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خالصه
هريک از وسايل ارتباط جمعی ضمن اينکه به لحاظ تسهیل امورآثار مثبتی درجامعه داشته ودارند به لحاظ سوء استفاده ای كه ازآنها می شود.
ممکن است آسیب هايی را برای جامعه به دنبال داشته باشند .هرچه وسايل ارتباط جمعی بیشتر قابل كنترل باشند آسیب های ناشی ازآنها كمتراست
وهرچه قابلیت كنترل اين وسايل كمترباشد بیشتر مورد سوء استفاده قرارمی گیرند وآسیب های ناشی ازآنها برای جامعه بیشتراست« .اينترنت به منزله
يک "فضا -رسانه" نه تنها ابزاری برای ارتباط (میان فردی ،جماعتی و جمعی )است بلکه فضايی است كه در آن زندگی می كنیم .با اين حال به
رغم همه ظرفیت ها و قابلیت های اينترنت نبايد مسايل و آسیب هايی را كه در ارتباط با آن به وجود آمده است از نظر دور داشت.رابطه اينترنت و
آسیب های اجتماعی حداقل از چند منظر قابل بررسی است -1:اينترنت به منزله ابزاری برای آسیب ها -6اينترنت به منزله فراهم آورنده محتوای
آسیب زا -3اينترنت به منزله عمل آسیب زا  .از منظر اول نگاهی ابزاری به اينترنت است كه تنها ابزاری برای گسترش آسیب های اجتماعی است
 .دزدی هويت و دسترسی به حساب های بانکی  ،خريد و فروش مواد مخدر  ،پول شويی و نقل و انتقال پول های كثیف ،تجاوز به حريم خصوصی
افراد و هزاران جرم ديگر از جمله آسیب هايی هستند كه اينترنت به منزله يک ابزار درخدمت آن هاست .منظر دوم اينترنت را فراهم آورنده
محتوای آسیب زا می داند از جمله محتواهای نا مناسب (هرزه نگاری  ،خشونت  ،نژاد پرستی و شیطان پرستی )كه در اينترنت آسیب اصلی تلقی می
شود.ازين مقوله م ی توان اينترنت را به منزله رسانه ای كه بیش از هر زمان ديگر در تاريخ بشر محتواهای نامناسب را در اختیار همگان قرار داده
است ياد كرد .در نهايت اينترنت به عنوان عملی ارتباطی آسیب زاست،كه خود تعامل با اينترنت به عنوان يک آسیب تلقی می شود .اينترنت صرف
نظر از اينک ه چه محتوايی داشته باشد ،يکی از علل انزوای اجتماعی ،پوك شدن دموكراسی ،سطحی شدن دانش  ،مسمومیت اطالعاتی و آسیب
هايی از اين قبیل باشد.
کلمات کلیدي :فناوري نوین ارتباطات و اطالعات ،اینترنت،تهدیدات سایبري ،آسیب هاي روانی ،اجتماعی

 .1مقدمه
امروزه امور زيادی از قبیل خريد و فروش  ،تحصیل ،مشاوره خانوادگی ،ازدواج و حتی مشاوره های پزشکی میان پزشکان و بیماران در
اينترنت انجام می گیرد .از اين رو هیچ جای تعجبی نیست كه مجرمان اينترنتی در فضای مجازی مرتکب جرم شوند.عدم فشارهای قانونی و حظور پلیس
موجب می شود كه عده ای از استفاده منندگان اينترنت بر اساس هنجارهای لحظه ای عمل كنند.هنجارهای لحظه ای درواقع تفسیر ديگری از شرايط
آنومیکی است كه دوركیم از آن ياد می كند،شرايطی كه می تواند زمینه ساز وقوع رفتارهای انحرافی و مجرمانه گردد.گمنامی ،بی چهرگی و بی نامی
افراد در اينترنت نه تنها پیگرد قانونی جرم و مجرمان را در فضای رايانه ای مشکل می سازد ،بلکه زمینه گسترش آن را نیز فراهم می آورد ».با توجه به
رشد روزافزون جرايم اينترنی و با توجه به اين مطلب كه جوانان بیش از هرگروه ديکر در مقابل بعضی از اين جرايم آسیب پذير هستند ،حمايت از آنان
و مقابله و جلوگیری ازمحتوای جرم آمیز در اينترنت امری ضروری و حیاتی به نظر می رسد [ .]1مسووالن و دست اندركاران كشور ايران بیش از
هرجای ديگری بايد خطرها و تهديدهای اين جرتیم را جدی تلقی كنند و استراتژی های همه جانبه ای را در راستای آگاهی دادن به استفاده كننده گان
از اينترنت ،مقابله قانونی با جرايم اينترنتی و استفاده صحیح از تکنولوژی رايانه ای اتخاذ كنند.دستیابی به چنین استراتژی هايی مستلزم همکاری
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كارشناسان در حوزه های مختلف اعم از جرم شناسی ،جامعه شناسی ،ارتباطات ،حقوق ،كامپیوتر و تکنولوژی ارتباطی و اطالعاتی است«.انواع جرايم در
اينترنت  :جرايم مالی ،سوء استفاده از كارت های اعتباری ،خريد غیر قانونی سهام در اينترنت  ،شركت های مضاربه ای  ،ايجاد بانک با بهره های باال در
اينترنت ،تروريسم اينترنتی  ،پخش ويروس  ،پخش عکس های برهنه و سوءاستفاده جنسی از بچه ها  ».....،در مساله كنترل اين جرايم  ،توجه كلی به طور
مستقیم بر روی مجرمان متمركز نیست چون اين گونه اشخاص معموال از خارج كار می كنند وكم اتفاق می افتد كه بتوان آنان را شناسايی كرد  ،اگرچه
شناسايی آنان غیر ممکن نیست  .در عوض توجه برروی سرويس های ارتباطی الکترونیکی و سیستم های تکنیکی است كه برای ارتکاب جرم مورد
سوءاستفاده قرار می گیرند  .به عبارت ديگر اگرچه سیستم های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی زير ساخت تکنیکی را فراهم می كنند و به لحاظ
اجتماعی بسیار مفید هستند اما از سويی از اين جهت كه در پخش امور خالف پورنوگرافی و  ...نیز مشاركت دارند قابل سرزنش هستند.بنابر اين اين
سؤال در دستگاه های قانونی كشورهای صنعتی مطرح می شود كه فراهم كنندگان خدمات الکترونیکی به طور قانونی يرای اطالعاتی كه توسط آنان
منتقل می شود  ،در مقابل قانون مسؤول هستند .اين در حالی است كه آزادی بی حدوحصر در محیط اينترنت امکان دخالت دولت و نهاد قدرت را در
نهادينه سازی عقالنیت سیاسی در میان كاربران اينترنتی به حداقل رسانده است  .گذشته از اين كاربران در محیط اينترنت هويتی از خود می سازند كه
مستقل از ويژگی های جسمی آنان است  .در اين شرايط يافتن خاطی به منظور طبقه بندی آسیب او و رابطینش و اجرای انضباط برای او بر ابهام كاركرد
دولت ها افزوده است [ ]6و [ .]3اما از سويی چنین آزادی در محیط اينترنت خیال فوكو را از بابت بازتولید نظام اصالح گری آسوده كرده است .زيرا در
محیط مجازی ارائه تعريف ها برای امر خوب يا بد از مجرای آزاد كنش متقابل ذهنی میان كاربران نا آشنا صورت می گیرد و نهاد قدرت سهمی
كوچک يا برابر با ديگران در ارائه تعريف امر خوب يا بد دارد  .اين به معنای آن است كه عمل كنترل به فراخور فروپاشی رابطه میان نهاد قدرت و سوژه
های اجتماعی سست شده است و اين خود امکان افزايش فرديت ها را فراهم آورده است و كل گرايی و تفکر ساختاری در فهم جوامع معاصر را بی
اعتبار كرده است.
 .1.1مفهوم شناسی مفهوم ارتباط

