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:نام و نام خانوادگی

:استاد

1

ومحاسنتمامیرغمعلى-تاکنون-شدهانسانزندگىفضاىوارداینترنتکهزمانىاز
درکهموضوعیاست؛نمودهتحمیلهاخانوادهبررانگرانىودغدغهیکسریآن،مزایاى
گر،دیطرفاز.شودنمیخاصاقلیتییاوجامعهبهمحدودوداشتهموضوعیتجوامعتمامی

ت،فرصوالدین،ازبسیاریپدیده،اینبودننوومجازیفضایخاصهایویژگیدلیلبه
لذااند؛نیاوردهدستبهراآنکاربردهایوفضاایندقیقشناختبرایکافیتوانیاوامکان
یحتوجوانانونوجوانانروزمرهاستفادهمقابل،دروفضااینباهاآنمناسبآشناییعدم

برایخانهمحیطدرخصوصیومحرمانهفضاییاستشدهموجبمجازیفضایازکودکان
بهبیرونیناظروجوداحساسبدونودغدغهبدونکهایگونهبهشود؛ایجادفرزندان

ونیسهایویژگیدلیلبهنیزگاهیکهیابنددسترسیفضاایندرمختلفتارنماهای
ایندر.گردنداینترنتدرموجودناسالمفضاهایازمتأثرخود،هایکنجکاویوشخصیتی
آنتأثیراتومجازیفضایهایآسیبترینمهمبررسیبهاستشدهتالشپژوهش،
وگیفرهناجتماعی،ابعاددراینترنتیتهدیداتکاهشومقابلهجهتراهکارهاییوپرداخته
.شودارائهآموزشی
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درتغییرایجادبهمنجرروزمرهتعامالتدرمجازیفضایواینترنتازاستفادهگسترش
اتساعافرادشدهمنجرفضااینجاذبه های.استشدهجوانقشرویژهبهافرادروزمرهزندگی
ضایاعباتعامالتجایگزینرافضاایندرتعامالتوگذراندهفضاایندرراخودروزاززیادی

ادافراجتماعیرشدبهراناپذیریجبرانصدماتموضوعاین.کنندخودهمساالنوخانواده
بآسیازبرخیمقالهایندر.استدادهتغییرراآناناجتماعیزندگیساختاروکردهوارد

میرارقبررسیموردراکندواردکاربرانزندگیاجتماعیبعدبهتواندمیفضااینکههایی
.دهیم
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یان یکی از بزرگترین معضالت اجتماعی که جوامع امروزی به آن مبتال شده اند، ضعف بن
ایتی باال رفتن سن ازدواج، افزایش آمار طالق، سرد شدن ارتباطات عاطفی، نارض. خانواده است

تی وق. از زندگی خانوادگی همگی از مشکالت عمیقی است که دامنگیر خانواده ها شده است
را نیز از نگاهی به علل بروز این مشکالت از دیدگاه کارشناسان می پردازیم، می توانیم سهمی

.فضای مجازی مشاهده کنیم

ضای خانواده کارشناسان معتقدند استفاده از این فضا نه تنها باعث تغییر شکل روابط میان اع
رقراری فرزندان به جای ب. شده؛ بلکه سطح توقع از زندگی مشترک را نیز تغییر داده است

اقعی و ارتباط با والدین، سرگرم ارتباطات مجازی و سرگرمی های این فضا شده و از ارتباطات و
زوجین این فضا را محلی برای اختالفات خانوادگی. آموزش های مورد نیازشان دور شده اند

شان قرار داده اند و به جای استفاده از نظرات کارشناسان، خود را در معرض راهنمایی های 
این فضا حتی زمینه را برای روابط نامشروع و. غلط مطرح شده در این فضا قرار می دهند

ایی این موارد و موارد بسیار دیگر، همگی ناهنجاری ه. خیانت های میان زوجین باز کرده است
.هستند که فضای مجازی زمینه ساز آن بوده است
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ی، هویت شخص. هویت یک فرد از سه بعد شخصی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شده است
هویت اجتماعی در اثر ارتباط با گروه های . ویژگی های منحصر به فرد یک شخص است

ه از مختلف شکل گرفته و متأثر از آن هاست و هویت فرهنگی، باورها و اعتقادات فرد است ک
سب قرار گرفتن در محیط منا. بدو تولد و در اثر تعامالت محیطی در او شکل گرفته است

