مرزهاي جغرافيايي و با ابزار خاص، خود؛ در آن، زنده و مستقيم روي ميسريع، 

، مانع از اين است كه تصور شود مجازي بودن اين فضا به معناي غير واقعي بودن آن است؛ چرا »واقعي«

8Fد دارد.هاي تعامالت انساني در دنياي خارج همچون مسئوليت وجو كه در اين فضا نيز همان ويژگي

9 9F10 

                                                           
 
١.cyber    

 ٢ .Sculls 
٣. neuromancer 
٤. Cyber Spase 
 



شود؛ نه صرف  است كه ارتباطات در آن انجام مي» محيط«ضمن اين كه فضاي سايبر در واقع يك 

نباشد،  1مجموعه اي از ارتباطات. از سوي ديگر، اين ارتباطات گرچه ممكن است در همه حال بر خط

 (همان منبع ).دهد رخ مي ولي زنده و واقعي و مستقيم است. از اين رو، تأثير و تأثر بااليي در اين روابط

 ويژگي هاي فضاي سايبر

10Fجهاني و فرامرزي بودن-1

11
11F

12 

سازد، جهاني بودن آن  ها ممتاز مي هاي منحصر به فردي كه فضاي سايبر را از ديگر رسانه از ويژگي        

12Fيابد.تواند از طريق آن به آساني، به جديدترين اطالعات دست  است. هر فردي در هر نقطه از جهان مي

13 

مرزهاي جغرافيايي تا كنون نتوانسته از گسترش روزافزون فضاي سايبر جلوگيري كند. از اين رو، هر نوع 

 نمايد. فيلتر و مرزبندي در برابر آن بسيار دشوار مي

 دستيابي آسان به آخرين اطالعات-2

در سطح جهان منتشر چنانچه بخواهيد به آخرين مقاله، كتاب و يا خبري كه در زمينه تخصصي،        

 )1965بل ديويد ،  (.شده، دست يابيد، ساده ترين و سريع ترين راه، استفاده از فضاي سايبر است

 

 

                                                           
١. On Line 
 
 
 
 



 جذابيت و تنوع-3

گيرند و اين  رسانه ها از فيلم، عكس، متن و يا هر هنر ديگري براي جذاب كردن خويش به كار مي       

ابزارها در فضاي سايبر قابل دستيابي است؛ به ويژه آن گاه كه هيچ نظارت و فيلتري توان محدود كردنش 

أثير بسزايي دارد، هاي منحصر به فردي كه در تنوع و جذابيت فضاي سايبر ت را نداشته باشد. از ويژگي

مشتري محوري محض است. در متون نوشتاري ارتباطي تنگاتنگ ميان خوانندگان و نويسندگان وجود 

تواند نظر خود را با شخص نويسنده در ميان بگذارد. از سوي ديگر، امكان  دارد كه خواننده به راحتي مي

ت و اين توانايي را به داده پردازان، نظر سنجي و ارزيابي در اين فضا بسيار آسان تر و روزآمد تر اس

هاي مشتريان و مخاطبان  دهد كه از آخرين خواسته روشندگان و عرضه كنندگان محصوالت اينترنتي ميف

 )1387 ،مشاور پيام (.خود مطلع گردند

 آزادي اطالعات و ارتباطات-4 

ا هر نوع اطالعاتي را رو، شممعناي واقعي آزادي اطالعات، در فضاي سايبر محقق شده است. از اين      

ها، در فضاي  هاي حاكم بر ديگر رسانه اعم از فرهنگي، سياسي و اقتصادي  بدون محدويت كه بخواهيد

هاي ديگر فضاي مجازي است كه در ديگر وسايل  سايبر قابل دسترسي است. آزادي ارتباطي نيز از ويژگي

 ارتباطي تا اين حد قابل دستيابي نيست.

