
 

 کودکان تربیت و تعلیم در مجازی فضای شناسیآسیب
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 چكیده
 مجازی فضای و دارد نفوذی قابل مرزهای که است اجتماعی نهاد مهمترين خانواده
 بروز موجب خانواده کانون به مجازی فضای ورود لذاکند؛  رخنه آن در است توانسته
 از هدف.  است شده کودکان ويژه به خانواده اعضای هاینقش و هنجارهـا  در هايیآسيب

 در که بوده است کودکان تربيت و تعليم در مجازی فضای هایآسيب بررسی تحقيق، اين
 مورد خانوادگی زندگی اخالق و آداب با رابطه در را اينترنت منفی پيامدهای و آثار آن،

 روش و تحليلی -توصيفی صورت به تحقيق نيز علمی روش. است داده قرار بررسی
 علمی اطالعات منابع و هاپايگاه در جستجو و ایکتابخانه صورت به مطالب آوریجمع

 هایآسيب اينترنتی مجازی فضاهای گسترش دهدمی نشان پژوهش نتايج .است بوده اينترنتی
 اخالقی هایآسيب جمله از؛ است کرده ايجاد کودکان تربيت و تعليم زمينه در اگونیگون

 و شبهات القای و دينی باورهای تضعيف اخالقی، غير منابع به آسان دسترسی همچون
 و اجتماعی انزوای مجازی، فضای به اعتياد مثل شخصيتی هایآسيب؛ هاارزش تعارض

 الگوی تغيير خانوادگی، ارتباطات کاهش ز قبيلا خانوادگی هایآسيب ؛ ووقت اتالف
 ها.نسل شکافخانواده و  در قدرت تعادل رفتن بين از فرزندان، و والدين ميان تعامل

گاهی و شناخت کنار در والدين نظارت و هدايتبنابراين،   روی پيش هایآسيب  از آ
 .آن است هایآسيب رفع راهکار بهترين مجازی فضای

 شناسیمجازی، آسيب عليم و تربيت، کودکان، فضایت اژگان کلیدی:و 
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 مقدمه
توانسته است  یروابـط اجـتماع یفـضا از یبه عنوان نسل جديد یمجاز یفضا

 مردم نفوذ کند.  ی، به سرعت در ابـعاد گـوناگون زندگاندک رغم عمریعل
 یمتفاوت در فضا یاجتماع یهامختلف و از گروه سنين در یمردم بسيار

از اين طريق  ی،واقع یبـسيار دور در دنيا یهـااند و از فـاصلهآمده کنار هم یمجاز
طريق اينترنت  با ديگران از یارتباط یها. امـروزه روشکنندیم با هم ارتباط برقرار
کوتاه، چت  یها، پيامالکترونيک پست هايی از جمله؛ روشافزايش يافته است

 ...هـا ویها، بـازها، وب پايگاهروم
 ی، فضایاماهواره یهاخـود مواجه با شبکه یها در سـبد فـرهنگامروزه خانواده

 فرايند از یکه هر کـدام بـه نوبه خود بخش هستندپيشرفته  یهارسانه ی ومجاز
 یامـاهواره یهـاشبکه از یبعضبه طوری که  انددر خانواده را هدف گرفته یگذاراثر

 یهاپيام مشترک برنامه و اندنهاده خانواده مقوله بر را خود کزتمر یتخصص بـه طور
گسيخته در مقابل  لجام سامان ویب یهـايترويج خـانواده از: اندعبارت هااين شبکه

 جـلوه دادن یخيانت همسران به يکـديگر، عـاد یسازیساختار خانواده، عاد
و  ازدواج یبه جا یباشرهنگ همدختر و پسر پيش از ازدواج، ترويج ف یجنس روابط

 1.دختران یجلوه دادن سـقط جـنين برا یعاد

 مفهوم فضای مجازی
ساز فضاهای اجتماعی جديد شده و مجموعه پيشرفت و توسعه فضای مجازی، زمينه

ای از اجتماعات مجازی را به وجود آورده است؛ فضای بدون مرزی که گسترده
های نوين اطالعات، وریاسان فنبدين ؛دهدر میاتأثير قراجتماعی را تحت روابط
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های جهانی ساخته شده از ابزارها به يکديگر پيوند داده و نقاط عالم را در شبکه اقصی
 .ای از اجتماعات مجازی را به وجود آورده استای، مجموعه گستردهارتباطات رايانه

