
 

 خانواده نظام در آن هایآسیب و مجازی فضای
 1)ایران( مهرداد برون: هنویسند

 08/05/1396: پذیرش                           09/08/1395: دریافت

 چكیده
رغم تمامی محاسن و علی -تاکنون -نی که اینترنت وارد فضای زندگی انسان شدهاز زما

ها تحمیل نموده است؛ موضوعی که در را بر خانواده و نگرانی مزایای آن، یکسری دغدغه
از طرف شود. و محدود به جامعه و یا اقلیتی خاص نمی هتمامی جوامع موضوعیت داشت

فضای مجازی و نو بودن این پدیده، بسیاری از والدین، های خاص دیگر، به دلیل ویژگی
فرصت، امکان و یا توان کافی برای شناخت دقیق این فضا و کاربردهای آن را به دست 

استفاده روزمره نوجوانان  ،ها با این فضا و در مقابللذا عدم آشنایی مناسب آن اند؛نیاورده
ده است فضایی محرمانه و خصوصی و جوانان و حتی کودکان از فضای مجازی موجب ش

ای که بدون دغدغه و بدون احساس وجود محیط خانه برای فرزندان ایجاد شود؛ به گونهدر 
ناظر بیرونی به تارنماهای مختلف در این فضا دسترسی یابند که گاهی نیز به دلیل 

ر های خود، متأثر از فضاهای ناسالم موجود دسنی و شخصیتی و کنجکاوی هایویژگی
های فضای ترین آسیبدر این پژوهش، تالش شده است به بررسی مهم اینترنت گردند.

مجازی و تأثیرات آن پرداخته و راهکارهایی جهت مقابله و کاهش تهدیدات اینترنتی در 
 .ابعاد اجتماعی، فرهنگی و آموزشی ارائه شود

 مجازی فضای ،آسیب اجتماعی خانواده،: واژگان کلیدی

 مقدمه
، کنونی دنیای. است ارتباطات و گروهی هایرسانه مطبوعات، عصر ضرحا عصر
 همراه تلفن ماهواره، تلویزیون، رادیو، از جمله جمعی ارتباط وسایل تاز و تاخت عصر

                                                           
، ایران اهواز، اهواز، سازی لوله جامع مؤسسه اطالعات، فناوری کارشناس. 1
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 کجا هر در لحظه هر و ندارد را گذشته هایمحدودیت امروز جوان. است اینترنت و
 .کند برقرار ارتباط خواهدب که جهان از اینقطه هر با تواندمی ،باشد که

 امری مجازی هایمحیط در زندگی ،بهتر عبارت به یا مجازی دنیای به ورود
 که است این مدرنپست هایرسانه مهم هایشاخصه از و رودمی شمار به بدیهی

 این و گرفته قرار اجتماعی مختلف هنجارهای و هاسبك با افراد اختیار در راحتی به
 کیفیت نیز و جدید نسل هایآموخته بر مدارس و هاخانواده کنترل میزان مرور به امر

 است؛ ساخته متأثر را جامعه و مدارس ها،خانواده تربیتی و آموزشی هایگیریجهت و
 و فنی هایمهارت یکسری از برخورداری مجازی هایمحیط این در تعادل الزمهلذا 

 .است فناوری
ین ابزار عنوان به همراه تلفن  کاربردهای داشتن بر عالوه ،رسانیالعاط نو

 سازیمفرح بخشی،تداوم دهی،ارتباط رسانی،اطالع گوناگون هایحوزه در گسترده
 تزلزل روانی، اعتیاد مانند اجتماعی نامناسب پیامدهای برخی پذیری،تحریكو 

 زودرس، بلوغ ملی، ادبیات تدریجی زوال اجتماعی، تعامالت کاهش ها،ارزش
 دارد. دنبال نیز به را شخصی امنیت افتادن خطر به غیر اخالقی، هایپیامک و بلوتوث

 انسان راحتی برای را خود اختراعات جدیدترین دنیا مبتکران وقتیدر عین حال، 
 سوء وسایل این از سوم هزاره انسان روزی کردندنمی را فکرش شاید ،آوردند بوجود

 نوین وسایل و اختراعات این خطرات رفع برای ایچاره دنبال به و کند استفاده
 . آورد ارمغان به انسان برای را مجازی دنیای اول وهله در که وسایلی ؛باشند ارتباطی

 ،دسترسی سهولت نهایت در اینترنت و همراه تلفن قبیل از وسایلی تولید افزایش
 راه مجازی دنیای این به مختلف سنین با جامعه افراد از فراوانی هایگروه شد سبب

 برای ساله ۶ کودک یكبا  همراه تلفنحاضر، مشاهده  قرن در که طوری بهیابند؛ 
 .نیست عجیب کسی
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 عمر کهاین با که هستند اجتماعی روابط فضای از جدیدی نسل مجازی فضای
 بسیاری مردم تا جایی که ندک باز جا مردم زندگی در است توانستهاما  د،ندار زیادی

 اندآمده هم کنار مجازی فضای در متفاوت اجتماعی هایوهگر از و مختلف سنین در
 .کنندمی برقرار ارتباط هم با طریق این از واقعی، دنیای در دور هایفاصله از و

 پست. است یافته افزایش اینترنت طریق از دیگران با ارتباطی هایروش امروزه
 برای هاییروش ها،یباز و هاپایگاهوب ها،رومچت کوتاه، هایپیام الکترونیك،

 . اندشده اجتماعی روابط حفظ و گسترش
 کانون در روزها این که هستند هاییپایگاه از جدیدی نسل اجتماعی، هایشبکه

 مبنای بر هاپایگاه گونهاین ؛اندگرفته قرار اینترنت جهانی هایشبکه کاربران توجه
 ویژگی با اینترنتی کاربران از ییهادست کدام هر و کنندمی فعالیت آنالین تشکیالت

 . آورندمی هم گرد را خاص
 امکان که دانندمی اجتماعی هایرسانه از ایگونه را اجتماعی هایشبکه

 را اینترنت در محتوا گذاریاشتراک به و ارتباط برقراری از جدیدی شکل به دستیابی
 . اندآورده فراهم

 برای مفیدی ابزار که حال عین در ،آن قالب در شده ارائه هایسرویس و اینترنت
 اینترنت دیگر، بیان به .باشد نیز مخرب تواندمی اما ؛است اطالعات تبادل و کسب

 و تعلیم و آموزش ابزار هم و گردد فساد باعث تواندمی هم که است قدرتمندی ابزار
 .آورد فراهم را جوانان و نوجوانان اجتماعی و فرهنگی علمی، رشد

 و جوان قشر به ویژه اینترنتی کاربران گسترده استقبال به توجه با روزها این
 جهت هاشبکه این به مربوط مسائل بررسی مجازی، های اجتماعیشبکه از نوجوان

 و اجتماعی و فرهنگی مسئوالن توسط دقیق ریزیبرنامه و صحیح تصمیمات اتخاذ
  است. ضروری والدین، نیز
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 عضویت ویژه به اینترنت با مرتبط هایبآسی به است شده سعی مقاله این در
 پیشنهاداتی ،معضالت گونهاین رفع برای و پرداخته مجازی اجتماعی هایشبکه در

 .شود ارائه

 مسئله بیان
 و وسیع تغییرات ،اخیر سال چند در ایرایانه و اینترنتی انقالب و اطالعات فناوری

