
 

 مجازی فضای در پرورشی مربیان یاخالق یهاچالش
 آن از رفتبرون راهكارهای و

 1)ايران( بهنام ريحانی: هنویسند
 29/07/1396: پذیرش                           15/03/1396: دریافت

 چكیده
 بشر زندگی امور تمام در اشبرجسته نقش دليل به که است انسانی امور جمله از تربيت و تعليم

 بر بيانی با کدام هر و بوده صاحبنظران توجه همواره مورد که طوری به داشته؛ سزايی به اهميت
 هم و بودن بعدی چند نظر از هم تربيت و تعليم به پرداختن کلی، طور به اند.نموده تأکيد آن

 ساخته بديلبی و مهم امری به تبديل را آن عملی، و نظری سطح در خاصش هایپيچيدگی
 و تعليم حوزه مباحث در دشوارترين حال عين در و تأثيرگذارترين از يکی ميان، اين در .است

 پيرو و اخالق به مربوط مباحث به پرداختن لذا است؛ جوانان و نوجوانان اخالقیتربيت  تربيت،
 به ديرباز حوزه نيز از اين عالمان و فالسفه .است برخوردار رفيعی جايگاه از اخالقی تربيت آن

 بيتتر و تعليم غايت ارسطو چنانچه اند؛داشته نظر تربيت، منظر از اخالق حتی و اخالق مقوله
 دانسته اخالق خاستگاه را انديشه و نصير اراده خواجه و دانسته فضيلت و اخالقی تربيت را

 با آميخته انسان، زندگی ديگر هایعرصه ساير مانند نيز پرورشی مربيان کار اين، بر افزون .است
 -مربيان اين کاری عرصه در اخالقی تعارضات و مشکالت حل که است اخالقی مسائل

 هاروش اساس بر که پژوهش اين .است علمی جامعه هایدغدغه از -مجازی فضای در ويژه به
 فضای در اخالقی منشور تنظيم ساززمينه عنوان به است، شده نوشته کاربردی اخالق اهداف و

 هایچالش پژوهش، اين در بحث مهمترين که رودمی شمار به پرورشی برای مربيان مجازی
 .است چالش اين از رفتبرون راهکارهای و مجازی فضای در پرورشی مربيان اخالقی

 رفتهای اخالقی، فضای مجازی، راهکارهای برونمربيان پرورشی، چالش: واژگان کلیدی
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 مقدمه
بر افکار  یر اثرگذارد یعامل مهم -یجمع یهاخصوصًا رسانه -هاامروزه رسانه

 ی ديگر،ز سوشوند. ایمحسوب م یاجتماع یبه رفتارها یدهو جهت یعموم
به عنوان  -کشور و به ويژه دانش آموزان مقطع متوسطه یجامعه دانش آموز

 براي مربيان برخوردارند. یاز اهميت و حساسيت خاص -کشور سازانآينده
در بين  یاخير جايگاه قابل توجه یهادر سال یمجاز یارتباط از طريق فضا

 نسل جوان جامعه پيدا کرده است. 
 -یو اجتماع یفرد -افراد یدر ابعاد مختلف زندگ یاجتماع یهاشبکه

و  یابعاد اقتصاد یرو یبه هويت نقش دارند و حت یدهدر شکل ،تأثيرگذارند
 تأثيرگذارند.  نيزجوامع  یو سياس یاجتماع

توان یاند، نمداشته یکه تاکنون در ابعاد مختلف زندگ یامروزه با توجه به نقش
 یمناسب برا یحاضر اينترنت و فضای مجازی ابزارها را ناديده گرفت. در حال آن

که در راه صحيح شود به شرط آنیمحسوب م یبشر یهاتوسعه افکار و انديشه
 :که به فرموده رهبر معظم انقالب استفاده شود

ين حال يك نقمت بزرگ اما در ع ؛است یاله از نعم بزرگ یاينترنت يک
 ک.دو دم و خطرنا یيك چاقو یيعن ،هم هست

اين مثل آن است که  ت...ن مثل يك جريان افسار گسيخته اسينترنت االا
اش کو؟ بگويند سفارش را بياورد، بگويند قالده یيك سگ وحش یکس

  1ايم آهنگر قالده را بسازد.ردهک
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 پژوهش لهئبیان مس
فضای  هستند،هايی که در حال حاضر مربيان پرورشی با آن رو به رو يکی از چالش
 یبشر یهاتوسعه افکار و انديشه یاز طرفی ابزاری مناسب برا .مجازی است

و  یهای مبتذل با موضوعات جنسوجود سايت ديگر شود، از طرفیمحسوب م
ها و تر شدن اين مشکل برای خانوادهناشايست در اين فضا موجب سخت یرفتارها

 شود.شود و سبب تهديد دانش آموزان در اين فضا میمربيان پرورشی می
ها و مربيان جوانان، خانواده یو لزوم هوشيار یمجاز یارتباطات سالم در فضا

از  ینخست اولويت قرار دارد. پيشگيردر درجه  یسايبر ینسبت به تهديدات فضا
و  استو توجه والدين و مربيان به رفتار فرزندان بسيار مهم  یاجتماع یهاآسيب

 یهایبه فناور یدين بايد تا حدودها، والخانواده یاز هم پاشيدگ یجلوگير یبرا
گاه باشند که تغيير در رفتار فرزندان به معنا شوندروز دنيا مسلط  ايجاد تغيير  یو آ

ها به صورت ناصحيح و شخصيت آن یکه بنيان فکر یدر طرز فکر آنهاست و هنگام
 شود.یافراد و محيط امن خانواده باز می شکل گيرد، راه نفوذ شيادان به حريم خصوص

جديد ارتباط  یهاها نسبت به شيوهمربيان و خانواده اگر بر اين اساس،
گاه دانش آموزان از  یرا داشته باشند، از انجام بسيار و الزم یو شناخت کاف یآ

 آيد.یبه عمل م یآنان جلوگير یجرايم و ارتباطات پنهان
 یفناوراز  یناش یاجتماع یهابرخورد با آسيب یعمل یاينکه به راهکارها یبرا

 . ها اعتقاد داشتو به وجود آسيب کرد یشناسبايد آسيب ،اطالعات برسيم
و فعليت تهاجم را گوشزد  یفرهنگ یاگر رهبر معظم انقالب خطر تشکيل ناتو

و فرو مردم  یو مل یاز بين بردن هويت دين یباور کنيم که دشمن براکنند و اگر یم
بايد شيپور  ،آورده است هاخانه ها، صحنه جنگ را به داخلريختن سد عظيم آن
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 کرد؛و با نواختن اين شيپور همه را از اين موضوع با خبر  دجنگ را به صدا درآور
 داد.الزم را در اختيار مردم قرار  یرهاابزا همچنين

بی  مفهوم مر
به معنای رشد و نمو و زيادت است. « ر ب و»مربی اسم فاعل باب تفعيل از ماده 

شود که رشد و نمو ديگری را بر عهده داشته باشد و گفته می مربی در لغت به کسی
تربيت  و اين معنا شامل مربی در تربيت بدنی، تربيت ذهنی 1؛بر وجود او بيفزايد

مراد از مربی، مربی پرورشی است؛ يعنی کسی که  تحقيقشود. در اين اجتماعی می
ورد و پايبندی اخالقی يا در ارتباط نزديک با ديگری بتواند او را متحول کند، بار آ

 وجود او بيفزايد. های معنوی را دربهره
ای است که در عمل به شريعت عملی مراد از مربی انسان وارسته در اصطالح عرفان

کمال را در  هشد و مهارتی داشته باشد که جويندهای دينی و معنوی توانا باو دريافت
ه چنين کسی استاد، مرشد، پير، انتقال از عالم طبيعت به سوی خدا ياری دهد. ب

 شود.مراد، ولی، شيخ، قطب، غوث، دليل، خضر، هادی و مقتدا گفته می
ناظر به  -بيشتر -، نقش مربی در عرفانشدخواهد  در ادامه بيانگونه که همان

 مراتب باالی رشد معنوی و فاصله گرفتن از روابط مادی است.