انه را در های مختلف رايجهانی است که شبکه هگسترد هفضای مجازی شبک
افزارهای افزار و نرمهای شخصی را با استفاده از سختهای متعدد و حتی رايانهاندازه

اين شبکه جهانی از طريق  ؛کندی ارتباطی به يکديگر متصل میگوناگون و با قراردادها
شود و با ای به يکديگر متصل میهای رايانههای شخصی و شبکهخطوط تلفن، رايانه

های الکترونيکی مشخص به هر يک از آنها، برقراری ارتباط سريع و اختصاص نشانی
کند و تبادل اطالعات گسترده را ميان کل کسانی که به شبکه متصل هستند، فراهم می

 .سازدصورت متن، صدا، تصوير و فيلم ميسر میميان آنان را به
 زهايی است که بعضی اترين نوآوریشبکه جهانی اينترنت، يکی از مهم

کيد بر اهميت آن، تأثيرات اين بزرگراه عظيم اطالعاتی را مشابه نظريه پردازان برای تأ
 1.اندها ذکر کردهبا تأثيرات اختراع چاپ بر زندگی انسان

د با تواننها کنشگر اينترنتی است که میل حضور ميليونفضای آزاد اينترنتی، مح
 ازند:به موارد زير بپرد تفسيرهای نمادين در اينترنت

 به کنش فردی و جمعی متقابل بپردازند. -1
 در اجتماعات مجازی حضور سايبری داشته باشند. -2
 گروه مجازی تشکيل بدهند. -3
کنند، به بحث آزاد در مورد با افراد ديگری که از اينترنت استفاده می -4

 موضوعات گوناگون بپردازند.
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گزينشی و های اينترنتی به صورت از اطالعات و اخبار موجود در سايت -5
عمدتًا  -که بر خالف اينترنت -های ديگرهای رسانهاشتن محدوديتبدون د

 1.اند، استفاده کنندسويهيك

 های اخالقیآسیب
 دسترسی آسان به منابع غیر اخالقی -1

و  یارايانه یهایاعم از فيلم، عکس، متن، باز یترين محصوالت فرهنگهمم
 ؛کندیتبليغ و توزيع م یمجاز یس در فضارا غرب و گاه شرق، توليد و سپ یاينترنت
است که  یسايبر متوجه کشورهاي یاز فضا یناش یاز خطرها یسان، يکبدين

 2دارند. یسايبر یمتضاد با فرهنگ حاکم بر فضا یهافرهنگ
، به اينترنـت در خانـه یعمده در خصوص افزايش دسترس یهایاز نگران یيک

و  یدسترسـ ی. سـادگاست یطالب جنسفتن نـوجوانان در معرض مقــرار گـر
گـونه بـخش اينرا نسبت به اثرات زيان یدر اينترنت، نگران یمطالـب جنس یفراوانـ

کودکـان و نوجوانـان بـه  ی. تصور بر اين است که دسترسمطالب افـزايش داده است
 .آن است یسنت یهااز روش تر، سادهاز طـريـق اينترنت ینـگـارهــرزه

گسـترده بـه مطالب  یديگر اين اســت کــه دسـترسـ یرض ضـمنيک فـ
، منجر به قـرار گـرفتن داوطلبانـه در اينـترنت و از طـريق تبليغات در ینگارهرزه

 یافشـادهد معرض اين مطالب خواهد شد. نتايج اين مـطالعات نـشان مي
 .داده اسـت رخ درصد از نوجوانان 30تـا  10در بين  یتصـادف

فروش نوارهای ويدئويی و آالت و لوازم جنسی از طريق اينترنت، هشت درصد 
 گيرد.ميليارد دالر است در بر می 18مريکا را که افزون بر رژيم آهای تجاری از فعاليت
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عمده عامالن  سال قربانيان 17تا  12گروه سنی  قشر جوان به خصوص نوجوانان در
ی عامل اصلی ثبات هستند. اين گروه سنجارت هنگفتی اندرکاران چنين تو دست

 است.حرفه پورنوگرافی
 -کودکاندهد های روانشناسان دانشگاه تورنتو نشان میررسی نتايج پژوهشب
راجعه به های پايانی شب را برای مجوانان ساعت ظهرها و نوجوانان وبعداز -بيشتر