 هاي ناشي از اينترنت و فضاي سايبر ابعاد آسيب 



است اين نياز  دانستن از نيازهاي بشر است و دنياي مجازي اينترنت در حال حاضر به خوبي توانسته      

را پاسخ دهد و كاربران فضاي مجازي در اينترنت به دنبال پاسخ سؤال هايي هستند كه در دنياي واقعي 

اركان حيات  ممكن است هيچ گاه به آن دست نيابند. فناوري اطالعات با سرعت شگفت انگيزي تمامي

بشري از جمله مقوله ي نظم و امنيت و آرامش عمومي را دستخوش تحوالت و دگرگوني هاي اساسي 

  ) 1385(احمدوند و همكار، نموده است 

هايي كه رايانه و پس از آن اينترنت همراه خود به ارمغان آورد، مخاطراتي بود كه بر قلمرو  از پديده      

چنين مخاطراتي، چنانچه مورد بي توجهي جامعه و حكومت قرار گيرد، بسي گسترده اش، سايه انداخت. 

هاي رواني ناشي از كاربري نادرست و خالف  بزرگ و گاه غير قابل جبران خواهد بود؛ چرا كه آسيب

قانون، موجب اختالل در رفتار شهروندان شده، جامعه را در رسيدن به فوايد بي شمار اين فناوري نوين 

آنان را مختل  هاي روز مره  ذارد. اين اختالالت، شهروندان را فرسوده و ناتوان كرده، فعاليتگ ناكام مي

هاي اجتماعي و فرهنگي ناشي از آن، اعضاي جامعه را در رفتار فردي با خانواده و رفتار  كند. آسيب مي

نمايد. هنجارها و  هاي منحط بيگانه مي اجتماعي با ديگر شهروندان و حكومت متزلزل و متأثر از فرهنگ

بندد. ضمن اين  هاي متعالي جامعه رو به زوال رفته، احساس امنيت و آرامش از جامعه رخت برمي ارزش

هاي سياسي آن، موجب تضعيف اقتدار و حاكميت دولت شده، آن را در ايجاد وحدت ملي و  كه آسيب

 .كند هاي جدي مي امنيت اجتماعي و امنيت اطالعاتي دچار چالش

 رواني  اينترنت(فضاي مجازي يا سايبر) از دو بعد فرهنگي و اثرات



 الف:آسيب هاي فرهنگي

 هاي مترقي كم رنگ شدن ارزش -

 هاي كم حضور تضعيف فرهنگ -

 تضعيف اعتقادات و گسترش شبهات فكري - 

 رواج سطحي نگري فكري- 

 ايجاد سر درگمي -

 گسترش اباحه گري عملي-

 معنوي مولفينبه خطر افتادن حقوق مادي و  -

 )  1381اميدوار، احمد ، صارمي ، علي اكبر، (فرهنگ غربيگسترش محصوالت  -

 هاي رواني آسيب -ب 

 و گوشه گيري  افسردگي-

 كاهش احساس بازدارندگي  -

 الل شخصيتتبحران هويت و اخ - 

 اعتياد مجازي  -

 انحرافات اخالقي- 



 فرق  -8

 گري، درويش، صوفي صوفي، پرستي، شيطان شيطان، احمديه، صهيونيسم، مسيحيت وهابيت،، بهائيت

 انجمن حجتيه نجمن،اخرقه، 

 در صدر آسيب هاي نوپديد اجتماعي 1شيطان پرستي-

شيطان برگرفته از ريشه شطن و شيطن است كه معناي دور شدن مي دهد . البته  ،از نظر لغوي        

13Fدان براين باورند كه نون آن زايد است و اصل آن از شاط يا  يشيط  مي باشد كه به ــگروهي از دانشمن

14 

  ) 1387 ،اما اهل تحقيق اين گفته را قبول ندارند. (شيخ زاده  ،معناي هالكت و يا شدت غضب است 

مدتي است كه حضور چهره هاي متفاوت و گاهي عجيب در سطح شهر هاتامل برانگيز شده است، مدل 

آرايش هاي نامتعارف با رنگ هايي كه هيچ نشاني از زيبا شناسي در آن يافت نمي شود و يا پوشش  مو و

ما به  "هاي غريب با نوشته ها و نشان هاي خاص كه به رهگذران متعجب اين پيام را مي دهند 

14Fگروهي

15  

شيطان پرستي به معناي پرستش قدرت پليدي است. در اين فرقه ها هيچ حكم و  ." خاص تعلق داريم

قانون ثابتي را نمي توان يافت. همه احكام و عقايد نسبي هستند و اختالف و تناقض درعقايد در بين اين 

فرقه ها امري منطقي و طبيعي است.. از جمله نكات قابل توجه ذكر اين مطلب است كه اصول مشترك 

