
  

 

 میالشخمن الشخ هللا بعم 

 

 آسیب های اجتامعی رایتل
 

 نیرشف الذ نیذخعیظ دکرتمفاخبه با 

 

اص دا  یبویتشک یا مشبوو،  ااهه یاپشاتوس  ینعل ظوم تلفن همشاه اظت که به ادعا یبشنذ اختفاـ «تلیسا»

هوؼومنذ   ای تلفن خشدمنذ یمخفف تلفن ا مجموعا به معنا« تل»خشد ا هوػ  ا  یبه معنا «یسا»کلمه 

« تلکوام نیتوام»رشکوت  ینوام تجواس  «تولیسا» گش ید انی. به باظت شانیمعشّف نعل ظوم تلفن همشاه دس ا

بناظت   شان یاپشاتوس نعل ظوم تلفن همشاه دس ا نیاظت که به عنوان اال «یاجتامع نیظاصمان تام»اابعته به 

 کنذ. عیدس کؽوس توص سا یفنااس  نیا یکاستها میالصم  ظ یها شظاختیص نیپغ اص تام

 نیا نیتش اختامال بشجعته یش یاظت. متاط تفو نیاص خذمات به مؽرتک یعیاظ فیاسائه ط یمذع تل یسا

بوه خعوا   نیمؽورتک یبوشا یذیوا تجشبوه جذ ؼوود  یدس کؽوس عشله م باس نیاال یخذمات اظت که بشا

 :لینعل  به دل نیاظت که ا نی. ادعا اذیآ یم

 ها   ه انتقال دادباال دس  تیرسعت ا عشف 

  نرتنت یبه ا یدظرتظ یرسعت باال  

 بانذ   یاظعت پهنا 

 ذ یجذ یها یاص فنااس  یبانیاتفال به ؼبکه ا پؽت یرسعت باال بشا  

 دظت   نیاص ا یا امکانات ا خذمات 

سا بوه  شیوخوذمات ص ه یواال یانوذاص  دس مشخلوه ساه تولیاظوت. سا نیؽویپ یاستبواط یها یفناسا  اص تش رشفتهیپ

 داده اظت:  ذینو نیکمؽرت 

 یمتاط ـوت افتیاسظال ا دس   

 یش یمتاط تفو افتیاسظال ا دس   

 کوتاه   امیپ افتیاسظال ا دس 

 یا چنذ سظانه امیپ افتیاسظال ا دس   

 خشکت   نیبا رسعت باال ا دسخ نرتنتیاتفال به ؼبکه ا 



 تلفن همشاه یگوؼ یبش سا  یش یتفو یها پیکل افتیا دس ذئویامکان دانلود ا   

 تلفن همشاه  یها یگوؼ یبش سا  یونیضیتلو شیتفاا افتیامکان دس 

 بش بعرت تلفن ؼبکه تلفن همشاه.  تالیجید یاسائه انواع مدتوا ا 

دس صموان  ظاصد یاظت که ؼام سا قادس م تلیمتفاات ا مختق ؼبکه سا ذ یاصخذمات جذ یش یمتاط تفو

ـوفده  یبفوست همضمان بش سا  ضیمخاطب سا ن شیتلفن همشاه  عالاه بش تبادل ـذا  تفو قیمتاط اص طش

اص  عتیتنها کاف  یش یاظتفاده اص خذمات استبا، تفو ی. بشاذیتلفن همشاه خود مؽاهذه کن یگوؼ ؾیمنا

که بوا  یمخاطب نیسا داؼته باؼذ؛ همچن یش یمتاط تفو یبشقشاس  تیکه قابل ذییاظتفاده منا یدظتگاه تلفن

 داؼته باؼذ. اسیختامکانات سا دس ا نیهم ذیبا ضین ذیسسا دا یش یمتاط تفو یقفذ بشقشاس  یا 

 تلیسااج سااختاملی  یامذهایپ

ا  ایومضا یبوه عوالاه بشخو نیؽویدا نعول پ بیوتلفن همشاه  ااجذ همه مداظن ا معا کیبه عنوان  تلیسا