اخالقی بيشتر  های غيرکه هر چه اشتياق به بازديد از سايت کننداينترنت انتخاب می
 1يابد.های پس از نيمه شب گرايش میباشد، زمان استفاده از اينترنت به سمت ساعت

 یشبهات فكر  یو القا یدین یتضعیف باورها -2
و حمله به اعتقادات  یتبليغات ضد دين ی،اجتماع یهاشبکه یهاز جمله چالشا

 یهان شده و با شيوهمغرض با اهداف از پيش تعيي یها. گروهاستافراد  یمذهب
عقيده و کم اطالع کاربران سست یمخصوص، اقدام به تزلزل در باورها

مورد  یاز ابزارها یيک ی،اجتماع یهااکنون شبکهچنان که همهم؛ نمايندیم
البته بهترين شيوه تنها  ؛کاذب است یهاتبليغ بهائيت و عرفان یاستفاده برا

يگبه پاسخ ورد کردن و اکتفا نمودنبرخ یانفعال به شبهات نيست؛ بلکه اين  یو
فرهنگ  یحضور بايد همراه با تهاجم نيز باشد؛ به اين معنا که عقايد و باورها

مورد  هايشان وجود دارد،که در مورد عقايد و نگرش یمهاجم را نيز با سؤاالت
 .شکستآنان را  یو هيبت ظاهر دادهدف قرار 
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 هاارزش تعارض .3
ير قرار داده است. يکـي از ثأرا تحت ت یاجتماع یها و هنجارها، ارزشیغييرات فناورت

اينترنت همراه با  ؛ چون ورودها، برخورد با اين پديده استفرهنگ یفرارو یهاشچـال
 ديگر به وجود آورده است. یرا در کشورها یجديد یهاچـالش یغـرب یهـاارزش

ـادر اين پديده  موجود از عناصر یکه برخ یجاياز آن ـرهنگ مغاير ب  ی واسالم یهاارزش-یخود ف
ـاتواند آسيبیتوان گفت اينترنت میپس م ،است -یايران ـه هـمراه داشته باشد؛ مثالً  یزيادی ه ورود  ب

ـه  چنان که؛ همشودیها مدر خانواده یارزش نظام حوزه خانواده، موجب تغيير در اينترنت طالع در يک ـم
 1.خانواده شـده اسـت یهاستفاده جوانان از اينترنت موجب کاهش ارزشنشان داده شد ا یتجرب

 های شخصیتیآسیب
 اعتیاد به فضای مجازی -1

 47از ميان که  یفضای مجازی، اعـتياد بـه آن است؛ به طور یهااز آسيب یيک
دچار اعتياد نفر ميليون  5تا  2 ،مريکارژيم آاينترنت در  از کننده استفادهميليون 

 2.هستند گيرگريبان یو با معضالت زياد اندشده یرنتاينت
. شودمشاهده می لهئمـس اين، زافزون اينـترنتنيز با گسترش رو کشور ايراندر 
استفاده کنندگان از  ريندهد بيشتیحقيقات انجام شده در کشور نشان منتيجه ت
 28، رومرصـد از آنها به خاطر حضور در چتد 35، جوانان هستند و اينترنت

کردن پست  یدرصـد بـه منظور بررس 30، یاينـترنت یهایباز یبرا درصد
 .شوندمی یشبکه جهان واردنيز به دليل جستجو،  درصد 25و  یالکترونيک
مخاطبان  یبرا یوخانوادگ یتحصيل یجدي تـواند مشکالتیبه اينترنت مـ اعتياد

 از یدور رنت نتوانند به مـدت يک مـاهبه وجودآورد. اگر استفاده کنندگان از اينت
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ای که اکنون نيز پديده؛ اعتياد به آن قرار دارندر تحمل کنند، در معرض خط اينـترنت را
و  انندگذریبا اينترنت مـ صبح ها را تا، شباز جوانان یکه برخ یبه طورشود، مشاهده می

 شود. یديگر نيز م متعدد یاهآغازگر آسيب ای کهلهئمس؛ تمام صبح را خـواب هـستند
آور افراد از اينترنت وص داليل گرايش و استفاده اعتيادطی تحقيقاتی که در خص

افرادی که وقت زيادی را صرف استفاده : ، به اين نتايج رسيدنداست ت گرفتهصور
اين افراد . اندمواجهکنند، کسانی هستند که در زندگی با مشکالتیاز کامپيوتر می

