
 

 

 ها و راهكارها(بر خانواده و جوانان )آسیب فضای مجازی تأثیر
 1)ايران( پورفاطمه زينلی: هنویسند

 24/07/1396: پذیرش                           15/01/1396: افتدری

 چكیده
 یاپديده .رودمی شمار بهمعاصر  جهان لئمسا برانگيزترين بحث از شدن جهانی پديده

 تعيين نقش هاانسان فرهنگی و اجتماعی ،یاقتصاد یهافعاليت و هاگيریتصميم در که
 و مردم منافع دهد،می کاهش ممکن حداقل به ار جغرافيايی یمرزها و داشته یاکننده

 یبشر دانش و افکار خدمات، و کاال بر عالوه و کرده تنيده هم به پيش از بيش را کشورها
 فضای از جديدی نسل مجازی فضایاز طرف ديگر،  .کندمی مبادله گذشته از ترآسان را

 جا مردم زندگی در توانسته ندارند، زيادی خيلی عمر کهاين با که هستند اجتماعی روابط
 در متفاوت اجتماعی هایگروه از و مختلف سنين در بسياری مردمتا جايی که  ندک باز

 با طريق اين از واقعی، دنيای در دور بسيار هایفاصله از و آمده هم کنار مجازی فضای
 طريق از ديگران با ارتباطی هایروش امروزه بر اين اساس،  . کنندمی برقرار ارتباط هم

 و هاپايگاهوب ها،رومچت کوتاه، هایپيام الکترونيک، پست و يافته افزايش اينترنت
 ؛ به طوری کهاندشدهتبديل  اجتماعی روابط حفظ و گسترش برای هايیروشها به بازی

 از يکی که کنندمی استفاده اينترنت از دنيا سراسر در نفر ميليون 400 به نزديک روزانه
 عيب رسدبه نظر می .است ديگران با اجتماعی ارتباط برقراری ،آن اصلی کاربردهای

است؛ لذا  استوار متن مجازی بر فضای در ارتباط که است آن اينترنتی هایارتباط اصلی
 ايرانی خانواده امروزه .است بهرهبی دوطرفه، تعامل در شنيداری و بصری هاینشانه از
 مدرن هایرسانه ومجازی  فضای ای،ماهواره هایشبکه با مواجه خود فرهنگی سبد در

به به کدام هر که است . اندگرفته هدف را خانواده در تأثيرگذاری فرآيند از بخشی خود نو
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 خانواده مقوله بر را خود تمرکز تمام تخصصی طور به که ایماهواره هایشبکه از بعضی
شده به بررسی نقش و تأثير است. مطابق با اين تبيين، در پژوهش حاضر تالش  نهاده

 فضای مجازی و اينترنت بر خانواده و جوانان با ارائه راهکارهای مقتضی پرداخته شود.

 ها، راهکارهاخانواده، جوانان، فضای مجازی، آسيب: واژگان کلیدی

 مقدمه
های نوين ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحوالتی که در فضای فناوری ظهور

ها را دچار اختالل کرده ده است، بسياری از کارکردهای خانوادهوجود آمه مجازی ب
شناختی نهاد خانواده، يکی از محورهای مهم، بررسی است. در مباحث آسيب

منشأ بروز  -خود -تحوالتی که ؛های ناشی از تحوالت خانواده استآسيب
ری از بسيااست و البته های خانوادگی هايی عميق در نوع روابط و ارزشدگرگونی

  شود.بر خانواده تحميل می بيرونها از اين تحوالت و دگرگونی
رغم تمام علی -از زمانی که اينترنت وارد فضای زندگی انسان شده تا به امروز

 شده؛ها تحميل بر خانواده هاها و نگرانیيکسری دغدغه -محاسن و مزايای آن
 شود.جامعه و يا اقليتی خاص نمی موضوعی که در تمام جوامع موضوعيت داشته و محدود به

های خاص فضای مجازی و نو بودن اين پديده، بسياری به دليل ويژگی از طرف ديگر،
امکان و يا توان کافی برای شناخت دقيق اين فضا و کاربردهای آن را به  و از والدين فرصت

فاده روزمره ها با اين فضا و در مقابل استعدم آشنايی مناسب آن کهاند دست نياورده
محرمانه و خصوصی در  ینوجوانان و جوانان و حتی کودکان از اين فضا باعث شده فضاي

