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ادداشتی  

 مجازي فضاي ملي مرکز رئيس و عالي شوراي دبير

 
 

 ماندگار همیشه حقیقت نام به

 فرهیخته؛ نظرانصاحب ارجمند، اندیشمندان

 

 و نظیربی هاییفرصت و است داده قرار تأثیر تحت را هاانسان زندگی اجتامعی و فردی شئون متام فردمنحرصبه هاییویژگی و گسرتدگی با مجازی فضای کهاکنون

 و دین مبلغان خصوصاً همگان، وظایف ترینمهم از عمومی بخشی آگاهی و منطقی مواجهه درست، شناخت است، آورده همراه به را مخرب و نرم تهدیدهایی

 .است شیعی فرهنگ فعاالن و رشیعت نارشان

 که کرده ایجاد جامعه در را هاییچالش است، شده تبدیل برش زندگی حقیقی عرصه به نظرانصاحب و کارشناسان گفته به که مجازی فضای با امروزی مواجهه

 هایدغدغه با دلسوز مبلغان و دین علامی همواره که آنجایی از و است جامعه ایرسانه دانش بودن پایین و اجتامعی هایشبکه و اینرتنت رسیع توسعه حاصل

 فرهنگ تبلیغ مسیر در آگاهانه و مستمر ارتباط با همواره که قدرگران اندیشمندان و روحانیون فضال، رودمی امید اندبوده جامعه آحاد مشاوران و مبرشان اجتامعی،

 که مدارس و مساجد منابر، در مطلوب موقعیت هر در و رودمی شامر به سال تبلیغی ایام ترینمهم از که صفر و محرم هایماه در دارندبرمی گام اسالمی -ایرانی

 فضای راهربدهای و هاآسیب ها،فرصت با را خود مخاطبان انقالب، معظم رهرب منویات تحقق راستای در است فراهم هاخانواده و جوان نسل با وگوگفت رشایط

 .باشیم اجتامعی اثرگذار و مهم حوزه این در عمومی مهارت و دانش ارتقاء شاهد فرهنگی جهاد این برکت به تا کنند آشنا مجازی

 سپاسگزاری صمیامنه داشت خواهید مطالب این نرش در که اثرگذاری تالش و - است شده تهیه هدف همین با که - مجموعه این به شام ارزشمند توجه از پیشاپیش

 .بود خواهد مأجور متعال پروردگار پیشگاه در دینی خدمت این دارم اطمینان و کنممی

 .دانممی راهگشا و مغتنم «مجازی فضای ملی مرکز» برای را حوزه این در شام نظرات از مندیبهره همچنین

 

 الهی توفیقات و سالمتی آرزوی با
 فیروزآبادی ابوالحسن سید

  



ـدمــه  مـق
 

 مسير مدد به و است نبوده موضعبي و منفعل جديد هايموضوع و اجتماعي هايپديده برابر در زياد هايسال طول در شيعه روحانيت

 هايسؤال برابر در را دين نظر و پاسخ( السالمعليهم) طهارات و عصمت بيت اهل معارف و قرآن سرچشمه از همواره اجتهاد پوياي و پربرکت
 فقيه،ولي ـ اسالمي بانقال برکت به ـ و عظام مراجع فکري حريم در نيز جوان فضالي و طالب. است کرده تبيين تازه هايمسأله و نوپديد

 مسير از آن دادن تميز و بشريت صالح بر مبتني و درست راه تشريح و روشنگري براي را خود رسالت که اندکرده تالش تبليغ ميدان در

 شرايط تحمل و بليغيت و علمي مجاهدت هرگونه از خطير مسئوليت اين تحقق در و برسانند انجام به خالصانه و جهادگونه گمراهي و ضاللت
 و هاويژگي ها،قابليت. ماست آينده هاينسل زياد احتمال به و روزگار مسائل ترينمهم از «مجازي فضاي». اندنکرده دريغ ناروا و دشوار

 است، کرده بيشتر بسيار اخير هايدهه مشابه هايپديده از را مقوله اين اهميت آنچه شايد اما است، پراثر و نظيرکم موضوع، اين مشخصات
 حجم مصرف که حوين به باشد، ايشان اجتماعي و فردي زندگي شئون همه در و کاربران کنار آن دائمي و مرزبي حضور و بودن دسترس در

شناخته هايکانال و هاروهگ افراد، با زمان هر و لحظه هر در ارتباطات برقراري و ـ انتخاب حق بدون بيشتر هم آن  ـ اطالعات از ايگسترده

 حتي و هاارزش ندگي،ز سبک و داده قرار تأثير تحت را هاانسان زندگي جوانب همه و شخصيت رفتار، انديشه، آراميبه هويت، بدون و شده
 .است کرده روروبه زيادي تغييرات با را جامعه باورهاي

 در ويژهبه ديني لغانمب که دارد همراه به خودش با نيز فراواني هايتهديد و هافرصت دائمي، تحوالت از گسترده حجم اين که است روشن

 راحتيبه تأثيرگذار وضوعم اين کنار از توانندنمي شودمي فراهم برايشان عمومي مخاطبان با چهرهبهچهره ارتباط زمينه که تبليغي فصول
 . نپردازند آن به تبليغ و خطابه و منبر و وعظ مواقع در و کنند عبور

 تأکيد ؛اند�فرموده حتصري توأمان صورت به مجازي فضاي هايتهديد و هافرصت به توجه ضرورت بر همواره که اسالمي انقالب فرزانه رهبر

 : نندک تبيين را اسالمي مفاهيم و معارف آن، هايفرصت از استفاده و مجازي فضاي باشناخت بايد روحانيون که اندداشته
. افزارىسخت هاىجنبه از نه افزارى،نرم هاىجنبه از نه نميدانيم، ماها از خيلى نيستيم، مجهّز ماها از خيلى کنيم؛ مجهّز را خودمان بايد ما»

 درک را کار اين اهمّيّت نميدانند، را معنايش نيستند، آشنا اصالً آن مانند و رايانه با ندارند، آشنايى اصالً جديد روشهاى اين با هابعضى

 لذا نميکنند درک شايد و بايد کهآنچنان و بدرستى را بزرگ کار اين اهمّيّت که کسانى هستند هم مسئولين بين در ما؛ بينيممى. نميکنند
 بنشينند، هم دُور بيايند مسئوالن اينکه براى قضيّه؛ همين براى کرديم درست مجازى فضاى عالى شوراى ما. نميدهند انجام را الزم اقدام

 داراى که است اىعرصه يک اين. بزرگ ىحادثه اين با ىمواجهه براى را خودشان اقدامهاى و هاتصميم و هااراده کنند متمرکز کنند، فکر
 همان ؛[کرد کسب] را منافع حدّاکثر آن از ميتوان است؛ جورىاين مجازى فضاى ىعرصه است؛ شماربى مضرّات داراى و شماربى منافع

 هيچ بدون کنيد پخش را اسالمى معارف و اسالمى مفاهيم[ يعنى] عکس؛ جهت در بکنيد ميتوانيد[ هم] شما ميکند، دشمن آن که کارى

1.رادعى و مانع
» 

 تبليغ ايام ترينمهم تا ماندهباقي کوتاه زمان در و رهبري معظم مقام رهنمود اين تحقق براي سازيزمينه منظور به مجازي فضاي ملي مرکز

 سعي کندمي پيدا نجريا جامعه هايرگ در ديني تبليغ نهضت ،(السالمعليه)حسين امام شهيدان ساالر قيام برکت به که محرم ماه يعني
 :از عبارتند بسته ينا محصوالت. بگيرد عهده بر اجتماعي رسالت اين انجام در اندک هرچند سهمي تبليغي فرهنگي بسته تهيه با تا کرده

 

 مجازي فضاي موضوع در مبلغ هميار کتاب
 شود، ارايه تصاراخ به است قدرگران مبلغان نياز مورد که مطالبي کليات است شده سعي شماست اختيار در اکنونهم که کتاب اين در

. گيردمي شکل نآ بر مبتني بحث اصلي حدود حقيقت در که است رهبري معظم مقام هايرهنمود از ايخالصه کتاب اين سرآغاز بنابراين

 و هاکليدواژه ومس فصل در.  است شده مطرح قبيل اين از موضوعاتي و گستره ماهيت، ها،ويژگي مانند مجازي فضاي کليات دوم فصل در
 .است شده مرور بيشتر آشنايي براي حوزه اين ضروري اصطالحات
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 و هاآسيب اين با مواجهه راهکارهاي پنجم فصل و است کرده پيدا اختصاص مجازي فضاي هايتهديد و هاآسيب تشريح به چهارم فصل

 .است شده برشمرده مهم پديده اين هايفرصت نيز ششم فصل در. است کرده ارايه را آنها کاهش هايروش
 کتاب لکام مطالعه پس که است محترم مبلغ دقت و ذوق حقيقت در نيست، مستقيم نقل مناسب کتاب مطالب همه که است پرواضح

 .کندمي تنظيم و انتخاب بيان براي را مخاطب هر با مناسب و نياز مورد نکات
 

 پاورپوينت فايل

 تا است شده تهيه نوجوانان و جوانان يا دانشجويي هايجمع در ارايه براي است کتاب همين مطالب از ايبرگرفته و خالصه که محصول اين

 .دهيد ارايه موضوع همين با منسجمي سخنراني بتوانيد شد فراهم نيز هامحيط اين در حضور امکان تبليغ، روزهاي در اگر
 

 محيطي تبليغات هايطرح

گروه مشارکت با و مختلف هايبرنامه اجراي با مناطق به خود ورود با و کنندنمي محدود وعظ و منبر به را تبليغ روحاني دوستان از بسياري
 .اندازندمي راه به فرهنگي و تبليغي جرياني حقيقت در هاکانون يا بسيج مانند مردمي هاي

 .شوندمي هم محيطي تبليغات نيازمند گروهي هايفعاليت انواع و مشاوره و کالس و منبر بر عالوه معموالً روحانيون گونهاين
 آنها پرينت با توانيدمي که است شده تهيه ارزنده مطالب و هاروايت از الهام با و مجازي فضاي موضوع با گرافيکي هايطرح دليل همين به

 روي نصب مسابقه، برگزاري مانند ديگري هايقابليت هاطرح اين. کنيد برپا پرمحتوايي و حسابيودرست نمايشگاه مختلف، هاياندازه در

 .دارند نيز را اداري و آموزشي هايمحيط اعالنات تابلوهاي
 .دارد بستگي عزيزان شما ابتکار و سليقه و ذوق به نيز هاطرح اين از استفاده

 

  ايچندرسانه و تصويري محتواي
 قرار استفاده مورد جلسات، و مخاطبين نياز اقتضا به تا است شده توليد نيز کوتاه تلويزيوني و تصويري هايبرنامه صورتبه کتاب، محتواي

 .  دارد را عمومي جلسات در ارائه و نمايش قابليت تصويري کوتاه هايبرنامه اين. گيرد
 

  صوتي کتاب

 صورت به کتاب محتواي اهم. است شده تهيه شويد، آشنا کتاب محتواي با شنيدن طريق از داريد تمايل که هاييموقعيت براي محصول اين

 .است گرفته قرار اختيار در و تهيه صوتي فايل يک
 

  «مجازي حقيقت» افزارنرم

 آموزشي بسته اين شده توليد محتواي تمامي شامل براينکهعالوه است، شده طراحي اندرويدي موبايل هايگوشي مخصوص که افزارنرم اين
 . بود خواهد حوزه اين جديد محصوالت و توليدات ساير و کاربر رابط است،

 سئواالت به تواندمي و دهدمي قرار شما اختيار در  را مجازي فضاي ملي مرکز جديد توليدات و محتواها افزار، نرم اين مستمر هايروزرسانيبه

ضعف و نواقص حتماً است، شده تهيه محدود فرصت در که است اندکي بضاعت شماست اختيار در آنچه است روشن .دهد پاسخ شما ارسالي
 خواهد تکميل و اصالح و شده روشن آن اشکاالت گيرد،مي قرار استفاده مورد عمل در وقتي ويژهبه شما نظرهاي و تذکرها با که دارد هايي

 سپاسگزاري شما مقدس و ارزشمند تالش از خود سهم به. بود خواهيم مشابه اقدامات شکلي بهبود و محتوايي ارتقاي شاهد آينده در و شد
 .بود خواهد محفوظ متعال خداوند پيشگاه در شما واقعي اجر است بديهي. کنيممي

 

 

 محتوا معاونت | مجازي فضاي ملي مرکز



 

 

 
 فصل یک

 فکري کارزار

  



 مجازي فضاي شناخت ضرورت
 آن به نسبت صرف تهديدانگاري از پرهيز و اينترنت بودن فرصت به توجه 

 تصورات، افکار، و نشيندمى کوچکي دستگاه پاى جوان نفر يک دنيا طرف اين شده؛ متنوع چقدر دنيا در تبليغ وسايل ببينيد شما امروز
 و اينترنت امروزه. کندمى دريافت دنيا طرف آن از ـ ناکسى هر بلکه ـ هرکسى سوى از را عملى پيشنهادهاى و فکرى پيشنهادهاى تخيالت،

 کارزار عرصه مؤمنان، و مردم افکار ميدان. رسدمى دنيا جاى همه به آسان حرف، و دارد وجود متنوعي بسيار ارتباطى وسايل و ماهواره

 سود به نيست؛ ما زيان به وجههيچبه فکرى کارزار اين. داريم قرار فکرى حقيقى کارزار و جنگ ميدان در ما امروز. است گوناگون تفکرات
 صرف و بکشيم بيرون ـ اسالمى و الهى معارف انبارهاى و اسالمى تفکر مهمات از ـ ماست نياز که را آنچه و بشويم ميدان اين وارد اگر. ماست

  2.بکنيم را کار اين بايد ما که است اين مسأله ليکن ماست؛ با بُرد قطعاً کنيم،
 

  باطل افكار نشر بستر مجازي؛ فضاي  
 قابل آنها با اند؛بوده تاريخ طول در که بزرگى علماى مسائل يا مجلسى عالمه مسأله يا حلى عالمه مسأله از است دشوارتر و ترمهم شما مسأله

روش اقسام و انواع و اينترنت تلويزيون، راديو، مثل ـ فراوان جمعى ارتباط ابزارهاى وسيله به فقط نه باطل افکار نشر امروز. نيست مقايسه

 قيمتگران هاىفيلم و کنندمى خرج پول دنيا در امروز. شودمى استفاده هم هنرى هاىشيوه از بلکه گيردمى انجام ـ الکترونيکى هاى
 افکار کارها، اين آماج نقاط ترينمهم از يکى. بياورند بيرون هاذهن از را فکرى يا کنند هاذهن وارد را فکرى غيرمستقيم اينکه براى سازند،مى

 گرفته قرار چيزها همين آماج هم شيعه افکار خصوصبه اسالمى، جمهورى شدن برپا از بعد البته است؛ اسالمى افکار خصوصبه و دينى

 و شودمى تشکيل شناسىشيعه هاىکنفرانس امريکا در يا هاصهيونيست وسيله به فلسطين سرزمين در که باشيد شنيده شايد شما. است
 شيعه بايد. کنند مبارزه شيعه با بتوانند که است اين براى اين کنند؛مى تحقيق شيعيان اجتماعى شکل و فکرى هاىاليه و آرا روى کسانى

 3.کنند مبارزه او با بتوانند تا بشناسند را
 

 اسالمى معارف ترويج براي مجازي فضاي سابقهبي ظرفيت 

 از اندمشتاق تغليباً و تقريباً شانهمه ـ گويممى را دانشجوها من حاال ـ کنيدمى مشاهده که را غيردانشجو و دانشجو هاىجوان اين امروز
 بتوانيم که کنيم فراهم زمينه بايد شما و من. دربياورند سر و بفهمند را چيزهايى و بشناسند را چيزهايى اسالمى معارف و اسالمى مفاهيم

 ارتباطات و هارايانه مثل کننده،تسهيل ابزارهاى اين، بر عالوه داشته؟ وجود روحانيت براى کى امروز تا فرصت اين. دهيم جواب آنها به
 خودتان درست حرف کلمه يک توانيدمى بگيريد، ياد را اينها بتوانيد اگر. شماست اختيار در االن که هم سايبرى و مجازى فضاى و اينترنتى

 خداى شد، ضايع اگر. شود ضايع فرصت اين مبادا است؛ اىالعادهفوق فرصت اين برسانيد؛ شناسيد،نمى را آنها شما که مستمعى هزاران به را

 براى شما دانستن، به شوق و ميل همهاين استبصار، همهاين جوان، همهاين فرصت از: کرد خواهد سؤال قيامت روز شما و من از متعال
 کنار را خودمان توانيممى مگر. کرده روحانيون و معمّمين ما به خدمتى چنين اسالمى نظام کرديد؟ اىاستفاده چه اسالمى معارف ترويج

 4بگيريم؟
 

 شيعى و اسالمى تفكرات به تهاجم هدف با اينترنتي هايسايت فعاليت

 در فرعى سايت هزاران و اصلى سايت صدها امروز که گفتممى هاجوان جمع در ديروز من. کندمى استفاده هاروش همه از دشمن امروز
 تهاجم هم تهاجم. دهند قرار تهاجم مورد را شيعى تفکرات خصوصبه و اسالمى تفکرات که است اين شانعمده هدف که دارد وجود اينترنت

                                                             
2  .(1384 /02 /11بیانات در دیدار علام و روحانیون كرمان، )  

 
3  .(1383 /04 /15بیانات در دیدار علام و روحانیون استان همدان، )  

 
4  (.1391 /07 /19بیانات در دیدار علام و روحانیون خراسان شامىل، )  

 



 مشکل هم هايشپاسخ دارد؛ پاسخ اينها همه. کنندمى استفاده غيره و شناسانهروان هاىروش از و تخريبى هاىروش از نيست؛ استداللى

 مطبوعاتمان از نه صداوسيمايمان، از نه ما. بکنيم را استفاده حداکثر داريم، اختيار در آنچه از بايد. کرد استفاده وسايل اين از بايستى نيست؛
. کنيم کم بايستى را هاضعف اين ماست؛ هاىضعف اين. کنيمنمى استفاده شايد، و بايد کهچنان مان،عمومى عظيم منابر از بسيارى از نه و

 5.است ممکن اين و کرد زياد را قوت نقاط و کم را ضعف نقاط روزبهروز بايد
 

  

  

                                                             
5  (.1379 /11 /27بیانات در دیدار اعضاى مجلس خربگان رهربى، )   

 



 مجازي فضاي ایجاد از دشمن اهداف
  فكر انتقال هايشيوه در تغيير  

 . است فکر انتقال هاىشيوه پيشرفت خصوصيت يک. کندمى سنگين را شما و من بار که دارد وجود خصوصيت دو امروز
 استکبار امروز. دارند قرار اهدافى چه خدمت در دنيا در امروز ارتباطاتى، وسايل ديگر و اينترنت الکترونيکى، وسايل راديو، تلويزيون، ببينيد شما

 آن اينکه براى شودمى متوسل ديگر شيوه هاده به او کنار در اما دهد،مى نشان هم شمشير. بدهد نشان شمشير که کندنمى اکتفا اين به

 مؤسسه که است شده ثابت قطعى اطالعات طبق امروز... کند تحميل هاملت بر را گرطغيان و ستمگرانه روش آن خطا، راه آن غلط، فکر
 بزرگ مؤسسه اين. دارند ميل باب و مستمر همکارى و همراهى امريکا استکبارى هاىسياست با سينمايى بزرگ هاىشرکت و هاليوود عظيم

 گذارسرمايه و نويسنامهفيلم و نويسنامهنمايش از و بازيگر از و کارگردان از و هنرمند از سازفيلم بزرگ کمپانى هاده که سينمايى و سازىفيلم

 امريکا دولت که اىاستکبارى سياست اهداف از است عبارت هدف آن. کنندمى حرکت دارند هدفى خدمت در شدند، جمع هم گرد آن در

  6.نيست کوچکى چيز اينها. چرخاندمى دارد هاسياست همان هم را
 

 جوامع تحوالت داريسررشته براي «فرهنگى ناتوى» گسترش 

 امروز اينها که است بوده اينها مشت در تبليغات گوناگون مسائل و فراوان هاىروزنامه و اىرسانه و فرهنگى امکانات از هم لشکرى هميشه
 ناتوى» تشکيل از گزارشى ـ بودم ديده را اشمقاله اين، از قبل ماه چهار سه، البته ـ روزنامه در پريروز من و شودمى پخش دارد يواشيواش

 وجود به نظامى مقتدر مجموعه يک سابق شوروى با مقابله عنوان به اروپا در هاامريکايي که ناتو پيمان مقابل در يعنى خواندم؛ را «فرهنگى

 فرهنگى ناتوى يک حاال کردند،مى استفاده آن از غيره و آسيا و خاورميانه منطقه در خودشان با معارض صداى هر سرکوب براى اما آوردند،
به زنجيره مجموعه. است افتاده اتفاق اين که هاستسال نيست؛ هم حاال البته است؛ خطرناکى چيز بسيار اين،. اندآورده وجود به هم

 حرکت مشخصى جهت در ـ راديوها و هاتلويزيون و هاماهواره و است شده داخلش هم اينترنت حاال که ـ گوناگون هاىرسانه پيوستههم

 7.است شده روراست و آسان هم خيلى ديگر که حاال بگيرند؛ عهده به را جوامع تحوالت سررشته تا کنندمى
 

 جهاني نوين نظم و سازيجهاني الزامات تأمين  
 اشغالگر اين. است تدريجى اشغال حال در ـ بود کرده تصرف را کشور فالن يا پاريس يا بخارست که اشغالگرى همان مثل ـ اشغالگر االن

 دولت که اىطبقه است؛ اجتماعى طبقه يک اشغالگر اين نه، است؛ ديگر دولت فالن يا امريکا دولت اشغالگر اين که نيست اين پاسخ کيست؟
 شکبدون هم هادولت اين ساخت و بافت در البته کند؛مى هدايت دارد آنها آمادگى و خود قدرت و توانايى قدر به را ديگر هاىدولت و امريکا

 براى عبارت يک در بخواهيم اگر که است طبقاتى مجموعه يک هدايت نيست؛ دولت يک هدايت هدايت، اما دارند، حضور طبقه اين افراد

  .دنياست همه مالى و حياتى منابع بر سيطره هم شانهدف. «اقتدارطلب زرساالران» بگوييم بايد کنيم، معين اسم اينها
 نزديک آن به را خود تدريجبه که دارد ادارى و علمى الزامات يک است؛ جهانى نوين نظم همان که دارد سياسى الزامات يک سيطره، اين البته

 دانسته همه است، مطرح ـ آن مانند و اينترنت مثل ـ فرهنگى هاىشبکه و فرهنگ پول، تجارت، در امروز که سازىجهانى مسأله. کنندمى

 8.است مفصل و ريز دقيق، خيلى اينها شناختىجامعه تحليل البته است؛ طبقاتى مجموعه اين خدمت در نادانسته و
 

  

                                                             
6  (.1388 /02 /23)بیانات در دیدار روحانیون و طالب تشیع و تسنن كردستان،   

 
7  (.1385 /08 /18، )های استان سمنانبیانات در دیدار استادان و دانشجویان دانشگاه  

 
8  (.1383 /09 /11بیانات در دیدار رئیس و مدیران سازمان صداوسیام، )  

 



 اینترنت از برداريبهره در دشمن هايروش
  آفرينىشبهه  

 ـ الکترونيکى هاىروش اقسام و انواع و اينترنت تلويزيون، راديو، مثل ـ فراوان جمعى ارتباط ابزارهاى وسيله به تنهانه باطل افکار نشر امروز
. کنيم برطرف درمان با يا پيشگيرى با را هاشبهه اين که هاستطلبه ما عهده بر... شودمى استفاده هم هنرى هاىشيوه از بلکه گيردمى انجام

 9.است اين شما امروز عمده چالش
 اين نبود، گوناگون تبليغات همهاين نبود، ماهواره نبود، اينترنت روز آن ثانياً بود؛ افتاده اتفاق پرهيجان و عظمت آن با انقالب آن اوالً روزآن

 براى شودمى دارد تالش همهاين است، او جلوى اينترنت است؛ آسيب همهاين معرض در امروز جوان نبود، آسيب همهاين معرض در جوان

 10... ماندمى باقي متدين جوان اين[ اما] کنند، منحرف را جوان اين اينکه
 

 (الملليبين فضاي در ايران اسالمي ضدجمهوري تبليغ خصوصا) ذهن در تشويش ايجاد  

 اسالمى جمهورى نظام عليه ـ گوناگون هاىشيوه با ـ هارسانه تعداد است؛ آورىوحشت حجم يک اسالمى جمهورى نظام عليه تبليغات حجم

 و عربى کشور فالن يا است آسيايى کشور فالن يا است آفريقايى کشور فالن اهل که جوانى فالن. است عجيبى نجومى تعداد يک دنيا در
 کجا از را، المللىبين مطبوعه فالن گيردمى دست در يا المللىبين رسانه فالن پاى نشيندمى يا اينترنت پاى نشيندمى وقتى است، غيرعربى

 را فرصت اين المللىبين عرصه اين در حج، در شما حضور است؟ واقع خالف اسالمى، ايران به نسبت است نوشته اينجا در آنچه که بفهمد

 انقالب حقايق بگوييد، را شيعه حقايق بگوييد، را اسالم حقايق عمل؛ و زبان با بلکه زبان با فقطنه کنيد؛ منتقل را حقايق که دهدمى شما به

 11.بگوييد دارد وجود امروز که را ماجراهايى بگوييد، را اسالمى

 هاىنجريا فهمدمي و داندمي را جهان محيط و اشپيرامونى محيط و خود محيط احوالواوضاع وقتى يعنى شناسد؛مي را زمانه که کسى
 قضاوت گوناگون، ىقضايا در شود؛نمي اشتباه دچار شوند،مي مواجه هم با جورچه چيست، شاناهداف کجايند، هايند،کى جهانى گوناگون

 .شودنمي اشتباه دچار و کندنمي اشتباه
 آوردهشت اصالً دادند، ما به و آوردند اينجا پيش چندى را آمارش که هايىرسانه تعداد اين. کندمي بارانتحليل دارد مرتب دشمن البته

 و هاماهواره همين منظور، ـ است اىمحدوده از خارج و مرزبى دنياى يک ديگر که اينترنت ـ است اينترنتى هاىرسانه از غير اينها. است

 شود،مي داده ايران ملت و اسالمى نظام و اسالمى جمهورى با مقابله هدف با مرتباً هارسانه اين در که هايىتحليل. هاستتلويزيون و راديوها
 بايد شود،مي که مقدارى هر گويندمي. دهندنمي گوش اينها همه به مردم که دانندمي کنند،مي توليد انبوه که آنهايى حاال. است آورسرسام

 12.کرد تالش
 هايزمينه در خردهيک چون بنده حاال منتها هزارها؛ گفت شودمي صدها، گويممي که من حاال ـ صدها. است واقعيتي يک فرهنگي تهاجم

 با! ايران هدف با کنندمي کار دارند دنيا در مکتوب و اينترنتي تصويري، صوتي، رسانه ـ صدها گويممي کنم، احتياط خواهدمي دلم آماري

 کاري يک کشور فالن تلويزيون يا کشور فالن راديوي کنيد فرض که هست وقتيک. کنندمي را خودشان کار دارند اينکه نه! ايران هدف
 عنصر يا زبانفارسي استفاده وقت با را آن ؛[سازندمي برنامه] فارسي زبان با اينجاست؛ هدف اصال نيست، اين کند؛مي خودش براي دارد

 ً  کامال يعني کنند؛مي تهيه خودشان رسانه براي محتوا و موضوعات مسائل، آن طبق و کنندمي رصد را ما مسائل کنند؛مي تطبيق ايراني
مي دارد؛ وجود که است حقيقتي يک فرهنگي تهاجم بنابراين کنند،نمي هم انکار گويند،مي هم خودشان. اينجاست هدف که است واضح

                                                             
9  (.1383 /04 /15، )استان همدان بیانات در دیدار علام و روحانیون  

 
1 0  (.1392 /12 /15، )بیانات در دیدار اعضاى مجلس خربگان رهربى پس از پایان پانزدهمین اجالس رسمى دوره چهارم مجلس خربگان رهربى  

 
1 1  (.1392 /06 /20بیانات در دیدار كارگزاران حج، )  

 
1 2  (.1390 /06 /20ها، )بیانات در دیدار جمعى از استادان دانشگاه  

 



 همين جمله از اينترنتي هايبازي اين. کنند اثرگذاري ـ کودک حتي نوجوان، جوان، ـ ما ملت رفتار روي و ما ملت ذهن روي خواهند

 در بايد را مهم نقطه دو اين و کار دو اين ابتکار؛ يکي کار، يکي: است الزم چيز دو اينها مقابل در کرد؟ کارچه بايد اينها مقابل در خب ...است
 وزارت مسئوليت است، سنگين خيلي صداوسيما مسئوليت مورد اين در البته باشد؛ ابتکاري کار بايد هم کار کنيم، کار بايد ؛[داشت] نظر

 عروسک جور،همين ايرايانه بازي جور،همين بازياسباب بکنيد؛ ابتکاري کارهاي بکنيد؛ کار زمينه اين روي خب... است سنگين خيلي ارشاد

 13.است الزم که است چيزهايي اينها جور،همين
 

 (مذهبي اختالفات خصوصاً) اختالف ايجاد و نااميدى تزريق عقيده، در اخالل 

 لحاظ از. بشويم آماده کنند؛مي حمله ما به. باشيم جنى و انسى شياطين منتظر بکنيم، را الهى رساالت تبليغ شما و من بناست اگر خب،

 شکست درون از و نشويم مغلوب تا ـ است توکل و ايمان حصار حصار، اين که ـ بياوريم وجود به مستحکمى حصار خود درون در روحى،
  ...نخوريم

 اينترنت راه از که امروز شيطان. کندنمي حمله جوريک هميشه کند،مي حمله که شيطانى اين. است بيرونى آمادگى هم ديگر آمادگى يک

 مدرن افزارنرم کرده، مدرن را افزارشسخت دارد؛ هم مدرنى هاىحرف آيد،مى شما سراغ مدرنفوق و مدرن ارتباطى هاىروش و ماهواره و
 نفتى دالرهاى االن. دارد اختالف ايجاد دارد، نااميدى تزريق دارد، ذهن در تشويش ايجاد دارد، عقيده در اخالل دارد، آفرينىشبهه. دارد هم

 از بعضى در. شودنمي پخش که است هايىگزارش غالباً هايشگزارش اينها. دارم اطالع دارم، خبر بنده شود؛مي صرف جاهايى يک دارد

 به هم طرف آن از طرف؛ اين از اين. کنند درست ضدشيعه اجتماع هاسنى بين در اينکه براى ريزندمي پول ريگ مثل اسالمى کشورهاى
 هاشرو. کند اهانت کند، قذف کند، متهم را عايشه المؤمنينام شيعه، نام به تلويزيون، در که دهندمي پول شيعى اصطالحبه گوينده يک

 اختالف. نخوريم گول اينها کارهاى از کنى؟مي کارچه شيعه کنى؟مي کار چه سنى کنيد؟مي کارچه هاروش اين مقابل در شما. اينهاست

 14.است نعمت ترينبزرگ و بيشترين آنها براى
 

 شيعى و اسالمى تفكرات به تهاجم براي شناسانهروان و تخريبى هاىروش از استفاده 

 تفکرات خصوصبه و اسالمى تفکرات که است اين شانعمده هدف که دارد وجود اينترنت در فرعى سايت هزاران و اصلى سايت صدها امروز

. کنندمى استفاده غيره و شناسانهروان هاىروش از و تخريبى هاىروش از نيست؛ استداللى تهاجم هم تهاجم. دهند قرار تهاجم مورد را شيعى
 را استفاده حداکثر داريم، اختيار در آنچه از بايد. کرد استفاده وسايل اين از بايستى نيست؛ مشکل هم هايشپاسخ دارد؛ پاسخ اينها همه

 15.بکنيم
 

 

  

                                                             
1 3  (.19/۰۹/1392بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، )  

 
1 4  (.1390 /07 /20، )بیانات در جمع روحانیون شیعه و اهل سنت كرمانشاه  

 
1 5  (.1379 /11 /27بیانات در دیدار اعضاى مجلس خربگان رهربى، )  

 



 مجازي فضاي هايفرصت از استفاده لوازم
  مجازي فضاي با خردمندانه و فعال مواجهه نحوه شناخت ضرورت( الف

 

 علمي اطالعات به دسترسي براي اينترنت از استفاده  

 استاد، مطالعه استاد، تحرک استاد، با دانشجو تعامل با کنيد؛ تبديل پرتحرکي ميدان به تدريس لحاظ از را دانشگاه و کنيد نگاه هاموقعيت به
 به نسبت خيلى ديگر، چيزهاى و اينترنت رواج با خوشبختانه امروز که ـ علمى نشريات و علمى اطالعات و علمى مراکز به استاد دسترسى

 تربيت و بدهيد رشد را دانشجو کنيد؛ تبديل کار حال در و مباحثه حال در دائماً عمومى مجلس يک به را دانشگاه ـ شده ترآسان گذشته

 16.کنيد
 

  دين نشر براي اينترنت از استفاده  

 صورت به رفتن منبر. نيست جماعت اقامه براى فقط علميه حوزه. است کرده زيادى هاىتفاوت گذشته با علميه هاىحوزه وظايف امروز

 سطوح در را گوناگون قشرهاى هدايت وظيفه علميه هاىحوزه امروز. نيست کافى باشد، نداشته پُرمغزى و عالى محتواى اگر هم سنتى
. کنيم حفظ بايد را اين ندارد؛ بديل روستروبه سخنرانى و منبر و مسجد که ما سنتى تبليغ که دارم اعتقاد من البته دارند؛ عهده بر مختلف

 خيلى چيز اين برسد، او به شما گرم نفس و بيفتد شما به او نگاه بيفتد، او به شما نگاه کنيد؛ صحبت روروبه نفر يک با بنشينيد شما اينکه

 روحانيت اگر که است زياد و متنوع قدرىبه گفتارى و نوشتارى تبليغ وسايل امروز. نيست کافى اين ليکن کنيم، حفظ بايد را اين است؛ خوبى

 17.آمد خواهد پيش او براى تاريخى بزرگ خسارت يک قطعاً بماند، عقب قافله اين از دين

 ارتباط وسايل اين همه با که امگفته بارها من. بگيريم جدى را اصيل روحانيت نقش اين که است اين ما وظيفه اولين چيست؟ ما وظيفه
 بايد ارتباطاتى جديد هاىفناوري و اينترنت از کند؛ استفاده جمعى ارتباط وسايل اين همه از بايد روحانيت البته دارد؛ وجود که اىجمعى

 مذهبى، جلسه مسجد، حال، عين در. کندمى استفاده چيزها بقيه و تلويزيون و راديو از که همچنانى کند؛ استفاده دين براى روحانيت همه

  18.شماست مال هم اين و گيردنمى را اين جاى چيزىهيچ و دارد بديلبى نقش يک زدن، حرف مردم با دهانبهدهان مردم، روىروبه نشستن

 

 مجازي فضاي هايآسيب با مقابله( ب

 

 مجازي فضاي هايآسيب با مقابله ضرورت  
 ضدفرهنگي اينترنتي هايفعاليت اثرگذاري تحليل در انگاريبزرگ عدم 

 و انقالب به کردهپُشت ـ گويندمى «انقالب سوم نسل» آن به اصطالحاً که ـ آيدمى کار روى که نسلى کنندمى وانمود طوراين کسانى
. کنممى رد را آنها حرف صددرصد بنده! شد خواهد گونهاين ناپذيرىاجتناب طور به نيست، هم اگر يا است؛ دينى هاىارزش از گردانروى

 و هافيلم و هارمان و اينترنت و ماهواره از بنده نخير، ندارم؛ خبر آنها از يا شناسمنمى يا بينمنمى را فرهنگى فسادبرانگيز عوامل من اينکه نه
 جوان خودم که دورانى از. امگذرانده جوانان ميان در را عمرم من. گيرمنمى کمدست را آنها و دارم خبر کامالً فاسد هاىحرف و هاآهنگ

 دانممى بنابراين است، نشده قطع جوانان با من ارتباط هم امروز تا کردم؛ برقرار ارتباط بودند، ما محيط از خارج که دانشگاهى جوانان با بودم،

 نيست؛ شکننده و پذيرآسيب هم قدراين امروز کنونى نسل معتقدم اما گذرد،مى چه ما جوانى فضاى در امروز و چيست جوانى هواىوحال

                                                             
1 6  (.1386 /02 /25های استان خراسان، در دانشگاه فردوىس مشهد، )ان دانشگاهبیانات رهرب معظم انقالب در دیدار با استاد  

 
1 7  (.1384 /02 /11، )بیانات در دیدار علام و روحانیون كرمان  

 
1 8  (.1385 /08 /17، )دیدار با روحانیون  

 



 در که کسانى. است بهتر و ترپاکيزه مراتببه قبل سال پنجوسى و سال سى محيط از که آمده بار محيطى در نسل اين. اندفهميده بد را اين

 من. کنند عرضه را استوار و پوالدين هاىايمان آن و دهند انجام را عظيم کار آن توانستند دينى هدايت برکت به اند،شده متولد محيط اين
 وقتى بنده. دارد باالترى و بهتر مراتببه هاىآگاهي و هاآمادگي و يافته پرورش بهترى محيط در نسل، آن به نسبت نسل اين که معتقدم

 سياسى و بصير و بامعرفت و آگاه ايرانى، جوان امروز. نداشتم داريد، سالهبيست جوان شما امروز که هايىآگاهي هرگز بود، سالمبيست حدود

  .است باايمان باالتر همه از و است تحليل اهل و
 فکر عليه و مذهب عليه اىزنجيره مطبوعات از اىمجموعه در گذشته سال که اىفرهنگى بمباران اين با که شودمى موجب چيزى چه

شلوغ جزو تهران دانشگاه مسجد رسيد، فرا رجب ماه اعتکاف روزهاى وقتى گرفت، صورت چيزهمه عليه و امام عليه و انقالب عليه و مذهبى
 آنجا در را تانوقت و نرويد بيرون مسجد از و بگيريد روزه روز سه کنيد؛ اعتکاف برويد گفت جوانان به کسى چه شود؟ اعتکاف مراکز ترين

 مجامعى و مساجد هم رشت در که دارم خبر من بود؟ کرده بخشنامه جوانان به کسى چه بگذرانيد؟ توسل و تضرع و دعا و ذکر و عبادت به

  .برندمى معنوى استفاده و روندمى آنجا به است؛ جوانان اميد قبله که دارد وجود
 تغذيه که دارد احتياج البته است؛ عميقى ايمان هم ايمانش است؛ برخوردار دينى معرفت از است، انقالب دوران يافتهپرورش که جوانى

 و ابزارها. کنممى تصديق شد، خوانده آن از مقدارى و بودند نوشته بنده به خطاب نامه در که را چيزى اين بله،. شود دايمى فکرى و معنوى

 احساس جوانان ايمان مقابل در بايد مؤمن دانشگاهيان و فکرخوش روحانيون. گيرد قرار جوانان اختيار در بايد فرهنگى کارهاى و هافعاليت

 19.کنند مسئوليت

 
 زندگي سبک زاويه از آن علت شناسيآسيب لزوم و اينترنت در افراد حقوق نشدن رعايت  

 از وجوجست و دارد ودوج زمينه اين در که هايىآسيب به توجه يعنى کنيم؛ شناسىآسيب بايد... کنيم حرکت کنيم، کار بايد زمينه اين در

 ما جامعه در معىج کار فرهنگ چرا: کنيممى مطرح فهرستى کنيم؛ فرض شدهتمام را مسأله خواهيمنمى اينجا ما البته. هاآسيب اين علل

 است؟ ضعيف
 چيست؟ ماها از بعضى ميان در نابردبارى و صبرىبى و پرخاشگرى علت کنند؛مى موردبى هاىپرخاشگرى هابرخى اجتماعى، محيط در

 احترام قانون به چقدر شود؟مى مراعات چقدر اينترنت در شود؟مى مراعات چقدر هارسانه در کنيم؟مى مراعات چقدر را افراد حقوق

 20.دارد وجود قبيل اين از مسأله هاده و است زندگى سبک مسائل از گوناگونى هاىبخش اينها... گذاريم؟مى

  

                                                             
1 9  (.1380 /02 /12، )بیانات در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصالى رشت  

 
2 0  (.1391 /07 /23بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شامىل، )  

 



 

 

 

 

 

 

 دوفصل 

 حقيقي فضاي ،مجازي جهان
 

  



 چيست؟ مجازي فضاي
 هايشبکه از جهاني ايسامانه اينترنت است؛ مجازي فضاي به ورود ابزار اينترنت اما دانست، اينترنت با مترادف را مجازي فضاي تواننمي

 شبکه اينترنت، ديگر عبارت به. کنندمي استفاده يکديگر با ارتباط براي 21«اينترنت پروتکل مجموعه» از که است پيوسته همبه ايرايانه
 بزرگ بسيار و جهاني تا کوچک و محلي هاياندازه در دولتي و تجاري دانشگاهي، عمومي، خصوصي، شبکه هاميليون از که هاستشبکه

 دهدمي تشکيل را اينترنت آنچه بخواهيم اگر 22.اندشده متصل همبه نوري و الکترونيکي هايفناوري از وسيعي آرايه با که است شده تشکيل
 :کنيم اشاره بعد سه به بايد کنيم معرفي

 

 زيرساخت  

 اينترنت به اتصال روش شامل که کندمي فراهم را مجازي فضاي به دسترسي و اتصال امکان که است فيزيکي وسايلي عنوان، اين از منظور

 ،(Wi-Fi) فايواي ،(مسي سيم يا نوري فيبر کواکسيال، کابل طريق از) باند پهناي زميني خطوط ،(Dial-up) تلفن خطوط از استفاده از اعم

 23.شودمي... و رايانه تبلت، همراه، تلفن از اعم اينترنت به اتصال دستگاه همچنين غيره، و همراه تلفن G3 فناوري و ماهواره

 

 خدمات  

 .کندمي راربرق را اينترنتي ارتباط برقراري شرايط و شوندمي ارايه مجازي فضاي زيرساخت روي که است افزارهايينرم منظور 

 
 محتوا  

 صوت، متن، قالب در واندتمي که شوندمي منتقل مجازي فضاي افزارهاينرم طريق از که است اطالعاتي و( Data) هاداده ميزان و نوع منظور

مي... و سرگرمي شي،آموز ديني، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، شامل هم موضوعي لحاظ به و باشد کاربردي فايل يا ويديو تصوير،

 .شود
 متنوعي خدمات يمحتواي لحاظ از قدرآن مجازي فضاي است؛ مجازي فضاي خدمات دارد، بيشتري کاربرد و اهميت که آن مورد سه اين از

 :داد نشان زير استقرايي يهابنديدسته در توانمي تقريباً را موجود خدمات اما داد، ارايه آن از ايبنديدسته توانمي سختيبه که دارد

 ...و وجوجست موتورهاي: پايه خدمات

 فرهنگي، علمي، مختلف هايموضوع در تخصصي هايپايگاه و رسانياطالع و خبري هايوبگاه شامل: اطالعات انتشار بر مبتني خدمات

 ...و اقتصادي مذهبي،

 ،Imo) تصويري و صوتي تماس هايبرقرارکننده و( Telegram، WhatsApp) فوري هايرسانپيام ،(ميلاي) رايانامه مانند: پيام انتقال

Skype.) 

