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:چکیده

 را هایی آسیب تواند می مجازی فضای با کامل آشنایی عدم که دارد نیز معایبی بسیار، مزایای کنار در اینترنت ی شبکه       

قدرت های مهم سیاسی و اقتصادی جهان از اینترنت برای نفوذ سیاسی و فرهنگی بر کشورهای  .آورد بار به ها خانواده برای

جدی را در ابعاد مختلف بر پیکره ی اجتماع وارد می سازند .  در بعد  مختلف استفاده می نمایند و از این راه آسیب های

. این زمینه پرداخته است اجتماعی با فراهم آوردن زمینه های غیر اخالقی بین جوانان به ایجاد ارتباطات نامتعارف بین آنها

فرهنگ های مختلف شکاف بین های غیر اخالقی بنیان های خانوادگی را مورد تهدید قرار داده و با شکل گیری خرده 

ن اطالع نسلها را افزایش می دهند . در بعد سیاسی با شکل گیری گروه های سیاسی مجازی سعی در مختل کردن جریا

. مهمترین بعد این رسانه بعد فرهنگی آن است که از آن به منظور انتقال هنجارها و ارزش های هستندرسانی سالم سیاسی 

دام عقل سلیم است که شاهد این خطرات باشد و از آن پیشگیری ننماید . در کفاده می شود .غربی و سلطه فرهنگی است

این میان نقش بی بدیل خانواده در این امر نقش کلیدی تلقی گردیده و با همکاری همه مسئوالن و نهادهای جامعه با بستر 

وان از آسیب های اجتماعی و سازی فرهنگ صحیح استفاده از اینترنت و تقویت باورهای دینی و مذهبی امید است که بت

ضمن برجسته ساختن اهمیت نهاد خانواده و مورد تهدید قرار گرفتن آن از خانوادگی تاحدود زیادی کاست . این مقاله 

سوی شبکه های اجتماعی، پیشنهاداتی به منظور آشنایی هر چه بیشتر خانواده ها با تهدیدات فضای مجازی و استفاده ی 

با بیان آسیب های اینترنت درصدد شناساندن آن آسیب ها و مقابله با وهمچنین  .ارایه شده استصحیح از فضای مجازی 

  . آن می باشد . به امید این که روزی همه ی افراد بتوانند فرهنگ صحیح استفاده از اینترنت را بیاموزند

 ، دانش آموزان فضای مجازی ،خانواده  ،اینترنت، آسیب های اجتماعی کلماتکلیدی:    

 




 

                                                 
 



 

 

 

:مقدمه

 کشت به بشر بعد. اند گذرانده روزگار و پرداخته شکار به ابزار با ها انسان. است گذشته ابزار و آتش اختراع از سال ها میلیون

 هزاران از بعد. است بوده دوره این در اقتدار نماد زمین است گرفته شکل( اول موج) کشاورزی عصر و آورده روی زرع و

 ورود با و شده شروع( دوم موج) صنعت عصر و زده اکتشافات و اختراع به دست و کرده رشد بشری اندیشه و فکر سال

 آن اصلی مشخصه پول و سرمایه و است آورده فراهم را ها انسان آسایش و راحتی موجبات زندگی به تکنولوژی و صنایع

 فرا دوره یا  ارتباطات و اطالعات عصر ، مختلف های زمینه در دانش و اطالعات به انسان نیاز به توجه با پس. است بوده

 موج. است آورده وجود به بشری مختلف ابعاد در را انگیزی شگفت های دگرگونی و تغییرات و شده آغاز( سوم موج) صنعتی

. است داشته افزایش شدت به اطالعات فناوری و دانش ، علم توسعه سرعت و است شده شروع اینترنت و کامپیوتر با سوم

 .است سوم موج اصلی مشخصه دانایی و آگاهی اطالعات، کسب

 شروع دنیا در چهارمی عصر اطالعات تبادل و ارتباطات باالی سرعت و اطالعات فناوری و تکنولوژی سریع رشد به توجه با

 عصر به و دارد شهرت مجازی زندگی دوم یا زندگی یا مجازی فضای به و بوده جهان در تغییر موج چهارمین که شده

 بوک، فیس بیتالک، ، تانگو آپ، واتس الین، وایبر، در زندگی یعنی( چهارم موج) مجازی عصر.است شده معروف مجازی

 یافته تکامل و توسعه شکل واقع در مجازی عصر...   مجازی های شبکه دیگر تلگرام و ، نینگ اسپیس، مای لینکدین، توئیتر،

 تخیّل تا داد خواهد قرار بشر اختیار در را بعدی سه فضای و کرده ظهور نزدیک آینده در و است دانش و اطالعات عصر

 .دهد قرار بشر روی فرا را امروز جهان با تری متفاوت و تر یافته توسعه بسیار فضای و شده نزدیک حقیقت به بتواند انسان

 به توجه با که است مجازی  عصر نوین پدیده همان کند، می توجه جلب جوانان فرهنگی ریزی برنامه در که مهمی مسأله

 برای فضا این با مناسب های استراتژی اتخاذ و ریزی برنامه جوان، نسل خصوص به بشر زندگی برای نوین ی عرصه ظهور

 [1].کند می پیدا ضرورت و اهمیت اسالمی و ایرانی الگوهای با جوانان پرورش

نام هزاره ی فناوری اطالعات شناخته می شود,وسایل ارتباط جمعی نقش بسیار مهم و پر  امروزه در قرن بیست ویک که با

 رنگی دارند ,به نحوی که وظایف و نقش های زیادی را بر عهده گرفته اند و نهادهایی را نیز به مقابله می خوانند.

فقر، بیکاری، فاصله طبقاتی، اعتیاد و فاصله   زمانی عمده آسیب های اجتماعی در جامعه ایرانی به تغییرات سریع اجتماعی،

اسالمی کمترین آسیب ها به این حوزه باز می  -نسلی ختم می شد و به دلیل اهمیت واالی خانواده در فرهنگ ایرانی

گشت. اما روند رشد آسیب های اجتماعی در دهه اخیر و انتقال آن به بستر خانواده نشان از روند نامیمونی دارد که بی 

 .نه تنها نسل فعلی خانواده های فعلی بلکه نسل های آینده را نیز قربانی خود خواهد کردشک 

اکنون فضای شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک، توییتر، اینترنت و ماهواره عامل تعیین کننده تمام شئونات زندگی 

را قرن حاکمیت رسانه ها و یا  11لیل قرن بشر در زمینه سلیقه، مذهب، زندگی و حتی ایدئولوژی شده است، و به همین د

 .به عبارتی عصر مدیا کراسی و یا رسانه ساالری دانسته اند

 

اما تا چه حد فرهنگ حاکم بر جامعه همگام با پیشرفت رسانه ها جلو رفته و به جای تطبیق خود با رسانه، آن را با آنچه که 

اده است؟چرا اقبال به رسانه های مدرن و فرا مدرن مثل مطلوب هنجارهای بنیادین جامعه محسوب می شود تطابق د



 

 

 

اینترنت، وب و امثال آن باال رفته است؟ به دلیل اینکه مخاطب احساس آزادی بیشتری می کند. مطبوعات ما پویا نیستند. 