ها بدون دغدغه و بدون احساس وجود ناظر داخل خانه برای فرزندان ايجاد شود و آن
های به دليل ويژگی -بعضاً  -های مختلف در اين فضا دسترسی يافته وبيرونی به سايت

 متأثر از فضاهای ناسالم موجود در اينترنت گردند. ،های خودنجکاویسنی و شخصيتی و ک



 73/  تأثیر فضای مجازی بر خانواده و جوانان

 پیشینه پژوهش
 شود:های مرتبط با اين تحقيق پرداخته میدر اين قسمت به بررسی پژوهش

 هاآسيب شدن فضايی دو»در پژوهشی با عنوان ( 1391) عاملی و حسنی -
 سيبترين آعمدهرا سازی مفهوم، «مجازی فضای هایناهنجاری و

ها تطبيق سياستگذاریبا مطالعه  چنينکنند؛ هممعرفی میفضای مجازی 
. نتايج اين استشده  بندیدر برخی کشورها، راهبردهای اتخاذ شده دسته

فرهنگی و اجتماعی  هایها و برنامهدهد که سياستتحليل تطبيقی نشان می
ها ، برنامهفرهنگی و اجتماعی -های ايجابیتوان به سياستکشورها را می

های هايی معطوف به توليد محتوا، مديريت محتوا، برنامهو سياست
سازی اطالعات آنالوگ و دسترس پذير ساختن اطالعات و محتوا ديجيتال

 و های حذفها و برنامهسياست -های سلبیو سياست -در شبکه اينترنت
 .کردتقسيم  -کنترل و نظارت

عصر جديد و چالش »ژوهش خود در پ( 1390) و اکبريان یراآی کشت -
رشتاب ارتباطات، ورود عصر جديد به عنوان عصر پ   یبا معرف« روپيش

ارتباط با  ی، برقراریدسترس یبسيار ساده و سريع، حداقل محدوديت برا
، یو مکان یسراسر دنيا به اشکال مختلف و عدم وجود محدوديت زمان

، یاقتصاد یهار فعاليتمختلف و شرکت د یاطالعات یهابه پايگاه یدسترس
 اند.بديل آن بر شمردهیب یهایرا از ويژگ یمذهب ی و، هنری، فرهنگیعلم

( در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند 1390) و همکاران نژادیياسم -
زيرا  ؛را مورد تهديد قرار دهد یتواند امنيت اجتماعیم یمجاز یکه فضا

قدرتمند در عرصه  یعنوان ابزارتواند به یاينترنت با وجود اين که م
 از آن به عنوان انفجار اطالعات یجا که گاهتا آن -به کار گرفته شود یرساناطالع
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که دارد، تهديدها و  یمدرن با تمام فوايد یاين فناور اما -شودینام برده م
از جرايم  یاکه امروزه، بخش عمده یبه طور؛ نيز داشته است یخطرهاي

است که امنيت  یمجاز یمپيوتر، اينترنت و فضامربوط به حوزه کا
 .استرا هدف قرار داده  یاجتماع

معتقد است « فضای مجازی عرصه خالقيت»در پژوهش ( 1387) یابر -
سوق ی زندگنوعی  ی، افراد را به سویاو جامعه شبکه یديجيتال یفناور

به صورت  و فعال و خالق یتوانند با اتخاذ نقشیداده است که در آن م
 یجديد سهيم باشند، در فرايند هم آفرين یدر ساختن چيز یيا جمع یفرد

 یبخشیخويشتن کمك کنند. کيفيت آزاد یشرکت کنند و به خودياب
، یکند به تفکر، تجربه، بازیرا دعوت م یاينترنت، کاربران اينترنت

های پژوهش، يافتهمطابق با بپردازند.  یو ارتباط یگروه یهافعاليت
 هایتوانند با تکيه بر توانايیرا خلق کرده که همگان م یمواره محيطاينترنت ه

خود دست به ابداع و خالقيت بزنند. از ميان رفتن  یو استعدادها
زمان، نبود کنترل و انتقاد، ناشناس ماندن، امکان  و محدوديت مکان