 دورنمایی از مقصد رشد
 هایمربی پرورشی و تالشهای که با دغدغه شودمیجهت بيان  اهداف تربيت از آن

مانند  -ای ملموس به جای بيان امور کالنهنمونهبيان  شد؛ همچنيناو بيشتر آشنا 
کند از فضای انتزاعی و ديرياب به مخاطب کمک می -رشد و کمال و سعادت

 کار تربيتی مواجه شود.ه مباحث بيرون آيد و از نزديک با عرص
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دی، اجتماعی های اخالقی به چهار حوزه اخالق بندگی، فرارزش ،اين مقدمهبا 
به شود؛ البته معرفی میهايی از هر يک نمونه شوند کهو خانوادگی تقسيم می

کند باورها، روحيات، عادات و رفتارهای مربی پرورشی تالش می ،صورت کلی
ها و عادات بد د، انگيزهای در جان متربی ايجاد کند و او را از شر عقايشايسته

 نجات دهد.
های مربی معطوف به امثال چنين غاياتی اخالقی بندگی تالش هزحودر  .1

است: متربی به نماز خواندن عادت پيدا کند و عبادت و ذکر و مناجات با 
از خدا  ،ايمان و معرفت در وجود او تقويت شود ،خدا برای او ملکه شود

به ياد او  ،ر خدا توکل و به او توجه کندب ،بترسد و به او اميدوار باشد
قاضا از او درخواست و ت ،باشد، با او ارتباط برقرار کند و سخن بگويد

 .کند و تنها از او کمک خواهد
برای  ،بی بايد شخصی منظم و آراسته باشداخالق فردی مر هدر حوز .2

زندگی خود برنامه داشته باشد، بر خود مسلط باشد و بتواند هيجانات 
های د را مديريت کند، از پرخويی و پرگويی و لغو پرهيز کند و هوسخو

خود را مهار کند، بسيار اميدوار و زرنگ و پرکار و پرنشاط باشد، همواره 
احساس مسئوليت کند و زندگی را جدی ببيند، هدفمند و آرمان گرا باشد، 
 قدر لحظات عمر خود را بداند، به دنبال رشد باشد و روز به روز در
حيات انسانی پيشرفت کند، بتواند به خوبی تصميم بگيرد؛ يعنی مراحل 

گيری را بلد باشد و به خوبی اجرا کند، دورانديش، متفکر، دانا و تصميم
برای توازن و تناسب و  و نيزحکيم باشد و برای اجزای شخصيت خود 

اعتدال شخصيتی خود ارزش قائل باشد، قاطع و مصمم باشد و از 
 .داف برخوردار باشدپيگيری الزم برای دنبال کردن اه استقامت و
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کند متربی را به چنين افقی اخالق اجتماعی مربی تالش می هدر حوز .3
به حضور ديگران واکنش  ،ه به حقوق ديگران احترام بگذاردبرساند ک

شايسته نشان دهد، برای ديگران ارزش قائل باشد، خود را برتر از ديگران 
ن خير بخواهد، از حسادت و بدگويی و دروغ و غيبت و نبيند، برای ديگرا
سعی کند گره از  ،رهيزد، به کار خدمت ديگران باشدتهمت و ظلم بپ

باشد و  مشکالت ديگران باز کند، در ايفای نقش اجتماعی خود کارآمد
 .اسالمی حساس باشد هجامع نسبت به سرنوشت

س مسئوليت کند و خود احسا هاخالق خانوادگی نسبت به خانواد هدر حوز .4
 .برايشان وقت بگذارد و غيرت ورزد، مهربان باشد، در تربيت آنان بکوشد

 شناختیهای روانی و عوارض روانالزم است متربی از آسيب عالوه بر اين موارد،
 1دور باشد.به  نيزپرخاشگری و  مانند افسردگی، وسواس

بی  ارزش و مقام مر
ژوهی و انديشيدن و کسب مهارت و تخصص پمسلمانان را به دانش پيامبر اکرم

يد نيز در تشويق به ايمان و منزلت آنان بيفزايد و قرآن مج فرا خواند تا بر قدر و
خداوند مقام آن گروه از شما که ايمان آورده باشند و  اندوزی فرموده است:دانش

 گرداند.رفيع می ،کسانی که به آنها دانش عطا گرديده
نخستين  تا جايی که ای از قدرت اليزال الهی استلوه، مربی جکريم در قرآن

 به اين صورت بود: نازل شد آيات قرآن که بر قلب مبارک پيغمبر اکرم
ذي َخَلق » َك الَّ بِّ  ِباْسِم َر

ْ
َك * َخَلَق ْاإِلْنساَن ِمْن َعَلق * إْقَرأ بُّ  َو َر

ْ
إْقَرأ

ْکَرمُ 
َ
َم ِباْلَقَلِم *  ْاأل َم * الَّذي َعلَّ  م پروردگارتبخوان به نا 2؛«ْاإِلْنساَن ما َلْم َیْعَلْم َعلَّ

                                                           
 .1393 ،همکاران نوری و زادهعالم. 1
 .1-5، علق. 2



 137/ آن از رفتبرون راهکارهای مجازی و ضایف در پرورشی مربیان اخالقی هایچالش

انسان را از خون بسته سرشت، بخوان و  ،که جهانيان را آفريد
به انسان  پروردگارت کريمترين است همان که آموخت با قلم، آموخت

 دانست.آنچه را که نمی

 ماهیت مربی پرورشی
مربی  شناخت؛و را بهتر نقش  عملکرد ا الزم است برای شناخت ماهيت مربی،

دهد، نظارت و آموزد، تذکر میمی ،دارد پرورشی يک مسئوليت مرکب و پيچيده
 کندقدر تالش میآنو در مجموع،  کندهمراهی می ،بخشدکند، انگيزه میارزيابی می

 .يتی پايدار در وجود او ايجاد کندتا متربی را بار آورد؛ يعنی يک تغيير شخص
به عملکرد يک مربی ورزشی توجه کنيد: تعليم، تذکر، نظارت،  به عنوان نمونه؛

تا جسم متربی را از يک مدار به مدار کند میمدارا  و دهی، همراهیارزيابی، انگيزه
 ديگر آورد و توان و مهارتی پايدار در او ايجاد کند.

ها با يکديگر در سطحی افقی و از منظر حقوق و تکاليف برخورد انسان معموالً 
اما ممکن است در مواجهه با ديگران پا از قلمرو فرديت فراتر  ؛گيردورت میص

البته نه  ؛گرانه و اصالحی بگيردگذارد و از سر رحمت و شفقت موضع درمان
اصالح وضع زندگی و معيشت ظاهری که در اين صورت يک خادم اجتماعی 

عادات ديگران؛ ها، پسندها، خلقيات و ها، بينشخواهد بود، بلکه اصالح نگرش
 1رود.ای يک مواجهه تربيتی است که از مربی انتظار میاين چنين مواجهه

 ضرورت مربی پرورشی
با طرح پرسش اکنون وقت آن رسيده که از جايگاه مربی پرورشی در تربيت اخالقی 

 زير، سخن گفت:
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آيا در فرآيند تربيت، حضور مربی ضروری است، چگونه و تا چه  -
 ؟الزم است اين حضور، ميزان

؛ تدا اصل پرسش به خوبی تعبيين شودبرای پاسخ به اين سؤال الزم است اب
 يعنی بدون حضور مربی و همکاری او ،مربی ضرورت دارد شودگفته میوقتی 

 تواند به مقصد برسد.پذيرد و آدمی نمیتربيت اخالقی و تحول انسانی انجام نمی
 دارد:قابليت دو تفسير « تواندنمی»واژه 

بدون دستگيری و همکاری مربی رسيدن به رشد  يعنی امکان عقلی؛عدم  .1
 .پذير نيستاخالقی يا معنوی امکان

رسيدن به رشد اخالقی يا معنوی بدون  هر چنديعنی ؛ عدم وقوع غالبی .2
شده  نيزدستگيری و همکاری مربی، امکان عقلی دارد و چه بسا واقع 

اين احتمال  لذاشود؛ ق نمیمحق -نوعاً  -باشد، اما بسيار دشوار است و
 بعيد است. ،که کسی بدون مربی به مقصد برسد

 گونه بيان کرد:توان پرسش را اينمی ،بنابراين
در تربيت دارد، يعنی بدون حضور او فرآيند  یبديلآيا مربی نقش بی -

يا امر تربيت بدون فرض  اره مختل و ناممکن استتربيت انسان همو
 مختل و نامحقق است؟ -و نه دائماً  نوعاً  -مربی

جعه به هرگاه ضرورت مربی به يکی از دو معنای باال ثابت شود، متناظر با مرا
وب مراجعه به وج ضرورت مربیه الزم ،مربی نيز ضررورت می يابد؛ به بيان ديگر

 :او و تبعيت از اوست
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يق  الَعال   ف 
اصح الَّ ية النَّ نَّ َمعص  ث  الَحسَرةَفإ  ور  ب  ت  َجرَّ ب  َو  م  الم  عق  ت 

داَمة  تجربه، مهربان، استاد دانا و با هنافرمانی از دستور نصيحت کنند 1؛النَّ
 باعث اندوه و پشيمانی خواهد شد.