همشاه  اص تلفن انیسمض اظتقبال ؼا انهیگشا کاسکشد یکشدیمندرص بفشد اظت. ػالب کاسؼناظان  با سا بیمعا

مثبوت  جیسا دس آثواس ا نتوا یفوشد انیوم اتدس خوصة استباطو ینوعهوس استباط یها یاص فنااس  یکیبه عنوان 

سظانه دس جهان  نیتولذ ا خیاص تاس نکهیبا ا انذ. کشده یابیمتنوع آن و اسص یبیآظ یامذهایسػم تبعات ا پ به و

مثبوت ا  یآثاس ا تلقو نیبه هم هیظو کیتوجه  لیاما به دل گزسد  یمن یادیصمان ص شانیاساد آن به ا ضیا ن

 یسا دس صنذگ یمثال یب گاهیخفوـا  جا یاستباط یها یعموما ا فنااس  یاص تکنولوه  دمتودة مش  یرصفا ابضاس 

اظوت کوه  یبوه خوذ نکیا یاابعتگ نینفور ا ؼذت ا نیا بیعموم به خود اختفاؿ داده اظت. رض

ملمووط   یخیتجشبوه تواس نیو. بوا اسجواع بوه اسظوذ یه نغش مومعتبعذ ب اسیبع ل یبذان موبا یتفوس صنذگ

 لیودال صد. نیسا تخمو تلیهمچون سا رشفتهیا پ ذیجذ یهایاص فنااس انیب نفور ا اظتقبال ؼایرض توان یم

   :کنم یاص آنها به اجامل اؼاسه م یمتعذد اظت که به بشخ شانیتلفن همشاه دس ا یاظتقبال ؼگشف اص فنااس 

 همه(  یساخت آن بشا هیامکان ته ایآظان ) یدظرتظ 

 یاظتفاده ا کاسبش  یظادگ  

  خذماتتنوع  

 ( یبودن خذمات )به لداظ اقتفاد نهیهض یب یبودن ا دس مواسد نهیهض کم 

 (کنذ یم جادیفشد ا یبشا یا ژهیبودن )که تعلق خاطشا یافشد یخفوـ 

 مذسن  یصنذگ یرضاستها 

 یرضاس  یها تیلفعا یانجام بشخ یدس اقت بشا ییجو کمک به رصفه  



 ی)تجاس  ؼاتیاموس همچون تبل یانجام بشخ یشامقشان به رصفه بودن ب ای یمال یها نهیکاهؾ هض  

 ( یسظان اطالع ای یمزهب  یاظیظ

  رسعت عمل 

 ها مثل پعت  ااظطه یخزف بشخ یابی امکان 

  به استباطات چهشه به چهشه  لیمتا ایکاهؾ امکان 

 یش یگ دس قالب طنض ا خشده ین ا فشهنگ عمومنقذ معوالن ا دالتمشدا یابی امکان 

  همچوون  یظون یگشاههوا یبشخو یبوشا ژهی)تلفن همشاه بو یرسگشم جادیا ا ػتپشکشدن ااقات فشا

فاقوذ  ایتعذاد  کم یها ظاکن دس خانواده ای شیگ ا گوؼه یجوانان ا نوجوانان ا باالخق افشاد منضا 

 یکاسبش بواص  یهمذم ا مونغ  سا بشا کی معمول  نقؾ یعالاه بش کاسکشدها  یمیاستباطات ـم

 کنذ  یم

 دس فشد  تیا فشد اظتقاللاخعاط  تیتقو 

 ا انهیجو لزت یها یا هواخواه یاػشاك ؼهوان یبشخ نیتام…  

بوه ؼوخق  ضیون ییها بیآظو  یهوش نووع کواسبش  ؾیکشد که به مواصات افضا توان یانکاس من گشید ظوی اص

 قواتیابوتال  بوه آن  مطالعوات ا تدق وعیؼ لیکه امشاصه به دل کاسبش  مخاطبان ا جامعه کل متوجه اظت

