


تولیدشده توسط انجمن مدرسان سواد رسانه ای و فضای مجازی
به سفارش معاونت تربیت و آموزش سازمان فضای مجازی بسیج مستضعفین



در یک نگاه

راهکارهای عمومی مبارزه با مفاسد اخالقی در فضای مجازی

راهکارهای اختصاصی مبارزه با مفاسد اخالقی در فضای مجازی

 و پورنوگرافیهرزه نگاری مبارزه با فساد

مبارزه با فساد تولید و پخش شایعه و دروغ

مبارزه با فساد ارتباط با نامحرم

مبارزه با فساد نقض مالکیت شخصی

مبارزه با فساد اعتیاد اینترنتی



راهکارهای عمومی



پیشگیری
اصل الگوسازی

اصل آموزش و آگاه سازی

اصل حاکمیت قانون

ایمن سازیاصل 

مسئولیت پذیریاصل 



مسئولیت پذیریاصل 

ازیمجوحقیقیدنیایدرمسئولیت پذیرفردهویت
.نمی کندفرقی

آنچهومی گذارداشتراکبهآنچهقبالدرراخود
.می داندمسئول،می دهدنظرومی کندالیک

برمجازیفضایدراوگفتارهایواقداماتمی داند
.استتأثیرگذاردیگران



اصل حاکمیت قانون

آموزه هاینبایدهایوبایدهاوقرمزخطوط:الهیقانونحاکمیت
.شودرعایتخانهدرمجازیفضایازاستفادهدربایددینی

یکبهانفرزندبابایدوالدین:رسانهازاستفادهقوانینحاکمیت
.برسندمجازیفضایازاستفادهقرارداد



اصل حاکمیت قانون

فرزندانووالدینقراردادموادبرخی:
استممنوعدستگاه هادرشدهرمزگذارییامخفیپوشهوفایلداشتن.
می شودبیشترمحدودیت هاشود،تحصیلیافتباعثفضااینازاستفادهچنانچه.

شودگرفتهنظردرافراداستفادهبرایمشخصیساعات.

استممنوعفیلترشکنازاستفاده.



ایمن سازیاصل 

نمازباافرادعاطفیپیوندایجاد
نیدیمراکزباعاطفیپیوندهایبرقراری

غیرهوبسیجپایگاهحسینیه،مسجد،مانند

حیاتقویت

ازدواج

گناهعاقبتعینی سازی



آگاه سازیاصل آموزش و 
آنکارکردهایودیجیتالرسانه هایچیستی

دیجیتالرسانه هایگردانندگانومالکانشناخت

بمناسپاسخیافتنبرایراهنمایییاآن هابرایپاسخداشتنومجازیفضایشبهاتازاطالع

آنتأثیرونفوذنحوهومعارضفرهنگشناخت

مشاورهومراجعهجهتدلسوزمتخصصانشناخت

وخبریهشداری،آموزشی،آگهی هایپخشوتولید
وصداوسیماوجمعیرسانه هایطریقازداستانی
آن هاردتأثیرگذارمشاهیروسلبریتی هاازاستفاده

ابمرتبطآموزشیکارگاه هایوکالس هابرگزاری
مدارس،مساجد،دررسانهفضایدراخالقیمباحث

.غیرهوفرهنگسراها



اصل الگوسازی

وسملموعینیاستتصویریالگو
استعالقه مندکاربرکهفردیاز

وگوالبهتشبهبا.باشداوشبیه
ومقامبهرسیدنبرایتالش

رافضائلازبسیاریاو،منزلت
ازبسیاریوکردکسبمی توان

.زدودرارذائل



راهکارهای عمومی

ن
ت و درما

مراقب
اصل مدیریت

جایگزین سازیاصل 

راراصل تدریج و استم



اصل مدیریت

مدیریت نیاز
مدیریت  

ابزار

مدیریت  

محتوا

مدیریت  

زمان و مکان



جایگزین سازیاصل 
،اسالمی-ایرانیفرهنگورسومآداب:

خانوادگیتعامالتوگفتگو

ارحامصله

همسایگانباارتباط

فرزندآوری

سالمتفریحاتوبازی
تقویتوداستان گوییوقصه

مطالعهفرهنگ

بومیبرنامه هایومحتواازاستفاده



اصل تدریج و استمرار

ای مجازی باید تربیت افراد متناسب با فضیلت های اخالقی برای استفاده مناسب و اخالقی از فض
.اتفاق بیفتد و همواره ادامه داشته باشدتدریجاً 



راهکارهای خاص



و پورنوگرافیهرزه نگاری ( الف

پیشگیرانهسیاست های 

یتقویت ایمان و باورهای مذهب

تربیت اخالقی

تربیت جنسی فرزندان

گروهی و هویت های تقویت 

حرفه ایاخالق 



هپیشگیرانسیاست های ادامه 

تقویت موقعیت خانواده

اوقاتغنی سازی اصالح الگوی 

فراغت

ب هشیاری دادن نسبت به عواق

اعتیاد به پورنوگرافی

و پورنوگرافیهرزه نگاری ( الف



ترک پورنوگرافی



تسهیل گرانهسیاست 

اناصالح فرهنگ برای دسترسی به ازدواج آس:
دائم

موقت

تعدد زوجات



سیاست های مقابله گرانه

تقویت حساسیت و غیرت 

عمومی

مقابله قاطع با مظاهر علنی

فساد

حرکت های  مقابله ویژه با 

سازماندهی شده



سیاست های درمان گرانه

ترویج فرهنگ توبه

بازپروری روانی و اخالقی 

افراد تحت نظر مشاوران 

کارآمد

تدریجی عمل کردناشتغالزمینه های ایجاد 



تدریجی عمل کردن
آنترکتصمیمبهبودنقاطع:اولقدم

خواستنیاریخداونداز:دومقدم

چطورورسیدیاینجابهچرااینکهکردن؛وضعیتمحاسبه:سومقدم

کشیدندستاآلنهمین:چهارمقدم
انه هاینشوفیلم ها،عکس هاتمامبردنبینازمحیط؛سالم سازی:پنجمقدم

تحریک کننده
می دهدقسوکاراینسمتبهرافردکهانگیزه هاییبردنبیناز:ششمقدم

 هایعکسوفیلم هاعشقی،رمان هایمانندمصنوعیتحریکاتازاجتنابیا
شهوت انگیز

غیرهوحواسکردنپرتشهوت؛اوقاتمدیریت:هفتمقدم

تقامتاسصورتدرخودبرایپاداشتعیینوخودکردنتشویق:هشتمقدم



سیاست های درمان گرانهادامه 

ازدواج کردن
داشتن برنامه 

تمام وقتفشرده و 

پرهیز از مطلق 

تنهایی
رادهتلقین و تقویت ا

پرهیز کامل از 

منحرفان



تولید و پخش شایعه و دروغ( ب

ی
پیشگیر

باال بردن قدرت استدالل و خردورزی عموم مردم

ر و غیرهتصویر و ترویج عواقب توجه به شایعات در سطح محلی و ملی به وسیله فیلم، سخنرانی، پوست

عمومیحوزه های تضمین آزادی بیان در 



در مقابل شایعه چه کنیم؟



!وارسی کن

بَیَّنُوا أَن  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَ»
:  مْ نَادِمِینَتُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُ

رى اگر فاسقى برایتان خباید، اى کسانى که ایمان آورده
ب گروهى را آسیبه نادانى مبادا کنید؛ نیک وارسى آورد، 