محدودیت هم پس مخاطب هم متقابالً پویا نخواهد بود. ولی برای اینترنت این اتفاق نمی افتد. حتی اگر در این فضاها 

  .ثانیه یا نهایت یک ربع، آن را بشکند 03ایجاد شود و صفحات بسته شوند برای مخاطب کاری ندارد که در عرض 

با نگاهی به چند سال گذشته می توان به جرات اعالم کرد که خیانت، خشونت، تجاوز، از هم پاشی بنیان خانواده، گرایش 

ن نا مشروع و عادی جلوه دادن بسیاری از بی اخالقی ها و ناهنجاری های اجتماعی به همخانگی به جای ازدواج، تولد فرزندا

تنها گوشه ای از دستاورد رسانه ها برای جامعه ایرانی است که در طی چند سال گذشته به مصرف کننده منفعل رسانه ها 

 .تبدیل شده است

 

:اصطالحاتوتعاریف

:نوپدیدهایآسیب

 حفظ بر عالوه پیشرفته جامعه یک به سنتی جامعه از گذر در مختلف جوامع تکنولوژی، و علم روزافزون پیشرفت با        

 خاطر به که شوند می رو روبه جدید اجتماعی های آسیب با است، بوده موجود قبل از که اجتماعی های آسیب از بسیاری

 های آسیب ، نوپدید های آسیب.گویند می نوپدید اجتماعی های آسیب آنها به انسانی جوامع در پیشینه و بقهاس نداشتن

 تلفن مجازی، فضاهای ای، رایانه های بازی ماهواره، از استفاده از ناشی های آسیب که است ارتباطی جدید فناوری با با مرتبط

احترام به آن در قرن حریم خصوصی افراد آن قدر اهمیت دارد که  ..گیرد قرار مجموعه این در تواند می اینترنت و همراه

حاضر از مرزهای سنتی دین و اخالق فراتر رفته و در بیشتر کشورهای جهان ضمانت قانونی پیدا کرده است، اما شئون 

هایی مواجه شده و سالمت اخالقی و  انسانی و اهمیت حفظ آن در فضای مجازی و امنیت اطالعات مبادله شده با چالش

 [1]در جامعه به مخاطره افتاده است.حتی جسمانی کودکان و نوجوانان 

:اینترنت

 در را دیجیتالی ارتباطات که دارد اشاره ای شبکه کامپیوترهای تکنولوژیک های زیرساخت به آشکار نحو به اینترنت     

 پروتکل از که است پیوسته هم به کامپیوترهای از هایی شبکه از جهانی سیستمی اینترنت.سازند می ممکن دنیا سطح

 ای شبکه اینترنت.کند می استفاده جهان سراسر در کاربر میلیاردها به رسانی خدمت برای( TCP/IP) استانداردی اینترنتی

 توسط که است شده تشکیل دولتی و تجاری دانشگاهی، عمومی، مخفی،  سراسری یا محلی شبکه ها میلیون از که است

 و اطالعاتی منابع از وسیعی محدوده اینترنت. اند شده متصل یکدیگر به نوری و سیمی بی الکترونیکی، های تکنولوژی

 داده جای خود در را الکترونیکی های ایمیل یا و وب جهانی شبکه در اینترنتی خورده گره هم به صفحات نظیر ها سرویس

 .است

:خانواده

 ها، سنت حفظ اصلی کانون جامعه، بنای خشت انسان، زندگی ی سازنده سلول اجتماع، بنیادین ی پایه خانواده       

 ظهور و بروز برای کانونی و خویشاوندی روابط و اجتماعی پیوندهای استوار ی شالوده و است اجتماعی های ارزش و هنجارها



 

 

 

 همچون خود، پیدایی آغاز از و آید می پدید ازدواج براساس که است واحدی خانواده.است اجتماعی پرورش و انسانی عواطف

 از زیادتری شمار که کند می ایجا خویشاوندی ی شبکه درون در ای تازه موج و گرفته بر در را انسان زندگی امن، حریمی

 های ارزش ویژه به ها ارزش به توجه است، برخوردار اهمیت از خانواده در آنچه. دهد می پیوند هم به نیز را خویشاوندان

 .است اجتماعی و خانوادگی

:اجتماعیهایشبکه

 و ارتباطات از ای زنجیره مجازی اجتماعی شبکه. است اجتماعی های شبکه اجتماعی، های رسانه مهمترین از یکی        

 های راه مثابه به اجتماعی های شبکه. است مجازی محل یک در افراد فیزیکی غیر حضور یا اجتماعی شبکه های گروه

 یا عمومی اطالعات کنند، صحبت باهم مختلف مسائل مورد در توانند می آن از عبور زمان در مردم که مانند می مختلفی

 نمایش به خاصی گروه یا خاص فرد با....  و نوشته دست ها، واژه ویدئو، عکس، از اعم مختلف های قالب در را خود خصوصی

 آموزش کارشناسان و متخصصین توجه مورد آموزش با اجتماعی های شبکه ارتباط بحث اخیراً. بگذارند اشتراک و

 .است گرفته قرار الکترونیکی

 :مجازیفضای

 گرفتن نظر در بدون مخابراتی وسایل و کامپیوتر طریق از ها انسان درونی ارتباطات از هایی مجموعه به سایبر فضای          

 ایمیل طریق از توانند می آن کاربران که است سایبر فضای از ای نمونه آنالین، سیستم یک. شود می گفته فیزیکی جغرافیای

 و کنند می برقرار ارتباط یکدیگر با افراد آنها در که هستند مجازی های مکان مجازی، فضای. کنند برقرار ارتباط یکدیگر با

 واقعی الکترونیکی محیط مجازی یا سایبر فضای دیگر، بیان به. است شده ممکن اینترنتی های فناوری توسط ارتباط این

 روی مستقیم و زنده آن در خود خاص ابزار با و جغرافیایی مرزهای از فراتر سریع، ای شیوه به انسانی ارتباطات که است

 [0].دهد می

نقشخانوادهدرسالمتفرزندانچیست؟

بخش اعظمی از رفتارها، جامعه پذیری، احساس مسئولیت، داشتن زندگی سالم و عادی از آلودگی در خانواده شکل می 

گیرد و اگر نظارت و کنترل والدین در کنار فضای صمیمی به همراه مهر و محبت باشد هرگز شاهد وجود آسیبهای 

  .اجتماعی نخواهیم بود

 

 :اهم موضوعاتی که داخل خانواده می توانند در آسیب پذیری فرزندان تأثیر گذار باشند به شرح ذیل می باشند

ا می توان از ابعاد مختلف مورد بررسی داد و از این جنبه می توان خانواده را به چند ساختار خانواده ر:الف( ساختار خانواده

تعدادی از این انواع را می توان به عنوان خانواده بی تفاوت، خانواده گسسته، خانواده پرکار و خانواده  کردنوع تقسیم 

