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ﭼﻜیده
زمینه و هدف پژوهﺶ :شبکه اینترنت در کنار مزایای بی شمارش ،معایبی نیز دارد که عدم
آشنایی کامل با فﻀای مجازی می تواند آسیب هایی را برای خانواده ها به بار آورد .این مقاله در
صدد بوده است تا برخی از معایب و تهدیدات موجود در اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی
را معرفی و راهکارهایی جهت مقابله و کاهﺶ این گونه آسیب ها ارایه نماید.
روش پژوهﺶ :برای انجام این مطالعه از طریق استنادی به بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهشی
موجود پیرامون موضوع تحقیق پرداخته شده است.
یافته ها :در این مقاله پﺲ از طرح جایگاه خانواده به عنوان مهم ترین واحد اجتماعی ،پیدایﺶ
فن آوری های اطالعات و ارتباطات ،ﻇهور اینترنت و گسترش فراگیر شبکه های اجتماعی و طرح
آنها در قالب فرصت ها و تهدیدها به آسیب های نو پدید ناشی از ماهواره ،بازی های رایانه ای،
تلفن همراه و اینترنت پرداخته شده است .والدین چندان با اینترنت و فﻀای مجازی آشنایی
ندارند و فرزندان آنها جهت برقراری تماس با دوستان قدیمی و یافتن دوستان جدید و به اشتراك
نهادن اطالعات شخصی و موضوعات مورد عالقه شان در شبکه های اجتماعی مجازی عﻀو می
شوند و اﻏلب نیز از خطراتی که در کمین آنهاست ،آگاه نیستند.؛ لﺬا راهکارهایی جهت مقابله و
کاهﺶ تهدیدات اینترنتی در ابعاد فرهنگی ،آموزشی و  ...به ویژه بومی سازی شبکه های اجتماعی
مجازی با توجه به هنجارهای جامعه ارایه شده است.

 1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ،تهران ،ایران.
Ram1568@yahoo.com
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نتایﺞ :در این پژوهﺶ ،ضمن برجسته ساختن اهمیت نهاد خانواده و مورد تهدید قرار گرفتن آن
از سوی شبکه های اجتماعی ،پیشنهاداتی به منظور آشنایی هر چه بیشتر خانواده ها با تهدیدات
فﻀای مجازی و استفاده ی صحیﺢ از فﻀای مجازی ارایه شده است.
کلمات کلیدی :آسیﺐ های  ،اینترنت ،خانواده ،شبکه اجتماعی
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مقدمه
خانواده در تمام فرهنﮓ ها کانون شکل گیری هویت فرد است .هیﭻ فردی جدا از خانواده اش
قابل تعریﻒ نیست و خانواده رکن اصلی سازنده ی فرد و شخصیت اوست (ثنایی .(1379 ،کانون
مقدس خانواده بهترین مکان برای تربیت جسم و روان است (فراست .(1381 ،خانواده یک
سیستم تلقی می شود که حداقل از یک زن و مرد تشکیل می شود .این دو ،نقﺶ خود را به
عنوان زن و شوهر در قبال یکدیگر ایفا می کنند .در صورتی که در خانواده فرزندانی هم وجود
داشته باشند ،این سیستم بزرگتر و پیچیده تر شده و نقﺶ های دیگری همچون نقﺶ والدینی
نیز به نقﺶ های گﺬشته اضافه می شود .به زعم نظری و نوابی نژاد ) (1384خانواده چیزی
بیشتر از مجموعه ی افرادی است که در یک فﻀای فیزیکی و روان شناختی با هم مشارکت دارند.
امروزه ،خانواده در اشکال گوناگون دیده می شود که هر کدام یک سیستم اجتماعی -فرهنگی
تلقی می شوند .در داخل چنین سیستمی ،افراد به وسیله حلقه های عاطفی قدرتمند ،بادوام و
متقابل به یکدیگر گره خورده اند .ورود به این سیستم سازمان دهی شده از طریق ازدواج یا تولد
صورت می گیرد.
خانواده پایه ی بنیادین اجتماع ،سلول سازنده زندگی انسان ،خشت بنای جامعه ،کانون اصلی
حفﻆ سنت ها ،هنجارها و ارزش های اجتماعی است و شالوده استوار پیوندهای اجتماعی و روابط
خویشاوندی و کانونی برای بروز و ﻇهور عواطﻒ انسانی و پرورش اجتماعی است .خانواده واحدی
است که بر اساس ازدواج پدید می آید و از آﻏاز پیدایی خود ،همچون حریمی امن ،زندگی انسان
را در بر گرفته و موج تازه ای در درون شبکه خویشاوندی ایجاد می کند که شمار زیادتری از
خویشاوندان را نیز به هم پیوند می دهد .انسان در خانواده ،فرایند جامعه پﺬیری را می آموزد که
مجموعه ای از بایدها و نبایدها است و باالخره نقﺶ هایی را در روابطﺶ با دیگران یاد می گیرد.