 ابداعات و اختراعات یدشا .است آورده پدید زندگی مختلف هایجنبه در سریع
 سال 111 ابداعات و اختراعات همه از اطالعات فناوری زمینه در اخیر هایسال

  .باشد بیشتر گذشته
 یفرصتاست  شده موجب توانمندسازی ابزار عنوان به چنینهم فناوری این

 ورود در جهش یك و صنعت عصر هایماندگیعقب جبران برای تاریخی و نظیربی
 از استفاده. شود فراهم ایران نظیر توسعه حال در کشورهای برای صنعتی فرا عصر به

 تنظیم و ملی عزم به فوری نیاز ،جوان نسل استعدادهای شکوفایی برای فرصت این
 برای است الزم تاریخی فرصت این از استفاده منظور بهکه  دارد جامعه برنامه
 فناوری این با تحصیل دوران در شود فراهم امکان این ،کشور جوانان و آموزان دانش

 .گیرندمی یادرا  مادری زبانکه آن مانند به ،شوند آشنا
 تا شوند آشنا ،است اینترنت و اطالعات فناوری که این قرن زبان با بایدبنابراین، 

 هر در بشری علوم و فرهنگ مجموعه همه به دیجیتالی هایکتابخانه طریق از بتوانند
 هایواقعیت و ایچندرسانه هایمجموعه کمك به و ندیاب دست جهان از نقطه

 هافرهنگ سایر شناخت به و گیرند فرا را هاایده و افکار هئارا جدید هایراه ،مجازی
 .کنند اقدام
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 الکترونیکی، پست؛ از جمله است داده قرار مردم اختیار در اساسی سرویس چندین اینترنت
 ابداع یجدید هایسرویس روزه هر ماا ؛تلنت و فروم یوزنت، وبالو، وب، چت،

  .دارند راها سرویساین  از یك هر از هاییبخش مشخصات که شودمی
 در -نور سرعت با -عاشقانه و دوستانه روابط ایجاد دلیل به اینترنت طرفی، از
 اخالقی غیر روابط گسترش که است توجه مورد بسیار اخالقی غیر هایزمینه

 .گیرد می صورت واقعی روابط جهت در اینترنت، عرصه در مجازی
 مختلف انواع توسعه و رشد برای مناسبی مجال اینترنت شبکهبه طور کلی، 

 غیر هایفعالیت برای مجازی فضای یك پدیده این. است اخالقی غیر رفتارهای
 .آفریندمی اخالقی

 نامشروع روابط و زناشویی روابط در خیانت سهولت موجب چنینهم اینترنت
 خوبی چیز اینترنت توان گفتمی گرفت، نادیده را اخالقی اصول اگر؛ لذا شودمی

 .باشد اخالقی غیر اعمال دنبال به -آسانی به -سازدمی قادر را کاربر که است
 تنها نه اکنون.  است کرده ترعیان را هانسل میان شکاف اینترنت ،دیگر سوی از

 است شده هویدا نیز سوم و دوم سلن میان شکاف بلکه دوم و اول نسل میان شکاف
 به تواندمی که داراست را ویژگی این چنینهم؛ فهمندنمی را دیگری زبان یك هیچ و

 .شود تبدیل سیاسی هاینشست برگزاری و هاگروه یکپارچگی برای عاملی
 بندیطبقه اطالعات گونه هر انتشار و انتقال امکان ،اینترنت به دسترسی با امروزه

 .است شده فراهم آن از استفاده با یا و اینترنت روی بر شده
 کهاین جای به افراد و است نموده دور یکدیگر از را افراد نیز اجتماعی جهت از

 دکننمی مالقات هم با الکترونیکی پست و چت طریق از ،بروند یکدیگر دیدار به
 هنوز البته ؛شودمی جامعه یك افراد میان در اجتماعی گسیختگیهم از باعث که
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 مسائلی، شد همگانی مسئله این که زمانی ولی است، نشده فراگیر ایران در اینترنت
 .مشاهده خواهد شد مختلف هایقومیت و انسانی جوامع در قبیل این از

 ضرورت و اهمیت پژوهش
 اخیر هایسال طی نیز ایران در جوامع، توسعه در مجازی فضای اهمیت به توجه با
 هایآسیب رابطه این در ولی است؛ شده زیادی توجه ارتباطات و عاتاطال فناوری به

 .پرداخت آن یابیریشه به ضروری که دارد وجود جدی
 را 81 رتبه جهان کشور 181 میان در اینترنت از مندیبهره نظر از ایران جامعه

 به متوسط کشورهای وجز مخابرات جهانی اتحادیه بندیطبقه اساس بر که دارد
 و دهندمی تشکیل جوان قشر را اینترنت کنندگان استفاده درصد 35. رودیم شمار

 .است هفته در دقیقه 51 اینترنت برای شده صرف میانگین
 محبوب ایرانی جوانان میان در سرعت به ایران، کشور در یابیدوست هایشبکه

 .اندکرده کسب هاشبکه این در را سوم رتبه هاایرانی و است شده
 تر،مهم آن از و کرده اشغال را جوانان ذهنی فضای اینترنت، ایسانهر فرهنگ

 تا خود فرزندان روی والدین که است ابررسانه این کنار در خانواده نقش گرنمایان
 .دارند اخالقی نظارت و تربیتی کنترل حد چه

 اجتماعی هایآسیب از جدیدی نوع ساززمینه تواندمی نوظهور هایآسیب بروز
 هایآسیب کاهش و پیشگیری شناسایی، برای ریزیبرنامه دلیل همین به ؛باشد نیروا و

 . نمایدمی ضروری و الزم نوظهور
 هایآسیب که است جدید هایفناوری با مرتبط هایآسیب نوظهور، هایآسیب

 در توانندمی اینترنت و همراه تلفن ای،رایانه هایبازی ماهواره، از استفاده از ناشی
 .گیرد قرار مجموعه این
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یابی  مجازی فضای اجتماعی تأثیرات ارز
 بنیاد ضعف است، مبتال آن به امروزی جوامع که اجتماعی مسائل بزرگترین از یکی

 هایناهنجاری صورت به هاخانواده مشکالت که جاییآن از. رودبه شمار می خانواده
 .است برخوردار ییباال اهمیت از آن سالمت و خانواده ،کندمی بروز اجتماعی
 و مهم وظایف از یکی اجتماعی هایمسئولیت پذیرش برای فرزندان کردن آماده

 هایزندگی برای خصوص به بتوانند باید جوانان. رودمی شمار به هاخانواده اساسی
 و متعارف حد درخود،  پیرامون با را خود روابط نمایند سعی و شوند آماده مشترک

 . یندنما تنظیم قبولی قابل
 سن رفتن باال مانند لیئمسا در که افزونی روز و باال ارقام و آمار از نظرصرف

 شدن سرد دارد، وجود خانوادگی مسایل سایر و فحشا منزل، از فرار طالق، ازدواج،
 و هاناکامی باعث که است خانوادگی زندگی از ها نارضایتی و عاطفی ارتباطات
 عمیقی مشکالت از نشان هااین. است شده جوانان زندگی در بزرگی هایشکست

 .شوند درمان و یابیریشه باید نوعی به که دارد خانواده سطح در
 با ایرانی خانواده خانواده، در جمعی ارتباط وسایل و فناوری ورود با امروزه

 هایخانواده وضعیت بررسی در. است شده رو روبه ایعدیده مشکالت و مسائل
 از ناشی که مهمی تغییرات معرض در ایرانی خانواده که گفت چنین توانمی ایرانی