ی و انتظارات متفاوتی از فرزندان خود دارند که من هر کدام از ساختارها شیوه های متفاوت تربیت.اردوگاهی نام گذاری نمود

ساختار این خانواده حکایت از فقدان ارزشهای معنوی، محیط سرد و :جمله می توان به ویژگی خانواده بی تفاوت اشاره نمود

رهای طرد کننده داشته به طوری که والدین این فرزندان اهمیتی به آینده آنان نداده و تماشاچیان بی تفاوت رفتا



 

 

 

فرزندانشان هستند. اینگونه خانواده ها والدین به علت نرمش محض با کلیه رفتارهای فرزندان به دلیل بی تفاوتی، موافقت 

نموده و به راحتی تسلیم کارهای آنان می شوند. همچنین در خانواده های گسسته که نبود حمایت عاطفی روانی و بی 

ن است. فضای خانواده از حالت امن خارج شده و عنصر عاطفه و محبت از آن توجهی به امر نظارت و کنترل از ویژگی آ

  .هستند …رخت بسته این خانواده ها محیط مناسبی برای رشد انواع شرارت خشونت و 

بدیهی است فرزندان خانواده هایی از گزند آسیب های اجتماعی مصون خواهند ماند که منطقی تر عمل نمایند و فرزندان 

های پرکار، ارودگاهی، بی تفاوت و گسسته نوعاً در لب پرتگاه سقوط می باشند پس چه خوب است والدین عزیز با خانواده 

آنقدر عمر نداری که همه چیز را یاد بگیری،  ":هدف سالم سازی فضای منزل به فرمایش موالیمان علی )ع( توجه نمایند

نداری که تمام آن چیزهایی را که فهمیده ای عمل کنی پس آنقدر بفهم پس آنقدر یاد بگیر که بتوانی بفهمی و آنقدر عمر 

 ".که بتوانی به آن عمل کنی

 

والدین جوانان بزهکار در مقایسه با والدین جوانان غیر بزهکار عمدتًا در برخورد با : نظام های حمایتی خانوادگیب( 

ری از موارد، والدین عمدتاً وقت خود را خارج از خانه و در رفتارهای فرزندان خود از مهارت کافی برخوردار نیستند. در بسیا

محیط کار سپری می کنند و خالء حضور پدر در خانواده، جوانان پسر را از نظام حمایت پدر در یافتن هویت مردانه محروم 

را به سوی  می سازد. مواجه شدن پسران با بحران هویت جنسی که ناشی از غیبت طوالنی مدت پدران در خانه است آن

رفتارهای پر خطر می کشند. در این مورد پرداختن به امور تربیتی فرزندان توسط والدین که شامل اصول اخالقی مناسب و 

منسجمی است که ویژگی تنبیهی نداشته باشد و در مقابل نظارت دقیق بر کار آنها شرکت والدین در زندگی روزمره 

ان در طول روز و آموزش مهارتهای زندگی، می توان از گرایش جوانان به سمت جوانان، کسب اطالع از فعالیتهای فرزند

  .رفتارهای پرخطر پیش گیری کرد

فقر ما در تمام آسیبهای اجتماعی است. فقر را با بسیاری مسائل زیر از جمله تندرستی و افزایش مرگ و میر، :پ(فقر

 به لزوماً این است آسیب و مشکل یک ذاتی طور به فقر دخو چند هر. دارد رابطه. …بیماری روانی، شکست تحصیلی و 

 مشکالت هستند اجتماع برای ساز مشکل و نابسامان افرادی کنند می زندگی خط زیر که افرادی تمام که معناست این

  .ز و ظهور مشکالت اجتماعی دیگر استبرو برای ای زمینه اغلب روانی و جسمی نیازهای تأمین عدم اقتصادی،

 :تأکید محبت به معنای افراط و زیاده روی در آن نیست. در روایتی از امام محمد باقر )ع( آمده است: افراطی ج(محبت

 :محبت باید چنان باشد که."بدترین پدران کسی استکه در محبت و نیکی نسبت به فرزند زیاده روی کند"

  .ن بتوانند روی پای خود بایستنداوالً: فرزندان بیش از حد وابسته بار نیایند و در غیاب آنها والدی

از خود راضی و لوس بار نیایند فرزندانی که بیش از حد مورد محبت والدین قرار می گیرند از دیگران نیز توقع  :ثانیاً 

محبتهای آن چنانی دارند و زمانی که وارد جامعه می شوند چون توقعات آنان برآورده نمی شود سرخورده و مأیوس می 

  .لت روحیه آسیب پذیر و نامتعادل در زندگی با مشکالت جدی روبه رو می شوندشوند و به ع

خانواده یک نهاد و یک مثلث مقدس است که اضالع آن را پدر، مادر و فرزندان :(پائین بودن سطح آگاهی خانواده هاد

رند. اگر بین اعضای خانواده تشکیل می دهند اضالع این مثلث هم در یکدیگر اثر می گذارند و هم از یکدیگر اثر می پذی



 

 

 

یک رابطه سالم متعادل و ارزشمند حاکم باشد زمینه های رشد و شکوفایی به روی این خانواده باز خواهد شد و رفتارهای 

  .متعادل در آن شکل خواهد گرفت

 

تر احساس تنهایی و از با گذشت زمان و ماشینی تر شدن زندگی، بین اعضای خانواده ها جدایی افتاده و آنها روز به روز بیش

خود بیگانگی می کنند و رابطه بین فرزندان و خانواده مختل شده هر چه قطع این ارتباط طوالنی تر باشد به همان میزان 

شرایط پیش آمده شرایطی است که والدین نیاز جدی و  .انحرافات اخالقی، آسیب ها در فرزندان بیشتر مشاهده خواهد شد

دارند. دانش و آگاهی خانواده ها باید تقویت شود آنها باید بتوانند با ویژگیهای روانی و شخصیتی مبرم به دانش افزایش 

  .همدیگر آشنایی پیدا کرده تا ارتباط خود را مستحکم تر نمایند

انواده های قاطع و آسان گیری که در آنها محبت زیادی نسبت به فرزندان اعمال می کنند :خ( شیوه های فرزند پروریچ

تأثیر بیشتری بر سازگاری فرزندان دارند اما خانواده های مستبد و بی توجه که در آن میزان محبت والدین پائین است 

حمایت و محبت والدین به عنوان یکی ازعوامل مهم تأمین کننده بهداشت  .سازگاری کم تری در فرزندان مشاهده می شود

ر کاهش انحرافات و بزهکاری های دوره نوجوانی توصیه می شود که روانی فرزندان محسوب می شود. بنابراین به منظو

والدین به جای فاصله گرفتن از نوجوان، در جهت نزدیک تر شدن به او و ابراز محبت زیاد تالش کنند. در صورت نزدیکی 

ک ها را درونی می عاطفی والدین الزم نیست کنترل زیادی بر فرزندان صورت گیرد زیرا فرزندان، خودشان، ارزش ها و مال