يستند حتی با آنها رو به بتی به برخورد با مشکالت زندگی ندارند و مايل نچون رغ
 1پردازند.آور در اينترنت میلذا به فعاليت اعتياد ؛رو شوند

ی که نوجوانان و جوانان را در هنگام دسترسی که معضالت کلاعتياد به اينترنت، ضمن آن
مسائل و مصائب زيادی برای آنان  ملکند، عاشوند را تشديد میبه اينترنت با آن روبرو می

زندگی ر زندگی مجازی را جايگزين تصور و. افزايش حضور در فضای مجازی، تصشودمی
ثيرپذيری بيشتر به علت أبه علت ت -به خصوص نوجوانان -کند و در عين حالواقعی می

را از زندگی بر اساس فضای مجازی تجربه شده تعريف خود موقعيت سنی خويش درك 
و در هنگام ارتباط با فضای واقعی ممکن است يا توانايی درك آن فضا و برقراری ارتباط  ،کنندمی

 با آن را از دست بدهند و يا در تالش باشند که بر اساس مناسبات مجازی آن را تفسير نمايند.
اندازه در فضای اينترنت باعث کاهش سطح از از سوی ديگر، حضور بيش 

های آموزشی و تربيتی و نوجوانان و غفلت آنان از برنامهپذيری جوانان مسئوليت
که ادامه اين وضعيت باعث عقب افتادن نوجوانان  گرددبينی شده برای آنها میپيش

 گردد.های تحصيلی میاز ساير همساالنشان در برنامه
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 یاجتماع یانزوا -2
جايگزين روابـط و ه دوستان و نزديکان را گرفت ی، جایاجتماع یندگدر ز اينترنت امروزه

 یاينترنت یهاها وقت خود را در سايتکـه سـاعت ی. افراداست شده خانوادگیدوسـتانه و 
ساير ، گونه افرادنهند؛ چرا که اينیرا زير پا م یاجتماع یهااز ارزش ی، بسيارگذرانندیم

 .آورنـدیـم یرو یفرد یهابـه فعاليتو خود را کنار گـذاشته  یماعاجت یهافعاليت
از اينترنت با پيوند ضعيف نشان داد استفاده زياد  1پژوهش شاندرز نتايج

کنند به یکه از اينترنت کمتر استفاده م یکاربران برعکس ؛مرتبط است یاجتماع
 2د.دارنـ یتباط بيشتروالدين و دوستانشان ار با یايطور قابل مالحظه

 و یافسردگ از اه کاربران اينترنتهيچگ -شايد -دهدیمحققان نشان م یبررس
گاه نباشند و ، خود یاجتماع یانزوا گاهيا حتی آ ييد أآن را ت ی نيزدر صورت آ

 کـند.یبا اينترنت چنان است که فرد را در خود غرق م کار نکنند؛ اما ماهيت
 یدنيا ،در آينده یاجتماع یدنياکه است  ی از آنحاک م شدهانـجا یهاپژوهـش

 که یکاذب یهاکه دارد و جذابيت یتوجه به رشـد با را که اينترنت؛ چاست یمنزو
 شود.یخـود معتاد ساخته و جانشين والدين م بـه آنـها را ،کندینوجوانان ايجاد م یبرا

بر  ؛عی مرتبط استاستفاده زياد از اينترنت با پيوند ضعيف اجتماچنين، هم
ای با کنند، به طور قابل مالحظهتر استفاده میعکس، کاربرانی که از اينترنت کم

گيری خاصی را نشان يج جهتالبته اين نتا ؛مادر و دوستانشان ارتباط بيشتری دارند
دارای ارتباطات ضعيف اجتماعی با  توان گفت که آيا نوجواناندهد؛ مثاًل نمینمی

 3.دهندیکاهش مرا گرايش به طرف فعاليت اينترنتی، ارتباطات اجتماعی خود 

                                                           
1. Chanders 

 .1386 ،یخسروشاه صـبوری. 2
 .41: 1384 ،و همکاران معيدفر. 3
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 اتالف وقت .3
د که در اين ای نباشاگر فضای مجازی، ميزان استفاده از آن تابع ضابطه و قاعده