ن فرقه ها انحراف از اديان حنيف، التقاط در اعتقادات، بي بند و باري جنسي و ترويج استفاده از همه اي

                                                           
١ ١٤.satanism 
 



انواع مخدرها و روان گردان ها است. بر پايه اطالعات آماري در اينترنت بيش از سه هزار فرقه تخديري 

ميانه در منطقه عراق و و شيطان پرستي در دنيا وجود دارد كه كانون اصلي فعاليت اين گروه ها در خاور

فرقه است  70سوريه گزارش شده است. محفل هاي شيطان پرستي ايران كه بنا برآمار منتشر شده بالغ بر 

در تعامل با گروه هاي خارجي دربرخي از گردهمايي هاي پنهاني، با بهره گيري از سيستم هاي 

بداللهي، (ع .گزارش مي دهند ويدئوكنفرانس به گردانندگان اصلي اين فرقه ها درخارج از كشور

  ) 1383،محمود

. اما انچه مسلم است در حال حاضر موسيقي بلك متال بزرگ ترين پايگاه تبليغ شيطان پرستي و مواد 

 .مخدر در جهان است

 راه كارهاي پيشگيري و كاهش آسيب هاي اجتماعي نوپديد

به والدين در مورد فناوري هاي جديد به منظور آشنا نمودن و اطالع رساني  .برگزاري جلسات آموزشي1

 به ويژه اينترنت و شبكه هاي اجتماعي مجازي.

.برگزاري كالس هاي آموزشي در مدارس جهت آگاهي دادن به نوجوانان و جوانان در مورد مزايا و 2

 معايب فناوري هاي جديد و نحوه ي استفاده ي صحيح از آنها.

اوقات فراغت نوجوانان و  بهينه ي و حرفه اي جهت پركردنبرگزاري دوره هاي آموزشي و مهارتي فن .3

 جوانان .

 وضع قوانين سختگيرانه تر جهت برخورد با مجرمان جرايم اينترنتي و اجرايي نمودن اين قوانين..4 



.آگاهي و هوشياري بيشتر پليس سايبري در مورد انواع جديد جرايم رايانه اي و اقدام در جهت نا 5 

 سه هاي دشمنان در اين زمينه.كارآمد كردن دسي

.پخش آگهي هاي آموزنده از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در راديو و تلويزيون در جهت 6

 آسيب هاي نوپديدافزايش آگاهي خانواده ها در خصوص خطرات ناشي از 

عاطفي،  .گذراندن اوقات بيشتري با فرزندان در فضاي بيرون از خانه به طوري كه فرزندان از نظر7 

 احساس خال نكنند و جهت جبران اين كمبود به فضاي مجازي پناه نبرند.

. پخش برنامه هاي كوتاه آموزشي درباره ي مزايا و معايب اينترنت از زبان ورزشكاران و هنرمندان 8

 محبوبي كه عموما جوانان آنها را الگوي خود قرار مي دهند.

كه در آنها انواع خطرات موجود در فضاي مجازي و .طراحي بازي هاي رايانه اي به گونه اي 9

 راهكارهايي جهت آشنايي و مقابله با آنها تعبيه شده است.

.طراحي و تدوين بخشي در كتاب هاي درسي در ارتباط با آشنايي دانش آموزان با فناوري هاي جديد 10

 و خطرات بالقوه ي آنها.

ه است و افراد مي توانند از هر گوشه ي دنيا به . با توجه به اين كه فضاي مجازي بسيار گسترد11

يكديگر پيام ارسال نمايند، اين امكان وجود دارد كه مجرم و قرباني هر يك در كشوري متفاوت ساكن 

باشند؛ لذا، ضروري است تا يك هماهنگي بين المللي ميان پليس سايبري تمامي كشورهاي برخوردار از 

ورت امكان، جلوي ارتكاب جرم گرفته شود يا پس از ارتكاب، اين فناوري ها صورت گيرد تا در ص

 امكان بازداشت و مجازات مجرم سريع تر و آسان تر صورت گيرد.

 در جامعه  آسيب هاي نوپديد.ساخت و پخش فيلم ها و سريال هايي با موضوع 12



 نوعي كنترل اجتماعي.استفاده از آموزه هاي ديني از جمله امر به معروف و نهي از منكر به عنوان 13

 توسط هر شخص.