بروز  برا یفرصت مناسب یاينترنت یهاو تنوع گوناگون محيط یپردازخيال
 کند.یقيت فراهم مخال

 شناسی فضای مجازی و خانواده آسیب
های اخير سال طینيز  ايرانبا توجه به اهميت فضای مجازی در توسعه جوامع، در 

های آسيب در عين حال ؛ت و ارتباطات توجه زيادی شده استوری اطالعاابه فن
 يابی آن پرداخت.به ريشه الزم استوجود دارد که نيز جدی 

را دارد  87کشور جهان رتبه  187مندی از اينترنت در بين از نظر بهره نايراکشور 
 .رودکشورهای متوسط به شمار می وبندی اتحاديه جهانی مخابرات جزکه بر اساس طبقه
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 دهنددرصد استفاده کنندگان اينترنت را قشر جوان تشکيل می 35از طرف ديگر، 
 (1384، صادقيان) ؛ر هفته استدقيقه د 52ای اينترنت و ميانگين صرف شده بر

به سرعت در ميان جوانان ايرانی  -در کشور -يابیهای دوستشبکهچنين هم
 (1386 ،ستارزاده) .اندها کسب کردهها رتبه سوم را در اين شبکهايرانیمحبوب شده و 

ای اينترنت، فضای ذهنی جوانان را اشغال کرده و از فرهنگ رسانهبه طور کلی، 
گر نقش خانواده در کنار اين ابررسانه است که والدين روی ر، نمايانتآن مهم

 فرزندان خود تا چه حد کنترل تربيتی و نظارت اخالقی دارند.
 یاجتماع یهااز آسيب یساز نوع جديدتواند زمينهینوظهور م یهابروز آسيب

اين اهش و ک ی، پيشگيریشناساي یبرا یريزبه همين دليل، برنامه ؛باشد یو روان
 .است یضرور یهاآسيب

 یهاجديد است که آسيب یهایمرتبط با فناور یهاآسيب نيز نوظهور یهاآسيب
تواند در ی، تلفن همراه و اينترنت میارايانه یهایاز استفاده از ماهواره، باز یناش

 اين مجموعه قرار گيرد.

 های خانوادگیثیر فضای مجازی در نارضایتیأت
ضعف  هستند،ين مسائل اجتماعی که جوامع امروزی به آن مبتال يکی از بزرگتر

های ها به صورت ناهنجاریجايی که مشکالت خانوادهاز آن ؛بنياد خانواده است
 .است برخوردار بااليیخانواده و سالمت آن از اهميت  ،کنداجتماعی بروز می

يکی از وظايف  های اجتماعیآماده کردن فرزندان برای پذيرش مسئوليتچنين، هم
های مشترک آماده جوانان بايد بتوانند برای زندگی؛ لذا رودها به شمار میمهم خانواده

 تنظيم نمايند. -در حد متعارف و قابل قبول -و سعی نمايند روابط خود را با پيرامون شده
، لی مانند باال رفتن سن ازدواجئکه در مسايی نظر از آمار و ارقام باالصرف
ل خانوادگی وجود دارد، سرد شدن ئرار از منزل، فحشا و ساير مساطالق، ف
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باعث  نيز قابل تأمل است کهها از زندگی خانوادگی ارتباطات عاطفی و نارضايتی
 است.های بزرگی در زندگی جوانان شده ناکامی و شکست

يابی و نشان از مشکالت عميقی در سطح خانواده دارد که بايد ريشه اين مسائل
های اصلی در بروز مشکالت خانوادگی و نارضايتی از ن شوند. يکی از زمينهدرما

وجود آمده ه ای بزندگی مشترک، فضای مجازی است که تحت تأثير توليدات رسانه
صوص در های مشترک را به خو باعث آن گرديده تا سطح توقع و ارضا از زندگی

 ميان نسل جوان باال ببرد.
، ندگی مشترک انتظار داشته باشده جوان بايد از زچآن ،تحت تأثير اين فضا

ها و محتويات لذت و صميميتی که از برنامه ؛ از طرف ديگر،شودتحريف می
زيادی در زندگی بندد تا حد ها مانند فيلم و سريال در اذهان جوانان نقش میرسانه

ينده برای آ تواند تبعات زيانباریمیمسئله اين  کهد بود طبيعی قابل دستيابی نخواه
 .جوانان به همراه داشته باشد