 . دارند قرار است، خانواده حریم به جدید هایفناوری ورود و پیدایی
 اهمیت دارای خاص هایویژگی لحاظ به اینترنت نو، هایفناوری میان در
 ینتکو شرف در ایرانی هایخانواده در ایتازه ساختار شده سبب زیرا است؛ باالیی
 این ،گرددمی مشاهده ایرانی هایخانواده در چهآن پدیده این خصوص در. باشد
 را خانوادگی ارتباطات شخصی، رایانه کلی طور به و رسانه این حضور که است

 . است نموده تغییر دستخوش
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 را خانواده افراد تعامل مدت کهاست  برزمان فعالیتی مجازی، فضای از استفاده
 به نسبت دارند،که فراغتی  واسطه به جوانان میان این در. دهدمی کاهش یکدیگر با

 .دهندمی اختصاص مجازی فضای به را بیشتری زمان مدت بزرگساالن
 کندمی ایجاد خانواده در را جدیدی هایکشمکش مجازی فضای دیگر، طرف از

 ادهخانو کاربر اعضای توسط که صفحاتی نوع اینترنت، از استفاده زمان شامل که
 خصوصی اطالعات به آنان والدین و جوانان دستیابی و شودمی واقع استفاده مورد

 اعضای سایر با متقابل درک و عاطفی پیوندهای در جوان چنانچه. است یکدیگر
 برای و کرده تفاوتیبی و افسردگی تنهایی، احساس باشد، مشکل دچار خانواده

 ترینمناسب مجازی فضای و آوردمی روی خاص سرگرمی و دوست یك به آن جبران
 .است مقصود این برای محمل

 از نارضایتی و خانوادگی مشکالت بروز در اصلی هایزمینه از یکی بنابراین
 و آمده وجوده ب ایرسانه تولیدات متأثر از که است مجازی فضای مشترک، زندگی
 میان در صوصخ به را مشترک هایزندگی از ارضا و توقع سطح تا گردیده آن باعث
 . ببرد باال جوان نسل

 نوعی به ،باشد داشته انتظار مشترک زندگی از باید جوان چهآن فضا این تأثیر تحت
 و هافیلم مانند هارسانه محتویات و هابرنامه از که صمیمیتی و لذت. شودمی تحریف

 دستیابی قابل طبیعی زندگی در زیادی حد تا بنددمی نقش جوانان اذهان در هاسریال
 .باشد داشته همراه به جوانان آینده برای زیانباری تبعات تواندمی این و بود نخواهند

 خانوادگی هایبنیان خود نوبه به اجتماعی هنجارهای و هاارزش تغییر بنابراین
 را اجتماعی هنجارهای و هاارزش فناوری تغییرات. دهدمی قرار تهدید معرض در را

 با برخورد هافرهنگ فراروی هایچالش از یکی که است داده قرار خود تأثیر تحت
 جدیدی هایچالش غربی، هایارزش با همراه اینترنت ورود چون؛ است پدیده این

 . است آورده وجود به دیگر کشورهای در را
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 -خودی فرهنگ با مغایر پدیده این در موجود عناصر از برخی که جاییآن از
 هایآسیب تواندمی اینترنت گفت توانمی است، -یایران و اسالمی هایارزش
 تغییر موجب خانواده حوزه در اینترنت ورودمثاًل  .باشد داشته همراه به را زیادی

 . شودمی هاخانواده در ارزشی نظام
 موجب اینترنت از جوانان استفاده که شد داده نشان تجربی مطالعه یك در
 .است شده خانواده هایارزش کاهش
 شود:پرداخته می مجازی فضای اجتماعیادامه به برخی از تأثیرات در 
 اجتماعی هاینقش تغییر .1

یت ماندن پنهان  و جدید هایهویت کسب موجب شبکه، در ناپذیریکنترل و هاهو
 .شودمی افراد وسیله به شبکه در مجازی اجتماعی هاینقش ایفای

 فراغت اوقات در تغییر .2
 فراغت اوقات در را سهم تریناساسی که است عصر ینا نماد ترینمشخص اینترنت
 خانوادگی، شخصی، وظایف و اقتصادی شغلی، تعهدات از شخص رهایی. دارد مجازی

 . سازدمی را مجازی فراغت مجازی، فضای از استفاده با اجتماعی و تحصیلی
 و ارتباط یافتن محوریت ،مجازی فضای در سرگرمی و فراغت وجه در

 هایشکل رواج فراغت، اوقات تجارب و هامکان شدن خارج تنم از سرگرمی،
 لذت و جدید هایرسانه شدن ایوظیفه چند مکان، و زمان به وابسته غیر سرگرمی

 جدیدی انواع ساختن پذیرامکان و وظیفه چند همزمان انجام توانایی از جوانان بردن
 هایرسانه هایمشخصه جمله از فرهنگی و شناختیزیبایی و عاطفی هایمشارکت از

 .است مجازی فضای ویژه به جدید
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 فضای در را اطالعاتی هایشاهراه به ورود دروازه تنها نه اینترنت ،بنابراین
 سرعت به که ساخته مهیا سرگرمی برای را بازاری و فضا بلکه است؛ گشوده مجازی

 .است رشد به رو مداوم طور به و
 جدید هایرسانه تحول که است رگرمیس عرصه مدرن مظاهر جمله از اینترنت

 کننده ای توصیففزاینده طور به شدن خانگی و شدن ایرسانه. است آورده ارمغان به
 .است گردیده جوانان از طیفی فراغت از ایعمده بخش گذران

 بین در مجازی هایسرگرمی و الکترونیکی هایبازی گسترش بر این اساس،
؛ است آنان تفریح و فراغت اوقات کردن پر برای تاینترن اهمیت نشانه جوان، قشر

 هایخالقیت رشد و هیجان تخلیه برای اساسی نیازهای از سرگرمی و بازیهر چند 
 بر عالوه هاسرگرمی این از حد از بیش استفاده تأثیر اما رود،می شمار به ذهنی
 و ادگیاربی ایجاد تمایالت، کردن مهار در توانایی عدم روحی، مشکالت ایجاد

 ناشی بینایی مشکالت که کندمی ایجاد کاربران برای نیز جسمانی مشکالت تنبلی،
 نشستن اثر در اسکلتی نظام به که صدماتی رایانه، نمایشگر به نزدیکی و تمرکز از

 .است جمله آن از چاقی و شودمی وارد نامناسب و طوالنی
 است این ،دکنمی جادای جوانان برای مجازی هایسرگرمی که لیمسائ دیگر از

 را مدنی هایفعالیت و اجتماعی مشارکت به جوانان عالقه مجازی هایسرگرمی که
 اجتماعی هایمهارت بر تواندمی و دهدمی قرار الشعاع تحت یمختلف هایانگیزه با

  .بگذارد منفی تأثیر مجازی غیر هایبازی و تفریحات و گروهی هایفراغت تدارک در آنان
 قاعده این از مجازی اجتماعی هایشبکه که است ضروری مسئله این هب اشاره

 ها،سرگرمی ها،بازی جمله از مختلف امکانات آوردن فراهم با و نیست مستثنی
 کاربر دیگر دوستان دعوت کاربران، سایر با رقابت آنالین، صورت به بازی امکان

 روزانه هدیه فرستادن امکان کردن فراهم با کاربران از یك هر ،بیشتر حتی و بازی به
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 ،آن از ترمهم و کاربران اجتماعی تعلقات و روابط در تأثیرگذاری به بازی آن
 .پردازندمی فضا این در آنان استغراق
 اعتیاد اینترنتی .3