آنچه در خانواده از اهمیت برخوردار است ،توجه به ارزش ها به ویژه ارزش های خانوادگی و
اجتماعی است .ارزش های اجتماعی از اساسی ترین عناصر نظام اجتماعی هستند که از طریق
آنها می توان جامعه را کنترل کرد و به سوی زوال یا تعالی سوق داد .بنابراین ،خانواده ها باید
عواملی را که موجب پیدایﺶ ،شکل گیری و تقویت ارزش ها و ارتباطات خانواده و جامعه می
شوند ،بشناسند (کفاشی.(1389 ،
تعاریﻒ فوق نشان دهنده اهمیت فوق العاده این بنیان کوچک اجتماعی و تأثیر آن در تمامی
شئون زندگی افراد به ویژه فرزندان است؛ اما این سیستم نیز مانند هر سیستم دیگری دستخوش
حوادث تلخی می شود و همیشه در امان و به دور از تهدید نیست .مفهوم خانواده در کشور ما از
معنایی وسیع تر برخوردار است ،زیرا صمیمیتی که در خانواده ایرانی حاکم است در خانواده های
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بسیاری از کشورها از جمله ﻏرب دیده نمی شود .امروزه ،شیوه های ضربه زدن به فرهنﮓ و
هویت ملی یک کشور تﻐییر یافته و دشمنان سعی می کنند از طریق جنﮓ نرم افزاری به فروپاشی
بنیان خانواده و آرا و عقاید جوانان آن مرز و بوم نایل آیند .در دنیای ماشینی و شهری امروز که
والدین فرصت چندانی برای صرف وقت با فرزندانشان ندارند و از طرف دیگر تک فرزندی بودن
خانواده ها ،والدین ساده ترین راه را برای سرگرم نمودن فرزندانشان انتخاب می نمایند؛ بدین
صورت که ابزارهایی همچون تلفن همراه ،لﭗ تاپ ،رایانه ی شخصی و اینترنت را در اختیار فرزند
دلبندشان قرار می دهند تا او در اتاق خود به کار با آنها مشﻐول شود؛ حال آن که فرزند تنها از
نظر فیزیکی در محیط امن خانه به سر می برد ،ولی در عمل از طریق این وسایل به ویژه اینترنت
به دنیایی به مراتب بزرگ تر از محیط پیرامونﺶ قدم می نهد و با چیزهایی مواجه می شود که
بسیاری از پدران و مادران از وجود آنها آگاه نیستند.
گسترش فناوری های نوین در عرصه الکترونیک و رایانه در چند دهه گﺬشته ،موجب پدیدار
شدن انواع تکنولوژی و برنامه های الکترونیکی و رایانه ای از جمله اینترنت ،تلفن همراه ،ماهواره
و بازی های رایانه ای در جهان شده است .انکارناپﺬیر است که این تحوالت و پیشرفت ها زندگی
بشر را چندین برابر آسان تر نموده است ،اما در آن سوی سکه نمی توان از آسیب های ناشی از
این فناوری های نوین ﻏافل ماند .کودکان عصر حاضر مانند کودکان نسل های گﺬشته نیستند
که تنها با بازی کردن با همساالنشان و تماشای کارتون های تلویزیونی سرگرم شوند .تقریبا
تمامی این کودکان و نوجوانان از همه این فناوری ها یا برخی از آنها برخوردارند .صرف نظر از
کاربرد وسیع این ابزارها ،آنچه امروزه کاربرد وسیعی یافته و بخﺶ وسیعی از فعالیت های روزمره
افراد را پوشﺶ می دهد ،اینترنت و به تبع آن فﻀای مجازی است .اینترنت مجموعه پایان ناپﺬیری
از پایگاه های داده است که اطالعات مختلﻒ و متنوع فردی و جمعی انسان ها را در خود جمع
آورده است و هر روز نیز گسترش می یابد .دالیل زیر باعﺚ شده اند که اینترنت به عمومی ترین
شبکه برای حل مسایل اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود:
 .1سهولت گفت و گو و تبادل اطالعات با دیگران از طریق چت که اگر در مباحﺚ آموزنده
و علمی به کار گرفته شود ،به باال رفتن فرهنﮓ افراد و جامعه کمک می کند.
 .2سرعت تبادل اطالعات و ناشناخته ماندن مبادله کنندگان در صورت تمایل و قلت هزینه
های تبادل اطالعات.
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 .3امکانات قابل توجهی که اینترنت به عنوان یک پایگاه می تواند در اختیار افراد جامعه
قرار دهد؛ مانند دستیابی به اطالعات در خصوص هر نوع موضوعی ،ارسال و دریافت نامه
های الکترونیکی ،خرید هرگونه لوازم از طریق سفارش الکترونیکی که از اتالف وقت
جلوگیری می کند ،انجام مبادالت بانکی ،عﻀویت در شبکه های مجازی و . ...
بر این اساس می توان گفت که پتانسیل های مﺜبت و کاربردهای مفیدی که جنبه های گوناگون
زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده و تسریع ،تسهیل و خالقیت را برایﺶ به ارمﻐان می آورد،
بخشی از توانایی های معجزه آسای این شبکه جهانی است؛ اما این شبکه جهانی در حال گسترش
روی دیگری نیز دارد و آن وجود خطرات بالقوه است که گاهی می تواند به خساراتی بزرگ و
جبران ناپﺬیر مبدل شود .به طور کلی ،گسترش اینترنت در جامعه موجب بروز فرصت هایی
جهت افزایﺶ آگاهی افراد و حتی ایجاد اشتﻐال برای برخی از افراد شده است ،ولی تهدیداتی نیز
به همراه دارد .با وجود اینترنت ،عالوه بر وجود دنیای واقعی و الگوهای ارتباط سنتی در آن،
فﻀاهای مجازی نیز ایجاد شده اند که نحوه تولید ،انتقال و مصرف اطالعات در آنها دیگر به شیوه
سنتی صورت نمی پﺬیرد و این الگوها ،کامال دگرگون شده اند .گسترش فﻀاهای مجازی مانند
سایر انواع دیگر تحوالت و پیشرفت ها ،پیامدها و آثار مﺜبت و منفی گوناگونی را در جامعه و
زندگی کاربران این گونه فﻀاها ایجاد کرده است .مﺜبت ترین پیامد آن را می توان تسهیل و
تسریع ارتباطات و تبادل اطالعات دانست .منفی ترین پیامد آن را می توان به خطر افتادن حریم
خصوصی افراد ،منزوی شدن آنها و از هم پاشیدگی بنیان خانواده معرفی نمود .اصلی ترین علتی
که می توان برای بروز این پیامدهای منفی بیان داشت ،این است که در فﻀای مجازی افراد نمی
توانند به شناخت صحیﺢ و کافی از هم دست یابند.
مدتی است که موضوعی با عنوان آسیب های نوپدید به ویژه آسیب های ناشی از اینترنت ،تلفن
همراه ،ماهواره و بازی های رایانه ای از سوی مسئوالن و کارشناسان ذی ربط مطرح شده است
و بر لزوم برنامه ریزی و سیاست گﺬاری در حوزه ی پیشگیری از این آسیب ها تأکید می شود.