 ...و( YouTube، aparat) ويديو ،(Instagram) عکس صوت، متن، ،(4share) فايل ميزباني هايسرويس مانند: گذارياشتراک

 .محوردرس هايسايتوب و الينآن هايدانشگاه شامل: تحصيل و آموزش

                                                             
2 1 دهد باعث ای که انجام میبندیشود. این بسته یک مدل معامری است که با الیهشناخته می« مجموعه پروتکل اینرتنت»کنند که به نام استانداردهای اینرتنت چارچوبی را مشخص می  

دهد یکدیگر را شناسایی کنند، مکان یکدیگر را بیایند و به ها میاست که این قابلیت را به رایانه (IPدهی اینرتنت )ها، پروتکل آدرسمثال یکی از این الیه شود؛ برایایجاد این ارتباط می

 های ترانزیت میانی به هم متصل شوند.دهد که از طریق شبکهآنها اجازه می

https://fa.wikipedia.org 

 
2 2  tps://fa.wikipedia.org  

 
2 3  https://fa.wikipedia.org 

 



 ...و مجوزها ها،درخواست ثبت قضايي، امور ،(e-government) الکترونيک دولت از اعم: حاکميت و مردم بين شهروندي خدمات

 ...و بهادار اوراق و بورس مبادله مالي، هايتراکنش کاال، خريدوفروش از اعم الکترونيک تجارت: وکارکسب

 ...و( Beetalk، Tango) موبايلي اجتماعي هايشبکه ،(Facebook، Cloob) رايانه اجتماعي هايشبکه:  رسانپيام و اجتماعي هايشبكه

 ... و فکري هايورزش ها،گيم اي،رايانه هايبازي انواع شامل: سرگرمي و تفريح

 

  



  مجازي فضاي هايویژگي
 فضاي. دارد کيفيزي فضاي با هم هاييتفاوت اگرچه است، واقعي فضاي از پيوستاري مجازي فضاي که داشت توجه بايد چيز هر از پيش

مي جاجابه پول آن در مثال براي دارد؛ واقعي تأثيري فضا اين در انسان اعمال چون دارد واقعيت که کرد تلقي فضايي توانمي را مجازي
 اخالقي و علمي رشد و دشونمي بستهدل همديگر به هاانسان شود،مي انجام دور راه از مديريتي هايفعاليت شود،مي پرداخت ماليات شود،

 .رددا واقعي اثري و عملکرد و است عيني کامالً داريم سروکار آن با که ايمجازي محيط بنابراين... و کنندمي پيدا

 را مجاز که چرا است حقيقت اصل در شده معروف مجازي فضاي عنوان به امروز که چيزي» آملي جوادي اهللآيت حضرت دقيق تعبير به
 آن بلکه نيست حقيقت تلويزيون و سيم اين است، حقيقت خودش اصل در مجازي فضاي بنابراين توان،نمي را حقيقت اما زد، کنار توانمي

 حقيقت کند،مي منتقل ذهن به را پيام و است مرتبط انديشه با آنچه» ديگر بيان به 24«.است حقيقت باشد شناخت و معرفت که چيزي

 25«.شود استفاده حسماوراي يا حسي ابزار از خواه است؛
 .شودمي اشاره هاويژگي اين از برخي به ادامه در که کندمي متمايز عيني و فيزيکي فضاي با را آن وبيشکم که دارد هاييويژگي فضا اين اما
 

 زمان پويايي 

 در زمانيهم اين د،دار آينده و گذشته زمان که واقعي دنياي برعکس. است شده پويا آن در زمان که است اين مجازي فضاي ويژگي اولين

مي وصل اينترنت هب شما که زمان هر و ندارد وجود مجازي فضاي در شب و روز. است کرده ايجاد کار در را پويايي نوعي مجازي، فضاي

 .اندمشغول کار به و هستند الينآن که بينيدمي را نفر هزاران شويد،
 .دارد ادامه ناتمام و پيوسته توزيع، و توليد يعني ندارد؛ تمامي مجازي فضاي در کار ديگر، عبارت به

 

 مكان فشردگي  
 فضا اين در که حالي در شد،مي محسوب محدوديت جغرافيايي فاصله قديم هايزمان در. است مکان فشردگي مجازي، فضاي دوم ويژگي

 همکاران، دوستان، با نندتوامي فيزيکي مسافت طي بدون افراد. اندشده همسايه هم با جهان همه محيط اين در و است رفته بين از مشکل اين

 باعث سرعتبه و يرندگمي قرار افراد دسترس در سادگيبه اخبار. کنند برقرار درازمدت تعامالت و شوند آشنا مختلف هايفرهنگ و جوامع
 .شوندمي هاييواکنش

 

 عددي تنوع و تكثر  
مي مجازي ضايف شدن اياليه باعث سوم ويژگي همين. است برخوردار پيوستههمبه و غيرمرکزي عددي، متکثر، محيطي از مجازي جهان

 اماکن و اشيا نرها،ه اديان، علوم، اشخاص، به مربوط اطالعات. بخشدمي سرعت بسيار را آنها به دسترسي و اطالعات بنديطبقه که شود

 .هستند دسترسي قابل راحتيبه مجازي فضاي در همگي
 واقعيتي دانند؛مي «رايانه وسيلهبه شدهخلق واقعيت» را آن که است ديجيتالي و مجازي واقعيت از متفاوتي نوع مجازي فضاي حقيقت در

 با تعامل نتيجه در و انکاربر اذهان در و نکرده اشغال را مکاني مادي، محيط و واقعي دنياي در که است مصنوعي يا مجازي جهت، آن از که
 .کنند تجربه را جديدي زندگي افراد که کند کاري تواندمي و است آمده وجود به الکترونيکي واسط

 

 
 

                                                             
2 4  http://www.mehrnews.com/news/2569012 

 
2 5  http://www.sbu.ac.ir/Lists/News/DispForm.aspx?ID=17277 

 



 يكپارچگي و پيوستگي  

 زيرساخت، به توجه با اينترنتي خدمات. است شده مکمل اينترنتي خدمات ارايه به منجر مجازي فضاي بودن يکپارچه و پيوستگي همبه
 تصوير به جزئي تصوير از و کالن سطح به خرد سطح از خدمات شدن، يکپارچه در. کندمي پيدا متنوعي و مختلف هاياليه محتوا، برنامه،

 مشاهده ويزا، درخواست تواندمي زمانهم هرکسي مثال براي 26آورد؛مي وجود به را خدمات يکپارچگي نوعي نتيجه در. شودمي منتقل کامل
 .بدهد انجام را هواپيما بليت خريد و هاهتل فضاي

 

 هويت گمنامي  
 تعريف بر استوار و ايستا ثابت، هميشه افراد هويت تاريخ طول در. است کاربران هويت بودن سيال و گمنام مجازي فضاي خصوصيت پنجمين

 فرد که دارد وجود امکان اين مجازي فضاي در اما شده، متولد آن در که است قانوني هايينظام و جامعه سوي از شدهپشتيباني مشخص
 اين تواندمي مدتي از پس و کندمي معرفي دارد دوست خودش که هرطور را اشفرهنگي و اجتماعي هايويژگي ديگر و طبقه جنس، سن،

 با دوستي همفکران، وجويجست شخصيت، از ابعادي سازيپنهان امکان بودن، ناشناخته و گمنامي امکان. دهد تغيير هم را مشخصات

 27.فضاست اين تأثيرهاي ترينمهم از خاص مکان به تعلق عدم احساس و مطلق اقتدار و اختيار دوستان،
 

 فردگرايي  
 گروه خانواده، در عضويت از ناشي هايمحدوديت مجازي فضاي در. است آن در فزاينده «فردگرايي» مجازي، فضاي ويژگي آخرين نهايت در

 بنابراين دهد، شکل ديگران تأييد و هنجارها با متناسب را رفتارش و کند را کسي مالحظه ندارد نيازي فرد و رودمي بين از خاص هايجمع و

مي افراد به زيادي آزادي احساس اينکه عين در ويژگي اين. کند رابطه قطع يا کرده برقرار ارتباط خواهدمي که هرکسي با تواندمي راحتيبه
مي ترجيح» مروربه و باشد داشته اهميت برايشان خودشان هايخواسته و خود تنها که شودمي افراد در فردگرايي و خودمحوري باعث دهد،

 28.«ديگر هايانسان تا کنند برقرار ارتباط طرفيبي رايانه با که دهند
 

 بنديجمع  

 در که گونههمان. تاس پذيرامکان آسانيبه آن در تغيير که است فضايي «عددي فضاي» که گفت بايد مجازي فضاي با رابطه در مجموع در
 .دارد تغيير رايب بااليي قابليت نيز مجازي فضاي شود،مي ايجاد تغيير اعداد روي تقسيم و ضرب تفريق، جمع، راه از رياضيات جهان

 .کند برقرار ارتباط تواندمي ميلياردي3 زنده موجودات همه با که معناست اين به «جهاني»
نمي ديگري ايج و است دارد، قرار که جاهمان فقط خاص، مکاني در که فيزيکي محيط برخالف. است غيرمتمرکز معناي به «غيرمرکزي»

 .رددا حضور باشد، داشته وجود اينترنت به دسترسي امکان که جايي هر در و است حاضر جاهمه مجازي محيط باشد، تواند

 .است طبيعي ـ صنعتي که فيزيکي محيط مقابل در است، صنعتي صددرصد که است آن مجازي محيط فرق ترينعمده بنابراين
 با موازي عالمي ثالم عالم که چنان است حقيقي عالم با موازي عالم فلسفي تعبير به و حقيقي زندگي کنار در کامل زندگي مجازي فضاي

 هايسرگرمي ي،مجاز آموزش ،(دور راه از) مجازي پزشکي مثال براي روند؛مي پيش شدن مجازي سمت به هاعرصه همه. است ماده عالم

 است، شده ليدبازتو محيط اين در دانش و سخن به مربوط هايمقوله همه و دارد وجود فضا اين در مجازي هايموضوع ساير و مجازي
 .است جديدي زندگي فضاي  بنابراين
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. باشد آورزيان يا سودمند اخالق، و داريدين براي تواندمي کدام هر غلبه و کندمي ايجاد شر و خير تزاحم نوعي مجازي فضاي مانند اموري

 انسان، عاقبت تباهي عامل اگر و است خوب باشد، آخرت مزرعه اگر دنيا که دارد وجود حقيقي زندگي و دنيا مورد در که حقيقتي همانند
 .بد

 عمدتاً  هاانسان. است دين متعلق البته و زندگي مختلف شئون از يکي مجازي، فضاي گستردگي به فناوري يک هم آن فناوري صورت هر در

 بنابراين است، زياد قرآن رد... و «يعقلون ال» ،«يتفکرون ال أکثرهم» عبارات دليل همين به شايد. گيرندمي قرار غالب هنجارهاي تأثير تحت
 عمدتاً  اجتماعي ايهشبکه حاضر حال در. باشد عرصه اين در بشر سعادت راهنماي تا شودمي فضا اين وارد که است گونهاين دين اقتضاي

 که ايگونههب. است شده اجتماعي فضاي به تبديل امريکا، هايدبيرستان فرهنگ همان يعني است؛ شده طراحي غربي فرهنگ مبناي بر
 شده اجتماعي هنجار هب تبديل و است طبيعي کامالً امري... و يکديگر به خود هايعکس نمايش دو، اين بين ارتباطات پسر، و دختر دوستي

 .است گرفته نيز را متدينين برخي دامن متأسفانه و

 صالح اما است، شده طراحي جمعيت تراکم يعني کنوني دوران براي که چرا ندارد اشکالي خودخوديبه مجازي فضاي از استفاده حال اين با
 رويکرد نبايد مجازي فضاي جوانب همه به بنابراين شود، استفاده آن از چگونه که دارد اين به بستگي و است همراه يکديگر با آن در فساد و

 29.کرد بررسي هم با را هاقوت و هاضعف يعني داشت؛ راهبردي رويکردي بايد بلکه داشت فرصتي يا آسيبي

 

 مجازي فضاي گستره 
 جدول. است دسترس در جاهمه و هميشه و کرده پيدا انتقال همراه هايتلفن به که زماني از خصوصبه است، گسترده بسيار مجازي فضاي

 30:است ميالدي 2016 سال در معتبري آمار زير
 

 نرخ رشد درصد از جمعيت دنيا عنوان

 +10 46 فعاليت در فضاي مجازي

 +10 31 هاي اجتماعيحضور در رسانه

 +4 51 دارندگان تلفن همراه

 +17 27 هاي اجتماعي تلفن همراهکاربران شبکه

  
 

 که کساني موعمج آمار از حتي اين و برسد جهان جمعيت درصد70 حدود به 2020 سال تا مجازي فضاي کاربران آمار شودمي بينيپيش

 !باشد بيشتر دارند، دسترسي سالم آشاميدني آب و برق به جهان در
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3 0   Digital in 2016 

 



 

 
 اين حجم شده آماده ميالدي 2016 سال آمار پايه بر که بعدي نمودار. افتدمي اتفاق هزاران و صدها مجازي فضاي دنياي در دقيقه هر در

 شده ردوبدل ميلاي ميليون 205.6 دقيقه هر در سال اين در مثال براي دهد؛مي نشان اجتماعي هايشبکه و اينترنت بستر در را هااتفاق

 .است
 

 و تفريح جنبه شدهردوبدل محتواي اين از بسياري که دهدمي نشان تحقيقات و نيست سالم و مفيد الزاماً اطالعات انتقال از حجم اين البته

 .دهندمي هدر يا کرده صرف رسانه اين پاي افراد که است زيادي زمان اهميت بيانگر باشد هرچه اما دارد، سرگرمي
 

 

  

  



 اینترنت آینده
 شدن تبديل حال در مجازي فضاي کمکم اما بود، موازي جهاني. شدمي محسوب افراد دوم زندگي و حقيقي زندگي کنار گذشته در اينترنت

 اين کرد؛ خواهد ايجاد وسايل و اشيا فرايندها، افراد، ميان ارتباط برقراري در را ايانفجارگونه جهش اينترنت، آينده موج. است اول جهان به

 .است معروف 31«اشيا اينترنت» نام به انقالب

 اشياي با و شوندمي لوص اينترنت به ديگري از پس يکي فيزيکي اشياي آن در که ايآينده توصيف براي است رايانشي مفهومي اشيا اينترنت
کسب کاال، خريد ثالم براي است؛ شده منتقل مجازي فضاي به حقيقي فضاي هايفعاليت از بسياري اکنونهم. کنندمي برقرار ارتباط ديگر

 رسيد خواهد روزي که دکننمي بينيپيش دانشمندان اما جراحي، و درمان با مرتبط هايفعاليت برخي حتي و اينترنتي دانشگاه برخط، وکار
 .شودمي برده نام اشيا اينترنت يا چيزهمه اينترنت به آن از که شود خواهد وصل اينترنت به چيزهمه که

 و خودکار صورت به هاداده و ودب نخواهد «رايانه با انسان» يا «انسان با انسان» تعامل به نيازي ها،داده ارسال فرايند براي اشيا اينترنت در

 اجازه خود بانک به ردف مثال براي. شوندمي ارسال( ايلحظه و دايم صورت به معموالً) مشخص هايزمان در و شدهانجام تنظيمات براساس
 صورت به ساختمان وير شدن نصب با که ايسامانه يا بردارد حسابش از را گاز و تلفن برق، آب، قبوض ماهانه وي، با تماس بدون دهدمي

 تواندمي او و بدهد ارشگز فرد به الينآن صورت به و کند وصل و قطع و کنترل را... و آب و برق انرژي، مصرف سرمايش، گرمايش، خودکار،

 را يخچال درجه يا ندازدبي کار به را لباسشويي کند، روشن و خاموش را هاچراغ کند، ايجاد را مدنظرش تغييرات خود، همراه تلفن طريق از
 ...و کند وزيادکم

 از را باردار خانم اي دبستانيپيش کودک وضعيت به مربوط سالمتي عالئم همه دور راه از تا آيدمي هم پزشک کمک به حتي اشيا اينترنت

 به زودتر را هشدار پيام شود، متوجه فرد خود اينکه از قبل و کند بررسي شده، وصل او مچي ساعت به که هوشمندي حسگرهاي طريق
 .کند منتقل خانواده پدر يا بيمارستان پزشک،

 منزل به آنکه از قبل بتوانيد رسند،مي سر شهرستان از هامهمان ناگهان و هستيد منزل از بيرون که هنگامي باشد جالب شما براي شايد
 اينترنتي صورت به که را اهسبزي و هاميوه اينترنت، طريق از بتوانيد مثالً بدهيد؛ انجام را مهماني به مربوط کارهاي همه يا بخشي برسيد

منزل تا کنيد روشن را رخودکا جاروبرقي و تنظيم را مايکروفر درجه کرده، مخلوط برقي همزن در را غذايي مواد دهيد، وشوشست ايد،خريده

 .بود نخواهد دسترس از دور چندان موارد اين همه اما کند، تميز را تان
 نشتي هر خودکار ورتص به هاکارخانه حسگرهاي است؛ شد گفته آنچه از بيشتر بسيار صنعت و اداري بخش در اشيا اينترنت کاربرد البته

 کنند؛مي قطع را آنها دانکارمن حضور عدم زمان در و خودکار را تهويه هايدستگاه دهند؛مي اطالع سرعتبه را مخازن و گازي مواد از ناشي

 هايويژگي به وجهت با و مقرر زمان در پيچيده هايدستگاه و کنندمي خاموش هوشمند صورت به را سوزيآتش سرنشين بدون هواپيماهاي
 تنظيم ترافيک به جهتو با شهري معابر و راهنمايي هايچراغ کنند؛ آبياري و بدهند کود را کشاورزي هايزمين هوا دماي و رطوبت خاک،

 ...و شوند

 براي فضاست؛ اين بودن واقعي احساس بيشتر هرچه ايجاد براي مجازي فضاي به گانهپنج حواس انتقال اشيا اينترنت در ديگر جذاب بخش
 کردن، مسل مانند گانهپنج حواس همه رسيد خواهد روزي اما است، شده منتقل مجازي فضاي به شنيدن و ديدن حس اکنونهم مثال

 به کردن، لمس طريق زا خريدمي را شلواري يا پيراهن که وقتي داريد دوست شما مثال براي شود؛ ممکن رايانه طريق از چشيدن و بوييدن

 «اکنونهم» و «فعالً» پاسخ، است؟ ميسر تبلت يا تاپلپ صفحه لمس طريق از احساس اين آيا ببريد، پي لباس جنس و پارچه کيفيت
 و بدبويي شيريني، انندم احساساتي بتواند تنهانه که هستند ايپروژه روي کردن کار حال در دانشمندان که اينجاست جالب اما است، منفي

 به...( و لذت فرت،ن عشق، از اعم) دارند دوست که را ناخوشايندي و خوشايند انساني احساس هر مغز تحريک با که کنند منتقل را زبري
 .کنند ايجاد مجازي صورت

اختراع از بسياري که داشت ورد ذهن از نبايد اما دارد، وجود بحث جاي است، پردازانهخيال چقدر و بينانهواقع چقدر پروژه اين اينکه درباره

 .است بوده شاعرانه هاييپردازيخيال زماني امروز، هايفناوري و ها

                                                             
3 1   Internet of Things  

 



 ایران در اینترنت 
 داشته ايفزاينده ندرو ايران در اينترنت کاربران تعداد زمان، آن از. شد متصل اينترنت به( شمسي 1372) ميالدي 1993 سال در ايران

 اينترنت نفوذ ضريب ،(امتم) اينترنت ملي توسعه مديريت مرکز محاسبه براساس ارتباطات وزارت سوي از شدهاعالم آمار آخرين براساس .است
 همحاسب اين در .است شده محاسبه شدهارايه اينترنتي هايسرويس مبناي بر که است درصد82.12 عدد 1393 نخست ماه سه در کشور در

 جمعيت مبناي بر شورک در اينترنت مشترکان کل تعداد و نفر929 و هزار709 و ميليون61 سال آن نخست ماه سه در اينترنت کاربران تعداد

 .است شده اعالم نفر279 و هزار26 و ميليون43 ايران، در نفر هزار149 و ميليون75
 ADSL اينترنت آن از پس و است همراه تلفن اينترنت به مربوط ايراني کاربران اتصاالت بيشترين ايران، در اينترنت نفوذ ضريب گزارش در

 اينترنت نفوذ ضريب و درصد22.07 به کشور در ADSL اينترنت نفوذ ضريب اساس، اين بر. است داده اختصاص خود به را کاربر بيشترين
 اينترنت به شانهمراه تلفن با ايراني ميليون29 حداقل دهدمي نشان که است رسيده درصد38.67 به کشور در3G توسعه با همراه تلفن

 طريق از ايران در نفر760 و هزار934 و ميليون 6 همچنان که دهدمي نشان کشور در اتصاالت هايشاخص ساير از برآوردها. شوندمي متصل

 32.شوندمي متصل اينترنت به( آپدايل) تلفن
 مگابيت 5.6 ايران ايبر رقم اين که است ثانيه بر مگابيت 23 جهان در متوسط صورت به باند پهناي دانلود سرعت ايندکس، نت اعالم طبق

 برابر 3500 و انستانافغ برابر دو ايران در اينترنت هزينه اسالمي، شوراي مجلس هايپژوهش مرکز اعالم براساس همچنين. است ثانيه بر
 .است ژاپن

 

 
 مردادماه در اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت ديجيتال هايرسانه و اطالعات فناوري مرکز رئيس مجازي، فضاي در ايرانيان رفتار نوع با رابطه در

 گوشي ميليون40 جودو از غيررسمي آمارهاي وي گفته به. داد ارايه مجازي فضاي در هاايراني حضور نوع و ميزان از آمارهايي 1394 سال
شبکه افزار،نرم بازي، بليغات،ت خبر، کنندهارايه هايوبگاه از ترتيب به ايراني کاربران استفاده، نوع لحاظ به. دارد حکايت کشور در هوشمند

 .دارند را استفاده بيشترين آموزشي، محتواي و اجتماعي هاي

 جوانان سني دهر در که است حالي در اين هستند، اجتماعي شبکه يک عضو حداقل ايران مردم درصد53 موجود، آمارهاي براساس همچنين
 اجتماعي هايشبکه رد روز در ساعت 9 تا 5 هاايراني ميانگين صورت به که دهدمي نشان هابررسي. است درصد72 رقم اين سال 29 تا 18

 ديگر، سال چهار ات شودمي بينيپيش البته است؛ ماه در ساعت 16 دنيا در حضور اين ميانگين و( ماه در ساعت 150 حدود) دارند حضور

 .کند پيدا رشد ماه در ساعت 120 به دنيا در اجتماعي هايشبکه در حضور ميانگين
مي ايران در موبايل و اييانهرا هايبازي صرف ساعت ميليارد14.6 بر بالغ ساالنه و دارد وجود کشور در بازي کاربر ميليون20 اينکه نهايت در

 .شود

 ساير. هستند مردان درصد58 و زنان درصد42 کاربران، بين از است، شده ارايه 1393 سال در که آماري مستندات بر بنا ايران کشور در

 33:است زير صورت به آمارها
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3 3  اینفوگرافی منترششده از سوی سازمان فناوری اطالعات ایران.  

 



 درصد از جمعيت کاربران عنوان بر حسب سواد

 13 ابتدايي و راهنمايي

 35 تحصيالت متوسطه

 52 تحصيالت عالي

 3 سوادآموز

 4 سوادبي

  

 

 نشان را اجتماعي و فردي زندگي مهم ابعاد از يکي عنوان به را مجازي فضاي به توجه ضرورت ظرفيت، و حضور از حجم اين

 .دهدمي

  



 

 

 

 

 

 

 

 سهفصل 

 رمز یک و هزار
  



 (ميلاي) رایانامه
 پست صندوق زينجايگ که است الکترونيکي پست صندوق واقع در رايانامه. است مجازي فضاي هايسرويس پرکاربردترين از هارايانامه

 شناسايي شارايانامه ،(نشاني) آدرس يک با که دارد را خودش به مخصوص پست صندوق کاربر هر سرويس اين در. است شده فيزيکي
 هاينامه ارسال ايبر محدوديتي. کنند ارسال ديگر کاربران براي صندوق اين طريق از را گوناگون محتواهاي توانندمي افراد و شودمي

 نامه ارسال جاي به نددهمي ترجيح عادي افراد و حقوقي هايشخصيت نهادها، ها،سازمان گوناگون، هايشرکت. ندارد وجود نيز الکترونيکي

 کارمندان از دارند، اختصاصي انامهراي دولتي رسمي مراکز و هادانشگاه بيشتر که آنجا از. کنند استفاده رايانامه از( فکس) نمابر يا پست طريق از
 . کنند استفاده خود سازمان و شرکت رايانامه از عمومي هايسرويس جاي به کنندمي درخواست شاندانشجويان و

 گوي خدمات، در وعتن و نوآوري با( Gmail) ميلجي سرويس مدتي از پس. رفتمي شمار به ايرانيان محبوب رايانامه اولين( Yahoo) ياهو
 .گيرديم قرار سوم رده در نيز( Hotmail) مايکروسافت ميلهات ميل،اي دهندهارايه هايسرويس بين. ربود ياهو از را سبقت

 اطالعات گنجينه شود،مي تبادل کاربران بين سرويس اين در که... و امنيتي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، علمي، محرمانه، عادي، محتواهاي

 سرويس پست،واشينگتن روزنامه در «اسنودن ادوارد» سوي از منتشرشده اسناد مطابق. است کرده فراهم آنها مالکان براي را ارزشمندي

 34.است گرفته قرار امريکا ملي امنيت آژانس دستبرد مورد افراد، الکترونيک ارتباطات در که بود موردي يازده از يکي الکترونيک، پست

 .برد نام توانمي... و ميلميهن النون، چاپار، داخلي رايانامه هايسرويس ترينمهم از
 :از اندعبارت هارايانامه در متداول اصطالحات از برخي

 

 (Username) يوزرنِيم  

 . شودمي شناخته هرکس ميلاي( نشاني) آدرس عنوان به که کاربري نام
 (Inbox) اينباکس  

 .(دهدمي ننشا را نشدهخوانده هاينامه تعداد اينباکس، نام کنار عدد. )است شدهدريافت هايميلاي نگهداري محل پوشه اين

 

 (Compose) کامپوز  

 .کرد کليک بايد گزينه اين روي جديد ميلاي ارسال براي. ساختن و کردن ايجاد معني به
 

 (Drafts) دِرفت  

 ارسالش بگيريم يمتصم دليلي به اگر ميلاي ارسال هنگام. )است ميلاي ارسال صفحه موقت نگهداري محل پوشه اين. نويسپيش معني به

 .(شودمي ذخيره اينجا ماننويسپيش متن کنيم موکول ديگري زمان به را
 

 (Sent) سِنت  

 .است شدهارسال هايميلاي همه از کپي يک نگهداري محل پوشه اين. است شدهفرستاده معني به

 
 (Spam) اسپم  

 .است ناخواسته يا مزاحم هايميلاي نگهداري محل پوشه اين
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 (فروم) وگوگفت تاالرهاي و هاانجمن
 انجمن در کاربران. پردازندمي اطالعات تبادل به عمومي يا تخصصي صورت به خاصي موضوع مورد در کاربران آن در که است جايي انجمن

 ديگري چيز هر و فيلم عکس، يکديگر براي توانندنمي افراد و ندارند تصاويري و صوتي فرديميان برخط ارتباط اجتماعي هايشبکه مانند
 ديگر کاربران براي و بپردازند اطالعات تبادل و بحث به عمومي اتاقي در خاصي موضوع مورد در توانندمي تنها بلکه کنند ارسال متن از غير

 .کنند دريافت يا بفرستند خصوصي پيام

 .دارند گوناگوني درجات و رتبه شده،گرفته نظر در هايبرنامه و قوانين انجمن، مدير اراده فعاليت، نوع براساس کاربران وگوگفت تاالرهاي در
 تواندمي سايت مدير همچنين است، الزامي اعضا همه براي آن رعايت که شودمي وضع تاالر و سايت مدير سوي از قوانين تاالرها، اين در

 .کند حذف را کاربران ارسالي مطالب
 براي است جايي معموالً تاالرها که است اين کرد عنوان هاشبکه بقيه با آن اصلي تمايز وجه عنوان به توانمي وگوگفت تاالرهاي درباره آنچه

 حقيقي دنياي مانند رسمي مرجع هيچ و شوندنمي بنديدرجه افراد واقعي تخصص براساس هاانجمن که آنجا از. داندنمي فرد آنچه يادگيري

 . داشت صددرصدي اعتماد منتشرشده محتواي به تواننمي کند،نمي تأييد را افراد تخصص
 :اندشده تشکيل قسمت سه از وگوگفت تاالرهاي

 

 اصلي پيكره  

 .دارد قرار آن در هاانجمن هايموضوع و عناوين فهرست که اصلي صفحه همان
 

 (Topic) تاپيک  

 .بحث عنوان يعني تاپيک. گويندمي تاپيک را تاالر اصلي پيکره دهندهتشکيل اجزاي. موضوع و بحث وگو،گفت معني به

 
 (Post) پُست  

 . گويندمي پست را وگوگفت تاالرهاي در موضوع هر ذيل کاربر هر سوي از ارسالي مطلب. نامه و مرسوله معناي به 

 پرتالش، کاربر فعال، کاربر عادي، کاربر شده، نامثبت کاربر: از عبارتند درجات اين از برخي. دارند مراتب سلسله و درجات هاانجمن کاربران

 اصطالحاً  نيز تاالر اصلي مدير به. شودمي ياد آنها از... و �Member ،Senior Member ، Moderatorمانند عناويني با که... و گروه مدير

Administrator شودمي گفته. 

  

  



 (گيم) ايرایانه بازي
 در که دهندمي تشکيل بازانيبازي را جهاني گسترده شبکه اين کاربران. است ايرايانه هايبازي اينترنت، فضاي در ارتباطي شبکه چهارمين

پلي هايکنسول کاربران دارد؛ وجود بازي دنياي در بازبازي بزرگ شبکه چهار حاضر حال در. گويندمي گيمر يا خوربازي آنان به بازي دنياي
 . خانگي هايرايانه کاربران و نينتندو باکس،ايکس استيشن،

 از بتواند کاربر که اندکرده ريزيبرنامه ايگونهبه طراحان ها،کنسول در. است متفاوت خانگي هايرايانه و بازي هايکنسول سازيشبکه شيوه

پلي ،XboxLive باکسايکس کنسول انحصاري شبکه. باشد نداشته ارتباطي هاکنسول ديگر با و کند استفاده کنسول انحصاري شبکه
رايانه به رايانه يک و ندارد وجود انحصاري ديگر خانگي، هايرايانه در اما دارند، نام Nintendo Network نيز نينتندو کنسول ،�PSNاستيشن

 .شود متصل تواندمي نيز هاکنسول همه و ديگر هاي
 تحت شبکه در آن از استفاده با بتوانند خورهابازي تا اندکرده افزارهايينرم ارايه به اقدام نياز، مورد هايزيرساخت سازيآماده با شرکت چند

 . شوند عضو هاشرکت مديريت

 اين در( گيمرها) کاربران. «گارِنا» و «اوريجين» ،«استيم»: از عبارتند خانگي هايرايانه خورهايبازي به مربوط هايشبکه ترينمهم از برخي
 کنند، ذخيره ابري حافظه در را خود اطالعات باشند، داشته تصويري و صوتي وگويگفت دهند، تشکيل گروه توانندمي ارتباطي شبکه

 ....و کنند وارد بستر اين در را خود اجتماعي هايشبکه ساير دوستان فهرست

زيرسبک نيز سبک هر که شودمي بنديتقسيم مختلفي هايسبک يا ژانر به( پليگيم) بازي انجام نحوه و روند براساس ايرايانه هايبازي
 :شوندمي معرفي اينجا در مختصر صورت به که دارد متعددي هاي

 

 (هيجاني) اکشن سبک  

مأموريت بگذارد، سر پشت ديگري از پس يکي را مراحل بايد بازي قهرمان. است قهرمان هدايت بازيکن اصلي وظيفه اکشن هايبازي در 
 غول آخر در نيز مراحل از برخي پايان در معموالً. کند مبارزه مختلف دشمنان با و کند عبور موانع از دهد، انجام را شدهخواسته هاي

مبارزه سکوبازي، به توانمي اکشن هايزيرسبک ترينمهم از. است ترسخت بازي دشمنان بقيه از آن کردن نابود که دارد وجود قدرتمندي

 .کرد اشاره... و بکشبزن اي،
 

 (Shooting) تيراندازي سبک  

بازي در بازيکنان اصلي هدف. دارد تمرکز موشک و تفنگ مانند شليکي هايسالح از استفاده با هايمبارزه روي اول درجه در تيراندازي ژانر 

 هايزيرسبک ژانر اين. است اصلي شخصيت شدن کشته بدون بازي مراحل گذاشتن سر پشت و دشمنان به کردن شليک سبک، اين هاي

 . دارد... و تاکتيکي تيراندازي آپ،شوتم شخص،سوم تيراندازي شخص،اول تيراندازي مانند مختلفي
 

 (Adventure) ماجراجويي سبک  

 متعدد، معماهاي حل و وجوجست با بايد و گيرندمي عهده بر تعاملي داستاني در را اصلي شخصيت هدايت هابازيکن آن در که است سبکي 
چالش و هامبارزه. هستند سبکي اين هايبازي در اساسي و اصلي ويژگي سه معما حل و وجوجست قوي، پردازيداستان. ببرند پيش را کار

 پرکشش و جذاب ماجراهاي تصويري، هايرمان مانند سبک اين هايبازي. شوندمي ديده ندرتبه ماجراجويي هايبازي در اکشن ژانر هاي
 .دارد

 

 (Strategy) استراتژي سبک  

 هايبازي بيشتر در. دارد بااليي اهميت پيروزي به دستيابي براي درست نقشه و طرح انتخاب و کردن فکر آن در که است سبکي استراتژي 

 ريزيبرنامه با بايد هابازيکن. دارد فرمانش تحت واحدهاي روي غيرمستقيمي کنترل و کندمي دنبال را کار باال نماي از بازيکن استراتژي،

 اين در. کنند غلبه آنها بر نهايت در تا دهند کاهش را آنها نيروهاي و سربازان تعداد دشمن، چند يا يک به حمله و حرکات از ايمجموعه
 .کنندمي ايفا را تريرنگکم نقش شانسي عناصر و رفت جلو نقصيبي و دقيق ريزيطرح با بايد پيروزي به رسيدن براي هابازي



 

 (Simulation) سازيشبيه سبک  

 کنند بازسازي يديوييو بازي قالب در شوندمي انجام واقعي دنياي در که را مختلفي هايفعاليت تا کنندمي تالش هابازيکن سبک اين در 
شبيه زندگي، سازهشبي مديريت، و وسازساخت سازشبيه. باشد ديگر چيز هر يا بينيپيش آموزش، سرگرمي، تواندمي کار اين از هدف که

 . آيندمي حساب به ژانر اين هايزيرسبک جمله از... و پزشکي سازشبيه نقليه، وسيله ساز

 

 ورزشي سبک  

العملعکس سرعت و دقت فيزيکي، هايچالش ارايه با و دارند رقابتي و ايمسابقه حالت واقعي، هايورزش مثل درست ورزشي هايبازي 
صحنه که دارند نيز گزارشگر هابازي اين بيشتر همچنين. شوندمي انجام ورزشي زمين يا استاديوم داخل معموالً و سنجندمي را بازيکن هاي

 تربزرگ را ورزشکاران و داشتند دوبعدي و ساده گرافيکي قديمي ورزشي هايبازي. کندمي تشريح و تفسير هابازيکن براي را مختلف هاي

مي ارايه واقعي کيفيتي و بعديسه گرافيک با کنوني ورزشي هايبازي اما شوند، ديده ترراحت تا گذاشتندمي نمايش به معمول حد از

 35.شوند

 

 چيستاني و معمايي سبک  

 . است( Puzzle) جورچين کردن درست يا رياضي معماي هوشي، و فکري مسأله حل هدف هابازي گونهاين در 
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  اجتماعي شبکه
 مانند ـ وابستگي از خاص وعن چند يا يک وسيله به که هستند( گره تردقيق تعبير به) هاسازمان يا افراد عموماً از ايمجموعه اجتماعي شبکه

 .اندشده متصل همبه ـ... و وب هايلينک خويشاوندي، ها،دوست مالي، تبادالت و هاايده
 :دارد وجود جهان در اجتماعي شبکه نوع شش حاضر حال در

 

 محورمتن اجتماعي هايشبكه  

 مشهورترين از «بوکفيس» و «پالسگوگل» کنند؛مي استفاده ديگران با ارتباط برقراري براي متن از بيشتر کاربران ها،شبکه از نوع اين در
 . هستند محورمتن اجتماعي هايشبکه

 

 محورفيلم اجتماعي هايشبكه  

 هايشبکه ترينعروفم از آپارات داخلي سايت و يوتيوب. است فيلم گفتن، سخن و ارتباط برقراري زبان محور،فيلم اجتماعي هايشبکه در
 . است چنينياين هايشبکه ديگر از «موشنديلي» و «واين» ،«ويمئو». هستند محورفيلم

 

 تصويرمحور اجتماعي شبكه   

مي استفاده خود اهداف انتقال ايبر ابزار اين از چيز هر از بيش و کنندمي برقرار ارتباط ديگران با تصاوير ارسال با کاربران يادشده، شبکه در
 .هستند هاشبکه دسته اين از «فليکر» و «اينستاگرام». کنند

 
 محورموضوع اجتماعي شبكه  

 براي ابزاري هچ از کاربران که نيست مهم يعني است؛ شبکه موضوع دهد،مي جهت شبکه نوع اين در ارتباط به چيزي هر از بيش آنچه
 موضوعاتي مثال براي ارند؛د را تنوع بيشترين اجتماعي هايشبکه از نوع اين. دارد اهميت بحث مورد موضوع کنند،مي استفاده ارتباط برقراري

 هر... و «پسران و دختران ارتباط» ،«جنسي مسائل» ،«قديمي هايهمکالسي» ،«تجارت» ،«خانگي حيوانات از نگهداري» ،«کاريابي» مانند
شبکه نوع اين از «داگاستر» و «کتاستر» ،«کالسميت» ،«لينکدين» هايشبکه. اندداده اختصاص خود به را اجتماعي ايشبکه حداقل يک

 .هستند ها

 
 محورمخاطب هايشبكه  

 از زنان حوريتم با «امپرس» و کودک محور با «فيس نيني» اجتماعي شبکه. است شبکه نوع اين آمدن وجود به دليل ترينمهم مخاطب 

 .شوندمي محسوب هاشبکه اين جمله

 

 محورخدمات اجتماعي هايشبكه  

 کرايه قبيل از عمومي خدمات و رسانيپيام الين،آن فروشگاه سرگرمي، تصويري، و صوتي تماس مانند خدماتي ها،شبکه از نوع اين در 
مي ارايه تصويري يا صوتي تماس امکان که دسته آن افزارها،نرم اين بين از. شودمي ارايه... و برق قبض پرداخت دکتر، وقت تعيين تاکسي،

 ارسال تصويري، و صوتي تماس از اعم را همراه تلفن اپراتور امکانات زيرا اجتماعي، شبکه يک فقط نه و هستند شما همراه حقيقت در دهند