«.شویداید پشیمان از آنچه کرده[ بعد]برسانید و 



...چون و چرا کردن

چراوچونقدرتوخردورزیکهمیزانهربه
رشدبرایزمینهشود،کمجامعه ایدرکردن

.بودخواهدفراهم ترشایعات



سیاست های درمان گرانه



ارتباط با نامحرم( پ

انهپیشگیرسیاست های 

آگاه کردن نسبت به عواقب

(علم آموزی)اینگونه روابط 
یقتربیت فرهنگی و فکری عم

به رسمیت شناختن نیاز به

رابطه



داشتن وقار در ارتباط مجازی



ی
ی درمان

راهکارها
اصل تدریج

جایگزین سازیاصل 

تعالی خواهیاصل 



اصل تدریج

 فراموش کردیک ساعته را نمی توان چندساله و چندماهه رابطه.

ننده خواهد بودبرگشتن های یکباره اگر مبتنی نشود بر تفکر و استدالل محکم، شک.

تحکیم و تقویت استدالل های ترک رابطه، همواره باید نوسازی شود.



جایگزین سازیاصل 

برطرف کردن موانع فکری و فرهنگی ازدواج دائم

برطرف کردن موانع فکری و فرهنگی ازدواج موقت

برطرف کردن موانع فکری و فرهنگی تعدد زوجات



تعالی خواهیاصل 

 روی نسل کاربر فضای مجازیپیش تازه و بلند افق های باز کردن

پرت کردن حواس کاربر از شهوت رانی به آرمان های بزرگ

 زمینه های وسوسه گراز بین بردن



در ارتباط مجازیخویشتن داری 



راهکارهای نقض مالکیت شخصی( ت

تسرقت مالی، فکری و معنوی در فضای مجازی همچون فضای حقیقی قبیح و حرام اس.



اقدامات 

رانهپیشگی

نه  باالبردن هزی

تخلفات

تقبیح منش

عیارانه

استفاده از  

فناوری های  

روزآمد



تقبیح منش عیارانه

 می گیرند و به فقرا و به زور برخی چون عیاران از ثروتمندان
.نیازمندان می رسانند

 ار  توجیه مناسبی برای انتشگروه ها ثروتمند بودن اشخاص و
.نیستمحصوالت شان غیرقانونی 



روزآمدفناوری های استفاده از 

ترونیکالکنسخهنداشتنوکاغذیکتاب هایقیمتبودنگران
.استکشورنشرصنعتبرایبزرگیعیب

برسد،مخاطبدستبهمناسبقیمتباالکترونیکنسخهاگر
.می رودسودجویانسراغکمتر

نضمآنالین،پخشیامطالعهسایت هایراه اندازیبامی توان
.کردمحافظتآنازمحصول،هزینه هایازکاستن



اقدامات 

درمانی

ه نفرهنگ سازی 

شار گفتن به انت

غیرقانونی

اس مکاتبه یا تم

و ه کپی کنندبا 

انتشاردهنده

برخورد قاطع و

سریع با 

متخلفان



اعتیاد اینترنتی( ج

راهکارهای 

نهپیشگیرا

ادهاستفزمان بندی 

پرهیز از 

وبگردی های 

بی هدف



استفادهزمان بندی 
برای کارهای الزم و ضروری سراغ فضای مجازی بروید.

 داشته باشیدحتماً زمان بندی برای مدت زمان استفاده.

 وقتتان را مصروف آن نکنیدپیش بینی شدهبیش از زمان ،.

 وید، خارج نشرفته ایدمواظب باشید از مسیر هدفی که برای آن به فضای مجازی.



وبگردی های بی هدفپرهیز از 

برای هدف مشخص و الزم وارد فضای مجازی شوید.

 و صفحات نچرخیدشبکه ها در بی هدف.



راهکارهای درمانی
آگاهی از مدت زمان استفاده

شناخت احساسات

استفاده از تکنیک های مدیریت زمان

تدریجی عمل کردن

مناسبسرگرمی های جایگزین کردن 

درست کردن کارت های یادآوری