آسیب شناسی را می توان شناسایی مجموعه عوامل و شرایطی دانست که موجب عدم سازگاری
فعالیت ها و اعمال اجتماعی و روانی فرد با هنجارهای اجتماعی و روان شناسی می گردند .آسیب
های نو پدید در کشور به دلیل توسعه فناوری ها رو به گسترش هستند و در بسیاری از کشورها
با در نظر گرفتن افزایﺶ این فناوری ها برای پیشگیری و مقابله با آسیب های نوپدید برنامه ریزی
شده است؛ اما در ایران با توجه به سرعت گسترش فناوری ها و توسعه اینترنت و فﻀای مجازی
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برنامه ریزی و راهکار مﺆثری برای مقابله با این گونه آسیب ها تدبیر نشده است و این موجب
افزایﺶ دامنه ی این گونه آسیب ها در سراسر کشور شده است.
بروز آسیب های نوپدید می تواند زمینه ساز نوع جدیدی از آسیب های اجتماعی و روانی باشد.
به همین دلیل ،برنامه ریزی برای شناسایی ،پیشگیری و کاهﺶ آسیب های نو پدید الزم و
ضروری می نماید .آسیب های نوپدید ،آسیب های مرتبط با فناوری های جدید است که آسیب
های ناشی از استفاده از ماهواره ،بازی های رایانه ای ،تلفن همراه و اینترنت می توانند در این
مجموعه قرار گیرند .در این مقاله سعی شده است تا به آسیب های مرتبط با اینترنت به ویژه
عﻀویت در شبکه های اجتماعی مجازی پرداخته و برای رفع این گونه معﻀالت پیشنهاداتی ارایه
شود.
از آثار مﺜبت اینترنت به روز کردن اطالعات ،استفاده از مطالب علمی و دسترسی به فناوری های
روز است ،اما به موازات آن گرایﺶ نوجوانان و جوانان به اتاقهای گفت و گو ،عشق های مجازی،
کالهبرداری و سو استفاده از دختران و پسران با ارایه شخصیت های دروﻏین ،ازدواج های
اینترنتی ،سرقت اطالعات و اخاذی را موجب شده است .افراد همیشه به دنبال راه های کوتاه و
سریع برای رفع نیازهای خود هستند و به درست بودن راهکار چندان توجهی ندارند .به همین
علت وقتی اﻏلب افراد در اینترنت ،جواب سﺆاالت خود را در کمترین زمان ممکن به دست می
آورند ،به صورت ناخودآگاه و حتی افراطی به استفاده از این ابزار ارتباطی روی می آورند .آسیب
های نوپدید و از جمله آسیب های اجتماعی در دنیای مجازی به دلیل عدم وجود موانع ،امکان
برخورد با هرگونه پیام به ویژه پیام هایی است که برای افراد آسیب های جدی روحی ،روانی و
اجتماعی به بار می آورند.
سایت های شبکه های اجتماعی که اجتماعات مجازی کاربران اینترنتی هستند ،جز خبرسازترین
وب سایت ها در سال های اخیر اینترنت محسوب می شوند و بخﺶ قابل توجهی از فعالیت های
کاربران را در خود جای داده اند.
میزان استفاده از اینترنت و شبکه های مجازی چنان رو به گسترش است که نسل کنونی را نسل
زد  ،نسل اینترنت یا نسل شبکه نام نهاده اند .این نسل متولدین اواسط دهه  1990میالدی به
بعد هستند .بین استفاده نسل های مختلﻒ از شبکه های اجتماعی و همچنین انگیزه های آنها
از پیوستن به فﻀای مجازی تفاوت های قابل توجهی وجود دارد .به عنوان مﺜال ،نتایﺞ تحقیقات
نشان داده است که مادران نسبت به پدران بیشتر از فیسبوك استفاده می کنند و بیشتر دوستان
مادران ،اعﻀای خانواده و خویشاوندان آنها هستند؛ اما پدران بیشتر با دوستان فیسبوکی خود در
خارج از فیسبوك ارتباط برقرار می کنند ) .(Bartholomew, & et al, 2012حال آن که
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نسل اینترنت تماس با دوستان و سرگرمی را نسبت به تماس با خانواده به عنوان دلیل عﻀویت
در شبکه های اجتماعی مجازی ذکر می کنند.
سایت های شبکه های اجتماعی آن دسته از وب سایت هایی هستند که طیﻒ وسیعی از تعامالت
اجتماعی با دوستان و اعﻀای خانواده را میسر می سازند .رسانه های اجتماعی می توانند در طول
استخدام و فرایند بررسی کارکنان و به ویژه کارمندان کلیدی یا آنهایی که با کودکان سر و کار
دارند ،ابزاری قدرتمند به حساب آیند .از طریق برنامه ریزی و اجرای متفکرانه ،امکان مهار قدرت
سایت های رسانه های آنالین و نفوذ آنها ،به طور قانونی به نفع سازمان مربوطه امکان پﺬیر می
شود ).( Wodarz, 2011
"قانون حفاﻇت از دانﺶ آموز امی هستیر" ،معروف به "قانون میسوری فیسبوك" ،هر گونه گفت
و گوی خصوصی بین معلمان و دانﺶ آموزان را در فیسبوك منع می کند .به بیان دیگر ،معلمان
و دانﺶ آموزان نباید از طریق چت یا پیام های خصوصی با یکدیگر در تماس باشند .دانﺶ آموزان
باید بدانند که ممکن است اهداف آموزشی ،حرفه ای یا ورزشی خود را با گﺬاشتن پست های
نامناسب در فیسبوك به خطر بیندازند .با وجود این که بسیاری از دانﺶ آموزان ،امروزه از امکاناتی
همچون فیسبوك ،توئیتر ،ایمیل  ،پیام فوری  ،پیام کوتاه ،پیام چندرسانه ای و ﻏیره به عنوان
شکل اصلی ارتباطشان با خانواده و دوستانشان استفاده می کنند و نیز این راه ها ممکن است
راحت ترین راه های ارتباطی باشند ،الزم است که یک مرز حرفه ای در زمانی که این ابزارها وارد
ارتباط میان معلمان و دانﺶ آموزان می شوند ،وجود داشته باشد .الزم است که معلمان و دانﺶ
آموزان این مرز را بشناسند و به آن احترام بگﺬارند .با وجود آن که این شبکه های اجتماعی
ارزش های مﺜبتی می توانند داشته باشند مانند یاد آوری کردن تکالیﻒ بعدی به دانﺶ آموزان،
اطالع رسانی درباره جلسات یا فعالیت های عملی و جواب دادن به سﺆاالت مربوط به تکالیﻒ
خانه ،ولی ضروری است که معلمان درباره ی فیسبوك ،توئیت کردن  ،پیام فوری و ارسال ایمیل
به دانﺶ آموزان محتاط محتاط و معقول عمل نمایند .اگر معلمان از رسانه های ارتباط الکترونیکی
به صورت حرفه ای و مسئوالنه استفاده نمایند ،دیگر جایی برای هیﭻ نوع سو تفاهمی باقی نمی
ماند ).(Hunter, 2012
تهدیدات سایبری در میان جوانان به سرعت در حال تبدیل شدن به یک پدیده جهانی است.