 درست و کنترل نشده از فضای مجازیهای ناشی از استفاده ناآسیب
استفاده گسترده از اينترنت، فضای مجازی های عمومی در اين بخش به برخی پيامد

 -دانش آموزان -از سوی نوجوانان و جوانان -عمدتاً  -های اجتماعی در جامعه کهو شبکه
 :شوداشاره می ،گيردصورت می

اما استفاده بيش  ؛ضرری استاستفاده از اينترنت و فضای مجازی به خودی خود ابزار بی
درسی، ، ست آثار منفی بر سازگاری اجتماعیاز حد و نادرست و مهار نشده از اين فضا ممکن ا

، روابط خانوادگی و وضعيت هيجانی فردی، سالمت روانی و جسمانیميانروابط زناشويی و 
 .داشت روانی جامعه ايجاد کرده استای را برای بهافراد داشته باشد که اين پديده مشکل عمده

منفی استفاده از اينترنت و فضای مجازی زمانی افزايش  ثيراتأتبه طور کلی، 
 2ها و مشاغل راه پيدا کرد.، مدارس، دانشگاهپيوتر و موبايل به منازلد که کامپيدا کر

افزونی در زندگی ی مجازی و اينترنت نقش مهم و روزبه طور واقع فضا
نوجوانان و جوانان ايفا می کنند. جاذبه اين امر باعث شده تا بسياری از جوانان و 

 و موبايل را برگزينند. کامپيوتر نوجوانان به جای تعامل با همساالن و والدين،
تواند گيرد و میشيرينی در جمع بودن را از فرد میبه مرور زمان ، اين همنشينی

های همچنين فضای مجازی با داشتن ويژگی 3؛منجر به انزوا و افسردگی شود

                                                           
 .63: 1393،همکاران نوری و زادهعالم. 1
 .1390 مسعودنيا، ؛1388 ،زايیناستی. 2
 .1386 ،رضوی و درگاهی. 3



140  / ( PURE LIFE, Vol.5. No. 16, (Rajab 1440. Esfand 1397. March 2019) 

گمنامی کاربران و هزينه پايين،  ،د مثل دسترسی آسان سهولت استفادهمنحصر به فر
 1های جمعی جهان تبديل شده است.ترين رسانهيکی از عمومیدر ساليان اخير به 

استفاده از فضای مجازی در بين نسل جديد جامعه در حال گسترش است و 
 ،آوری اطالعات، جمعامروزه برای خريد .دهدبخشی از زندگی افراد را تشکيل می

 شود.ده میهای ديگر از اينترنت استفاگو با ساير کاربران و بسياری از فعاليتگفت
ثير اين دهکده جهانی أای از زندگی نيست که تحت ترسد هيچ جنبهه نظر میب

 2قرار نگرفته باشد.
بدين  ؛وری فضای مجازی به طور وسيعی در جوامع گسترش پيدا کرده استافن

معنا که مردم نقاط مختلف در سراسر کره زمين به مثابه يک دهکده، امکان برقراری 
  و اطالع از اخبار و رويدادهای جهانی را دارند. يکديگر ارتباط با

شگرف فناوری و تأثيرات، فرهنگی، اجتماعی  در چند سال اخير شاهد تحوالت
انقالب  و نقالب الکترونيک، انفجار اطالعات، اای ناشی از آن هستيموحرفه

کمی و کيفی بسياری را درجهان نسبت به دو دهه پيش با خود به  ای تفاوترايانه
 کل واحد است. همراه آورده است و آن تبديل جهان به يک

 که ريد و فروش اطالعات استخ یبرا یجهان یبازار -اينترنت -بر اين اساس
ايران به جهت وجود جامعه اما در  ؛مطلوب استفاده شود توان از اين بازار به نحویم

 است. افراد مطرح یآشناي یبرا یابزاراينترنت به منزله يی، هامحدوديت
 ،سايتقبيل: وب است از یخدمات گوناگون یاينترنت دارابه طور کلی، 

 انواع خدمات جستجو. و چت ی،اينترنت یهاگروه، پروفايل، ايميل ،وبالگ

                                                           
 .1390 ،و همکاران بخشفياض. 1
 .1388 اران،همک و سليمی. 2
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 یضرور الزم و -به خصوص نسل جوان -افراد یبرا یايجاد امنيت اينترنتاز طرفی 
اينترنت دارند.  یز خطرهاا یجوانان و نوجوانان اطالعات ناچيز غالبزيرا  ؛است

 تحت تأثير قرار یاخالق و یابعاد فکر در نسل جوان را یيابرايانه هويت یامروزه دنيا
 شود.یم یداده و موجب اعتياد نو و مدرن شده و بدين وسيله سبب آسيب اجتماع

 یکنند، خبرهایخود را تبليغ م یکاال یاز طريق اينترنت به راحتنيز سودجويان 
شکنند و یها را مخانواده یو دين یفرستند، ابهت فرهنگیجوامع م یبرارا  دروغ
 کنند.یجوانان فراهم م یهويت را برا یآشفتگ یهازمينه

دهد که استفاده از اينترنت و فضای مجازی سبب اخير نشان می مطالعات
 شود.کاهش سالمت روانی می در مجموعاحساس ناکامی، تنهايی، اضطراب و 

منفی استفاده از فضای مجازی از جمله تغيير دادن سبک زندگی به پيامدهای 
توجهی به سالمت خود، اجتناب از منظور صرف زمان بيشتر در اينترنت، بی

م زندگی، افت شديد درسی و تحصيلی، کاهش روابط اجتماعی، های مهفعاليت
 بردن از های بهره، مشکالت مالی ناشی از هزينهناديده گرفتن خانواده و دوستان

 اينترنت و فضای مجازی نام برد. 
وری به اميزان استفاده از اين فن که ارتباط اينترنتی و ه شددر پژوهشی نشان داد

ها نشان . يافتهيفيت ارتباط با فاميل رابطه داردمنفی با ادراک نوجوانان از ک صورت
ا والدين، دوستان کنند باز اينترنت استفاده می -معموالً  -دهند که نوجوانانی کهمی

؛ گذاردو مربيان خود دچار مشکل هستند و اين مسئله بر کيفيت ارتباط آنها اثر می
های درسی و به هم دانش آموزان در تمام سنين ممکن است تا حد نزول نمره لذا

 1زمان صرف کنند. ،ه آنها در اينترنتخوردن روابط دوستان

                                                           
 .1388 زايی،ناستی. 1
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شد که اضطراب، هم به عنوان اده ( نشان د2013) در مطالعه برانی و همکاران
يند و نتيجه استفاده از اينترنت و هم يک عامل خطر برای استفاده از آن آيک بر

نه تنها نتيجه،  -مانند اضطراب -مشکالت، روانینشان دادند  ،به بيان ديگر ؛است
 ده ناسازگارانه از اينترنت است. بلکه علت استفا

به عنوان نتيجه و هم به عنوان يک عامل خطر  همچنين در مطالعه خود اضطراب را هم
در استفاده از اينترنت معرفی کردند. آنها با مطالعه درباره جوانانی که استفاده از اينترنت 

نشان دادند که هر مقدار جوانان احساس اضطراب بيشتری را در مدرسه گزارش  ،داشتند
 1بود.ارسال پيام نيز باالتر  ژه به صورتفاده از اينترنت به ويکرده بودند، به همان اندازه است

اند که شناختی از اينترنت برشمردههای متعددی برای استفاده آسيبمحققان شکل
های توان به معاشرت افراطی از طريق چت، ايميل، تبادل پيام، بازیاز جمله می

ن، های مربوط به بزرگساالهای جنسی از جمله تماشای وب سايتکامپيوتری، فعاليت
 2ويسی کامپيوتری اشاره کرد.نهای آنالين افراطی مانند قماربازی و هک کردن يا برنامهفعاليت

 ،کندهايی که فضای مجازی برای مربيان پرورشی ايجاد میاز ديگر چالش
دارد اشاره ها را از شکوفايی باز میل شدن فکر افراد به مسائلی که آنبه مشغو توانمی
تی ذهن به وق است؛ امابزرگترين سرمايه برای جامعه امروزی زيرا ذهن فعال  ؛کرد

 ماند. جايی برای خالقيت و سازندگی باقی نمی، عوامل مبتذل مشغول شود
که برای پر کردن اوقات فراغت استفاده از فضای  بيان اين نکته الزم است

گی را های مفيد زندتنها استفاده از سرگرمی که فعاليت اما ؛مجازی مانعی ندارد
تحت الشعاع قرار دهد و فکر را معطوف به عواملی کند که جز گمراهی سودی 

 بزرگ تبديل شود. ایتواند به فاجعهمی ،ندارد

                                                           
 .1390 مسعودنيا،. 1
 . همان.2
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 یآشناي؛ لذا ايت استفاده از اينترنت به سزاستدر اين ميان نقش خانواده در هد
يت مبان و یاخالق ی ورفتاری، فرزندان با خطرات جسمان و  یقاخال ی،ارزش یتقو

استفاده بهينه از  یدر آنها برا یو خودايمن یرلايجاد خودکنتنيز فرزندان و  یدين
 اهميت است. ، باجديد یهایورافن