  .سازند

منظور از شکاف  .شکاف نسل بین جوانان و والدین از عوامل خانوادگی مؤثر در بزهکاری جوانان است: خ( شکاف بین نسل

نسل فقط فاصله سنی و جسمانی فرزندان با والدین نیست بلکه دربرگیرنده جدائی در ارزشها و هنجارهای جوانان با والدین 

نه شدن جوانان از والدین منتهی می شود. بیگانه شدن جوانان از ارزش ها و هنجاری های فرهنگی والدین است که به بیگا

 .آنان را به ارتکاب اعمال نابهنجار و خالف قانون برمی انگیزد

وجود و یکی از مؤله های خانواده منسجم، پیوند عاطفی است که در امر : و( عدم وجود پیوندهای قوی عاطفی در خانواده

استمرار فضای گفت و گو، تعامل افکار و تبادل نظر میان اعضای آن شکل می گیرد. پیوند عاطفی خود به عنوان یک عامل 

انگیزش موجب ارتقاء خانواده می شود. عوامل گوناگونی موجب آسیب دیدن پیوند عاطفی خانواده شده و انسجام آن را به 

ل گسترش رسانه های جمعی و استفاده افراطی از آنهاست. این رسانه ها، بتدریج مخاطره می اندازد که یکی از این وسای

جای ارتباط بین فردی از نوع چهره به چهره را گرفته و توانسته اند فضای انفرادی را به جای فضای جمعی و اجتماعی 

 –ارتقاء هویت فرهنگی و ملی  .نندخانواده حاکم کنند و به تدریج رعب فرهنگی و انفعال شخصیتی را در افراد ایجاد می ک

روانی و  -یکی از مسائل مهم جوانان در ایران دین شناسی به منظور جلوگیری از آسیبهای روحی جوانان در مذهبی

برای پیشرفت یک جامعه باید  .در ایران اسالمی باید غنای فرهنگی داخلی را در متن زندگی مردم وارد کرد .اجتماعی است

ویائی در آن تقویت شود و بدیهی است که پای اصلی این مسأله جوانان هستند. نکته ای که بدون آن نمی روحیه نشاط و پ

مذهبی باید  -توان انتظار توسعه کشور و عدم بروز آسیب های اجتماعی را داشت. با توجه به سیر نزولی هویت ملی

 .با اندیشیدن برای آن راه حل های عملی ارائه کنندمکانیسم های عملیاتی دین را فعال نمود و این مستلزم این است که 
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(:مجازیاجتماعیهایشبکه)سایبریفضایهایویژگی

 جهانی سازد، می ممتاز ها رسانه دیگر از را سایبر فضای که فردی به منحصر های ویژگی از:  بودن فرامرزی و جهانی ـ1

 مرزهای. یابد دست اطالعات جدیدترین به آسانی به آن طریق از تواند می جهان از نقطه دو در فردی هر. است آن بودن

 برابر در مرزبندی و فیلتر نوع هر رو، این از. کند جلوگیری سایبر فضای روزافزون گسترش از نتوانسته تاکنون جغرافیایی

 .نماید می دشوار بسیار آن

 سطح در تخصصی زمینه در که خبری یا و کتاب مقاله، آخرین به بخواهید چنانچه:  اطالعات آخرین به آسان دستیابی ـ1

 .است سایبر فضای از استفاده راه ترین سریع و ترین ساده یابید، دست شده، منتشر جهان

 این و کنند می استفاده خویش کردن جذاب برای دیگری هنر هر یا و متن عکس، فیلم، از ها رسانه:  تنوع و جذابیت ـ0

 از. باشد نداشته را کردنش محدود توان فیلتری و نظارت هیچ که آنگاه ویژه به است دستیابی قابل سایبر فضای در ابزارها

 متون در. است محض محوری مشتری دارد، بسزایی تأثیر سایبر فضای جذابیت و تنوع در که فردی به منحصر های ویژگی

 شخص با را خود نظر تواند می راحتی به خواننده که دارد وجود نویسندگان و خوانندگان میان تنگاتنگ ارتباطی نوشتاری

 این و است روزآمدتر و تر آسان بسیار فضا این در ارزیابی و سنجی نظر امکان دیگر، سوی از. بگذارد میان در نویسنده

 و مشتریان های خواسته آخرین از که دهد می اینترنتی محصوالت کنندگان عرضه و فروشندگان پردازان، داده به را توانایی

 .گردند مطلع خود مخاطبان

 نوع هر شما رو، این از. است شده محقق سایبر فضای در اطالعات آزادی واقعی معنای:  ارتباطات و اطالعات آزادی ـ4

 سایبر فضای در ها رسانه دیگر بر حاکم های محدودیت بدون اقتصادی، و سیاسی فرهنگی، از اعم بخواهید که را اطالعاتی

 قابل حد این تا ارتباطی وسایل دیگر در که است مجازی فضای دیگر های ویژگی از نیز ارتباطی آزادی. است دسترسی قابل

 .نیست دستیابی

عللوعواملپیدایشآسیبهایاجتماعی

مطالعه انحرافات و کجروی های اجتماعی و به اصطالح، آسیب شناسی اجتماعی عبارت است از مطالعه و شناخت 

ریشه های اجتماعی، در واقع آسیب شناسی اجتماعی مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر 

 و بیمارگونه شرایط مطالعه نیز و آنها درمان و گیری یشپ های شیوه و علل با همراه …بیکاری، اعتیاد، فقر، طالق و 

 شناسی آسیب اجتماعی، های نابسامانی و ها نظمی بی ها، اختالل خاستگاه دیگر عبارت به. است اجتماعی نابسامانی

آید که از یند یعنی آسیب زمانی پدید می ب می آسیب رفتارها. نشود مراعات هنجارها ای جامعه در اگر زیرا است اجتماعی

عدم پای بندی به رفتارهای اجتماعی موجب پیدایش آسیب اجتماعی  .هنجارهای مقبول اجتماعی تخلفی صورت پذیرد

است. از سوی دیگر، اگر رفتاری با انتظارات مشترک اعضای جامعه و یا یک گروه یا سازمان اجتماعی سازگار نباشد و بیشتر 

کنند کجروی اجتماعی تلقی می شود سازمان یا هر جامعه ای از اعضای خود انتظار افراد آن را ناپسند و یا نادرست تصور 

  .دارد که از ارزش ها و هنجارهای خود تبعیت کنند

 عواملمؤثردرایجادآسیبهایاجتماعی



 

 

 

اد نموده اند. مطالعات انجام شده در ارتباط با آسیب های اجتماعی، عوامل زیر را منشاء بسیاری از انحرافات اجتماعی قلمد

 .در این بخش هر یک از عوامل به اجمال مورد بررسی قرار می گیرد

اختالفات طبقاتی هر جامعه، افراد را در موقعیت هایی قرار می دهند که نمی توانند  :نابرابری های اقتصادی و اجتماعی -1

می شود. در نتیجه، ستیزه هنجارهای نقش های اجتماعی مناسب خود را بیابند و موجب اختالف در هنجارهای اجتماعی 