مربیان ،والدین و سیاست گﺬاران برای محدود کردن این رفتار منفی و گاهی ویرانگر در تالش
هستند .از آن جا که بیشتر تهدیدات و خشونت های سایبری از کامﭙیوترهای خانگی نشأت می
گیرند ،والدین می توانند نقﺶ مهمی در جلوگیری از تهدیدات سایبری و ایجاد جهان آنالینی
مهربان تر یا آنچه که به اصطالح مهربانی سایبری خوانده می شود ،ایفا نمایند .والدین با اشکال
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جدیدتر شبکه های اجتماعی آنالین مانند فیسبوك ،وبالگ ها و چت روم ها خیلی آشنا نیستند.
عالوه بر این ،آنها در مورد مسأله تهدیدات سایبری چندان نگران نیستند و از میزان تهدیدات
سایبری در میان فرزندانشان مطلع نیستند .اگرچه اقلیت والدین کنترل های سخت گیرانه تر در
خصوص فناوری و مجازات های سخت تر را به عنوان راه حل این مشکل مطرح می کنند؛ اکﺜر
والدین تصور می کنند راهکار مﺆثرتر در بلند مدت برای بزرگساالن در خانه و مدرسه به منظور
پیشگیری از آسیب های پیﺶ روی فرزندانشان ایجاد مدلی برای رفتار درست ،فراهم آوردن
فرصت هایی به منظور گفت و گو با جوانان و بهبود و توسعه برنامه ی حل این معﻀل به همکاری
میان دانﺶ آموزان ،والدین و مربیان آنان نیاز دارد ).(Cassidy, Brown, Jackson, 2012
مطالعات اخیر نشان داده اند که بیﺶ از  95درصد از دانشجویان مقطع کارشناسی در انگلیﺲ
به طور مداوم از سایت های شبکه های اجتماعی استفاده می کنند .دانشجویان تحت مطالعه ادعا
کردند که پیﺶ از ثبت نام در دانشگاه به فیسبوك پیوسته بودند ،زیرا فیسبوك را ابزاری برای
پیدا کردن دوستان جدید در دانشگاه می دانستند؛ ضمن این که می توانستند با دوستان قبلی
و اعﻀای خانواده خود همچنان در تماس باشند .از طرف دیگر ،این دانشجویان تصور می کردند
که فیسبوك اﻏلب برای دالیل اجتماعی اش مورد استفاده قرار می گیرد نه برای اهداف آموزش
رسمی؛ اگرچه گاهی اوقات از آن به طور ﻏیر رسمی برای مقاصد آموزشی نیز استفاده می شود
ولی مراقبت ها در خصوص فیسبوك باید نسبت به مزایای آن بیشتر در نظر گرفته شود (
Madge , Meek, .(Wellens, Hooley, 2009
در سال های اخیر محبوبیت شبکه های اجتماعی آنالین تا حد بی سابقه ای افزایﺶ یافته است.
به طوری که محبوب ترین آنها صدها میلیون کاربر دارند .این موفقیت منافعی را در درون خود
این جوامع شبکه ای ایجاد کرده است و تعداد مطالعات و پژوهﺶ ها جهت درك این شبکه ها
را افزایﺶ داده است ولی گستردگی بسیار و محدودیت دسترسی به تمامی کاربران بزرگترین
شبکه های اجتماعی آنالین کسب اطالعات مکفی درباره ی دیدگاه کاربران آنها و چگونگی
روابطشان را با مشکل مواجه کرده است ).(Gjoka, 2010
فناوری اطالعات و ارتباطات در چگونگی این که مردم بتوانند نزدیکی را از لحاظ مکانی ،حقیقی
و ارتباط تجربه نمایند ،انقالبی به پا کرده است .این فناوری ها دسترسی ارزان به هر چیز و
هرکﺲ را در جهان ممکن ساخته اند .این فناوری ها ،عینا تعامل چهره به چهره را در فﻀای
سایبری بازسازی می کنند و امکان مشارکت در انواع متعدد ارتباطات اجتماعی را میسر می
سازند .مردم از فناوری اطالعات و ارتباطات برای نوشتن وبالگ ها ،ارسال نامه های الکترونیکی،
برقراری روابط اجتماعی از طریق سایت های شبکه ای مانند فیسبوك و مای اسﭙیﺲ ،ارسال
متن به یکدیگر از طریق سرویﺲ پیام کوتاه تلفن همراه و کفت و گو از طریق پیام فوری آنالین
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استفاده می نمایند .با وجود کاربردهای بسیاری که فناوری اطالعات و ارتباطات دارد ،موضوعی
که امروزه زیاد به آن پرداخته می شود این است که ارتباطات فیزیکی واقعی به نفع ارتباط های
آنالین در حال کاهﺶ هستند .در نتیجه ،این امر به روابط اجتماعی بیشتر اما ضعیﻒ تر منجر
می شود .تحقیقات پیشین در زمینه فناوری های ارتباطی به نتایﺞ ناهمخوان و متناقﻀی در
خصوص اثرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر رفتار انسان و ارتباطات اجتماعی دست یافته اند.