داسد.  عوهیدس مقا یؽرت یب یبیا بعذ آظ تیکاسبشدها خعاظ یسا به خود معطوف داؼته اظت. بشخ یفشااان

سظوانه ا  نیواص آنکوه بوه ا ؾیا معائل موسد ادعوا  بو ها بیاص آظ یا که بخؾ عمذه عتیبه رکش ن یاص ین

مزکوس بش ندوه  یها بیآظ نیتش . عمذهگشدد یاص آن بشم یبو، باؼذ  به ندوة کاسبش آن مش  یاقتمائات رات

 فهشظت منود:  لیدس مواسد ر توان یاظتفاده متعاسف اص تلفن همشاه سا م

 ییفشدگشا تیتقو 

  یادیواستباطات  که آثاس ص ؼذن ینیماؼ یانی)ا به ب یفشد انیاستباطات چهشه به چهشه ا م کاهؾ 

 افشاد داسد( یش یپز دس فشهنگ

 یبوشداس  لمیف  یبشداس  عکغ تیقابل قی)اص طش گشانید یخفوـ میا تعشك به خش یناامن جادیا  

 بوه گواه کوه …ا عاتیا پشاکنؾ ؼا ذیافشاد  تول یا خانوادگ یلبط ـذا  انتؽاس ارساس خفوـ

 منجش ؼذه اظت.  نیصاج ییبه جذا یدس مواسد یعن ا خت ظو   خانوادگی اختالفات بشاص

 دس  دهنوذ؛ یخوود قوشاس مو ییجو لوزت لهیهتک خشموت افوشاد سا اظو اص کاسبشان یا عذه أظفانهمت

اظوت. دس  افتوهی یتّسو  ضیجامعه ن ییالگو یها به افشاد ؼناخته ؼذه ا چهشه ها  یباص  نیا یمواسد



ا اعتقوادات ا اخعاظوات  ینوید یها بوه اسصؼوها یؼکن خشمت نیمواسد  متاظفانه دامنه ا یبشخ

 ؼذه اظت.(   ذهیهم کؽ اتیدم ا خوصه مقذظات ا قذظمش  یمزهب

 گشان ید یبشا یتلفن یها مضاخمت جادیا  

 الوطشا     ی)کوه بوه افسودگ یکاسبشان افشاط یبشا یؼذگ یرشط یا نوع یمجاص  ادیاعت خفول

  ؼود می منجش …ا یجعم یهایامسیانضاا  ابتال به انواع ب  ییاؼتها کم

 افشا یاقت ا انشه  عیتم   

 هوش  افوتیکه ػالبوا پوغ اص دس یجاناتیمکشس )ا ه یاساد ؼوکها قیاص طش یبهذاؼت ساان ذیتهذ

  (دهذ یبه افشاد دظت م امک یپ

 دس منواص  یبلنوذ ا ناهنجاس)کوه ختو یبا ـوذاها یها تنوع صنگ قیاص طش یبهذاؼت ـوت ذیتهذ

بوش آثواس  ػالبا معتهجن )که عالاه یها یقی(  پخؾ موظگزاسد یجامعت هم عموم سا ساخت من

  ؼود( یموجب م ضیسا ن گشانیفشد کاسبش  مضاخمت د یبشا یبیتخش

 یمطالعات ـدت ادعوا ا فشااانو یمعتاد که بشخ انیآموصان ا دانؽجو دانؾ ی)بشایلیتدف افت 

 آن سا باثبات سظانذه اظت( 

  تووهامت اص  ییایبذاس داؼته ا دس دن اتیپوچ )که افشاد سا اص توجه به ااقع ییگشا ا لزت یرسخوؼ

 ( ظاصد یاس م ػوطه یا لزات آن

 دس  عاتیمضخشفوات ا ؼوا ات یوهجو عیوا انتؽاس رس ذی)که به تول انیب یدس آصاد یختگیگع لجام

 (ظطذ جامعه 

 قشآن اؼاعه فدؽا   شیا به تعب یشاخالقیا ػ کیمولوعات اسات وعیؼ ضین ا 

کموک  یاخوال  عمووم یادهوایبن یجوذ فیبه تموع تیالع نیمنجش ؼذه اظت. بذان ؼک  ادامه ا