اجتماعی، تفاوت معیارها را به وجود می آورد و عدم تعهد به معیارها و تردید در اصالت آنها، عدم پایبندی به قوانین را 

ایجاد می کند که این به نوبه خود تضادهای اجتماعی را افزایش می دهد. درون این تضاد، کشش به سمت انحرافات 

 .ود دارداجتماعی وج

در خانواده هایی که رفاه و درآمد اقتصادی زیاد است، روابط انسانی بر اثر کثرت کار و یا  :رفاه اقتصادی خانواده -1

سرگرمی ضعیف تر می گردد. ضعف روابط انسانی به نوبه خود عامل مساعدی برای کشش به سوی انحرافات اجتماعی 

احساس و عاطفه گذشته را ندارند، چون با یکدیگر تماس و ارتباط کمتری است. امروزه والدین و فرزندان نسبت به هم 

دارند و از طرف دیگر افرادی که درآمد بیشتر از حد دارند، موقعیت و زمینه مساعدتری برای تفریحات متنوع در داخل و یا 

 .زمینه بسیار مساعدی است خارج از کشور را دارند و بدیهی است که این قبیل امکانات برای مصرف و فروش مواد مخدر

از آن جایی  .در مطالعات علمی نشان داده شده است که فقر مبنا و اساس انحرافات اجتماعی است :فقر مادی خانواده -0

که بیشتر مجرمین، معتادین به مواد مخدر و الکل، مبتالیان به امراض روانی و اشخاصی که اقدام به خودکشی می نمایند، 

اجتماعی بوده اند در عصر حاضر از فقر به عنوان عامل عمده انحرافات اخالقی یاد شده است. ارتکاب جرائم از طبقات پایین 

طبقات فقیر از شکافی که بین خواسته های جوانان آن طبقه با آن چه که در دسترس آنهاست، سرچشمه می گیرد. عمده 

 .ز شکست در رسیدن به هدف های معین استترین علت انحرافات اخالقی طبقه فقیر نتیجه فشارهای حاصله ا

بیکاری به عنوان یک مسئله اجتماعی زمینه مساعدی برای انحرافات اجتماعی است. افراد بیکار بیشترین اوقات  :بیکاری -4

خود را در اماکن عمومی از جمله پارک ها می گذرانند و این گونه اماکن، بهترین و مناسبت ترین مکان برای کشش به 

 .است  اعتیاد انحرافات اجتماعی از جملهسمت 

اگر در جامعه ای رشد صنعت به سرعت افزایش یابد و درآمد ناشی از آن صنعت به  :رشد صنعت و پیشرفت تکنولوژی -5

اوالً کارکنان برای اداره زندگی خود مجبور می شوند ساعات :ردطور عادالنه توزیع نگردد، امکان وقوع سه اتفاق وجود دا

اگر در آن جامعه برای .بیشتری را به کار مشغول شوند و این به نوبه خود موجب خستگی جسمی و روحی در افراد می شود

جتماعی نشده باشد، تفریح و گذراندن اوقات بیکاری مردم از طرف دولت برای استفاده از اوقات فراغت، برنامه ریزی های ا

ثانیًا مشکل ترافیک در شهرهای بزرگ منجر به خستگی .زمینه مساعدی برای گرایش به انحرافات اجتماعی فراهم می شود

ناشی از کار در افراد شده در نتیجه والدین قدرت تربیت و سرپرستی فرزندانشان را نخواهند داشت و بی توجهی نسبت به 

ه گرایش آنان به سمت انحرافات اجتماعی از قبیل اعتیاد، سرقت و... کمک خواهد پرورش کودکان و نوجوانان ب

ثالثاًرشد شهرها باعث افزایش فاصله و شکاف طبقاتی شده و این خود به خود باعث می شود برقراری ارتباط با دوستان .کرد

 .و خویشاوندان کمتر شده و زمینه برای ایجاد انحرافات اجتماعی فراهم شود
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اختالفات زناشویی و نزاع بین پدر و مادر باعث می شود محیط خانواده برای تربیت فرزندان، ناامن و  :یزه والدینست-6

نامناسب شود. وقتی خانواده، کانون و محیط مناسبی برای زندگی نباشد، انسان سعی می کند بیشترین اوقات خود را در 

با دیگرانی که چون شکارچیان ماهری به دنبال شکار می گردند، زیاد می  خارج از خانواده بگذراند و این کار ارتباط او را

کند و آنها پس از شناخت مشکل شخص در نقش انسانی دلسوز ظاهر شده و برای فرار از این واقعیت تلخ، فرد را به سوی 

احتمال کشش به طرف اعتیاد و دیگر انحرافات اجتماعی فرا می خواند. هر چقدر ستیزه های خانوادگی بیشتر باشد، 

 .انحرافات اجتماعی بیشتر است

مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که رفتارهای کودکان و نوجوانان با شیوه های تربیتی  :شیوه های تربیتی والدین -7

فرزندان والدین رابطه مستقیم و تنگاتنگ دارد. شیوه های تربیتی والدین می بایست با سطح نیازها و خواسته های مختلف 

و همچنین با متدهای تربیتی صحیح اسالمی هماهنگ باشد. چنانچه والدین از شیوه های تربیتی مبتنی بر اصول اعتقادی 

 .و مذهبی استفاده نمایند، نتیجه مطلوب در رفتار فرزندان منعکس خواهد شد

صیالت بوده و بینش صحیح نسبت مطالعات نشان می دهد کسانی که محروم از تح :عدم آگاهی و بینش صحیح والدین -8

به جامعه، تربیت و... نداشته باشند، امکان فریب خوردن و انعطاف پذیری آنها برای ارتکاب به کارهای انحرافی و برخالف 

قانون بیشتر است. چون تخصص و آگاهی ندارند، نمی توانند از طریق عادی، زندگی خود را تأمین کنند و به همین دلیل 

 [5.]ه شناسی یکی از راه های پیشگیری از جرائم را عدالت آموزشی می دانداست که جامع

 :اجتماعیهایشبکهعملکردوخصوصیات

 و عکس گذاری اشتراک فایل، گذاری اشتراک ویدئو، فوری، های پیام ایمیل، نویسی، وبالگ چت، مانند خدمات ارایه ـ1

 غیره

 مختلفی اجتماعات حال عین در بیابند را خود دوستان کاربران تا شود می باعث که کاربران از داده پایگاه یک ساخت ـ1

 .گیرند می شکل هم

 .هستند هزینه بدون و آزاد ـ0

 ....( و هویت بر مبتنی و ملیت مذهبی، تجاری، های فعالیت یا و سیاسی های دیدگاه) ها مندی عالقه گذاری اشتراک به ـ4

 همراه تلفن به اتصال قبیل از ارتباطات و اطالعات گرفتن برای جدید های سازی ترکیب ـ5

 .دارند کاربران نظرات براساس را جدید های ویژگی کردن اضافه ـ6

 خصوصی حریم حفظ و قوانین تنظیم و دسترسی برای کاربران به دادن اجازه ـ7

 مختلف های گروه و جوامع ایجاد ـ8

 .هستند نزدیک افراد، نظر مورد مختلف های زمینه به که کسانی یا غریبه افراد با مالقات برای ای زمینه کردن فراهم ـ9