 .هنجارسازي هاي مثبت و ترويج فرهنگ استفاده از اينترنت و فضاي مجازي.14

 سازمانها و ارگانهاي تاثير گذار در كاهش آسيب هاي نوپديد

هستند كه از جمله با بهزيستي دستگاه موظف به همكاري  15بيش از درزمينه آسيب هاي نوپديد        

 كار و رفاه صدا و سيما، وزارت ارشاد، سازمان تبليغات اسالمي، وزارت تعاون،توان به  ها مي دستگاه اين

وزارت بهداشت، وزارت علوم، شهرداري و قوه قضائيه و  اجتماعي ،سازمان آموزش فني وحرفه اي ،

 :اشاره كرد همچنين آموزش و پرورش

 سازمان بهزيستي -1

معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي در سه حوزه توانبخشي، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و 

 .فعاليت مي كند ساماندهي آسيب هاي نوپديد 

 سازمان آموزش فني وحرفه اي -2



كردن زمينه حضور جوانان در عرصه كار اي يكي از عوامل موثر در فراهمحرفهو فني  هايآموزش       

استفاده مؤثر از اوقات فراغت همچنين . باشدمي هاي اجتماعيوكاهش آسيب وتالش وايجاد اشتغال 

 از تاثيرات كاهش آسيب  است و هاي ابتدايي گيري هويت شغلي نوجوانان و كسب مهارت براي شكل

اي و بهبود ساختارهاي آموزشي  ي فني و حرفهها اي بهينه كردن آموزش هاي فني و حرفه توسعه آموزش

هاي مفقوده  هاي آتي جزء ضروريات اشتغال است. يكي از حلقه براي توافق با نيازهاي فعلي و برنامه

متقاضيان كار است اين اي ، فني وحرفههاي مهارتي توسعه در بحث اشتغال، پايين بودن سطح آموزش

تا از بيكاري ودر  اي توجه شود. هاي فني و حرفه في آموزشكند به توسعه كمي و كي مسأله ايجاب مي

، الواقع منشاء ظهور اغلب جرايم فقرنهايت جرم و جنايت ناشي از بيكاري افراد جلوگيري شود. فل

وفني، اوقات فراغت زياد، كمبود فرهنگ شهرنشيني  ايحرفههاي توانمنديتنگدستي، بيكاري، عدم 

 هايتوانمندي ، تنگدستي، بيكاري، عدمبندي اين عوامل  فقره در اولويتو... بوده كواجتماعي زيستي 

هاي باالتري برخوردارند، لذا در يك نگاه كلي ريشه فقر وتنگدستي، بيكاري از جايگاه فني اي وحرفه

اي وكسب وكاردر افراد جامعه است. بنابراين با توجه هاي فني وحرفهبوده وريشه بيكاري فقدان مهارت

اي در تحقق اين هاي مهارتي فني وحرفهگرا ونقش آموزشاين مساله ضرورت تحقق استراتژي مهارتبه 

شودهم چنين در دنياي مدرنيته امروزي دستيابي به استراتژي، درجوامع درحال توسعه دوچندان مي

مهارت هاي تكنولوژي الزمه برقراري ارتباطات مي باشد كه سازمان آموزش فني وحرفه اي با 

گرايي وتمايل به نياز جامعه امروز را به فناوريهاي جديد مرتفع مي سازد در ضمن مهارت  ITآموزشهاي

-پذير كه مستعد پذيرش انواع آسيبآموزي در بين افراد جامعه به ويژه افراد ضعيف واقشار آسيبمهارت

ورهايي از فقر ي دست بشر ومصنوعي هستند مرهمي است پايدار در درمان بيكاري هاي ساخته



وتنگدستي. چرا كه نداشتن مهارت فني كافي حتي بواسطه داشتن تحصيالت آكادميك وعالي بستر 

هاي طوالني وحتي از مناسبي است جهت تعويق در احراز شغل مناسب وشايسته به دنبال آن بيكاري

 هدف.وبي هاي كسب وكار ودر نهايت حركت بسوي ايجاد اوقات فراغت بلند مدتدادن فرصتدست

 كار و رفاه اجتماعي  وزارت تعاون، -3

جوامع در طول حيات خود با موانع و مشكالت متعددي مواجه مي شوند كه ضروري است براي       

كنترل مشكالت يا پيشگيري از آنها تمهيداتي را اتخاذ نمايند. يكي از موضوعاتي كه جامعه كنوني با آن 