واژه ارتباط از باب افتعال كه در فارسی به معنای پیوند دادن ،ربط دادن و پیو ستن چیزی به چیز ديگر آمده معادلی برای واژه
 communicationدر زبان انگلیسی است .اين واژه به طور كلی ناظر بر فرايندی است كه در آن پیام از پیام دهنده منتقل میشود .به علت همین مفهوم
كلی است كه اين واژه به معانی متعددی از جمله گزارش دادن ،بیان كردن ،منتقل كردن ،پیوند دادن ،تماس گرفتن و منتشر كردن و ...به كار رفته است.
در تعريف ديگر از ارتباطات جنبه های هنری و علمی ارتباطات مشخص و معین است ،مثالً كلودشنون و وارن ويور در كتاب خود با عنوان تئوری
رياضی ارتباط میگويند" كلمه ارتباط معرف تمام جريانهايی است كه به وسیله آنها يک انديشه میتواند انديشه ديگر را تحت تاثیر قرار دهد .به
عبارت ديگر ارتباط سبب می شود كه وجدان انسان در وجدان ديگران تصاوير ،مفاهیم ،تمايالت ،رفتارها و آثار روانی گوناگون پديد آورد" .میشل
شین ارتباط را " فراگرد انتقال اطالعات با وسايل ارتباط جمعی گوناگون از يک نقطه يا شخص به نقطه يا شخص ديگری" میداند .در هر دو تعريف
شنون و شین ،فرايندی و تاثیرگذاری با رويکرد قدرت مشهود است ،به گونهای كه با پیروی از اصول معین قابل اثبات ،میتوان اين فرايند و نیز خالقیت
پیام را اثر بخشتر و تاثیر گذارتر منتقل كرد .هم انگونه كه در تعاريف با تاكید بر انتقال يا فرآيند آمد ،میتوان گفت ارتباط منشاء همه تعامالت و نهايتاً
فرهنگ و تمدن است .لذا دقت در مفاهیم و اصول ارتباطات و وسايل و ابزارهای آن ،يعنی وسايل ارتباطی ،به ويژه وسايل ارتباط جمعی و رسانه،
اهمیت فوق العاده ای در شکل گیری ،انسجام ،پاسداری و انتقال فرهنگ دارد [.]4
 .1.1تعریف تهدیدات رسانهای

تهديداتی هستند كه ابزار اعمال آنها ،رسانههای مختلف نظیر اينترنت ،راديو ،تلويزيون ،و ماهوارهها و مطبوعات و امثالهم میباشند .تهديد
رسانهای يکی از انواع تهديدات نرم به شمار میرود .از ديدكلی و گونه شناسی تهديد ،همانطور كه باری بوزان میگويد يکی از اساسیترين تهديدها
علیه امنیت و منافع ملّی هر كشوری  ،تهديدهای فرهنگی است .به همان میزان كه تهديدهای نظامی ،بروز و ظهور و چهرههای آشکار دارد ،تهديدهای
فرهنگی ،پوشیده و با چهرههای پنهان و با بهرهگیری از روشهای پیچیده به كار میرود و تا جايی پیش میرود كه در عصر كنونی بدون لشکركشی،
كشورگشايی امکانپذير شده و اين امکان برای صاحبان قدرت از طريق فرهنگ سازی و همسانسازی فرهنگی ،شکلدهی و مديريت افکار عمومی
ايجاد شده است .در اين میان رسانهها مركز ثقل است و نقش اول را ايفاء میكند [ ]3و [ .]5تهديدزايی رسانهها از طريق نقش اين وسايل ارتباطی در
تبلیغات ،تهديد روانی و تهديد رسانهای بويژه با استفاده از انگارهسازی در شکلدهی افکار عمومی ملموستر و ابعاد آن موضوعیتی بیشترمیيابد.
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 .1.1امنیت ملی

امنیت ملی تعريفهای گوناگونی را به خود اختصاص داده است .در تعريف كالسیک ،امنیت ملی عبارت است از " توانايی كشور در دفع
تهديدهای خارجی علیه حیات سیاسی يا منافع ملی" .والترلیسپن در تعريف امنیت ملی میگويد" ملتی دارای امنیت است ،كه در صورت اجتناب از
تهديد بتواند ارزش های اساسی خود را حفظ كند و در صورت اقدام به تهديد بتواند آن را به پیش ببرد" .ديگری از انديشمندان فراتر از ابعاد نظامی،
سیاسی و اقتصادی رفته و از امنیت ملی تعريفی جامعتر ارائه كرده اند" ولفرز" امنیت ملی را بطور عینی به معنای فقدان تهديد نسبت به ارزشهای
مکتسبه و به طور ذهنی به مفهوم فقدان ترس از حمله به اين گونه ارزشها میداند .پیترسون ،امنیت ملی را "حفاظت جامعه از لطمه خوردن به نهادها و
ارزشهای بنیادی آن تلقی كرده است" .همانگونه كه مالحظه می شود تعريف امنیت ملی توسعه يافته و از بعد نظامی به ابعاد سیاسی -اقتصادی و در
نهايت به بعد ارزشی كه در واقع در برگیرنده تمامی امور سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و فرهنگی است میپردازد  .اين تنوع تعريف در باب امنیت ملی
ويژگیهای خاصی به اين مقوله بخشیده است كه مهمترين ويژگیهای آن نسبی بودن و متغیر بودن است .نسبی بودن امنیت ملی ،به اين معنا است كه در
جهان واقعی دستیابی به امنیت مطلق غیرممکن است .امنیت ،ارزش و موقعیتی است كه يک كشور به میزان كمتر يا بیشتر میتواند از آن برخودار باشد.
اما هیچگاه هیچ كشوری نمیتواند از امنیت كامل برخوردار شود .متغیر بودن امنیت ملی نیز ويژگی ديگر اين مقوله مهم است .متغیر بودن امنیت ملی به
اين معنا است كه كمیت و كیفیت امنیت يا عدم امنیت همواره دارای نوسان و مشمول فراز و نشیبها و تحوالت نظام بینالملل است .با تغییر نظام
بینالملل و يا حتی تحوالت درونی در كشورهای بزرگ و روی كارآمدن دولت های متفاوت ،احساس امنیت يا احساس عدم امنیت نیر دچار تحول و
تغییر میشود .در يک برهه زمانی امنیت نظامی و در برهه ديگر امنیت اقتصادی اولويت پیدا كرده و برجسته میشود .به همین دلیل شناخت ابعاد امنیت
ملی ضرورت میيابد .امنیت ملی در تعريف كالسیک لغوی عمدتاً جنبه نظامی داشت اما با گذشت زمان و تحوالت جهانی ،امنیت ابعاد ديگری نیز به
خود گرفت و مقوالتی نظیر امنیت اقتصادی ،امنیت سیاسی و امنیت فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفت .گرچه امنیت نظامی همچنان دارای اهمیتی بسیار
زياد است ،اما ديگر ابعاد امنیت نیز از اهمیت بسزايی برخوردارند.
 .1.1اهداف امنیت ملی