کنند، اوقات فراغت خود را به بيهودگی و بدون صورت جوانان و نوجوانان عادت می
گی، گيرد که نهايت زندور در ذهن آنها شکل میو اين تصريزی بگذرانند برنامه

برداری از آن و جويی نيست و وجه دوم، نوع بهرهگرمی و کامچيزی جز بازی و سر
کنند که از ر و غير اخالقی را ترويج میهايی است که موارد ناهنجامراجعه به سايت

دهند و هم به تخريب يت ملی فرد را مورد هجوم قرار میاين طريق، هم هو
 1پردازند.شخصيت اجتماعی و حوزه روانی او می

کنند و هر می ها جوان در حال حاضر از اينترنت استفادهليونميدر حال حاضر، 
های شود. در شبکه جهانی، سايتديگر به جمع آنان اضافه می ها نفرسال ميليون

بسياری که هدف آنها جذب و جلب توجه کودکان و نوجوانان به مسائل آموزشی و 
 سرگرمی است، به فعاليت مشغول هستند.

اجتماعی، تحقيقات بسيار کمی در مورد  بر خالف چنين رشد عظيم
انجام شده است؛ نتيجه  یهای اينترنتچگونگی استفاده نوجوانان از سايت

ساله از  17تا  13با عنوان مطالعات استفاده کنندگان  2های جاکوب نلسونپژوهش
دليل عمده استفاده نوجوانان از اينترنت در  دهدنشان می 3قرار دارد، اينترنت
 شود:ر خالصه میموارد زي

ز طرف معلم به آنها محول های درسی که اانجام تکاليف و پروژه -
 .شده است

                                                           
 «.جوانان بر اينترنت رفتاری آثار». 1

2. Jacob Nelson 
3. https://www.useit.com 

https://www.useit.com/
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 .ل گوناگونی که مورد عالقه آنهاستگذراندن اوقات فراغت با مسائ -
، نی؛ شامل گوش کردن، دانلود موزيكگذراسرگرمی و وقت -

 .تری و خواندن اخبار هنری و ورزشیهای کامپيوبازی
اشتن آن با که از ميان گذ هداشت و سالمت فردیقيق در مورد بتح -

 .کشندديگران خجالت می
 ه در آينده تصميم و يا آرزوی خري  يافتن قيمت اجناس و اقالمی ک -

 .آن را دارند
وقت خود در  -بيشتر -نوجواناندهد برخی تحقيقات نشان میچنين، هم

به جز در مورد  کنند و به همين جهتوجه حضوری سرگرم کننده میترا م وبگردی
را  اول که درصد کمی از وقت جوانان و نوجوانان به هنگام حضور در اينترنت

جذاب و  غالباً به دنبال موارد سرگرم کننده و  دهد، در باقی مواردتشکيل می
 رنگارنگ موجود در اينترنت هستند.

 های خانوادهآسیب
 کاهش ارتباطات خانوادگی -1

از  اينترنت یهایدرباره انواع مختلف کاربر یتـازگ کـه بـه یامطالعـه اسـاس بر
يافتـه بـه خانواده صورت گرفته، استفاده از اينترنت،  اختصاص و زمان نوجوانان یسو

 دهد.کـاهش مي ،کنندیمـ یسپر هايشـانرا کـه نوجوانـان بـا خـانواده یزمان
اند. داشته یمختلف آثار ،مختلـف یهانکته قابل توجه اين است که فعاليت

 صاصاخت زمان شده با خانواده و هم یزمان سپر، هم آنالين یهاپرداختن به بازي
امـا اسـتفاده از اينترنت  ؛دهـدیخـانواده را کـاهش مـ یيافته بـه ارتـباط با اعضـا

اختصاص يافته به خانواده در زمان  یارتباط با دوستان کاهش کم یبرقرار یبرا
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 ی، به کار بردن اينـترنـت بــه منظـور کارهـاترتيب هـمين بـه ؛کندیمايجاد 
 1.دهدیتأثير قرار نم تحت خانواده را زمـان اختصاص يافته به یدرسـ

تصـاص يافتـه رابـطه اينترنت با زمان اخ مـورد در ی، شواهد عـملمجموع در
 یيکديگر سپرو فرزندان بـا  الدينو را که یدهد، اينترنت زمانیبـه خانواده نشان م