که  یمؤيد اين نکته است که بهترين کارنظر متخصصان  نيزنتايج تحقيقات و 
امکان استفاده  یآوراين است که قبل از فراهم ،توان در اين خصوص انجام دادیم

 ه استفاده از اينترنت ترسيم شود.کامل و دقيق درباره نحو یمشيك خط ،اينترنت از
منزل بگذارند،  یمکان عموم که رايانه را درتوانند ضمن آنیوالدين مبر اين اساس، 

 کنند.  یخود نيز در اين زمينه همراه را به استفاده از اينترنت اختصاص دهند و یزمان
 ،ضمن اينکه به لحاظ تسهيل امور یباط جمعيك از وسايل ارت هر البته
ممکن  ،شودیها مکه از آن یااستفادهءدارند به لحاظ سو در جامعه داشته و یآثارمثبت

هر چه وسايل ارتباط  ؛ لذاجامعه به دنبال داشته باشند یبرا یهاياست آسيب
 است. ها کمتراز آن یناش یهايآسيب ،قابل کنترل باشند -بيشتر -یجمع

توان به صورت های فضای مجازی و اينترنت را میترين آسيبور کلی، مهمبه ط
 شوند:بيان می -به صورت تفصيلی -زير فهرست کرد که البته دو مورد آخر

 یشديد روان یاستفاده از حد متعارف از اينترنت به وابستگ ی؛آسيب فکر .1
 انجامد.یم یو فکر

 شود.میچشم درد  و وا، انزی، چاقیعصب یفشارها ی؛ موجبآسيب جسمان .2
 یهاشود که افراد چنان در اتاقیمشاهده م یگاهی؛ فرهنگ -ييآسيب اجتما .3

 کنند. اينیفراموش م را زمان صرف غذا یشوند که حتیغرق م گوگفت
ها از از آن یبسيار ؛ لذاها يا معتادان دارندیشبيه الکل یمئعال دسته افراد،

 وابطشان با اطرافيان به حداقل رسيده است.ر اند ورند، خستهبیرنج م یخوابیب
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ها بين والدين و فرزندان با ورود اينترنت و رايانه به درون خانواده ی؛و عاطف یگسست فکر .4
کننده پيشرفت خيره چنان که،هم دهدیرخ م یفيزيک و یعاطف -یفکر یجداي

 ت.دختران گذاشته اس یرا بر زندگ ینامحسوس زياد تأثيرات محسوس و یورافن
 درگيری احساسی در اينترنت و فضای مجازی .5

اجه هستند، عشق اينترنتی و ترين مسائلی که دانش آموزان با آن مويکی از مهم
مربيان پرورشی بايستی برای اين ؛ معضلی که آن استهای جنس مخالف در رابطه

گاهی کامل به حل آن بپردازند.  چالش با آ
اند تحقيقات خود را به آن اختصاص داده ،بسياری از روانشناسانبر اين اساس، 

يکی از بزرگترين البته پردازند و ها و مجامع به آن میزيادی در رسانه یهاو برنامه
زيرا  ؛هايی شده است که فرزندانشان به اين وسيله گرايش دارندهای خانوادهنگرانی
يابی دوستکه مکانی برای  اندهايی طراحی شدهرومهايی وجود دارد و چتسايت

ها و بسياری از افراد تنها هدفشان از وارد شدن به اين سايت استدختران و پسران 
 .استيافتن دوست و گاهی انتخاب همسر برای آينده خود 

 جاسوسی اينترنتی .6
و کشورهای ديگر،  رژيم صهيونيستیآمريکا و رژيم های جاسوسی دسترسی آسان به سايت

های مبادله شده قابل کنترل بودن داده ه هر نقطه از دنيا و غيرامکان ارسال و دريافت ايميل ب
 در ايران، ضريب انجام جاسوسی از طريق اينترنت و فضای مجازی را باال برده است.

 ابعاد اجتماعی استفاده از فضای مجازی و اینترنت
 ارتباطات نامتعارف میان قشر جوان .1

زی شديدی به اينترنت و فضای مجاهای سنی هستند که عالقه جوانان، يکی از گروه
 ایقدرت جذب افراد، جايگاه ويژه نيزسانه به واسطه چندگانگی و اند. اين رنشان داده

 نی در سراسر دنيا پيدا کرده است.در ميان اين گروه س
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فضای مجازی به دنيای مجازی ايجاد ارتباط و ابراز عقايد جوانان تبديل شده و 
گون از شدت و ضعف برخوردار است. اينترنت و فضای اين حالت در کشورهای گونا

آورد؛ اين افراد به راحتی مجازی، فضای الزم برای بروز هيجانات جوانان را فراهم می
 با ديگران ارتباط برقرار نمايند.توانند در حالی که در محيط خانه يا مدرسه هستند می

کند اعی توليد میجديدی از انسان اجتمهای فضای مجازی شکل ،به طور کلی
ن عالقه پذيری در پذيرش اجتماع جديد انسانی، بيشترين به لحاظ انعطافو جوانا

 1دهند.را به اين رسانه نشان می
اطالعاتی،  -های نوين ارتباطیافزون فناوریامروزه در سايه رشد و گسترش روز

 -از اينترنتيابی و ايجاد ارتباط با سايرين، استفاده های جديد دوستيکی از روش
 های اجتماعی است.فضای مجازی و شبکه -مخصوصاً 

های روم معروف هستند و در سايتگو که به چتهای گفتدر اين مقوله، اتاق
کنند. افزايش گوناگون در دسترس همگان قرار دارند، بيشترين نقش را ايفا می

وچک با نصب يک دوربين کاست ها باعث شده امکانات تصويری در اين سايت
حالتی  ه نيز فراهم شود تا فضای ارتباطیروی مانيتور، امکان ارتباط چهره به چهر

تر به خود بگيرد. اين فناوری پيشرفته، انقالبی در نزديکتر شدن افراد در طبيعی
و از طريق  هاروماما اين ارتباط در چت ؛سراسر دنيا به يکديگر ايجاد کرده است

های عشقمجازی را ايجاد نموده که به  هایقفضای مجازی، نوع جديدی از عش
 معروف است. اينترنتی

به طوری که  ؛چت يکی از پرطرفدارترين امکانات فضای مجازی در ايران است
هستند که  -زن و مرد -ست دخترها، دوست پسرها، نامزدهاها، دوبسياری از زوج

 کنند. گو با هم ارتباط برقرار میهای گفتاز طريق اتاق
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های مشخص به هايی به صورت آنالين هستند که افراد مجرد در زمانگروهه البت
ها به نمايند و گاهی اين ارتباط ساعتها پيام فرستاده و متقاباًل پيام دريافت میآن

ای نيز اما عده ؛شودها از ارتباط حقيقی نمیموجب گمراهی آنانجامد و طول می
 توانندشبکه آشفته فضای مجازی رها کنند؛ نمی توانند خود را ازشوند و نمیگمراه می

ها را بر عکس آن ،د مجازی خود را کنار زده و يا آنها را مهار کنندمعشوقه های جدي
 دهند.بر روابط زندگی خود ترجيح می

دختران به لحاظ احساس خطر يا بروز شرم در حضور جنس  ،در ارتباط مجازی
های حضور واقعی به و فارغ از دغدغه دهند در دنيای مجازیمخالف، ترجيح می

گو بپردازند. دختران در اين شرايط به لحاظ غليان احساسات و گرايشات جديد گفت
دهند و به طور معمول و ناملموس در خود، عالقه وافری به اين نوع ارتباط نشان می

 کنند.های غير واقعی برای حضور و معرفی خود استفاده میاز هويت و شناسه
های دوستی و حمايت و روابط عاشقانه زنان بيشتر به دنبال گروه ،براينبنا

هايی برای کسب قدرت و شهوت و مردان در اينترنت به دنبال راه ،در مقابل هستند؛
 1يای جنسی خود هستند.ؤطور رهمين

، اين فضا به دليل تسهيل ايجاد روابط دوستانه و عاشقانه با سرعت نور مجموع،در 
 اخالقی بسيار مورد توجه است. اغلب، گسترش روابط غير اخالقی های غيردر زمينه

 گيرد.مجازی در عرصه اينترنت، در جهت روابط غير اخالقی واقعی صورت می
شبکه اينترنت مجال مناسبی برای رشد و توسعه انواع مختلف در اين ميان، 

های اليتاين پديده يک فضای مجازی برای فع ؛رفتارهای غير اخالقی است
يی و غير اخالقی می آفريند. همچنين موجب سهولت خيانت در روابط زناشو

 شود.روابط نامشروع می
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اينترنت چيز خوبی است که  توان گفتمی، گرفته شوداگر اصول اخالقی ناديده 
در بازی ی، قماربازی، خريد و فروش و بورسبه آسانی به دنبال اعمال غير اخالق توانمی

 .تلف تعامل و برخورد رو در رو داشهای مختبا انسان شدکه مجبور ون اينبد آن رفت
ماند و در اخالقی برخط، به طور معمول برخط باقی نمی روابط غيرکه نتيجه آن