دس خمووس داظوتان ا دس خلووت بوا هوم  یسا که خت یجنع یها اص جوک یخواهذ کشد. ػالب افشاد بشخ

دهنوذ(  اخعواط  یاؼواعه مو عیاظ شاهیا دس ت یکشاهت داسنذ  بشاخت اآن رشم  انیخود اص ب یها یمدفل

)مثل ساابط  ؼود ین سا مانع مامکان تدقق آ  یعشف یها تیکه مدذاد یاستباطات یدس بشقشاس  ؽرتیب یآصاد

اص آن  ییها دس کؽووسکه منونوه یتیمؽکالت ا معائل امن جادیبا جنغ مخالف(  ا یشاخالقیعاؼقانه ا ػ

 یباال  تیا قاعذتا جارب یش یتفو یژگیبه اعتباس ا تلسای من  بضعم …بش همگان آؼکاس ؼذ ا ۸۸دس فتنه 

خواهوذ کوشد.  انیا گعرته دامنه آن کموک ؼوا ها بیآظ نیا قیا تعم ذیاقوع ا تؽذ یبه فشااان  یکاسبش 

 مثل  ها بیآظ یبشخ یبشا

 افشاد  یخفوـ میاساد به خش لیتعه 



 یاستباط یها ظو  اظتفاده 

 یاندشاف یها نهیبه انتخا  گض کیا تدش ناظوظه ؼذ  

 یا اطالعات یاخالق تیبه مخاطشه افتادن امن   

 یا اجتامع یاخالق یهایگعرتػ ناهنجاس  

 ها  اص ظو  عن یشخب ذیتؽذ 

 خانواده ا ادیبن یجیؼذن تذس ظعت…  

بوه  وعمتنو یهوا تیقابل یداسا یهوا یگوؼو یجیاظوت. اساد توذس ینیب ؾیقابل پ یؽرت یب یاقوع فشااانی

ا  ضیانگ ظنخ اؼتؼاالت اظوظوه نیا یبشا یؽرت یب یها نهیصم ها  شظاختیص یفیک یا استقا  مواصات گعرتػ

 پشمخاطشه فشاهم ظاخته اظت.

 بوده که با  نیکؽوس همواسه ا یا کاسگضاسان فشهنگ شانیػالب مذ هیا توـ یتلق البته

 یظاص  فشهنگ  

 یکاسبش  یها آموصػ مهاست  

 یا ظواد سظانه ؾیافضا  

 ا عواسك مدتمل  ها بیمعتمش دس خفوؿ آظ یده ا هؽذاس یسظان اطالع 

 یفن یاعامل کنرتلها  

 یطیمد یها ها ا مشاقبت نغاست ؾیافضا  

 یا ا بلوغ خشفه یانذاص  بهش تج  

 ا  یؼذگ یعاد… 

آمذ ا اص امکانوات  قیفا هایتکنولوه نیا یبیآظ یامذهایاص پ یتوجه بخؾ قابل ایبش همه  توان می اجامال

ا  ها هیخفووؿ کوه توـو نیوبهشه گشفت. قمواات دس ا ضیآن ن شیناپز نیگضیا خذمات متنوع ا بعما جا

 یامذهایاص جمله تلفن همشاه ا پ یاستباط یهاینوعهوس تکنولوه یاه مزکوس دس مواجهه با موج یساهکاسها

 . میگزاس یاام یا اجذان جمع یکاسا ا موثش بوده سا به افکاس عموم ضانیمخش  آن  به چه م

  لیمعموال به دل ضین یسظم یا کنرتلها ییقما یها اهشم

  ا قواعذ مفو   نیلعف قوان ایفقذان 

  فقذان لامنت اجشا 

 خذ ا خرص اندشافات  یب عو یکرثت ا ؼ 

 داؼنت اص ػالب اندشافات  مجشمانه شیػ یتلق 



 هایػالب ناهنجاس ؼذن یعاد  

 کؽف ا ؼناخت عوامل  یذگیچیبعما پ 

 ا فشاس اص قانون   هایکاس یامکان مخف 

 ذ ا کؽف سانذ نهیپشهض   یجاس  یها بودن ـس

 بشخوسد با متخلفان  یمناظب بشا یفقذان ساهکاسها 

  یا اخعاط ظلب آصاد یافکاس عمومتشط اص ااکنؾ  

جوا  کواسکشد ا  چیکه دس ه شانینه دس ا  یمؽخف میجشا یدظت  تاکنون جض دس بشخ نیاص ا یا مدزاسات

 موثش نبوده اظت.