 .دهدیم کنند، کاهشیم

 تغییر الگوی تعامل بین والدین و فرزندان -2
تعامل بين والدين و فرزندان را تحت تأثير  یالگوهـا ،بـه اينترنـت در خانـه یدسترسـ

کند. میرا تضعيف  یانسجام خانوادگ  یو بـا افـزايش تعارضـات بــين نـسـل داده قرار
شکل  قدرت مراتبهسـتند کـه از طريـق سلسله یاجتمـاع یهـايها نظـامخانواده

ن در خانواده زيرا نوجوا ؛مراتب را تغيير دهدسلسله اين تواندورود رايانه مي که گيرندیم
  2.بـگيرند یفن یهـایشود و سـاير اعضا بايد از او راهنمايیتبديل به مـتخصص مـ

دهد و ینسـبت بـه والـدين افزايش م را نـوجوان منـابعش ،اين شـرايط در
کـه در خصوص  یاشـود. مطالعـهیچيره شدن بر فضا بيشـتر مـ یبرا اشیتواناي

است  داده نشـان یمريکـايآخــانواده  93در مـيـان کمک در رابطه با رايانــه  یجستجو
 .کمک کردن بـه ديگـران دارنـد خانواده تمايل به ینوجوانان بيشتر از سـاير اعـضا

که والدين در اين زمينه نياز بـه  یاند و وقتنوجوانان تبديل به کارشناس شده
 .آنـان تکيـه کننـد یهابه اطالعات و توصيه باشند، بايد داشــته کـمـک

                                                           
 .2007 ،یچا و  لی. 1
 .1994 وايت، و وات. 2
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 از بین رفتن تعادل قدرت در خانواده -3
 یه در زمينه قدرت و خودمختاررد کـاين قـابليت را دا هارايانه به خانه ورود

را وادار سازد  آنان است والدين ممکن یشود. نگران یمـوجـب تـعارضات جديد
امـا نوجوانـان ايـن  ،ايجاد کنند اينترنت از استفاده ميزان خصوص را در یقوانين

 دانند.شان ميیکاهش خودمختار یو تالش برا یمور شخصقـوانين را دخالـت در ا
شان تفاده از رايانـه مسـتلزم دانـش و مـهارت است و کودکان بيش از والديناس

شود که ديگـران مي یکه نوجوان تبديل به فرد یاين مهارت را دارا هستند. هنگـام
خانواده دستخوش کنند، تعادل قدرت در بـه او مراجعـه مي یگـرفتن راهنمـاي یبـرا

ه اسـت که در اين مـوارد، نوجوانان رايانه را داد نـشان شود. مطالعاتیتغيير م
 1.کنندیخـانواده را محـدود م یاير اعضـاو استفاده س یانحصار

 هاشكاف نسل .4
شکاف ميان نسل دوم و  ها را بيشتر کرده اسـت و اکـنوناينترنت شکاف ميان نسل

يچيک زبان که ه یا؛ بـه گونهاسـت شده ضای مجازی نيز آشکارمند به فسوم عالقه
 .فـهمندیرا نم یديگر

مشاهده هـا، به عرصه خـانواده جديد یهایفناور امـروزه بـا ورود وسايل و
نشينند؛ بدون یيکديگر م کنار در یمتماد یهاکه والدين و فرزندان ساعت شودمی
 يیهااز آن نـوع خانواده یهـايکمتر نـشانه؛ لذا گفتن داشته باشند یبرا یحـرف کهآن

دربـاره موضوعات مختلف  و که والدين و فرزندان دور هم نـشسته شودمشاهده می
ـع بـه موضوعات گو کنند و نظريات همديگر را راجبا هم گفت یو کار یخانوادگ

 مختلف جويا شوند.

                                                           
 .1392 پور، سعدی. 1
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گراييده، دو  یروابط موجود ميان والدين و فـرزندان بـه سرد یدر شرايط فـعل
را  ی، زندگمختلف یزيست یهاو تجربه یاجتماع یهان تـفاوتنسل به دليل داشـت

 کنند.یابق بـا بـينش خود آن را تفسير منگرند و مطیاز ديدگاه خودم
-امروز سلو ن کـندیمـ یتجربگو با یاحـساس دانـاي -والدين -نـسل ديروز

ش نشان روز است در برابر آنها واکن یهاابق با پيشرفتکـه خـواهان تط -فرزندان
ـرب دار و سرشار از تجربه آنهاريشه یهاق و نـصيحتدهد و چون از پس مـنطیم