قابل انکار له ئالبته جذابيت اين مس ؛انجامدبسياری موارد به روابط فيزيکی می
ابليت تغيير رفتاری اينترنت، چند رسد که برای قبه نظر معقوالنه می ، امانيست

 گيز مهيج و نگهدارنده را برشمرد.متغير تحريک بران
اين متغيرها عبارتند از: روابط نزديک غير اخالقی، فقدان کنترل و بازدارندگی، 

 پذيری، فقدان محدوديت زمانی و احساس تحت کنترل نبودن.فقدان مسئوليت

 ای و اینترنتیجرایم رایانه .2
های ی ايران و شبکه شتاب يکی از نخستين نشانهدن سايت بانک ملشايد هک ش

های با اين حال گسترده بودن تعداد سايت ؛باشدورود ايران به جامعه اطالعاتی 
ز های هک شده حکايت اآموزش هک و باال بردن تعداد هکرها و آمار باالی سايت

 رسوخ اين پديده به جامعه دارد.
چه به نام های مجازی تجارت الکترونيک و آنگسترش شبکهبر اين اساس، 

پذيری و چند نام ديگر شناخته شده است، آسيب «پنتاگون»و  «گلد کوئيست»
 دهد.ساختار ايران در اين زمينه را نشان می

 های اخالقی و فردی )سوء استفاده جنسی(انحراف .3
يت کارشناسی برای حما»عنوان  باگردهمايی جهانی ميالدی  1999در سال 

برگزار گرديد که منجر به « کودکان در برابر سوء استفاده جنسی از طريق اينترنت
 :ای شد که در آن آمده استصدور قطعنامه
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هرچه اينترنت بيشتر توسعه پيدا کند، کودکان بيشتر در معرض محتويات 
های محرمانه مربوط به فحشای اک آن قرار خواهند گرفت. فعاليتخطرن

شود، يق اينترنت مورد استفاده واقع میرافی که از طرکودکان و پورنوگ
 .رودنون از مسائل حاد به شمار میاک
 اخالقی جوانان را باال برده است.امکان و ضريب انحراف  ،کار با اينترنتکه نتيجه آن

 انزوای اجتماعی .4
انزوای اجتماعی وضعيتی است که در آن ارتباطات فرد مذکور و حمايت اجتماعی 

توان فقدان ارتباط و سست سطح پايينی قرار دارد. انزوای اجتماعی را میوی در 
 شدن پيوندهای ميان افراد با يکديگر و با جامعه دانست.

امروزه فضای مجازی در زندگی اجتماعی، جای دوستان و نزديکان را گرفته و 
در ها وقت خود را جايگزين روابط دوستانه و فاميلی شده است. افرادی که ساعت

 ؛نهندهای اجتماعی را زير پا میگذرانند بسياری از ارزشهای اينترنتی میسايت
 آورد.های فردی روی میهای اجتماعی خود را کنار گذاشته و به فعاليتچرا که فعاليت

نشان داد که استفاده زياد از اينترنت با پيوند ضعيف  1نتايج پژوهش شاندرز
کنند، به رانی که از اينترنت کمتر استفاده میبرعکس کارب ؛اجتماعی مرتبط است

 2.بيشتری دارند ای با والدين و دوستانشان ارتباططور قابل مالحظه
دهد شايد هيچگاه کاربران اينترنت از افسردگی و بررسی محققان نشان می

گاهی آن ،انزوای اجتماعی خود گاه نباشند و در صورت آ اما  ؛را تأييد نکنند آ
های انجام کند. پژوهشاينترنت چنان است که فرد را در خود غرق می ماهيت کار با
چرا که  ؛منزوی باشد یدنيای اجتماعی در آينده دنيايکه است از آن شده حاکی 
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های کاذبی که برای نوجوانان ايجاد اينترنت با توجه به رشدی که دارد و جذابيت
 شود.ين میها را به خود معتاد ساخته و جانشين والدآن ،کندمی

 های اجتماعیگو و شبكههای گفتلوغ جنسی زودرس در اتاقب .5
های به خصوص سايت -شده در فضای مجازی از محتواهای ارائهبخش مهمی 

حاوی مباحث جنسی در  -بدون در نظر گرفتن اقتضای سنی مخاطب ،زندگی دوم
 طوره سطوح مختلف است که چون در سيستم آموزش و پرورش و خانواده ب

ممکن است به سرعت در معرض  ،شودصحيح اين اطالعات به فرزندان منتقل نمی
گيرد و به تدريج جوان و نوجوان را که ت و تحليل کاربران نوجوان قرار ديد و برداش

قرار دهد و  ،که آمادگی آن را ندارد و غليان غرايز جنسیيط خاص جسمی در شرا
 های جامعه نمايد.مسير ارزشو انحراف از فرزندان را دچار سردرگمی 

های عمومی از جمله اينترنت در اختيار های فراوانی که رسانهبا امکانات و گزينه
 ؛شوندهای جديد و انواع مختلف رفتار آشنا میگذارند، آنان دائمًا با محرکجوانان می

اينترنت يک آفريند، يعنی چنين فضايی هويت نامشخص و پيوسته متحولی را می
 دگیهای زنها و سبکه اجتماعی است که فرد را در موقعيت های متنوع نقشصحن

 .پذيرددهد و از آن تأثير میقرار می
گيری هويت افراد تحت تأثير منابع شناسی، شکلنظران جامعهاز نظر صاحب

وهی، مدرسه و گروه های گرخانواده، رسانه، عمده ترين اين منابع ؛گوناگونی است
های گروهی با توجه به گستره نفوذ و فراگيری آن از اين ميان رسانههمساالن است. 

گيری ای موجب شده شکلهای ماهوارهگسترش تلويزيونو  اندای يافتهاهميت ويژه
 1.مل متعدد و گاه متعارض قرار گيردنظام شخصی و هويت افراد تحت تأثير عوا
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 های خانوادگیهای خانواده و نارضایتیتهدید بنیان .6
ضعف بنياد  است،کی از بزرگترين مسائل اجتماعی که جوامع امروزی به آن مبتال ي

های اجتماعی ها به صورت ناهنجاریکه مشکالت خانواده جاخانواده است. از آن
 . است برخوردار بااليیخانواده و سالمت آن از اهميت  ،کندبروز می

يکی از وظايف مهم و  های اجتماعیآماده کردن فرزندان برای پذيرش مسئوليت
جوانان بايد بتوانند به خصوص برای  ؛ چرا کهرودها به شمار میاساسی خانواده

در حد  -های مشترک آماده شوند و سعی نمايند روابط خود را با پيرامونزندگی
 تنظيم نمايند. -متعارف و قابل قبولی

، ند باال رفتن سن ازدواجلی مانئنظر از آمار و ارقام باال و روزافزونی که در مساصرف
طالق، فرار از منزل، فحشا و ساير مسايل خانوادگی وجود دارد، سرد شدن 

های ها و شکستها از زندگی خانوادگی باعث ناکامیارتباطات عاطفی و نارضايتی
شکالت عميقی در سطح خانواده نشان از مکه  گی در زندگی جوانان شده استبزر

 يابی و درمان شوند.ريشه بايد؛ لذا اين مسائل دارد
امروزه با ورود تکنولوژی و وسايل ارتباط جمعی در خانواده، خانواده ايرانی با 

های ای روبه رو شده است. در بررسی وضعيت خانوادهمسائل و مشکالت عديده
توان گفت که در معرض تغييرات مهمی که ناشی از پيدايی و ورود ايرانی می
 حريم خانواده است، قرار دارند.ه های جديد بتکنولوژی

 یهای خاص، دارای اهميتهای نو، اينترنت به لحاظ ويژگیدر ميان تکنولوژی
های ايرانی در شرف ای در خانوادهزيرا سبب شده تا ساختار تازه ؛شگرف است
 تکوين باشد.