هدف ملی عبارت است از ،وضع نوينی كه مطلوب اكثريت مردم بوده ،دولت آن را به دست میگیرد و برای وصول به آن از ملت ياری می-
طلبد .بنابراين اوالً هدف ملی بايد با يک نوع پذيرش و مقبولیت اكثريت آحاد يک جامعه توام باشد ،و ثانیاً بايد از رهگذر دستگاهی متمركز و رسمی
بنام دولت به نمايندگی از سوی مردم تعقیب شود.
 .1.1تعریف رسانه های جمعی

از رسانههای جمعی معانی گوناگونی ارايه شده است" فريد اينگلس" در كتاب نظريه رسانه ها در اين باره مینويسد" :يک رسانه عبارت است
از هر ابزاری برای برقراری ارتباطات .رسانه يا واسطه پیام است و يا به نام خود صحبت نمیكند بلکه از طريق او منظور و هدف خود را بیان میكند .از
اين تعريف چنین به نظر میرسد كه رسانهها تنها به انتقال محتوای نمادين پیامها میپردازند و نقشی فراتر از اين نمیتوانند به عهده بگیرند اما در مقابل
نظريه پردازانی ديگر ،از واسطه بودن صرف رسانهها در حمل و انتقال پیام فراتر رفتخه و مانند مک لوهلن رسانه را معادل پیام میدانند [.]2
 .1.1وسایل ارتباط جمعی و حکومت

رسانههای گروهی ،بخشی از زندگی سیاسی و جزء جدايی ناپذير آناند .اين وسايل چنان كه يکی از ابزارهای اصلی حکومتاند ،بر تصمیمهای سیاسی
حکام و زمام داران نیز اثر مینهند .اما رسانههای گروهی بیش از آن كه بر تصمیمهای هیات حاكمه تاثیر بگذارند ،يکی از ابزارهای مهم آنانند .اين
وسايل از عوامل اصلی جامعهپذيری سیاسیاند و حکومت ها از آنها برای پديد آوردن همگونی و نیز جهت دهی افکار عمومی و هماهنگی نظريههای
تودهی مردم نسبت به نظم سیاسی سود میجويند .امروزه وسايل ارتباط جمعی در انواع و شکلها گوناگونش ،از كارآمدترين ابزارهای تهديد فرهنگی-
اند .تکاپوی مراكز نشر كتاب ،بنگاههای خبرپراكنی ،شبکه های راديويی ،و تلويزيونی برای نشر و ترويج عقايد الحادی در پوشش مسلکهايی همچون
بهائیت ،وهابیت ،مصداقی از كاربرد رسانههای گروهی در تهديد فرهنگی استکبار با اسالم و كشورمان میباشند [ ]3و [.]2
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 .1.1رسانهها و تهدید روانی

با استفاده طراحی شده از وسايل ارتباط جمعی ،میتوان به طور موثری ديگران را تحت تاثیر قرار داد .تجربه نشان میدهد كه ديدگاههای افراد
دربارهی موضوعات مورد مجادله( مانند ،تهديد ،مذهب و سیاست) را می توان با فرستادن پیام از راه گفتگوی مستقیم ،تلويزيون ،بلندگو ،عکس يا
مطبوعات ،تحت تاثیر قرار داد و يا اصالح كرد .با اين حال ،اين نکته نیز آشکار است ،كه تغییر نگرش افراد در دوران تهديد بويژه در زمینهی
موضوعات مورد مجادله ،دشوارتر است .سبب اين د شواری از سويی ،نبود امکان رقابت با وسايل ارتباط جمعی دشمن است و از سوی ديگر نبود امکان
ارزيابی و اندازه گیری آثار مستقیم تبلیغات خودی به شیوه علمی است .،ترنس كوالتر 1تبلیغات روانی را تالش عمومی برخی افراد يا گروهها با بهره-
گیری از وسايل ارتباط جمعی برای كنترل ،تغییر يا شکل دادن نگرش ديگر گروهها میداند تا عکسالعمل آنها در يک موقعیت ويژه به اندازهای كه
مطلوب تبلیغگر است ،تحت تاثیر قرار گیرد [ ]3و [ .]5عبارت تالش عمومی در اين جمله آن را از غیر تبلیغات جدا میكند .الکساندر اسکناسی 6استاد و
محقق دانشگاه كلمبیا نیز اهداف تهديد روانی را نه انهدام فیزيکی ،بلکه تغییر رفتار مخاطب مطابق اراده ی تبلیغگر میداند كه ديگر با منافع ملی تبلیغگر
مخالفت نکند و چنان بر مغز مخاطب اثر بگذارد كه ديگر نیاز به ضربه زدن به بازويش نباشد ،میداند.
 .1.1كاركردها و نقشهای رسانههای جمعی

انديشمندان علوم ارتباطات و رسانه درباره نقشها و كاركردهای رسانههای جمعی مطالعات گستردهای كردهاند مثالً هاروالد السول كه از
پیشگامان مطالعات ارتباطات در رسانههای جمعی است ،در مقالهای با عنوان " ساخت و كاركرد ارتباطات در جامعه" ،سه كاركرد اصلی برای رسانه
قائل است كه عبارتند از [ ]3و [ ]5و [:]2
 نظارت و حراست از جامعه ايجاد همبستگی در بخشهای جامعه به منظور واكنش در برابر محیط انتقال میراث فرهنگی – اجتماعی از يک نسل به نسل ديگرمحققانی چون چالز رايت در سال  1151به كاركردهای اساسی فوق الذكر كاركرد سرگرمی تفريح و فرار از واقعیت را نیز افزودند .بعدها نیز
دنیس مک كويل كاركرد ديگری تحت عنوان " بسیج اجتماعی" را به مجموعه كاركردهای اساسی رسانههای جمعی افزود.
 .1بررسی وسایل ارتباط جمعی از دیدگاه آسیبهای اجتماعی [ ]7و [ ]8و []1
 .1.1نشریات،رادیو و تلویزیون