نتایﺞ بررسی ها درباره دو نوع از فناوری ها یعنی متن و پیام فوری روی حجم و قدرت سه شبکه
اجتماعی (خانواده ،دوستان و آشنایان) در کویت نشان داد که به جز در مورد خانواده در برقراری
ارتباطات اجتماعی که ارتباط معناداری با استفاده از پیام فوری داشت ،در خصوص قدرت و حجم
شبکه های اجتماعی در هر سه حوزه مورد بررسی ارتباط معنادار منفی و مﺜبتی به ترتیب با
استفاده از فناوری (هم پیام فوری و هم پیام متنی) به دست آمد .عالوه بر این ،برخی عوامل
دموگرافیک مانند جنسیت و وضعیت تأهل نقﺶ متوسطی را با توجه به روابط اجتماعی ایفا می
کردند .بر این اساس می توان گفت که فناوری های ارتباطی جدید ،مزایا و معایب متعددی دارند.
از این رو ،با توجه به قدرتی که این فناوری ها از نظر اجتماعی دارند ،فناوری اطالعات و ارتباطات
به عنوان یک فناوری که در جهت توسعه و تﻐییر ارتباطات اجتماعی گام بر می دارد ،باید بیشتر
مورد بررسی قرار گیرد ).(Al-Sanaa, 2009
جﺬابیت ها ،قابلیت ها و ویژگی های خاص فﻀای مجازی آن را به محیطی برای تعامالت اجتماعی
مبدل کرده است .جهان مجازی شکل دیگری از جهان واقعی است .بنابراین ،این دو جهان دارای
عناصر اولیه مشترك هستند و تنها چگونگی ،جنﺲ و نقﺶ این عناصر با یکدیگر متفاوت است.
پﺲ اصول حاکم و مهارت های فنی و رفتاری الزمه تعامل در این محیط هاست و با وام گرفتن
از فﻀای واقعی وارد این فﻀا خواهد شد .قطعا نداشتن برخورد و رفتار مناسب و هنجارمند و
قانونمند و مهمتر از همه اخالقمند ،ارتباط میان افراد را دچار چالﺶ خواهد کرد (بزرگواری،
 .(1388کرمشایی و همکاران ) (1390مشکل اعتیاد اینترنتی را از عوارض زندگی در دنیای
متمدن دانسته اند و در پژوهﺶ آنها تفاوت میانگین اعتیاد به اینترنت در بین پاسخگویان دختر
و پسر معنادار بود .بدین صورت که میانگین اعتیاد به اینترنت در بین پاسخگویان دختر بیشتر
از پسر بود .همچنین  38درصد پاسخگویان در معرض ریسک اعتیاد اینترنتی قرار داشتند.
نیسی و مدحﺞ ) (1390توسعه و پیشرفت کسب و کار در فﻀای مجازی را بیﺶ از هر چیز
معلول وجود فﻀای ایمن و مصون از تعدی دانسته اند .با توجه به ناشناس بودن کاربران و سهولت
استفاده از اینترنت ،حق مصون بودن حریم خصوصی و داده های شخصی در فﻀای مجازی به
یکی از چالﺶ انگیز ترین مسایل حقوق بشر تبدیل شده است ،زیرا تجاوز به حریم خصوصی افراد
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به سرعت افزایﺶ یافته است .استاد حسین و دلیلی ) (1389معتقدند که تمایل کاربران به
حﻀور در شبکه های اجتماعی و به اشتراك نهادن اطالعات موجب گردیده تا بازاریابی های حوزه
فناوری های مجازی به دنبال کسب منافع از این فرصت نو ﻇهور باشند .تبادل اطالعات در این
شبکه ها آن قدر وسیع و فعالیت در این حوزه آنچنان جﺬاب است که سازمان ها و دستگاه های
اطالعاتی فعالیت در آن را آمیخته با سر فصل های اقتصادی-اجتماعی نمودند و با ارایه خدمات
و فﻀاهای رایگان ،کاربران را در اقصی نقاط جهان به شرکت در شبکه های اجتماعی ترﻏیب
نمودند .بومی سازی فرصت به وجود آمده در قالب شبکه های اجتماعی محالت و ارایه خدمات
مجازی با برقراری یک رویه ایمن به منظور تبادل اطالعات شهروندان در محالت و حتی در
مجتمع های مسکونی نقاط قوتی را در بر می گیرد .از این رو ،با بهره مندی از این فرصت ،امکان
مشارکت و حﻀور شهروندان در عرصه های مختلﻒ فرهنگی ،اجتماعی ،رفاهی و سیاست محله
محوری تحقق یافته و هر شهروند با مشارکتی آگاهانه در مدیریت بهینه ی شهر خود گام بر می
دارد.
فعالیت در فﻀای مجازی همچون فﻀای فیزیکی با الگوی هنجاری قابل اتکا و متناسب با فرهنﮓ
بومی موجه خواهد بود .کنترل ،به عنوان یکی از روش های جلوگیری از بروز ناهنجاری های
اجتماعی و هنجارسازی در قالب روشنگری و راهنمایی کاربر فﻀای مجازی الزم است با
رویکردهای کاربردی و عینی مطابق با ویژگی های متمایز این فﻀا اعمال شوند .نحوه پیروی از
ارزش ها و خواست های گروه های انسانی از سوی کاربران ایرانی اینترنت و همچنین ،لزوم و
چگونگی فعال ساختن خود کاربران در هدایت و اثر گﺬاری در فﻀای مجازی به سهم خویﺶ می
توانند به عنوان مبنای کنترل و هنجارسازی مﺜبت برای استفاده از این فﻀا مطرح شوند (فخریان،
.(1390
جعفری ) (1390فﻀای مجازی را به عنوان یکی از ویژگی های زندگی مدرن تعریﻒ کرده است
که همانند هر پدیده ای که منافع و اثرات مﺜبتی بر زندگی بشر دارد ،دارای جنبه های منفی و
ویرانگری نیز هست .امروزه ،ابزارهای فناوری نوینی مانند شبکه های رایانه ای و اینترنت به افقی
تازه برای اعمال خشونت آمیز تروریست ها بر ضد امنیت اجتماعی در فﻀایی گسترده و بدون
مرز تبدیل شده اند .با در نظر گرفتن اجتماع به عنوان بستر زندگی که کلیه ی تعامالت در آن
جاری است ،با تحقق امنیت اجتماعی تمام مجموعه (هم افراد و هم اجتماع) از امنیت بهره می
گیرند.