 شود:در ادامه به برخی از اين تبعات اشاره می
 اعتیاد به اینترنت .1

ميليون  47از ميان به طوری که  ؛های اينترنت، اعتياد به آن استيکی از آسيب
و با دچار اعتياد اينترنتی شده نفر ميليون  5تا  2 ،مريکاآدر  آناستفاده کننده از 

 (158: 1390، و مينا اکبری اکبری) .الت زيادی گريبانگير هستندمعض
بيشترين استفاده که دهد نشان می داخل کشورنتيجه تحقيقات انجام شده در 

 روم،ها به خاطر حضور در چتدرصد از آن 35جوانان هستند و  ،کنندگان از اينترنت
 ردن پست الکترونيکیبه منظور چک ک درصد 30های اينترنتی، درصد برای بازی 28

 .نيز به دليل جستجو، در شبکه جهانی هستند درصد 25و 
تواند مشکالت تحصيلی و خانوادگی برای مخاطبان به اعتياد به اينترنت می

 وجود آورد. اگر استفاده کنندگان از اينترنت نتوانند به مدت يک ماه دوری از اينترنت را
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ن پديده در ميان جوانان که اي قرار دارندرض خطر اعتياد به آن در مع ،تحمل کنند
 گذرانندها را تا صبح با اينترنت میشب هاآنبه طوری که برخی از  شود؛مشاهده می

 شود.های متعدد ديگر نيز میله آغازگر آسيبئاين مس کهو تمام صبح را خواب هستند 
روانی، فی، های خانوادگی، ارتباطی، عاطتوان به آسيبها میاز جمله اين آسيب

 .جسمی و اقتصادی اشاره کرد

 گیری شخصیتهویت و اختالل در شكلبحران  .2
هر يک در تکوين شخصيت فرد  -شخص، فرهنگ و جامعه -گانه هويتعناصر سه

همتای فرد را تشکيل کنند. هويت شخصی، ويژگی بینقش مهمی را ايفا می
مختلف قرار گرفته و  ها و اجتماعاتهويت اجتماعی در پيوند با گروه ،دهدمی

يت فرهنگیو  گيری آن متأثر از ايشان استشکل برگرفته از باورهايی است  نيز هو
از بدو  -های آنبا محيط پيرامون و آموزه که در عمق وجود فرد به واسطه تعامل او

 جای گرفته است. -تولد تا کهنسالی
 خود را -فرد -ای فرهنگی و اجتماعی است که، صحنهمجازیجا که فضای از آن

ای برای دهد، زمينههای زندگی قرار میها و سبکهای متنوع، نقشموقعيت در
 که موجب چندشخصيتی شدن کاربر خواهد شد.است پذيری شخصيت کاربر آسيب

های مايهطرح گردد، درونکه هويت ظاهری فرد بيش از آن مجازیدر فضای 
 ،های خويش استمندیها و عالقهيشههر کس در صدد بيان اند ،کندافراد بروز می

مطرح نشدن هويت شخصی و مشخصات فردی در اينترنت موجب تقويت 
جوانان در اين محيط از  ،گرددهای چندگانه و رشد و استحکام آن میشخصيت

گيرد، يت آنان شکل میپذيری بيشتری برخوردارند و به ويژه در دورانی که هوآسيب
 .شودترمیرنگراين خطر پ  
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های عمومی از جمله اينترنت در های فراوانی که رسانهبا امکانات و گزينه
های جديد و انواع مختلف رفتار آشنا گذارند، آنان با محرکاختيار جوانان می

آفريند، يعنی چنين فضايی هويت نامشخص و پيوسته متحولی را می ؛شوندمی
 هایها و سبکهای متنوع نقشتاينترنت يک صحنه اجتماعی است که فرد را در موقعي

 (162: 1390،و مينا اکبری اکبری) .پذيرددهد و از آن تأثير میقرار می زندگی
گيری هويت افراد تحت تأثير منابع شناسی، شکلاز نظر صاحبنظران جامعه

های گروهی، خانواده، رسانهعبارتند از: ترين اين منابع عمده ؛گوناگونی است
های گروهی با توجه به گستره نفوذ و رسانه ،از اين ميان. االنمدرسه و گروه همس