و  مواجه است گسترش تكنولوژي در دسترسي آسان به اطالعات از طريق فضاي مجازي رسانه ها است

هيچ جامعه اي نمي تواند مانع ورود تكنولوژي و دسترسي به اطالعات گردد. ضمن اينكه اين شرايط مي 

تواند به عنوان يك فرصت در نظر گرفته شود ولي چنانچه تدابير الزم اتخاذ نگردد مي تواند تهديدهايي 

اجتماعي است .لذا برا ي  را نيز براي جوامع به دنبال داشته باشد كه از جمله آنها گسترش آسيب هاي

اتخاذ سياستهاي فرهنگي و اجتماعي مناسب ، تدابير اجرايي موثر و كارآمد ضروري است. از دانش و 

تجربه اساتيد ، كارشناسان و صاحبنظران استفاده شود؛ يكي از راههاي دسترسي به اين موارد برگزاري 

آسيب هاي اجتماعي نوپديد نيز به  كنفرانس هاي علمي است. نخستين كنگره ملي فضاي مجازي و

همين منظور توسط دفتر امور آسيب هاي اجتماعي معاونت رفاه اجتماعي وزارت تعاون ،كار و رفاه 

. بدون شك دسترسي به اهداف فوق با اعتماد و مشاركت هوشمندانه ، مدبرانه گرديداجتماعي برگزار 

 .اساتيد و كارشناسان ميسر خواهد شد



 ات و اطالعات وزارت ارتباط-4

اهميت جايگاه فناوري اطالعات وارتباطات ازآن جهت است كه امروزه درعصرارتباطات ودر پرتو        

انقالب فناوري اطالعات نه تنها از اين فناوري براي تبادل افكار وانديشه ها استفاده مي شود بلكه 

ت در كشورهاي توسعه يافته وحتي بسياري از امور وابعاد زندگي انسانها تحت تاثير اين فناوري اس

برخي ازكشورهاي درحال توسعه كمتر جنبه اي از زندگي انسانها رامي توان يافت كه تحت تاثير 

قرارنگرفته باشد. امروزه براي انجام بسياري از كارها نياز به حضور فيزيكي افراد نمي باشد. باالكترونيكي 

ر فضاي سايبر يابه عبارت ديگر دنياي مجازي قابل شدن امور اكثر خدمات و امور روزمره زندگي د

، بانكداري الكترونيك، آموزش » تجارت الكترونيك»«دولت الكترونيك« پيگيري است. اموري مانند

الكترونيك . . . شمه اي از اين اموراست كه بيانگر انتقال فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، علمي، 

برخي از آسيب هايي كه امروزه استحكام . سايبريا دنياي مجازي است هنري از دنياي واقعي به فضاي

خانواده ايراني را هدف قرار داده و ارزش هاي اصيل حاكم بر آن را متزلزل كرده است، ناشي از انديشه 

مدرنيته و تجدد و ورود ابزارهاي نوين ارتباطي بدون آمادگي الزم و بسترسازي هاي مناسب فرهنگي 

از وسايل ارتباط جمعي ضمن اينكه به لحاظ تسهيل امورآثار مثبتي درجامعه داشته ودارند هريك  است.

استفاده اي كه ازآنها مي شود. ممكن است آسيب هايي را براي جامعه به دنبال داشته    به لحاظ سوء

رچه باشند. هرچه وسايل ارتباط جمعي بيشتر قابل كنترل باشند آسيب هاي ناشي ازآنها كمتراست وه

قابليت كنترل اين وسايل كمترباشد بيشتر مورد سوء استفاده قرارمي گيرند وآسيب هاي ناشي ازآنها براي 

در اين ميان وزارت اطالعات و ارتباطات با موانعي كه قرارداده از طرق مختلف (امواج  جامعه بيشتراست

 ته است .فيلتركردن و...) سعي در كنترل آسيب ها ي مخرب اين فناوري ها داش –



 سازمان صداو سيما -5

 

گسترش فناوريهاي اطالعاتي و جهاني شدن رسانه ها از يك طرف، نگاه خوشبينانه و انتظار مدينه        