  1.آوردیمـ یرو یبه لجـباز ،آيدینـم
 یزندگ یفرهنگ یاينکه در يک فضاي، با وجود فرزندان در مـقايسه بـا والدين

بـر  یمـتعدد عوامل؛ البته دارند یمتفاوت یو رفتارها ها، گرايشکنند، اطالعاتیم
سرعت  که کنندیثيرگذارند و اين شکاف را روز به روز بيشتر مأاين پديده تـ

 یها، توجه بيشتر جوانان به برنامهيافته تـوسعه جـهان باطات بـاتـحوالت و بـسط ارتـ
غير از  یهايها و کانونها، گسترش روزافزون انجمن، رسانهفرهنگ شدن یجهان

 2.از آن جمله است آنها پيوستن و تعلق يافتن جوانان بـه یاکانون خانواده بر

 گفتههای پیشراهكارهایی برای رفع آسیب
های فضای مجازی قابل استفاده است به طوری که راهکارهای متنوعی برای رفع آسيب

که با  د نوجوانان در اينترنت وجود داردهای مختلفی برای حضور مفيد و ارزشمنزمينه
های مختلف زندگی و تواند ضمن کمك به فراگيری مهارتنظارت والدين میهدايت و 

های مرتبط با تحصيالت آنها، ارتقای سطح فرهنگی و تربيتی فراگيری مناسب آموزش
 ساز افزايش سطح علمی اين رده سنی گردد.نوجوانان و جوانان را باعث شده و زمينه

                                                           
 .19: 1390 ،رحـيمی. 1
 .همان. 2
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های وستيابی مرتبط با فعاليتهای دکمك والدين به حضور نوجوانان در سايت
فرهنگی و علمی که در نهايت منجر به فعاليت در فضای واقعی و ارتباطات انسانی 

حضور اجتماعی هايی است که منجر به افزايش توانمندینيز گردد، از جمله کمك
های مختص به اين رده سنی که از سالمت شود. سايتنوجوانان و جوانان می

شود و تنها نيازمند يافتن و ستند، در اينترنت به فراوانی يافت میبرخوردار هاخالقی
 باشد.برقراری ارتباط با آنها می

سنی که اينترنت برای جوانان ح   ؛ای است که بايد آن را شناختاينترنت پديده
توانند بدون در نظر گرفتن آداب و رسوم و قيودات دارد، اين است که آنها می

ا ديگران ارتباط برقرار کنند و خيلی سريع از اين موانع و فرهنگی و اجتماعی، ب
ارتباط با ديگران را  سدها عبور کرده و بخشی از نيازهای روانی خود برای برقراری

اما زمانی جنبه منفی اين  ؛که اين امر به خودی خود امری مثبت است برطرف کنند
نت را با ارتباط واقعی يکی ترکند که فرد، برقراری ارتباط از طريق اينپديده بروز می

ت خود تواند به هويبه وجود آورد که میتواند در فرد اين توهم را چون می ؛بداند
 وست دارد و به شکل فعال شکل دهد.طور که دآن

بلکه توجه  ؛وجود آورنده مشکالت ارتباطی نيستاينترنت به خودی خود به 
حلی پيدا د، اما برای آنها راهماعی دارنکند که مشکالت اجتافرادی را جلب می

ی هستند. : داروهای افسردگی مولد اين بيمارگفه شودماند که مثل اين می ؛کنندنمی
ای برای افسردگی، افسردگی وجود داشت، اما وسيله پيش از ظهور داروهای ضد

ايران  انانتسکين يا درمان آن وجود نداشت. گسترش ارتباطات اينترنتی در ميان جو
 نها در جامعه با آن روبرو هستند.شان دهنده بخشی از مشکالتی است که آن نيز
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گونه که بلکه همان ؛محدود به تأثيرات روانی نيست -اينترنت -از سوی ديگر
فراوانی را بر نوجوانان و جوانان به جای  تواند تأثيرات رفتاری و عملیمی بيان شد
خشونت  ی، منجر به رفتارهاو نظارت والدينکه در صورت عدم کنترل  بگذارد

حلی نيز غير قابل که در مرا ز از سوی جوانان و نوجوانان گرددآميز و خطرسا
 گردد.کنترل می