 

 

 

 در را هایی نقش باالخره و است نبایدها و بایدها از ای مجموعه که آموزد می را پذیری جامعه فرایند خانواده، در انسان

 و خانوادگی های ارزش ویژه به ها ارزش به توجه است، برخوردار اهمیت از خانواده در آنچه. گیرد می یاد دیگران با روابطش

 کنترل را جامعه توان می آنها طریق از که هستند اجتماعی نظام عناصر ترین اساسی از اجتماعی های ارزش. است اجتماعی

 ها ارزش تقویت و گیری شکل پیدایش، موجب که را عواملی باید ها خانواده بنابراین،. داد سوق تعالی یا زوال سوی به و کرد

 [6]. بشناسند شوند، می جامعه و خانواده ارتباطات و

 در است حاکم ایرانی خانواده در که صمیمیتی زیرا است، برخوردار تر وسیع معنایی از ما کشور در خانواده مفهوم

 یک ملی هویت و فرهنگ به زدن ضربه های شیوه امروزه،. شود نمی دیده غرب جمله از کشورها از بسیاری های خانواده

 مرز آن جوانان عقاید و آرا و خانواده بنیان فروپاشی به افزاری نرم جنگ طریق از کنند می سعی دشمنان و یافته تغییر کشور

 طرف از و ندارند فرزندانشان با وقت صرف برای چندانی فرصت والدین که امروز شهری و ماشینی دنیای در. آیند نایل بوم و

 صورت بدین نمایند، می انتخاب فرزندانشان نمودن سرگرم برای را راه ترین ساده والدین ها، خانواده بودن فرزندی تک دیگر

 اتاق در او تا دهند می قرار دلبندشان فرزند اختیار در را اینترنت و شخصی رایانه تاپ، لپ همراه، تلفن همچون ابزارهایی که

 از عمل در ولی برد، می سر به خانه امن محیط در فیزیکی نظر از تنها فرزند که آن حال شود؛ مشغول آنها با کار به خود

 شود می مواجه چیزهایی با و نهد می قدم پیرامونش محیط از بزرگتر مراتب به دنیایی به اینترنت ویژه به وسایل این طریق

 چند در رایانه و الکترونیک ی عرصه در نوین های فناوری گسترش.نیستند آگاه آنها وجود از مادران و پدران از بسیاری که

 همراه، تلفن اینترنت، جمله از ای رایانه و  الکترونیکی های برنامه و لوازم اقسام و انواع شدن پدیدار موجب گذشته، ی دهه

 تر آسان برابر چندین را بشری زندگی ها، پیشرفت و تحوالت این که است ناپذیر انکار. است شده جهان در...  و ماهواره

 گسترش کلی، طور به. ماند غافل نوین های فناوری این از ناشی های آسیب از توان نمی سکه، سوی آن در اما. است نموده

 برخی برای اشتغال ایجاد حتی و افراد آگاهی افزایش جهت هایی فرصت بروز موجب جامعه در مجازی های شبکه و اینترنت

 سنتی ارتباط الگوهای و واقعی دنیای وجود بر عالوه اینترنت، وجود با. دارد همراه به نیز تهدیداتی ولی است، شده افراد از

 صورت سنتی ی شیوه به دیگر آنها در اطالعات مصرف و انتقال تولید، ی نحوه که اند شده ایجاد نیز مجازی فضاهای آن، در

 پیشرفت و تحوالت دیگر انواع سایر مانند مجازی فضاهای گسترش. اند شده دگرگون کامال الگوها، این و پذیرد نمی

 پیامد ترین مثبت. است کرده ایجاد فضاها گونه این کاربران زندگی و جامعه در را گوناگونی منفی و مثبت آثار و ها،پیامدها

 حریم افتادن خطر به توان می را آن پیامد ترین منفی. دانست اطالعات تبادل و ارتباطات تسریع و تسهیل توان می را آن

 این بروز برای توان می که علتی ترین اصلی. نمود معرفی خانواده بنیان پاشیدگی هم از و آنها شدن منزوی افراد، خصوصی

. یابند دست هم از کافی و صحیح شناخت به توانند نمی افراد مجازی فضای در که است این داشت، بیان منفی پیامدهای

 و همساالنشان با کردن بازی با تنها که نیستند گذشته های نسل نوجوانان و کودکان مانند حاضر عصر نوجوانان و کودکان

 آنها از برخی یا ها فناوری این ی همه از نوجوانان و کودکان این تمامی تقریباً. شوند سرگرم تلویزیونی های کارتون تماشای

 روزمره های فعالیت از وسیعی بخش و یافته وسیعی کاربرد امروزه آنچه ابزارها، این وسیع کاربرد از نظر صرف. برخوردارند

 [7].است مجازی فضای آن تبع به و اینترنت دهد، می پوشش را افراد ی

  .را در استفاده از اینترنت دارد 18کشور رتبه  131؛ تا به االن ایران در بین 1316با توجه به گزارشات معتبر، در سال 



 

 

 

باشد. در این آمار و ارقام تمامی کشورها بر اساس هفت شاخصه  می اینترنتهجدهمین کشور پر مصرف در زمینه  ایران

میلیون  09بیش از  1316ئه شده، کاربران اسفاده کننده از اینترنت در ایران در سال طبق اعداد ارا.مورد برسی قرار گرفتند

با توجه به گزارش سایت معتبر پایگاه اینترنت .درصد افرایش داشته است 7,7نفر بودند که با توجه به سال گذشته 

این تعداد کاربر به بیش از  1316سال ر د که شده گزارش میلیون 10 از بیش ایران در اینترنت کاربران  1310 سال  زنده،

کنند. این درحالی  میلیون نفر از شبکه اینترنت استفاده نمی 41در حال حاضر در ایران حدود .میلیون رسیده است 09

یک نکته ای که در این جا قابل ذکر  .میلیون نفر به کاربران اینترنت اضافه شده است 0نزدیک به  1316است در سال 

های این طبقه بندی میزان جمعیت است که در حال حاضر اگر جمعیت ایران را به صورت تخمینی  شاخصه است، یکی از

 13آمار شرکت کنندگان زیر .کنند میلیون نفر فرض کنیم، تقریبا نصف ایران در حال حاضر از اینترنت اسفاده می 81یا  83

ام استفاده می کنند وبا یک کلیک می توانند به هر چیزی میلیون نفر از تلگر19سال بیست میلیون نفر می باشد که حدود 

 دسترسی پیدا کنند واین برای کشور یک فاجعه ملی است .