نشريات  ،راديو و تلويزيون ازجمله وسايلی هستند كه معموالً هركسی توانايی داير كردن وراه اندازی آنها را ندارد .وحتی افرادی كه ازچنین
توانايی برخوردارند .دولتها وجامعه سعی دركنترل آنها دارند لذاكمتر مورد سوء استفاده قرار می گیرندوآسیبهای ناشی ازآنها برای جامعه مخصوصاً
خانواده ها كمتر است.
 .1.1بررسی نقش ماهواره

ماهواره درسال 1121اختراع شد واستفاده ازآن درسال  1181برای اكثر كشورها عمومیت پیداكرد تاقبل از اختراع ماهواره راديو ،وتلويزيونهای
كشورها به لحاظ برد كوتاهی كه داشتند بیشتر قابل كنترل بودند چراكه هركس می خواس ت ايستگاه راديويی ياتلويزيونی برای پخش برنامه ای يک
كشور ايجاد كند يا بايد در داخل كشور و يا در نزديک مرزهای آن كشوراين كار را انجام می داد كه نهايتاً توسط حکومتها قابل كنترل بودند .اما
اختراع ماهواره امکان ارسال اطالعات صوتی وتصويری راازهرنقطه به نقطه ديگرزمین امکان پذير كرد.بااختراع ماهواره درسال 1121امکان تبادل
اطالعات دچارتحول عظیمی شد [ .]11ابتدا ماهواره ها دارای حجم زيادی نبودند وتعداد حداكثر  4كانال تلويزيونی راپخش می كردند.كم كم و
بركیفیت آنها نیزافزوده گرديده درحال حاضريک ماهواره حدود 6111كانال تلويزيونی پخش می كند.

T.Qualter
A.Eskenasi
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 .1.1.1آینده تکنولوژی ماهواره ای

آنتن گلوبال روی ماهواره ها نصب شد وقابلیت پخش برای همه دنیاراپیداكرده است. درآينده نزديک امکان استفاده از باند UHFودريافت بدون ديش وريسور امکان پذيرخواهدشد. درآينده نزديک امکان تعبیه دستگاه مترجم خودكار روی گیرنده ماهواره امکان پذيرخواهدشد ودريافت برنامه های ماهواره ای برایهركس باهرفرهنگ وزبانی آسان خواهدشد.
 درحال حاضر حدود يکصد ماهواره از 15كشور قابلیت پخش برنامه روی ايران را دارند و از هر ماهواره به طور متوسط  611كانال قابلپخش است و 61هزار كانال تلويزيونی برای كشور ايران قابل دريافت است.
 از نظر فنی امکان مبارزه با ماهواره تقريباً غیرممکن شده است و نشانه آن وجود ديش های زياد بر باالی پشت بام ها است.بنابراين ضمن اينکه ماهواره ها امکانات وتسهیالت بسیار زيادی در اختیار بشريت قرارداده اند .زمینه سوء استفاده رانیز فراهم كردند .ماهواره به
مهاجمان فرهنگی و دشمنان آداب ،سنن ،فرهنگ وعقايد ملتهای مستقل اين امکان راداده است كه بتوانند در خارج از مرزها بدون هرگونه
كنترلی هويت آنها رامورد هجمه قراردهند وبرای آنها برنامه ريزی فرهنگی كنند.
 .1.1بررسی نقش اینترنت

آثار فرهنگی استفاده از اينترنت بسیار باالست لیکن اگر به درستی مورد استفاده قرارنگیرد بسیار زيانبار تر و ويران گرتر از ماهواره است زيرا
اينترنت هم روزنامه است و هم راديو است و هم تلويزيون وماهواره ها درخدمت اينترنت قرارگرفته اند .اينترنت در دهه  21میالدی يک شبکه
كامپیوتری بود كه چند كامپیوتر وزارت دفاع امريکا رابه هم متصل می كرد نام اين شبکه آرپانت بود .در دهه  1171میالدی اين فناوری برارتباط بین
شبکه ای رايانه ای وزارت دفاع تبديل شد .دردهه  1181میالدی چندين شبکه رايانه ای دانشگاهی در آمريکا به اين شبکه ها اضافه شد و ارتباط بین
شبکه های رايانه ای نظامی و دانشگاهها برای دسترسی به شبکه ها در هنگام بمباران هسته ای فراهم گرديد .در دهه  1111میالدی شبکه های رايانه ای
بیش از يکصد وپنجاه كشور دنیا را به اين ابرشاهراه جهانی اضافه شد و استفاده از اينترنت عمومیت يافت.البته آمريکا شبکه های رايانه ای خود را از
اواخر دهه  81میالدی از اينترنت جدا كرد .بنابراين عمومیت يافتن اينترنت عمومی كمتراز 31سال دارد واكنون اينترنت شبکه شبکه ها نامیده می شود.
ايران از اواسط دهه 1371به صورت محدود به اينترنت راه يافت وكم كم حضور خود راگسترش داد .اكنون درجهان بیش از يک میلیارد كابر اينترنتی
وجوددارد .درايران طبق برآورد برنامه توسعه چهارم اقتصادی در پايان برنامه بايد حدود 31میلیون كاربرد برداشته باشد.
 .1.1.1خدمات اینترنت و ویژگیهای آن

اينترنت دارای خدمات گوناگون است خدماتی ازقبیل :وب سايت – وبالك -ايمیل -پروفايل – گروههای اينترنتی -چت – انواع خدمات
جستجو وغیره ازجمله خدمات اينترنتی هستند از ناحیه اين خدمات ضمن ارائه تسهیالت آسیبهای نیز به كابران اينترنت وارد می شود .گفته شدكه آسیب
های اجتماعی ناشی از اينترنت بسیار فراتر از ماهواره است .چراكه تسهیالت آن هم بیشتر از ماهواره است -هرچه تسهیالت بیشتر باشد خطرات هم بیشتر
است .اكنون ماهواره و ساير وسايل ارتباط جمعی ابزاری هستند درخدمت اينترنت به تعبیر ديگر.آنچه خوبان همه دارند اينترنت تنها دارد و بلعکس آنچه
بدان همه دارند اينترنت تنها دارد.و اين به خاطر ويژگی خاص خدمات اينترنت است كه عبارتنداز:
الف) اینترنت ابزاری است چندرسانه ای (یابه تعبیر آمریکایی ها مولتی مدیا)

اينترنت هم روزنامه است هم راديو است و هم تلويزيون است آن هم باامکانات ويژه ايستگاه راديو وتلويزيون كه نیاز به جا و مکان فیزيکی
وكارمند ندارد و هزينه ندارد.
ب)كم هزینه بودن وآسان بودن تولید و نشر اطالعات در اینترنت (عدم نیاز به مکان وامکانات فیزیکی)