بنابراین ،امنیت اجتماعی صرفا یکی از ابعاد امنیت ملی نیست و فقط وجه سیاسی ندارد .سایبر
تروریسم به شکل تروریسم در فﻀای مجازی بر ضد امنیت اجتماعی شهروندان ایرانی به عنوان
یک تهدید جدی قابل توجه است.
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کشتی ارای و اکبریان ) (1390با معرفی عصر جدید به عنوان عصر پرشتاب ارتباطات ،ورود
بسیار ساده و سریع ،حداقل محدودیت برای دسترسی ،برقراری ارتباط با سراسر دنیا به اشکال
مختلﻒ و عدم وجود محدودیت زمانی و مکانی ،دسترسی به پایگاه های اطالعاتی مختلﻒ و
شرکت در فعالیت های اقتصادی ،علمی ،فرهنگی ،هنری ،مﺬهبی و  ...را از ویژگی های بی بدیل
آن بر شمرده اند .وسعت عمل و انعطاف پﺬیری بی حد آن گاهی منجر به تﻐییرات اساسی در
ارکان جامعه شده است؛ چرا که آشنایی با دیگر جوامع ،خواسته یا ناخواسته هنجارهای جدید به
ارمﻐان می آورد تا آن جا که هنجارها و ارزش های جامعه ی خودی در آن محدوده کم رنﮓ می
گردد .از جمله راهکارهایی که می توان برای مقابله با چالﺶ های این چنینی در نظر گرفت
نظارت اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نوعی کنترل اجتماعی توسط هر شخص
جهت حفﻆ ارزش ها و هنجارهای جامعه دینی هستند.
یاسمی نژاد ،آزادی و امویی ) (1390در پژوهﺶ خود به این نتیجه دست یافتند که فﻀای
مجازی می تواند امنیت اجتماعی را مورد تهدید قرار دهد ،زیرا اینترنت با وجود این که می تواند
به عنوان ابزاری قدرتمند در عرصه اطالع رسانی به کار گرفته شود تا آن جا که گاهی از آن به
عنوان انفجار اطالعات هم نام برده می شود ،ولی این فناوری مدرن با تمام فوایدی که دارد،
تهدیدها و خطرهایی نیز برای جامعه و بشر داشته است .به طوری که امروزه ،بخﺶ عمده ای از
جرایم مربوط به حوزه ی کامﭙیوتر ،اینترنت و فﻀای مجازی است که امنیت اجتماعی را هدف
قرار داده اند .ابری ) (1387نقﺶ مﺜبت فﻀای مجازی را در عرصه ﻇهور خالقیت مورد تأکید
قرار داده است ،زیرا فناوری دیجیتالی و جامعه شبکه ای ،افراد را به سوی زندگی ای سوق داده
است که در آن می توانند با اتخاذ نقشی فعال و خالق ،به صورت فردی یا جمعی در ساختن
چیزی جدید سهیم باشند ،در فرایند هم آفرینی شرکت کنند و به خودیابی خویشتن کمک
کنند .کیفیت آزادی بخشی اینترنت ،کاربران اینترنتی را دعوت می کند تا به تفکر ،تجربه ،بازی،
فعالیت های گروهی و ارتباط بﭙردازند .اینترنت همواره محیطی را خلق کرده است که همگان
می توانند با تکیه بر توانایی ها و استعدادهای خود دست به ابداع و خالقیت بزنند .از میان رفتن
محدودیت مکان ،زمان ،نبود کنترل و انتقاد ،ناشناس ماندن ،امکان خیال پردازی و تنوع گوناگون
محیط های اینترنتی فرصت مناسبی را برای بروز خالقیت فراهم می کند .حقیقی )(1388
شناخت فناوری های نوین ،استفاده از رایانه و شبکه های مبتنی بر آن ،استفاده ی به موقع و
صحیﺢ از آنها را راه گشای کشورهای در حال توسعه در صحنه ی رقابت جهانی و ارایه ی خدمات
به شهروندان دانسته است.
هم زمان با تحوالت قرن بیستم و فرایند جهانی شدن در عصر حاضر ،فناوری اطالعات و ارتباطات،
17

ISSN: 2476-4140

روزنامهنگاری الکترونیک ،سال سوم ،شماره مسلسل  ،12زمستان 1397
امکان ﻇهور جامعه ی شبکه ای را فراهم آورده است که تعاریﻒ جدیدی از هویت ها و جوامع
انسانی عرضه می کند .جهان جدید به صورت شبکه ای در آمده که بافت اصلی آن را اطالعات و
نظام ارتباطات الکترونیک تشکیل می دهد .در پﺲ این جامعه شبکه ای ،تﻐییر ماهیت مراودات
اجتماعی به شکل جوامع مجازی و معاشرت های الکترونیکی از طریق متون الکترونیک و سیستم
چند رسانه ای به عنوان محیط نمادین پدید آمده است که باعﺚ پیدایﺶ نوعی نا امنی اجتماعی
و جرایم و بزهکاری های جدید در فﻀاهای مجازی شده است (احمدوند و عطایی.(1385 ،
تحقیقات در خصوص اینترنت و فﻀای مجازی همگی حاکی از مزایای بی شمار آنها در قرن
حاضر هستند ،اما مزایای جﺬاب و منحصر به فرد آنها نباید افراد را از معایب آنها ﻏافل بدارد.