 تشکيل و کنندمي استفاده برنامه اين از اطرافتان در که افرادي نمايش ،(بيشتر هايقابليت با همراه) ايچندرسانه محتويات ارسال و پيام

 36.شوندمي ناميده «ارتباطي برنامه» کشور از خارج در ها،شبکه از نوع اين. دارند اختيار در را گوناگون هايگروه

 . شوندمي معرفي رسانپيام افزارهاينرم و اجتماعي هايشبکه ترينمهم از برخي ادامه در
 

                                                             
3 6  هامن  

 



 بوکفيس 
 ادوآردو» دوستانش و «زاکربرگ مارک» سوي از ميالدي 2004 سال در که است برخطي اجتماعي شبکه سرويس ،(Facebook) بوکفيس

 عضو نفر ميليارد1.8 از بيش اکنونهم. آمد وجود به هاروارد دانشگاه در «هيوز کريس» و «مسکوتيز داستين» ،«کالممک اندرو» ،«سوري
 وبگاه 10 ميان رد الکسا وبگاه بنديرتبه در بوکفيس. هستند جعلي کاربران آنها درصد8.7 بوکفيس خود گفته به که هستند بوکفيس

 .دارد قرار دوم رتبه در و برتر

 به کاربران ديگر افزودن ي،شخص نمايه ايجاد امکان نويسي،نام از پس. کنند نويسينام آن در بايد بوکفيس از کامل گيريبهره براي کاربران
گروه به پيوستن موارد، اين بر عالوه. شودمي فراهم خود دوستان تغييرات از سازيآگاه دريافت و پيام دريافت و فرستادن دوستان، فهرست

 . است سيستم اين گردي امکانات از دوستان بنديدسته و ديدگاه بيان ها،پست پسنديدن ها،همکالسي همکاران، يافتن عالقه، مورد هاي
 .هستند متحدهاياالت از خارج در آن کاربران از درصد70 و بوده دسترس قابل دنيا زبان چهل به سايتوب اين

 شرکت دو هر لکما حاضر حال در و کرد خريداري دالر ميليارد19 قيمت به را «اپواتس» رسانيپيامک شرکت 2014 فوريه در بوکفيس

 . است
 چهره شخيصت خصوص در را جديدي الگوريتم شرکت، اين مصنوعي هوش دپارتمان که کرد اعالم 2015 ژوئيه ابتداي در بوکفيس سايت

 در فرد صورت تصوير اينکه بدون( AI) مصنوعي هوش و( Image Processing) تصوير پردازش هايسيستم طريق از که کندمي آزمايش

 و شده آزمايش تصوير هزار40 از بيش روي اکنونهم امکان اين. دارد کليدي هايويژگي روي از را او تشخيص امکان باشد مشخص عکس
 اين ارکردک صحت از اطمينان و بررسي از پس که کرد اعالم سايت اين همچنين. است بوده صحيح تشخيص درصد83 از بيش آن نتيجه

 .شد خواهد افزوده هااپليکيشن به قابليت

 ابزار تنفرآميزترين بوکفيس»: گويدمي «ليکسويکي» سايتوب مؤسس مثال براي است؛ شده بوکفيس به زيادي انتقادهاي حالتابه
 بايد کندمي اضافه بوکفيس اجتماعي شبکه به را خود دوستان مشخصات و نام که هرکس. است شده ايجاد تاکنون که است جاسوسي

فيس مؤسس  «.کندمي تکميل آنها براي را اطالعاتي گنجينه اين و امريکاست اطالعاتي هايدستگاه خدمت در رايگان شکل به که بداند

 برخي .اندزده تخمين دالر ميليارد1.5 بر بالغ را وي ثروت که است 2008 سال تا جهان ميلياردر ترينجوان وي. است زاکربرگ مارک بوک

 37:است زير شرح به بوکفيس اصطالحات ترينمتداول از

 

 (Page) پيج  

 سازمان يا خود اب مرتبط اطالعات و کند ايجاد بوکفيس در... و مؤسسه يا خود براي را ايصفحه تواندمي حقوقي و حقيقي شخص هر 

 . گيرد قرار کاربران بقيه ديد معرض در تا بگذارد صفحه اين در را خود متبوع
 

 (Profile) پروفايل  

 ايصفحه به وفايلپر. است «نمايه» فارسي در اصطالح اين معادل. است بوکفيس در صفحه مالک و نويسنده مورد در اطالعاتي پروفايل 

 .دهدمي ديگران به بوکفيس صفحه مالک... و شخصي عاليق سکونت، محل جنس، سن، مورد در تکميلي اطالعاتي که شودمي اطالق

 

 (like) اليک  

 .دارد وجود پست زير دکمه اين. است بوکفيس در پست يک مورد در هرکس پسند اعالم 

 

 (Share) شِير  

 .است کرده ارسال را آن بوکفيس در ديگري کاربر که است پستي گذارياشتراک به معني به 
 

                                                             
3 7  های اجتامعی دیگر با همین معنی یا معنی دیگر وجود داشته باشد. افزارها و شبکهشایان ذکر است كه برخی از اصطالحات ممکن است در نرم  

 



 (Comment) کامنت  

 .نويسدمي بوکفيس در پست درباره هرکس که است ديدگاهي و نظر 

 (Groups) گروپ  

 .هستيد آن عضو شما که است هاييگروه 
  

  



 تویيتر
 که را متني پيام حرف، 140 تا دهدمي اجازه کاربران به که است ميکروبالگ دهندهارايه سرويس و اجتماعي ايشبکه( Twitter) توييتر

 قابليت بعدها و رسيد محبوبيت به اينترنت کاربران بين سرعتبه که بود نو قدريبه شناسه اين. کنند ارسال شود،مي ناميده( Tweet) توييت
 . دارد قرار هشتم رتبه در و برتر وبگاه 10 ميان در الکسا وبگاه بنديرتبه در توييتر اکنونهم. کرد اضافه خود به نيز را عکس و فيلم ارسال

 داراي 2012 سال در ميکروبالگينگ اين. کرد کار به آغاز 2006 ژوئيه در و شد ايجاد «دورسي جک» وسيله به 2006 مارس در توييتر

 .شودمي انجام آن در وجوجست ميليارد1.6 از بيش و فرستندمي روز در توييت ميليون340 که است بوده کاربر ميليون500
 خبررساني در و شد کاربردي بسيار مروربه اما کرد، کار به شروع شاناطرافيان و دوستان به افراد وضعيت گذاشتن اشتراک به فلسفه با توييتر

 به ميالدي 2009 سال نوامبر در( What are you doing)? «کنيد؟مي کارچه» از را خود شعار بنابراين. شد تبديل مفيدي کاربردي ابزار به
 را ذهن اتفاقي ريزيبرون نوعي توانمي توييتر در کلي طور به. داد تغيير( What is happening)? «است؟ دادن رخ حال در چيزي چه»

 توييتر. شود ارسال توييتر به توييتي تا شود باعث تواندمي ناخودآگاه طور به است، افتادن اتفاق حال در اطراف در آنچه هر يعني داد؛ انجام

 توييت هزار روز، در پيام 250 به توانمي توييتر هايمحدوديت جمله از. باشد داشته جهان در مثبتي تأثير تواندمي هاداده آزاد جاييجابه و
 .برد نام را فالووينگ نفر هزار2 از بيش روز، در

 شناسايي قابل اطالعات توييتر. کنند ارسال نيز خصوصي هايپيام توانندمي کاربران ولي است، عمومي صورت به توييتري هايپيام معموالً

 خود هايدارايي عنوان به را اطالعات اين فروش حق سرويس اين. شودمي سهيم ديگر مشترکان با و کرده آوريجمع را کاربرانش شخصي و
 سابقه براساس را کاربران توانندمي کنندگانتبليغ کند،نمي تبليغي کسي براي توييتر کههنگامي. دارد را شرکت مالکيت تعويض صورت در

 .کنند مشخص شانکردن توييت

 ميليوني هاييکنندهدنبال و هستند عضو بسياري مشهور افراد توييتر در. است گذشته نفر ميليون200 مرز از وبگاه اين کاربران تعداد اکنونهم
 کاربري حساب توييتر در نيز مشهور هايخبررساني همچنين و ديگر مشهور افراد از بسياري و «اوباما باراک» ،«گيتس بيل» مانند دارند؛

 .دارند

 :از عبارتند توييتر اصطالحات برخي
 

 (Trends) ترند  

 به توجه با و دارد را روز زماني واحد در کنندهمشارکت بيشترين و شوندمي ارسال خاصي مبحث يا زمينه در که هاييتوييت يا موضوعات
به آيد،مي حساب به توييتر ابزارهاي پرکاربردترين از يکي ترندها. شودمي داده نمايش توييتر پروفايل کنار شودمي انتخاب که ايمنطقه

 طور به گوگل وجوهايجست در خبرها تيترهاي و روز و مهم ترندهاي معموالً. توييتر طريق از خبررساني يا رسانياطالع زمينه در خصوص

 .شوندمي داده نمايش اختصاصي
 

 (Hashtag) هشتگ يا تگ  

 کنندمي ارسال توييت خاصي موضوع مورد در کاربرها از بسياري مواردي، در. رودمي کار به هاتوييت کردن بنديدسته براي که ايکليدواژه 

 هاتگ. باشد دسترس قابل راحتيبه خصوصبه مورد آن در هاييتوييت يافتن و کردن پيدا ارسالي، توييت موضوع به تگ کردن اضافه با که
 شمار به توييتر مهم قوانين از يکي هاتگ از درست استفاده. شودمي استفاده کاربران سوي از که هستند توييتر ابزارهاي ترينمهم از يکي

 .شوندمي شمرده اسپم ارسالي تگ با نامرتبط هايتوييت و رودمي

 

  

  



 اینستاگرام
 و هاعکس که دهدمي کاربرانش به را امکان اين که است ويديو و عکس گذارياشتراک اجتماعي شبکه اينستا يا( Instagram) اينستاگرم

 از توانندمي همچنين کاربران. بگذارند اشتراک به «فليکر» و «تامبلر» ،«توييتر» ،«بوکفيس» نظير اجتماعي هايشبکه ديگر در را ويديوهايشان
 به اينستاگرام. است ثانيه 60 اينستاگرام در حاضر حال در ويديو گذارياشتراک محدوديت. کنند استفاده هايشانعکس براي ديجيتال فيلترهاي

 کاربرانش تعداد و کرد کسب محبوبيت سرعتبه سرويس اين. شد اندازيراه 2010 اکتبر در و خلق «کرايگر مايک» و «سيستروم کوين» وسيله

( سهام و نقد صورت به) دالر ميليارديک مبلغ به را اينستاگرم ،2012 آوريل در بوکفيس. رسيد 2014 دسامبر تا کاربر ميليون300 از بيش به
 گفته. کرد تجربه را رشد درصد3 تنها مادر کمپاني عنوان به بوکفيس که حالي در کرد، رشد درصد23 اينستاگرام 2013 سال در. کرد خريداري

 در را اصلي نقش اينستاگرام اجتماعي، مختلف هايشبکه بين. شد خواهد تربزرگ بوکفيس از کند، حفظ را رشد همين اينستاگرام اگر شودمي
 زير شرح به اينستاگرام اصطالحات برخي. کندمي ايفا غربي فرهنگي محصوالت و مدها ترويج و غيراسالمي زندگي سبک معرفي سازي،ذائقه

 :است

 
 (Filter)فيلتر  

 . داد نشان ترهنرمندانه را آن و کرد اضافه عکس آن به خاصي بصري جلوه يا افکت فيلترها، از استفاده با توانمي تصوير ارسال هنگام

 

 (follow) فالو  

 . کنندمي مشاهده و دنبال را ديگر فرد هايپست مرتب صورت به که است منديعالقه کاربران منظور. کردن دنبال معني به
 

 (Feed) فيد  

 .گيردمي قرار اول نفر Feed در پست آن کند،مي ارسال جديدي پست دوم، فرد وقتي کند،مي دنبال را ديگري شخص شخصي که هنگامي 

 

  

  



 اپواتس
 شده ساخته اپواتس سهامي شرکت وسيله به برنامه اين. است هوشمند هايتلفن براي فوري رسانيپيام برنامه( WhatsApp) اپواتس

 جايگزيني همراه، اينترنت گسترش با امروزه آن شبيه افزارهاينرم و اپواتس. است «کوميان» برنامه اين سازنده و شرکت مؤسس. است
 که داشته کاربر ميليون450 جهان سراسر در 2013 سال در خود اعالم طبق اپواتس. اندشده کالسيک متني هايپيام يا پيامک براي

. گذشت نفر ميليارديک مرز از شبکه هايمشترک تعداد که کرد اعالم اپواتس 2016 فوريه اوايل در. اندبوده الينآن باريک ماهي حداقل

 ارسال اپواتس طريق از را «ويديو» و «صوت» ،«عکس» ،«افديپي» مثل ايرايانه هايفايل توانمي ساده متن فرستادن قابليت بر عالوه
 .شود اندازيراه رسانيپيام شبکه اين روي زوديبه ويديويي مکالمه انجام قابليت است قرار. کرد

 امکان وقتي اپواتس سرتاسر رمزگذاري. کندمي استفاده سرتاسر رمزگذاري روش از کاربران بين دادوستدهاي ايمني ايجاد براي اپواتس
 روش اين با کارشناسان گفته به. باشند داشته را( بعد به 1395 فروردين از) اپواتس نسخه آخرين پيام، گيرنده و فرستنده کاربران که دارد

 ادعا شرکت ميان، اين در. بخوانند شودمي ارسال که را آنچه توانندمي مکالمه طرف دو فقط( بدافزارها دخالت بدون يعني) عادي حالت در و

 فقط و اندشده محافظت افزارينرم قفل با هاپيام که است دليل اين به. نيست آن خواندن به قادر اپواتس شرکت خود حتي که کرده
 و قفل شودمي ارسال که پيامي هر بيشتر، حفاظت براي. دارند را آنها خواندن و قفل اين کردن باز مخصوص کليد پيام گيرنده و فرستنده

 .نيست هاپيام بودن امن براي مخفي چت يا خاص تنظيمات انجام به نيازي و افتدمي اتفاق خودکار صورت به اينها همه. دارد را خودش کليد

 فارسي، احتساب با حاضر حال در رسانپيام اين. کرد رونمايي سايتش فارسي نسخه از 1394 سال اواسط در اپواتس که است ذکر شايان
 .کندمي پشتيباني را زبان 46

 

 
 :است زير شرح به اپواتس اصطالحات برخي

 

 (Status) استاتوس  

 .بردمي سر به افزارنرم از خارج يا است دسترس در افزارنرم در الينآن و برخط صورت به اکنونهم آيا که است کاربر وضعيت معني به
 

 ( last seen)  سين لست  

 .است داشته حضور الينآن صورت به افزارنرم در کاربر که است تاريخي و ساعت آخرين بيانگر

 
 (Block) بالک  

 . دارد را آنها با ارتباط قطع قصد کاربر که است کاربراني سوي از پيام دريافت و ارسال امکان کردن مسدود معني به

 

  

  



 وایبر
 داده توسعه وايبر شرکت وسيله به که است هوشمند هايتلفن براي اينترنت پروتکل روي صدا فوري رسانپيام چندسکويي مالکيتي افزارنرم

 . بپردازند ايرسانه هايپيام و ويديو تصاوير، تبادل به توانندمي کاربران متني، رسانيپيام بر عالوه. است شده
 ارسال و شکلک عکس، ارسال اينترنت، وسيله به مکالمه IOS و «ويندوزفون» ،«اندرويد» عاملسيستم روي برنامه اين اصلي هايقابليت

 اعالم آن به شخص همراه تلفن شماره بايد برنامه اين در نامثبت براي. است قرارگرفته کاربران اختيار در رايگان کامالً برنامه اين. است متن

 روي را برنامه همراه تلفن همان وسيله به توانندمي کاربران همچنين. شودمي اعالم کاربر به برنامه به ورود کد کوتاهي، پيام وسيله به و شود
 تلفن دفترچه از استفاده با وايبر. کنند استفاده آنها از جا همه در برنامه اين از اشتراکي صورت به و کنند نصب شانتبلت يا شخصي رايانه

 دوستان فهرست در را آنها و کرده شناسايي دارند قرار تلفن دفترچه در و کرده نصب را فوق افزارنرم که را افرادي ساير همراه، تلفن در موجود
 اين از برخي. دهدمي کاربرانش به نيز را جديدي هايشکلک کردن اضافه اجازه افزارنرم اين جديد نسخه. دهدمي قرار فوق افزارنرم در

 .هستند رايگان نيز برخي و دريافت قابل هزينه پرداخت با هاشکلک

نرم در شکلک فروش به اقدام کرد اعالم 2013 سال در اما ندارد، ايدرآمدزايي هيچ شرکت اين است؛ نامعلوم شرکت سرمايه چرخه مدل
 .است ناميده «خانواده و دوستان» را آنها «مارکو تلمن» که است شخصي گذارانسرمايه سوي از شرکت اين سرمايه تأمين. کندمي خود افزار

 مديرعامل مارکو. «اسمچا اوفر» و «مارولي ساني» ،«مگزينيک ايگور» مارکو، تلمن: شد تأسيس يهودي همکار چهار وسيله به وايبر البته

 فوريه 14 در. است شده التحصيلفارغ آويوتل دانشگاه از و است بوده کار به مشغول صهيونيستي رژيم ارتش در سال چهار که است شرکت
خانواده را شرکت اين سهام بيشتر ،2014 فوريه از پيش. شد خريداري دالر ميليون900 قيمت به «راکوتن» شرکت سوي از وايبر 2014

 اختيار در( درصد12.5) وست IRS نام به امريکايي شرکتي نيز و( درصد11.4) مارکو تلمن و( درصد55.2) «شباتاي» نام به يهودي اي

 .اندداشته
 که کندمي آوريجمع گسترده صورت به را هاداده وايبر. است شده انتقاد هاداده از ضعيف محافظت دليل به وايبر افزارنرم به همچنين

 سرويس اين غيرکاربران هم و اسکايپ سرويس کاربران اطالعات هم است؛ اسکايپ مانند مشابه افزارهاينرم ديگر مقدار از بيشتر بسيار

 که شودمي آوريجمع کاربران اطالع و رضايت بدون هاداده اين از بسياري. وايبر از بيرون کاربر، گوشي هايتلفن شماره اطالعات مانند
 مقاصدي چه براي و هنگام چه که است نکرده مشخص وايبر شرکت همچنين. کندمي نقض را اروپا اتحاديه «داده از محافظت قوانين»

نرم در البته که افزارنرم اين ديگر ايراد. گيرندمي قرار کساني چه اختيار در هاداده اين و کندمي استفاده شدهآوريجمع هايداده از
 قرار خود سرورهاي روي و کندمي استخراج را تلفن دفتر در موجود اطالعات همه که است اين دارد وجود وبيشکم هم ديگر افزارهاي

 داده دستگاه روي هايپرونده تغيير شامل گسترده هايتوانايي افزارنرم به که کندمي درخواست نصب هنگام وايبر نمونه براي. دهدمي

 که آنهايي حتي کاربر، گرفتهتماس هايشماره ها،پيامک ها،تلفن شماره به افزارنرم که دارد وجود هاييگزارش و اخبار همچنين. شود
 هاعکس ها،صوت به و دهد تشخيص را کاربران جغرافيايي موقعيت که دارد را اين توانايي و کندمي پيدا دسترسي نيستند، افزارنرم جزو

برنامه و کاربر تنظيمات حتي و تلفن گوشي روي هايپرونده همه تواندمي همچنين وايبر. کند پيدا دسترسي کاربر شدهضبط هايفيلم و

 اجتماعي شبکه اين عضو ايراني ميليون10 از بيش ،1393 در اسالمي ارشاد و فرهنگ وزير اظهارات بر بنا. ببيند را او شدهنصب هاي
 از بيش هاايراني و بودند کام دات وايبر شبکه از بازديدکنندگان درصد ترينبزرگ ايران داخل کاربران اينترنت، الکسا گزارش به بنا. بودند

 صورت به طنز، به ايراني کاربران ناپذيرسيري اشتهاي به توجه با وايبر رايگان شبکه. دادندمي تشکيل را شبکه اين کاربران از درصد17

 . بود درآمده هالطيفه ترينتازه کردن ردوبدل براي ايوسيله
 

 (Notifications) نوتيفيكيشن  

 فردي که هنگامي که ترتيب اين به. است وايبر در دوستان وسيله به شدهانجام رخدادهاي و هاپيام ها،اتفاق آخرين بيانگر. هااعالن معني به

 .شودمي داده نمايش وي براي سازآگاه يک اندرويد باالي منوي در کندمي دريافت دوستانش از پيغامي
 

  



 تلگرام

 تصاوير، ها،پيام توانندمي کاربران. است شده ارائه( نويسانبرنامه توسط تغيير قابل) باز متن شکل به که است رسانپيام افزارنرم يک تلگرام،
واي بدون هايدستگاه و هاموبايل ها،تبلت در تلگرام. کنند تبادل شدهرمزنگاري را خود( شوندمي پشتيباني هاپرونده انواع) اسناد و ويديوها

 بين رسانپيام فراگيرترين به اکنونهم و بوده انتظار از دور گذشته سال دو طي افزارنرم اين عجيب موفقيت. است دسترس در هم فاي

 . است شده تبديل ايرانيان
 اين با که داده ارايه نيز را خود ايرايانه نسخه تلگرام. دارند را گيگابايت 1.5 حجم تا فايل و ويديو عکس، پيام، تبادل امکان افزارنرم کاربران

 و) تلگرام رسمي افزارهاينرم همه آنکه ديگر. است کرده ترراحت را( هاربات) تلگرام جانبي هايبرنامه کدنويسي براي نويسانبرنامه کار امر،

 گفته افزارنرم اين مدير البته است؛ رسانپيام افزارهاينرم همه بين فرديمنحصربه تقريباً ويژگي که هستند بازمتن( غيررسمي افزارنرم چند
 ابرتلگرام يک مانند دهد اجازه مستقل سرورهاي به تا شود طراحي دوباره دارد نياز تلگرام معماري زيرا نيست، آزاد افزارنرم سرور کد است

 .کند کار متحد

 بعد دنيا اجتماعي شبکه ترينبزرگ ،«کيوي» اجتماعي شبکه سابق مدير که بوده «نيکوالي» برادرش و «دروف پاول» تلگرام سايت مدير
 . است معروف «دوم زاکربرگ» يا «روسي زاکربرگ» به که است بوکفيس از

 . شوندمي معرفي ادامه در اصطالحات اين که است هاربات و رسانياطالع هايکانال کاربران، بين گروه ايجاد امکان تلگرام امکانات ترينمهم
 

 گروه  

 ديگران با طرفه چند صورت به هاگروه به پيوستن با توانندمي کاربران که صورتي به است، تلگرام رسانپيام اصلي هايبخش از يکي هاگروه

 عادي گروه ارتقاي قابليت جديدتر هايروزرسانيبه انتشار با تلگرام بعدها ولي داشتند، را عضو 200 قابليت اوليه هايگروه. کنند برقرار ارتباط
گروه مديران روزرساني،به آخرين در البته داد؛ قرار همگان دسترس در را نفر هزار5 به سپس و 500 به 200 از را اعضا افزايش و سوپرگروه به

 قابليت شدن اضافه به توانمي موارد ديگر از و شودمي گفته نيز اطالعيه آن به که دهند قرار هاگروه باالي در را شدهسنجاق پيام توانندمي ها

مي فراهم کاربران براي را شناسه براساس هاگروه وجويجست قابليت که کرد اشاره عمومي هايگروه ساخت و هاگروه براي شناسه انتخاب
 .کند

 

 کانال  

( اَدمين انگليسي به) کانال مديران فقط که است ايطرفهيک مسير تلگرام کانال. است شده اضافه تلگرام در که است جديدي امکان کانال

 هاي ويژگي از برخي. ندارند را آن در پست کردناضافه امکان اعضا بقيه و کند منتشر کانال اعضاي براي را دلخواه هايپست آن در تواندمي
 :است شرح اين به تلگرام در کانال کلي

 نامحدود عضوگيري امکان.  1

 .کنيد اضافه مدير توانيد مي کانال براي ولي نيست پذير امکان تلگرام گروه به مدير افزودن: مدير چند انتخاب امکان. 2
 .کند حذف هم را پيام تواندمي مدير کانال در ولي شودنمي حذف وجه هيچ به ارسالي پيام گروه در: پيام حذف قابليت. 3

 نمايش هاپيام خواندن تعداد تلگرام کانال در ولي ندارد وجود قابليت اين گروه در اند؟خوانده را شما ارسالي مطلب نفر چند: مشاهده تعداد. 4

 .اعضا تک تک براي هم آن شود؛مي داده
 .کنيد جذب خود براي عمومي مخاطبين و باشد عمومي که باشيد داشته کانالي توانيد مي شما: فرد به منحصر و عمومي لينک. 5

 گونهاين و رودنمي افراد ساير براي پيامي هيچ بپيوندد يا شود خارج کسي اگر کانال، در: ندارد وجود گروه ترک و عضويت آزاردهنده پيغام. 6

 .دارد هم کمتري نسبي مزاحمت
مي مدير فقط کانال در داد؛ مي آزار را هاخيلي گروه در که چيزي! ببينند را ديگر اعضاي توانندنمي اعضا: اعضا بودنمشاهده قابل غير. 7

 .ببيند را اعضا تواند
 کانال در اعضا براي چت امکان عدم. 8

 



 ربات  

 کاربران. کنند چندبرابر را افزارنرم هايقابليت توانندمي هاربات وسيله به کاربران. شودمي ارايه تلگرام سوي از که هستند ايويژگي ها،ربات

 مستقيم صورت به را اخبار طريق اين از تا کنند ايجاد تلگرام اصلي هسته و شانخبري هايسايتوب بين را اتصالي توانندمي هاربات وسيله به
 سرگرمي ها،گيف اسناد، ها،فيلم تصاوير، وجويجست جمله از دارند؛ نيز ديگري فراوان هايقابليت همچنين هاربات. بيفزايند شانربات به

 . غيره و ترجمه ،...(و داستان لطيفه، بازي،)
  

  



 اسکایپ
 تماس. کنند برقرار تلفني تماس اينترنت پروتکل روي صدا وسيله به دهدمي اجازه کاربر به که است کاربردي افزارينرم( Skype) اسکايپ

 برنامه اين همچنين. است اعتبار خريد به نياز موبايل و ثابت تلفن با تماس براي و است رايگان کامالً اسکايپ کاربران بين ويديويي و تلفني
 اسکايپ برنامه. دهدمي قرار کاربران اختيار در را صوتي پست و کنفرانس ويديو فايل، انتقال فوري، رسانپيام مانند ديگري مختلف امکانات

 2005 سال در Skype Group نام به شبکه اين کنندهپشتيباني شرکت. است داشته کاربر ميليون500 از بيش ميالدي 2009 سال پايان تا

 در شرکت اين اصلي مقر. خريد دالر ميليارد8.5 قيمت به را اسکايپ مايکروسافت 2011 سال در و شد خريداري ebay شرکت وسيله به
 کاربرانش اختيار در رايگان صورت به را خدماتش برخي اسکايپ. دارد پراگ و تالين پاريس، لندن، در نيز هاييشعبه و است لوکزامبورگ

 وسيله به گروهي تماس و اسکايپ کاربران بقيه با تماس رايگان، هايشماره با تماس: از عبارتند رايگان خدمات اين از برخي. دهدمي قرار
 .اسکايپ کاربران بقيه با نوشته و تصوير صوت،

 

 الین 
مي را امکان اين کاربرانش به الين. است شخصي هايرايانه و هوشمند هايتلفن مخصوص فوري رسانپيام کاربردي افزارنرم( Line) الين
 و صوتي تماس برقراري امکان همچنين الين. بپردازند( PC نسخه در) موسيقي و ويديو عکس، متني، هايپيام تبادل به يکديگر با تا دهد

 به سال دو در و شد اندازيراه ژاپن در 2011 سال در الين. کندمي فراهم کاربرانش براي( Voip) اينترنتي بسترهاي طريق از را تصويري

 رسيد نفر ميليون300 مرز به جهاني سطح در آن کاربران تعداد 2013 نوامبر در که صورتي به شد، تبديل ژاپني اجتماعي شبکه ترينبزرگ
 .دادندمي تشکيل هاژاپني را آن ميليون50 تعداد اين از که

 عرضه نيز «بريبلک» هايگوشي به مربوط نسخه 2012 اوت در بعداً ولي شد، ارايه IOS و اندرويد هوشمند هايگوشي براي ابتدا در الين

 امکان رسان،پيام افزارهاينرم ديگر با الين تفاوت ترينمهم. شد ارايه کاربران براي 2013 سال در و بعد سال يک نيز ويندوزفون نسخه. شد
 .است کاربر هر براي پروفايل و شخصي صفحه ايجاد

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارفصل 

 برانيد  احتياط با
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 منظر از. نيست ترديدي شود،مي رواني و فردي مفرط هايآسيب به منجر مجازي فضاي از گونهوسواس و افراطي استفاده اينکه در

مي فردگرايي و پرخاشگري حوصلگي،بي ،39افسردگي اضطراب، باعث مجازي ارتباطات در وقت از توجهيقابل بخش صرف انديشمندان

 40.شود
 

  اجتماعي انزواي  
 به منجر جازيم فضاي از گونهوسواس و افراطي استفاده که است موضوع اين مؤيد کشور از خارج و داخل شدهانجام متعدد تحقيقات

 کاهش اضطراب، مي،عمو مجامع در نکردن شرکت خانه، از خارج هايفعاليت کاهش خانوادگي، ارتباطات کاهش اجتماعي، انزواي افسردگي،
 جنسي، طلبيتنوع ،جنسي پرخطر رفتارهاي افزايش زياد، هيجان ضداجتماعي، رفتارهاي پرخاشگري، ظاهر، از نارضايتي بدبيني، نفس،عزت

 .شودمي... و غيراخالقي و ضداجتماعي رفتارهاي به مثبت رويکرد افزايش

 تحقيقات نتايج بين زمينه اين در گذاشت؟ خواهد منفي تأثير فرد روان بر هم باز نباشد، افراطي مجازي فضاي از استفاده چهچنان ولي
 .دارد وجود اختالف

 

 تنهايي احساس  
 در همکاران و «راتک» مثال براي دارد؛ فرد بر منفي تأثيري رسانه اين که است گونهاين مجازي فضاي به شناسانروان نگاه مجموع در

 و تنهايي احساس هب که اندگرفته نظر در واقعي زندگي براي مطمئن چنداننه جانشيني و محدود ايرسانه همچون را اينترنت پژوهشي،

 .شودمي منجر افسردگي
 دارند افسردگي و جتماعيا گيريکناره رويي،کم تنهايي، احساس چون هاييويژگي اينترنت به معتاد افراد که رسيد نتيجه اين به «کاپالن»

 .دارند قرار اينترنت به غيروابسته افراد به نسبت تريپايين سطح در اجتماعي هايواکنش نظر از اينترنت به وابسته افراد و

 همچنين و يابدمي کاهش ينوالد با شانتماس و ارتباط کنند،مي زيادي استفاده اينترنت از که نوجواناني دادند نشان  همکارانش و «سندرز»
 .شوندمي گيرکناره و گيرگوشه اجتماعي نظر از

                                                             
3 8  در دین اسالم بر رضورت ارتباط با خانواده و برادران دینی تأکید زیادی شده است و نفس دوست زیاد داشنت ممدوح است؛ 

 (4، ح414، ص13بحاراألنوار ج - 669اِحُد كَثیرٌ؛ )امالی )صدوق( صیا بُنَىَّ اتَِّخذ أَلَف َصدیٍق َو أَلٌف قَلیٌل َو ال تَتَِّخذ َعُدّوا واِحدا و َالو 

 «فرزندم هزار دوست بگیر كه هزار دوست هم كم است و یك دشمن مگیر كه یك دشمن هم زیاد است.»

 گزینی از مردم بدون عذر مذموم دانسته شده است.و انزوا و دوری

 السالم(، امیراملؤمنین علیه47ح ، 393ُزْر فی اللِه أَهَْل طاعَتِِه )غررالحکم، ص 

 «در راه خدا اهل اطاعت او را زیارت کن.»

 السالم(، امام صادق علیه4، ح 176، ص 2َجنَِّة )کافی ، ج مّْن زاَر أَخاُه فِی اللِه قاَل اللُه َعزَّ َو َجلَّ إِیّاَی ُزرَْت َو ثَوابَُك َعلَیَّ َو لَْسُت أَرىْض لََك ثَوابًا دوَن الْ

 «فرماید تنها مرا زیارت کردی و ثواب تو بر من است و برای تو به کمرت از بهشت راضی نیستم.کس برادر خود را در راه خدا زیارت کند، خدای عزوجل به او میهر »

 کنند روابط خانوادگی و فامیلی آنها باید حضوری باشد:شود کسانی که در یک شهر زندگی میها برداشت میاز روایت

َفِر التَّكاتُُب )تحف العقول، ص   السالم(، امام صادق علیه358التَّواُصُل بَیَْن اإلخْواِن فِی الَْحََضِ التَّزاُوُر َو فِی السَّ

 «ارتباط بین برادران در حَض مالقات حضوری است و در سفرنامه نوشنت.»

ی آنها باید حقیقی باشد و نه رصفاً مجازی، بنابراین روابط انحصاری مجازی برای کسانی است که در یک شهر کنند روابط خانوادگی و فامیلبنابراین کسانی که در یک شهر زندگی می

 نیستند.
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 اين مجازي فضاي از استفاده با اندتوانسته اندبردهمي رنج افسردگي از که افرادي از درصدي دهندمي نشان که دارند وجود نيز هاييداده

 حاصل آنها افسردگي که است شده مشاهده افرادي مورد در بيشتر مسأله اين که است داده نشان بيشتر تحقيقات. دهند کاهش را احساس
بين مشکالت بر غلبه براي اينترنت از استفاده و بوده جامعه سوي از شدن طرد از ترس دليل به يا پايين خودپنداري و نفسعزت فقدان از

 .است بوده زندگي فردي

 

 مشكالت از فرار راه  

 خود، مالل و کسالت حساسا از شدن خالص يا واقعي مشکالت از فرار راه عنوان به را اينترنت با ارتباط فرد، که کندمي بيان  «اندرسون»

 .کندمي استفاده آن از و داندمي افسردگي يا اضطراب تنهايي، گناه، درماندگي، احساس از رهايي
 بودن بزرگ ميزان و عياجتما مصارف براي مجازي فضاي از استفاده ميزان بين دهدمي نشان آموزاندانش روي ايران در شدهانجام تحقيقات

 .بود خواهد تربيش مجازي فضاي از استفاده باشد، تربزرگ آموزشي فضاي هرچه که معني اين به. دارد وجود همبستگي آموزشي محيط
 در. شودمي بيشتر زيمجا فضاي از او استفاده باشد، بيشتر مدرسه در فرد شدهادراک تنهايي ميزان هرچه که دهدمي نشان ديگري تحقيق

مي کاهش فرد ويس از شدهادراک اجتماعي حمايت احساس مدرسه، آموزاندانش تعداد افزايش با که گفت توانمي تحقيق دو اين تفسير

 .آورد دست به مجازي محيطي از را عاطفي حمايت اين تا کند تالش فرد که دارد وجود بيشتري احتمال و يابد
 .کندمي افسردگي و غم احساس دچار را کاربر «بوکفيس» که است شده مشخص نيز اجتماعي هايشبکه بررسي در

 زندگي هايواقعيت ودشمي باعث امر اين و کنندمي استفاده زندگي مثبت و خوب هايجنبه بيان براي اجتماعي هايشبکه از افراد بيشتر

 .بماند پنهان بقيه چشم از نباشد، شيرين و خوب چندان شايد که آنها
 

 خود از ناخوشنودي و استرس افزايش  

 زمينهپيش فرد، که صورتي در هستند، ديگران زندگي شاد و خوب هايقسمت ديدن حال در هميشه بوکفيس در افراد که آنجايي از
 و غم دچار و بزند ديگران خوشي با خود زندگي مقايسه به دست زندگي، مشکالت با مواجهه در است ممکن باشد، داشته را افسردگي

 .شود دچار افسردگي به شديد موارد در و شده نااميدي

 ضعف نقاط بينند،مي را ديگران هايعکس افراد وقتي رسدمي نظر به. نباشند راضي ظاهرشان از کاربران برخي شودمي باعث بوکفيس
 .کنندمي خودداري ديگران با ايستادن دوربين جلوي و گرفتن عکس از برخي حتي و بينندمي هست آنچه از تربزرگ را خود ظاهر

درخواست گاهي ولي است، ديگر کاربران با دوستي و ارتباط برقراري بوکفيس اصلي هدف. کندمي وارد استرس کاربرانش به بوکفيس
 .کندمي استرس دچار را آنها يکديگر از افراد دوستي هاي

 دوستان درخواست کردن رد با نفر سه نفر 10هر از. اندازندمي تأخير به را دوستان درخواست به پاسخ افراد درصد63 دهدمي نشان تحقيقات

 .ندارند دوستي اصالً درصد12 و شوندمي وجدانعذاب دچار
 در نشدن پذيرفته که شوندمي آزرده و ناراحت قدرهمان شود،مي رد بوکفيس در شاندرخواست که کساني دهدمي نشان ديگر مطالعه

 .کندمي ناراحت را آنها واقعي زندگي

 همين به. رسدمي نظر به ترايمن حقيقي، هايرابطه خطرهاي نداشتن دليل به مجازي فضاي از استفاده که داشت توجه نکته اين به بايد
 اين که دارد بيشتري احتمال دهند،نمي نشان خود از حقيقي مشکالت با چالش به تمايلي و هستند مضطرب يا افسرده که افرادي دليل

 .کرد خواهند پيدا اعتياد فضا اين به درنتيجه و دهند ترجيح حقيقي هايرابطه بر را ارتباط نوع

 و رايانه از استفاده مجموع در که رسيد نتيجه اين به داد انجام ايرايانه هايبازي و رايانه درباره که تحقيقي در  «زيمباردو» زمينه، همين در
 اين به. شود منجر اجتماعي انزواي به نتيجه در و کند برآورده را اجتماعي تعامالت در موجود طبيعي نيازهاي است ممکن ايرايانه هايبازي

 است ممکن شود، برآورده خود طبيعي مسير از غير ديگري هايراه از ارتباط، و توجه کسب به نياز مانند فرد طبيعي نيازهاي اگر که معني
 فردي مانند. بيندازد تأخير به را نيازها اين تأمين يا نباشد طبيعي هايراه دنبال به نيازهايش تأمين براي که کند هدايت سمت اين به را فرد

 مواد ساير مصرف و انرژي دريافت به بدن، طبيعي نيازهاي به پاسخ براي ديگر و کندمي بودن سير احساس ،(هولههله) اسنک از تغذيه با که

 .کندنمي اقدام مغذي
 



 غيرطبيعي هايراه از طبيعي نيازهاي برآوردن 

 برآورده است، اعياجتم مصاحبت که طبيعي هايراه از اگر توجه کسب همانند طبيعي نيازهاي برآوردن که داشت توجه نکته اين به بايد
 و است کمتر اتبمربه مجازي فضاي در خطر اين. باشد دربرداشته را ديدن آسيب و شدن طرد خطر که دارد وجود بيشتري احتمال نشود،

تأمين عنوان هيچ به يمجاز فضاي در ارتباطات ولي. کنند انتخاب را خطرترکم فعلي روش دهندمي ترجيح باال رنجوريروان سطح با افراد

 و نيست بدن براي کافي نپروتئي و هاويتامين کنندهتأمين( هولههله) اسنک که گونههمان نيست، کامل رابطه از ناشي نيازهاي همه کننده
 . اندکرده پيدا تياداع پورنوگرافي مطالب تماشاي به که هستند افرادي زمينه اين در ديگر مثال. دهدمي کاهش را گرسنگي احساس تنها

 .دهدمي افزايش فرادا در را خوابيبي و اضطراب بروز ميزان اينترنت، از افراد بيشتر استفاده که دهدمي نشان  «مسعودنيا» تحقيقات

 استفاده براي خطر عامل يک هم و اينترنت از جبري استفاده نتيجه و برآيند عنوانبه هم اضطراب که داد نشان  همکاران و «براني» مطالعه
 توجه. است اينترنت از ازگارانهناس استفاده علت بلکه نتيجه تنهانه اضطراب مانند رواني مشکالت که دادند نشان آنها ديگر بيان به. است آن از

 مجازي فضاي از افسرده افراد. است دوسويه يکديگر بر مجازي فضاي از استفاده و شخصيتي خصوصيات اثر که است ضروري نکته اين به
 .شوندمي افسردگي دچار کنندمي زيادي استفاده مجازي فضاي از که افرادي و کنندمي بيشتري استفاده

 فضاي از بيشتري فادهاست فرد هرچه و کنندمي بيشتري استفاده مجازي فضاي از شانتنهايي احساس به بخشيدن التيام براي منزوي افراد

 .شد خواهد بيشتر وي اجتماعي انزواي کند، مجازي
کوتاه زمان در هک کنندمي استفاده مشکل از تمرکزشان کردن منحرف براي مدارهيجان راهبردي جاي به مجازي فضاي از مضطرب افراد

 به نسبت فرد دليل همين به و شود مشکالت از فرار براي روشي به تبديل تواندمي راهبرد اين بلندمدت در ولي است، مؤثر بسيار مدت