 این در را سوم رتبه ها ایرانی و است شده محبوب ایرانی جوانان میان در سرعت به ما کشور در یابی دوست های شبکه

 نقش نمایانگر مهمتر، آن از و کرده اشغال را جوانان ذهنی فضای اینترنت، ای رسانه فرهنگ. [8].اند کرده کسب ها شبکه

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

 به شده، آشکار نیز اینترنت به عالقمند سوم و دوم نسل میان شکاف اکنون و است کرده بیشتر را ها نسل میان شکاف

 این شاهد ها خانواده عرصه به جدید های تکنولوژی و وسایل ورود با امروزه. فهمند نمی را دیگری زبان یک هیچ که ای گونه

 ما. باشند داشته گفتن برای حرفی آنکه بدون نشینند، می یکدیگر کنار در متمادی های ساعت فرزندان و والدین که هستیم

 مختلف موضوعات درباره و نشسته هم دور فرزندان و والدین که داریم را هایی خانواده نوع آن از هایی نشانه کمتر دیگر

 روابط فعلی شرایط در. شوند جویا مختلف موضوعات به راجع را همدیگر نظرات و کرده گفتگو هم با کاری و خانوادگی

 زیسته های تجربه و اجتماعی های تفاوت داشتن دلیل به نسل دو و گراییده سردی به فرزندان و والدین میان موجود

 احساس( والدین) دیروز نسل. کنند می تفسیر را آن خود بینش با مطابق و نگریسته خود دیدگاه از را زندگی مختلف،

 نشان واکنش آنها برابر در است، روز های پیشرفت با تطابق خواهان که( فرزندان) امروز نسل و کند می تجربگی با و دانایی

 [9] آورد  می روی لجبازی به آید نمی بر آنها تجربه از سرشار و دار ریشه های نصیحت و منطق پس از چون و دهد می

 بهزیستی سازمان معاون اظهارات براساس. است داده بسط را والدینشان و فرزندان نسل بین شکاف تکنولوژی سرعت امروزه

 در فرزندان. باشد زا آسیب تواند می این که است دقیقه 03 حدود تنها کشور در خانواده اعضای بین در گفتگو میزان کشور،

 دارند، متفاوتی رفتارهای و ها گرایش اطالعات، کنند می زندگی فرهنگی فضای یک در اینکه وجود با والدین با مقایسه

 شدن جهانی های برنامه به جوانان بیشتر توجه یافته، توسعه جهان با ارتباطات بسط و تحوالت سرعت نظیر متعددی عوامل

 به جوانان یافتن تعلق و پیوستن برای خانواده کانون از غیر هایی کانون و ها انجمن روزافزون گسترش ها، رسانه فرهنگ،

 افزایش موجب اجتماعی های شبکه[9]. کنند می بیشتر روز به روز را شکاف این و تأثیرگذارند پدیده این بر غیره و ها آن

 و همسران ارتباط ازجمله خانوادگی روابط بر اجتماعی های شبکه تأثیر مورد در نگرانی. است شده اجتماعی ارتباطات

 تغییر را آنان زندگی سبک ایرانی، جوانان توسط اجتماعی های شبکه از استفاده. دارد وجود فرزندانشان با والدین ارتباط

 که است کرده اعالم «الکسا سایت. » است اجتماعی های شبکه منفی نتایج از ویترینی زندگی و خودنمایی. است داده

 جوک، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، های بحث. دهند می تشکیل جهان در را «وایبر» مخاطبان گروه بزرگترین ایرانیان
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 تغییرات. است مجازی فضای در موضوعات مهمترین...  و داستان بررسی و نقد خوانی، قصه موسیقی، فیلم، عکس، لطیفه،

 زمانی. است شده ایجاد ایرانیان های نگرش و زندگی سبک ساختار، ها، ارزش در اجتماعی های شبکه تأثیر تحت بنیادین

 حاال، اما کردند، می تلقی بد را خانه به غریبه افراد ورود و داشت مشخصی حریم روابط و خانوادگی و خصوصی های عکس

 نتیجه در ایران جامعه. شود می انتشار اجتماعی های شبکه در نیز خودمانی های لحظه و زندگی مسائل ترین خصوصی حتی

 ایرانیان زندگی از تر شفاف تصویر مجازی اجتماعی های شبکه. است شده «گرا برون» اجتماعی های شبکه بسط و گسترش

 و بوک فیس مثل اجتماعی های شبکه منفی تبعات و نتایج از زوجین روابط شدن سرد و تفاهم سوء ایجاد. دهد می ارایه

 یکی آمریکا در طالق پرونده پنج هر از که طوری به. است مجازی های شبکه نتیجه نیز آن افزایش و طالق. است وایبر

 در تا کند می وسوسه را ناخشنود یا ناراضی همسران اجتماعی های شبکه( وایبر.)است اجتماعی های شبکه به مربوط

 که برآیند جدیدی دوستان یا کودکی دوران صمیمی دوستان سابق، های همکالس دوستان، مانند دیگری افراد جستجوی

 .کند می فراهم را فعلی همسران به خیانت زمینه بالقوه

 نگاه با کلیک چند فاصله به جهان نقاط اقصی در را آشنا و دوست افراد و است برداشته را ها فاصله اجتماعی های شبکه

 گذشته از بیش افراد و است گذاشته هم دیدن معرض در هم را افراد زندگی. است کرده نزدیک موبایل میکروفن داشتن

 به توانند می دوستان آوردن هم گرد با اگرچه اجتماعی های شبکه ... و خانه ماشین، زندگی، وضعیت دارند مقایسه امکان

 های فاصله در که را افرادی دوستی روابط ها شبکه این دهد می نشان تجربه، اما کنند کمک انسانی ارتباطات افزایش

 تأثیر هستند، نزدیک جغرافیایی فواصل در که افرادی دوستی روابط بر اما کند، می تر مستحکم هستند، دور جغرافیایی

 .دارد منفی

 نامشروع، ارتباطات غیرمناسب، ارتباطات و ها ارزش تزلزل خیابانی، های دوستی مستهجن، های پیامک مخرب، های بلوتوث

 الکلی، مشروبات مصرف نامتعارف، روابط قبح رفتن بین از مثلثی، های عشق انحرافی، نوظهور های فرقه مجازی، های عشق

 طالق، اینترنتی، های ازدواج دروغین، های شخصیت ارائه پسران، و دختران از استفاده سوء و کالهبرداری ها، روم چت

 از...  و اخاذی و اطالعات سرقت افراد، عقاید در شبهه ایجاد فحشاء، و فساد منزل، از فرار گرایی، جنس هم هرزنگاری،

 .باشد می جوانان و نوجوانان بین در اجتماعی های شبکه رواج و گسترش منفی پیامدهای

 فضای در) روابط گونه این گیری شکل دلیل به فعلی های طالق از درصد 13 حدود که دهد می نشان تحقیق، یک نتایج

 تأثیر طالق و زناشویی رابطه کیفیت بر اجتماعی های شبکه سایر و بوک فیس. دهد می رخ( واقعی فضای در بعد مجازی

 خوبی به اما ندارند، زیادی خیلی عمر اینکه با هستند، اجتماعی روابط فضای از جدیدی نسل مجازی فضای.دارد معناداری

 مجازی فضای در متفاوت اجتماعی های گروه از و مختلف سنین در بسیاری مردم. کنند باز جا مردم زندگی در اند توانسته