دختران و پسران نوجوان و جوان به قصد تفریﺢ و سرگرمی در شبکه های مجازی عﻀو می شوند
و پﺲ از مدت زمان کوتاهی با انواع درخواست های دوستی از سوی کاربران این شبکه ها مواجه
می شوند ،حال آن که تقریبا هیﭻ یک از آن افراد را نمی شناسند .آسیب های وارده به افراد در
دنیای مجازی انواع مختلفی از مالی ،جانی ،روحی و روانی دارد .به همین سبب بر همگان از
جمله دست اندرکاران و کارشناسان مسایل فناوری اطالعات و ارتباطات ،پلیﺲ سایبری و بیشتر
از آن بر پدران و مادران واجب است تا آگاهی خود را در مورد تهدیدات و آسیب های نوپدید
ناشی از اینترنت و فﻀای مجازی افزایﺶ دهند و اقدامات الزم را در این زمینه اجرایی نمایند.
نتیجه گیری
دانستن از نیازهای بشر است و دنیای مجازی اینترنت در حال حاضر به خوبی توانسته است این
نیاز را پاسخ دهد کاربران فﻀای مجازی در اینترنت به دنبال پاسخ سﺆال هایی هستند که در
دنیای واقعی ممکن است هیﭻ گاه به آن دست نیابند .فناوری اطالعات با سرعت شگفت انگیزی
تمامی ارکان حیات بشری از جمله مقوله ی نظم و امنیت و آرامﺶ عمومی را دستخوش تحوالت
و دگرگونی های اساسی نموده است (احمدوند و همکار .(1385 ،حریم خصوصی افراد آن قدر
اهمیت دارد که احترام به آن در قرن حاضر از مرزهای سنتی دین و اخالق فراتر رفته و در بیشتر
کشورهای جهان ضمانت قانونی پیدا کرده است ،اما شئون انسانی و اهمیت حفﻆ آن در فﻀای
مجازی و امنیت اطالعات مبادله شده با چالﺶ هایی مواجه شده و سالمت اخالقی و حتی
جسمانی کودکان و نوجوانان در جامعه به مخاطره افتاده است .اکﺜر والدین نیز به دلیل عدم
آشنایی با اینترنت و ﻇرفیت های آن و شبکه های اجتماعی و فناوری های نوین ارتباطی ،از
رفتارهای آنالین فرزندانشان در فﻀای مجازی اطالعی ندارند .همین مسأله راه را برای صیادان
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اینترنتی باز می کند تا راحت تر بتوانند طعمه های خود را از میان افرادی انتخاب نمایند که به
نوعی دچار انواع آسیب های اجتماعی هستند و بدون در نظر گرفتن تهدیدات و معایب این فﻀا
به دنبال تفریﺢ در آن هستند.
فﻀای مجازی فﻀایی محدود به افکار کاربران آن است که به دلیل ناشناس بودن فرستنده و
گیرنده ی پیام ،امکان سو استفاده ی طرفین از هم افزایﺶ می یابد .صیادان اینترنتی افرادی
آگاه و آشنا با فناوری های نوین هستند که با هنرمندی تمام خود را افرادی موجه معرفی می
کنند و چون در فﻀای مجازی امکان شناسایی آنها وجود ندارد ،از کاربران ساده و ناآشنا به این
محیط سو استفاده می نمایند .موارد سو استفاده این افراد در فﻀاهای مجازی عالوه بر سو استفاده
های جنسی و مالی به موضوعاتی همچون همسریابی ،دوست یابی ،سرمایه گﺬاری های اقتصادی
با در آمد کالن و زود بازده ،تحصیل در دانشگاه های معتبر خارج از کشور و مسافرت به دیگر
کشورها مرتبط می شود .حتی در بسیاری از وبالگ ها و رسانه های اجتماعی مجازی ،مقوالت
خطرناکی مانند سست نشان دادن بنیان خانواده ،معمولی نشان دادن رخدادهایی مﺜل سردی
روابط زن و شوهر ،طالق ،همجنﺲ گرایی و ...به چشم می خورد.
محتوای این گونه وبالگ ها به طور معمول مشابه است و همه آنها به ترویﺞ دین زدایی و باورهای
فمینستی می پردازند و خصلت های جوان مسلمان را هدف قرار می دهند .این گونه وبالگ ها
و موضوعات مطرح شده در آنها به سرعت مورد استقبال جوانان قرار می گیرند .شاید بتوان علت
جﺬب جوانان کشور به این گونه فﻀاهای مجازی را عدم دسترسی آسان به امکانات تفریحی یا
هزینه های باال برای استفاده از آنها بیان نمود .عدم توجه کافی والدین به فرزندانشان نیز می
تواند یکی از دالیل روی آوردن آنها به چنین شبکه هایی باشد.