 میلیون 11 میان از که طوری به ؛است آن به اعتیاد اینترنت هایآسیب از یکی
 با و اندشده اینترنتی اعتیاد دچار میلیون 5 تا 1 مریکاآ در اینترنت از کننده استفاده

 .هستند گیرگریبان زیادی معضالت
 .شوداینترنت، این مسئله مشاهده می افزون روز گسترش با نیز ایران جامعه در
 از کنندگان استفاده بیشترین دهدمی نشان کشور در شده انجام تحقیقات نتیجه

 درصد 18 روم،چت در حضور خاطر به هاآن از درصد 35 و هستند جوانان اینترنت
 درصد 15 و الکترونیکی پست کردن چك منظور به درصد 31 اینترنتی، هایبازی برای

 .هستند جهانی شبکه در جستجو، دلیل به نیز
 انسان بدن به مزبور مواد جذب سرعت اساس بر مخدر، مواد اعتیادآورنده توان

 اعتیاد ایجاد که است آن بودن دسترس در و تسرع این اینترنت، مورد در اما است؛
 سهولت و هامودم سرعت افزایش با باید باشد، درست فرضیه این اگر. کندمی

 .موجب خواهد شد اینترنت اعتیادآمیز هایاستفاده از باالتری سطوح دسترسی،
 صورت به که است مطالبی برانگیزی،تحریك ظرفیت عنوان به محتوا قدرت

 -محتواها برانگیزترینتحریك که است مشخص و گیرندمی قرار العهمط مورد برخط
 . هستند دارا را اینترنت در استفاده سطوح باالترین و بیشترین -جنسی محتوای
 استفاده سوء و اینترنتی اعتیاد از زیرمجموعه چند با که دارد وجود احتمال این

 مشترک سطوح از درجاتی که ددار وجود نیز قوی احتمال این و بود مواجه اینترنت از
 -مصرف و خرید به اعتیاد و قمار به اعتیاد جنسی، اعتیاد اینترنت، به اعتیاد میان
 . باشد داشته وجود -بپاش و بریز
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 بیماری یك را آن کهاین از نظرصرف دیگری اعتیاد نوع هر مثل اینترنت به اعتیاد
 صدمات با کهاست  فراگیر یاپدیده اجتماعی، معضل یك یا آورد حساب به روانی
 . است همراه اقتصادی حتی و جسمانی خانوادگی، اجتماعی، روانی

 و فردی کارکردهای در افت دچار معتادان، انواع اغلب مانند اینترنت به معتادان
 کمتر اینترنت معتادان که است این بقیه با اعتیاد این فرق اما ؛شوندمی اجتماعی
؛ هستند جامعه بافرهنگ و باکالس افراد وجز اغلب افراد این. کنندمی گناه احساس
 عالئم اما ،است نشده ارائه اینترنت به اعتیاد تشخیص برای معیاری هنوزهر چند 

 .اندکرده تقسیم جسمانی و روانی عالئم دسته دو به را اعتیاد نوع این
 به دسترسی هنگام رضایت و لذت احساس نوعی از عبارتند روانی عالئم

 به دسترسی که مواقعی در بدخلقی و افسردگی کردن متوقف در ناتوانی و نترنتای
 .اینترنت از استفاده میزان مورد در دیگران به گفتن دروغ و ندارد وجود اینترنت

 سوزش، است زیاد نشستن از ناشی که عالئمی از عبارتندنیز  جسمی عالئم
 به نسبت فرد غفلت از ناشی که نیز  عالئمی، وزن اضافه و کمردرد و سردرد و چشم

 هایوعده بعضی از کردن نظرصرف و خوردن غذا در نظمیبی، است خودش
 در تغییر و خواب اختالالت و فردی آراستگی و بهداشت به نکردن توجه و غذایی
 خواب. الگوی
 برای خانوادگی و تحصیلی جدی مشکالت تواندمی اینترنت به اعتیاد چنینهم

 ماه یك مدت به نتوانند اینترنت از کنندگان استفاده اگرآورد.  ودوج به مخاطبان
ای که پدیده. دارند قرار آن به اعتیاد خطر معرض در ،کنند تحمل را اینترنت از دوری

 صبح تا را هاشب جوانان، از برخی که طوری به شود؛مشاهده می جوانان میان در
 هایآسیب آغازگر لهمسئ این و ستنده خواب را صبح تمام و گذرانندمی اینترنت با

 خانوادگی، هایآسیب به توانمی هاآسیب این جمله از .شودمی نیز دیگر متعدد
 .کرد اشاره اقتصادی و جسمی روانی، عاطفی، ارتباطی،
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 مختلف هایفرهنگخرده گیریشكل
 کننده سرگرم و فراغتی های جنبه از ایرانی جوانان در اینترنتی هایچت غالب کارکرد

 .دهدمی تشکیل را کنندگان استفاده نخست اولویت زیادی فاصله با که است آن
 مورد هایرومچت محیط در غالب فضای که است این گربیان تحقیقات نتایج

 ارضای نیت با که است همجنس غیر جوانان دوستانه گفتگوهای جوانان، مراجعه
 .آورندمی روی ه آنب ماجراجویی یگاه و سرگرمی و آشنایی کنجکاوی،

 به رو طیف فراغت گذران برای جدیدی عرصه اینترنتی گفتگوهای مجموع، در
 متنوع عالیق و هازمینه با مختلف هایفرهنگخرده گیریشکل و جوانان از افزایشی

 ،آن از مندیبهره و جدید میدان این به غالب نگرش ؛ هر چنداست ساخته فراهم
 با است، عادتی و کنجکاوانه جدی، غیر گفتگوهای و هاآشنایی به محدود اغلب

 و هویت با بازی زندگی، سیاست در تأمل منظور به را مجالی اقلیتی برای حال این
 . است ساخته فراهم هویت ابراز و انباشت پروژه در بازاندیشی

 و نمادین هایسرمایه تقویت برای مجازی فضای هایظرفیت از اقلیت این
 خویش بالفصل اجتماع و خود با روابط تنظیم و ارتباط برقراری در خود فرهنگی
 .کنندمی استفاده
 و اجتماعی مشارکت به جوانان عالقه مجازی هایسرگرمی منفی، وجه در

 است ممکن و دهدمی قرار الشعاع تحت مختلف هایانگیزه با را مدنی هایفعالیت
 هایبازی و تفریحات و روهیگ هایفراغت تدارک در آنان اجتماعی هایمهارت بر

 تواندمی مجازی فضای با طوالنی مجاورت چنینهم ؛بگذارد منفی تأثیر مجازی غیر
 هایعرصه در هاارزش و هنجارها از افراطی تأثیرپذیری و طرفهیك پذیریفرهنگ به

 سنتی و یمل تعلقات ،وطنیجهان تقویت با و انجامیده اجتماعی و ارتباطی مختلف
 .دهد قرار تأثیر تحت را کاربران
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 ابعاد سیاسی .1
 از طریق اینترنت مجازی سیاسی هایگروه ایجاد -
های ها و نشریهتوسط رسانه رسانیاطالع جریان کنترل روند در اختالل -

 حاکمیت از اجازه کسب بدونالکترونیکی 
از طریق  داخل به معاند هایجریان هایدیدگاه و هااندیشه مستقیم انتقال -