ؼوبکه  بوه  نیوبوجود آموذه دس خفووؿ ا یفشهنگ یها تیمعتقذاظت که عمذه خعاظ تلیسا یاپشاتوس 

کنورتل داسد.  تیواظت ا مؽاسکت معئوالنه کاسبشان  قابلآن مشبو، اظت که آنهم با خ یش یتفو غیرسا

 یبیآظو یامذهایا پ یکه طشح ظوال ا دػذػه دس خفوؿ عواسك فشهنگدانعت  ذیخفوؿ با نیدس ا

موظعوه ااسد کننوذه ا دس مووسد  ایواص آنکه بوه رشکوت  ؾیب  یآنهم دس ظطذ مل یااسدات یتکنولوه  کی

 قیمجوص ا تخف یامتوجه اظت که با اعط یعئوالن ا کاسگضاسانمتوجه باؼذ  به م تلیسا یظوال  اپشاتوس 

تجشبه نؽوان داده کوه  ا یانذ؛ ثان کشده ذیا مته یسا به کؽوس بعرتظاص  هایتکنولوه نیاساد ا نهیامکانات  صم

سا بوه خوود  شاظوهایا ا ها بیکنرتل ا مشاقبت اص خود دس مقابول آظو تیکه معئول ییا ساهکاسها ها هیتوـ

نذاؼته ا ػالب کاسبشان  معموال گوػ  ییاساؼود  ک یاس کشده  دس عمل چنذان که تفوس ماؼخاؿ ااگز

که تا  نرتنتیا قیاص طش یش یبا استباطات تفو تلیسا عهینذاسنذ. مقا ها هیظنخ توـ نیا ذنیؼن یبشا ییؼنوا

 داؼت  با توجه به  انیجش ؾیکم ا ب ضین نیقبل اص ا

 مدذاد  یدظرتظ 

 ها شظاختیلعف ص  

  نییعت پارس  

 نعبتا باال  نهیهض 

 ینعب یش یپز کنرتل  

 یا لعف ظواد سظانه  

 اظت.  اجه یب



ا تنووع  اسیبعو یها جاربوه لیوبوه دل هوا یظونخ تکنولوه نیوکه اکرث کواسبشان پشاپواقشؿ ا عتین یذیتشد

 یظن تیموقع یکه به اقتما یکؽوس هعتنذ. گشاه تیجمع تیاکرث یعنیقرش جوان ا نوجوان  ها  تیقابل

 همچون یا مختفات ها یژگیص اا

 یطیمد یها لعف تجشبه  

 یش یپز عکیقذست س  

 یاخالق تیلعف خعاظ  

 عیرس یش یپز شییا تؼ یتلّون مضاج  

 طیاص کنرتل خانواده ا مد ینعب یآصاد  

 یفشاػت کاف  

  ادیص هیقابل تخل یانشه  

 یدیا تفش یکمبود امکانات فشاػت  

 ػت پشکشدن ااقات فشا یلعف فشهنگ مطالعه بشا 

 ؼوؼل  اصدااج  ظوبک   یلیمؽکالت توانفشظا دس خوصه انتخا  سؼوته تدفو یبا بشخ شبودنیدسگ