همچنین ،با توجه به چالﺶ پیرامون روابط بین دو جنﺲ و تدوین برنامه های جداسازی جنسیتی
به نظر می رسد که آسان ترین ،در دسترس ترین و در عین حال محرمانه ترین فﻀا جهت ایجاد
چنین رابطه ای ،اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی باشند .مزایای فوق العاده اینترنت و
فﻀای مجازی را نمی توان انکار کرد ،زیرا در حال حاضر اینترنت ابزاری مناسب برای توسعه افکار
و اندیشه های بشری محسوب می شود به شرط آن که در راه صحیﺢ استفاده شود .افراد باید
برای ورود به دنیای مجازی اطالعات کافی در اختیار داشته باشند تا دچار مشکالت مالی و
اجتماعی نشوند .ارتباطات سالم در فﻀای مجازی و لزوم هوشیاری جوانان و خانواده ها نسبت به
تهدیدات فﻀای سایبری در درجه نخست اولویت قرار دارد .پیشگیری از آسیب های اجتماعی و
توجه والدین به رفتار فرزندان بسیار مهم می باشد و برای جلوگیری از هم پاشیدگی خانواده ها،
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والدین باید تا حدودی به فناوری های روز دنیا مسلط باشند و آگاه باشند که تﻐییر در رفتار
فرزندان به معنای ایجاد تﻐییر در طرز فکر آنهاست و هنگامی که بنیان فکری و شخصیت آنها به
صورت ناصحیﺢ شکل گیرد ،راه نفوذ شیادان به حریم خصوصی افراد و محیط امن خانواده باز
می شود .لﺬا ،چنانچه خانواده ها نسبت به شیوه های جدید ارتباط فرزندان خود آگاهی و شناخت
کافی و الزم را داشته باشند ،از انجام بسیاری از جرایم و ارتباطات پنهانی آنان جلوگیری به عمل
می آید .به منظور پیشگیری و کاهﺶ آسیب های نوپدید در اینترنت و شبکه های اجتماعی
مجازی راهکارهایی مطرح شده اند که در صورت اجرای به موقع و مناسب می توانند ثمر بخﺶ
واقع شوند:
 .1برگزاری جلسات آموزشی از سوی مصادر امور فرهنگی در شهرستان ها به
منظور آشنا نمودن و اطالع رسانی به والدین در مورد فناوری های جدید به
ویژه اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی.
 .2برگزاری کالس های آموزشی در مدارس جهت آگاهی دادن به نوجوانان و
جوانان در مورد مزایا و معایب فناوری های جدید و نحوه ی استفاده صحیﺢ از
آنها.
 .3وضع قوانین سختگیرانه تر جهت برخورد با مجرمان جرایم اینترنتی و اجرایی
نمودن این قوانین.
 .4آگاهی و هوشیاری بیشتر پلیﺲ سایبری در مورد انواع جدید جرایم رایانه ای و
اقدام در جهت نا کارآمد کردن دسیسه های دشمنان در این زمینه.
 .5پخﺶ آگهی های آموزنده از سوی وزارت فرهنﮓ و ارشاد اسالمی در رادیو و
تلویزیون در جهت افزایﺶ آگاهی خانواده ها در خصوص خطرات ناشی از
اینترنت.

20

ISSN: 2476-4140

روزنامهنگاری الکترونیک ،سال سوم ،شماره مسلسل  ،12زمستان 1397
 .6گﺬراندن اوقات بیشتری با فرزندان در فﻀای بیرون از خانه به طوری که فرزندان
از نظر عاطفی ،احساس خال نکنند و جهت جبران این کمبود به فﻀای مجازی
پناه نبرند.
 .7پخﺶ برنامه های کوتاه آموزشی درباره مزایا و معایب اینترنت از زبان ورزشکاران
و هنرمندان محبوبی که عموما جوانان آنها را الگوی خود قرار می دهند.
 .8طراحی بازی های رایانه ای به گونه ای که در آنها انواع خطرات موجود در
فﻀای مجازی و راهکارهایی جهت آشنایی و مقابله با آنها تعبیه شده است.
 .9طراحی و تدوین بخشی در کتاب های درسی در ارتباط با آشنایی دانﺶ آموزان
با فناوری های جدید ،اینترنت و خطرات بالقوه آنها.
 .1با توجه به این که فﻀای مجازی بسیار گسترده است و افراد می توانند از هر
گوشه دنیا به یکدیگر پیام ارسال نمایند ،این امکان وجود دارد که مجرم و
قربانی هر یک در کشوری متفاوت ساکن باشند؛ لﺬا ،ضروری است تا یک
هماهنگی بین المللی میان پلیﺲ سایبری تمامی کشورهای برخوردار از این
فناوری ها صورت گیرد تا در صورت امکان ،جلوی ارتکاب جرم گرفته شود یا
پﺲ از ارتکاب ،امکان بازداشت و مجازات مجرم سریع تر و آسان تر صورت
گیرد.
 .11ساخت و پخﺶ فیلم ها و سریال هایی با موضوع اینترنت و مزایا و معایب آن.
 .21استفاده از آموزه های دینی از جمله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان
نوعی کنترل اجتماعی توسط هر شخص.
 .13هنجارسازی های مﺜبت و ترویﺞ فرهنﮓ استفاده از اینترنت و فﻀای مجازی.
در مجموع ،الزم است تا همه ی افراد جامعه به ویژه کارشناسان ،معلمان ،والدین و از همه مهم
تر نوجوانان و جوانان دست به دست هم دهند تا از بروز چنین حوادث تلخ و ناگواری در کشور
جلوگیری شود.
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مناﺑﻊ
 .1ابری ،انسیه ،(1387) ،فﻀای مجازی عرصه ی ﻇهور خالقیت ،اولین کنفرانﺲ ملی خالقیت شناسی،
 TRIZو مهندسی و مدیریت نوآوری ایران.
 .2احمدوند ،علی محمد؛ عطایی ،امیر مسعود ،(1385) ،نقﺶ فناوری اطالعات ) (ITدر سیستم پلیﺲ
و فﻀاهای مجازی جرایم با رویکردی راهبردی ،دومین کنفرانﺲ مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات.
 .3استاد حسین ،یاسر؛ دلیلی ،شیما ،(1389) ،بومی سازی شبکه های اجتماعی مجازی در مجالت
شهری ،اولین همایﺶ شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیﻒ.
 .4بزرگواری ،رسول ،(1388) ،واگﺬاری چیستی اخالق در شهر الکترونیکی ،دومین کنفرانﺲ بین المللی
شهر الکترونیک.

 .5ثنایی ،باقر .(1379) .آسیب شناسی خانواده .نشریه ی پژوهشی تربیتی ،سال اول ،شماره ی .3
 .6حقیقی ،مهرداد ،(1388) ،مجازی سازی راهکاری برای آینده ،دومین کنفرانﺲ بین المللی شهرداری
الکترونیکی.
 .7فخریان ،فرزانه ،(1390) ،روش کنترل و هنجارسازی مﺜبت برای استفاده از فﻀای مجازی در ایران،
همایﺶ ملی صنایع فرهنگی نقﺶ آن در توسعه ی پایدار.
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