ای های ماهوارهگسترش تلويزيون چنين؛ هماندای يافتهفراگيری آن اهميت ويژه
مل متعدد و گاه گيری نظام شخصی و هويت افراد تحت تأثير عواموجب شده شکل
 (1386 ،صبوری خسروشاهی) .متعارض قرار گيرد

 هاتعارض ارزش .3
ها و هنجارهای اجتماعی را تحت تأثير خود قرار داده ارزش ،تغييرات تکنولوژيکی

چون ورود اينترنت همراه  ؛برخورد با اين پديده است، هاچالشاين يکی از  که است
 کشورهای ديگر به وجود آورده است.های جديدی را در های غربی، چالشبا ارزش

 -اين پديده مغاير با فرهنگ خودی که برخی از عناصر موجود در جااز آن
های زيادی به تواند آسيباست، پس اينترنت می -ايرانی و های اسالمیارزش

 همراه داشته باشد. 
ورود اينترنت در حوزه خانواده موجب تغيير نظام ارزشی در به عنوان مثال؛ 

از  شود. در يک مطالعه تجربی نشان داده شد که استفاده جوانانها میخانواده
 (1384 ،و محمدجوادی زاده)زنجانی .های خانواده شده استاينترنت موجب کاهش ارزش
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 گسترش ارتباطات نامتعارف میان جوانان .4
های غير اخالقی اينترنت به دليل تسهيل ايجاد روابط دوستانه و عاشقانه، در زمينه

ابط زناشويی تا جايی که اينترنت موجب سهولت خيانت در رو مورد توجه قرار گرفته
 شود.و ايجاد روابط نامشروع می

 هاشكاف نسل .5
ها را بيشتر کرده است و اکنون شکاف ميان نسل دوم و سوم اينترنت شکاف ميان نسل

 فهمند.ای که هيچ يک زبان ديگری را نمیبه گونه ؛عالقمند به اينترنت نيز آشکار شده
ها شاهد اين ه خانوادهجديد به عرص یهایامروزه با ورود وسايل و تکنولوژ

نشينند، بدون یدر کنار يکديگر م یمتماد یهاهستيم که والدين و فرزندان ساعت
 یهاياز آن نوع خانواده یهايگفتن داشته باشند. ما ديگر کمتر نشانه یبرا یآنکه حرف

 یرا داريم که والدين و فرزندان دور هم نشسته و درباره موضوعات مختلف خانوادگ
 با هم گفتگو کرده و نظرات همديگر را راجع به موضوعات مختلف جويا شوند. یو کار

يده و دو نسل يگرا یروابط موجود ميان والدين و فرزندان به سرد یدر شرايط فعل
را از  یزندگ ،مختلف یزيست یهااجتماعی و تجربه یهابه دليل داشتن تفاوت

 کنند.یفسير مديدگاه خود نگريسته و مطابق با بينش خود آن را ت
 -کند و نسل امروزیم یو با تجربگ یاحساس داناي -والدين -نسل ديروز

ها واکنش نشان روز است، در برابر آن یهاکه خواهان تطابق با پيشرفت -فرزندان
ها بر دار و سرشار از تجربه آنريشه یهادهد و چون از پس منطق و نصيحتیم

 (19: 1390 ،رحيمی) .آوردیم یرو یبه لجباز ،آيدینم
را بسط داده است.  شکاف بين نسل فرزندان و والدين یامروزه سرعت تکنولوژ

خانواده  یاعضا ميانميزان گفتگو در ی، اساس اظهارات معاون سازمان بهزيست بر
زا باشد. فرزندان در تواند آسيبیدقيقه است که اين م 30در کشور تنها حدود 
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 و اطالعات ،کنندیم یزندگ یفرهنگ یکه در يک فضاينمقايسه با والدين با وجود ا
بر اين پديده تأثيرگذارند و  یعوامل متعدد ؛ البتهدارند یمتفاوت یها و رفتارهاگرايش

سرعت تحوالت و بسط ارتباطات با جهان  ، از جمله:کنندیاين شکاف را بيشتر م
ها، فرهنگ، رسانه شدنیجهان یهايافته، توجه بيشتر جوانان به برنامهتوسعه