ي فاضله ي ديرينه و از طرف ديگر نگاه بدبينانه و فرسايش هويتهاي فردي و اجتماعي را نمودار مي 

كه بايد با دو سازد. بنابراين، بررسي نقش رسانه ها در هويت يابي يا بحران هويت، از موضوعاتي است 

رويكرد متمايز به آن پرداخته شود. تنها در صورت آگاهي از نقش و جايگاه رسانه هاست كه مي توان از 

تأثيرات منفي رسانه هاي مهاجم، جلوگيري نموده، از فناوريهاي جديد ارتباطي در جهت فرهنگ سازي 

 مثبت و تسهيل فرايند هويت يابي بهره برداري كرد. 

اوقات فراغت است صدا و  پركردن سازي و تفريحات و اصلي صدا و سيما آموزش و آگاهنقش         

سازي،  هاي زندگي، رفع باورهاي غلط جامعه، آگاه هايي همچون آموزش مهارت سيما در بخش

مشاوره، انعكاس اخبار و  آسيب هاي نوپديد، جايگزيني كتاب و فضاهاي اينترنتي، ميزگردهاي تخصصي،

سه ديدگاه موجود با اشاره به  شماري دارد. هاي بي ها نقش رويدادها، استفاده از ادوات موسيقي در برنامه

نمايي كنيم  هاي اجتماعي را نبايد بزرگنمايي و سياه آسيببايد گفت از يك طرف در خصوص رسانه ملي 

هاي موجود در اطراف  حق مردم است كه از آسيبطرف ديگر  ازها افزايش نيابد،  ها در خانواده تا نگراني

ها براي خود لحاظ كنند و در عين حال  هايي را براي پيشگيري از اين آسيب خود مطلع باشند تا برنامه

 هاي خود مشخص كند. سازي و توانمندسازي را در برنامه صدا و سيما نيز بايد نقش مردم و آگاه

صدا و سيما بايد از حيث دين، اخالق، اميدآفريني و آگاهي مورد توجه قرار  هاي مبني بر اين كه برنامه

شناسي نهاد  تواند در خانواده با مباحث مختلفي همچون تبيين نقش خانواده، آسيب صدا و سيما مي گيرد،



ي هاي خوب سازي در جهت تحكيم و تقويت بنياد خانواده برنامه خانواده، بررسي مشكالت خانواده، برنامه

در زمينه آسيب هاي نوپديد  صداو سيما مي تواند با تهيه برنامه ها و فيلم هاي مفيد را تهيه و توليد كند.

در زمينه آسيب هاي نوپديد در جامعه از قبيل مصرف مواد صنعتي (شيشه ) در آرايشگاهها يا بدنسازي 

 طالع رساني خوبي نمايد.ها و آگاه كردن افراد يا استفاده ناصحيح از اينترنت و فضاي مجازي ا

 ...........دستگاهها  ساير  -6

 نتيجه گيري

دنياي پر رمز و راز جواني و هزار راه نرفته كه بايد به همه اينها حس كنجكاوي و تمايز را هم         

 و اينترنت هروسايل ارتبا ط جمعي  ،اضافه كنيم. از سويي رفتارهاي پرخطر به واسطه نفوذ باالي ماهواره 

روز در طرحي نو تبليغ مي شود و از سوي ديگر افكار و انديشه هاي ضد ديني و مغاير با عرف به 

صورت پيدا و پنهان ترويج مي شود. در اين ميان برخي از جوانان در يك سرگشتگي كامل تضادهاي 

امتياز براي گفتاري و رفتاري افراد جامعه را مي بينند و تظاهرهاي ساختگي ديني را به عنوان يك برگ 

گريز از مذهب عنوان مي كنند. در اين ميان برخي از آنها كه اندك گرايشي به فرقه هاي شيطاني و دين 

ستيز دارند از نبود آزادي شكايت مي كنند اما وقتي از آنها مي پرسي در نظر تو آزادي چه معنايي دارد؟ 

جتماعي بر اين باورند كه هر فرد با توجه به آسيب شناسان ا  هيچ تعريف واحدي را نمي توانند ارايه كنند

ويژگي هاي شخصيتي تعريفي از آزادي براي خود دارد كه بر اساس آن كنش ها و ارتباطات اجتماعي 