امروزه هركس می تواند با يک رايانه و يک خط تلفن و با آشنايی اندك با رايانه يک وبالگ در اينترنت ايجاد كند و بدون اينکه نیاز به جا و
مکان فیزيکی خاصی داشته باشد در فضای سايبر بدون هیچگونه هزينه ای جايی را با آدرس معین برای خود برگزيند .فضای وبالگ (جايی كه در
فضای مجازی برای ارائه مطالب انتخاب می شود) درعین كوچکی به قدری وسیع است كه درهرجای اين جهان (اعم ازخشکی ودريا وفضا وحتی
كرات ديگر) می توان به راحتی با فشردن چند دكمه وارد آن شده ومحتويات آن رامطالعه  ،استماع ويا مشاهده نموده كسی كه جايی رادر فضای سايبر
برای خود برمی گزيند می تواند درنقش های مختلف دراين فضا ظاهرشود .به عنوان مثال می تواند صاحب امتیاز يک نشريه ودرعین حال مديرمسئول
،سردبیر وخبرنگار وياتحلیل گر و روزنامه نگار آن نشريه باشد .می توان درعین همه كار بودن يک نشريه به طور هم زمان از وبالگ خود به عنوان
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ايستگاه راديو استفاده كند وبه عنوان مجری ،گوينده  ،تهیه كننده تمام اخبار واطالعات موردنظر خود رابه صورت صوت دروبالگ خودمنتشر نمايد.
ودر عین حال می تواند از وبالگ به عنوان ايستگاه تلويزيون استفاده كند همه كاره آن باشد وهمه اين كارها راباكمترين هزينه وباصرف مقداری از
وقت خود به آسانی انجام دهد .حال در نظرداشته باشیدكه اگراين فرد يک فرد مخرب اخالقی ،اجتماعی وفرهنگی باشد تاچه مقدار می تواند آسیب به
جامعه وارد كند.
ج)نشریه  ،رادیو وتلویزیون اینترنتی بسیار جذاب تراز نوع سنتی آن است

مطالب اينترنت هرلحظه دراختیار كاربر است وبه كرات می توان يک مطلب را از يک راديو اينترنتی شنید وازيک تلويزيون ديد درحالی كه
اين امکان در راديو وتلويزيون سنتی وجود ندارد .مطالب نشريه الکترونیکی (اينترنتی) به هرشکلی وهررنگی قابل ارائه است و محدوديتی وجود ندارد.
نشريه اينترنتی برخالف نشريه سنتی می تواند هرلحظه مطالبی بیشتر ازلحظه قبل داشته باشد واين موجب جذابیت آن خواهدشد به همین جهت يک كاربر
در روز چند مرتبه به يک نشريه اينترنتی مراجعه می كند .ولی نشريه كاغذی پس ازيک مرتبه مطالعه ديگر قابل استفاده نیست.
د)كاربر نشریه و رادیو وتلویزیون اینترنتی برخالف رادیو تلویزیون سنتی حق انتخاب اخبار واطالعات دارد

كاربر راديو و تلويزيون سنتی گاهی ممکن است ساعتها وقت صرف كند تا راديو ياتلويزيون مطلب مورد نظر ومورد عالقه او راپخش كند و
در نتیجه مجبور است بسیاری از مطالب راكه عالقه ای به ديدن و شنیدن آنها ندارد ببیند و بشنود تا به مطلب موردنظر برسد .اما كاربر اينترنت(يا به تعبیر
ديگر راديو وتلويزيون اينترنتی) چون همیشه ودر همه وقت همه مطالب منتشر شده را در روی سايت دارد هركدام را كه خواست با فشار دادن يک
دكمه كامپیوتر انتخاب می كند و در نتیجه كاربر اينترنت بر خالف كاربر راديو و تلويزيون ناخواسته هدايت نمی شود و آزاد تر است .ديگران برنامه به
او نمی دهند او خود برنامه را انتخاب می كند و برمی گزيند.
ه)كاربر رادیو وتلویزیون ونشریه اینترنتی(الکترونیك) از تنوع مطالب بیشتری برخوردار است

گفتیم 15تا 61هزار كانال ماهواره قابل پخش در فضای ايران وجود دارد اماچند سايت وجود دارد؟ شايد بیش از صدها میلیون وبالك و وب
سايت وجوددارد كه به صورت چندرسانه ای (مولتی مديا) در اختیار كاربران اينترنت هستند درحالی كه كل شبکه های راديويی وتلويزيونی ماهواره ای
كه دراختیار همه كاربران ايرانی ماهواره قرار دارد شايد كمتر از 61111تا باشند واين تنوع هم مفید است هم مضر .نتیجه اينکه باعنايت به اينکه ارائه
مطالب دراينترنت خیلی راحت تر از سايرنشريات و وسايل ارتباط جمعی است وباعنايت به اينکه دسترسی وانتخاب مطالب اينترنت خیلی راحت تر از
دسترسی به ساير وسايل ارتباط جمعی است لذاهركسی می تواند مطلب ارائه دهد وبه تعداد سلیقه های موجود در دنیا می تواند وبالك و وب سايت
ومطالب متنوع وجود داشته باشد برخالف ساير وسايل ارتباط جمعی به لحاظ عدم محدويت وبه لحاظ عدم فیزيکی بودن محل تولید وانتشارشان شناخت
اهداف وخط مشی آنها بسیارمشکل وضرر وآسیب آنها برای نوجوانان وكسانی كه هنوز تجربه كافی برای برخورد باهمه افکار را ندارند بسیار زياداست.
 .1.1.1انواع آسیب های ناشی از اینترنت

آسیبهای ناشی ازسوء استفاده ازاينترنت رادريک تقسیم بندی كلی می توان به سه دسته تقسیم كرد:
الف)آسیب های امنیتی وسیاسی ،ب)آسیبهای اقتصادی،ج)آسیب های اجتماعی
 .1.1.1آسیب های اجتماعی ناشی از اینترنت

آسیبهای اجتماعی ناشی از اينترنت را می توان به دو دسته تقسیم كرد.
الف)آسیب های اجتماعی ناشی از سوء استفاده از امکانات اينترنت
ب) آسیب های اجتماعی مرتبط باماهیت وطبیعت ويژه اينترنت
الف -آسیبهای اجتماعی ناشی از سوء استفاده از امکانات اینترنت [ ]7و [ ]8و [ ]1و [ ]11و [ ]16و []13
الف )1-سوق دادن جوانان به سوء استفاده از وبالگ ها و وب سایتهای اینترنتی

 تشويق رابطه جنسی نامشروع توهین به ائمه ومقدسات به تمسخرگرفتن فرهنگ عاشورا (علت عدم نظارت خانواده) توهین به قومیت های مختلف سايتهای الحادی كه نوجوانان وجوانان رابه شیطان پرستی وپذيرش عقايد وساير فرقه های ضاله تشويق می كنند.الف)1-سوء استفاده ازچت روم اینترنت
الف)1-سوء استفاده از پروفایل ها وسایتهای دوست یابی