  ؛ …ا یتدشک اجتامع  یصنذگ

 نعل   نیا نهیبه تیدس تشب یا فشهنگ یتیتشب ینهادها کاسایی لعف 

 قرش   نیا یها اصیمناظب ا متناظب با ن یا عشله مدفوالت فشهنگ ذیلعف امکانات دس تول 

 ؛ …بودن ا یا خاسج یلدؼمنان داخ یمختلف فشهنگ یها انواع توطئه دس معشك  

اص نوع دسدظرتط ا  ژهیبو یا سظانه ادیاؼتؼال ا اعت یبشا ییباال ا یا اؼت یآمادگ ؼک  بی اظت  بشخوداس

 وعیخوود داسد. گعورتػ ا ؼو یاصهواین یا اسلوا اتیومنو نیتوام یآن همچون تلفن همشاه بوشا نهیهض کم

کشده  بیتشػ ییا همنوا ییکه افشاد سا به همعو کنذ یم جادیسا ا ییها  سفته سفته فما سظانه نیاظتفاده اص ا

مخوالف ا  یهوا هموواسه قوادس اظوت توا اساده یطینشم مد یدهذ. فؽاسها یم ؾیمخالفت سا افضا نهیا هض

 یظوواصد. ػالووب نوجوانووان اجوانووان بووه اقتمووا عیووهووم ؼکعووته ا منقوواد ا مط دس جایناهمعووو سا تووذس

 .عتنذین یطیمد یظنخ فؽاسها نیبه مقاامت دس بشابش ا دسدظت  قا نیاص ا یفو  ا عوامل یها تیمدذاد

 لیوقب نیوا شػیبه پز یاافش  ا یهمچنان اؼت ش یناپز اجتنا  شایانکاسناپز یها بیآظ لیقب نیبشػم تشتب ا

 لنذیخفوؿ دخ نیدس ا یبضعم من عوامل متعذد. ؼود یمعئوالن ا مشدم مؽاهذه م انیدس م هایتکنولوه

 :کنم یاص آنها باجامل اؼاسه م یکه به بشخ



 یبوا کؽووسها یا متوذن یخیتواس یها فاـوله عیبه توظعه کؽوس ا پشکشدن رس ذیخشؿ ا الع ؼذ 

  رشا یپ

 یدس جامعه جهان تیاص عمو یناؼ یعیا طب یکامل اقتمائات قهش  شػیپز  

 اصها یسفع نمذسن دس  یهایگونه تکنولوه اعجاص ذستمبالؼه دس ق  

  ژهیمووذسن بووو یهووایتکنولوه شیناپووز لووعف توجووه بووه اقتمووائات ا عووواسك اجتنا  ایووعووذم 

  یا سظانه یهایتکنولوه

 ییاسظطو یشاثیبه عنوان م یاص تکنولوه  یابضاس  یػلبه تلق  

  ػلبوه  گوشید انیا به ب رشب یفشهنگ ا نقؾ ا کاسکشد آن دس صنذگ گاهیلعف توجه به جا ایعذم

  ییگشا بش فشهنگ ییگشا متذن

  تعواهل دس بشخووسد بوا کاسکشدهوا ا  ایوا ػفلوت  یمثبت تکنولووه  یبه کاسکشدها هیظو کیتوجه

 آن  یبیعواسك آظ

 یتکنولوه  یعواسك قهش  یش یپز اعتقاد ساظخ به عالج  

 یوه تکنول یها بیبا عواسك ا آظ ییاسایمبالؼه دس قذست ا توان فشد دس سا  

 یفشهنگ ینهادها ایها  ا خانواده به افشاد ها بیآظ تیشیاسجاع مذ  

 جامعه  یا اخالق یفشهنگ یدس قبال رضاستها یعذم توجه به نقؾ ا سظالت دالت اظالم 

 یمناظب قبل اص اساد هش تکنولوه  یفشهنگ یها شظاختیص ذیعذم بزل توجه به رضاست مته  

 یابضاس  تینعقال  یبه اقتما ها بیآظ شػیپز بشػم ها یکشدن تکنولوه  یمقشان به رصفه تلق  

 کؽووسها بوه  بیودس تشػ یا خواسج یا ظوداگشانه عوامل داخل یا اػشاك ماد ها ضهیػفلت اص انگ

 .ها ینوع تکنولوه  نیا شػیپز