رسد در صورت نظارت و حضور والدين بر استفاده نوجوانان و به نظر می
توان از تأثيرات منفی آن کاست، بلکه فضای استفاده را جوانان از اينترنت نه تنها می

سمت هدفمندی و ارزشمندی هدايت نمود و آن را در راستای ارتقای سطح  به
 .قرار دادعلمی و اخالقی نوجوانان و جوانان 

ها و کاربردهای انکارناپذير و وردادر کنار دست -اينترنت -فضای سايبر بنابراين،
يد مورد های گوناگون دارد، پيامد نامطلوبی نيز به همراه دارد که بامثبتی که در زمينه

ريزان فرهنگی توجه والدين، مربيان و همه مسئوالن امر تعليم و تربيت و برنامه
 .جامعه قرار گيرد

قدر اهميت دارد که احترام به آن در قرن حاضر از حريم خصوصی افراد آن
مرزهای سنتی دين و اخالق فراتر رفته و در بيشتر کشورهای جهان ضمانت قانونی 

شئون انسانی و اهميت حفظ آن در فضای مجازی و امنيت پيدا کرده است؛ اما 
هايی مواجه شده و سالمت اخالقی و حتی جسمانی شده با چالش اطالعات مبادله

والدين نيز به دليل عدم  غالبکودکان و نوجوانان در جامعه به مخاطره افتاده است. 
وری اازی و فنهای اجتماعی فضای مجکههای آن و شبآشنايی با اينترنت و ظرفيت

نوين ارتباطی، از رفتارهای آنالين فرزندانشان در فضای مجازی اطالعی ندارند. 
تر بتوانند وارد حريم کند تا راحتهمين مسئله راه را برای صيادان اينترنتی باز می

 .خصوصی خانواده شوند
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 گیرینتیجه
که شود به شرط آنوب میمحس یهای بشرافکار و انديشه هتوسع یمناسب برا یينترنت ابزارا

، اطالعات یمجاز یورود به دنيا یدر راه صحيح استفاده شود. افراد به ويژه کودکان بايد برا
 و اقتصادی نشوند.  یدر اختيار داشته باشند تا دچار مشکالت اخالقی، اجتماع یکاف

 جوانان و یو لزوم هوشيار یمجاز یارتباطات سالم در فضااز طرف ديگر، 
نخست اولويت قرار دارد.  هدر درج یسايبر یها نسبت به تهديدات فضاخانواده
و توجه والدين به رفتار فرزندان بسيار مهم  یهای اخالقی و اجتماعاز آسيب یپيشگير

های وریابه فن یها، والدين بايد تا حدوداز فروپاشی خانواده یجلوگير یاست و برا
ايجاد تغيير در طرز  یدر رفتار فرزندان به معناروز دنيا مسلط باشند و بدانند که تغيير 

صورت ناصحيح شکل و شخصيت آنها به یکه بنيان فکرفکر آنهاست و هنگامی
شود؛ لذا افراد و محيط امن خانواده باز می یگيرد، راه نفوذ شيادان به حريم خصوص

گاهی و ها نسبت به شيوهچه خانوادهچنان شناخت های جديد ارتباط فرزندان، خودآ
 .آيدبه عمل می یها جلوگيراز آسيب یو الزم را داشته باشند، از بروز بسيار یکاف

طرف و خنثی است؛ اما اينکه اکنون مردم ابزاری بی -نفسهفی -فضای مجازی
کننده است. اگر استفاده مناسب و مثبت باشد،  کنند، تعيينچگونه از آن استفاده می

ای عمده مشکالت در غير اين صورتهد کرد، در جهت توسعه جامعه حرکت خوا
 .آوردآن به وجود می یرا برای خانواده و اعضا

ديگر، شبکه جهانی اينترنت يک شبکه اطالعاتی سريع با منابع عبارتبه
حد از آن در بين برخی از افراد و غرق  از شمار است که استفاده نادرست و بيشبی

؛ کندمینيای واقعی، فوايد آن را به آسيب تبديل شدن در دنيای رايانه و جدايی از د
در جوامع  -اکنون استفاده نادرست از اين ابزار در ميان کاربرانکه همطوری به

نام  نوظهورعنوان يک بيماری يافته است که از آن به چنان گسترش -توسعه يافته
 .ای استبرند که محصول عصر ارتباطات و انقالب رايانهمی
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