گردد اين است های ايرانی مشاهده میچه در خانوادهآن ،در خصوص اين پديده
ادگی را دستخوش ور اين رسانه و به طور کلی رايانه شخصی، ارتباطات خانوکه حض

 تغيير نموده است.
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که مدت تعامل  استبر استفاده از فضای مجازی، فعاليتی زمانبه طور کلی، 
دهد. در اين ميان جوانان به واسطه فراغتی که افراد خانواده را با يکديگر کاهش می

 دهند.مدت زمان بيشتری را به فضای مجازی اختصاص می، ننسبت به بزرگساال -دارند
کند که های جديدی را در خانواده ايجاد میکشمکش از طرف ديگر، فضای مجازی

شامل زمان استفاده از اينترنت، نوع صفحاتی که توسط اعضای کاربر خانواده مورد استفاده 
 است؛صوصی يکديگر شود و دستيابی جوانان و والدين آنان به اطالعات خواقع می

چه جوان در پيوندهای عاطفی و درک متقابل با ساير اعضای خانواده دچار مشکل چنان
 و تفاوتی کرده و برای جبران آن به يک دوستباشد، احساس تنهايی، افسردگی و بی

 .ترين محمل برای اين مقصود استفضای مجازی مناسب کهآورد سرگرمی خاص روی می
نارضايتی از نيز های اصلی در بروز مشکالت خانوادگی و زمينه يکی از ،بنابراين

   وجود آمدهه ای بزندگی مشترک، فضای مجازی است که تحت تأثير توليدات رسانه
خصوص در ميان های مشترک را به از زندگی رضايتسطح توقع و و باعث گرديده 

ز زندگی مشترک انتظار چه جوان بايد اآن ،تحت تأثير اين فضا .نسل جوان باال ببرد
 شود. تحريف می -به نوعی -داشته باشد

ها و ها مانند فيلمها و محتويات رسانهلذت و صميميتی که از برنامهاز طرف ديگر، 
ر زيادی در زندگی طبيعی قابل بندد تا حد بسياها در اذهان جوانان نقش میسريال

 نده جوانان به همراه داشته باشد.اری برای آيتواند تبعات زيانبيابی نخواهند بود و اين میدست
های بنيان -به نوبه خود -ها و هنجارهای اجتماعیتغيير ارزش کهنتيجه آن

ها و ارزش ،دهد. تغييرات تکنولوژيکیخانوادگی را در معرض تهديد قرار می
های يکی از چالش ؛ لذارا تحت تأثير خود قرار داده است هنجارهای اجتماعی

های ورود اينترنت همراه با ارزشچون  ،ها برخورد با اين پديده استفرهنگ رویفرا
 کشورهای ديگر به وجود آورده است.های جديدی در غربی، چالش
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های ارزش -رهنگ خودیکه برخی از عناصر موجود در اين پديده مغاير با ف جااز آن
 ی به همراه داشته باشد. های زيادتواند آسيباينترنت میپس است،  -ايرانی و اسالمی

ورود اينترنت در حوزه خانواده موجب تغيير نظام ارزشی در به عنوان مثال؛ 
در يک مطالعه تجربی نشان داده شد استفاده  چنان که؛ همشودها میخانواده

 های خانواده شده است.جوانان از اينترنت موجب کاهش ارزش

 اعتیاد اینترنتی .7
ميليون  47از ميان ، اعتياد به آن است به طوری که تهای اينترنيکی از آسيب

ا اند و بميليون دچار اعتياد اينترنتی شده 5تا  2 ،مريکاآاستفاده کننده از اينترنت در 
  1.گير هستندمعضالت زيادی گريبان

شود؛ ت، اين مسئله مشاهده مینيز با گسترش روزافزون اينترن ايراندر جامعه 
بيشترين استفاده دهد که يقات انجام شده در کشور نشان مینتيجه تحق به نحوی که

روم، ها به خاطر حضور در چتدرصد از آن 35نت جوانان هستند و کنندگان از اينتر
درصد به منظور چک کردن پست  30های اينترنتی، درصد برای بازی 28

 .در شبکه جهانی هستند ،درصد نيز به دليل جستجو 25يکی و الکترون
اساس سرعت جذب مواد مزبور به بدن انسان  عتياد آورنده مواد مخدر، برتوان ا

اما در مورد اينترنت، اين سرعت و در دسترس بودن آن است که ايجاد اعتياد  ؛است
ها و سهولت کند. اگر اين فرضيه درست باشد، بايد با افزايش سرعت مودممی

 .بودآميز اينترنت های اعتياددسترسی، منتظر سطوح باالتری از استفاده
برانگيزی، مطالبی است قدرت محتواها به عنوان پتانسيل تحريکبر اين اساس، 

 برانگيزترينگيرد و مشخص است که تحريککه به صورت برخط مورد مطالعه قرار می
 ؛ستفاده در اينترنت را دارا هستندبيشترين و باالترين سطوح ا -محتواهای جنسی -محتواها

                                                           
 .1390 ،و مينا اکبری اکبری. 1
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ل وجود دارد که با چند زيرمجموعه از اعتياد اينترنتی و سوءاستفاده از اين احتما لذا
وجود دارد که درجاتی از سطوح  نيزاينترنت روبه رو باشيم و اين احتمال قوی 

ه قمار و اعتياد به خريد و مشترک ميان اعتياد به اينترنت، اعتياد جنسی، اعتياد ب
 وجود داشته باشد. -بريز و بپاش -مصرف

که آن را يک بيماری نظر از ايند به اينترنت مثل هر نوع اعتياد ديگری صرفاعتيا
که با صدمات است ای فراگير يا يک معضل اجتماعی، پديده آوردروانی به حساب 

معتادان به  ؛ لذاسمانی و حتی اقتصادی همراه استروانی اجتماعی، خانوادگی، ج
-در کارکردهای فردی و اجتماعی میاينترنت مانند اغلب انواع معتادان، دچار افت 

اما فرق اين اعتياد با بقيه اين است که معتادان اينترنت کمتر احساس گناه  ؛شوند
 د.افراد باکالس و بافرهنگ جامعه هستن وجز -اغلب -اين افراد ، چونکنندمی

          ؛هنوز معياری برای تشخيص اعتياد به اينترنت ارائه نشده استهر چند 
 :اندتقسيم کردهزير ئم اين نوع اعتياد را به دو دسته اما عال
رضايت هنگام  عبارتند از: نوعی احساس لذت و که عالئم روانی .1

ناتوانی در متوقف کردن افسردگی و بدخلقی در  ،دسترسی به اينترنت
مواقعی که دسترسی به اينترنت وجود ندارد و دروغ گفتن به ديگران در 

 .اينترنتمورد ميزان استفاده از 
مثل عبارتند از: عالئمی که ناشی از نشستن زياد است  که عالئم جسمی .2

ی از غفلت عالئمی که ناش ،ردرد و کمردرد و اضافه وزنسوزش چشم و س
نظر نظمی در غذا خوردن و صرفبیمثل فرد نسبت به خودش است 

های غذايی و توجه نکردن به بهداشت و آراستگی کردن از بعضی وعده
 .اب و تغيير در الگوی خوابو اختالالت خوفردی 
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ادگی برای تواند مشکالت جدی تحصيلی و خانوهمچنين اعتياد به اينترنت می
 .مخاطبان به وجود آورد

اگر استفاده کنندگان از اينترنت نتوانند به مدت يک ماه دوری از به طور کلی ،
شود ؛ لذا مشاهده میندرض خطر اعتياد به آن قرار داراينترنت را تحمل کنند در مع

گذرانند و تمام صبح را خواب هستند ها را تا صبح با اينترنت میبرخی جوانان، شب
های از جمله آسيب ؛شودمتعدد ديگر نيز می هایله آغازگر آسيبئاين مس که

 خانوادگی، ارتباطی، عاطفی، روانی، جسمی و اقتصادی.

 ابعاد فرهنگی فضای مجازی و اینترنت
 قابل کنترل های قوی برای تبادالت فرهنگی غیرمحرکهایجاد  .1

 -ها اطالعات استحصوالت فرهنگی که ماده اوليه آنبا وجود اينترنت بسياری از م
به راحتی و بدون مانع تبادل  -مثل کتاب، مقاله، موسيقی، فيلم، نقاشی و عکس

 ،خارج کشورآميختگی فرهنگی بويژه ميان ايرانيان داخل و همهاين ب که دنشومی
 قابل کنترل شده است. غير

 بسترسازی بیشتر برای تهاجم فرهنگی .2
تری برای ، قابليت تبديل شدن به بسهای متنوعشرسانه اينترنت با همه سرويس

اعم از  -های مرتبط با اين دنياتکنولوژی فضای مجازی و تهاجم فرهنگی را دارد.
امتياز اين توليد شده و هنوز  دانشی است که در غرب -افزاریافزاری و نرمسخت

ی هايی خاص فرصت بيشتراين بدين معناست که کشور ؛علم در دست آنان است
لذا امکان وسيعی برای  ،برای حضور در فضای گسترده و نامتناهی مجازی دارند

 ها خواهند داشت.ها و تمدنفرهنگ تأثيرگذاری بر روی ديگر
از  ای که به داليل متعددريشه باهای ارزشی، غنی و اين موضوع به فرهنگ

 کند و به نوعیيب جدی وارد میاند، آسحضور مؤثر در فضای مجازی محروم يا ناتوان
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مسلط بر فضای مجازی  های بيگانهو اثرپذيری از فرهنگها را در معرض استحاله آن
 های اين دنيا بر اساسگذاریدور از انتظار نيست سياست ،بنابراين دهد.قرار می