پيوستن و تعلق  یغير از کانون خانواده برا یهايها و کانونگسترش روزافزون انجمن
 (19ن: هما) .ها و غيره از آن جمله استيافتن جوانان به آن

 سوء استفاده جنسی .6
کارشناسی برای حمايت »عنوان  باگردهمايی جهانی ميالدی  1999در سال 

برگزار گرديد که منجر به  «اده جنسی از طريق اينترنتکودکان در برابر سوء استف
چه اينترنت بيشتر توسعه پيدا کند،  هرای شد که در آن آمده است صدور قطعنامه

 يات خطرناک آن قرار خواهند گرفت.کودکان بيشتر در معرض محتو
های محرمانه مربوط به فحشای کودکان و پورنوگرافی که فعاليتبر اين اساس، 

 .رودشود، اکنون از مسائل حاد به شمار میق اينترنت مورد استفاده واقع میاز طري
 (163: 1390 ،و مينا اکبری اکبری)

 انزوای اجتماعی .7
امروزه اينترنت در زندگی اجتماعی، جای دوستان و نزديکان را گرفته و جايگزين 

های ايتها وقت خود را در سروابط دوستانه و فاميلی شده است. افرادی که ساعت
چرا که  ؛نهندهای اجتماعی را زير پا میگذرانند بسياری از ارزشاينترنتی می

 آورد.های فردی روی میهای اجتماعی خود را کنار گذاشته و به فعاليتفعاليت
نتايج پژوهش شاندرز نشان داد که استفاده زياد از اينترنت با پيوند ضعيف اجتماعی 

کنند، به طور قابل کاربرانی که از اينترنت کمتر استفاده می در نقطه مقابل، ؛مرتبط است
 (1386)صبوری خسروشاهی، .ای با والدين و دوستانشان ارتباط بيشتری دارندمالحظه
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گاه کاربران اينترنت از افسردگی و هيچ -شايد -دهدبررسی محققان نشان می
گاهی آن گاه نباشند و در صورت آ اما ماهيت  ؛ييد نکنندأرا ت انزوای اجتماعی خود آ

 کند.کار با اينترنت چنان است که فرد را در خود غرق می
دنيای اجتماعی در آينده دنيای که است از آن های انجام شده حاکی پژوهش
های کاذبی که چرا که اينترنت با توجه به رشدی که دارد و جذابيت ؛منزوی باشد

 شود.ود معتاد ساخته و جانشين والدين میها را به خآن ،کندبرای نوجوانان ايجاد می

 های فضای مجازیی مواجهه با آسیبراهكارها
 یراهکارهاي یهای اجتماعی در فضای مجازو کاهش آسيب یبه منظور پيشگير

؛ د ثمربخش واقع شوندتواننیبه موقع و مناسب می طرح شده که در صورت اجرا
 شود:در ادامه به برخی از اين راهکارها اشاره می

 ؛نحوه استفاده صحيح از اين فناوریآموزش  و رسانیاطالع -
 ها،های ديداری و شنيداری، روزنامهچون رسانههايی هماستفاده از ظرفيت -

 مجازی؛نشريات برای نهادينه شدن فرهنگ  و مجالت
ها به در شهرستان یمصادر امور فرهنگ یاز سو یجلسات آموزش یبرگزار -

جديد  یهایبه والدين در مورد فناور یرسانالعمنظور آشنا نمودن و اط
 ؛مجازی یاجتماع یهابه ويژه اينترنت و شبکه

دادن به نوجوانان و  یدر مدارس جهت آگاه یآموزش یهاکالس یبرگزار -
 ؛هاجديد و نحوه استفاده صحيح از آن یهایجوانان در مورد مزايا و معايب فناور

گونه رفتارها عی و تقويت اينهای اجتماتشويق به شرکت در فعاليت -
 ؛توسط والدين
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و  یتر جهت برخورد با مجرمان جرايم اينترنتوضع قوانين سختگيرانه -
 ؛نمودن اين قوانين یاجراي

و  یم رايانه ائدر مورد انواع جديد جرا مجازیبيشتر پليس  یو هوشيار یآگاه -
 ؛دشمنان در اين زمينه یهاکارآمد کردن دسيسهاقدام در جهت نا