.خانوادگی، اجتماعی و همساالن منجر به شکل گیری هویتی سالم در یک فرد خواهد شد

ه اکنون اکثر سنین نوجوانی، سنینی است که در آن هویت اصلی فرد شکل می گیرد و متأسفان
می نوجوانان بیشتر وقت خود را در فضای مجازی و در ارتباط با افراد ناشناس در این فضا

قش این فضا صحنه ای فرهنگی و اجتماعی است که فرد در آن می تواند خود را در ن. گذرانند
ی فضای مجاز. های متفاوت قرار دهد و این امر منجر به چند شخصیتی شدن او خواهد گردید

ن در فضایی است که هویت شخصی و مشخصات فردی قابل پنهان کردن است و قرار گرفت
ختالالت نقش های گوناگون به ویژه در سنین نوجوانی منجر به شکل گیری هویت ناسالم و ا

.شخصیتی آنان می گردد
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ایجادوهاخانوادهدرونبهغربیفرهنگوهاارزشورودمجازی،فضایمعضالتدیگراز
ضورحکهدهدمینشانگرفتهصورتمطالعاتنتایج.هاستخانوادهارزشینظامدرتغییر
وادهخاندروندراسالمی-ایرانیفرهنگشدنکمرنگبهمنجرمجازیفضایدرحدازبیش

.استکردهواردجامعهسطحبهرازیادیفرهنگیهایآسیبموضوعاین.استشدهها
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حقیقتدروگرفتهرانزدیکانودوستانجایمجازیفضایاجتماعی،زندگیدرامروزه
زیمجافضایدرراخودوقتازساعت هاافراد.استشدهفامیلیودوستانهروابطجایگزین
موضوعاین.آورندمیرویفردیهایفعالیتبهاجتماعی،هایفعالیتجایبهوگذرانده

موضوعاینازهاآنخودبساچهبرد،خواهدفرواجتماعیانزوایوافسردگیدرراافراد
.نکنندتأییدراآناستممکنحتیونداشتهآگاهی
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ایجاد فضای امن و پاک ➢
برای کودکان در اینترنت

تاینترندرپاکوامنفضایایجادمجازی،فضایهایآسیببامقابلهعمدهراهکارهایازیکی
ثارآازتواندمیزیادیبسیارحدتامجازیفضایدرکودکانبرایخصوصبهمسالهایناست؛

در.نداردودوجفضاییچنینحاضرحالدرگفتبایدمتاسفانهولی.کندجلوگیریاینترنتمخرب
ندچمجازیفضایدر:داشتاظهاررسانهوکودکتخصصیانجمنرئیسعلیپورمحمدبارهاین
وقتی.رندندااینترنتدرپاکوامنفضاییکماکودکان.داریمکودکاندسترسیبرایچالشنوع

استحالیدراین.دارددسترسیبزرگساالنمطالببهمی شود،اینترنتواردمانوجوانوکودک
کودکبرایمحدوداینترنتیاشدهمحدوداینترنتبهدستیابیوسیلهیاکشورهادیگردرکه

.داردوجود

واینستاگرامجملهازاجتماعیپیام رسان هایوجودما،کودکانبرایمجازیفضایدیگرچالش
وزارتزمینهایندر.استنوجوانوکودکبرایآنهادرنشدهمحدودوپیکروبی درمحتوای

المستفریحیمراکزوتفریحیفضاهایکمبودباماطرفیاز.شودعملواردمی تواندارتباطات
درراتبلتوموبایلومی کنندانتخابراراهآسان ترینمعموالوالدیندلیلهمینبهمواجهیم،

وکودکمخصوصاینترنتماکشوردرکهحالیدر.می دهندقرارخودنوجوانوکودکاختیار
.آوریموجودبهکودکانبرایاینترنتدرجذابیومخصوصفضایبایدبنابراین.نداریمنوجوان

.استبودهمواجهدرصدی100افزایشبانوجوانانوکودکانتوسطاینترنتمصرفکرونا،ایامدر
یاراختدرجزچاره ایهموالدینوبودهفرزندانخانه نشینیو«شاد»سامانهازاستفادههمآنعلت

.است«ودککاینترنت»نداشتنمامعضل.نداشته اندفرزندانبهموبایلوتبلتولپ تاپگذاشتن
وردنخاجازهکودکبهسپسومی کنندبررسیقبلازراکودکدارویوغذاوالدینکههمان گونه
.استالزامیوالدیننظارتنیزاینترنتازاستفادهومجازیفضایزمینهدرمی دهند،