 شود.ريزی میراهبردهای چنين جوامعی طرح

 های ارزشی و اخالقی غربیرمانتقال هنجارها و نُ  .3
 پس چندان غير ؛ست و فرهنگ حامل آن نيز غربی استاينترنت يک پديده غربی ا

های ارزشی و نترنت موجب انتقال هنجارها و نرماي گفته شودمعقول نيست اگر 
 شود.اخالقی غربی می

بیان پرورشی نرون رفتراهكارهای ب  از چالش فضای مجازی برای مر
نوجوانان و  ی،مجاز یبا توجه به اينکه بيشتر استفاده کنندگان از اينترنت و فضا

 است.  یآن ضرور یکاهش پيامدها یبرا یسازجوانان هستند، فرهنگ
 شود،دانسته نمیاز وسايل  یاستفاده درست از بعضکه  یهاياز علت یيک

که  یهر وسيله جديد ؛ در حالی کهشده است یدرون افراداست که  یفرهنگ غلط
مردم و اجتماع مفيد  یباشد که برا یشود بايد کاربرد آن در مواردیوارد جامعه م

 .کردمنفعت  یذابيت را فداو ج بود یبه دنبال جاذبه و سرگرم همواره کهنه آن باشد
فوايد اينترنت و  شود،میادامه بيان که در  یهمچنين بايد از طريق امکانات

صرف کردن  یکرد که به جا تشويق کاربران را آن آموزش داده شود و یکاربردها
جامعه توجه نمايند و از  یو شکوفاي یبه مسائل علم ای،حاشيه یذهنشان به کارها

خدا بهترين استفاده را انجام دهند و از لحظه لحظه زندگيشان بهترين  یهانعمت
له غافل ئگذرد بدانند و از اين مسیرا که م یهاينمايند و قدر ثانيهرا  یبرداربهره

 نيست.  یشوند که هر ثانيه عمر هيچ بازگشتن
 :است آنها استفاده کرد به شرح زير توان ازیکه م یامکانات



156  / ( PURE LIFE, Vol.5. No. 16, (Rajab 1440. Esfand 1397. March 2019) 

گاه .1  ؛مردم از طريق بسيج امکانات موجودبه  يدنبخشی آ
وزارت  وسطت یيا بانک اطالعات مل یاينترنت مل یاندازاهر .2

 ی اطالعات؛وراارتباطات و فن
 در مسير آگاهی دادن به مردم؛ سيما صدا واستفاده حداکثری از امکانات  .3
 اسالمی؛ ارشادفرهنگ و وزارت  ريزیبا برنامهها استفاده از نشريات و روزنامه .4
 در جهت صدا و سيماوزارت ارشاد در  یآموزنده از سو یهایپخش آگه .5

گاه  ؛از اينترنت یها در خصوص خطرات ناشدهخانوا یافزايش آ
ان درباره مزايا و معايب اينترنت از زب یکوتاه آموزش یهاپخش برنامه .6

 الگوی جوانان؛ نخبگان، ورزشکاران و هنرمندان  
در  یمصادر امور فرهنگ یاز سو یجلسات آموزش یبرگزار .7

د به والدين در مور یرسانها به منظور آشنا نمودن و اطالعشهرستان
 ی؛مجاز یاجتماع یهاجديد به ويژه اينترنت و شبکه یهایفناور

به وسيله معلمان و و مدارس  آموزش و پرورشاستفاده از امکانات  .8
 ؛یدانش آموزان با خطر تهاجم فرهنگ آشنايی در مسير مربيان پرورشی

 ؛به نوجوانانمربيان پرورشی  آموزش استفاده صحيح از اينترنت توسط .9
 یهامفيد توسط مسئولين مدرسه و مربيان در زمينه یيهاسايت یمعرف .10

اتاق  در اينترنت و کامپيوتر از استفاده دستورالعمل نصب با مختلف
 وزارت مرتبط در مسئوالن توسط آن نامهشيوه با تنظيم مدارس سايت

 ؛ها در اين موردو جلوگيری از سوء استفاده پرورش و آموزش
 ؛مدرسه یمناسب اوليا اقداماتبا  های اينترنتیپيشگيری از آسيب .11
گاهدر مدارس جهت  یآموزش یهاکالس یبرگزار .12 دادن به  یآ

 نوجوانان و جوانان
 ؛جديد و نحوه استفاده صحيح از آنها یهایمزايا و معايب فناورمعرفی  .13
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 یدر ارتباط با آشناي یدرس یاهکتاب از یو تدوين بخش یطراح .14
 ؛نترنت و خطرات بالقوه آنهاجديد، اي یهایدانش آموزان با فناور

 یبرگزار یعليمه برا یهاهحوز ها وامکانات دانشگاه استفاده از .15
 ی؛تخصص یهایهمايش

 ؛بسيج، مساجد و روحانيت های اثرگذارظرفيت استفاده از .16
 ؛مانند سينما و تئاتر یفرهنگ یاستفاده از ديگر ابزارها .17
انجام  و ی، تفريحی، مذهبی، علمیآموزش یهاکالس یبرگزار .18

 ؛جوانان و با هزينه کم یتوسط سازمان مل یمسابقات مختلف ورزش
به تفکيك سن و جنس  یآموزش ی و، علمیتفريح یاردوها یبرگزار .19

 ؛در سطح گستردهشی و انجام مسابقات ورزآموزان و دانشجويان  دانش یبرا
گاه، مجرب، متعهد و دلسوز برا .20  یدر دسترس بودن مشاوران آ

از  یپيشگير یآنان برا یهاان و جوانان و خانوادهنوجوان یراهنماي
 ؛بروز اين نوع مشکالت

 های سربازی؛در دوره ینظام ینيروها یاستفاده از امکانات آموزش .21
طريق  جامعه خصوصًا جوانان از یعقيدت یتقويت مبان تحکيم و .22

 ی مسئول؛نهادها
 ورود یجوانان برا مردم خصوصاً  یآموزش تخصص یبرا یريزبرنامه .23

 ی جذاب؛و مل یدين یهاو ابراز وجود و ارائه برنامه یمجاز یبه فضامؤثر 
ريزان و به دنبال آن فراهم جوانان توسط برنامه یايجاد اشتغال برا .24

 رفع مشکالت ازدواج جوانان. یبرا یهايکردن زمينه

که  یخانواده است و تأثير ،آموزدیفرهنگ م ،که انسان یاولين مکاندر مجموع، 
 ،شخصيت فرزندان یگيرپس در شکل ؛گذارد غير قابل انکار استیاده بر فرد مخانو
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داشته باشند و اگر با آموزش صحيح و با کمک مربيان  یتوانند نقش مهمیوالدين م
-یعواطف و محبت به فرزندان و فراهم کردن سرگرم یگيربا شکل و نيزپرورشی 

ها به امور توانند از جذب آنیم ها و کنترل صحيح فرزندان خودآن یسالم برا یها
بر طرف  یاجوانان را به گونه یکنند و نيازها یگمراه کننده و انحرافات جلوگير

ها فرصت فکر کردن به خود باشند که آن یهابچه ینمايند و مانند يک دوست برا
گاه یهایسرگرم به آنان بياموزند که هر  یکاذب را نداشته باشند و در صورت آ
 .دارد یمفيد یهاچه کاربرد یاوسيله

فرزندان را  یعاطف ینيازها، نواده گرم و دوستانه باشداگر کانون خابه طور کلی، 
بهترين دوست و افراد خانواده بدانند که والدين برايشان  نمايدتأمين  یبه درست

به دنبال عشق و محبت در  ،شودیشان میهستند و مشورت با آنها باعث خوشبخت
 گردند.یاينترنت نم

 توان چنين نام برد:یبير پيش گيرنده توسط والدين را ماز جمله تدابر اين اساس، 
توانند یچه فرزندانشان در اين فضا مو آن یاينترنت یهابا فعاليت .1

 مقابله با آن را فرا بگيرند. یهاو راه شدهانجام دهند، آشنا 
 یفاده خصوصقرار دهند که امکان است یها را در منزل در جايرايانه .2

فرزندان را  یهافعاليت یاز آن وجود نداشته باشد و بتوانند به راحت
 تحت نظر داشته باشند.