 صدا و سيمادر  یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یآموزنده از سو یهایپخش آگه -
گاه  ؛از اينترنت یها در خصوص خطرات ناشخانواده یدر جهت افزايش آ

که  یبيرون از خانه به طور یبا فرزندان در فضا یگذراندن اوقات بيشتر -
به ، احساس خأل نکنند و جهت جبران اين کمبود یفرزندان از نظر عاطف

 ؛مجازي پناه نبرند یفضا
درباره مزايا و معايب اينترنت از زبان  یکوتاه آموزش یهاپخش برنامه -

 ؛دهندیخود قرار م یها را الگوکه جوانان آن یورزشکاران و هنرمندان محبوب
ها انواع خطرات موجود در که در آن یابه گونه یارايانه یهایباز یطراح -

 ؛ها تعبيه شده استو مقابله با آن یهت آشنايج یو راهکارهاي یمجاز یفضا
 آموزان دانش یدر ارتباط با آشناي یدرس یهادر کتاب یو تدوين بخش یطراح -

 ؛هاجديد، اينترنت و خطرات بالقوه آن یهایبا فناور
 ؛با موضوع اينترنت و مزايا و معايب آن یهايها و سريالساخت و پخش فيلم -
از منکر به عنوان  یاز جمله امر به معروف و نه یدين یهااستفاده از آموزه -

 ؛سط هر شخصتو یکنترل اجتماع ینوع
 مجازی. یمثبت و ترويج فرهنگ استفاده از اينترنت و فضا یهایهنجارساز -
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 منابعفهرست 

 یاولين کنفرانس مل .عرصه ظهور خالقیت یمجاز  یفضا(. 1387، انسيه. )یابر .1
 پژوهشکده تهران: ايران. یيريت نوآورو مد یمهندسو  TRIZ ی،شناسخالقيت

 .TRIZ و نوآوری شناسی،خالقيت علوم
. تهران: شناسی اجتماعیآسیب(. 1390اکبری ) . و مينااکبری، ابوالقاسم .2

 انتشارات رشد و توسعه.
مطالعه )عوامل اجتماعی مؤثر بر شكاف نسلی (. 1390رحيمی، محمد. ) .3

شناسی. دانشگاه آزاد ارشد جامعه نامه کارشناسی. پايان(شهر خلخال :موردی
 واحد تهران مرکز. :اسالمی

بررسی تأثیر اینترنت (. 1384) . و علی محمدجوادی، همااعزازی زادهزنجانی .4
 سال در) مشهد 3 ناحیه دبیرستانی های خانواده در بین دانش آموزانبر ارزش

 .121-146: 2. شماره6شناسی ايران. دوره. مجله انجمن جامعه(83 – 82
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به اینترنت (. 1386ستارزاده، داوود ) .5

. 3دورهعلوم اجتماعی.  .)مطالعه موردی: شهر ساری( و پیامدهای آن
 .120-142(: 14)پياپی 3شماره

 الکترونيکی مجله. تأثیر اینترنت بر کودکان و نوجوانان(. 1384صادقيان، عفت ) .6
 .4شماره. 4دوره. (نما) ايران علمی مدارك و اطالعات مرکز پژوهشگاه

 .های اجتماعی اینترنتبررسی آسیب(. 1386) صبوری خسروشاهی، حبيب .7
 دبيرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی.تهران: 

ها دو فضایی شدن آسیب(. 1391حسنی ) . و حسينسعيدرضاسيد عاملی،  .8
 .المللیهای بینیهای فضای مجازی: مطالعه تطبیقی سیاستگذار و ناهنجاری

 .1-30: 17شماره تحقيقات فرهنگی. دوره پنجم. 
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 .روپیش یهاو چالش یعصر مجاز (. 1390) اکبريان . و اکرم، نرگسیراآ یکشت .9
 خوراسگان. واحد اسالمی: آزاد دانشگاه شهروند مسئول. یالمللاولين کنفرانس بين

 ،یمجاز  یفضا(. 1390) یاموي . و محمدرضا، اکرمیآزاد .نژاد، عرفانیياسم .10
و  یصنايع فرهنگ یهمايش مل .های، راهبردها و استراتژیامنیت اجتماع

 کرمانشاه. واحد اسالمی: آزاد دانشگاه نقش آن در توسعه پايدار.