 .کندمي اعتياد و اجبار احساس راهبرد اين از استفاده
 به تبديل مصرفي رفتارهاي همه همانند دارد، مصرفي فعاليتي به شدن تبديل براي را بااليي استعداد مجازي فضاي از استفاده که آنجايي از

 ناراحتي و اضطراب دسترسي، عدم صورت در و کندمي اجبار احساس آن از استفاده به نسبت فرد نهايت در و شودمي معيوب ايچرخه

 تأييد را موضوع اين نيز 41نوموفوبيا يا مجازي فضاي از استفاده براي اجبار احساس روي متعدد تحقيقات. کندمي احساس خود در شديدي
 .کندمي
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 اینترنتي اعتياد
 اوقات از توجهي قابل زمان کاربران است شده باعث مجازي فضاي هايسرويس باالي جذابيت و تنوع و دسترسي پايين هزينه و شدن آسان

 ميليون420 است، شده ارايه 2013 سال در که آماري مطابق. شوند اينترنتي اعتياد دچار رفتهرفته و کنند سپري فضا اين در را شانروزانه

 42.است شده تأسيس اينترنت اعتياد ترک مراکز چين جمله از کشورها برخي در حتي و دارد وجود جهان در اينترنتي معتاد

 کنترل، نداشتن مانند هاييويژگي با که شودمي تعريف استفاده از الگويي عنوان به مجازي فضاي از جبري استفاده يا مجازي فضاي به اعتياد
 .شودمي مشخص ايمقابله راهبردي عنوان به اينترنت از استفاده و انزوا عالئم تعارض، ذهني، اشتغال

 از استفاده مانند) فعال يا (ندارد دخالتي محتوا در و است کنندهمصرف تنها فرد که تلويزيون از استفاده مثل) منفعل تواندمي اعتياد اين
 بوک،فيس از استفاده پيام، دلتبا چت، شامل مجازي، فضاي به معتاد افراد در شدهانجام هايفعاليت. باشد( ايرايانه هايبازي چت، اينترنت،

 هدفبي وبگردي و حک اينترنتي، افراطي خريد اينترنتي، قماربازي چت،سکس و پورنوگرافي تصاوير مشاهده قبيل از جنسي هايفعاليت

 .شودمي
 اضطراب، افسردگي، پايين، زندگي کيفيت جمله از اند؛کرده مشاهده مجازي فضاي از اعتيادگونه استفاده براي بسياري هايآسيب محققان

 43.غيره و اجتماعي انزواي
 .دارند اينترنت به تياداع افراد از درصد5 تايوان و درصد30 جنوبي کره درصد،18 يونان درصد،11 چين در دهدمي نشان شدهانجام تحقيقات

 44.دارد تريپايين نرخ جهاني آمارهاي به نسبت که است شده برآورد درصد8.9 ايران در اينترنت به اعتياد ميزان
 اينترنت از استفاده ميزان سن، کاهش با همچنين است، پسران از بيشتر دختران بين اينترنت به اعتياد دهدمي نشان جهان و ايران آمارهاي

 از دانشجويان از بيش آموزاندانش دهدمي نشان متحده اياالت در شدهانجام ملي پيمايش مثال براي. يابدمي افزايش اينترنت به اعتياد و

 45.کنندمي استفاده بوکفيس

 .است ارشد ناسيکارش دانشجويان از بيش کارشناسي دانشجويان بين اينترنت به اعتياد دهدمي نشان ايران در شدهانجام تحقيقات 
 اين از استفاده ميزان است، شده گزارش بيشتر کاربران سن هرچه. دارد وجود منفي همبستگي سن و بوکفيس از استفاده بين کلي طور به

 رسدمي نظر به. است انساني علوم هايرشته از بيش فني هايرشته بين اينترنت به اعتياد ميزان همچنين 46.است شده گزارش کمتر شبکه
 کاهش نيز افراد بر مجازي فضاي منفي اثرگذاري ميزان و رودمي باالتر فرد ايرسانه سواد مجازي، فضاي از استفاده تجربه و سن افزايش با

 .يابدمي

 هايجنبه از يکي. است ادهد قرار خود تأثير تحت زيادي حد تا نيز را اجتماعي روابط گذارد،مي فرد روي مجازي فضاي که تأثيراتي بر عالوه
 .است خانواده کانون اجتماعي، ارتباطات بر مجازي فضاي تأثير مهم

مي آنها گيريکناره و گيريشهگو باعث کلي طور به اينکه بر عالوه نوجوانان در اينترنت از زياد استفاده که دادند نشان  همکاران و «سندرز»
 .دهدمي کاهش والدين با را آنان تماس و ارتباط تدريجبه شود،
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وريبهره کاهش و وقت اتالف
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 با کار هنگام مغز که است اين دليلش و است 49شغلي عملکرد افت و 48تحصيلي عملکرد افت مجازي فضاي هايآسيب ترينمهم از يکي

 ضعف دچار تخيل و انتقاد و نقد استنتاج، و استدالل مطالب، بنديدسته واژگان، تلخيص تفکر، تمرکز، هايزمينه در الکترونيکي اطالعات

 .شودمي
 که اندردهک اثبات پژوهشگران همچنين. شودمي مغز هايسلول به رسيدن آسيب باعث کم زمان مدت در مطالب گستردگي با مواجهه

 .اندازدمي تأخير به کودکان در را عقلي و فکري بلوغ مجازي فضاي

 

 پژوهشگران و علمي مراکز بين ارتباطات در تسريع  

 کاربرد که داد اننش هاپژوهش اين همه. کردند مطالعه آموزش در مجازي فضاي کاربرد کارايي درباره پژوهشگران ،1980 دهه اواخر در

 دورافتاده مناطق در هک افرادي براي. باشد داشته دانشگاهي تا ابتدايي سطوح در آموزشي موفقيت در مثبتي تأثيرات تواندمي مجازي فضاي
 و ظهور باشند، يانهمتا رودرروي حمايت پي در توانندنمي عاطفي لحاظ به که آنان و هستند حرکتي ناتوان که افرادي کنند،مي زندگي

 يا هابيمارستان رد که افرادي همچنين کنند، استفاده مناسبي آموزشي امکانات از بتوانند تا بود نظيريکم فرصت مجازي فضاي گسترش
 .کنند برقرار رتباطا دنيا با توانندمي ندارند، دسترسي نقلوحمل وسايل به که افرادي و هستند بستري حمايتي و درماني مراکز ساير

 مجازي فضاي از ادهاستف با. است پژوهشگران و علمي مراکز بين ارتباطات در تسريع مجازي، فضاي از استفاده مزاياي ترينمهم از يکي

 همکاران با همچنين و نندک استفاده شانمطالعاتي زمينه در روز هايپژوهش و مقاالت از ناچيز ايهزينه و باال سرعت با توانندمي محققان
 .است شده يعلم مراکز به نسبت دورافتاده نقاط در خصوصبه علمي، هايپيشرفت باعث امر همين. باشند داشته علمي مبادله خود

 را شانمشکل توانندمي مجازي فضاي طريق از نيستند، سنتي درمان در شرکت به قادر اما دارند، روان بهداشت خدمات به نياز که افرادي

 در نوين فناوري از استفاده که دهدمي نشان است، گسترش حال در روزروزبه که تلفني هايمشاوره و برخط هايدرمان انواع. کنند درمان
روان دور، راه از هايدرمانيروان از رشدي به رو تعداد در. کند زيادي کمک بيماران از گروهي در روان سالمت افزايش به تواندمي ارتباطات

                                                             
4 7 لغو و پرداخنت  ( با چندبار قرار گرفنت در معرض9، ص 15ای برای دنیا یا آخرت انسان ندارد. )املیزان، ج شود. لغو هر کاری است که فایدهاز امور بیهوده در رشیعت با اصطالح لغو یاد می 

 ها و فضای زندگی او به اصطالح فضایی زرد خواهد شد.تبع آن فعالیتکم فضای ذهنی و عالیق انسان و بهبه آن کم

ل دهد باید یا اصنش، مشغول كند. هر کاری كه انسان انجام میاز نظر قرآن، فرصت كوتاه عمر آن اندازه زیاد نیست كه انسان، خود را به كارهای بیهوده نسبت به هدف و فلسفه آفری

 شدت پرهیز داده است.هوده بههدف و فلسفه آن تحقق یابد یا رشایط و بسرتساز مناسبی برای تحقق و رسیدن به هدف باشد، بنابراین اسالم انسان را از هرگونه كارهای بی

سوره قصص و مانند آن، اجتناب از هرگونه كار لغو و بیهوده را امری مطلوب و پسندیده برشمرده و از  55سوره فرقان و  72ن و سوره مؤمنو 3خداوند در آیاتی ازجمله آیات یک تا 

یی شدن مفید و سازنده و خدا رای انجام كارهایمؤمنان خواسته تا از نزدیكی و عمل به این كارها اعراض کنند چرا كه اعراض از امور لغو و بیهوده به معنای فراهم آوردن زمینه مناسب ب

خوب و  شامرد، زیرا رشایط برای اعاملسوره مؤمنون اعراض از امور لغو را به معنای دستیابی به رستگاری می 3رو در آیاتی از جمله آیات یك و و درنتیجه رستگاری و فالح است. از این

 آید.ای چون مناز و روزه و مانند آن فراهم میپسندیده

ی رقم اگونهتواند رشایط را بهداند به این معناست كه انسان با اعراض از لغو میسوره مؤمنون، اعراض از لغو را موجب برخورداری از بهشت الهی می 11و 3وند در آیات یک و اینكه خدا

 خود رقم بزند.زند كه بتواند به كارهای اصلی و سودمند بپردازد و درنهایت خدایی شود و قرب الهی و لقاءالله را برای 

 (3-1 قَْد أَفْلََح الْمُؤْمِنُوَن، الَِّذیَن ُهْم فِی َصاَلتِِهْم خَاِشعُوَن، َوالَِّذیَن ُهْم عَِن اللَّغِْو ُمْعرُِضوَن )مؤمنون/

 «اند.گردانمؤمنان رستگار شدند، آنها كه در منازشان خشوع دارند و آنها كه از لغو و بیهودگی روی»

 (72ْشَهُدوَن الزُّوَر َوإَِذا َمرُّوا بِاللَّغِْو َمرُّوا كِرَامًا )فرقان/ َوالَِّذیَن اَل یَ 

 «گذرند.كنند( و هنگامی كه با لغو و بیهودگی برخورد كنند بزرگوارانه از آن میدهند )و در مجالس باطل رشكت منیآنها كسانی هستند كه شهادت به باطل منی»

 (55أَْعرَُضوا عَنُْه وَقَالُوا لَنَا أَعاَْملُنَا َولَكُْم أَعاَْملُكُْم َساَلٌم َعلَیْكُْم اَل نَبْتَِغی الَْجاِهلِیَن )قصص/ َوإَِذا َسِمعُوا اللَّغَْو 

 «دانان نیستیم.سالم بر شام جویاى ]مصاحبت[ نا گویند كردارهاى ما از آن ما و كردارهاى شام از آن شامستتابند و مىو چون لغوى بشنوند از آن روى برمى»

 
4 8   http://www.moshavereh.porsemani.ir 

 
4 9   http://www.moshavereh.porsemani.ir 

 



. دهندمي ارايه مجازي فضاي در را خود ايمشاوره خدمات وگو،گفت هاياتاق يا ميلاي طريق از روان سالمت متخصصان ديگر و شناسان

 از برخي در کند، حفظ را خود گمنامي دهدمي اجازه کنندگانمراجعه به که برخط هايدرمان اثربخشي دهدمي نشان تحقيقات از برخي
 .دارند سنتي درمان به نسبت بيشتري اثربخشي شناختي،روان اختالالت و مشکالت

 
  دانشجويان و آموزاندانش تحصيلي عملكرد بر نامطلوب تأثيرات 

دانش تحصيلي ملکردع بر نيز نامطلوبي تأثيرات تواندمي فضا اين آموزشي، مصارف جهت در مجازي فضاي فراوان مثبت امتيازهاي رغمبه

 به آموزاندانش متأسفانه اما ،باشد آموزش براي آليايده ابزار تواندمي اينترنت زياد، هايقابليت دليل به. باشد داشته دانشجويان و آموزان
 هايبازي از و دارند حضور اينترنتي دوستي هايسرويس گپ، هاياتاق نامربوط، هايسايت در بيشتر خالقانه، هايفعاليت دادن انجام جاي

 .کنندمي استفاده مجازي

 از. است پايين بسيار ،جامعه اقشار ساير و دانشجويان آموزان،دانش بين مجازي فضاي از آموزشي استفاده که دهدمي نشان تحقيقات نتايج
 ارتباطات چت، بيلق از گرايانهلذت هايفعاليت به معطوف تر،جوان کاربران در خصوصبه مجازي، فضاي از استفاده بيشترين که آنجايي

 بر اينترنت از اندازه از يشب استفاده رودمي انتظار است، غيراخالقي هايسايت به مراجعه و بازي ،(وبگردي) ايرايانه گذاروگشت اجتماعي،
مي باعث آموزاندانش رد مجازي فضاي از استفاده افزايش دهدمي نشان  «يانگ» هايپژوهش نتايج. باشد اثرگذار نيز افراد تحصيلي نتايج

دانش اين هاييبتغ ميزان و يافته کاهش ايمالحظه قابل صورت به آنها هاينمره و شود شديد افت دچار افراد مطالعه هايعادت شود

 از استفاده آنها، از درصد86 نظر به که رسيد نتيجه اين به مدرسه کارکنان ساير و معلمان از اينظرسنجي در  «بابر». يابد افزايش آموزان
  همکاران و «رنجبر» تحقيق(. «صارمي» و «اميدوار» از نقل به) است نکرده بهتر را دانشجويان و آموزاندانش درسي کارايي مجازي فضاي

 ستفادها بين همچنين .دارد وجود منفي همبستگي اينترنت از آنها استفاده هايساعت ميزان و آموزاندانش تحصيلي عملکرد بين داد نشان

 .دارد وجود منفي رابطه تحصيلي عملکرد و اينترنت از ارتباطي و تفريحي

  



  طالق و خيانت
 50زناشويي روابط مشكالت 

 باعث تواندمي افراد بين ارتباط برقراري کردن آسان با مجازي فضاي. است زناشويي روابط بر آن تأثير مجازي، فضاي عمده آثار از يکي

 مخاطراتي تواندمي زيمجا فضاي از ناشي جديد هايموقعيت از استفاده ولي شود، آنان بين رابطه بهبود سبب و شود زوجين ارتباط افزايش
 پي است، انجام حال در وادهخان کانون زدن برهم براي هاييتالش که باشيم نداشته اعتقاد حتي اگر. باشد داشته همراه به زوجين براي نيز را

 تأثير درباره زيادي تتحقيقا دليل همين به. است داشته زناشويي روابط بر عميقي تأثير مجازي فضاي که نيست دشوار موضوع اين به بردن
 از خارج و اخلد در طالق و جنسي رضايت زناشويي، رضايت فرازناشويي، روابط زوجين، بين هايحساسيت بر مجازي فضاي از استفاده

 .است شده انجام کشور

 51.است آشنايان و دوستان با ارتباط حفظ بوک،فيس کاربرد ترينرايج فردي،بين روابط دادن گسترش بر مبني بوکفيس شعار رغمعلي
فيس از که اندداده گزارش دانشجويان از درصد60 حقيقت در. است ديگران هايفعاليت درباره کنجکاوي بوکفيس از رايج استفاده دومين

 يا همسر گرفتن نظر تحت براي شدهمصرف زمان ميزان 52.کنندمي استفاده آشنايان و دوستان عاطفي، شريک با ارتباط حفظ براي بوک

 فرد هرچه. کندمي ايجاد معيوبي چرخه حسادت و کردن چک حقيقت در. دارد رابطه بوکيفيس حسادت با بوکفيس در 53عاطفي شريک
 يا مبهم نکات گيرد، صورت بيشتري بررسي هرچه کند،مي بررسي را مقابل طرف بوکفيس صفحه بيشتر باشد، اشرابطه نگران بيشتر

 .کند ايجاد حساسيت تواندمي که کندمي پيدا بيشتري مشکوک
. هستند متفاوت يکديگر با جنسي رفتارهاي و رويکردها مورد در مردان و زنان تکاملي، شناسيروان در تأييدشده تحقيقات و هانظريه براساس

 شدهانجام تحقيقات. است عاطفي روابط روي زنان عمده حساسيت ولي دارند، جنسي روابط بر بيشتري تأکيد مردان جنسي، غيرت باب در

 فضاي در آمدهعمل به هيجاني رفتارهاي و دهندمي اينترنتي هايدوستي در عاطفي روابط به بيشتري اهميت زنان که دهندمي نشان نيز
حساس مجازي فضاي در شانعاطفي شريک روابط به نسبت زنان که است دليل همين به. کنندمي تلقي خيانت مردان از بيشتر را مجازي

 نسبت مردان 54امريکا در شدهانجام تحقيق در. کنندمي پيگيري بيشتر بعدي احتمالي روابط بررسي براي را مقابل طرف صفحه و هستند تر
 به دليل همين به و کنند درک درستيبه را مردان در موجود هايحساسيت توانندنمي زنان ولي هستند، هوشيارتر زنان حساسيت اين به

 .خورندبرمي خود عاطفي شريک با زمينه اين در بيشتري مشکالت

 
 کاربر در حسادت  

رمانتيک شريک گفتار و کردار بوکفيس طريق از افراد از بسياري که دهدمي نشان آمار. شود کاربر در حسادت باعث است ممکن بوکفيس

 حسادت و رقابت احساس آنها رمانتيک روابط در مستقيماً بوکفيس که معتقدند بوکفيس کاربران از درصد35 55.گيرندمي نظر زير را شان

                                                             
5 0   Marital Relationship 

 
5 1  2008جانسون،   

 
5 2  2007اسرتن و ویلیامز،   

 
5 3   Emotional Partner 

 
5 4  2013مکاندرو و شاه،   

 
5 5  2013مارشال، بجانیان، دی کاسرتو و لی،   

 



 بوده مربوط بوکفيس به يکي جدايي سه هر از انگلستان در و يکي جدايي پنج هر از امريکا در دهدمي نشان آمارها برخي. است کرده ايجاد

 56.است
 :از عبارتند مجازي فضاي خانوادگي هايآسيب کلي طور به

 

 ناپايدار هايازدواج   

 کرده پيدا افزايش اپايدارن هايازدواج کاربران، پنهان هويت وسيله به بسترسازي کمک به ازدواج از قبل درست و کافي شناخت عدم دليل به 

 .است
 

 طالق رشد   

 کاربران تعداد درصدي20 افزايش مقابل در طالق درصدي4 افزايش ،58چيني هايزوج جدايي اصلي عامل 57عربستان، در هاطالق درصد25 

 .است 59بوکفيس
 

 خانواده اعضاي گسست   
 .مجازي زندگي در والدين از فرزندان خصوصبه يکديگر از خانواده اعضاي جدايي 

 

  روابط کاهش   

 60.حقيقي فضاي در فاميلي و خانوادگي روابط کاهش

 
 کاذب آرامش  

 نزديک دوستان براي حتي که دهندمي قرار مقابلي طرف اختيار در را شخصي اطالعات شناسند،نمي را يکديگر و هستند گمنام وقتي افراد
 آمدن وجود به عثبا اطالعات ميزان اين که اينجاست بد نکته. کنندمي امنيت احساس که است اين هم دليل. کنندنمي آشکار نيز خود

 هم با که هاييصحبت. شود بيشتر عاطفي وابستگي و بيشتر ارتباط به منجر تواندمي موضوع همين و شودمي افراد در صميميت احساس

 به و است عالقه ردمو مسائل بر مبتني و شودنمي فرزندان مشکالت و روزمره زندگي عادي چيزهاي شامل و است انتخابي کنندمي ردوبدل
 رابطه توانست نخواهد گردي برود، فانتزي پي در که فردي و دهد پرواز خواهدمي که کجا هر تا را خود تخيل که دهدمي را اجازه اين فرد

 .باشد داشته حقيقي عاطفي
 

 

                                                             
5 6  2011دمی وكالی ازدواج امریكا، آكا  

 
5 7  13950225000013خوراکیان، خربگزاری فارس، کد خرب:   

 
5 8  ۵۱۰۱۰۰خوراکیان، خربگزاری دانشجو، کد خرب:   

 
5 9  ۲۴۸۹۹پایگاه خربی تحلیلی خانواده و زنان، کد خرب:   

 
6 0  شناسی و مشاوره پرسامنگروه روان  

http://www.moshavereh.porsemani.ir 

 



 زناشويي هايحساسيت به زدن دامن  

 اجتماعي روابط به نسبت مردي يا زن که وقتي. دهندمي نشان هاييحساسيت خود مقابل طرف رفتارهاي با رابطه در هميشه همسران
 هابررسي قبيل اين براي را راه اجتماعي هايشبکه. اوست اجتماعي رفتارهاي در دقت رايج، رفتارهاي از يکي باشد، داشته شک خود همسر

 دوست کسي چه با بداند تواندمي: باشد داشته نظارت همسرش رفتارهاي بر مکان هر و زمان هر تواندمي فرد. کندمي هموار هاحساسيت و

 بسياري دهدمي نشان آمار. غيره و پسندندمي را همسرش شدهارايه مطالب افرادي چه دارند، دسترسي همسرش صفحه به افرادي چه شده،

 شبکه اين که معتقدند بوکفيس کاربران از درصد35 61.گيرندمي نظر زير را شانزندگي شريک رفتارهاي بوکفيس طريق از افراد از

 معيوبي چرخه حسادت، و کردن چک حقيقت در. است کرده ايجاد حسادت و رقابت احساس آنها رمانتيک روابط در مستقيماً اجتماعي
 مبهم نکات بيشتر، بررسي با و کندمي بررسي را مقابل طرف بوکفيس صفحه بيشتر باشد، اشرابطه نگران بيشتر فرد هرچه. کندمي ايجاد

 .کند ايجاد حساسيت تواندمي که کندمي پيدا بيشتري مشکوک و
 حساس خود رانهمس جسماني روابط به تنهانه زنان. است متفاوت يکديگر با مرد و زن حساسيت جنس که معتقدند شناسانروان البته

 حساسيت جنس هک دهدمي نشان شدهانجام تحقيقات. دارند بيشتري بسيار حساسيت نيز خود شوهران عاطفي روابط به نسبت بلکه هستند

 دارند اعتقاد و دارند بيشتري بسيار حساسيت پورنوگرافي تصاوير مشاهده به نسبت زنان مثالً است؛ متفاوت نيز مجازي فضاي در مرد و زن
 فضاي در که اديافر) جديد افراد با خود همسران رابطه به نسبت زنان همچنين. آيدمي حساب به خيانت تصاوير قبيل اين مشاهده که

 .دارند بيشتري حساسيت( شناسندنمي را آنها حقيقي

 

 نامحرم با ارتباط  

 باشند، گمنام تواننديم افراد مجازي فضاي در که آنجايي از. است مردان و زنان بين نامناسب اختالط مجازي، فضاي هايآسيب از ديگر يکي

 آسيب بدون توانندمي هک آيدمي پديد آنان ذهن در ايده اين باشند، نداشته مخاطب با فيزيکي هايتماس يا شوند وارد غيرواقعي هويت با
 حکم نامحرم با ردنک شوخي حتي و کردن چت اينکه تصور با مثالً کنند؛ عبور قرمز خطوط از بسياري از خود، اخالقي مرزهاي به رسيدن

 کار پايان اين ولي ود،شمي آغاز نامحرمان با اختالط که است جاهمين از. نيست مترتب آن بر ايمفسده يا گناه و نداشته را حقيقي فضاي

 .نيست

 چت در افراد فيزيکي حضور نبود دهدمي نشان چت هاياتاق در صميمانه روابط گيريشکل درباره 62«نيکبخش» و «دهقان» تحقيق
پيام چگونه بگيرند ياد توانندمي باسابقه کاربران تجربه، افزايش با بلکه شودنمي اجتماعي و احساسي هايپيام تبادل مانع تنهانه نوشتاري،

 تصاوير ارسال يا هاصورتک از استفاده با مثال براي) کنند منتقل نيز را خود عاطفي هايپيام و کنند رمزگشايي را مقابل طرف هيجاني هاي

 افراد در که رابطه ايجاد شدن روتين. است بيشتر بسيار هاآسيب ميزان تصويري، و صوتي هايچت از استفاده صورت در(. هيجاني بار داراي
 روابط و حيا ريختن براي گامي به تبديل مخاطبان از بسياري براي باشد، هم مفيد تواندمي اجتماعي اضطراب اختالل به مبتال و خجالتي

 دنبال به مجازي فضاي در زوجين از يکي گرفته،صورت هايطالق از درصد68 در دهدمي نشان امريکا در شدهانجام تحقيقات. است نامشروع

 ميزان با و معکوس رابطه زناشويي رضايت با بوکفيس در عضويت که دهدمي نشان امريکا در ديگري تحقيق. است کردن پيدا معشوق
 مرتبط بوکفيس اجتماعي شبکه به يکي طالق، سه هر از دهدمي نشان انگلستان در آمدهدست به آمار همچنين. دارد مستقيم رابطه طالق

 .است مجازي فضاي آنها آشنايي منشأ که کرد اضافه نيز را عنف به تجاوزهاي و چتسکس آمارهاي بايد آمار اين به. است

 توجه با ولي رند،دا مجازي فضاي در شخصي مطالب و عکس ارايه به کمتري تمايل زنان که اندداده نشان جهان در گرفتهصورت تحقيقات
 فرايند يط و شودمي شکسته افراد ذهن در مطلب اين قبح مدتي از پس مجازي، محيط در خصوصي تصاوير افشاي با فرد مواجهه به

 مجازي يفضا در را اشخصوصي هايعکس مدتي از پس و اشچهره واقعي عکس ابتدا مشکل، احساس بدون فرد منظمي، زداييحساسيت
 .کرد خواهد تفاوتيبي احساس موضوع اين به نسبت و کندمي منتشر
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  فرهنگي تهاجم 
 کندمي تحميل را خود بغال فرهنگ و داده تغيير را او ملي و ديني هايفرهنگ مروربه کاربر جانبههمه کردن درگير دليل به مجازي فضاي

 را( سخيف ازاريبکوچه زبان) آرگو زبان اينکه ازجمله است؛ غربي مجازي، فضاي بر غرب سيطره دليل به حاضر حال در فرهنگ اين که
 .دهدمي ترويج

 که را هاييفرهنگ از بسياري تواندمي و کند ضعيف هايفرهنگ يا فرهنگخرده به تبديل را هافرهنگ از بسياري تواندمي مجازي فضاي

 63.کنند پيدا ملي هويتي ديگر نتوانند و ببرد حاشيه به داشتند، قرار مرکزيت در زماني
 :است داشته دنبال به را زير هايآسيب فضا اين همچنين

  نامشروع روابط ترويج 

  مجردي زندگي ترويج 

  مجازي فضاي در مجردي خانه تبليغ 
 هاوبگاه برخي وسيله به منازل آشپزخانه در مخدر مواد ساخت چگونگي آموزش 

  صنعتي مخدر مواد مصرف به افراد تحريک و ترويج 

 عرياننيمه و عريان جديد هايپوشش و مد ترويج 
 ... و خواريمشروب بازي،سگ ترويج 

 ...غربي زندگي سبک ترويج کالم يک در و 
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 اجتماعي ضد رفتارهاي افزایش
 است ممکن مجازي يفضا از گونهوسواس و افراطي استفاده که است موضوع اين مؤيد کشور از خارج و داخل در شدهانجام متعدد تحقيقات

 به مثبت ويکردر افزايش و جنسي طلبيتنوع جنسي، پرخطر رفتارهاي افزايش زياد، هيجان ضداجتماعي، رفتارهاي پرخاشگري، به منجر
 .شود غيراخالقي و ضداجتماعي رفتارهاي

 تواندمي ويديويي تصاوير رد پرخاشگرانه رفتارهاي مشاهده که رسيد نتيجه اين به و کرد پژوهش زمينه اين در که بود فردي اولين ،«بندورا»

 داشت عنوان و کرد بنا اساس همين بر را اجتماعي يادگيري نظريه وي. شود نوجوانان و کودکان در پرخاشگرانه رفتارهاي همان بروز به منجر
 آنها مخاطب که کرد همشاهد هاييرسانه در توانمي را موضوع اين. شودمي بيننده سوي از رفتار آن يادگيري موجب رفتار، يک مشاهده

 .هستند دست همين از مکتوب هايرسانه و تلويزيون سينما،. دارد منفعل نقشي
 در بتواند فرد که مانيز. شد خواهد بيشتر بسيار تصاوير اين مشاهده تأثير باشد، داشته فعالي نقش تصاوير اين مشاهده در فرد که زماني

فعاليت انجام خطر و دگيرمي صورت زداييحساسيت تصاوير اين به نسبت کند، وجوجست را پرخاشگرانه تصاوير فعاالنه صورت به اينترنت

 کنترل که کاراکتري وسيله به ايرايانه هايبازي در فرد که زماني همچنين. کندمي پيدا افزايش افراد اين در پرخاشگرانه و مجرمانه هاي
 ترساده فرد براي اعمال اين امانج زمان مروربه و شد خواهد زداييقبح اعمال اين انجام از تدريجبه بزند، پرخاشگرانه اعمال به دست کند،مي

بزرگ. کنندنمي درک عادي زندگي و تصاوير بين تفاوتي ذهني، بلوغ به رسيدن تا کودکان که داشت توجه نيز نکته اين به بايد. شودمي

 و آميزخصومت ايههيجان خشن، افکار معنادار افزايش باعث آميزخشونت هايبازي انجام دهدمي نشان آمدهعمل به فراتحليل ترين
 (همکاران و اندرسون. )شودمي پرخاشگرانه رفتارهاي

 هايبازي ترينوشپرفر جدول در آنها از تعدادي هميشه که است زيادي هايبازي محتواي اصلي محور قتل و تيراندازي درگيري، خشونت،

 آن اثر ترينکوچک کند،مي هاويژگي اين با انسان يک نقش کردن بازي صرف را خود وقت هاساعت بازيکن که هنگامي. هستند دنيا روز
 واقعي دنياي در اعمال اين ارتکاب باعث است ممکن نتيجه در و اوست براي دردناک و خشن هايصحنه شدن عادي و عاطفه شدن رنگکم

 .است شده منتشر هارسانه در بيشوکم و داده رخ تاکنون موارد اين از هايينمونه که شود بازيکن طرف از

 انجام از را او پدرش آنکه از پس ،2007 سال اکتبر ماه در دارد سال 17 که پاتريک دانيل. کرد اشاره «پاتريک دانيل» به توانمي مثال براي
 خانم يا کرد پدرش کردن مجروح و مادر قتل به اقدام گرفت را او باکسايکس بازي کنسول و کرد منع Halo 3ويديويي خشن بازي

 اشماههسه نوزاد گريه خاطر به بود بازي اين درگير که زماني و داشته اعتياد بوکفيس Farmville بازي به که امريکايي زني ،«الکساندرا»
 مايکل» مانند افرادي سوي از که کشتاري و قتل همچنين. برسد قتل به تا دهدمي تکان قدريبه را فرزندش و کندمي پيدا مشکلي بازي در

 قتل از پس تايلند در 2008 سال که ايسالههجده نوجوان يا 64است دست اين از داده رخ... و «هريس اريک» ،«کيبولد ديالن» ،«کارنيل
 هايشپول سرقت و تاکسي راننده قتل به اقدام IV GTA بازي هايصحنه از گرفتن الهام با که گفت اعترافاتش در وچهارسالهپنجاه ايراننده

 چنانآن عبوري خودروهاي از سرقت ببيند خواستهمي که کرد عنوان مسأله اين را خود اقدام اين دليل هابازجويي جريان در وي. است کرده

 .دارد حقيقي زندگي در سرقت با تفاوتي چه شودمي داده نشان بازي در که
 با پورنوگرافي صاويرت رواج افزايش دليل به دهدمي نشان افراد روي پورنوگرافي هايسايت تأثيرگذاري روي شدهانجام تحقيقات همچنين

 زداييحساسيت لعم اين به نسبت و شده ارايه فرد به عمل اين قبح به نسبت اشتباهي اطالعات عنف، به تجاوز و آميزخشونت مضامين

 . رددا رابطه جنسي انحرافات و جنسي جرايم تجاوز، افزايش با پورنوگرافي تصاوير مکرر ديدن نتيجه در. شودمي انجام

 
 يكديگر بر خانواده اعضاي نظارت ضرورت  

 کنندمي آن صرف را زيادي وقت که افرادي زندگي تواندمي شماربي فوايد رغمبه که است مخربي نيروي اينترنت  «پوترا» تحقيق براساس 

 خانواده دوستان، کار، افراد، دسته اين براي. بگيرد آنان از را اندوزيدانش و تفريحي ،اجتماعي هايفعاليت براي الزم زمان و بکشاند تباهي به
 از استفاده به تمايل که نوجواناني است طبيعي. است داده ايرايانه هايبازي و وگوگفت هاياتاق مجازي، دنياي به را خود جاي خواب و
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 کرد گيرينتيجه گونهاين توانمي شدهانجام تحقيقات به توجه با البته گذارند؛مي شانخانواده براي را کمتري وقت دهند،مي نشان اينترنت

 اين در را اساسي نقش که است استفاده ميزان و نوع بلکه نيست تأثيرگذار والدين و نوجوانان نزديکي احساس بر اينترنت از استفاده تنها که
 (.پورشهرياري. )کندمي ايفا مسأله

 

 مجازي فضاي و خانواده متقابل تأثير  
 تواندمي مجازي فضاي از نامناسب و مفرط استفاده که طورهمان. ديد دوسويه صورت به يکديگر بر بايد را مجازي فضاي و خانواده تأثير

 براي مجازي فضاي به بردن پناه براي فرد تمايل باعث غيرصميمي و سست خانوادگي روابط شود، خانوادگي روابط ديدن آسيب باعث

 کنند،مي احساس انشوالدين با بيشتري نزديکي که نوجواناني دادند نشان خود تحقيق در  همکاران و «اتو». شودمي نيازهايش برآوردن
 سپري هم کنار را ريبيشت زمان سنتي هايخانواده افراد دهدمي نشان  «مورهان» تحقيق نتايج همچنين. دارند تريموفق اجتماعي روابط

 نوع و ميزان بر شدهدراکا تنهايي و اجتماعي روابط دهندهنشان تحقيقات از زيادي حجم. گذرانندمي هم با را بيشتري فراغت اوقات و کرده
 .دارد تأثير مجازي فضاي از استفاده

 محيط اهميت بر ند،داد انجام خانواده عملکرد و آموزاندانش در مجازي فضاي به اعتياد رابطه روي همکاران و «خسروي» که تحقيقي در

 به اعتياد احتمال نندهکتبيين بيشترين خانواده عملکرد داد نشان تحقيق اين. دارند تأکيد اينترنت از استفاده يافتن شدت در خانوادگي
 . دارد دوچندان ضرورت ايهرايان هايبازي و مجازي فضاي در خود فرزندان عملکرد بر خانواده نظارت بنابراين است، آموزاندانش در اينترنت

 شانفرزندان استفاده وير نظارتي يا ايراني هايخانواده درصد50 از بيش داد نشان ايران سراسر از اينمونه در همکاران و «احمدي» تحقيق

 يا تحصيلي زمينه رد فرزندان بر والدين نظارت عمده شدهانجام تحقيقات مطابق. است اندک بسيار نظارت اين يا ندارند مجازي فضاي از
 مسائل از ترخربم بسيار اينترنت از نامناسب استفاده از ناشي اجتماعي و رواني هايآسيب که حالي در است، واقعي محيط در دوستان

 رابطه ميزان خانواده، مالي وضع مادر، و پدر تحصيالت با نوجوانان بين اينترنت از نابجا استفاده همچنين. است تحصيلي و درسي مشکالت

 خانوادگي متغيرهاي ساير به نسبت خانواده نظارت و رابطه. دارد معناداري ارتباط خانواده نظارت خصوصبه و خانواده آشنايي ميزان و خانواده
 بهتر خانوادگي رابطه ميزان رچهه که معنا اين به. دارند بااليي همبستگي فرزندان سوي از اينترنت از نابجا استفاده ميزان با و دارند اولويت

 تحقيقات. يافت خواهد اهشک آنها سوي از اينترنت از استفاده باشد، بيشتر اينترنت از فرزندان استفاده بر خانوادگي نظارت ميزان و باشد
 وضعيت والدين، باالتر تتحصيال شامل پورنوگرافي مطالب از استفاده در کنندهمحافظت عوامل دهدمي نشان نيز کشور از خارج در شدهانجام

 (همکاران و هاردي. )دارد ارتباط يکديگر با خانواده اعضاي بهتر روابط و باالتر اجتماعي ـ اقتصادي

 
 فرزندان سوي از اينترنت استفاده با والدين ايرسانه سواد رابطه 

 نبوده، اقتدار و کمتح به آلوده نظارت و باشد صميمي و گرم مناسب، خانواده اعضاي بين ارتباط که گيردمي صورت زماني مناسب نظارت
 تحصيالت که شد مشاهده. ودش خانوادگي استفاده اينترنت و رايانه از است الزم نظارت براي ديگر سوي از. باشد راهنمايي و دلسوزي با همراه

 توانمي اساس اين بر. دارد وسمعک رابطه اينترنت از نابجا استفاده و استفاده چگونگي با و مثبت رابطه اينترنت از استفاده ميزان با والدين

 توانندمي و کنندمي استفاده آن از بيشتر و هستند آشناتر اينترنت از استفاده به احتماالً دارند، باالتري تحصيالت که والديني گرفت نتيجه
 و دارند بيشتري ايانهراي سواد احتماالً بيشتر، سواد داراي والدين اينکه ضمن. باشند اينترنت از بجا استفاده در نوجوانان براي مناسبي الگوي

. شودمي مشاهده نوادهخا مالي وضعيت متغير در موضوع اين عکس. باشند داشته اينترنت از فرزندان استفاده بر مؤثرتري نظارت توانندمي

 براي. دارد مستقيمي رتباطا زاآسيب هاياستفاده با و داشته معکوس رابطه اينترنت از استفاده ميزان با خانواده مالي وضعيت نتايج، مطابق
 اينترنت و رايانه از ستفادها امکان کمتر هستند ضعيف مالي نظر از که هاييخانواده در داد؛ ارايه تحليل دسته چند توانمي نتايج دسته اين

 نحوه بر نظارت اهشک باعث موضوع همين و کرد خواهند استفاده هانتکافي از اينترنت از استفاده براي فرزندان و است فراهم خانه در

 .دانست ارتباط در ينوالد کمتر ايرايانه سواد و تحصيالت با را خانواده ترپايين مالي وضعيت توانمي همچنين. شودمي آنان استفاده
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 يک ثانيه 12 هر در اينترپل سازمان از آمارها آخرين طبق. است آبرويي و مالي جاني، خطرهاي انواع معرض در مجازي فضاي در شخص

 صورت به دالر ميليارد113 حدود کل در سايبري جرايم 2013 سال در. است افزايش به رو آمار اين که شودمي سايبري جرايم قرباني نفر

 خود براي فضا اين از دالر ميليارد388 از بيش 2013 سال در اندتوانسته مجرمان و است کرده تحميل جهاني جامعه به هزينه مستقيم،

 به است، آورده وجود به را نو و تازه هايجرم برخي و کرده فراهم هاجرم برخي براي را بستر مجازي فضاي واقع در. بياورند دست به درآمد
 باعث حتي ما کشور در موضوع اين. است کرده تبديل خطرناک ايوسيله به است کارآمد و مفيد اندازه همان به که را ابزار اين که صورتي

 400و هزار14 ،1394 سال در نهاد اين. کند رسيدگي سايبري جرايم به تا شود تشکيل «فتا پليس» نام به انتظامي نيروي در نهادي شد

 مجازي فضاي از استفاده در 66.است بوده اينترنتي کالهبرداري به مربوط آن از نيمي نزديک که است داشته مردم طرف از تماس فقره
 استفادهسوء و فريب مورد فضا اين طريق از است ممکن هاييشيوه چه از بدانيم که است اين ماندمي باقي که راهي تنها پس. نيست گريزي

 .بگيريم قرار

 

 مجازي فضاي اطالعات از استفاده با حقيقي سرقت  
 :لهجم از. بزنند سرقت به دست حقيقي محيط در تا کنندمي تالش مجازي فضاي در موجود امکانات از استفاده با سارقان

 .مجازي فضاي در واناننوج و کودکان وسيله به... و رايانه دوربين کردن روشن بانکي، کارت رمز والدين، کار محل و منزل نشاني افشاي 

 رانکارب سوي از. ..و( Location) خودکار مکاني موقعيت منزل، در حضور عدم زمان تفريحي، گذارهايوگشت قيمت،گران خريدهاي افشاي 
 سارقان وءاستفادهس باعث اما شده، انجام همچشمي و چشم يا رسانياطالع هدف با که اينستاگرام مانند اجتماعي هايشبکه در بزرگسال

 .شودمي

 
 مجازي صورت به بانكي حساب از سرقت  

 را ويروس حاوي دافزارب هکر، تا که است نياز کردن هک براي. افتدمي اتفاق کاربري هايحساب کردن هک طريق از معموالً اينترنتي دزدي
 .کند منتقل کاربر سيستم به