حث و تبادل نظر ب ،مقررات استفاده از اينترنت در منزل درباره قواعد و .3
را در اين زمينه به فرزندان خود ابالغ  یند و در نهايت مقررات خاصکن

 :ن مثالبه عنوا؛ ط را به آنها تذکر دهندارد مربونمايند و موضوعات و مو
 ؛استفاده از اينترنت یزمان و شرايط الزم برا -
 ؛اينترنت مجاز استفاده از مدت زمان -
 ؛قابل قبول و غير قابل قبول یهاها و فعاليتانواع وب سايت -
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 ؛ضمن استفاده از اينترنت اطالعاتافشای  -
ترنت و کمک مواجهه با مشکل در هنگام استفاده از اين یچگونگ -

 گرفتن از والدين.
 یو رفتارها یديدگاه خود را در خصوص موضوعات صريح جنس .4

از  یناشايست تشريح کنند و درباره غير مجاز و مخرب بودن برخ
ها در غير اين صورت، آن ؛توضيح دهند فرزندان یها براسايت

 و به بيراهه خواهند رفت. دادهنشان  یمنف یهاواکنش
 یها، بيشتر با فضاذيرند که فرزندانشان نسبت به آناين واقعيت را بپ .5

خواهند در اين مورد اقدامات یاگر م پس ؛انداينترنت خو گرفته
را پر  اين خأل و صرف کرده یبايد وقت بيشتر، انجام دهند یمؤثر
بيرون از  یبا فرزندان در فضا یمانند گذراندن اوقات بيشتر؛ کنند

، احساس خأل نکنند و یر عاطفکه فرزندان از نظ یخانه به طور
 پناه نبرند. یمجاز یجهت جبران اين کمبود به فضا

آنالين و  یهابه تفاوت ميزان اعتماد به نفس فرزندان خود در فعاليت .6
 ؛ چرا کهتوجه داشته باشندببرند و به آن  یخارج پ یفعاليت در فضا

بزنند که در  یدست به کارهاي یمجاز یجوانان ممکن است در فضا
والدين بايد نسبت به  لذا ؛را نداشته باشندجرئت ارتکابش  یعالم فيزيک

 به عمل آورند. یاها مراقبت ويژهآن یهافعاليت
خود را کاماًل  رمزهای عبور شخصیبه فرزندانشان هشدار دهند که  .7

ترين دوستان خود نيز قرار در اختيار نزديک ینگه دارند و حت یمخف
ها مطالب نامناسب آن یپست الکترونيک یانندهند تا با استفاده از نش

 ديگران ارسال نگردد. یبرا
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 یشخص یهايک از اطالعات و عکسبايد به نوجوانان آموزش داد تا هيچ .8
 قرار ندهند. یدر اختيار کس گفتگو یهابه ويژه در اتاق خود را یو خانوادگ

و  مانند صله ارحام یو مل یدين یهاها به ارزشخانواده یتوجه عمل .9
که مانع از  یو مذهب یمراسم مل اعياد و با فاميل در ارتباط

 شود.یها مها و از هم پاشيده شدن خانوادهیدوستياب
و  یارايانه یهایتوليد باز ها ونتیبه کاف مراکز مسئولنظارت  .10

 سايبر و یگشت در فضا یبرا یسايبر یپيگيري بيشتر پليس پيشگير
گاه و نيز هستد که در معرض خطر یکمك به افراد  یو هوشيار یآ

و اقدام در  یادر مورد انواع جديد جرايم رايانه یبيشتر پليس سايبر
 ؛دشمن در اين زمينه یهاکارآمد کردن دسيسهجهت نا

ربط تحت نظر یذ یهمه نهادها و متشکل از یتشکيل ستاد .11
 یهااز آسيب یجلوگير یريزبرنامه یکل کشور برا یدادستان
 اطالعات.  یمرتبط با فناور یهاير آسيبو سا یاجتماع

مبتذل و ايجاد  یهااز ايجاد سايت یگيرکنترل صحيح و جلو .12
تواند یم توسط مراکز مسئول کهجوانان  یمناسب برا یهایسرگرم

 .مانع انحرافات شود
سايبر و احيانًا  یبه منظور تعيين وظايف نهادها در فضا یذارگقانون .13

 یهاو مبارزه با آسيب یپيشگير یبرا یضرور یتشکيل نهادها
تر جهت گيرانهوضع قوانين سخت و نيز اطالعات یفناور مرتبط با

 نمودن اين قوانين. یو اجراي یبرخورد با مجرمان جرايم اينترنت
و يافتن مشکالت با توجه به فرهنگ  یو کاربرد یانجام تحقيقات ميدان .14

رفع مشکالت  خصوص الزم در یهاحلهر استان جهت ارائه راه یبوم
 ضرورت دارد. ی که اين نيز،و داخلی و حرکت به سمت اينترنت مل موجود
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 نتیجه گیری
چنين شناختی فضای مجازی های پژوهشی در زمينه آسيبها و يافتهبا مرور نظريه

ها از جمله استفاده به منظور آموزش از که اينترنت در بسياری از جنبه شوددرک می
های متنوع علمی و شخصی و انتقال سريع ايجاد وبالگ ،اته دور و کسب اطالعرا

گاهی و سطح اطالعات افراد جامعه مفيداطالعات، ا  ؛است و مؤثر فزايش ميزان آ
 .آن مرزاز جمله ارتباط آزاد و دنيای بی اما نبايد ازپيامدهای نامطلوب و منفی آن غافل شد

 ،پردازندزنی میند و به گپکنافرادی که در فضای مجازی چت می ؛مثال به عنوان
در کمين  شوند و با شخصيتی دروغينغير واقعی و مجازی ظاهر می با مشخصات

که نوجوانان در دوران بلوغ با حجم گسترده اطالعات مواجه  جاافراد هستند و از آن
ای ، در چنين مواجههکنندشوند و در دنيای مجازی هويت خويش را جستجو میمی

 شوند.دچار بحران می
شود که جدی فضای مجازی محسوب می سوء استفاده جنسی نيز از خطرات

ممکن است نوجوانان با ارسال تصاوير تحريک کننده از طريق چت فريب خورده و 
 تجاوز واقع شوند. شده و مورد ل حضور فيزيکی در محل خاصعی دعوتسپس به دنبا

های درسی و وجوانان از فعاليتتوان در بازماندن نتأثير منفی ديگر اين فضا را می
همچنين گاهی ؛ ط اجتماعی و تفريحات سالم دانستهای ورزشی، روابساير فعاليت

آن متناسب با سن  ن و صفحات و وبالگ ها که محتوياتاستفاده از سايت های گوناگو
 ود. تواند سبب کجروی و مجادله بين والدين و فرزندان شمی ،کودک و نوجوان نباشد

های متعددی نسبت به او فراوانی بر متربی دارد و نقش مربی تأثير کهآننتيجه 
چه  هر ، به نحوی کهه جهات متعددی نياز به مربی داردمتربی نيز ب ؛ لذاکندايفا می

شد، اين نياز تر باتر و در زندگی و سعادت انسان پر رنگتر، مطلوباين تأثيرها مهم
 بيشتر حس خواهد شد.
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مربی برای دستيابی ، بسيار متنوع است؛ به تعبير ديگر های مربیگستره فعاليت
 گيرد.های مختلفی بهره میاز روش بيان شدهبه اهداف 

 :ی، توجه به مثال زير مفيد خواهد بوداو با مترب هبرای درک بيشتر نقش مربی و رابط
اگر چرا که  ؛کسی که قصد فراگيری شنا دارد، اطالعات زيادی نياز دارد

 گيرینفس و نحوة حرکت دست و پا، حفظ تعادل و آرامش در آب هعات کافی درباراطال
هدف و های بیهای طبيعی و دست و پازدننداشته باشد، درون آب تنها به حرکت

 کندها و تصور دقيق مراحل کار به او کمک میدانستن تکنيک ؛ لذاپردازدفايده میکم
آموختن شنا با دانستن و تصور کردن تمام در عين حال ؛ تر باشدکه در عمل موفق

؛ شودبا درس نظری و با توصيه و دستورالعمل شناگر نمی یکس ، چرا کهشودنمی
يابد، پايان نمینيز آموزش اين مهارت  و شناگری نياز به تمرين و تالش دارد بلکه
 .به فراوانی اجرا شود تمرين و تکرارکه اينمگر 

با  -آموزش شنا شرکت کرد و در يک زمان مشخص هتوان در دورمیبنابراين، 
گونه نيست که همگان انگيزه و اما اين ؛به اين مهارت دست يافت -تمرين و تالش

کسی که  ؛ چوناشتياق آن را داشته باشند و برای ثبت نام در اين دوره اقدام کنند
را با دقت و  های آنالزم را دارد و ثبت نام کرده، معلوم نيست بتواند تمرين هانگيز

حوصله پيگيری کند و به درجات باالی آن برسد. هميشه در وسط راه موانعی مانند 
 کنددارد و او را منصرف میراه باز می هخستگی و نااميدی وجود دارد که فرد را از ادام

 سازد.يا به وضع موجود خود قانع می
دی کند و نقش مربی اين است که هدف را در نظر متربی جبر اين اساس، 

های راه با استفاده از روش هاهتمام و عزم و جديت را در او پديد آورد و در ميان
تربيتی، استقامت او را افزايش داده، انگيزه و اميد او را ترميم کند و خستگی و 
نااميدی را از او بزدايد و با شناسايی استعداد و توانايی مشخص کند که او تا چه 

 .ن رشته پيشرفت کند و تا چه حد از خود انتظار داشته باشدتواند در ايميزان می
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