8

تدوین قوانین و مقررات در حوزه➢
تنظیم گری فضای مجازی

ضایفهایپلتفرماینترنت،درنوجوانانوکودکانازحمایتراستایدرمختلفکشورهای
رباندشدهموظفبارهایندرنیزگرانتنظیمودادهقرارگریتنظیمحوزهدررامجازی
فضایاسکارشننوریاکبریحنانهبارهایندر.باشندداشتهکاملنظارتهاپلتفرمعملکرد
یخدمات رسان هادستورالعملبرخودبازنگریدراروپااتحادیه:استمعتقدرسانهومجازی
وتیک تاکیوتیوب،نظیرویدئواشتراک گذاریهایپلتفرم،2018سالتصویریوصوتی

وانعنبهرااینستاگرامنظیردارندویدئواشتراک گذاریکارکردکهاجتماعیشبکه های
اینهکدادقرارتنظیم گرنهادهایتنظیم گریحوزهدروکردشناساییرسانه ایسرویس های

وانآسیب رسمحتوایغیرقانونی،محتوایحوزهسهدرخاصطوربهپلتفرم هاشدموجبامر
برایراالزاماتیشدندموظفتنظیم گراننتیجهدر.شوندشناختهمسئولتجاریارتباطات
.ندکننظارتنیزپلتفرم هااجرایحسنبروتدوینمقرراتوقوانینقالبدرپلتفرم ها
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آموزش استفاده بجا و مناسب➢
از فضای مجازی به کودک

د آن آنچه از مورد قبل و وضع محدودیت با استفاده از نرم افزارهای مختلف اهمیت نسبتا بیشتری دار
تفاده است که در درجه اول به کودکتان آموزش دهید که چطور به شکل مناسب و بجا از فضای مجازی اس

ر را برای شروع راهکارها و توصیه های زی. کند و با کارهای خطرناک، خود و عزیزانش را به دردسر نیندازد
:مدنظر داشته باشید و عملی کنید

به اشتراک گذاری تصاویر شخصی و خانوادگی را ممنوع کنید؛✓

به کودکتان گوشزد کنید رمزهای عبورش را به هیچ عنوان نباید در اختیار دیگران بگذارد؛✓

ایت آنها قوانینی خانوادگی برای استفاده از اینترنت داشته باشید و همه اعضای خانواده را ملزم به رع✓
کنید؛

ود قرار به او بگویید تا خود شما اجازه نداده باشید نباید با کسانی که در فضای مجازی آشنا می ش✓
مالقات بگذارد؛

به از کودکتان بخواهید اگر در فضای مجازی صحبت با کسی وحشت زده یا آزرده خاطرش کرد، حتما✓
شما اطالع بدهد؛

به او یاد دهید تحت هیچ شرایطی اطالعات شخصی اعم از آدرس منزل، شماره تلفن، اسم یا آدرس✓
مدرسه را در اینترنت فاش نکند؛

هدیدآمیز به کودکتان گوشزد کنید تحت هیچ شرایطی نباید به ایمیل ها، پست ها، پیام ها و متن های ت✓
ان اگر ارسال چنین پیام هایی مکرر و آزاردهنده شد، مسئله را با نیروی انتظامی در می)پاسخ دهد 

(.بگذارید
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ت وظیفه ما به عنوان سرپرس➢
کودک چیست؟( والدین)

روزافزونرشدواجتماعیشبکه هایومجازیفضایکهاستآشکاروواضحماهمهبرای
تایجیناست؛بودههمراهنیزخطرناکیومضرنتایجباخوب،پیامدهایبرعالوهآنها،کاربران

.دادخواهندقرارتحت تأثیرراکم سن وسالکودکانروانوروحمواقعاکثردرکه

ضایفهایآسیباولدرجهدرکهاستاینکودکسرپرستیاووالدینمقامدرشماوظیفه
ابمقابلهبرایساده تریکارآسیب هااینشناختبا.بشناسیدراکودکانبرایمجازی

انوادهخوخانهدرایمنوگرمفضاییبایدآن،ازپس.داشتخواهیدناخوشایندشانپیامدهای
اهمه،وبدونوباشدداشتهاعتمادشمابهبایدکودکتاندیگر،به بیان.بیاوریدوجودبه

پیمشکالتوجودبهسریع ترهرچهاگر.بگذاردمیاندرشماباراناخوشایندشتجربه های
.دشخواهدبیشترکنیدپیشگیریناخوشاینداتفاق هایبروزازآنکهامکانببرید،
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منابع➢

✓https://www.tasnimnews.com/

✓https://www.cyberpolice.ir/

✓https://www.chetor.com/
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