 به کاربر مراجعه موقع معموالً بدافزارها اين. شوندمي نصب سيستم روي کاربر آگاهي بدون ويروس مانند که هستند هاييبرنامه بدافزارها

 انتشاردهنده و شودمي هک کاربر سيستم بدافزار اين ورود با. شوندمي سيستم وارد ناشناخته هايلينک روي کليک و نامعتبر هايسايت
 .بردمي کار به منظور دو به را اطالعات به دسترسي هکر. باشد داشته دسترسي سيستم اطالعات به تواندمي ويروس

مي سرقت به را کاربر هرايان سيستم شخصي اطالعات که صورت اين به. دارند را کاربر از سوءاستفاده و اخاذي قصد بدافزارها از دسته يک
 .کرد مالي اخاذي کاربر از انتومي اطالعات اين دوي هر با. دارند حيثيتي يا مالي ارزش که باشد اطالعاتي شامل تواندمي اطالعات اين. برند

                                                             
6 5  ای قائل است:العادهاسالم برای آبروی مؤمن اهمیت فوق -  

ادق علیه، امام ص82، ح 107، ص 8ُة كَعْبَِة اللَِّه َو ُحرْمَُة الْمُؤْمِِن )کافی، ج اِب اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َو ُحرْمَ لِلَِّه َعزَّ َو َجلَّ فِی باَِلِدِه َخْمُس ُحرٍَم: ُحرْمَُة َرُسوِل اللَِّه َو ُحرْمَُة آِل َرُسوِل اللَِّه َو ُحرْمَُة كِتَ 

 السالم(

 «هایش پنج حرمت وجود دارد: حرمت رسول خدا، حرمت آل رسول خدا، حرمت کتاب خدای عزوجل، حرمت کعبه خدا و حرمت مؤمن.برای خداوند عزوجل در رسزمین»

د تصویری علیه شخصی مثالً در سایتی گذاشته شود تا با هربار ورو  دهد. کافی است منت یاراحتی آبروی دیگران را در معرض آسیب قرار میفضای مجازی به دلیل عمومیتی که دارد، به

قی حرمت مؤمن برای شخص نوشته شود، بنابراین خطرهای فضای مجازی از این حیث از فضای حقیقی بیشرت است، زیرا گفنت مطلبی حرام در فضای حقیکاربران به آن سایت گناه هتک

تواند چندین و چندبار ارتکاب گناه حساب شود و همچنان در حال اضافه شدن به دفعات ارتکاب حتی بعد از مرگ  آن در فضای مجازی میبار نوشنتبار ارتکاب گناه است، اما یکیک

 شخص باشد.
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 مثل بانکي کارت العاتاط اينترنتي خريد هنگام که صورت اين به. گيرندمي هدف را کاربر جيب اول همان از بدافزارها اين از ديگر دسته

 شودمي خالي اشانکيب حساب يا شود متوجه کاربر اينکه بدون ترتيب اين به. کنندمي سرقت را اينترنتي خريد رمز و دوم رمز کارت، رمز
 .شد خواهد استفادهسوء حسابش از او نام به يا

 معموالً  ديگر طرف از. داد ارقر غريبه افراد اختيار در طريقي هر به را بانکي کارت مختلف رمزهاي نبايد عنوان هيچ به که است دليل همين به

 رمز داريم تمايل آيا که رسدپمي ما از مرورگر شويم،مي خود کاربري هايحساب از يکي وارد رمز از استفاده با اينترنتي مرورگرهاي در وقتي
 خير گزينه مواقع اين در هميشه است بهتر بشويم، کاربري حساب وارد آن کردن وارد به نياز بدون بعدي موارد در تا کند ذخيره را ما عبور

 سيستم آن به که بعدي فرن به عبور رمز ذخيره. هستيد نتکافي در يا کنيدنمي استفاده خود شخصي رايانه از اگر مخصوصاً کنيد، انتخاب را
 .دهدمي را شما شخصي اطالعات از اياستفادهسوء نوع هر امکان باشد، داشته دسترسي

 :از عبارتند اينترنتي سرقت هايشيوه از برخي

  افزاريسخت صورت به شخصي هايرايانه و ميلاي در نفوذ و هک 
 جعلي اينترنتي مشخصات هايفرم از استفاده 

  تلويزيوني جوايز و بانک کشيقرعه در شدن برنده هايميلاي 

 گيريشماره را خاصي مارهش حساب، در ايراد وجود دليل به مثالً تا خواهدمي کاربر از و شده فرستاده بانک طرف از ظاهراً که هاييپيام 
 .کنند

  هابانک پرداخت و دريافت جعلي هايدرگاه ايجاد 

 در تنها اصلي هايشانين با هانشاني اين. شودمي ارسال ميلاي طريق از جعلي و غيرواقعي هايشرکت و هاسازمان هاينشاني و پيوندها 
 .دارند تفاوت حرف دو يا يک

 بدافزار اويح موارد بيشتر در و هستند سايتوب يک به پيوندي حاوي اغلب که افزارينرم ضميمه حاوي مشکوک هايميلاي ارسال 
 (فيشينگ. )هستند

 (فارمينگ) کنندههدايت هايبرنامه و کليدخوان هايبرنامه نصب 

 ...و 

 

 اينترنتي زورگيري  

مي انجام ديجيتال ابزار و اينترنت طريق از ديگران آزار و تحقير هدف با که شودمي گفته هاييفعاليت به 67اينترنتي زورگويي يا زورگيري

 تهديد پيام ارسال اجتماعي، شبکه صفحه کردن هک خصوصي، مکالمات يا تصاوير انتشار تهديد، ناسزاگويي، خصوصي، تصاوير انتشار. شود
 جرم دومين مجازي فضاي طريق از حيثيت هتک «فتا پليس» گزارش به. است جرم اين مختلف انواع از اينترنت طريق از پراکنيشايعه و

 . دارد ضرورت آنها به توجه که است شده تشکيل دليل اين به زيادي هايپرونده و ماست کشور در بزرگ سايبري

گرفته قرار خصمانه ينترنتيا هايفعاليت هدف کنندمي استفاده اينترنت از که نوجواناني از سوميک حدود امريکا در دهندمي نشان تحقيقات
 در آنها مورد در تيشايعا کردند اعالم درصد13 است، کرده منتشر را آنها شخصي اطالعات فردي کردند اعالم نوجوانان از درصد15 اند،

 ويديوي يا عکس دندکر اعالم درصد6 و اندکرده دريافت تهديدآميزي پيام يا ميلاي کردند اعالم درصد3 است، شده منتشر مجازي فضاي

 داشته ناماليمي تأثيرات و يزتهديدآم تواندمي موقعيت به بسته اينترنتي هايزورگويي اين. است شده منتشر اينترنت در نهاآ از آوريخجالت
 .باشند

 پرخاشگري تحصيل، ترک يري،گگوشه اضطراب، افسردگي، به توانمي تأثيرات اين از. گذاردمي قربانيان بر بسياري تأثيرات اينترنتي زورگويي
 . کرد اشاره خودکشي نهايتاً و
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 اين از درصد10 و کنندمي فکر خودکشي به گيرند،مي قرار اينترنتي زورگويي مورد که کودکاني از درصد20 دهدمي نشان آمارها برخي

 خودکشي درباره شدهانجام تحقيقات 68.نيست آميزموفقيت آنها از زيادي عده تالش خوشبختانه که کنندمي خودکشي به اقدام افراد
. است زنان برابر دو مردان در خودکشي از ناشي مرگ ميزان ولي کنند،مي خودکشي به اقدام مردان دوبرابر زنان دهدمي نشان بزرگساالن

 الينآف فضاي در زورگويي از ناشي خودکشي از بيشتر اينترنتي زورگويي از ناشي خودکشي است داده نشان هلند در شدهانجام تحقيق
 بدنامي، از ترس و آن عواقب از ترس دليل به جوانان و نوجوانان از بسياري که داشت توجه نکته اين به بايد(. تنيلون و ودل گيل،فن) است

 زمينه اين در منتشرشده اخبار و آمارها نتيجه در. دهندنمي مسئول افراد يا بزرگساالن به اطالعي اينترنتي هايزورگويي اين درباره گاههيچ
 هايزورگويي اجتماعي، هايشبکه در افراد بودن ناشناس به توجه با. است اينترنتي زورگويي از ناشي حقيقي آسيب حجم از کمتر بسيار

 .نيستند رديابي قابل موارد از بسياري در اينترنتي

 نبايد و است راز شاياف مصاديق از نداده، را آن انتشار اجازه آن صاحب که محتوايي هرگونه و تصاوير مطالب، گذارياشتراک به همچنين
 .کرد نتشرم را خانوادگي و شخصي اطالعات نبايد اينکه ترمهم و کرد منتشر و گذاشت اشتراک به را آنها اجازه، داشتن بدون

 مصاديق از شود،مي ايجاد مجازي فضاي طريق از تنها که نزديکي ارتباطات مجازي، فضاي در کاربران پنهان هويت به توجه با اينکه نهايت در

 .کرد برقرار ارتباط آنها با کاربران، قطعي شناخت و هويت احراز از قبل نبايد بنابراين است، مذموم اطمينان

 

  اکانت جعل  

 پيدا «فيک» اصطالح هب يا بدل مدتي از بعد معروف افزارهاينرم از بسياري. است اينترنتي کالهبرداري رايج هايشيوه از هم اکانت جعل

 .اشدب داشته پي در شد گفته که هاييشيوه به مالي هم و اينترنتي اخاذي تواندمي هم هاسايت اين در فعاليت. کنندمي

 هايسازمان و هارکتش برند تا گرفته هنرمندان و بازيگران از اينترنتي مشهور فعاالن کاربري حساب همان يا اکانت جعل از هايينمونه
 .است پيوسته وقوع به کالهبرداري براي مختلف

 کلش بازي در اينکه به هتوج با. است شده سايبري مجرمان کالهبرداري ابزارهاي از يکي «کلنزآف کلش» پرطرفدار و رايگان بازي مثال براي

 اين مندانعالقه رخيب است، شده کالهبرداري براي بستري است بازي بيشتر زمان صرف به نياز باالتر هاياکانت به رسيدن براي کلنز،آف
 .هستند بازي اين باالتر مراحل خريد دنبال به ندارند، حوصله يا زمان که بازي

 مندانعالقه دروغين، بليغاتت اين در. کنند خود اکانت فروش به اقدام اندرسيده باال هاياکانت به که کاربران برخي تا شده باعث امر همين
 ارسالي اکانت يا شودنمي ارسال خريدار براي اکانتي شودمي واريز اينترنتي صورت به که وجه دريافت از بعد و کنندمي خريد به تشويق را

 .کندنمي عمل

 از و کنندمي پيدا دسترسي فرد ميلاي به و کرده هک است داشته پيشرفت بازي اين در که را فردي اکانت مجرمان، ديگر اينمونه در يا

  69.فروشندمي سوم شخص به را فرد اکانت طريق اين

نمي که است کساني به نکردن اعتماد اصل دارد، وجود اينترنتي کالهبرداران وسيله به شدن قرباني از جلوگيري براي که اينکته ترينمهم
 استفاده شدهشناخته و معتبر منابع از گرديوب موقع هميشه است بهتر. شود رعايت بايد هم ناشناس هايسايتوب درباره مورد اين. شناسيم

 .باشيم فضا اين در خود هايکليک تکتک مراقب و کنيم

 

 انگيزوسوسه تبليغات  

 در کليک هنگام يا شود ريافتد ميلاي طريق از تواندمي شود، فرستاده فرد همراه تلفن به انبوه ارسال پيامک شماره با تواندمي تبليغات اين
 .شود ديده آپپاپ صورت به يا حاشيه تبليغات عنوان به نامعتبر و غيرمجاز هايسايت
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 يا کند واريز بانکي حسابي هب را مبلغي بايد يا آن دريافت براي و است شده ايجايزه برنده که گويدمي کاربر به تبليغات اين بيشتر محتواي

 دوم مورد در و نيست ارک در ايجايزه چون شودمي باختهمال فرد اول، مورد در. کند ارسال جايي براي را آن رمزهاي و بانکي کارت شماره
 .دارد وجود بانکي کارت از استفادهسوء امکان

 از اطالعات تخليه لفمخت هايتکنيک) تلفني فيشينگ از استفاده با اشخاصي»: که است داده هشدار شهروندان به بارهاين در مرکزي بانک

 خواهندمي ربرانکا از مختلف ترفندهاي از استفاده با و اجتماعي مهندسي هايروش کارگيريبه و( تقلبي هايسايتوب يا تلفن طريق
 اعالم مشتري به گويا نتلف قالب در را خود دستورهاي و کرده وارد تلفن طريق از را شانبانکي حساب يا کارت به مربوط محرمانه اطالعات

 .اندکرده هابانک مشتريان متوجه را توجهي قابل هايزيان طريق اين از و کنند
 دعوت را آنان همراه، تلفن مشترکين به توماني ميليون ده چند جوايز اعطاي وعده دادن و پيامک ارسال طريق از سودجو افرادي همچنين

 70«.کنندمي برداشت آنان حساب از طريق اين از و کرده اينترنتي رمز و کارت شماره مثل خود بانکي حساب اطالعات کردن وارد به
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شبهات افزایش و هاحساسيت کاهش
71

  
 فضاي ماهيت که آنجايي از. بردمي مذهبي هايتوهين و ديني شبهات به نسبت حساسيت کاهش سمت به را افراد عموماً مجازي فضاي

 يا عمدتاً بودن يخبر و جذاب اين. باشد خبري و جذاب شما اطالعات و بنويسيد کوتاه بايد فضايي چنين در است، هيجان و شور مجازي

. شودمي وارد مخاطبان ذهن در مزاح، و شوخي صورت به يا يافتهسازمان صورت به يا هاييشبهه بين اين در. ابتذال در يا است هيجان در

 و هيجان کسب براي تربيش افراد که آنجايي از ولي طلبد،مي را جدي ايمطالعه و است گيرزمان شبهات، و هاسؤال اين براي يافتن پاسخ
 باعث موضوع همين. ارندند را جدي مطالعه حوصله عموماً و است رفته باال آنها در تحريک آستانه کنند،مي استفاده مجازي فضاي از تفريح

 .شودمي مخاطب ذهن در شبهه شدن رها

 طرفي از. کند کار اين صرف را زيادي وقت بايد برآيد، آنها به پاسخگويي درصدد بخواهد و بداند را سؤال يا شبهه اين به پاسخ هم فردي اگر
. شود آورده استدالل مختلف منابع از بايد و کندمي صرف زيادي زمان باشد، شده طراحي هدفمندشده و عالمانه چهچنان شبهه، به پاسخ

 جدي مطالعه حوصله و اندکرده عادت زياد هيجان به مجازي فضاي در افراد که آنجايي از. شودمي متن شدن طوالني باعث موضوع همين
 فضاي در فرد وجودي ماهيت که آنجايي از. ماندمي باقي مخاطب بدون وي سوي از شدهنوشته متن است، شده گرفته آنها از فضا اين در

 همين در. دهد کاهش را خود حساسيت يا کند محدود را ارتباطاتش يا است مجبور مدتي از پس فردي چنين است، شدن ديده مجازي

 تلقي واقعي بين و معکوس معنادار رابطه بوکفيس از استفاده ميزان و عضويت زمان مدت بين دهدمي نشان 72شدهانجام پژوهش زمينه
 ميزان و عضويت زمان مدت هرچه يعني دارد؛ وجود مثبتي معنادار رابطه کاربران ديني هويت و مجازي اجتماعي هايشبکه محتواي کردن

فيس در تعامل با ديني هويت معنادار و معکوس رابطه وجود. شودمي ترضعيف کاربران ديني هويت کند، پيدا افزايش بوکفيس از استفاده
 دستخوش ديني هويت هايمؤلفه جوانان، ميان شبکه اين در عضويت زمان مدت و استفاده ميزان افزايش با متناسب که دهدمي نشان بوک

 ديني هويت ابعاد از برخي نتيجه در و گيردمي خود به انتخابي ماهيتي ديني، هويت هايشاخص به خاطرتعلق احساس و شودمي دگرگوني

 اين يافته. است امر همين از حکايت نيز «قادرزاده» و «احمدپور» و «قادي عباسي» ،«شکوري» و «جاهرفعت» هاييافته. شودمي تضعيف
شبکه محتواي نکردن تلقي واقعي و وي ايرسانه سواد ميزان آسيب، اين مقابل در فرد کنندهمحافظت عامل دهدمي نشان همچنين پژوهش

 .است اجتماعي هاي
 هرچه شود،مي روروبه اينابهنجاري يا مشکل با اجتماعي محيطي در فرد که زماني گويدمي نظريه اين. است مسئوليت لوث اثر ديگر، نظريه

 ذهن در را استدالل اين و نکند اقدام مشکل آن بهبود براي که دارد بيشتري احتمال باشد، بيشتر اجتماعي موقعيت آن در دخيل افراد تعداد

 حل براي که صورتي در البته کند؛مي مسئوليت سلب خود از ترتيب اين به. پرداختندمي آن به ديگران بود، مهمي موضوع اگر که بپرورد

                                                             
7 1 خصوص که انسان یابد. بهگیرد و به این ترتیب احتامل گمراهی آنها افزایش میهم آمیخته و در معرض دید کاربران قرار میدر فضای مجازی انبوهی از اطالعات درست و غلط به -  

 گویی گوش دهد، بنده او شده است.دهد، زیرا بنا بر روایت اگر انسان به سخنگیرد و در واقع به سخن چه کسی گوش میمراقب باشد از چه کسی اطالعات می باید بسیار

ْمَع َو الْبرََصَ َو الْفُؤاَد كُلُّ أُولئَِك كاَن عَنُْه   (36َمْسؤاًُل )ارسا/ َو ال تَْقُف ما لَیَْس لََك بِِه ِعلٌْم إِنَّ السَّ

 «اند.از آنچه به آن آگاهى ندارى پیروى مكن چرا كه گوش و چشم و دل همه مسئول»

 (12نور/ لَّْو اَل إِْذ َسِمعْتُمُوُه ظَنَّ الْمُؤْمِنُوَن َو الْمُؤْمِنَاُت بِأَنُفِسِهْم خَیْرًا َو قَالُواْ َهَذا إِفٌْك مُّبِیٌن )

 

 «را شنیدید، مردان و زنان با ایامن نسبت به خود )اهل ایامن( گامن خیر نربدند و نگفتند این دروغى آشكار است. چرا هنگامى كه این ]تهمت[»

 (19البیان، ذیل نور/ إِفٌْك دروغی است که در جامعه موجی بیافریند و اذهان را مشوش كند. )مجمع

 (15كُم مَّا لَیَْس لَكُم بِِه ِعلٌْم َو تَْحَسبُونَُه هَیِّنًا َو هَُو عِنَد اللَِّه عَِظیٌم )نور/ إِْذ تَلَقَّوْنَُه بِأَلِْسنَتِكُْم َو تَقُولُوَن بِأَفْوَاهِ 

 «پنداشتید، در حاىل كه نزد خدا بزرگ است.گفتید كه به آن یقین نداشتید و آن را كوچك میگرفتید و با دهان خود سخنى میشایعه را از زبان یكدیگر می»

 (16ْذ َسِمعْتُمُوُه قُلْتُم مَّا یَكُوُن لَنَا أَن نَّتَكَلََّم بِِه إَِذا ُسبَْحانََك َهَذا بُهْتَاٌن عَِظیٌم )نور/ َو لَْو اَل إِ 

 «چرا هنگامى كه آن را شنیدید نگفتید ما حق نداریم كه به این سخن تكلم كنیم. خداوندا منزهى تو این بهتان بزرگى است؟!»

 (6رات/ وا إِْن جاءَكُْم فاِسٌق بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَْن تُصیبُوا قَوْماً بَِجهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعىل ما فََعلْتُْم نادِمیَن )حجیا أَیُّهَا الَّذیَن آمَنُ 

 «سانید و از كرده خود پشیامن شوید.اید اگر شخص فاسقى خربى براى شام آورد، درباره آن تحقیق كنید تا مبادا به گروهى از روى ناداىن آسیب براى كساىن كه ایامن آورده»

نْیا َو اْْلِخرَِة )نور/  (19 إِنَّ الَّذیَن یُِحبُّوَن أَْن تَشیَع الْفاِحَشُة فِی الَّذیَن آمَنُوا لَُهْم َعذاٌب أَلیٌم فِی الدُّ
7 2  1391قاسمی و همکاران،   

 



 همين نيز مجازي فضاي در. برخيزند او از حمايت به نيز ديگران که دارد وجود بيشتري احتمال بگيرد، صورت اقدامي فردي سمت از مشکل

 بخشي در خصوصاً. باشد گيرچشم بسيار تواندمي مسئوليت لوث اثر مجازي، فضاي بيشمار مخاطبان به توجه با و دهد رخ تواندمي موضوع
 و هک قابل خاص ايعده سوي از که( Wikipedia جمله از عمومي رسانياطالع هايسايت و اجتماعي هايشبکه مثالً) مجازي فضاي از

 (.بوکفيس از انتفاضه از حمايت صفحه حذف مثال، براي) هستند حذف قابل راحتيبه مخالف نظرات و است اصالح

 

  



  اخالقي فساد و بندوباريبي
 استفاده با است، بوده توليد حال در ديرباز از که پورنوگرافي. است پورنوگرافي محتواي مجازي، فضاي در محتوايي آسيب ترينمهم شکبدون

 سود دالر ميليارد14 بر بالغ ساالنه و است سودآور بسيار تجارتي حاضر حال در و کرد پيدا وسيع بسيار و گونهقارچ رشدي مجازي فضاي از
 تجارت کل درصد10 شودمي برآورد و دارد اختصاص پورنوگرافي هايسايت به اينترنت فضاي کل درصد12 حاضر حال در. دارد همراه به

 کشورهاي در. نيست ما جامعه به مختص تنها پورنوگرافي از ناشي هايآسيب( کرازبي و توهي. )شودمي ردوبدل صنعت اين در الکترونيک

 محتواهاي از ناشي هايآسيب به کند،مي توليد را جهان پورنوگرافي محتواي بيشتر و است پورنوگرافي مهد که امريکا کشور جمله از غربي،
 قابل درصد و مردان از بااليي بسيار درصد دهدمي نشان تحقيقات. اندداده انجام زمينه اين در بسياري تحقيقات و هستند واقف جنسي

 استفاده يا پورنوگرافي به اعتياد قبيل از مواردي به پژوهشي ادبيات در(. کرازبي) کنندمي بازديد جنسي هايسايت از دايماً زنان از توجهي
کرده پيدا اعتياد جنسي تصاوير تماشاي به افراد اين از بااليي درصد که دهندمي نشان تحقيقات اين. کنيممي برخورد پورنوگرافي از اجباري

 اين از استفاده اينکه وجود با و تصاوير اين بودن نامناسب از آگاهي با افرادي چنين. نيست آنها اختيار در ديگر تصاوير اين از استفاده و اند

 خودداري هاسايت قبيل اين به مراجعه از توانندنمي است، داده قرار تأثير تحت شديداً را آنها شغلي حتي و اجتماعي و شخصي زندگي تصاوير
 از نوع اين درمان براي ايگسترده تحقيقات که دارد رواج غربي جوامع در چنان موضوع اين. است ناکام معموالً آنها موقتي هايترک و کنند

 آشنايي» کتاب در «مطهري مرتضي» شهيد. نيست پاياني را انسان شهوت که کنندمي اعالم اسالمي هايآموزه. است شده پيشنهاد اعتياد

 ظرفيت تنها جنسي غريزه زيرا شود،مي زيادتر فرد التهاب باشد، بيشتر جنسي مسائل در آزادي اندازه هر به»: گويندمي 4 جلد ،«قرآن با
 «.دارد هم روحي ظرفيت بلکه ندارد جسماني

 تحقيقات. دارد همراه به جامعه براي هاييآسيب و ندارد پي در فردي آسيب تنها تصاوير اين مشاهده که است داده نشان متعدد تحقيقات

 انحرافات جنسي، روابط زودهنگام آغاز خودارضايي، گناه، احساس افسردگي، اجتماعي، روابط ديدن آسيب زودرس، بلوغ دهدمي نشان
مي تصور پيش چندي تا. دارد رابطه پورنوگرافي تصاوير مشاهده با شغلي وريبهره کاهش و ازدواج افتادن تأخير به جنسي، تجاوز جنسي،

 آسيب از کمتر متأهل افراد آسيب ميزان دهدمي نشان اخير تحقيقات. زاستآسيب مجرد افراد براي تنها جنسي تصاوير مشاهده که شد

 فرد براي مجرمانه و قبيح رفتارهاي و اعمال از بسياري شودمي باعث تصاوير قبيل اين با مستمر مواجهه(. راندال و رايت) نيست مجرد افراد
 نارضايتي جنسي، نارضايتي جنسي، انحراف جنسي، وفاييبي. گيرد قرار فرد اختيار در اشتباهي اطالعات همچنين و شود سازيعادي

 مصارف از يکي اينکه به توجه با. هستند خانواده بنياد بر هاآسيب دست اين از... و طالق همسر، جسم و خود جسم از نارضايتي زناشويي،
 يابيزمينه. کرد دقت زناشويي روابط هايبنيان بر پورنوگرافي تأثير درباره بايد است، پورنوگرافي تصاوير از استفاده مجازي، فضاي از زاآسيب

 ايفا اخير هايسال در هاطالق بر ايمالحظه قابل نقش مجازي فضاي که معتقدند آنها بيشتر دهدمي نشان امريکايي وکالي ميان شدهانجام

 يکي موارد از درصد56 در است، کرده پيدا معشوقي مجازي فضاي در زوجين از يکي موارد درصد68 در طالق، به منجر موارد در. است کرده
 و رايانه از مفرط استفاده شامل موارد درصد47 است، کرده استفاده گونهوسواس صورت به پورنوگرافي هايسايت از( مرد عموماً) افراد از

 تأثير پورنوگرافي از گونهوسواس استفاده دهدمي نشان تحقيقات(. ددمون) است بوده کردن چت براي مفرط زمان صرف شامل درصد33

 باعث پورنو تصاوير مشاهده(. اشنايدر) دارد رابطه زوجين بين جنسي هايفعاليت به عالقه کاهش با و گذاردمي جدايي و طالق بر ايعمده
 که است داده نشان امريکا در اخير تحقيقات(. برايانت و زيلمن) شودمي مقابل طرف جنسي عملکرد و جسماني ظاهر از رضايتمندي کاهش

 از استفاده دهدمي نشان تحقيقات همچنين(. ددمون) است پورنوگرافي تصاوير از طرفين از يکي مفرط استفاده شامل هاطالق از درصد56

 پورنوگرافي تصاوير از کنندگاناستفاده بيشتر اينکه به توجه با(. پاولوسي ـ اودون) است جنسي انحراف درصدي31 افزايش موجب پورنوگرافي
 استفاده از شکايت بيشتر که نيست عجيب دهند،مي نشان خود از کمتري تحريک پورنو تصاوير به نسبت زنان و دهندمي تشکيل مردان را

 . شود گزارش زنان طرف از ها،سايت اين از همسر بيمارگونه
 صورت به مجازي فضاي در نوجوانان و کودکان از نيمي از بيش دهدمي نشان ايران مجازي فضاي ملي مرکز منتشرنشده تحقيقات متأسفانه

 ضروري و الزم شاناهميت بررسي براي مربوطه موضوعات ساير و زمينه اين در بيشتر تحقيقات) شوندمي روروبه جنسي تصاوير با ناخواسته

 اين به دسترسي درصدد محيطي هايتحريک اثر در فردي اگر ولي کند، ايفا مؤثري نقش تواندمي فيلترينگ زمينه اين در(. رسدمي نظر به
 .ندارد کافي اثربخشي فعلي وضعيت با فيلترينگ فيلترشکن، انواع به افراد بيشتر دسترسي به توجه با برآيد، مطالب

 



 ديني هايحساسيت کاهش  

 گسترده صورت به هاعکس و هاصحبت جمله از دهندمي قرار که محتوايي همه که اندنرسيده باور اين به کاربران عموماً مجازي فضاي در
 فضاي در کاربران از بسياري در اخالقي و ديني اصول رعايت ميزان بنابراين است، نيز شديدتر حقيقي فضاي از لحاظ اين از و شودمي پخش

 و بگيرد عکس چادر همين با شما از خواهدمي نامحرمي فرد بگوييم ايمحجبه خانم به اگر مثال براي است؛ حقيقي فضاي از کمتر مجازي

 اششخصي صفحه در چادر با را خود از تصويري ايدغدغه گونههيچ بدون و راحتيبه کاربر همين اما کند،نمي قبول هرگز کند، نگاه آن به
 عکسش مجازي فضاي در ندارد، حقيقي فضاي در چادر با نامحرم وسيله به خود عکس ديدن با مشکلي که کسي ترتيب اين به! دهدمي قرار

 پوشش حقيقي فضاي از مرتبه چند يا يک مجازي فضاي در کاربران نوعاً ترتيب همين به و دهدمي قرار چادر بدون اما اسالمي پوشش با را

 .يابدمي کاهش نيز زنان آن به وابسته مردان بين غيرت کمکم زنان، بين عفت و حيا کاهش و باريوبندبي ترويج با. دارند کمتري
  



  امنيتي هايآسيب و غرب سلطه
 دارد دسترسي مختلفي کشورهاي در اينترنت که چرا برسد نظر به عجيب امر شروع در پرسش اين شايد است؟ کشوري چه اينترنت مالک

 دهندهتشکيل شبکه ره و ندارد وجود استفاده و دسترسي هايسياست بر چه و فني امور بر چه مرکزي نظارت هيچ اينترنت بر الظاهرعلي و
 .کندمي تدوين را خودش استانداردهاي اينترنت،

 ترتيب اين به. دارد قرار تحدهم اياالت در شبکه اين مغز عبارتي به و شد اندازيراه امريکا وسيله به مشخصاً اينترنت که است اين واقعيت اما

 کرد گذاريرمايهس مستحکمي شبکه ساخت براي تحقيقاتي هايپروژه انجام براي امريکايي نظامي هايسازمان ميالدي، 1960 دهه در که
 .شودمي محسوب امروزي اينترنت پدر که

 بوک،فيس ان،.اس.ام ياهو، گوگل، شامل) کنندمي فعاليت فرعي زيرپورتال و اصلي پورتال قالب در که مجازي بزرگ کمپاني هشت مطالعه
 کشور اين امنيتي و سياسي نظام با کاري تعامل در و هستند امريکايي آنها همه که دهدمي نشان( بي.دي.آي.ام و يوتيوب پديا،ويکي توييتر،

 عرصه در خود سلطه توسعه دنبال به کرد، تسخير نو و کهن استعمار طريق از را جهان فيزيکي محيط آنکه از پس امريکا بنابراين. دارند قرار

 امريکا طريق از که فرهنگي و اقتصادي سياسي، مختلف هايعرصه در مجازي بزرگ امپراتوري يک. است «مجازي استعمار» طريق از سومي
 اين فراگير مديريت و نظارت مجازي،کنترل، فضاي کارکردهاي و هاظرفيت ها،زيرساخت همه در حضور بر عالوه امريکا. شودمي سازماندهي

 در که دهدمي اختيار کشور اين جمهوررئيس به که کرد تصويب را قانوني امريکا سناي پيش چندي مثال براي 73.دارد عهده بر را محيط
 يک همانند سايبري فضاهاي از محافظت» که جديد قانون اين پايه بر! کند خاموش را اينترنت ملي، امنيت داليل به و اضطراري شرايط

 خاموش را «اينترنت» اضطراري هايموقعيت در که دهدمي را اجازه اين امريکا جمهوررئيس به دارد نام(  PCNAA) «ملي دارايي قانون

 74.کند
 هاشخصيت و عادي مردم از جاسوسي است، کرده منتشر امريکا مرکزي اطالعات سازمان سابق کارمند اسنودن، ادوارد که اسنادي براساس

 امنيت آژانس وسيله به سياسي مرزهاي رعايت بدون و کشورها همه از... و اينترنت وجويجست موتور از استفاده ميل،اي تلفني، مکالمات در

 کندمي فعاليت سيا زيرمجموعه که امريکا ملي امنيت آژانس»: اسنودن گفته به 75.گيردمي صورت( NSA) امريکا متحده اياالت ملي
ميلاي توانستممي سيستم اين از استفاده با. کندمي ذخيره خودکار صورت به را انساني ارتباطات همه تقريباً که ديده تدارک زيرساختي

 همچنين 76«.بياورم دست به را کاربري هر هاياکانت ترينشخصي عبور رمزهاي و کنم شنود را اشتلفني مکالمات ببينم، را کسي هر هاي
 اينترنتي و تلفني هايتماس شامل اطالعاتي بسته ميليارد14 ماه يک در است شده موفق امريکا ملي امنيت آژانس که است کرده افشا وي

 .است سابقهبي جهان در کشور يک از جاسوسي حجم اين که کند آوريجمع ايراني مديران و کاربران از را

 در استعمارگران راوانف فشارهاي اصلي علت. شودمي وارد ايران اسالمي جمهوري خصوصبه مسلمانان، به بيشتر هجمه اين که نماند ناگفته
 خود شوم اهداف به سيدنر مانع ترينبزرگ را( السالمعليهم) بيت اهل مکتب و ايران که است اين... و اقتصادي فرهنگي، سياسي، هايزمينه

 لن و»: فرمايدمي مينهز اين در کريم قرآن در متعال خداوند. بس و دهندمي رضايت ما تسليم به فقط آنان که داشت توجه بايد و دانندمي
 .کني پيروي آنان کيش از که وقتي مگر شوندنمي راضي تو از هرگز نصاري و يهود ؛«ملتهم تتبع حتي النصري و اليهود عنک ترضي

 . کند ايجاد خود براي مجازي فضاي عرصه در استقالل براي را تالش بيشترين بايد اسالمي جمهوري بنابراين
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 اطالعات ملي شبكه  

 را آن بيم مجازي فضاي گردانندگان واقع در. است مجازي فضاي در استقالل مجازي، فضاي در دشمنان هجمه با مقابله راهبرد ترينمهم 
 مشتبه مردم و مسئوالن بر را امر ايگونهبه خود عناصر برخي واسطه به رواين از و باشند داشته استقالل مجازي فضاي در کشورها که دارند

 استقالل حقيقي، فضاي در که گونههمان ولي کشورهاست، ديگر و خود بين کشيدن ديوار معناي به مجازي فضاي در استقالل که اندکرده

 در حقيقي استقالل داشتن براي. نيست ديگران از بريدن معني به نيز مجازي فضاي در استقالل نبوده، کشورها ديگر با رابطه قطع معني به

 77.است ضروري استقالل( گسترش) بسط و( تثبيت) حفظ کسب، گانهسه مراحل طي مجازي فضاي

 مديريت که است آن رياقما هايپروژه و «اطالعات ملي شبکه» اندازيراه مجازي فضاي در استقالل کسب براي بنيادي و اصلي کالن راهکار
 .بگيرد قرار ما خود اختيار در کشور، داخلي مرزهاي در حداقل اينترنت

 :شوند بومي بايد ضرورتاً زير موارد رسدمي نظر به اطالعات ملي شبکه در
 

 ارتباطي هايشبكه و هازيرساخت سازيبومي

 راديويي، هايگيرنده و فرستنده) اطالعات دريافت و ارسال افزارهاينرم و افزارهاسخت: شامل ارتباطي هايشبکه و هازيرساخت سازيبومي
 ايجاد افزارهايسخت) عاتاطال سازيشبکه و...( و ديتاسنتر سرور، ابري، هايحافظه) اطالعات سازيذخيره...( و نوري فيبر کابل مخابراتي،

 .است( اينترنت و خانگي تلفن همراه، تلفن هايسوئيچ مانند ارتباطي شبکه

 
  خدمات ارايه قالب و خدمات سازيبومي   

 هايشبکه ملي، مهرايانا ملي، مرورگر ملي، عاملسيستم ملي، قدرتمند وجويجست موتور: شامل خدمات ارايه قالب و خدمات سازيبومي

 .عمومي و تخصصي و متنوع تارنماهاي اجتماعي،

 
 ارتباطي کاربردي افزارهايسخت سازيبومي   

 گيرنده تلويزيون، و راديو بازي، هايکنسول پوشيدني، ابزارهاي همراه، تلفن تبلت، رايانه،: شامل ارتباطي کاربردي افزارهايسخت سازيبومي

  78.غيره و ديجيتال
 مرورگرها وجو،جست تورمو ميل،اي از اعم داخل ساخت خدمات و محصوالت از استفاده به کاربران دادن سوق اصالح راهکار مدتميان در اما

 .است داخلي هايرسانپيام و

 در را محتوايي تقاللاس بايد مطلوب محتواي از حمايت و نامطلوب محتواي( فيلترينگ) پااليه با همزمان صورت به نيز محتوايي لحاظ به
 .کرد ايجاد دارد، وجود امکانش که حدي در مجازي فضاي

  

                                                             
7 7  368های علمیه؛ ص های کاربردی حوزهکهوند، محمد؛ شبکه عنکبوتی؛ معاونت تبلیغ و آموزش  

 
7 8  372-371هامن،   

 



 

 

 

 

 

 

 

 پنجفصل 

 بپوش را زره



 به که جانبههمه و کنندهسرگرم کامالً باال، تعامل قابليت با است محيطي بلکه نيست تلويزيون مثل بعديتک ايرسانه تنها مجازي فضاي

 ما فيزيکي هايتوانايي و هادسترسي از فراتر که را چيزهايي تواندمي که فضايي. است متقاعدکننده و جذاب بسيار هايش،ويژگي خاطر

 انسان، رفتاري تغييرات بر مجازي فضاي تأثيرات درباره کتابش جديدترين در ،79«آيکين ماري» دکتر. بدهد قرار اختيارمان در هستند

 ديدن به قادر عادي شرايط در که ببيند را جزيياتي چشم، تا کندمي کمک بينذره! کندمي تعريف بينذره شبيه ابزاري عنوان به را اينترنت
 پديده ظهور. ديد آن وسيله به را افراد نيازهاي و ذهن عمق توانمي که است ابزاري اينترنت است معتقد او ترتيب همين به. نيست آنها

 نيروهاي تا کندمي کمک ما به اينترنت، هايآسيب و مسائل عنوان به فرازناشويي مجازي روابط و جنسي محتواهاي ارسال گرفتن، سلفي
 جنسي، نياز ديگران، با ارتباط مثل) واقعي دنياي متغيرهاي به انسان ذهن واکنش چگونگي بررسي مثال براي بشناسيم؛ را انسان ذهن بالقوه

 80.است اخير هايپژوهش سؤال باشد، مبهم مجازي دنياي در مسئوليت و مقررات اخالق، مثل مفاهيمي وقتي...( و سرگرمي

 اين ،81بودن فرامرزي و زياد سرعت مقررات، و قوانين نبود باال، پذيريدسترسي گمنامي، همچون هاييويژگي واسطه به مجازي فضاي

 به نياز و اجتماعي تأييد به نياز خود، ارايه به نياز اگر مثال براي باشد؛ کاربران دروني نيازهاي پاسخگوي محدوديت، بدون که دارد را توانايي
 نيازها اين به تريوسيع ابعاد در و ترسريع که دهدمي او به را فرصت اين اينترنت نشود، برآورده مناسبي شکل به واقعي دنياي در فرد تعلق

 افراد مسلماً که کندمي ايجاد «خود بيان» براي فرديمنحصربه فرصت اينترنت که کردند ادعا همکاران، و 82«بارگ» مثال براي. بدهد پاسخ
 راحتيبه چهره،بهچهره ارتباط در که را شانخود از هاييجنبه و کنند استفاده شان«آلايده خود» نمايش براي فرصت اين از دهندمي ترجيح

 فضاي نشود، مديريت واقعي دنياي در اگر که است جنسي هايکنجکاوي به ميل زمينه، اين در ترروشن مثال 83.دهند ارايه نيست، بيان قابل

عزت باال، گراييبرون ،84خودشيفتگي همچون هاويژگي برخي بيان همچنين. کندمي فراهم مرزوحد بدون پاسخگويي براي را عرصه مجازي

 فضاي که دهدمي نشان اجتماعي هايشبکه کاربران در غالب 85شخصيتي صفات عنوان به عاشقانه انزواي و اجتماعي تنهايي پايين، نفس

 . کند برابر چند را آنها بين،ذره مثل و شود متمرکز افراد شخصيتي هايويژگي و ضعف نقاط بر که دارد را توانايي اين مجازي
 کاربران، شخصيتي ايهويژگي و ضعف نقاط بر تمرکز بخش، اين در نگارنده رويکرد اخير، هايپژوهش بنديجمع و فوق نکات به توجه با

 تقويت همچنين و زهانيا و احساسات افکار، مديريت مجازي، دنياي در حضور آداب درباره بخشيآگاهي واقعي، دنياي در فردي مشکالت حل
 با مقابله و پيشگيري براي هااهرم ترينقوي و ترينمهم عنوان به گذاريهدف و زمان مديريت داري،خويشتن همچون فردي هايمهارت

 . است اينترنتي هايآسيب
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  اینترنتي اعتياد  هايآسيب کنترل و گيريپيش
 رفتار تغيير براي مؤثري هايروش توانندمي افراد که باشد فرض اين بر مبتني بايد اعتيادي رفتار براي مؤثر درمان که بود معتقد 86«مارالت»
 در است الزم دليل همين به هستند، چندگانه عوامل نتيجه بيشتر اعتيادآور، رفتارهاي چون. بياموزند مشکل ايجاد نحوه به توجه بدون را