خود را شكل مي دهد. از آنجا كه آزادي در ايران به دليل كج فهمي هاي ديني و عرفي براي جوان 

ي به اين نوع از آزادي همراه با بي بند و باري اجتماعي مشخص و قابل پذيرش نيست، جوان براي دستياب

با خيال راحت و بدون وجدان درد هر كار ناشايستي را كه وارد گروه هاي پرخطر مي شود تا در آنجا 

آنچه مسلم است در جامعه اي كه عرف و قراردادهاي اجتماعي محكم و پابرجا باشد،  .انجام دهد

زش هاي حاكم بر جامعه است از اصول و قواعد منطقي و درست تبعيت هنجارهاي رايج كه مبتني بر ار

اما از آنجا كه همه چيز نسبي است و   ابع همان عرف و قوانين خواهند بود.مي كند و تمام شهروندان ت

در مورد انسان ها نمي توانيم قوانين مطلق را به كار ببريم بايد قوانين به گونه اي وضع شود كه شامل 

ي از عقايد و باورها باشد و بايدها و نبايدها از حدود خاصي فراتر نرود زيرا اصرار در حاكم طيف وسيع

كردن برخي برداشت هاي شخصي و عرفي از دين و اخالق باعث گريز جوان از اصل دين كه سراسر 

 . رحمت و ارزشمندي است مي شود و در نهايت بستر آسيب هاي اجتماعي را طراحي مي كند

از اينترنت را بلد نباشند خودشان وبه  صحيحاگر جوانان وخانواده ها آگاه نباشند وراههاي استفاده         

ز نظر روحي ورواني افراد و اهاي اجتماعي وفرهنگي وسياسي زيادي مي شود ه دچار آسيبعتبع آن جام

هاحفظ  را ازآسيب اميد است با آگاهي وآموزش وكنترل جوانان وجامعه هاي فراواني را مي بينند آسيب

 كنيم.

 
 

 

 

 



 

 منابع:

  آسيبهاي اجتماعي و روند تحول آن در ايران ، مجموعه مقاالت دومين همايش ملي ،1383،بداللهي، محمودع -
 17تهران،صآسيب هاي اجتماعي در ايران ، جلد يك، 

معاونت پژوهش ) گامي در شناخت مواد مخدر و روان گردان . تهران : انتشارات 1385كاكويي ، عيسي ( -
 دانشگاه علوم انتظامي ، چاپ اول .

خانواده  آسيب هاي نو پديد؛ شبكه هاي اجتماعي مجازي در كمين  )1391(سميرا  ،خزايي ابراهيم پور كومله ،  -
 ايراني 

) رويكرد فلسفي به آسيب شناسي اجتماعي . اصفهان : انتشارات پويش انديشه ، چاپ 1383شكاري ، عباس ( -
 اول .

 ) سايه هاي خورشيد . تهران : انتشارات رايان طليعه كوثر ، چاپ اول .1387زاده ، رحيم (شيخ  -

) چالش هاي برنامه ريزي فرهنگي در ايران . تهران : دانشگاه آزاد 1388صديق ، زائري ، قاسم (سروستاني  -
 اسالمي و مركز تحقيقات استراتژيك ، چاپ اول .

خانواده . ترجمه : معصومه محمدي . قم : دقتر مطالعات و تحقيقات زنان ، ) جنگ عليه 1386گاردنر . ويليام ( -
 چاپ اول .

 اعتياد به اينترنت، تهران، انتشارات تمرين، اول)  1381صارمي ، علي اكبر( ،اميدوار، احمد  -

 دانشگاه مشاوره مركز و علوم وزارت مشاوره مركزي دفتر نشريه. كامپيوتر به اعتياد. )1387  ( مشاور پيام -

 .ماه  . دي. 70 ش.7 س.تهران
 حسين حسني  ،)در آمدي بر فرهنگ هاي سايبر  ترجمه مسعود كوثري 1965بل ديويد ( -

  41ماهنامه جوان شماره  -
 )25/2/92 ،5366روزنامه ايران، شماره  -

 ، انتشارات گوتنبرگ ، چاپ اول )مواد مخدر واعتياد1386شاكرمي ، عبدالحسين ( -
  

 
١. Kiesler, S., R. Kraut, J. Cummings & V. Helgson (٢٠٠١). Internet Evaluation and social 

Impakt 