 الکترونیك هایخبرنامه خبری، هایگروه ها،سایتت، با استفاده از اینترن
 هافروم و هاپالتاک و

آوری امضای الکترونیک با جمع مجازی نفوذذی و فشار هایگروه ایجاد -
کید بر یک موضوع یا اعمال فشار بر یک نهاد  به منظور تأ

 ایهسیستم و پرسیهمه برگزاری طریق از مشروعیتی کارکردهای -
 اینترنتی نظرسنجی

 ها و مطالبات جدیدبا توجه به تراکم دیدگاه سیاسی جدید مطالبات ایجاد -
 رسمی و ایحرفه دستاوردهای کشیدن چالش به -
از طریق اختیار کاربران در برگزیدن  تمل و  دولت هویت نقش تضعیف -

 های محلی و جهانیهویت
با  هاقومیت پذیریتحریك افزایش و ایمنطقه و قومی مطالبات انتشار -

 ایهای منطقههای قومی و راه اندازی وبالوتأسیس سایت
 فرهنگی ابعاد .2
با استفاده از  کنترل قابل غیر فرهنگی تبادالت برای قوی هایمحرکه ایجاد -

 کتاب، مقاله، موسیقی، فیلم، نقاشی و عکس
 با استفاده از رسانه تولید شده در فرهنگی تهاجم برای بیشتر بسترسازی -

 های متنوعشغرب اینترنت و همه سرویس
 غربی اخالقی و ارزشی هاینرم و هنجارها انتقال -
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 اینترنت از نادرست استفاده هایآسیب
 به بازار این از توانمی و است اطالعات فروش و خرید برای جهانی بازاری اینترنت

 ،مختلف ایهبخش در محدودیت وجود جهت به ایران در اما کرد؛ استفاده نحومطلوب
 .مدنظر باشد رسانیاطالع کهاین نه است مطرح افراد آشنایی برای ابزاری منزله به اینترنت

 هایپژوهش زمینه در اطالعات گرفتن برای اینترنت از توانبه طور کلی، می
 دارای اینترنت. نمود استفادهو سایر کاربردهای مفید  فروش و خرید و علمی

 هایگروه، پروفایل، ایمیل ،وبالو ،سایتوب بیلق از است گوناگونی خدمات
 .جستجو خدمات انواع و چت ،اینترنتی

 ویژه به افراد برای اینترنتی امنیت ایجادبا توجه به این حجم کاربردهای متنوع، 
 از کمی اطالعات جوانان و جواناننو غالب زیرا ؛است وضروری الزم ،جوان نسل

یت رایانه یایدن امروزه. دارند اینترنت خطرهای  فکری ابعاد در را جوان نسل یابیهو
 سبب وسیله بدین و شده مدرن و نو اعتیاد موجب و داده قرار تأثیر تحت اخالقی و

 را خود کاالی راحتی به اینترنت طریق ازنیز  سودجویان. شودمی اجتماعی آسیب
 دینی و گیفرهن ابهت فرستند،می جوامع برای را دروغین خبرهای کنند،می تبلیغ

یت آشفتگی هایزمینه و شکنندمی را هاخانواده  .کنندمی فراهم جوانان برای را هو
 حد از بیش استفاده اما ؛است ضرریبی ابزار خود خودی به اینترنت از استفاده

 شغلی، اجتماعی، سازگاری بر منفی آثار است ممکن آن از نشده مهار و نادرست و
 و خانوادگی روابط جسمانی، و روانی سالمت فردی،میان و زناشویی ،دانشگاهی

 بهداشت برای را ایعمده مشکل پدیده این که باشد داشته افراد هیجانی وضعیت
 .است کرده ایجاد جامعه روانی

 به اینترنترایانه و  که کرد پیدا افزایش زمانی اینترنت از استفاده منفی تأثیرات،
 منفی پیامدهای. کرد پیدا راه مشاغل و هانتکافی ها،دانشگاه مدارس، منازل،
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 زمان صرف منظور به زندگی سبك دادن تغییر عبارت است از اینترنت از استفاده
 زندگی، مهم هایفعالیت از اجتناب خود، سالمت به توجهیبی اینترنت، در بیشتر

 از ناشی مالی مشکالت و دوستان و خانواده گرفتن نادیده اجتماعی، روابط کاهش
 .تحصیلی مشکالت و اینترنت از بردن بهره هایزینهه

 آشنایی .قابل اعتنا است اینترنت از استفاده هدایت در خانواده نقش میان این در
 و اخالقی -ارزشی مبانی تقویت و اخالقی و رفتاریو  جسمانی خطرات با فرزندان

 از بهینه هاستفاد برای هاآن در خودایمنی و خودکنترلی ایجاد و فرزندان دینی
 .است ، مهمجدید هایوریافن

 که است نکته این مؤید ،متخصصان نظر نیز مراجعه به و تحقیقات نتایج
 از استفاده درباره نحوه دقیق و شفاف مشیخطترسیم  خصوص این در کار بهترین

 .آن است از استفاده امکان آوریفراهم از قبل ،اینترنت
 منزل عمومی مکان در را رایانه کهآن ضمن توانندمی والدینبا این رویکرد، 

 این در را وی نیز خود و دهند اختصاص اینترنت از استفاده به را زمانی بگذارند،
  کنند. همراهی زمینه

 آثار ،امور تسهیل لحاظ به کهاین ضمن جمعی ارتباط وسایل از یك هر بنابراین
 ،شودمی هاآن از که ایادهاستفء سو لحاظ به ؛ امادارند و داشته جامعه در مثبتی

 وسایل چه هرتا جایی که  باشند داشته دنبال به جامعه برای هاییآسیب است ممکن
نیز  آن از ناشی هاییآسیب ،باشند کنترل قابل تریدر سطح وسیع جمعی ارتباط

 .خواهد بود کمتر
 توان به موارد زیر اشاره کرد:اینترنت می هایآسیب ترینمهم از

 شدید وابستگی به که منجر متعارف حد از فراتر استفاده: ریفک آسیب -
 .شودمی فکری و روانی
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از جمله این  درد چشم و انزوا چاقی، عصبی، فشارهای: جسمانی آسیب -
 روند.ها به شمار میآسیب

 در چنان کاربران شود می مشاهده یگاه :فرهنگی و اجتماعی آسیب -
 .کنندمی فراموش را غذا صرف انزم حتی که شوندمی غرق گفتگو هایاتاق
 خوابیبی از نیز هاآن از بسیاری. دارند معتادان یا هاالکلی شبیه میعالئ هااین

 .است رسیده حداقل به اطرافیان با روابطشان و اندخسته برند،می رنج
 بین هاخانواده درون به رایانه و اینترنت ورود با: عاطفی و فکری گسست -

چنین ؛ همدهدمی رخ فیزیکی و عاطفیو  فکری جدایی فرزندان و والدین
 دختران زندگی بر زیادی نامحسوس و محسوس تأثیرات وریافن پیشرفت
 .است گذاشته

 اینترنت از ناشی هایآسیب انواع
های بندیتوان با توجه به دستههای منتج از اینرنت، میشناسی آسیبدر مورد گونه

 بندی زیر:داخت؛ از جمله دستهمختلفی به بررسی این مسئله پر
 وسیاسی امنیتی هایآسیب -
 اقتصادی هایآسیب -
 و اخالقی و فرهنگی اجتماعی هایآسیب -

 ناشی اجتماعی هایآسیب بررسیدر  تمرکز مقاله جا کهاما در این بخش، از آن
 از ناشی فرهنگی و اخالقی و اجتماعی هایآسیب هایسرفصل به ،است اینترنت از