 رويکردهاي 87.زندگي سبک حتي و شناختي رفتاري، تغييرات ازجمله شود؛ گنجانده هاگزينه از وسيعي مجموعه از راهبردهايي مداخالت،
 داريخويشتن تقويت و اينترنت از استفاده الگوهاي تغيير براي شدهطراحي شناختي و رفتاري راهبردهاي از ترکيبي شامل کنوني پيشگيري

 بخش اين در است، خارج کتاب اين مخاطب حوصله از درماني،روان تخصصي هايپروتکل و رويکردها طرح اينکه دليل به اما 88.هستند
 براي مخاطب به و شود گردآوري حوزه، اين در شدهمطرح رويکردهاي ساير از کاربردي هايروش و هاتوصيه از ايمجموعه تا شده سعي

 بيشتر هايتمرين افزايي،مهارت الزمه دانيممي ما همه که گونههمان. کند کمک اينترنتي اعتياد پديده با مقابله و پيشگيري فرايند تسهيل
 هايتمرين انجام کاربردي، هايمثال ارايه زمينه، همين در. است کاربردي سطح به مفاهيم سطح از دريافتي اطالعات انتقال براي تالش و

 .کند عملي را اهداف اين تواندمي تکميلي منابع معرفي و گروهي و فردي صورت به اجرايي

 

 زمان مديريت مهارت   

 اگر اما کند،مي فراهم را هابهره بهترين و تازدمي سرعت با شود،مي رام مرکب باشد، ايحرفه سوارکارش اگر! است چموش اسب مثل زمان

 اينترنت، مثل ابزاري به اعتياد پديده در! گيردمي سواري هم صاحبش از حتي و کندمي پاره افسار وقتآن کند، اميري سوارکارش بر مرکب

 اعتياد مرکز در متعدد تجارب با اينترنتي اعتياد بررسي پيشگامان از يکي و پيشرو ،89«يانگ»! کندمي فرماييحکم کاربران، بر زمان واقع در
 اينترنت، از از شدهکنترل استفاده و تعديل. کندمي پيشنهاد را رفتاري شناختيدرمان مفروضات بر مبتني ايمداخله تدابير برخي الين،آن

 و سازماندهي تشخيص، به که «زمان مديريت فنون» از بايد درمان در پژوهشگر، اين نظر براساس. اوست توجه مورد محورهاي از يکي

 وابستگي از توانمي زمان، مديريت و کنترل با بنابراين 90.کرد استفاده کنند،مي کمک کاربران به الينآن صورت به شدهصرف زمان مديريت
 بهينه و مديريت مجازي، فضاي در را مصرفي زمان بتواند تا کند کمک فرد به تواندمي زير موارد رعايت. کرد پيشگيري مجازي فضاي به

 :کند
 

  خود شناخت  

 شروع به گفتن نه رد ناتواني جالب، هايويديو ديدن براي شدن وسوسه مثالً کجاست؛ مجازي فضاي در ضعفش و قوت نقاط بداند فرد يعني
 . غيره و تنهايي احساس چت، فضاي در غيرمهم وگوييگفت
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  91کارها بندياولويت  

 چهار در ما کارهاي. کند نديبدسته فوريت و اهميت نظر از را اشروزانه کارهاي و بشناسد را هااولويت کند سعي بايد کابر بعدي، قدم در
وقت» چهارم، دسته ايکاره. غيرفوري و غيرمهم. 4 و غيرفوري و مهم. 3 فوري؛ و غيرمهم. 2 فوري؛ و مهم. 1: شوندمي بنديطبقه گروه

 نشدني،تمام صفحات از هدفبي هايبازديد خالصه و خواندن لطيفه کردن، اليک اجتماعي، هايشبکه در گذاروگشت! دارند نام «کنتلف

 و شوندمي تعطيل ديگر رهايکا همه معموالً اينترنت به اعتياد در. دهدمي هدر را قبلي گروه سه کارهاي انجام براي مفيد زمان کل تقريباً
 . شودمي خالصه اينترنت در زندگي اهداف همه

 يادداشت همراهش گوشي يادآور در يا کاغذ صفحه روي را هايشاولويت کند سعي بايد فرد: اولويت براساس روزانه کارهاي کردن فهرست

 مهم، هايفعاليت به شتبازگ و هشدار زنگ عنوان به فهرست اين مشاهده اينترنت، تله در افتادن گير محض به. باشد چشمش جلوي تا کند
 .کند مديريت را مجازي فضاي در حضور زمان کرد خواهد کمک او به

 

  92بيروني هايکنندهمتوقف از استفاده  
 معطلي، بدون زمان، پايان محض به و کند مشخص اشاينترنتي فعاليت پايان و آغاز براي مشخصي بنديزمان بايد کاربر مرحله، اين در

 يکي واقع در. شودمي اجرا ترساده بيروني، هايکنندهمتوقف کمک به مرحله اين. بماند منتظر بعدي معين زمان تا و کند قطع را اينترنت

 براي قبالً که جديدي برنامه با که است ناهنجار رفتاري سيستم از خروج براي هاانگيزه برخي شناسايي يانگ، پيشنهادي هايشيوه از ديگر
 رايانه کردن خاموش زمان مورد در دار،زنگ ساعت از استفاده با خانواده اعضاي از يکي مثالً شود؛مي همراه است، شده ايجاد اينترنت کاربرد

 است ممکن و است کنندهاذيت کمي اول روزهاي در روش، اين البته 93.دهد هشدار فرد به الينغيرآن هايفعاليت از ديگر برخي انجام و
 کارهاي انجام به مدت اين در و کند مقاومت بايد اما کند، پيدا اينترنت به بازگشت براي منطقي هايبهانه و شود وسوسه بارها و بارها فرد

 . بپردازد قبل گروه سه

 

 94رفتاري عادات تغيير 

 شکسته ناخودآگاه رفتاري ايهعادت چرخه خصوصي،به هايتمرين انجام با و زمان مروربه است الزم اينترنت از استفاده الگوهاي تغيير براي
 حدود عادت، يا رفتار کي گيريشکل براي الزم زمان شناسي،روان در. درآيد فرد کنترل در مجازي، فضاي از استفاده کيفيت و کميت و شود

 تکرار بنابراين شود،مي عادت ايجاد باعث مشخص زماني بازه در ناخودآگاه صورت به رفتار يک تکرار و استمرار يعني اين. است روز 21

 براي! شود اعتياد بدتر، نآ از و عادت به تبديل تواندمي کوتاهي مدت از پس مجازي، فضاي و اجتماعي هايشبکه در زنيپرسه ناآگاهانه
 : است رفتار غييرت براي علمي روشي همچنين و قوي اياراده به نياز اينترنت، به وابستگي ترک يا مجازي فضاي به عادت از پيشگيري

 

 
 

 

 

                                                             
9 1  1384نیا، لوتار جی، سی ورت، ترجمه منصور توکل  

 
9 2   External Stoper Technique 

 
9 3   212، ص 1391نیا ، یانگ و آبرئو، ترجمه وحدت  

 
9 4   kandell, 1998 

 



 عالئم و افراطي الگوهاي شناخت  

 را افراطي استفاده الگوهاي بايد افراد اول، درجه در کرد، وضع را اعتيادزا بيماري اصطالح که پزشکيروان عنوان به 95«گلدبرگ» گفته به 
فعاليت يا اينترنت مورد در کردن فکر به که زماني يا شودمي صرف رايانه پشت که زماني. است مهم بسيار ابتدايي، عالئم از اطالع. بشناسند

 97.شودمي محسوب دهندههشدار 96کليدي عالمت شود،مي صرف اينترنت به مربوط هاي
 

 انگيزه  

 مرحله اين در. نکنند انکار ار آن و بپذيرند را مشکل که صورتي به است کاربران به بخشيانگيزه کار بخش ترينسخت و ترينمهم مرحله، اين

 پيشنهادي هايروش از يکي. ودشمي تقويت ترک انگيزه آن، آثار به نسبت بينش کسب با و اينترنت به وابستگي و اعتياد پيامدهاي از آگاهي با

 نويسدمي شده ايجاد رايشب اينترنت از زياد استفاده اثر در که را مشکالتي از يکي کارت هر روي کاربر. است يادآور هايکارت تهيه يانگ،
 کنترل فوايد وشتنن همچنين. کندمي مرور را آنها روز هر و( خانوادگي مشکالت و اجتماعي انزواي اضطراب، افسردگي، جسمي، مشکالت)

 .باشد هکنندکمک استفاده، موقعيت در گيريتصميم و بخشيانگيزه روند در تواندمي نيز اينترنت مصرف زمان مديريت و

 

 98گذاريهدف  

پيش را موانع توانمي و شودمي مشخص الزم مراحل همه و روپيش مسير ها،ايستگاه آن، پيامدهاي و نتايج مرور و هدف نوشتن طريق از
 شاناهداف به سانيک گروه، اين بين از و دارند مشخصي اهداف که شوندمي موفق کساني مردم، همه بين از بدانيد است جالب. کرد بيني

 جذاب و متفاوت طرحي اب برد،وايت تخته يا کاغذ يک روي را هدفش بايد فرد قدم، اولين در پس! باشند کرده مکتوب را آن که رسندمي

 رايانه ايشگرنم صفحه به را هدف کاغذ مثالً باشد؛ چشمش جلوي روز طول در همواره که صورتي به کند، نصب جا چند در و بنويسد
 دسترس، قابل اقعي،و محدود، بايد هدف. بگذارد تحرير ميز روي يا کند نصب يخچال در به بنويسد، همراه گوشي يادآور روي بچسباند،

 : از عبارتند بلندمدت اهداف مثال براي. باشد گيرياندازه قابل و واضح منطقي،

 .روز 50 طي روز در ساعت يک به ساعت هفت از اجتماعي هايشبکه در بودن الينآن ساعات کاهش 
 (.شدن اليننآ جاي به ايدقيقه 30رويپياده مثالً) روز در باريک موقعيت، تغيير طريق از شدن الينآن براي وسوسه کنترل 

 

 بنديايستگاه  

 ايستگاه در اول روز نجپ طي ساعت چهارونيم به ساعت پنج از رسيدن مثالً کنيد؛ تعريف ايستگاه چند خود، مدتبلند هدف به رسيدن براي 

 . اول
 بتواند نموداري صورت به تا دکن تهيه اينقطه نموداري کاربر مرحله، اين در است الزم. شود يادداشت بلندمدت هدف زير بايد هاايستگاه اين

 به ميل و انگيزه ک،کوچ هايايستگاه از عبور طريق از پيشرفت ميزان مشاهده. کند مشاهده هدف مسير در را اشنزولي يا صعودي سير
 .دهدمي افزايش فرد در را اهداف ادامه

 

 

                                                             
9 5   Goldberg 

 
9 6   symptom 

 
9 7  141، ص 1392( به نقل از بیدی، کارشکی، 1996گلدبرگ )  

 
9 8  1391نیا، یانگ و آبرئو، ترجمه وحدت  

 



 تغييرات روند بررسي و ارزيابي  

راه برايشان و کرده فهرست را نهاآ کند، پيدا را موانع بود، نزولي روند اگر. کند ارزيابي را پيشرفتش روند بار،يک روز چند هر کاربر است الزم 

 شايد و شود يکتحر موقعبي شدن الينآن براي گاهي شودمي باعث فايواي هميشگي بودن روشن شايد مثالً کند؛ پيدا مناسبي حل
 .باشد اينترنت مصرف زمان کنترل هدف اين به رسيدن مانع همراه، اينترنت داشتن

 

 متضاد تمرين تكنيک  

 شکستن به فرد کردن وادار با تمرين، اين در. است 99«متضاد تمرين» رفتاري، اعتيادهاي خصوصبه و عادات تغيير براي مؤثر هايراه از يکي

 کنيد تالش است الزم تمرين، اين در 100.آيدمي وجود به ترانطباقي و جديد رفتاري الگوي يک اينترنت از خود کنوني استفاده عادي روال
 بررسي را خود تلگرام شويد،مي بيدار خواب از که صبح روز هر که ايدکرده عادت شما اگر مثالً بخورد؛ همبه هميشگي برنامه عادي روال تا

 سراغ بيشتر هاشب شما اگر اينکه يا کنيد رويپياده و بخوريد صبحانه ابتدا کار اين جاي به توانيدمي شما. دهيد تغيير را روند اين کنيد

 اخبار جايگزين، رفتار عنوان به و نکنيد را کار اين ديگر کنيد، روشن را رايانه خانه، به ورود محض به که ايدکرده عادت و رويدمي اينترنت

 .شکنيدمي را ناهنجار رفتار سد و زنيدمي همبه را عادي روال آن شما کارها اين با. غيره و بزنيد تلفن فاميل اعضاي از يکي به بدهيد، گوش
 

 جايگزين هايفعاليت کاربرد 

 جايگزين عمل يک کمک به توجه انحراف و اعتياد موضوع بر رواني مشغوليت کاهش نيازمند اعتياد، انواع ساير مانند اينترنتي اعتياد پديده
 به را معتاد فرد سپس و کنندمي مخدر ماده جايگزين را مشخص دوز با شيميايي داروهاي ابتدا در مخدر، مواد به اعتياد ترک در مثالً است؛

 خطرناکيوسيله از را کودک خواهيدمي وقتي که دارد وجود مهمي اصل نيز کودکان با ارتباط در. کنندمي ترغيب کار، انجام و مسئوليت قبول

 سمج، کودکي مثل مغز نيز، اعتياد پديده در. بدهيد او به بهتري البته و جالب وسيله همزمان است الزم بگيريد، او از را چيزي يا کنيد دور
 جايگزين، هايفعاليت کاربرد در. کندمي تکرار را قبل رفتار لذت، وجويجست جهت در و چسبدمي مضر شايد و خوشايند تکراري کار به

 که کندمي اشاره نکته اين به نيز يانگ همچنين 101.دارد مستقيم ايرابطه خواهيهيجان با اينترنتي اعتياد که داشت توجه نکته اين به بايد

 الزم دهدمي نشان که 102است آمدن کنار فنون ساير و بيماران با مشترک صورت به بخشلذت الينغيرآن هايفعاليت ايجاد درمان، هدف
 توجه جايگزين، متنوع و مفيد بخش،لذت هايفعاليت کردن تعريف با است الزم بنابراين شود، تأمين درستيبه کاربران خواهيهيجان است

 103.کنيد تقويت او در را جديدي رفتاري عادت همزمان، صورت به و کرده منحرف قبلي کار از را فرد
 

 پرسشنامه تهيه  

 عالئق وجويجست براي زياد زمان صرف دليل به افراد اين چون. است شخصي پرسشنامه تهيه يانگ، سوي از پيشنهادي فنون از يکي

 هاييفعاليت شامل که شودمي تشويق ايپرسشنامه کردن پر به فرد دليل همين به شوند،مي غافل خود عالئق ساير و هاسرگرمي از مجازي،

 اظهارنظر، براي کاربران به کمک کار، اين انجام از هدف. است گرفته ناديده را آنها مشکل ايجاد از پس اما دارد، آنها انجام به عادت که است

                                                             
9 9   practicing the opposite 

 
1 0 0   212، ص 1391نیا، یانگ و آبرئو، ترجمه وحدت  

 
1 0 1  1389سلطانی و همکاران،   

 
1 0 2  211ص  ،1391نیا ، یانگ و آبرئو، ترجمه وحدت  

 
1 0 3   1387حمیدیان،   

 



 اين است ممکن. کند کمک شانگيريتصميم فرايند بهتر مشاهده به تواندمي که( آينده مقابل در گذشته) است تجربه تقابل نظرنقطه از

فعاليت دوباره سرگيري از براي تالش جهت در ترتيب اين به و آورند دست به هايشانانتخاب از بيشتري آگاهي تا کند کمک افراد به فعاليت

 وجود اينترنت اگر که ارزشمندي و جالب کارهاي از فهرستي تا شودمي خواسته فرد از بنابراين 104.شوند برانگيخته شدهفراموش قبلي يها

 است، شده محروم شانانجام از اينترنت خاطر به که را هاييفعاليت همه سپس. کند يادداشت بدهد، انجام را آنها داشت دوست نداشت،
 . ورزش و نقاشي ها،دورهمي در شرکت کتاب، مطالعه آشپزي، مثالً کند؛ يادداشت

 

 مجازي فضاي در حضور هدف شناسايي  

 کسب و سرگرمي او، هدف اگر مثالً کند؛ دنبال را قبلي هدف همان رفتار، نوع تغيير با کندمي کمک فرد به رفتار جايگزيني اصل واقع در
 هدف براي اگر يا سدبر هدف همان به کنندهسرگرم مجالت مطالعه و جدول حل گروهي، ورزش رفتار کردن جايگزين با تواندمي است، لذت

 . کند جايگزين را دوستانه و خانوادگي هايمهماني تواندمي است، کرده انتخاب را مجازي فضاي انزوا، رفع و ديگران با معاشرت
 

 بيكاري از دوري و مشغوليت احساس  

 اجتماعي هايشبکه صخصوبه و مجازي فضاي به معتاد کاربران از بسياري. است بيکاري از دوري جايگزيني، اصل با رابطه در ديگر نکته 

 رفتارهاي توانمي صل،ا اين کمک به بنابراين آيند،مي اينجا به وقت، گذراندن خاطر به و بيکاري علت به اصل در که کنندمي اعتراف
 مثالً  نشود؛ ودگيبيه و بيکاري احساس به منجر و کند ايجاد فکري مشغوليت فرد براي که کرد تعريف روز طول در را هدفمندي و مشخص

عام هايفعاليت نجاما و فرهنگسراها ها،هيئت مساجد، ها،خيريه مردمي، هايگروه در عضويت مثل اجتماعي هايمسئوليت کردن قبول

 از فرد تمرکز کاهش اب تواندمي شود،مي بودن مفيد و اجتماعي کفايت احساس نفس،عزت تقويت باعث اينکه بر عالوه سازنده، و المنفعه
 دادن انجام براي تريهمم کارهاي فرد وقتي تر،ساده بيان به. کند کم اينترنت به فرد وابستگي از هدفمندي، احساس ايجاد و مجازي فضاي

 رفتار جايگزين زمان رمروبه و شده تقويت کارها آن بياورد، دست به طريق آن از را بودن مفيد و ارزشمندي لذت، احساس و باشد داشته

 فضاي در هدفبي ضورح انگيزه تواندمي زندگي، براي مشخص اهداف و اندازچشم کردن مشخص بنابراين شود،مي اينترنت در زنيپرسه
 . دهد کاهش را مجازي

 
 بنيادين هايسؤال طرح 

 از اساسي هايسؤال رسيدنپ. ندارند ايلحظه آگاهي شان،عادتي رفتار به نسبت اند،شده اينترنت به وابستگي درگير که کساني از بسياري

 رفتار انتخاب به لحظه، رد حضور و آگاهي احساس ايجاد با و آوردمي هوشياري سطح به را اينترنت در حضور ناخودآگاه و عادتي رفتار خود،
 اينترنت، در حضور آيا کنم؟مي زندگي اهدافم جهت در آيا کنم؟مي کارچه االن» مانند هاييسؤال پرسيدن مثالً کند؛مي کمک آگاهانه و مؤثر

 افزايد؟مي من اطالعات به آيا کند؟مي ترنزديک آرزوهايم به را من

مي دست از چيزي چه ند،بيننمي را اينها که کساني است؟ هميشگي و پايدار هايلذت جزو لطيفه، همهاين خواندن و هاويديو ديدن آيا
 هستم؟ زنده کي تا دقيقاً شود؟مي چيزهايي چه صرف امروحي توان و انرژي داد؟ انجام مفيدي کار چه شدمي االن کار، اين جاي به دهند؟

 «دارم؟ گفتن براي يزيچ چه کنم، تعريف را شبم تا صبح از روز يک که بخواهد من از مهمي آدم اگر دارم؟ زمان ترمهم کارهاي براي چقدر

 

 

 

 

 

                                                             
1 0 4  212، ص 1391نیا، یانگ و آبرئو، ترجمه وحدت  

 



 يابيريشه  

 زيربنايي مشكالت شناخت  

 به افراد گرايش علت که است معتقد کنند،مي استفاده اينترنت از اعتيادآور ايگونهبه مردم چرا که مسأله اين توضيح در 105«گروهول»
 براي افراد عبارتي، به. هستند روروبه آنها با شخصي زندگي در که است مشکالتي از گزيدن دوري به آنها تمايل اينترنت، از اعتيادآور استفاده

 فراموش» براي را مفري يا «دوم زندگي» يک هاوقت بيشتر معتادان. آورندمي روي اينترنت به کنند، فرار زندگي مشکالت دست از اينکه

  106.کنندمي ايجاد بودن الينآن هنگام «شانمشکالت کردن

 ديگر انواع مانند. است زيربنايي و نهفته مشکالت شناخت اينترنتي، اعتياد ترک يا پيشگيري براي مهم هايگام از يکي يانگ، عقيده به

 ارتباط که کنندمي استدالل برخي 107شوند؟ روزمره زندگي از فرار خواهان که شده باعث چيزي چه که کنند سؤال خود از بايد آنها معتادان،
 در ديگران بپذيرند، جديدي هايهويت قادرند افراد. شودمي اجتماعي خلئي شدن پر موجب نوعي به اينترنت، طريق از افراد ديگر با متقابل

 از بسياري 108.کند تلقي واقعي امري عنوان به را اينترنتي هايارتباط اين است ممکن شخص و گيرندمي قرار جديد هويت اين با تعامل
 اجتماعي، روابط در مشکالت زناشويي، مشکالت از فرار مثالً است؛ شده ايجاد تنشپر يارابطه يا واقعي مشکلي از فرار خاطر به اعتيادها،

 چيزهايي چه جاي مجازي فضاي و است آورده پناه مجازي فضاي به فرد که لنگدمي کار کجاي ديد بايد. تنهايي احساس و مالي مشکالت

 آن، وسيله به تا بپردازد طرحي ايجاد و ساخت به مشکل، از فرار جاي به کند تالش بايد فرد مرحله، اين در بنابراين کند؟مي پر او براي را
 باعث تنهانه واقعي دنياي در آن گرفتن ناديده و اينترنت وسيله به مشکالت از کردن فرار زيرا درآورد، خودش کنترل تحت را مربوط مشکل

  109.کرد خواهد هم تشديد را آن بلکه شودنمي مشکل رفتن بين از
 

 دروني احساسات و افكار به توجه  

 الينآن دليل اين به من» جمالت مثالً شود؛ مشخص حدشان از بيش استفاده از ناشي شخصي ضمني تصورات تا کنيم کمک افراد به بايد
 مرا واقعاً که دارم دوستي اينترنت در دارم، بيشتري قدرت احساس آنجا در گيرم،مي قرار پذيرش مورد آنجا در کنممي احساس که شوممي

 احساس با آمدن کنار براي ايناسازگارانه روش جز چيزي مجازي، زندگي انتخاب که شوندمي متوجه تدريجبه افراد بنابراين «.خواهدمي

 نقش افراد و شودمي شناسايي تدريجبه اعتياد نوع اين کنندهاحاطه معيوب چرخه ترتيب اين به. نيست ايمواجه هايموقعيت يا ترس فشار،
 مجموعه حقيقت در حد، از بيش استفاده به مربوط رفتار کنند مشخص توانندمي آنها نهايت در. دهندمي قرار بازبيني و ترديد مورد را اينترنت

 يک به اينترنت تبديل و محيط به نسبت شخصي کنترل فقدان همچنين و است ارضانشده نيازهاي يا خوردهشکست آمدن کنار رفتارهاي

 110.کنندمي استنباط را آمدن کنار براي( مناسب نه اما) احتمالي جديد روش
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   مجازي فضاي در زناشویي مشکالت از پيشگيري 
 زندگي در اينترنت در حضور از قبل که هستند مشکالتي از اينشانه عنوان به بيشتر سايبري جنسي هايرويارويي و مجازي جنسي روابط

 مشکالت از مالي مسائل و فرزند تربيت به مربوط مشکالت جنسي، هاينارضايتي انواع همسر، با ضعيف ارتباط. اندداشته وجود زوج يک
رويارويي. کنندمي فراهم مجازي جنسي روابط وجويجست براي قدرتمندي اندازهايراه مشکالت گونهاين و هستند زناشويي زندگي متداول

 است ممکن که را هيجان و عاشقانه روابط جنسي، هايپردازيخيال مانند هازوج سوي از شدهتجربه هايمحروميت نمايش مجازي، هاي

 در موجود مشکالت با شدن مواجه جاي به مجازي مشکالت به پرداختن همسران براي بنابراين. سازدمي ميسر باشد، آنها فاقد کنوني رابطه
 واسطه به که را احساساتي ابراز براي الزم راحتي و درک مجازي همسر ترتيب اين به. شودمي تبديل تريآسان حلراه به واقعي زندگي

تقويت عنوان به جنسي ارضاي ظاهراً. کندمي فراهم نشده، صحبت آنها مورد در پردهبي واقعي رابطه در که ديگري احساسات يا غم خشم،
پردازيخيال دنياي به زدن دامن توانايي اصلي، تقويت موارد گونهاين در يانگ، نظر براساس اما کند،مي عمل الينآن جنسي رفتارهاي کننده

 زندگي با زني مثال براي کند؛ فراهم روزمره هايخستگي و فشارها از رواني يا هيجاني فرار براي را زمينه است ممکن که است الينآن هاي

 دوستان سوي از شدن واقع پسندمورد حتي يا بودن مهم و پوچي احساس از فرار براي گپ هاياتاق از است ممکن گسيختههماز زناشويي

 111.کند استفاده اشمجازي

 مک» مثال براي. است اخير هايپژوهش جدي موضوع افراد، تعامالت و واقعي زندگي در آن هايآسيب و آثار فناوري، تداخل پديده

 مانند) فناوري ابزارهاي که هاييزمان مورد در او. است کرده تمرکز خانواده و زوجين روابط در فناوري تداخل بر خود پژوهش در  112«دنيل

 نارضايتي تعارض، همچون مسائلي) بشوند تعامل و رابطه در مشکل ايجاد يا وقفه مزاحمت، باعث...( و ايرايانه هايبازي همراه، تلفن اينترنت،

نشانه و زندگي از رضايت که دهندمي نشان هاپژوهش همچنين. بردمي کار به را 113فناوري گريمداخله اصطالح ،...(و پرخاشگري رابطه، از

 ارتباطي نوين ابزارهاي و جديد هايفناوري حضور گفت، توانمي ديگر عبارت به 114.هستند مرتبط فناوري مصرف ميزان با افسردگي هاي

 در 115«چلسي» مثال براي. گذاردمي جاي به توجهي قابل هايآسيب و ملموس تأثيرات افراد، واقعي زندگي در مجازي فضاي قالب در
 در را خانواده محيط به کار محيط منفي انتقال و کرده مبهم را کار و خانه بين مرزهاي همراه، تلفن از استفاده که داد نشان خود پژوهش

 مرتبط خانوادگي زندگي از پايين رضايت و منفي خلق افزايش با خانه، در فناوري حد از بيش گسترش اين. است داده افزايش مردان و زنان

 116.است
 استفاده خيانت و وفاييبي موارد تسهيل و پيشبرد شروع، براي مختلف هايشيوه به توانندمي ديجيتال هايفناوري گفت توانمي رويکرد اين با

 مرحله در بايد زوجين، رابطه مشکالت همه همانند نيز اينجا در موجود، مشکالت حل و مجازي فضاي هايآسيب از پيشگيري براي اما شوند،

 براي 117.شد متمرکز زوجين بين اعتماد مجدد برقراري نحوه و سرزنش تقسيم نحوه به سپس و کرد توجه مسأله اين «بروز داليل» به اول
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 ارتباط بهبود به زوجين درمانيروان در بايد باليني متخصصان که گرفتند نتيجه همکاران و يانگ زوجين، در پديده اين با مقابله و پيشگيري

 درمانيزوج هايتکنيک بستن کار به با شودمي توصيه قسمت اين در بنابراين 118.کنند کمک آنها بين صادقانه گويوگفت برقراري توانايي و
 حوزه اين در کاربردي هايتکنيک و هاروش برخي به ادامه در. شود کمک افراد به زناشويي، زندگي فعلي مشکالت رفع و رابطه بهبود براي

 شناسانروان و گراندرمان ويژه که درماني هايپروتکل و تخصصي رويکردهاي به اشاره از دوربه اينجا در است ذکر به الزم البته شود؛مي اشاره
 .شودمي اشاره رابطه بهبود براي کليدي هايروش و اصول برخي به است،

 

 رابطه در رواني امنيت و متقابل اعتماد بازسازي   

 در 119.است رابطه در رواني امنيت نداشتن و تنش وجود بخشد،مي تسريع مجازي فضاي به بردن پناه طريق از را فرازناشويي روابط که داليلي از يکي
 پنهاني مجازي روابط به شود،نمي تأمين همسرشان طرف از که حمايتي و آرامش توجه، دريافت براي و فعلي موقعيت از فرار براي افراد شرايط، اين

 داشت توجه بايد اما بزنند، خيانت برچسب آنها به سادگيبه توانندنمي ديگران هم و هستند کنندهتأمين عاطفي نظر از هم که روابطي آورند؛مي روي

 ميان، اين در. زندمي زوجين روابط به جدي هاييآسيب واقعي، روابط در چه و مجازي فضاي در چه مشترک، زندگي چارچوب از فراتر رابطه ايجاد که
 هايآسيب با مواجهه از پيشگيري براي. بخشندمي سرعت را مجازي روابط گيريشکل گر،تسهيل عنوان به مجازي فضاي و اجتماعي هايشبکه

 :بازگردانند رابطه به را امنيت و آرامش  و کنند ترغني را واقعي زندگي فضاي تا کنند تالش زوجين است الزم مشترک، زندگي در مجازي فضاي

 
 خاص اهداف تعيين  

 120.شود تعيين اهدافي کنوني، رابطه دوباره بازسازي به نسبت تعهد و رايانه از استفاده به نسبت افراد از يک هر انتظارات ارزيابي براي بايد

 
 رابطه در مخرب هايعادت از دوري  

 ديدگاه از. کنند کنترل را يکديگر رفتار ندارند، آگاهي وجودشان به هاوقت بيشتر که رفتاري هايعادت بعضي با کنندمي تالش زوجين

 خطر به را رواني امنيت و کشاندمي سردي به را رابطه که زوجين غيرکالمي و کالمي رابطه در زاتنش و مخرب هايعادت انتخاب، نظريه

 طرف کنترل براي دادن باج. 7 تنبيه،. 6 تهديد،. 5 گاليه، و شکوه. 4 زدن، غر. 3 سرزنش،. 2 انتقاد،. 1: است موارد اين شامل اندازد،مي

 کشاندمي سردي به را رابطه زمان مروربه ،122مشکالت با مواجهه در خود در دفاعي ديوار ايجاد و کردن تحقير ويژگي دو همچنين 121.مقابل
 .شودمي جايگزين عاطفي روابط به افراد گرايش ساززمينه و
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 رابطه در مفيد هايعادت جايگزيني  

گفت. 7 پذيرش،. 6 تشويق،. 5 اعتماد،. 4 احترام،. 3 حمايت،.2 کردن، گوش.1: است موارد اين شامل رابطه در مناسب جايگزين رفتارهاي

 در ايمن گاهيتکيه عنوان به را همسر و دهدمي افزايش مقابل طرف در را رواني امنيت احساس ها،ويژگي اين 123.هااختالف حل براي وگو
 . کندمي معرفي رابطه

 

 کالمي ادبيات تغيير  

 کنندهقضاوت زبان از استفاده عدم به بايد زوجين. است رابطه بهبود در مؤثري روش ،124ديگري نکردن سرزنش براي «من» واژه از استفاده
 من به وقتهيچ تو» گفتن جاي به مثالً کنند؛ ابراز ديگري شکل به را خود عقايد و احساسات بتوانند و باشند داشته تأکيد کنندهمتهم و

 احساس گذراني،مي رايانه پشت را مانبودن هم با زمان از زيادي مدت وقتي گفت توانمي هستي، رايانه پشت هميشه چون کنينمي توجه
 .«کنممي شدن ترک

 

 125همدلي  

 همسرش بايد دارد، خود اعمال داليل توضيح در سعي همسران از يکي که زماني. دهند گوش مقابل فرد به بتوانند تا کنند تالش بايد زوجين

 صادقانه امکان حد تا ل،متقاب درک نتيجه در و ارتباط گسترش براي بتواند ترتيب اين به تا شود اعتمادش عدم و خشم احساس بروز از مانع
 .بدهد گوش

 

 

 همسر به فعال توجه  

 شدن داشتهدوست و توجه دريافت به فرد نياز دليل به صميمانه، روابط به دادن شکل و مجازي فضاي در افراد حد از بيش حضور علت گاهي

 زمينهپيش 127عاطفي خأل و 126زنان در تعلق و توجه مؤلفه مردان، در قدرت مؤلفه به همسران توجه عدم که دهدمي نشان هاپژوهش. است
 زمان مروربه که است الينآن وگوهايگفت و روابط از بسياري آغازگر کمبودها، همين. است فرازناشويي روابط و خيانت سوي به حرکت

 با وگوگفت براي هاييزمان کردن مشخص. شودمي همسر به نسبت عاطفي خيانت حتي و مجازي صميمانه روابط گيريشکل به منجر
 راهکارهايي کالمي،غير و کالمي قالب در احساسات ابراز و فعال دادن گوش کردن، تحسين و تشويق او، مثبت هايويژگي به توجه همسر،

 .کند تزريق رابطه به را رواني امنيت و برآورده زوجين در را تعلق و توجه به نياز تواندمي که است

 
 يكديگر خصوصي حريم به احترام  

 خصوصي مرزهاي رعايت شودمي باعث گري،کنترل ويژگي متأسفانه. است متقابل اعتماد احساس رابطه، در زوجين اساسي نيازهاي از يکي

 حريم ازدواج، از بعد کنندمي تصور افراد غالباً. زندمي آسيب مقابل طرف رواني امنيت به موضوع اين که شود معنابي مشترک زندگي در

 همراه تلفن هميشگي کردن کنترل که صورتي در! است همسران حقوق از بخشي مقابل، طرف بودن کنترل تحت و ندارد معنا خصوصي
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 براي عبور رمز از استفاده مثل رفتارهايي انجام صورت به که کندمي فعال مقابل طرف در را آزادي به نياز مداوم، داشتن نظر زير و همسر

 قرار تأثيرتحت را زوجين رواني امنيت و زندمي آسيب متقابل اعتماد به زمان، مروربه رفتارها اين. کندمي بروز کمد کردن قفل يا همراه تلفن
مچ و جاسوسي براي ديجيتال هايفناوري کارگيريبه باشند، رابطه بهبود انتظار در زوجي اگر که کندمي اشاره کتابش در نيز يانگ. دهدمي

  128!نيست حلراه عنوان به مناسبي گزينه همسر، مورد در گيري

 

 اخالقي تعهد و زناشويي پايبندي  

 احساس مبناي بر که است ناخوشايندي مسائل و هابحران شادي، و غم هنگام آن اعضاي و خانواده به پايداري و ماندن وفادار معناي به تعهد

 حفظ در زوجين انگيزه ميزان و زندگي شريک به رواني وابستگي و ارتباط معناي به همچنين. است استوار نيت و قصد همچنين و عالقه و

مي کمک زوجين، رواني امنيت احساس به و دارد بيشتري پذيريانعطاف باال، تعهد با رابطه که معتقدند محققان 129.است ازدواج تداوم و

 نقش ،132بودن دسترس در و آزادي بودن، تعاملي مکاني، محدوديت عدم ،131گمنامي همچون مجازي فضاي هايويژگي به توجه با 130.کند
 زناشويي زندگي در تعهد تقويت به که هاييمؤلفه. شودمي تررنگپر اخالقي، و شناختيروان مهم بازدارنده هايمؤلفه از يکي عنوان به تعهد

 :از عبارتند کنندمي کمک
 

 زناشويي روابط کيفيت  

 تا کنند تالش زوجين است الزم بنابراين 133.بدهد افزايش را زناشويي تعهد سطح و زندگي از رضايت ميزان تواندمي زناشويي رضايتمندي
 . کنند برطرف و شناسايي جنسي رابطه در را شانمشکالت

 

 دروني اعتقادات و باورها تقويت  

 نظارت و کنترل در دين مؤثر نقش بر فناوري و اخالق و مذهب ميان ارتباط به اشاره با نيز غيرمسلمان شناسانجامعه و فالسفه از بسياري
 فناوري که آنجا از: کندمي بيان چنين ارتباط اين مورد در فناوري و مذهب مقاله در او ،«ميچم کارل» همانند. کنندمي تأکيد فناوري بر

مي نشان بسياري هايپژوهش 134.باشد معنويت و دين هايارزيابي براي موضوعي تواندمي شود، زندگي از روشي سبب تواندمي خودش
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 با بنابراين 136و135.دارد مستقيمي رابطه زوجين، جنسي داريخويشتن و اخالقي تعهد سطح با مذهبي باورهاي و عقايد معنويت، که دهند

 تعهدات به فرد پايبندي ميزان مذهبي، تقيدات و بيروني ناظر حضور احساس و...( و عفت غيرت، ،137حيا مانند) دروني کنترل ابزارهاي تقويت

 .يابدمي کاهش جنسي و رواني عاطفي، هايخيانت احتمال و کندمي پيدا افزايش زناشويي
 

 مجازي روابط در خطر عالئم با آشنايي  

 ايساده کاري رابطه از که شد چه دانندنمي اصالً و شوند فرازناشويي رابطه وارد خواستندنمي اصالً کنندمي اعتراف که هستند زيادي افراد 
 شناخت ايجاد از قبل مجازي فضاي در صميميت گيريشکل دانندنمي افراد که است اين مهم بسيار نکته اينجا در! رفتند خيانت سمت به

 توانايي کاربران که هنگامي. کندمي بازي صميمانه رابطه تسريع در مهمي نقش هايش،ويژگي خاطر به مجازي فضاي و افتدمي اتفاق

 از داشتنيدوست هايبخش ابراز طريق از توانندمي باشند، داشته متن قالب در را غيرکالمي و کالمي هاينشانه رمزگشايي و رمزگذاري

 و گله و دردودل براي فقط خانم، همکاران از يکي با آقا مجازي وگويگفت شروع است ممکن مثالً 138.باشند صميمانه روابط آغازگر خود،

 طور به رابطه است ممکن نباشد، آشنا غيرکالمي و کالمي هاينشانه به فرد که صورتي در و زمان مروربه اما باشد، هاقاتفا بعضي از شکايت
 هاياليه سمت به بيروني هاياليه از حرکت آن، وسيله به که است ابزاري خودافشايي، مثال براي شود؛ کشيده خيانت سمت به ناخودآگاه

 براي فرد هر شخصيت پيراموني هايويژگي تنها اوليه، هايتماس در و روابط بيروني هاياليه در که ترتيب اين به. گيردمي صورت دروني

 احساسي تبادالت به هاپيام آنکه از پس. شودمي دوستانه روابط گرانتعامل بين بيشتر اطالعات تبادل با سپس. است دسترس قابل ديگران
 به نهايتا اينکه تا کنندمي حرکت دروني هاياليه سمت به و برده پي يکديگر شخصيت مرکزي هايويژگي به گرانتعامل شدند، تبديل

 ساير و همدردي ابراز دادن، گوش توصيه، ارايه و مشورت کردن، دلودرد حمايتي، و دلسوزانه رفتارهاي بروز بنابراين 139.رسندمي صميميت
 . کند ايجاد مجازي محيط در را صميمانه فضاي تواندمي غيرکالمي، و کالمي هاينشانه

 

 مجازي فضاي در تعهد عدم مصاديق با آشنايي  

 مصايق ديگر سوي از و مجازي فضاي هايويژگي سويک از زيرا دانند،نمي تعهد منافي مجازي فضاي در را خود رفتارهاي افراد، از بسياري

 ،وفاييبي. دهندمي گسترش را شانعاطفي و کالمي روابط خود، عملکرد نوع به توجه بدون بنابراين شناسند،نمي درستيبه را را تعهد عدم
 زماني اينترنتي وفاييبي بنابراين. مجازي دنياي يا باشد واقعي دنياي جنسي محرک آن منشأ چه است واقعي فرد يک با پيمان يک شکستن

 140.شودمي شکسته نيست، شخص همسر که فرد يک کمدست با جنسي يا هيجاني نامناسب رفتار واسطه به رابطه قوانين که دهدمي رخ
 عنوان به عمدتاً هيجاني وفاييبي. باشد کنندهناراحت خيانت از شکلي عنوان به جنسي وفاييبي اندازه به درست تواندمي هيجاني وفاييبي

 ميان در مانند شود، تصور نيز ديگر فرد با نامناسب هيجاني صميميت عنوان به تواندمي همچنين. شودمي تلقي شدن ديگري شخص عاشق
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 دوست يا همکار قالب در) خانمي با شخصي اسرار گذاشتن ميان در و خودافشايي بداند مردي اگر بنابراين 141.شخصي اسرار گذاشتن
 فضاي در خانم مخاطب يک براي( گرفتن آغوش در بوسيدن،) احساسي هايبرچسب ارسال قبح يا است وفاييبي مصاديق از( اجتماعي

 کنند تالش بايد افراد بنابراين. کند خودداري رفتار اين تکرار از موارد درصد50 در شايد است، واقعي دنياي در رفتار همين با معادل مجازي،