پروفايل صفحه ای است كه فرد اطالعات شخصی خود را برای تجارت دوست يابی شغل يابی و . . .درآن قرار می دهد كه ممکن است اين
اطالعات مورد سوء استفاده قرار می گیرد .افراد به جای اطالعات خود اطالعات ديگری را روی آن قرار می دهند.افرادی كه اطالعاتشان در پروفايل
قرار می گیرد بارها مورد سوء استفاده قرار گرفته اند.
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الف)1-آسیبهای سوء استفاده از اطالعات داخل رایانه های خصوصی مردم

افراد بايدمواظب نامه های الکترونیکی (ايمیل) وعکسها وساير مطالب درون رايانه خود باشند.
الف)1 -آسیبهای ناشی از سوء استفاده از پست الکترونیك (ایمیل)

ازجمله آسیب های پست الکترونیک اين است كه درآن آدرسها مشخص نیست آدرسها پست الکترونیک به آدرس ناكجا آباد می ماند گاهی
محتوای ايمیل هايی كه ناخواسته دريافت می شود بسیارخطرناك است وممکن است موجب انحراف شود.استفاده های ضدامنیتی نیز ازاين وسیله انجام
می شود كه دراينجا كه موضوع بحث ما آسیب های اجتماعی است جای پرداختن به آن نیست.
الف)1 -آسیبهای ناشی از سوء استفاده از بازی های رایانه ای

اين بازيها كه توسط دشمن طراحی شده است هم به نمادهای ملی وهم به نمادهای مذهبی شلیک می شود.در اين بازيها هويت ملی و مذهبی
دختران وپسران ما كه درحال شکل گیری است مورد هدف قرار می گیرد .خانواده ها بايد بسیار مواظب محتوای بازيهای رايانه ای باشند .دستگاههای
مسئول هم بايد نظارت كنند.
الف)1-آسیبهای ناشی از سوء استفاده ازامکانات گروههای اینترنتی

تشکیل گروهها وفرقه های الحادی -با اهداف وانگیزه های خاص كه اكنون گروههای شیطان پرستی و بسیاری ديگر از گروههای الحادی
جزء اينها هستند -همچنین فال بینی وخرافه پرستی وغیره .ازاين طريق شیوع پیداكرده است.
نتیجه :به طوركلی آسیبهای اجتماعی ناشی از سوء استفاده از امکانات اينترنت شامل مواردی می شود كه دشمن هويت دينی وملی اين مردم
راهدف قرار داده است .واينجاست كه اهمیت هشدارهای جدی ومکرر رهبر فرزانه انقالب حضرت آيت اله خامنه ای كه بارها خطرات تهاجم فرهنگی
دشمن رابه مسئولین ومردم گوشزد كرده اند مشخص می شود.
ب) آسیبهای اجتماعی ناشی از ماهیت و طبیعت ویژه اینترنت[ ]7و [ ]8و []1
ب)1-اعتیاداینترنتی

باتوجه به اينکه فضای اينترنت يک فضای بسیار وسیع است كه گشت زدن در آن و از اين سوء به آن سورفتن در آن بسیار آسان است و با
توجه به اينکه فضای سايبر به فراخور حال افراد امکانات زيادی دارد و استفاده از اين امکانات كم هزينه است كسانی كه وارد اين فضا می شوند خیلی
دير از آن دل می كنند و به سختی خارج می شوند و به عبارت ديگر اعتیاد به اينترنت پیدا می كنند .معتاد اينترنتی كسی است كه نمی تواند يک روز
رابدون اينترنت سپری كند و روزانه چندين ساعت درفضای اينترنت گشت می زند.برخی از آسیبهای ناشی از اعتیاد به اينترنت عبارتنداز:
نتیجه اعتیاد به اینترنت

 -1افسردگی -6اضطراب  -3انزوا

 -4مختل شدن فعالیت های روزمره

 -5رها كردن شغل(بیکاری)

ب)1 -مصنوعی شدن ارتباطات واز بین رفتن روابط صحیح اجتماعی

افراط در استفاده از اينترنت روابط چهره به چهره را كه موجب و صفا و صمیمیت می شود از بین برده است استفاده از ايمیل – چت ،شب
نشینی های اينترنتی به وسیله وب كم -دوست يابی مصنوعی همه و همه باعث از بین رفتن صفا و صمیمیت در جامعه شده است.
ب)1-تضعیف نهاد خانواده وصله ارحام

كسانی كه در استفاده از اينترنت افراط می كنند به جای اينکه به دنبال ارتباط برقراركردن با ارحام و فامیلها باشند به دنبال چت كردن و دوست
يابی درخارج از خانه هستند -ياردر خانه ما وگرد جهان می گرديم .اگر غربیها نیاز به دوست يابی اينترنتی دارند بدان جهت است كه واحد خانواده
درغرب ضعیف است اما نبايد اين فرهنگ در ايران رسوخ كند چراكه عشق رادرخانواده از بین می برد.افراط در استفاده از اينترنت دربرخی از خانواده
ها موجب طالق گرديده است .
ب)1-بی هویتی وبحران هویت

يکی از ويژه گی های حضور در اينترنت دروغگويی وپنهان كردن هويت واقعی خوداست .چراكه اين فضا ناكجا آباد است .ناشناخته است و
هركس باهويت واقعی وارد فضای سايبر شود ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد بنابراين مجبور است هويت واقعی خود راپنهان كند واين
باويژگی دوران جوانی كه دوران هويت يابی است بسیار در تضاد است جوان كه به دنبال كشف ارزشها ودرونی كردن آن است ضدارزشی را درونی
می كند كه بسیار خطرناك است.پس بايد اين موضوع را به نوجوانان وجوانان متذكر شد.
ب)1-جرأت وجسارت ارتکاب جرم به خاطر ناشناخته بودن درمحیط

جرم شناسان می گويند يکی از داليل كثرت وقوع جرم درحاشیه شهرها ،مهاجرنشین بودن آنها وناشناخته بودن افراد يک محله برای
همديگراست .به تجربه ثا بت شده است كه اگر افراد يک محل همديگر را بشناسند كمتر مرتکب جرم می شوند .فضای سايبر فضايی است كه اهالی آن
درعین ارتباط همديگر را نمی شناسند .هرروز می شود بايک هويت خاص وارد اين فضا شد لذا اين فضا خودبخود جرم زا وآسیب آفرين است .حتی

7

اولین همایش ملی پدافند غیرعامل رد حوزه ردیای خزر،آبان ماه  ،9315دااگشنه گیالن
اگر پلیس هم پس از زحمات زياد بتواند آدرس مجرم راپیداكند چون درفضای واقعی بامرزهای جغرافیای ومحدوديت های ان روبروست اگر مجرم
دركشور ديگر باشد به سختی می شود اورا دستگیر ومجازات كرد.
 .1.1.1راهکارهای برخورد با آسیبهای اجتماعی مرتبط به اینترنت وماهواره (فناوری اطالعات)

برای اينکه به راهکارهايی عملی برخورد باآسیبهای اجتماعی ناشی از فناوری اطالعات برسیم اول بايد آسیب شناسی كنیم و واقعاً به وجود
آسیبها اعتقاد داشته باشیم بايد پنبه را ازگوش خود خارج كنیم واگر خواب هستیم از خواب غفلت بیدار شويم .اگر رهبر معظم انقالب خطر تشکیل
ناتوی فرهنگ ی وفعلیت تهاجم راگوشزد می كنند واگر ما باور كنیم كه دشمن برای از بین بردن هويت دينی وملی مردم ما و فروريختن سدعظیم آنها،
صحنه جنگ رابه داخل خانه های ماآورده است بايد شیپور جنگ رابه صدا درآوريم وبانواختن اين شیپور همه را ازاين موضوع باخبركنیم .وابزارهای
الزم رادراختیار مردم قرار دهیم .اقدامات ابزارهای برخورد باآسیبها به دونوع دسته تقسیم می كنیم.
الف) ابزارها واقدامات پیشگیرانه
ب) ابزارها واقدامات مبارزه ودرمان
الف) اقدامات وابزارهای پیشگیرانه
الف)1-آگاهی بخشی وآگاه كردن مردم ازطریق بسیج كردن همه امکانات موجود.