 گیرد:می قرار بررسی مورد اجتماعی هایآسیببا عنوان کلی  که شودرداخته میپ اینترنت
 اینترنت از ناشی اجتماعی هایآسیب .1
 اینترنت امکانات از استفاده سوء از ناشی هایآسیب -

o اینترنتی هایسایتوب و هاوبالو از استفاده سوء به جوانان دادن سوق 
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o اخالق خالف مسائل بر عالوه هاسایتوب و هاوبالو از استفاده سوء 
 :زیر موارد شامل و نامشروع جنسی رابطه تشویق نظیر عمومی عفت و

 تمسخر بهو  مقدسات و اطهار ائمه به توهین 
 خانواده نظارت عدم علتبه  عاشورا فرهنگ گرفتن

 مختلف هایقومیت به توهین 
 جوانان و نوجوانان تشویق کننده الحادی هایسایت 

 های ضالهفرقه سایر و پرستیشیطان به
o روم و اینترنتسوء استفاده از چت 

 مقابل طرف افزارهای نرم و افزار سخت به عمومی آسیب 
 چت به اعتیاد 
 ضابطه و مرز بدون هایدوستی 
 مستهجن هایفیلم حتی و ماهواره از تر بودندر مواردی خطرناک 
 کاربران عموم دسترس در مبتذل هایفایل دادن قرار 
 هاگرفتن مجوز آن بدون افراد خصوصی عاتاطال پخش 
 چت هایاتاق در کاربران بودن ناشناس 
 ادبانهبی و وقیحانه رفتارهای 
 جنسی کشیبهره و فریب 
 واقعیت از هاآن گرفتن فاصله و جوانان وقت شدن تلف 
 روانی زیانبار آثار 
 از نظر یونگ اینترنتی اعتیاد اصلی منبع 

o یابیدوست هایسایت و هاپروفایل از استفاده سوء 
o مردم خصوصی هایرایانه داخل اطالعات از استفاده سوء 

 اطالعات بردن و کردن هك 
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o ایمیلو  الکترونیك پست از استفاده سوء 
o ایهای رایانهسوء استفاده از بازی 
o های اینترنتیسوء استفاده از امکانات گروه 

 های ؛ مانند گروههای الحادیهای و فرقهتشکیل گروه
 بینیپرستی و فالخرافه پرستی،طانشی

 ماهیت و طبیعت ویژه اینرنت از استفاده سوء از ناشی هایآسیب -
o اعتیاد اینترنتی 

 تواند یک شود که نمیمعتاد اینترنتی به کسی گفته می
 روز را بدون استفاده از اینترنت سپری کند و روزانه

 زند.می گشت اینترنت فضای در ساعت چندین
  شدن مختل انزوا، اضطراب، سردگی،افمنجر به 

 بیکاریو  شغل کردن رها روزمره، هایفعالیت
o اجتماعی صحیح روابط رفتن بین از و ارتباطات شدن مصنوعی 

 ،از بین بردن روابط چهره به چهره با استفاده از ایمیل 
 کم ووب وسیله به اینترنتی هاینشینیشب چت،

 مصنوعی یابیدوست
o  و صله ارحامتضعیف نهاد خانواده 

 منجر به طالق 
o یتبی  هویتی و بحران هو

 گویی و پنهان کردن هویت واقعی خودبا دروغ 
o در محیط بودن ناشناخته خاطر به جرم ارتکاب و جسارت جرأت 

 ای و شناخت از همبه دلیل عدم ارتباط محله 
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 های اجتماعیپیامدهای منفی شبكه
یع ترویج و گیریشكل .1  کذب اخبار و شایعات سر

 تولید محتوای کنترل امکان عدم و اعضا واقعی هویت شناسایی امکان عدم علت هب
 این منفی پیامدهای ترینمهم از یکی اجتماعی، هایشبکه کاربران توسط شده

 توسط که بود خواهد کذبی اخبار و شایعات سریع ترویج و گیری شکل ها،شبکه
 .شودمی منتشر سیاسی اً غالب و خاص اهداف با و هاشبکه این اعضای از برخی

 شبهات القای و دینی ضد تبلیغات .2
 با مغرض هایگروه و افراد ها،رسانه سایر مانند نیز اینترنتی اجتماعی هایشبکه در

 به حمله و دینی ضد تبلیغات به اقدام ،خاص هایشیوه با و شده تعیین پیش از اهداف
 که شودمشخص می یابیریشه و تحقیق از پس ی نیزگاه کنند.می مذهبی اعتقادات

 .است بوده مقدسات به حمله و زداییدین ها،شبکه این از برخی گردانندگان اصلی هدف
یم نقض .3  افراد خصوصی حر
 تا دهندمی قرار خود کاربران اختیار در امکاناتی و ابزار اجتماعی هایشبکه معموالً 
 همین. دهند رارق خود شخصی صفحه در را خویش ویدئوهای و تصاویر بتوانند
 .دهند قرار هاشبکه این در را خود شخصی اطالعات توانندمی کاربران طور،

 شده ارائه راهکارهایی افراد خصوصی حریم حفظ برای اجتماعی هایشبکه اغلب در
 محدود کاربر درخواست به توجه با را اطالعات و تصاویر به دسترسی مثال، برای است؛

  .نیست کافی هاراه این اما دهند؛نمی کسی هر به را کاربر پروفایل دهمشاه اجازه یا و ندکنمی
 عدم و اجتماعی هایشبکه در تقلبی هایپروفایل ساخت قبیل از مشکالتی

 با افرادی شودمی باعث هاهرزنامه این باالی حجم دلیل به هاآن کنترل امکان
 هایحریم به ورود اب و شوند وارد اجتماعی هایشبکه به تقلبی هایپروفایل

 به شروع و برده سرقت به را هاآن اطالعات و تصاویر نظر، مورد افراد خصوصی
 .کنند اینترنت در تصاویر پخش
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 اجتماع واقعی هایمحیط از ماندن دور و انزوا .4
 عنوان به بلکه ؛شد نخواهد واقعی جامعه جایگزین وقت هیچ مجازی، جامعه
 امکان کاربر به ارتباطی تسهیالت. کرد خواهد عمل اجتماعی تجارب کننده تسهیل

 منافع که اجتماعاتی با جدید ایشیوه به ،دور راه از و جهانی سطح در دهدمی
 قادر ،دور راه از اجتماعات این به پیوستن با نتیجه، در. بپیوندد ،دارد مشترکی

 و رانهمکا همسایگان، با بهتری اجتماعی روابط نیز واقعی دنیای در خواهد بود
 سازد. برقرار واقعی جامعه شهروندانسایر 

 رفتاری منفی تأثیرات .5
 گفتار و منش یعنی دارد؛ را خود خاص ارتباطاتی فرهنگ اجتماعی شبکه هر

 را هاییشبکه توانمی البته. است برگزیده خود برای فردی به منحصر و مخصوص
 با ه نحوی که کاربر؛ باندبرگزیده خود برای تقلیدی ارتباطاتی فرهنگ که یافت

 که شودمی ارتباطاتی فرهنگ از خاصی نوع درگیر اجتماعی شبکه هر در عضویت
 و شخصیتی تی  و رفتار مخصوص، اصطالحات کالم، تکیه برخورد، شامل