 رفتارشان همخواني افزايش براي و بدهند تعميم مجازي محيط به را واقعي دنياي حدود و اخالقي قوانين شوند، آشنا تعهد عدم مصاديق با تا
 . کنند تالش محيط دو هر در

 

 مشترک زندگي در نشاط و هيجان تقويت  

 شدن تکراري و يکنواختي از دوري براي مجازي فضاي سوي به زوجين ترغيب خيانت، و عاطفي طالق حوزه در کنندهنگران مسائل از يکي

 و نشاط عشق، ميزان کنندمي احساس زوجين خانواده، به فرزندان شدن اضافه با مخصوصاً و مشترک زندگي اول هايسال از پس. است رابطه
پيش تواندمي زوجين افسردگي ميزان همچنين. شوندمي ترغيب مجازي فضاي سوي به نياز، اين تأمين دنبال به بنابراين ندارند، را قبل هيجان

 شوندنمي مجازي فضاي وارد عاطفي طالق يا فرازناشويي روابط قصد با ابتدا در زوجين از کدامهيچ ديگر، عبارت به. باشد خيانت کنندهبيني

 هايگروه در حضور و جالب صفحات مشاهده الين،آن وگوهايگفت در احساسات و هيجان ابراز جديد، ايرابطه برقراري با کنندمي تالش بلکه

 شانمشترک زندگي در را هيجان و لذت خالي جاي و جنسي ،142عاطفي کمبودهاي محدوديت، بدون و دسترس در روشي عنوان به مختلف،

 مثال براي دارد؛ خالقيت به نياز و است گوناگون بسيار کند، تزريق رابطه فضاي به را هيجان و نشاط تواندمي که پيشنهادي راهکارهاي. کنند پر
 :کرد اشاره زير موارد به توانمي

 

 خود براي مشخصي زمان دادن اختصاص  

 وگوگفت عاشقانه، ارقر ساعت، دو ايهفته مثالً کنند؛ تعيين هفته طول در اختصاصي دونفره هايزمان خودشان، براي زوجين است الزم

 همراه همچنين. کند کمک دونفره رابطه تحکيم به تواندمي هابچه حضور بدون بخشيلذت مشخص تفريح يا دونفره رويپياده خود، درباره
 !شودنمي محسوب اختصاصي هايزمان اين جزو پارک، به رفتن براي هابچه با شدن

 

 

 جنسي رابطه در خالقيت  

 .رابطه ايجاد در خالقيت همراه به زناشويي روابط سطح ارتقاي براي معتبر هايآموزش دريافت

 
 کردن غافلگير  

 در عاشقانه متن يا و شعر کردن پنهان مناسبت،بي گرفتن هديه کننده،غافلگير تولد جشن ها،موفقيت براي کوچک هايجشن برگزاري

 ... و همسر وسايل

 

 بخشلذت مشترک هايفعاليت براي ريزيبرنامه  

 براي روزانه قرار هم، براي ندنخوا شعر هنري، هاينمايشگاه از بازديد ،هفته آخر گرديطبيعت متفاوت، و کوتاه سفرهاي براي ريزيبرنامه
 هايسرگرمي انجام خانوادگي، جذاب هايبازي انجام ،...(و جديد غذاي کردن درست جديد، مطلب يادگيري) روز طول در جالبي کار انجام

 .ساده هايدورهمي به رفتن و هم کمک به هنري
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 اجتماعي تعامالت افزايش  

 حضور طريق از وانندتمي زوجين بنابراين دهد،مي سوق مجازي تعامالت سوي به را زوجين کسالت، و تنهايي احساس مواقع، از بسياري در

 . ندکن مديريت بهتر را شانتعامل و ارتباط به نياز اجتماعي، کوچک نهادهاي و هاگروه سازنده، اجتماعي روابط در
 

 مجازي فضاي از استفاده براي گذاريقانون  

 درباره است، زوجين توافق مورد که مشخصي قوانين است الزم زمان، مديريت و زوجين رابطه به مجازي فضاي هايآسيب از پيشگيري براي
 : گيرد قرار توجه مورد زير نکات بايد قوانين اين تعيين در. شود مشخص آن از استفاده نوع و زمان

 . کنند فعاليت مجازي فضاي در قبلي، توافق طبق و روز از مشخصي اوقات در يا خود شخصي استراحت زمان با مطابق 

 .شود خاموش اينترنت آن از بعد و باشد مشخص فعاليت پايان و آغاز زمان 
 .است ضروري قوانين، شدن نهايي براي طرف دو توافق. شود رعايت مقابل طرف مالحظات و انجام يکديگر مشورت با قوانين تعيين 

 .باشد ممنوع اينترنت و موبايل از استفاده زمان، آن در که صورتي به شود، گرفته نظر در هم با تعامل و وگوگفت براي مشخصي هاينزما 

  

  



 اعتقادي شبهات با مواجهه هايآسيب از پيشگيري
 امروز دنياي قيقتح نظامي، حمله بدون افراد زندگي سبک حتي و سياسي مذهبي، باورهاي و عقايد تغيير براي تالش معناي به نرم جنگ

 در. است شده گرفته رکا به هدف اين به رسيدن براي ابزار فراگيرترين و ترينسريع از يکي عنوان به مجازي فضاي ميان اين در که است
 هاميکروب از عاري محيط، اشيمب داشته انتظار توانيمنمي که گونههمان ببنديم، افراد ذهن به را شبهات اين ورود راه توانيمنمي ما حقيقت

 شبهات هجوم با رويارويي در دفاعي اهر ترينمهم رسدمي نظر به بنابراين. کنيم واکسينه را افراد بيماري، از جلوگيري براي توانيممي اما باشد،

 گرفتن کار به براي فرادا ترغيب و دروني قدرتمند سپاه تجهيز سياسي، حتي و اعتقادي ديني، محتواي از اعم محتوايي، نوع هر با گوناگون
 .است تفکر و تعقل نيروي

 

 پرسشگري روحيه تقويت  

 پرسيدن کند، فعال را تفکر فرايند تواندمي که چيزي و است تعقل و تفکر ورودي، اطالعات صحت سنجش و غربالگري براي ابزار ترينقوي

 مقدمات يعني اين و 143دارد خود دل در را علم از نيمي بجا، و خوب سؤال پرسيدن ،(السالمعليه)مجتبيحسن امام فرموده به. است سؤال
 آثار تواندنمي درست و کامل هايپاسخ سريع ارايه حتي شبهه، پديده با مواجهه در. است پرسيدن در جواب، به رسيدن و تفکر فرايند آغاز

 جواب بنابراين و نشده فعال جواب پذيرش براي فرد اعتقادي و ارزشي سيستم که چرا کند برطرف فرد باروهاي و اعتقادي سيستم از را آن
 فرد، هم باز و شودمي زده پس پيوندي، عضوي مثل قبلي جواب جديد، ايشبهه ورود با که صورتي به داند،نمي خود آن از را دريافتي

 به نسبت فرد تا کرد کمک بايد پاسخ، ارايه جاي به بنابراين. کندمي تجربه را بنيادين باورهاي سيستم ريختگيدرهم و شدگيگيج احساس

 شکل فرد درون وجوگريجست و سنجش فرايند اساسي، هايسؤال از مناسب ايشبکه ايجاد با نهايت در و شود تشنه ،جواب وجويجست
 در را دروني فيلتر اولين بگذارند، سؤال عالمت اي،گزاره و فکر نوع هر جلوي که بگيرند ياد کاربران اگر گفت توانمي ديگر عبارت به. بگيرد

 : مانند هاييسؤال. اندکرده فعال باورهايشان سيستم به جدي هايآسيب برابر

 است؟ شده بيان منبعي چه از شبهه اين 
 کرد؟ تبديل منطقي ايگزاره به را شبهه اين توانمي چگونه 

  چيست؟ گزاره اين رد و پذيرش در استنادها و شواهد 
 دارد؟ وجود گزاره اين رد و پذيرش براي هايياستدالل چه 

  مخالف؟ يا است موافق گزاره اين با شدن روروبه در من دروني احساس 

 دارند؟ گزاره اين پذيرش يا رد براي داليلي و شواهد چه( متخصصان علما،) ارزشمند و مهم منابع 
  دارد؟ وجود گزاره اين در هاييفرضپيش و هاقضاوت چه 
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 (پورنوگرافي) نگاريهرزه ي هاآسيب از پيشگيري 

 144پيامدها شناخت و پورن مشاهده در درگير مغزي ساختارهاي از آگاهي 

 در شدن درگير هايآسيب بحث در. کند کمک آن ترک و پيشگيري روند به تواندمي پورن مشاهده از ناشي پيامدهاي و هاآسيب شناخت
 و مغز بر پديده اين منفي رآثا که هاستسال و نيستند مطرح اخالقي نبايدهاي و بايد و هاديدگاه تنها مجازي، هاينگاريهرزه فضاي

 پورنوگرافي رضعوا از بعضي. است شده مطالعه جدي صورت به شناسيروان و مغز علوم دانشمندان و متخصصان سوي از مغزي ساختارهاي

 : است زير موارد شامل اند،شده مشخص اخير هايپژوهش در که
 

 واقعي رابطه در ناکامي  

. است مغز در لذت و سرخوشي احساس ايجاد مسئول دوپامين، واقع در. دهدمي افزايش را دوپامين انگيزي،هيجان و جديد تازه، چيز هر

 و دهدمي فزايشا مغز در را دوپامين انگيز،هيجان کاري به کردن فکر حتي و جنسي رفتار انجام خوشمزه، غذاي خوردن مثل رفتاري

 آن از پورن. ندهست مغز پاداش مدار در دوپامين ايجاد طبيعي منبع ترينبزرگ جنسي، ارضاي و تحريکات. کندمي ايجاد لذت احساس
 .شودمي يافت وفوربه هيجان و تازگي آن در که است جذاب مغز براي جهت

 کوتاهي مدت در واندتمي فرد صورت اين در. باشد جديدي جنسي حرکت و غيرمنتظره ايصحنه جديد، فردي قالب در تواندمي تازگي اين
محرک اين بر عالوه. برساند خود حد باالترين به را دوپامين سطح و کند تجربه را جديد جنسي شريک زيادي بسيار تعداد راحت، بسيار و

 غيرواقعي از را واقعي محرک تواندنمي مغز چون بنابراين کنند،مي توليد بيشتري دوپامين و هستند شدهاغراق و غيرواقعي پورن، هاي

 . شد خواهد ناکامي اردچ و کند تجربه را لذت از سطح آن تواندنمي واقعي رابطه در فرد و داندمي ترباارزش را آنها بدهد، تشخيص
 

 دوپامين به حساسيت کاهش  

 احساس ودارضايي،خ عمل با و است بخشلذت ابتدا در حالت اين. است مغز غيرواقعي و اندازه از بيش تحريک پورن، جدي عوارض از يکي
 از هدف و نشده يطراح تحريک، از حجم اين براي چون کند،مي خطر احساس مغز زمان مروربه اما دارد، دنبال به را جنسي تنش کاهش

 ماده به حساسيت ته،وچهارساعبيست تحريکات برابر در خود از محافظت براي و زمان مروربه مغز بنابراين! است بوده نسل بقاي تحريک،
 دوز به زنيا بنابراين .کرد خواهد تجربه کمتري لذت و شودنمي ارضا قبلي تصاوير ديدن با فرد که صورتي به دهد،مي کاهش را دوپامين

 .کندمي وادار بيشتر تحريک وجويجست به را فرد موضوع همين و دارد پورن از باالتري

 .کشاندمي پورن به اعتياد سوي به را فرد که صورتي به کرد، خواهد بيشتر را پورنوگرافي فعاليت تشديد احتمال وضعيت اين
 

 شدن شرطي  

 با که رسديم ارضا و تحريک سطح باالترين به وقتي فقط يعني شود؛مي شرطي پورن محتواي با جنسي عمل به مغز شرايط، اين در 

 با رقابت توان واقعي محرک چون. باشد داشته موفقي رابطه تواندنمي همسرش با و واقعي شرايط در فرد بنابراين باشد، درگير پورن محتواي

 .است شده شرطي شرايط اين به مغز و ندارد را پورن محرک
 

 طبيعي هايلذت به نسبت مغز حسيبي  

 پورن اندازه به را دوپامين سطح هافعاليت اين چون. کندمي تفاوتبي روزمره طبيعي هايلذت به نسبت را مغز دوپامين، باالي سطح تجربه

 .شودمي روزمرگي و غم احساس انزوا، افسردگي، دچار زمان مروربه فرد بنابراين برد،نمي باال

 

 

 پاداش مدار حساسيت افزايش  

                                                             
1 4 4  «.کولیج»، اثر «های مستهجن بروی مغز انساناثر فیلم»خالصه مقاله  

 



 شرايط حتي و سايت يک آدرس موبايل، ديدن تنهايي، مثل عالئمي. شودمي حساس هستند، پورن يادآور که هاييمحرک به نسبت مغز

 اعتياد به را فرد زمان رورمبه که شودمي ايجاد خودارضايي انجام و پورن ديدن براي شديد ولع احساس و بردمي باال را قلبش تپش استرسي،
 .کشاندمي پورن به

 

 مغز بازداري و کنترل قدرت کاهش  

 کنترل مسئول که پيشاني قشر منطقه در مشکالتي و مغز خاکستري ماده کاهش که دهدمي نشان پورن، کاربر 64 مغز بر پژوهش نتيجه

 احساس ردف که صورتي به شود،مي اراده ضعف باعث پورن از مدتطوالني استفاده عبارتي به. شودمي مشاهده افراد اين در است بازداري و
نشده طراحي ارضا و تحريک از سطح اين براي که مغز هايقسمت بقيه که زماني دقيقاً يعني ندارد؛ کنترلي اعمالش و خودش بر کندمي

 تحريک توقف به قادر و کند ترلکن را رفتار اين تواندنمي ندارد، بازداري توان که مغز جلويي قسمت اما دهند،مي را تحريک توقف دستور اند،

 . نيست ارضا و

 

 خودکنترلي مهارت 
 رفت جايي خالصه و گرفت اشنديده شودمي کرد، فرار شودمي گاهي بيروني، ناظر از. گيردنمي را دروني ناظر جاي گاههيچ بيروني، ناظر

 يا وجدان است؛ داده قرار هاآدم همه وجود در را دروني ناظران اين از يکي متعال خداوند! ماست همراه همواره دروني ناظر اما نباشد، او که

. کند پيدا بينش ش،اعادتي و ناخودآگاه رفتارهاي و اعمال به نسبت که کندمي کمک انسان به نفس مرتبه اين به توجه! سرزنشگر نفس
 وظايف از که است جبران و توبه به ميل گناه، احساس ترديد، احساس تذکر، حالت شامل باشيد آن متوجه است الزم که عالئمي و حاالت

 . است لوامه نفس
خواسته ارضاي انداختن تأخير به موقعيت، با مطابق رفتار تعديل معقول، درخواست از پيروي توانايي خودکنترلي، يا داريخويشتن مهارت

 کردن فعال و دروني ناظر تقويت با 145.است شده تعريف ديگر فردي مستقيم هدايت و مداخله بدون اجتماعي، قبول قابل چارچوب در ها
 به. است شده معرفي انسان سعادت کليد که دانست تقوا معادل را مهارت اين توانمي. کندمي عمل دروني ترمز مانند خود، کنترل ابزارهاي

 بيفتد تأخير به هاخواسته از بعضي است الزم گاهي. شودمي کنترل فرد در شکنيقانون هايانگيزه و هامحرک ها،وسوسه مهارت، اين کمک

 معقول دستورهاي از باشد الزم شايد گاهي و کرد مهار را هاخواسته بعضي بايد گاهي. شود تالش آن تأمين براي مناسبي جايگاه و زمان در و
 حفظ روزه، گرفتن مثل اعمالي. هاخواسته و نيازها مديريت يعني خودکنترلي بنابراين. کرد پيروي نيستند، خوشايند هم خيلي که منطقي و

 مهارت رشد به که است اسالم در عملي هايتمرين نمونه غيرحالل، جنسي هايانگيزه به نسبت پاکدامني و حرام عمل از زبان و نگاه

  146:از عبارتند مهارت اين به رسيدن براي مؤثر گام چند. کندمي کمک انسان در داريخويشتن
 

  خودبازبيني: اول گام   

به را رفتارش و شناسايي را  اشفعلي موقعيت فرد است الزم اول قدم در بنابراين 147.دارد وجود مثبتي رابطه خودکنترلي و خودآگاهي بين
 او به دهند،مي قرار خطر معرض در را فرد بيشتر که هاييقسمت و ضعف نقاط بررسي. شود آگاه قوتش و ضعف نقاط از و کند بازبيني دقت

 . باشد کنندهوسوسه است ممکن هاييموقعيت چه و ندارد کنترلي رفتارها کدام بر بداند تا کندمي کمک
 

 ريزيبرنامه: دوم گام   

                                                             
1 4 5  1387جان بزرگی،  

 
1 4 6   1384زارع،  

 
1 4 7  31، ص 1388رشفی، 

 



 سعي بايد فرد مرحله اين در. کندمي تأمين را هدف سوي به فعلي موقعيت از جاذبه و کشش نيروي مطلوب، موقعيت تعيين: گذاريهدف

 عملياتي و جزئي واضح، هدفي صورت به کند، پيدا آنها روي بيشتري کنترل و بدهد تغيير خواهدمي که را مشخص رفتار دو يا يک کند

  148:گيرد قرار نظر مد ضروري اصل سه است الزم گام اين در(. گذاريهدف براي اول بخش تمرين مانند) بنويسد خودش براي

 و غيرمنطقي روزه،يک يرتغي انتظار. شود داده فرد به مناسب رفتار ايجاد يا عادت تغيير براي کافي زمان است الزم يعني: تدريج اصل. 1

 .است غيرعلمي

 و عادتي رفتارهاي رويني. گردندبرمي هم زود خيلي شوند، رها زود اگر که هستند قدرتمند قدرآن هاخواسته و هاعادت: مداومت اصل. 2

 کنيد تصور. )دارند زمان ذشتگ و رفتار بر آگاهانه تمرکز فعال، انرژي صرف به نياز آگاهي، گستره به ورود براي و است زياد بسيار ناخودآگاه
 !(است سخت چقدر زدن پلک و کشيدن نفس مثل رفتارهايي شدن آگاهانه

 پيدا موقتي يگزينجا آن براي کند سعي بايد کند، کنترل را رفتاري عادت يک گيردمي تصميم فرد که مدتي طول در: جايگزيني اصل. 3

 .شود جايگزين و تقويت جديد، رفتار و شود خاموش کمکم اشقبلي رفتار تا کند
 

 محاسبه و خودارزيابي: سوم گام  

مي ارزيابي، براي. ندکمي باخبر پيشرفتش ميزان از را فرد و کندمي کمک اتخاذشده راهبردهاي تعديل و تغيير به تغييرات، روند بررسي

 انگيزه تواندمي همراه نداشت. است خوبي زمان خواب، موقع و شب آخر مثالً کرد؛ تعيين ماه و هفته روز، طول در را مشخصي هايزمان توان

 .است ضروري ارزيابي، از پس تنبيه، و تشويق پيگيري، همچنين. کند تقويت را هدف سوي به حرکت
 

 دروني هايتكانه مديريت مهارت  

 آن در آگاهانه کنترل و دارد کوتاهي نهفتگي زمان و شودمي برانگيخته محرکي پي در که شودمي گفته رخدادي يا عمل هر به «تکانه»

 ها،تکانه بنابراين. کندمي ايجاد را جنسي رابطه به ميل جنسي، تکانه و غذا به ميل گرسنگي، تکانه مثال براي 149.ندارد وجود يا است اندک

 با دروني محرک عنوان به هاتکانه اين موارد، بيشتر در. کنندمي اندازيراه را اوليه نيازهاي و غرايز از بسياري و گيرندمي نشأت درون از
 شدهشرطي موقعيت مهارت، اين در شناسيروان منظر از. کنندمي پيدا شرطي حالت و خورندمي گره کننده،ارضا پاسخ عنوان به رفتاري

 وجود به دروني هايتکانه و نيازها بر تسلط احساس و شودمي زداييشرطي زمان مروربه ،(خوردن غذا) پاسخ و( گرسنگي تکانه) محرک بين

 برابر در مقاومت توانايي يعني تکانه کنترل 150.باشد مؤثر تکانه مهار و هيجاني آرامش در تواندمي مذهب که دهدمي نشان هاپژوهش. آيدمي

 آنها شرايط، براساس تا کندمي کمک توانايي اين. است اندک آن در آگاهانه گيريجهت که( فوري لذت ارضاي يا ابرازخشم) آني هايانگيزه

 :است پذيرامکان زير هايروش با هاتکانه مديريت 151.کنيم مهار کلي به يا بيندازيم تأخير به را

 

 تأخير  

 که است فرد «بازداري» قدرت نشانه آني، هايخواسته و اميال بر صبر توانايي. است آن ارضاي و نياز احساس بين انداختن فاصله معني به
 پيامدها گرفتن نظر در بدون و تکانشي اعمال انجام از کندمي کمک فرد به توانايي اين. شودمي محسوب مغز اجرايي کارکردهاي از يکي

 دست به بيشتري هايموفقيت آينده در دارند، باالتري بازداري قدرت ترپايين سنين از که کساني دهدمي نشان هاپژوهش. کند جلوگيري
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1 5 1   1389قدیری،  

 



 توانايي در ضعف دليل به مخدر، مواد به اعتياد در درگير افراد يا بزهکارانه اعمال و باال سرعت مثل رانندگي جرايم از بسياري. آورندمي

 براي ندارد، سازگاري اجتماعي و فردي وهنجارهاي هاارزش با که را هايشخواسته از برخي فرد که است حالتي بازداري، توان. است بازداري

 152.کندمي فراموش کليبه يا اندازدمي تعويق به مدتي

 

 محروميت  

 .کرد مديريت و کنترل توانمي را نياز ترينغريزي حتي دهدمي نشان که است داريروزه روش، اين روشن مثال

 153توجه انحراف  

 جديد موضوع اين. يابد ايشافز تکانه بر تسلط احساس که کندمي کمک ديگر موضوعي به ناخودآگاه تکانه يک از توجه مسير آگاهانه تغيير
 رابطه در شدن درگير فکر، رافانح ديگر، رفتاري به شدن مشغول. کند درگير را آگاهي ديگر هايبخش و باشد متمايز قبلي تکانه بافت از بايد

 انحراف روش با خودارضايي، اررفت و جنسي لذت تجربه تکانه شدهشرطي رابطه مثال براي است؛ تکانه از توجه انحراف از هايينمونه کالمي،

 . آمد خواهد در فرد کنترل تحت و شده سست زمان مروربه محروميت، و توجه
 

  154بيروني هايمحرک مديريت مهارت  

 رفتاري اعتيادهاي از پيشگيري براي ترساده روش. است سخت معموالً بودن، غريزي و بودن ناخودآگاه دليل به هاتکانه مديريت و کنترل
 االن همين کنيد تصور. است دروني هايتکانه اندازيراه و تحريک از جلوگيري هايي،عادت چنين ترک يا( پورن به اعتياد مثل) مضر و ناپسند

 کردن فکر با حتي و راحتي همين به که بينيدمي! است کرده پر را جاهمه تازه سنگک نان و داغ کباب بوي کنيد،مي عبور ايکبابي کنار از

مي وجود به مغز براي را مشابهي مکانيزم دقيقاً پورن، محرک تصاوير ديدن. شودمي تحريک اشتهايتان و افتدمي آب تاندهن تصوير، يک به
 رفتارهاي سوي به محدوديتي هيچ بدون و بارها و بارها لذت، منبع وجويجست در بخش،لذت محرک دريافت با مغز که صورتي به آورد،

نمي نظر مورد رواني ارضاي به وقتهيچ فرد واقعي، هايمحرک با پورن هايمحرک زياد تفاوت دليل به البته کند؛مي پيدا ميل متنوع جنسي

تکانه معرض در کندمي کمک فرد به ها،محرک ورود از جلوگيري با مهارت اين بنابراين 155.شودمي ايجاد برايش ايجدي مشکالت و رسد

 :دارد وجود هامحرک کنترل براي تکنيک چند! کند تحمل را تريبزرگ دروني جنگ نباشد مجبور بعداً که طوري نگيرد، قرار دروني هاي
   

 محيط کنترل و تغيير

 ساير و اتاق ربد کردن قفل خصوصي، چت هاياتاق در حضور پورن، تصاوير ديدن. هستند کنندهتحريک ها،محيط و هاموقعيت بعضي

. خواندمي فرا سرعتبه ار عادتي رفتارهاي کند،مي فراهم جنسي هايتکانه شدن برانگيخته و شدن وسوسه براي را شرايط که هاييموقعيت

 . کرد خاموش و ضعيف رورمبه را محيط و هامحرک پيوند توانمي موضوع، از توجه انحراف و اطرافيان تغيير موقعيت، تغيير با بنابراين
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 کنندهتداعي هاينشانه شناخت  

 در لذت احساس يادآوري ،جنسي هاينشانه با تبليغاتي تصاوير ديدن مثالً کنند؛مي تداعي را خاصي رفتار سپس و تکانه ها،نشانه بعضي

 لذت به نياز احساس د،نشون منحرف و متوقف شروع، بدو در اگر که هستند هايينشانه همه اينها رابطه، در خاصي حالت تصور و خودارضايي
 . آيندمي آنها پي در وار،زنجيره پورن، کردن دنبال رفتار و جنسي

 

 هاورودي کنترل  

 در اميال، و هاخواسته از بسياري. اندجنسي تخيالت و تصورات آغازگر موارد، از بسياري در که هستند فکر و روح هايورودي گوش، و چشم

 خصوصي ضايف در محرک وگوهايگفت و جنسي تصاوير ديدن مثال براي شوند؛مي فعال تخيل و تصور سپس و شنيدن و ديدن حواس اثر
 کند،مي بيشتر آينده در ار کنندهارضا رفتارهاي و تصورات تکرار به ميل و آيندمي هوشيار سطح به مدام چسبنده، يادآورهاي عنوان به چت

 . است انزب و گوش چشم، همچون هاييورودي کنترل ها،راه ترينمهم از يکي پورن، به اعتياد موقعيت ترک براي بنابراين

 

 هانيت و افكار مديريت مهارت  

 156بيروني ناظر حضور احساس  

 کند احساس اگر حاال. بيندنمي را او کسي باشد مطمئن فرد که افتدمي اتفاق هاييموقعيت در پورن صفحات و تصاوير ديدن معموالً 

 رواني نظر از دهد؟ انجام را آنها است حاضر هم باز بدهد، نشان همه به شب آخر است قرار و کندمي ضبط را همه شب، تا صبح از دوربيني
 اعتبار که مسائلي از يکي است شده روشن هاپژوهش شناسيروش در امروزه. دهدمي قرار تأثير تحت را انسان رفتار ،«شدن ديده احساس»

مي را آنان که هستند کساني و است نظر تحت آنان رفتار که کنند احساس افراد اگر. است «بينندگان حضور» کندمي ضعيف را هاپژوهش

 نباشد واقعي تنهانه هاآزمودني شدهديده رفتار است ممکن رواين از 157شود؛مي رفتارشان در تغيير سبب و پذيردمي تأثير آنان رفتار بينند،

 .شود ناخودآگاه رفتار بروز مانع و کند فعال را آگاهي تواندمي بيروني ناظر حضور احساس بنابراين 158.برسد نظر به وانمودي و تصنعي بلکه

 

 159کردن نيت   

 از که کارهايي همه اينکه توضيح. باشد قدرت بردن کار به موجب که است قصدي و اراده نيت، حقيقت که است عقيده اين بر «غزالي»

 و شود «آگاه» آن از بايد اول کند، شروع را کاري خواهدمي انسان که وقتي. قدرت و اراده دانايي،: دارد احتياج چيز سه به زند،مي سر انسان

 است عبارت نيت بنابراين. اندازدمي کار به را قدرت اراده، و کندمي ايجاد انسان در را کار دادن انجام قصد و اراده که است شناسايي همين

 را آن امر، دو که دل براي است صفتي و حالت از عبارت نيت ديگر، بياني در 160.اندازدمي کار به را بدن نيروي که قطعي رغبتي و ميل از

 161.است علم نتيجه و ثمره و علم تابع عمل، و است شرط و اصل زيرا است، عمل بر مقدم علم. است عمل و علم امر، دو آن و کرده احاطه
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 حالت از هاعادت کندمي کمک که است کار انجام به نسبت هوشياري و تذکر حالت همان واقع در کردن نيت شناختي،روان ديدگاه از

 يک تا کند نيت که بخواهيد پورن کاربران از يکي از اگر مثال براي کند؛ پيدا آگاهي احساس کار، انجام به نسبت فرد و بيايد بيرون خودکار

 سطح به فرد هدف و قصد که کندمي کمک افکار مرور و کردن نيت واقع، در! کرد نخواهد را کار اين زياد احتمال به ببيند، پورن ساعت

 .کند جلوگيري ناپسند رفتار بروز از تواندمي موارد بسياري در آگاهانه دهيجهت همين و بگيرد جهت رفتار، و بيايد خودآگاه

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 ششفصل 

 واقعيت یک تسخير
 

  



 آموزشي هايفرصت
 کرده آوريجمع خود در را هاانسان جمعي و فردي متنوع و مختلف اطالعات که است داده هايپايگاه از ناپذيريپايان مجموعه اينترنت 

 تبديل فرهنگي و اجتماعي مسائل حل براي شبکه ترينعمومي به اينترنت که اندشده باعث زير داليل. يابدمي گسترش نيز روز هر و است
 :شود

  ديگران با اطالعات تبادل و وگوگفت سهولت.1

 اطالعات تبادل هايهزينه بودن کم و تمايل صورت در کنندگانمبادله ماندن ناشناخته و اطالعات تبادل سرعت.2
 نوع هر درخصوص اطالعات به دستيابي مانند دهد؛ قرار جامعه افراد اختيار در تواندمي پايگاه عنوان به اينترنت که توجهي قابل امکانات. 3

 و مثبت هايظرفيت که گفت توانمي اساس اين بر. غيره و مجازي هايشبکه در عضويت الکترونيکي، هاينامه دريافت و ارسال موضوعي،
 آورد،مي ارمغان به او براي را خالقيت و تسهيل تسريع، و داده قرار تأثير تحت را انسان زندگي گوناگون هايجنبه که مفيدي کاربردهاي

 .است جهاني شبکه اين آسايمعجزه هايتوانايي از بخشي

 

 مجازي فضاي طريق از آموزش  

 ويژگي: کندمي بيان چنين مجازي آموزش مزيت درباره 2005 سال در( UNESCO) يونسکو متحد ملل تربيتي و فرهنگي علمي، سازمان

 زمان هر در و جاهمه در را آموزش تواندمي مکاني و زماني هايمحدوديت از گذر با که است اين ارتباطات و اطالعات هايفناوري برجسته
 هايفناوري آموزش، متخصصان از بسياري نظر از. سازد محقق را يادگيري و آموزش فرايند در دگرگوني پرقدرتي اهرم مثابه به و کند برقرار

 سراسر در علمي هايطرح در همفکري جديد، هايفرصت به توسل با فراگيران بيشتر استقالل و فعاليت امکان کردن فراهم با اطالعاتي نوين

 آموزشي انقالب براي را زمينه اطالعات، از گسترده هايرشته به دسترسي و يکديگر از يادگيري امکان مختلف، هايفرهنگ ميان در و مرزها
 .کنندمي آماده

 به محيط اين تا شد باعث تخصصي هايآموزش به نياز بدون و دانش حداقل با افراد همه براي آن آسان دسترسي و مجازي فضاي گسترش

 بسيار فيزيکي امکانات به نياز زمينه در قبلي تصورات توانست که جايي تا شود معرفي آموزشي کاربردهاي براي توجه قابل ايگزينه عنوان
 .کند جدي دگرگوني دچار و داده تغيير يادگيري و ياددهي فرايند براي را

 کاربردي به امروزه صرفهبهمقرون و روزبه هايبرنامه کارگيريبه با انساني نيروي هايمهارت و دانش ارتقاي براي الکترونيک آموزش از استفاده
 .پردازيممي زمينه اين در موجود هايفرصت به ادامه در .است شده تبديل دنيا در متداول

 

 آموزشي متنوع هايقالب ارايه  
 عبارت به يا Learning Vitrual يا مجازي آموزش کلمه. کردند کار به شروع نيز مجازي هايآموزش اينترنت، از استفاده شدن گيرهمه با

 استفاده خود دانش انتقال براي سيستم اين از زيادي افراد و افتاد جا مختلف هايسايت در زود خيلي Elearning الکترونيکي آموزش ديگر

دانسته هاوبالگ اين از استفاده با زيادي افراد و دادند قرار همه اختيار در را رايگان فضاي ساخت امکان شخصي هايوبالگ رفتهرفته. کردند
 «پاورپوينت» و «ورد» مانند آفيس مجموعه افزارهاينرم از استفاده با هاييآموزش زمان همين در. دادند قرار ديگران اختيار در را هايشان

 افزوده هاآموزش به نيز تصوير و صوت اطالعات، انتقال سرعت شدن بهتر با کمکم. گرفت قرار سايت روي کاربران اختيار در و شد تدوين نيز

 ترجامع و ترکامل قبل به نسبت هاآموزش اين. شدند مجازي آموزش عرصه وارد صدا و متن چون هاييمکمل با آموزشي هايسايت و شد
 . دادندمي را بصري آموزش از استفاده امکان کاربران به و بودند

 

 
 ارتباط تسهيل و تعامل ايجاد  

 بين بحث در که تفاوت اين با شودمي مفاهيم بهتر درک براي استاد و دانشجو بين تعامل باعث حضوري آموزش مانند الکترونيکي آموزش
 ارتباطات فنون. شوندنمي بحث در شرکت از ناگزير و بپردازند آموزش ادامه به بحث، به توجه بدون توانندمي کالس اعضاي ديگر دانشجو، دو

-e) الکترونيک پست ،chat Rooms وگوگفت هاياتاق مانند هاييمحيط. کندمي ممکن را هاتعامل ،(Online) الينآن محيط در تدريس و



Mail)، اعالنات تابلوهاي (Bulletin Board )مباحثه اتاق و (forum )روند تسهيل براي مجازي فضاي که هستند امکاناتي جمله از همگي 

 .است گذاشته همه اختيار در آموزش

 

 آگاهي افزايش و خالقيت ظهور  

 صورت به خالق، و فعال نقشي اتخاذ با توانندمي آن در که است داده سوق ايزندگي سوي به را افراد اي،شبکه جامعه و ديجيتالي فناوري
آزادي کيفيت .کنند کمک خويشتن خوديابي به و کنند شرکت آفرينيهم فرايند در باشند، سهيم جديد چيزي ساختن در جمعي يا فردي

 را محيطي همواره اينترنت. ندبپرداز ارتباط و گروهي هايفعاليت بازي، تجربه، تفکر، به تا کندمي دعوت را اينترنتي کاربران اينترنت، بخشي

 مکان، محدوديت رفتن يانم از. بزنند خالقيت و ابداع به دست خود استعدادهاي و هاتوانايي بر تکيه با توانندمي همگان که است کرده خلق
 خالقيت بروز براي را مناسبي فرصت اينترنتي هايمحيط گوناگون تنوع و پردازيخيال امکان ماندن، ناشناس انتقاد، و کنترل نبود زمان،

 .کندمي فراهم
 

 گوناگون هايديدگاه شناخت و بررسي 

 پيروي. است آن مهم مزاياي از آگاهانه انتخاب و آزادانديشي الکترونيکي، آموزش در انتقاد و اظهارنظر وگو،گفت بحث، فضاي داشتن دليل به
 بتواند ايزمينه هر رد فرد هر که کندمي پيدا تحقق صورتي در تنها مهم اين. نيست پذيرفته کسي از تعصب، و تقليد براساس و کورکورانه

 را خود زندگي راه که افرادي به کريم قرآن در متعال خداوند. بگيرد تصميم آنها درباره شخصاً و بشنود را مخالف و موافق هايديدگاه آزادانه

. کنندمي پيروي آنها رينبهت از و شنوندمي را سخنان که را بندگانم آن ده بشارت پس» :دهدمي هدايت مژده کنند،مي انتخاب اساس اين بر
 با شدن مواجه نيز( لسالماعليه) علي امام (18 و 17: زمر سوره) «.خرد صاحبان اندآنان و است کرده شانهدايت خداوند که کساني اندآنان

 «.شناسدمي را طاخ هايجايگاه شود، روروبه گوناگون نظرات با کس هر» :انددانسته خطاها تشخيص براي راهي را گوناگون هايديدگاه

 اين. بپذيرند نيز کافران و مشرکان از حتي را حق حرف است شده توصيه مسلمانان به اسالمي تعاليم در که است جايي تا آزادانديشي اين
 نقل( السالمعليه) علي امام از نوراني، جمالت اين از يکي در. است شده مطرح ديني متون اليالبه در گوناگوني هايبيان به ارزشمند، توصيه

 162«.باشد مشرکان از ولو بگيريد را حکمت»: اندفرموده حضرت آن که است شده
 

  هامزيت ساير  
 .است دسترس در وقتهمه و جاهمه در و سني هايگروه همه براي 

 مزاياي هم نارک هاگروه همه وجود. آوردمي هم گرد را گرانصنعت حتي و متخصصان معلمان، يادگيرندگان،. است مشارکتي يادگيري 

 .دارد فراواني
 . است هزينهکم حال عين در و پويا و زنده سريع، يادگيري 

 .دارد ودوج کمتري تبعيض مجازي فضاي در که شد مدعي توانمي و دهدمي قرار همگان اختيار در را برابر آموزشي هايفرصت 

 .پرداخت... و سالمتي ـ پزشکي اطالعات مانند ضروري عمومي اطالعات انتشار به توان مي 
 ملي نشدا يشافزا طريق از جامعه در فمصر يلگوهاا دبهبو و تغيير به کمک 

 توليد در جامعه مختلف رقشاا کترمشا يهامينهز دنکر همافر و نشدا چرخه زيساروان براي جزئي نشدا يگيرديا ايبر هنگيزا ديجاا 

 نشدا
 ندگيز متن در آن دنکر وارد و علم از ييزدامبهاا 

 معضل به بزرگ هرهايش در که) هوا آلودگي و ترافيک کاهش به بلکه شودمي کاسته آموزش کل هزينه از تنهانه موردبي ترددهاي حذف با 

 .کندمي کمک( است شده تبديل بزرگي
 شبکه بر مبتني اطالعات گذارياشتراک به و توزيع بازيابي، ذخيره، روزرساني،به در سرعت و سهولت 
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 سنتي آموزش به نسبت آموزشي محيط توسعه و محتوا توليد بودن ارزان 

 آنها مجدد انتشار و نگهداري و حفظ و آموزشي هايزمينه در ديگران تجربيات از استفاده امکان 
 استفاده آموزشي محتواهاي از مشکل بدون و راحتيبه توانندمي نيستند فيزيکي حضور به قادر ديگر عوامل و معلوليت دليل به که کساني 

 .کنند

 دين تبليغ بر مبني ايران اسالمي جمهوري دولت و ملت اعتقاد به توجه با) اسالمي علوم و فرهنگ با جهان سراسر مردم کردن آشنا و تبليغ 
 (اسالم مبين

 ايمنطقه ،ملي فرهنگي يژگيو حفظ همچنين و ستا رکشو فرهنگي يبقا ضامن که فرهنگي هايخالقيت ايبر مناسب يهامينهز ديجاا 
 .مختلف رقشاا نميا فرهنگي شدر يهامينهز دنکر همافر و فرهنگي تهاجم برابر در فرهنگي صالتا از محافظت ايبر محلي و

 

  

  



 سازماني و عمومي خدمات هايفرصت
 باشيم، شده وارد سازماني به رجوعارباب عنوان به چه و باشيم سازمان مدير يا مسئول خود چه اداري کارهاي با مواجهه زمان در ما بيشتر

هزينه صرف و وقت اتالف جزبه که هايينامه و هادرخواست. شويممي ايپيچيده هايدرخواست و مکاتبات متعدد، هاينگارينامه درگير
 اتوماسيون هايسيستم. نيست مسير اين کردن طي جز ايچاره کنيممي فکر همهاين با ندارند، اينتيجه مربوطه سازمان و ما براي بسيار هاي

 ادامه، در. شوندمي محسوب شدهمطرح مشکالت کردن برطرف براي حليراه اداري، فرايندهاي از متنوعي هايبخش خودکارسازي با اداري،

 :کنيممي مرور است شده ارايه اداري اتوماسيون زمينه در که را متعددي تعاريف از برخي
 

 اداري اتوماسيون  

 در تسهيل براي گوناگون تجهيزات و وسايل از ترکيبي بلکه ندارد وجود اداري اتوماسيون نام به چارچوبي و سيستم که دارند عقيده بسياري
 .نامندمي اداري اتوماسيون را اداري هايفعاليت با مرتبط امور

 :است زير شرح به تعاريف اين از برخي. است شده ارايه اداري اتوماسيون هايسيستم از متعددي تعاريف
 الکترونيک هايپيام مستندات، توزيع و ذخيره آوري،جمع وظيفه که است رايانه بر مبتني اطالعاتي سيستم يک اداري اتوماسيون سيستم 

 افزارهاينرم شامل عموماً هاسيستم اين از هاييبخش. دارد عهده بر هاسازمان و کاري هايگروه افراد، بين را اداري ارتباطات هايفرم ساير و