امکاناتی كه می توان ازآنها استفاده كرد به شرح زيرهستند.
 صدا وسیما -خوشبختانه ما موقعیت خوبی از جهت توجه مردم به شبکه های راديويی و تلويزيونی داريم وبايد ازاين امکان استفاده كردوبه مردم آگاهی داد.
 استفاده از نشريات وروزنامه ها كه وزارت ارشاد بايد برنامه ريزی كند. استفاده از امکانات عظیم آموزش وپرورش كه بازبده ترين نیروها ودلسوزترين نیروها (يعنی به وسیله معلمان) هدايت كودكان ونوجواناناين مرز و بوم را برعهده دارد .بايد از امکانات مربیان تربیتی وساير امکانات آموزش وپرورش برای آگاه كردن دانش آموزان باخطرتهاجم
فرهنگی دشمن استفاده كرد.
 استفاده ازامکانات دانشگاهها وحوزهای علیمه برای برگزاری همايش های تخصصی استفاده ازظرفیت مساجد و روحانیت كه بسیار تاثیر گذار است. استفاده از ديگرابزارهای فرهنگی مانند سینما وتئاتر. استفاده از امکانات آموزشی نیروهای نظامی كه همه جوانان ذكور ناگزير از انجام خدمت نظام وظیفه هستند.– استفاده از سازمانهای غیردولتی و. . .
الف  )1-تحکیم وتقویت مبانی عقیدتی جامعه خصوصاً جوانان

ازطريق نهادهايی كه نام برده شده زيرا عقیده محکم واستوار عامل بازدارنده ای در مقابل آسیب ها است
الف)1-برنامه ریزی برای آموزش تخصصی مردم خصوصاًجوانان برای ورود به فضای مجازی

ابراز وجود وارائه برنامه های دينی وملی جذاب به نحوی كه جوانان با ارائه وب سايت ها حضور درچت ها  ،حضور در گروههای اينترنتی
ساختن بازی های اينترنتی مفید درفضای اينترنت تاثیرگذار شوند ومطالبی راكه دارای محتوای عالی ملی ومذهبی باشد ارائه نمايند.
الف)1-رفع مشکالت ازدواج جوانان

چراكه باحل شدن مشکل ازدواج دشمن كمتر می تواند ازجاذبه جنسی (سکس) برای ساير اهداف خود استفاده كند .البته حل مشکل ازدواج
منوط به حل مشکل شغل(بیکاری) ومسکن جوانان است كه دولت بايد دراين خصوص نیز برنامه ريزی كند.
الف)1-توجه عملی خانواده ها به ارزشهای دینی وملی

مانند صله ارحام ورفت وآمد بافامیل وارحام دراعیاد ومراسم ملی ومذهبی كه مانع از دوستیابی ها واز هم پاشیده شدن خانواده ها می شود.
الف)1-نظارت خانواده ها بركار جوانان در استفاده از اینترنت

درمنزل وجلوگیری از افراط در استفاده از اينترنت و ورود به فضاهای خطرناك كه دشمنان دركمین جوانان نشسته اندونظارت نهادهای مسئول
خصوصاً پلیس
الف)1-اماكن به كافی نت ها وتولید بازيهای رايانه ای
الف )1-تشکیل پلیس پیشگیری سایبری

برای گشت در فضای سايبر وكمک به افرادی كه در معرض خطر هستد(پیشگیری وضعنی) همه مواردقبل پیشگیری اجتماعی بودند.
الف )9-استفاده ازنیروهای مردمی (بسیج) برای گشت درفضای سایبر واعالم موارد سوء استفاده به پلیس دركشورهای غربی از مراكزی تحت عنوان هات
الين و تیپ الين برای جلوگیری ازسوء استفاده جنسی ازكودكان وانتشار پورنوگرافی استفاده می شود.
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الف)11-تشکیل ستادی ومتشکل ازهمه نهادهای ذیربط تحت نظر دادستانی كل كشور برای برنامه ريزی جلوگیری ازآسیب های اجتماعی وساير آسیب های
مرتبط بافناوری اطالعات درحال حاضر دادستانی كل كشور درحال تشکیل ستادی تحت عنوان «ستاد پیشگیري ومبارزه باجرائم فناوري
اطالعات» است.
الف )11-قانونگذاری به منظور تعیین وظایف نهادها در فضای سایبر واحیاناً تشکیل نهادهای ضروری برای پیشگیری ومبارزه باآسیب های مرتبط بافناوری
اطالعات.
ب -اقدامات وابزارهای الزم برای مقابله ودرمان آسیبهای ایجاد شده
ب)1-وضع قوانین الزم