 مطلق صفر محیط، این از فرد تأثیرپذیری میزانکه با توجه به این .است ظاهری
  .کندمی ترویج را خود مطلوب تهوی اجتماعی، شبکه هرپس  ؛بود نخواهد

 کنار در کاربر توییتر، و فرندفید و فیسبوک مثل هاییسایت دربه عنوان مثال؛ 
 اجتماعی هایشبکه و گروه در است، نظر مورد پایگاه بزرو جامعه عضو کهاین

 به و خود خاص وابستگی هاگروه این از کدام هر که شودمی عضو نیز کوچکتری
 خود را دارد. مخصوص تباطاتیار فرهنگ تبع،

 بیندمی الزم خود بر هاگروه این ارتباطاتی فرهنگ از تأثیرپذیری در فردبنابراین، 
 با ارتباط در خویش کلی هایکنش هویت و سبك -خود ارتباطاتی هویت که
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 مکان و زمان به محدود و موقت هویت تغییر این چند هر دهد؛ تغییر را -دیگران
 .بود نخواهد تأثیربی فرد واقعی هویت در ولی ،باشد خاصی

 در است، تعامل در آن با فرد که اجتماعی شبکه یك اجزای همه کلی، طور به
گاه ناخود ضمیر یت. گذاردمی ثیرتأ فرد آ  به که نیست چیزی نیز فرد ارتباطاتی هو
گاه ضمیر  .نباشد مرتبط ناخودآ

 مجازی فضای هایآسیب از ایمنی برای راهكارهایی
 جوان نسل به الزم هایمهارت آموزش .1

 هایراه آموزش و مجازی فضای هایآسیب به دختران و به ویژه جوانان کردن آشنا
 مشکالت بروز از تواندمی ،خود فرزندان به هاخانواده توسط آن از استفاده صحیح

 . نماید جلوگیری هاخانواده و جوانان برای
 در راحتی به را ندارند آشنایی کارکرد آن هایی که بافناوری نباید هاخانواده

 هستند، خود فرزندان جسمی غذای فکر به اگر والدین .دهند قرار جوانان دسترس
 فضای در هرکسی ندهند اجازه و باشند نیز خود فرزندان روحی غذای فکر به باید

 به نسبت و نماید خویش جوانان اندیشه و فکر وارد را مسمومی غذای هر مجازی
 . باشند داشته بیشتری حساسیت مجازی دنیای در خود فرزندان رحضو

گاهی کسب با توانندمی والدین  اینترنت از صحیح استفاده ،مجازی فضای از آ
 بیشتر مجازی فضای و اینترنت مقوله با را جوانان و دهند آموزش خود فرزندان به را
 به را الزم هایآموزش یدبا نیز فرهنگی نهادهای میان این در. نمایند آشنا بهتر و

 .کنند کمتر امروز نسل با را هاآن فاصله و بدهند والدین
 فرزندان با خانواده همراهی .2

 باید هاخانواده. است مجازی دنیای در فرزندان بودن تنها اینترنت، هایآسیب از
گاه  که طورهمان ؛ننمایند رها تنهای به مجازی فضای در را خود فرزندان که باشند آ
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 از بیرون محیط در نوجوان پسر و دختر نبودن تنها در ایویژه حساسیت هاخانواده
 .باشند داشته نیز مجازی فضای در باید را حساسیت همان ،دارند خانه

 توانندمی والدین ایشان، کنترل در نوجوانان حساسیت برانگیختن عدم برای
سیستم  از استفاده و ارندبگذ خانواده اعضا چشم جلوی و باز فضایی در را رایانه
 و اطالعات نگهداشتن پنهان بری افزارها نرم برخی چند هربدانند؛  همگانی را رایانه
گاهی هاخانواده اگر ولی ،دارد وجود شخص هایپوشه  توانندمی ،باشند داشته کافی آ

 فظح را خود صمیمیت باید خانواده مورد این در البته ؛نمایند کنترل نیز را موارد این
 .دارند را خانه در پلیس نقش مادرش و پدر نکند حس فرزند تا کند

 خانواده در صمیمی فضای ایجاد .3
اعضای خانواده به هم که با مدیریت پدر و مادر محقق  نزدیکی عامل تریناصلی

 به طور مداوم را آن باید والدین که است کیمیایی محبت. است محبتخواهد شد، 
 یاعضا میان تلخ حوادثی بروز باعث لهئمس این از غفلت هک کنند تزریق خانواده به

 .پاشید خواهد هم از را خانواده صمیمی کانون و شده خواهد خانواده
 مواجهه در فرزندان تا شود داده آموزش فرزندان به باید محبت بنابراین، سرفصل

 را اصلی محبت از جعلی محبت تشخیص توان خانه از بیرون جعلی هایمحبت با
 مجازی فضای در بیشتر و خارج دنیای در سودجویان و شیادان ؛ چرا کهباشند اشتهد

 برای فضا ترینساده مجازی دنیای .ندهست محبت قالب با خود هایطعمه دنبال به
 دختران و به ویژه نوجوانان به نسبت سودجویان جعلی هایمحبت و عشق ابراز

 شیرین طعم و نگیرند قرار محبت دمور خانواده کانون در فرزندان اگر است؛ پس
 تسلیم خانواده از بیرون جعلی هایمحبت با مواجهه در نچشند، را اصلی محبت

 .داشت نخواهند را اصلی از جعلی محبت تشخیص توان و شد خواهند
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 یاعضا به محبت ابراز از را والدین تواندنمی ایلهئمس هیچبه طور کلی، 
 خانوادهی اعضا با محبت عدم در والدین از ایبهانه و عذر هیچ و دارد باز خانواده

 .نیست پذیرفتنی
 و پدر وظایف از یکی فرزندان به خانواده در واقعی محبت که آموختننتیجه آن

 بودن، والدین فرزندان پوشاک و خوراک فکر به و درآمد کسب کنار و در است مادر
 رسالت، این در اهمال صورت در که بگیرند نادیده خود را اصلی وظیفه این توانندنمی

 .باشد ناپذیرجبران شاید که نشست خواهد خانواده کانون بر ناپذیریجبران هایآسیب
 فرزندان و والدین بین اعتماد رابطه ایجاد .4

 با ،دارند قبول را خود مادر و پدر ،دارند اعتماد خود والدین به کودکی از فرزندان
 والدین این. گویندمی ایشان به را خود خصوصی هایحرف و کنندمی دل درد ایشان

 .کنندمی خود فرزندان از اعتماد سلب ناصحیح اعمال برخی با که هستند
 کودک به زدن سرکوفت اشتباه، و خطا انجام صورت در کودک صحیح درک عدم

 دوستان و فامیل بین در کودکان خطاهای کردن مطرح خطا، انجام صورت در
 احترام فامیل، و دوست ساالن و سن هم با کودک ابجاین هایمقایسه کودک،

مثل این  و همه خطا انجام صورت در اجتماع در کودک شخصیت به نگذاشتن
 .شودمی والدین از فرزندان اعتماد سلب باعثموارد، 

 خود والدین بهکودکان  سوی از اشتباهی و خطا بروز صورت دربر این اساس، 
 مخفی را والدین هایسرزنش از نماند امان در اهر بهترین و کنندنمی اعتماد

 .دانندمی گفتن دروغ حتی یا و نگهداشتن
 شوند؛ مجازی فضای در اشتباه و خطا دچار توانندمی نوجوانان مختلفی دالیل به

 در تا باشند داشته اعتماد خود مادر و پدر به فرزنداناما نکته مهم این است که 
 بعدی احتمالی هایآسیب از و برسانند والدین اطالع به لغزشی بروز صورت