 .است غيره و تقويم مستندات، تصويربرداري کلمه، پردازش
 و کاري هايروش از ايمجموعه عنوان به و است شده ياد «اداري خودکارسازي» عنوان با اداري اتوماسيون از فارسي پديايويکي سايت در 

 .رودمي کار به اداري اطالعات و اسناد مبادله و بازيابي و ذخيره براي که است شده تعريف ايرايانه افزارسخت و افزارنرم

 مديريت اطالعات، تبادل نظير امکاناتي بلکه نيستند دستي هاينوشته تصوير نگهداري به محدود اداري اتوماسيون هايسيستم امروزه 
 به آن از آنچه کلي طور به. دهندمي پوشش نيز را کاري هايبرنامه مديريت و جلسات ريزيبرنامه عددي، هايداده کنترل اداري، مستندات

شماره و ثبت دستي روش شدن جايگزين براي که است دبيرخانه سيستم يافتهتکامل شکل شود،مي ياد اداري اتوماسيون سيستم عنوان

 کردن مکانيزه ديد با ايران در اداري اتوماسيون افزارينرم هايسيستم امروزه. رفتمي کار به اداري هاينامه انواع شامل مکاتبات دهي
 هاييسازمان در که است شده طراحي سازمان خارج و داخل اداري مکاتبات کلي طور به و هانامه ها،فرم گردش شامل سازماني مکاتبات

 .شودمي محسوب سازمان عمليات کار از مهمي بخش خدماتي، و دولتي هايسازمان مانند

 

  هاسازمان در اطالعاتي هايسيستم و اطالعات اهميت   

 کرد برپا را هاييسيستم بايد بنابراين شوند،مي محسوب سازمان هايفعاليت کل براي اساسي و هستند ارزشمند و مهم اطالعات که آنجا از
 در اطالعات روايي و اعتبار صحت، از اطمينان کسب هاييسيستم چنين نهايي هدف. کنند مديريت را آنها و توليد را اطالعات بتوانند تا

 ايفا شرکت فعاليت هايزمينه همه در اساسي نقشي اطالعاتي هايسيستم امروزه. است استفاده قابل شکل به و نياز مورد زمان در دسترس

حقيقي چالش. مجهزند شانروزانه فعاليت براي اطالعاتي هايسيستم به آنها همگي که دهدمي نشان موفق هايشرکت به توجه. کنندمي
 اثربخش استفاده اساسي هدف بلکه نيست رايانه به متکي اطالعاتي هايسيستم کارگيريبه صرفاً هستند، روروبه آن با هاشرکت که اي

 باعث و داده افزايش را کارکنان و مديران توانايي هستند، ارزشمندي منبع که اطالعاتي هايسيستم. است مديريت در اطالعاتي هايسيستم
 .شودمي باال وريبهره با سازمان اهداف اثربخش تحقق

 

 

 صحت و دقت سرعت،   

 توسعه خاطر به و آنهاست کار در صحت و دقت و سرعت لزوم به مربوط ها،سازمان بيشتر در اتوماسيون از استفاده و کاربرد شرط ترينمهم

راه که شودمي باعث اداري اتوماسيون. است بيشتر سرعت با ارتباطات مجاري گسترش به احتياج امر اين که است سازمان عمليات دامنه

 بايد انسان و شده داده اهميت آن به دين در که مواردي از يکي. گيرد قرار مديران اختيار در آسانيبه الزم ارتباطات و کوتاه ارتباطي هاي



 از پس بود، کرده نصيحت طلب ايشان از که شخصي با مواجهه در( السالمعليه) صادق امام کهچنان. است وقت باشد، بخيل آن به نسبت

 :فرمودند او نصيحت

  163.بِنَفْسِي ضَنِينٌ امْرُؤٌ فَإِنِّي وِرْدِي عَلَيَّ تُفْسِدْ لَا وَ لَکَ نَصَحْتُ فَقَدْ

 .هستم بخيل خودم [برنامه و وقت] به نسبت من که نکن خراب را ورد به من اشتغال و[ برخيز ديگر. ]کردم نصيحت را تو که تحقيق به
 دروغ ديگر که است شده طراحي ايسامانه که چرا شوندمي مواجه کمتري اداري فساد با مراجعان اداري اتوماسيون سامانه وجود با همچنين

 164. غيره و ندارد بد نگاه کسي به کند،نمي ايجاد اجتماعي تبعيض ندارد، تکبر گويد،نمي
 

 اداري اتوماسيون مزاياي ساير   

 کار محل از خارج حتي و زمان هر در اداري کارهاي همه انجام 

 اداري فرايندهاي خودکارسازي عمليات با زمان از بهينه استفاده 
 آسان مراجعه و باال ايمني کمتر، حجم در سوابق نگهداري و ثبت 

 مدارک و اسناد ثبت عمليات در کاريبيهوده و تکرار اشتباه، توقف، رسيدن حداقل به 

 اسناد گردش مراحل در سازيشفاف ايجاد و متمرکز مديريت 
 کارکنان عملکرد بر دقيق نظارت و مديريت 

 رجوعارباب تکريم طرح راستاي در اينترنت يا تلفن طريق از هانامه پيگيري 

 هاسازمان ساير با الکترونيکي تعامل 
 .زيستمحيط حفظ راستاي در درختان شدن قطع از جلوگيري به کمک نتيجه در و کاغذ در جوييصرفه 

 

  الكترونيک دولت  
 دولتي چنين. دارد امن «الکترونيک دولت» کند،مي استفاده اطالعات فناوري از حاکميت اعمال گوناگون هايجنبه براي که ايحاکمه هيأت

 دولت واقع در. کندمي فراهم شهروندان به روزيشبانه صورت به دولتي خدمات ارايه براي را اطالعات فناوري از آسان استفاده امکان

 شهروندان و اکميتح بين نيز و دولتي و حاکميتي هايدستگاه بين اداره، مختلف هايبخش بين ارتباط آن در که است دولتي الکترونيک
 واقع در که کترونيکال دولت مزاياي از بخشي.  پذيردمي صورت مجازي فضاي و اطالعات فناوري بستر بر فرايندها مکانيزاسيون طريق از

 :است شرح اين به هستند، نيز آن اهداف
 

 اداري پاگيرودست تشريفات کاهش  

 .شد خواهد دولتي هايسازمان در مرسوم پاگيرودست کاغذبازي و بوروکراسي کاهش باعث الکترونيکي دولت از برخورداري

 
 الكترونيكي رسانياطالع  

مي برآورده الکترونيکي تدول در انتظار اين. است نياز مورد اطالعات موقعبه دريافت اي،جامعه هر شهروندان انتظارهاي ترينمهم از يکي

 ساير و رويدادها ها،برنامه ولت،د عملکرد درباره شفاف و موقعبه رسانياطالع تواندمي شدهگرفته کار به امکانات و ابزارها با دولتي چنين. شود

 .دهد انجام را امور
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1 6 4  عاملی، مصاحبه با سایت اطالعات حکمت و معرفت با اندکی تلخیص و ترصف  

 



 مردم مشارکت توسعه  

 اهداف ملهج از الکترونيک دولت سوي از گذاريسياست و گيريتصميم فرايندهاي در شهروندان همه مستقيم مشارکت شرايط تدارک

 تقويت و شفاف و حيحص رسانياطالع همچنين و آن از مناسب منديبهره و اطالعات به سريع دستيابي عالوه به. رودمي شمار به آن تحقق
 . شد خواهد ملي اقتدار و مردم رضايت افزايش باعث گيريتصميم در ملت نقش

 

 خصوصي بخش به کمک  

شفاف و بهتر الکترونيک فضاي در نيز خصوصي بخش زيرا دهد، انجام ترارزان و ترسريع و گرفته عهده بر را دولتي اقدامات از بخشي بتواند تا
 .کرد خواهد عمل( اطالعاتي کاالهاي باالي اقتصادي صرفه دليل به) بيشتر رغبت با و تر

 

 وريبهره افزايش  

. شد خواهد ملي وريبهره افزايش باعث زماني تلفات و هاهزينه کاهش و ادراي هايسازمان بيشتر کارايي کارآمد، و مؤثر خدمات ارايه با
 . شودمي نيز دولت سازيکوچک و انساني نيروي کاهش باعث هافعاليت اتوماسيون

 

 هزينه کاهش  

 تحقق با همچنين. دهند کاهش را هايشهزينه ها،مزايده و هامناقصه در الکترونيکي صورت به نياز مورد اطالعات عرضه با توانندمي هادولت

 .يافت خواهد کاهش بايگاني و رسانياطالع هزينه الکترونيکي، دولت
 

 درست اطالعات بر مبتني سريع گيريتصميم  

 هايبنيه از... و تخلفات و بزهکاري بهداشتي، امور و مهاجرت باسوادان، و آموزش بيکاري، و اشتغال جمعيتي، هايداده چون اطالعاتي و آمارها

 اين صحت که است روشن. است تصور غيرقابل ريزيبرنامه و گيريتصميم اطالعات، اين درستي عدم صورت در که هاستدولت اساسي اطالعاتي
 ممکن کوتاه زمان در را اطالعات پردازش و آوريجمع الکترونيکي، دولت تحقق و شودمي تضمين الکترونيکي هايسيستم وسيله به تنها هاداده

 .کندمي

 
 محيطيزيست مثبت آثار  

 .يابدمي کاهش کاغذ مصرف الکترونيکي، نسخه به غيره و کتب مدارک، ها،پرونده کاغذي نسخه تبديل با

 

 الكترونيكي دولت خدمات   

 :از عبارتند دهد،مي قرار شهروندان اختيار در الکترونيک دولت که خدماتي از بعضي

 گاز و برق آب، حسابصورت و عوارض ماليات، پرداخت نظير برخط، پرداخت خدمات 
 دور راه از مشاوره خدمات 

 الکترونيکي هايبرگ کار 

 برخط نظرخواهي 
 الکترونيکي کاريابي خدمات 

 ترافيک اطالعات نظير برخط آماري هايداده ارايه 
 الکترونيکي اجتماع و بازار خدمات 

 الکترونيکي پليس خدمات 

 الکترونيکي گذاريسياست خدمات 
 الکترونيکي گيريرأي 

 .مرگ و تولد طالق، ازدواج، شرکت، ثبت مانند الکترونيکي ثبت خدمات 



 .قضايي الکترونيک خدمات 

 

 الكترونيكي قضايي خدمات  

 هايآزادي و عدل گسترش و عامه حقوق احياي تظلمات، مورد در حکم صدور و رسيدگي وظيفه پنج قضاييه قوه اساسي، قانون طبق

 بر را مجرمان اصالح و جرم وقوع از پيشگيري براي مناسب اقدام و مجرمان و مجازات و جرم کشف قوانين، اجراي حسن بر نظارت مشروع،
 غيرقابل قضايي اثربخشي و کارايي توسعه و وريبهره افزايش عدالت، تحقق در ارتباطات، و اطالعات فناوري نقش بين اين در. دارد عهده

 :کرد معرفي توانمي زير شرح به را 165الکترونيکي عدالت و قضايي الکترونيک خدمات از استفاده مزاياي ترينمهم. است انکار
 

 قضايي روند در تسريع  

 قضايي و حقوقي افزارهاينرم از استفاده با معتقدند کارشناسان. است دادرسي روند شدن طوالني قضايي، دستگاه مشکالت ترينمهم از يکي

 الکترونيک خدمات سامانه 166.کرد اداره الکترونيکي کامالً صورت به را هادادگاه و بيشتر درصد50 تا را هاپرونده به رسيدگي سرعت توانمي
پرونده رسيدگي در تسريع به منجر هاواسطه اين حذف و شوند حذف هاپرونده به رسيدگي روند در هاواسطه برخي تا کرد خواهد کمک

 الکترونيکي کامالً صورت به را هادادگاه تا دارد را اين قابليت اطالعات فناوري کلي طور به. شد خواهد دادرسي اطاله کاهش و قضايي هاي

 با همچنين 167.کند تعريف الکترونيکي را قاضي امضاي و اطالعاتي بانک تجديدنظر، پيگيري، حکم، محاکمه، پذيرش، حتي و کرده تبديل

 محاکم، بين الکترونيکي ارتباطات کشور، سراسر در قضايي کار گردش و آمار به روزآمد دستيابي ضمن يکپارچه، قضايي شبکه اندازيراه
 ساماندهي است، نياز مورد آنها اطالعات دادرسي، جريان در که حقوقي و حقيقي اشخاص ساير نيز و قضاييه قوه تابعه هايدستگاه و ضابطان

 .شد خواهد تسريع و

 
 قضات آراي سازيعلني  

 کشورها، همه در قضايي تگاهدس در فساد با مبارزه هايروش کارآمدترين از يکي و قضاييه قوه عملکرد کيفيت ارتقاي هايراه مؤثرترين از يکي

 اندشده رسيدگي که قضايي هايپرونده همه اينترنتي ايسامانه ايجاد با که است صورت اين به سازيعلني. است قضات آراي «سازيعلني»

 قضاوت و بررسي عرضم در «قاضي استنتاج» شيوه و پرونده حال شرح تا شوندمي گذاشته عمومي افکار دسترس در رايگان و آزاد صورت به
 حقوقدانان، ويژهبه رانناظ موشکافانه بررسي و آزماييراستي مورد حکمي وقتي که است اين بر فرض مدل، اين در واقع در. گيرد قرار عموم

 کشورها، از بسياري رد. شودمي کمتر بسيار قاضي لغزش و خبط احتمال گيرد،مي قرار هارسانه و حقوق دانشجويان محققان، دانشگاهيان،

 آن در که دارد وجود CanLII نام به ايقوي وجوگرجست با ايسامانه کانادا در مثال براي شود؛مي اجرا هاستسال سازيعلني شيوه اين
 را پرونده قاضي يا روندهپ نام براساس توانمي و شودمي ذخيره آن در رأي صدور از پس روز دو فاصله به هادادگاه شعب همه از احکام همه

 عمومي ارزيابي براي يسازعلني مدل اين نيز آفريقايي کشورهاي از بسياري حتي و استراليا فرانسه، انگليس، امريکا، در. کرد جووجست
 ارزيابي و گرفته رارق تأکيد مورد قضايي نظام با مرتبط هايشاخص در همچنين هادادگاه آراي کردن علني. شودمي پياده احکام وسقمصحت

 .شودمي
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 دادرسي فرايند بر کنترل و نظارت  

 را هاپرونده در مرتبط اصاشخ به رسانياطالع و سرعت و تسهيل را دادرسي فرايند بر کنترل و نظارت ارتباطي، نوين هايفناوري از استفاده

 .باشد مؤثر تواندمي انساني ايهظرفيت از استفاده با چه و مکانيزه طريق از چه قضايي اوراق ابالغ امر ساماندهي و برنامه اين. دهدمي افزايش
 

 شفافيت و دقت   

 اطالعات، فناوري از استفاده با و است آن به مربوط اسناد و اموال به مربوط دادگستري مراکز در اختالفات و دعاوي از توجهي قابل بخش

 در و اجتماعي و حقوقي شفافيت اسناد، الکترونيک ثبت انجام همچنين کرد، خواهد پيدا کاهش قضايي دستگاه به مراجعه و مردم اختالفات
 صادر فرديمنحصربه شناسايي کد امالک و اموال از يک هر براي اساس اين بر. داشت خواهد پي در را هازمينه بسياري در امنيت نهايت

 نيروي شهرداري، هايسامانه جغرافيايي، موقعيت کاداستر نقشه هويت، احراز همچون ديگري هايسامانه به اتصال قابليت که شد خواهد

 مالکان، و ثبتي اطالعات شدن روزبه باعث معامالت، انجام در اطمينان و شفافيت ايجاد بر عالوه مهم اين. دارد وجود... و ماليات اداره انتظامي،
 دارايي بر نظارت نهايت در و هادارايي بهتر هرچه کردن مديريت و ريزيبرنامه کشوري، اطالعات جامع بانک تکميل پاسخگويي، در تسريع

 .آورد خواهد فراهم را اشخاص از ماليات اخذ و مسئوالن

   

 وکالت و حقوقي مشاوره به مربوط امور بهبود

پرونده از اطالعاتي بانک ايجاد با مثال براي آيد؛مي وجود به مردم و وکال با تريگسترده و ترآسان ارتباط امکان اطالعات، فناوري از استفاده با
 اليحه تواندمي. شودمي مطلع خود هايپرونده وضعيت و تعداد از سامانه، اين به ورود با وکيل هر وکال، براي دسترسي ايجاد و قضايي هاي

عالقه و تجربي و علمي اطالعات آوريجمع با توانمي همچنين  .شود مطلع سريع صورت به پرونده نتيجه از و کند ارسال را اشتنظيمي

 آزادي وکيل انتخاب به نسبت مردم هم و شود پردازش خوبيبه وکال عملکرد هم هاپرونده بودن ناموفق يا آميزموفقيت نتايج و وکال مندي
 بتوانند مردم شودمي باعث روزيشبانه و الينآن حقوقي مشاوره امکان همه از ترمهم شايد و نهايت در. باشند داشته بيشتري آگاهي و عمل

 .شوند معاف مستقيم مراجعات برخي از و کنند مطرح را هايشانپرسش الينآن صورت به

 

 هوشمند قاضي و وکيل  

 . دارد قرار کشورها برخي مجازي فضاي اندازچشم در نگارانهآينده امري عنوان به هوشمند قاضي و هوشمند وکيل ايجاد نهايت در

 

  

  



 مجازي فضاي در وکارکسب  اقتصادي هايفرصت
مي را آن خدمات و ينترنتا از استفاده. است شده بسياري گوناگوني و گسترش داراي اقتصادي حوزه در اينترنت از استفاده و کاربرد امروزه

 مشتريان براي يجديد بستر مجازي فضاي ديگر سوي از. دانست آن نگهداري و حفظ و مشتري کردن پيدا براي مهم بسيار ايرسانه توان
 . است امر اين هب کاربران استقبال از نشان اينترنتي هايفروشگاه افزايش. است کرده فراهم را کاال خريد و مقايسه آشنايي، جهت

 

 بازرگاني هايبنگاه و صنايع براي جديد تجاري هايفرصت ايجاد  

 پيوستن بپردازند، تجارت به رقابتي کامالً فضايي در و باشند داشته را پيشرفت و رشد امکان توانندمي اقتصادي فعاالن که هاييفرصت از يکي

 تنوع خاطر به و شودمي افزوده برتعدادشان روزروزبه که متقاضياني با نامحدود ارتباطي. است ديجيتال فضاي و اينترنت عظيم شبکه به

 افزايش ترونيکالک تجارت فوايد ترينمهم از يکي. شوندمي آن جذب بيشتر جانبي هايهزينه و وقت در جوييصرفه سهولت، محصوالت،
 .است ايفرامنطقه بازارهاي در توسعه و بيشتر مخاطبان جذب تجاري، هايشعبه

 

 اطالعات به سريع دسترسي  

 مشخص کدهاي صورت هب افراد. است شده ممکن نيز هاقاره حتي و کشورها ميان هاتبادل باالي حجم جهاني، دهکده به پيوستن با امروزه

 نام با که گذاريدمي دنيايي هب پا شما اطالعات عصر در. پردازندمي اطالعات تبادل به شما با چهرهبهچهره حتي مجازي دنيايي از و انددرآمده
 .است مختلف سني هايگروه با افراد همه براي کامل دانشگاهي تنهاييبه خود ولي يافته، شهرت مجازي

 

 واسطه حضور رفتن بين از  
 مستقيم ارتباط. وندشمي نيز قيمت افزايش باعث بلکه کنندنمي کمکي محصوالت کيفيت سطح افزايش و بهبود به تنهانه تجاري هايواسطه

 .است شده فراهم مشتريان و مشاغل صاحبان براي مجازي فضاي در که است امکاناتي از واسطه بدون و

 

  الملليبين سطح در ويژهبه کاال تبليغات هايهزينه کاهش  

 در ايفرامنطقه ازارهايب به ورود. ندارد وجود گسترده تبليغات به نيازي ديگر تجاري، بزرگ هايشبکه به اتصال يعني اينترنت به ورود با

 ايمنطقه و بومي ايفض از خروج گرتسهيل تجار و گرانصنعت مشاغل، صاحبان شناسايي با اينترنت که است امکاني جهاني بازاريابي جهت
  .است تجارت اي حرفه دنياي به ورود و

 

 168اينترنتي وکارکسب  
 که داشت توجه بايد  .شودمي انجام اينترنت روي شرکت فعاليت عمده يا همه که است اقتصادي فعاليت نوعي معني به اينترنتي وکارکسب

 مشتريان، با ارتباط خريدوفروش، مالي، بازاريابي، جمله از وکارکسب به مربوط هايفعاليت مجموعه به اينترنتي يا الکترونيک وکارکسب
 تجارت که حالي در شود،مي اطالق گيردمي انجام اينترنت شبکه طريق از که... و گذارانسرمايه با همکاري فروش، از پس خدمات

 .ستE-اBusiness  170 از ايزيرمجموعه خود، و است اينترنت از خريدوفروش به مربوط مسائل شامل تنها 169الکترونيک
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 اينترنتي وکارکسب مزاياي  

 جغرافيايي محدوديت نبود  

روش در. کند تحميل روکاکسب بر را اياضافه هزينه اينکه بدون است داده گسترش دنيا کشور 190 به را وکارکسب فعاليت حوزه اينترنت
 را مشکل اين ترنتاين اما باشد، داشته کاري محل جغرافيايي ايمحدوده هر در بايد مشتريان به خدمات ارايه براي هرکس کالسيک هاي

 . است اينترنتي وکارکسب مزيت ترينمهم جديد بازارهاي به دستيابي. است کرده برطرف

 
 زماني محدوديت نبود  

 سنتي هايروش در. باشد فعال تواندمي سال در روز 365 و هفته در روزهفت در ساعت 24 وکارکسب بنابراين است، باز هميشه اينترنت

 کسي الملليبين طور به اگر همچنين. بفروشد را خود کاالي و خدمات تواندمي( غيرتعطيل ايام و اداري ساعات) محدود هايزمان در فرد

 .بگيرد نظر در بايد جهان مختلف نقاط در را تعطيل ايام و ساعت تفاوت کند فعاليت بخواهد
 

 بودن هزينه کم  

 اداري، لوازم محل، هزينه سنتي هايروش در. است متداول هايکاسبي از ترهزينهکم بسيار اينترنتي وکارکسب يک نگهداري و اندازيراه

هزينه. يابدمي کاهش بسيار هاهزينه اين هافعاليت شدن خودکار و مجازي کار در که حالي در دارد، وجود غيره و کارکنان تجهيزات، انبار،
 .است چنين نيز بازاريابي و تبليغات هاي

 

 مالحظه قابل سرعت  

 برساند مشتري دست به ترسريع را خود کاالي و خدمات تواندمي هرکس شودمي انجام خودکار صورت به هافعاليت که موارد از بسياري در
 .شودمي پذيرامکان بيشتري خيلي سرعت با رسانياطالع همچنين و

 

 محصول قيمت کاهش  

 حذف. دهند کاهش را خود محصوالت قيمت توانندمي هاواسطه حذف دليل به نيز و هافعاليت خودکارسازي با اينترنتي وکارهايکسب
 . است اقتصادي فعاليت نوع اين مزاياي ديگر از تدارکاتي و معامالتي هايهزينه کاهش کاتالوگ، و بروشور چاپ، کاغذ، تهيه مانند هاييهزينه

 

 سازيسفارشي  

  .کنندمي فراهم را مشتريان تکتک سليقه براساس و سفارشي کامالً محصوالتي ارايه امکان اينترنتي وکارهايکسب بيشتر

 اضافه توانمي نيز است بزرگ شهرهاي معضالت ترينمهم از يکي که را  ازدحام و ترافيک زيست،محيط آلودگي کاهش موارد، اين همه به
 .است رفع قابل مجازي فضاي توسعه با که کرد

 

 اينترنتي وکارهايکسب انواع  
 است؛ متمرکز آنها فروش و «خدمت» يا «محصول» ارايه بر اينترنتي وکارکسب کلي طور به اما اند،متنوع بسيار اينترنتي وکارهايکسب امروزه

 :کرد بنديتقسيم زير عمده گروه 10 به توانمي را مجازي فضاي بستر بر هايفعاليت ترينمهم
 الينآن اجتماعات ايجاد -1

 مختلف کاالهاي حراج و فروش خريد، -2

 اينترنتي تبليغات -3
 ديگران به تخصصي مشاوره و خدمات ارايه -4

 آموزش و اخبار اطالعات، امپراتوري ايجاد -5

 مختلف افزارهاينرم ارايه و تهيه -6
 مديامالتي يا ايچندرسانه -7



 گريواسطه هايشبکه به پيوستن -8

 ميلاي به مربوط خدمات -9
 .مشترک گذاريسرمايه -10

 

  الكترونيک خريد  
 دهند،مي انجام اينترنت زا استفاده با خود خانه در مدرن، و سنتي هايفروشگاه از خريد و بيرون محيط به رفتن جاي به افراد که خريدي به

 «اينترنتي يا مجازي اهفروشگ» باشد اينترنتي کاربران به عرضه براي کاالهايي و خدمات شامل که سايتيوب و شده گفته «الکترونيک خريد»

بهمقرون و ساده بسيار خريد شيوه اين زيرا است، افزايش به رو اينترنتي هايفروشگاه و اينترنت از خريد جهاني سطح در. شودمي شناخته
 .است صرفه

 که بود مجازي ضايف در الکترونيکي فروشگاه اولين (Amazon)آمازون. شد مشهور و آمد ميان به اينترنتي خريد اينترنت، شدن همگاني با
 موفقيت پي رد. شدمي فروخته الينآن صورت به کتاب فقط سايتوب اين در ابتدا در. شد تأسيس( jeff Bezos)  «بزوس جف» سوي از

Amazon هاييپورتال سپس. کردند خود هايکتاب اينترنتي فروش به اقدام که داشتند وجود ديگري هايکتابفروشي 

 هاييوشگاهفر حاضر حال در. کردند مردم براي کتاب بر عالوه اجناسي فروش براي هاييکانال ساخت به شروع Msn و Yahoo همچون
 .هستند اينترنتي هايفروشگاه معتبرترين و ترينمعروف از Amazon و eBay همچون

 

  موردبي ترددهاي کاهش و وقت اتالف از جلوگيري   

 پست وسيله به و ندکن خريداري را نظرشان مورد کاالي توانندمي نظر مورد سايت شناسايي کد و حساب شماره يک داشتن با افراد اکنون

 و انرژي و وقت اتالف مد،آورفت هايهزينه. است اينترنت از استفاده شماربي هايمزيت از يکي تنها امر اين. بگيرند تحويل شانمنزل درب
 که چرا است موردبي هايديبازارگر ندارد خير نظر آن به نسبت خداوند که مواضعي از يکي. است رفته ميان از امروزه ديگر موارد از بسياري

 :شودمي خداوند از انسان غفلت باعث

 .است غفلت و خبريبي سراي بازار/  171غَفْلَه وَ سَهْوٍ دارُ اَلسّوقُ
 .است حق ياد از کمتر غفلت ترتيب اين به و بازار در انسان کمتر حضور باعث مجازي فضاي در خريد

 
  خريد امر در تسهيل   

 و وقت صرف و والنيط هايصف در ايستادن و رفتن بيرون جاي به خريداران. است ترارزان هاوقت گاهي و سريع راحت، الکترونيکي خريد

 و امن ساده، را ريدهاخ الين،آن خريد. کنندمي خريداري را خود نظر مورد خدمات يا کاال اندک، وقت صرف و سايتوب به ورود با هزينه

 .است کرده سريع
 

 
  اينترنتي خريد مزاياي ديگر   

 خريد براي جغرافيايي محدوديت نبود 
 روزيشبانه فروش 

 خريد روند سريع پيگيري قابليت 
 .ترراحت و ترصحيح خريد ريزيبرنامه 
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 فرهنگي هايفرصت 
 آگاهي و دانش ارتقاي  

 از يکي اينترنت. است بخشيآگاهي و شناختي نيازهاي نيازها، اين از ايدسته. کند برآورده را کاربران نيازهاي از بسياري تواندمي اينترنت
 در... و هاوبالگ دانشگاهي، هايسايت ديجيتالي، هايکتابخانه قالب در اطالعاتي هايبانک طريق از را زيادي اطالعات که است ابزارهايي

 مثال براي باشد؛ داشته خانواده افراد آگاهي و دانش به زيادي بسيار کمک تواندمي محيط اين از بهينه استفاده که دهدمي قرار افراد اختيار

 اعضاي روابط و تربيتي مختلف هايزمينه در اطالعاتي غني منابع به آسان و سريع دسترسي به توانمي خانواده، حوزه در اينترنت مزاياي از
 هايسايت از استفاده. کند کمک زوجين روابط بهبود به تواندمي هاآموزش نوع اين از استفاده که کرد اشاره همسرداري هايروش و خانواده

 172.باشد آگاهي تبادل و خانواده معضالت حل راهگشاي تواندمي نيز... و کودک مشاوره خانواده، مشاوره
 

 دين ترويج و تبليغ  
 تر،آسان بسيار طلبيمعنويت و پژوهيدين آن در که کرده فراهم نظيريبي بستر خاص، شکل به اينترنت و عام طور به اطالعات فناوري

 اطالعات دنبال به نفر يک حداقل جهان، در اينترنت کاربر نفر شش هر از «بارنا جرج» گفته بر بنا. است شده گذشته از ترمطلوب و بيشتر

 هايکاوش کل درصد30 تا 25 حد در را اينترنت در پژوهيدين ميزان که دارد وجود آمارهايي زمينه اين در .است بوده مذهبي و معنوي
 فناوري از گيريبهره ضرورت بيانگر همچنين و معنويت و دين به جهان جديد نسل اقبال و بازگشت نشانگر اين و اندکرده اعالم اينترنتي

 که دارد خود در را توجهي مورد هايفرصت دين ترويج و تبليغ تحقيق، حوزه در مجازي فضاي 173.است زمينه اين در اينترنت و اطالعات
 :کرد خواهيم اشاره آن از مورد دو به ادامه در

 

  اسالمي موضوعات انتشار و رسانياطالع    

 درصد که چرا است کمتر ايکتابخانه منابع به نسبت اينترنتي منابع سهم حوزوي مباحث و شيعي و اسالمي کالم موضوعات در که متاسفانه
 کمتر بسيار معتبر کتابخانه يک منابع حتي يا اسالمي منابع کل با مقايسه در اند،يافته راه اينترنت مجازي فضاي به که اسالمي منابع و متون

نمونه. برد نام دارند پيشرفته بسيار وجوييجست و پژوهشي هايقابليت که اطالعاتي هايبانک از توانمي موضوعات همين در هرچند. است

 شماره 1500 بر بالغ حاضر حال در که پايگاه اين مجالت بخش در تحقيق نتيجه «.است www.hawzah.net حوزه پايگاه ،هابانک اين از اي
 علمي مقاله نهصد حدود در ديني مطالعات و جديد کالم زمينه در فقط که دهدمي نشان است، اسالمي و علمي نشريه عنوان شصت از مجله

 irandoc.ir ايران علمي مدارک و اطالعات مرکز پايگاه به توانمي مفيد اطالعاتي هايبانک ديگر از. دارد وجود مختلف نويسندگان از معتبر و

 هايزمينه در فراواني مقاالت و هانامهپايان قبيل از کشور علمي رکود هزار230 به مربوط اطالعات ديگر و چکيده امروز به تا که کرد اشاره
 کشور نشريات اطالعات بانک پايگاه. است داده قرار عموم استفاده معرض در وجوجست قابليت ارايه با و کرده آوريجمع را ديني و علمي

www.magiran.com  موضوعات در نشريه عنوان 1090 در مندرج مقاالت عناوين در پيشرفته وجويجست امکان اکنونهم که نيز 
 خوبيبه حوزه اين در کمبود همه،اين با. است خصوص اين در استفاده قابل هايپايگاه از است، کرده فراهم را اسالمي علوم جمله از مختلف

 174.بگيرند جدي پيش از بيش را اينترنت فضاي از استفاده فرصت بايد پژوهاندين و عالمان پژوهشگران، محققان، و است محسوس
 

 

                                                             
1 7 2   http://mehrkhane.com/fa/news/10502 

 
1 7 3   http://www.bashgah.net/fa/content/show/25340 

 
1 7 4   http://www.bashgah.net/fa/content/show/25340 

 



 مكاتب ديگر نظرهاي با آشنايي    

 درباره تحقيق آورد، دست به باارزشي و بسيار اطالعات اينترنت از اسالمي خصوصبه و ديني موضوعات در توانمي که مواردي ديگر از 

 در نمونه براي است؛ اسالمي موضوعات مورد در غيرمسلمان شناساناسالم و شناساندين و مستشرقان غربي، متفکران آراي و هاديدگاه
بي اين، مانند و مهدويت و( الشريف فرجه تعالي اهلل عج) موعود مهدي حجاب، چون مسائلي مورد در غيراسالمي هايديدگاه درباره تحقيق

 متکلمان هايديدگاه و آرا در ريشه جديد کالم ويژهبه و شناسيدين مباحث ديگر دسته. است قيمتيذي و بديلبي منبع اينترنت ترديد

 آنان از برخي هايديدگاه که اندکرده ظهور زمينمغرب در گوناگون برجسته متکلمان و کالمي مکاتب امروزه دارند، ايرانيغير و غيرمسلمان
 از بيشتر بسيار اينترنتي، منابع که گفت توانمي جرأتبه موضوعاتي چنين در. دارد شيعي و اسالمي هايديدگاه با زيادي مشترک نقاط

 ساده و ارزان بسيار آن در اطالعات انتقالونقل و نگهداري که است موقعيتي مجازي فضاي.  ماست هايکتابخانه در موجود ايکتابخانه منابع

 تهديدي نگاه با نبايد و فرصت هم و شودمي محسوب تهديد هم اطالعاتي، جامعه اخالقي و تربيتي فضاي براي جهت اين از شود،مي انجام
فرصت مقابل در تهديدها کاهش براي يا فرصت به تهديد تبديل براي بايد چالشي فضاي اين در. داد حکم آن از دوري به و کرد ارزيابي را آن

 سرييک هم و داريم ثابت اصول سرييک هم ديني دعوت حوزه در که داشت توجه بايد. شد اطالعات انتقال و توليد صحنه وارد فعاالنه ها
... أَحْسَنُ  هِي بِالَّتي جادِلْهُمْ وَ الْحَسَنَةِ الْمَوْعِظَةِ وَ بِالْحِکْمَةِ رَبِّکَ سَبيلِ إِلى ادْعُ» شامل ديني دعوت ثابت اصول. دارد وجود اقتضايي اقدامات

 به تو پروردگار زيرا کن، مجادله آنان با شيوه بهترين با و بخوان پروردگارت راه به نيکو اندرز و حکمت با را مردم»: فرمايدمي که است 175«
روشن دليل و درست و صحيح گفتار حکمت، از مراد «.شناسدمى بهتر را يافتگانهدايت و است ترآگاه اندشده منحرف او راه از که کسانى

 نصيحت را آنها تو که دانندمى وضوحبه دشمنان که است پندهايى حسنه، موعظه. است قرآن آن، از منظور قولى به و است حقيقت کننده

 معاشرت حسن و مدارا و ماليمت و نرمى جهت از که روشى با «أَحْسَنُ هِي بِالَّتِي جادِلْهُمْ وَ». رسانىمى سود آنها به سخنان اين با و کنىمى

 به 176.کنند اجابت را تو دعوت زودتر تا بپرداز بحث و مناظره به آنها با ناراحتى، و درشتى هرگونه بدون است، مناظره و بحث طريقه بهترين

 طرف دو شدهپذيرفته هايفرضپيش با جدال همچنين و احساسات تحريک وسيله به اندرز و پند عقالني، استدالل و حکمت ديگر عبارت
 را پيام متدين کارشناسان حتي و هنرمندان برسد اجرا مرحله به اصول اين وقتي. است گفتاري ارتباط برقراري در ديني دعوت اصول جزو

 وجود به را ديني تبليغ بستر که ديني اطالعات انتقال و توليد به جديد ارتباطي هايفناوري از استفاده با و داده تطبيق مخاطبان شرايط با

 177.پردازندمي آورد،مي
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  اجتماعي هايفرصت
 انسان جمعي و فردي حيات هايعرصه همه بر غيرمستقيم و مستقيم صورت به که است ايرسانه هايفناوري ترينمهم از يکي اينترنت

 :است داده تغيير ار زندگي سبک و ارتباطات اجتماعي، تعامالت فرهنگي؛ و سياسي اجتماعي، هايعرصه تغيير از فراتر و گذاشته تأثير
 

 اجتماعي و خانوادگي حمايت و تعامل همدردي، براي کانوني  

 جامعه هايسختي که هاييمالقات و ديدارها زحمت و کندمي کم را هافاصله و بخشيده افزايش را خانوادگي ارتباطات و تعامالت اينترنت

 را شدن اجتماعي فرايند اينترنتي ارتباطات واقع در. بردمي بين از است، داده کاهش امروزه را آن تعداد و کثرت اجتماعي، و شهري مدرن

 178.بخشدمي افزايش را فرد اجتماعي سرمايه گونهاين و کندمي ترآسان

 

 فراغت و سرگرمي تفريح، براي محيطي  

 و ايجاد در مهمي نقش هارسانه فزاينده رواج کلي طور به. است شده افزوده فراغتي رفتارهاي مجموعه به اخير هايسال در اينترنت مصرف

 179.اندداشته فراغت و مصرف الگوهاي براساس اجتماعي هويت نوين هايشکل القاي
 و افراد بين باطاتارت برقراري غيرمنتظره کامالً امکان شد، بحث اشدرباره کتاب اين در مفصل که رايجي هايآسيب کنار در اينترنت

 با را شاناطالعات و ظرهان عقايد، توانندمي جغرافيايي مرزهاي از گذشتن با مختلف جوامع شهروندان امروزه،. است کرده فراهم را شهروندان

 تغيير در بيشتري گذاريتأثير پايه موبايلي اجتماعي هايشبکه و وب تحت اجتماعي هايشبکه ظهور بين اين در. بگذارند اشتراک به يکديگر

 .  اندداشته اجتماعي مناسبات
 

 

 اجتماعي هايمشارکت توسعه  
 واقعي دنياي در مشترک هدفي تحصيل دنبال به مجموع در دارند، يکديگر با که پيوندهايي با مجازي اجتماعات اين اعضاي که پيداست

 غيرمستقيم يا مستقيم صورت به شبکه اعضاي همواره اجتماعي، هايشبکه در. است فرهنگي يا اجتماعي سياسي، هدفي غالباً که هستند

 و ميزان بر اجتماعي هايشبکه توجه قابل تأثيرگذاري. شوندمي تشويق و تحريک اجتماعي زندگي در واقعي هايفعاليت در شرکت به
 مشارکت توسعه هدف با هاشبکه اين از توجهي قابل تعداد تازگيبه که است بوده حدي به مختلف جوامع در اجتماعي هايمشارکت کيفيت

 180.اندشده ايجاد خاص هايزمينه در مردم اجتماعي
 

 جمعي خرد تقويت و گيريشكل  
 ذهن و تفکر هقو پوياي و سيال جريان به جمعي خرد. است جمعي خرد شدن پديدار مجازي، اجتماعي هايشبکه مهم هايشاخصه از يکي

ابررايانه دنياي همانند. کندمي پايش و پردازش را اطالعات عظيمي، پردازشگر مثابه به که شودمي اطالق هاييمحيط چنين در حاضر کاربران

 تعامالت مدد به ماعياجت شبکه کاربران ذهن و تفکر نيروي آيد،مي دست به منفرد پردازشگر چندين ترکيب از آنها، پردازشي قدرت که ها
. آورندمي پديد باال پردازشي قدرت با عظيم نيرويي و شوندمي همراه و ترکيب يکديگر با اينترنتي ابزارهاي از گيريبهره و اينترنتي اجتماعي

 .کندمي تداعي ذهن در «دانند همگان را چيزهمه»: که را المثلضرب اين خوبيبه مطلب اين
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 مرد و زن حريم رعايت  

 روح فکري، امنيت اخالقي، عناصر به جنسي، هايويژگي به مربوط خاص حقوق حتي و طبيعي انساني، حقوق شمردن محترم ضمن اسالم
 شرايط در مردانه از زنانه هايمحيط تفکيک اولويت. است کرده کامل توجه معنويات، مسابقه ميدان در زن و مرد مشارکت و تقوا عفاف،

 اسالم معارف روح که است مسائلي از ،(نشود ضايع مهمي امر که صورتي در) عمومي اماکن در مرد و زن اختالط کاهش به توصيه و خاص

 از يکي امر اين تحقق براي مجازي فضاي کاربردهاي به توجه 181.کندمي تقرير و تأکيد را آن( آله و عليه اهلل صلي)پيامبر عملي سيره و
 و هابانک خريد، هايدرگاه مانند الکترونيکي ارتباطات پيشرفت با حاضر حال در. است گرفته قرار غفلت مورد ما جامعه در که است نکاتي

. دهند انجام و کرده پيگيري را شغلي و شخصي از اعم شانروزانه کارهاي دور راه از توانندمي راحتيبه کاربران اداري هاياتوماسيون توسعه
 . شود گرفته کار به نظارت و مراقبت شرط به خانواده بينان تحکيم و تقويت جهت در تواندمي مجازي فضاي نگاه اين با
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