توسط مجلس شورای اسالمی برای برخورد باجرائم فناوری اطالعات درحوزه آسیب های اجتماعی البته قوه قضائیه نیز بايد پیش نويس لوايح
راتهیه كند كه كارهايی دراين زمینه شده ولی بايد استمرار داشته باشد وبه روز شود .قانون نحوه مجازات اشخاصی كه درامور سمعی وبصیری فعالیت
غیرمجاز دارند مصوب  1372اقدام بسیارمناسبی بود ولی كافی نیست .اليحه جرايم رايانه ای نیزكه توسط قوه قضائیه تهیه وبه مجلس ارائه شده الزم
است هرچه سريعتر توسط مجلس به تصويب برسد چون ضعف های قانونی وجود دارد كه برخی از آنها باآن برطرف می شوند.
ب)1-تشکیل وآموزش پلیس قضائی تشکیل پلیس قضايی متخصص برای كشف جرايم كه منجر به آسیبهای اجتماعی می شوند از ضروريات است.
ب)1-آموزش قضات و اختصاص شعب ویژه در دستگاه قضایی برای رسیدگی به جرايم اينترنتی
ب)1-صدور پروانه كارشناسی برای كارشناسان جرایم سایبر كانون كارشناسان ومركز امورمشاوران وكارشناسان قوه قضائیه بايد درجهت تربیت كارشناس
جرايم وآسیبهای سايبری وصدور پروانه برای آنها اقدام نمايد.
ب)1-اختصاص رشته یاحداقل اختصاص واحدهای درسی تحت عنوان«حقوق كیفری اطالعات» در دانشکده های پلیس ودانشکده های حقوق سراسركشور.
جهت تربیت نیروهايی كه درآينده الزم است باجرايم سايبری مبارزه كنند.
ب)1-آموزش وكال توسط كانون وكال جهت دفاع ازحقوق آسیب ديدگان اجتماعی در مراجع قضايی.
ب )1-تشکیل نهادهایی برای حمایت از بزه دیدگان فضای سایبر كه می توان ازظرفیتهای نهادهايی مانند بهزيستی ،شورای شهر ،شهرداری و سازمانهای غیر
دولتی برای اين متضرر استفاده كرد.
جمع بندی و نتیجه گیری
امروزه اينترنت و استفاده از فناوری نوين در حوزه ارتباطات چنان جايگاه محکمی در جامعه و در برخی از خانواده های پیدا نموده اند كه
محروم نمودن اعضای خانواده و يا جامعه از آنها ممکن است تبعات سنگین تری را به دنبال داشته باشد .فرهنگ سازی و مراقبت از نوجوانان و استفاده
كنندگان از اينترنت و آگاه ساختن از تهديدات و آسیب های محیطهای مجازی می تواند در كاهش آسیب های و صدمات اين گونه فناوری ها نقش
عمده داشته باشد ،در هر صورت پیشنهاد می شود طرحهای تحقیقاتی در زمینه های آسیب های اجتماعی نو پديد در دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی و هم
راستا با فرهنک اسالمی ايرانی در كشور اجراء شود .اين پیشنهادات در قالب پايان نامه های دانشجويی و يا در مراكز تحقیقاتی و پژوهشی در كشور قابل
اجراست برخی از اين موضوعات در زير لیست شده اند:
 بررسی الگوهای استفاده از اينترنت در ايران
 بررسی شیوع نوع و میزان استفاده از اينترنت
 بررسی الگوی استفاده از ماهواره در ايران
 بررسی پیامد های استفاده از ماهواره در فرهنگ ايران
 بررسی میزان گرايش به مد
 بررسی پیامدهای مد و ارزشهای اجتماعی
 بررسی شیوع  gambling onlineو تحلیل عوامل موثر بر آن
 بررسی شیوع رفتار ها و فعالیتهای جنسی اينترنتی
 بررسی نقش فعالیتهای جنسی  onlineدر تحکیم خانواده
 بررسی علل گرايش به استفاده از اتاق های گفتگو
 تاثیر استفاده از اتاق های گفتگوی ويژه بزرگساالن در كودكان و نوجوانان
 بررسی میزان گرايش به بازی های اينترنتی
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 بررسی تاثیر استفاده از اينترنت در افزايش دانش و اطالعات
 معامالت /تجارت اينترنتی
 بررسی علل و عوامل گرايش به ازدواج اينترنتی
 بررسی رابطه انواع ارتباطات اينترنتی با ويژگیهای شخصیتی
 بررسی رابطه استفاده مفرط از اينترنت با آسیب های روانی
 بررسی شیوع اعتیاد به اينترنت
 بررسی نقش اينترنت در فرايند های مهیا كننده بستر اعتیاد
 بررسی نقش اينترنت در گرايش به استفاده ا ز داروها
 بررسی رابطه اينترنت با تنهايی
 بررسی رابطه اينترنت با افسردگی
 بررسی نقش سايت های آموزشی در پیشرفت تحصیلی
 بررسی میزان رواج online Dating
 بررسی میزان رواج online sales
 بررسی علل ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز اينترنتی
 بررسی عوامل موثر بر رفتارهای پر خطر
 دوستیابی اينترنتی
 اينترنت و هکرها
 بررسی میزان اختالف سن كودكان  -نو جوانان با دوستان اينترنتی آنها
 تبلیغات و اينترنت
 نقش بالگ ها در روابط اجتماعی
 بررسی رابطه بین الگوی استفاده از اينترنت با توانايی های شناختی – روانی – فرهنگی و اجتماعی
 مالکیت معنوی و اينترنت
 بررسی آگاهی  ،نگرش و عملکرد والدين در مورد اينترنت
 بررسی میزان استفاده از اينترنت والدين به همراه كودكانشان
 شناسايی سايت های مناسب كودكان
 بررسی عوامل خطر اينترنت
 اينترنت و مدرسه
 اينترنت و ارزشهای خانواده
 u جرم و اينترنت
 مقايسه هويت واقعی و اينترنتی كاربران () heavy –light internet users
 بررسی میزان آگاهی  ،نگرش و عملکرد كاربران جوان در باره عضويت در گروه های اينترنتی
 بررسی ابعاد جمعیت شناختی و روان شناختی كاربران اينترنت
 u بررسی فرايند شکل گیری و تداوم دوستی های اينترنتی
 بررسی عوامل خطر تلفن همراه
مراجع
[]1كوثری.م .اينترنت و آسیب های اجتماعی1387.
[]6صادقی فسائی.س،محمدی.ش.نگاهی جرم شناسانه بر جرايم،امنیت و كنترل در اينترنت1387.
[]3عبدالهیان.ح.نوع شناسی و باز تعريف آسیب های اينترنتی و تغییرات هويتی در ايران1387.
[-]4سايت http://www.khabarfarsi.com
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[http://ahlulbasar.ir/thread6175.html -]5
[/http://dehkadehejahani.blogfa.com -]2
[ -]7مقاله وسايل ارتباط جمعی و آسیب های اجتماعی با تکیه بر اينترنت و ماهواره/دكتر عبدالصمد خرم آبادی
[- .]8نگارش ،حمید1381 ،؛ هويت دينی و انقطاع فرهنگی  ،چ اول ،قم :نهاد نمايندگی ولی فقیه در سپاه ،مركز تحقیقات اسالمی.
[- .]1درستکار ،جواد" ،اينترنت ،آسیب ها و راهکارها"  ،مجموعه مقاالت ويژه نخستین همايش علمی فضاهای مجازی آسیب ها و
پیامدها،اسفند  1387نوبت چاپ اول.
[- .]11پايگاه اطالعرسانی عملیات روانی و جنگ نرم
[- .]11رفیع ،جالل1373 ،؛ فرهنگ مهاجم ،فرهنگ مولد ،چ اول ،انتشارات اطالعات.
[- .]16فیاض ،محمدسعید 1376 ،؛ درآمدی بر تهاجم فرهنگی غرب ،مركز مطالعات اسالمی ،تهران :معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی.
[- .]13عباسی ،پوريا "،1381،پلیس ،امنیت و دنیای مجازی" ،مجله علمی – تخصصی محقق ،سال اول  ،شماره اول
[- .]14گزارش پژوهشی ،حوزه مطالعات و تحقیقات كاربردی ،فضاهای مجازی و امنیت ،دفتر تحقیقات كاربردی فا.ا.ا .سمنان
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