 شخصی عکس انتشار مثل مجازی فضای در اشتباهات برخی شود؛ هر چند جلوگیری
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 اطالع ولی ،گشت نخواهد بر جوی به که است ایرفته آب مثل خانوادگی اسرار و
 دیگران اگر و باشد فرزندان برای قلبی قوت روانی و روحی نظر از تواندمی والدین

 مادر و پدر عنوان با محکمی سد با ،نمایند استفاده سوء اشتباهات این از بخواهند
 .بود خواهند مواجهه
 واقعی فضای به مجازی فضای روابط نكشاندن .5
 سرایت واقعی دنیای به را مجازی فضای در روابط نباید دختران و به ویژه جوانان

 در مدار و قرارنباید  ندارند، قعیوا دنیای در آشنایی سابقه هیچ که کسانی با و دهند
 توانندمی راحتی به سودجو افراد ؛ چرا کهبگذارند هایا سایر محیط دانشگاه و پارک

 و آزار مورد یا و نموده استفاده سوء ایشان از ،مختلف هایمکان به افراد کشاندن با
 . دهند قرار اذیت

 به آشنایی اندک با و یندنما رعایت بیشتر باید مورد این در دخترانبنابراین، 
 تا نبندند دل دیگران دلسوزانه و عاشقانه هاییحرف به و نکنند اعتماد مخالف جنس

 سودی بعدی هایپشیمانی که باشند امان در جبران قابل غیر لطمات و صدمات از
 .داشت نخواهد
 هدفهای بیگردیپرهیز از وب .6
 مجازی فضای در حضور برای یبیشتر تمایل منزل در بیشتر حضور علت به دختران

 در پسران کم حضور معنای به مطلب این دارند. اختیار درنیز  بیشتری زمان و دارند
 تهدید جنس با است دختران برای که تهدیدهایی جنس عبارتی به؛ نیست اینترنت

 روحیه از این و است بیشتر خانواده برای آسیب آن البته و است متفاوت پسران
 لذا؛ گیرندمی قرار سودجویان طعمه مورد بیشتر که شودمی ناشی دختران عاطفی
 اینترنت از استفاده در خود فرزندان حضور برای هاییمحدودیت باید هاخانواده

 .گیرد صورت مستقیم غیر و مستقیم صورت به تواندمی هامحدودیت این و نمایند اعمال
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 و سیستم در هاآن ذخیره و خبری و تفریحی و علمی معتبر هایسایت شناسایی
 هدف بدون جستجوی از تواندمی ایشان استفاده جهت فرزندان به هاسایت آن ارائه

 هایآسیب از فرزندان تا شود مانع اینترنت در هدفبی هایگردیوب به اصطالح و
 .بمانند امان در جوانی و وقت اتالف و مجازی فضای
 مجازی فضای در خود گیزند  مشكالت و خانوادگی اسرار نكردن مطرح .7
 ؛ننمایند مطرح فردی هیچ با و عنوان هیچ به را خود خانوادگی اسرار نباید کاربران
 و عاشقانه عناوینی و هاعبارت با و مختلف هایدیآی با سودجویانکه چه این
 نظر جلب و ایشان به کردن کمك و مهربانی از سرشار کلماتی با و آمیزمحبت

 . شوندمی جوانان خصوصی یزندگ وارد کاربران
 شیادان شودمی باعث فردی مشکالت یا و خانوادگی اختالفات از اندکی بیان

مثل  عباراتی از استفاده با و نمایند پهن خود طعمه انداختن تور به برای را هاییدام
 بودن غم شریك و همدردی اظهار و «هستم شما مشکل فکر به است مدتی» کهاین

 .باشند جوانان از فادهاست سوء فکر به
 به وابسته و معتبر هایسایت برخی وجودتوانند با بر این اساس، والدین می

 برای را فضا ،هستند فعال یمشخص آدرس با و نموده معرفی را خود که مراکزی
 این در نوجوانان تا نمایند مهیا خود فرزندان هایپرسش و االتؤس نمودن مطرح

 ،کنند وبازگ توانندنمی واقعی دنیای در که را خود شکالتم و االتؤس راحتی به فضا
 .نمایند طرح

 ؛ عالوه بر این،ستا هاآن بودن گیری پی قابل هاسایت این در مهم لهمسئ
 نوجوانان مشکالت حل برای اعتمادی مورد و خبره کارشناسان ازی رسمی هاسایت

 فرزندان هاسایت این اساییشن با توانندمی هاخانواده و جویندمی بهره جوانان و
 .نمایند آشنا مراکز این با را خود
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 خانوادگی و شخصی اطالعات انتشار عدم .8
 و خود شخصی هایفیلم و تصاویر و اطالعات انتشار عدم به نسبت باید نوجوانان

 و پدر کار محل و منزل آدرس و زندگی محل ؛ لذاباشند داشته حساسیت خانواده
 فضای در نباید که است لیمسائ جمله از تلفن شماره و گاهدانش و مدرسه و مادر

 .شوند منتشر مجازی
گاهانه باید هاخانوادهدر نتیجه،   خود فرزندان به و نموده برخورد مسایل این با آ

 صدمات از تا بدهند را خود زندگی اطالعات نباید فردی هیچ به که نمایند گوشزد
 .بمانند امان در سودجویان برخی

 گیری نتیجه
 نسل بین در توجهی قابل جایگاه اخیر هایسال در مجازی فضای طریق از ارتباط
 و ردیف زندگی مختلف ابعاد در اجتماعی هایشبکه و است کرده پیدا جامعه جوان

 حتی و دارند نقش هویت به دهیشکل دربوده است و  تأثیرگذارافراد  اجتماعی
 .تأثیرگذار باشند توانندنیز می وامعج سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ابعاد روی

 ،است داشته زندگی مختلف ابعاد در مجازی که فضای نقشی به توجه باامروزه 
 توسعه برای مناسب ابزاری اینترنت حاضر حال در. گرفت نادیده را آن تواننمی

  .شود استفاده صحیح راه در کهآن شرط به شود،می محسوب بشری هایاندیشه و افکار
 اختیار در کافی اطالعات مجازی دنیای به ورود برای باید افرادز طرف دیگر، ا

 فضای در سالم ارتباطات. نشوند اجتماعی و مالی مشکالت دچار تا باشند داشته
نیز  مجازی فضای تهدیدات به نسبت هاخانواده و جوانان هوشیاری لزوم و مجازی

 . دارد قرار اولویت نخست درجه در
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 مهم بسیار فرزندان رفتار به والدین توجه و اجتماعی هایآسیب از پیشگیری
 هایفناوری به حدودی تا باید والدین ها،خانواده فروپاشی از جلوگیری برای و است

گاه و باشند مسلط دنیا روز  تغییر ایجاد معنای به فرزندان رفتار در تغییر که باشند آ
 صورت به هاآن شخصیت و ریفک بنیان؛ چرا که وقتی هاستآن فکر طرز در

 خانواده امن محیط و افراد خصوصی حریم به شیادان نفوذ راه گیرد،ب شکل ناصحیح
 خود فرزندان ارتباط جدید هایشیوه به نسبت هاخانواده چهچنان؛ لذا شودمی باز

گاهی  ارتباطات و جرایم از بسیاری انجام از باشند، داشته را الزم و کافی شناخت و آ
 .آیدمی عمل به جلوگیری آنان نیپنها
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