 ایرانی خانواده امروزه. کنند می برقرار ارتباط باهم طریق این از واقعی دنیای در دور بسیار های فاصله از و اند آمده هم کنار

 خود نوبه به کدام هر که است مواجه...  و مدرن های رسانه مجازی، فضای ای، ماهواره های شبکه با خود فرهنگی سبد در

 روابط دادن جلوه عادی یکدیگر، به همسران خیانت سازی عادی. اند گرفته هدف را خانواده در تأثیرگذاری فرآیند از بخشی

 فرهنگ ترویج خانواده، ساختار مقابل در گسیخته ولجام سامان بی های خانواده ترویج ازدواج، از پیش پسر و دختر جنسی

 [13] باشد می اجتماعی های شبکه این مشترک های پیام...  و سفید ازدواج



 

 

 

 این به توان می آن، جمله از که است آورده وجود به تغییراتی نیز والدین و فرزندان رابطه حوزه در مجازی فضای گسترش

 تکنولوژی، رشد دلیل به نسلی شکاف فرزند، با والدین ارتباط کاهش مرجع، عنوان به خانواده نقش کاهش: کرد اشاره موارد

 ... و  دو هر یا والدین از یکی برابر در ایستادن و والدین و فرزندان بین حریم رفتن بین از

 الگوی تغییر ها، ازدواج ناپایداری مانند مسائلی مجازی اجتماعی های شبکه از استفاده گسترش و رشد ازدواج، بحث در

 جنسی طلبی تنوع افزایش و ازدواج سن رفتن باال عقد، بدون نامزدی زمان در پسر و دختر روابط افزایش همسرگزینی،

 حوزه در اجتماعی های شبکه از استفاده رواج و بسط از ناشی که تغییراتی. است آورده وجود به را … و زنان و و مردان

 در دینی های حریم شدن رنگ کم شریعت، از خانواده دوری خانواده، در دینی های آموزه کاهش داده، رخ جامعه در دینی

 .است...  و خانوادگی روابط

این گسترش و توسعه ی شبکه های اجتماعی مجازی با این سرعت نشان از اقبال این خدمت در بین توده ی مردم در 

اجتماعی از جمله توییتر و فیس بوک در ایران با مسئله فیلترینگ جامعه ی جهانی دارد.با وجود این که بیشتر شبکه های 

مواجه هستند اما ما شاهد آن هستیم که استقبال کراربران ایرانی نیز از سایت های مذکور روند چشم گیری داشته است 

 است. چنانکه بر طبق آمار الکسا؛فیس بوک یکی از ده سایت برتر مورد استفاده ی ایرانیان در فضای مجازی

 به شرایط این که کرده تولید جامعه در هنجار فقدان یا اجتماعی نابسامانی شرایط مدرنیته، به سنت از گذار رسد می نظر به

 حجم وسعت به توجه با نوپدید های آسیب رشد ایران جامعه در حاضر حال در. کند می کمک ها آسیب گسترش و رشد

 تر دسترس در و تر ارزان آسانتر،( مجازی های شبکه) ارتباطی جدید های سیستم. است کننده نگران و بوده سریع کاربران

 میان ارتباطات کمبود این، بر عالوه. است تر جذاب کاربران برای نوین های فناوری این از استفاده دلیل، همین به و است

 و جدید های آسیب افزون به رو گسترش دالیل مهمترین از. شود می جبران سیستم این طریق از راحتی به جامعه در فردی

( ها دانشگاه و مدارس) آموزشی نظام و خانواده سوی از آموزش نبود مجازی، های شبکه و نوین های فناوری از ناشی نوپدید

 .است صحیح سازی فرهنگ عدم و جوانان و نوجوانان کودکان، به

 که است رویاگونه و مجازی فضای مشترک، زندگی از نارضایتی اصوالً و خانوادگی مشکالت بروز در اصلی های زمینه از یکی

 مشترک زندگی از ارضاء و توقع سطح تا شده آن باعث و آمده وجود به ای رسانه تولیدات تأثیر تحت که تولیدات تأثیر تحت

 به باشد داشته انتظار مشترک زندگی از باید جوان آنچه فضا، این تأثیر تحت. ببرد باال جوان نسل میان در خصوص به را

. انجامد می طالق و خیانت سرانجام و عاطفی روابط گراییدن سردی به طرفین زندگی از نارضایتی. شود می تحریف نوعی

 روابط و زناشویی روابط ازدواج، گسیختگی هم از باعث خانواده محیط در مجازی های شبکه و اینترنت فریبندگی و جذابیت

 انسانی ارتباطات برای را جدی خطر زنگ و کرده رنگ کم را گفتگو نقش اجتماعی های شبکه. است شده فرزندی – والدین

 فضای و اینترنت از زیاد استفاده. است شده الکترونیکی های معاشرت به تبدیل اجتماعی های معاشرت. است درآورده صدا به

 قبیل از روانی مشکالت مجازی فضای به حد از بیش تکیه و استفاده. است مرتبط اجتماعی ضعیف پیوند با مجازی

 طالق جامعه، از جدایی کاری، پنهان کاری، منفی اضطراب، اینترنتی، اعتیاد نفس، به اعتماد عدم افسردگی، تشویش،

 های شبکه و مجازی فضای اینترنت، از مفرط استفاده. آورد می وجود به...  و مالی مشکالت تحصیلی، های شکست عاطفی،

 زندگی فرد شود می باعث امر این و سازد می منزوی واقعی فردی روابط و واقعی زندگی از کامل صورت به را فرد اجتماعی

 بیگانگی، خود از سرخوردگی، نومیدی، افسردگی، تزاید به رو احساسات. نماید غفلت آن از و گرفته نادیده را خود شخصی



 

 

 

 است ممکن فرد که. باشد مجازی فضای از زا آسیب استفاده دهنده هشدار عالیم از تواند می خشم و شرمساری گناهکاری،

 مسأله این که شود منجر شخصیتی دوگانگی به و دهد پیوند واقعی زندگی یا و اینترنتی زندگی فضای با را احساسات این

 .[11]گذارد می تأثیر خانواده اعضای با روابط چگونگی نوع در

 مطالعات جمعیت شناختی کاربران:

مطالعات جمعیت شناختی مجازی حاکی از آن است که کاربران شبکه های اجتماعی از قابلیت ها و امکانات متنوع این 

شبکه ها به یک میزان و در یک سطح استفاده نمی کنند,برخی از کاربران اینترنتی در چند شبکه اجتماعی عضو 

آن ها استفاده می کنند.و برخی دیگر ممکن است تنها در یک  هستند,روزانه به این سایت ها سر میزنند و از اکثر امکانات

سایت عضو باشند و هر از چند گاهی ممکن است تنها به صفحه شخصی خود شان مراجعه کنند.بین این دو گروه نیز 

له این کاربران اینتر نتی بر حسب نوع و میزان استفاده شان از شبکه های اجتماعی در طیف وسیعی قرار می کیرند. از جم

( در باره کاربران شبکه های Anderson Analyticsدسته بندی ها می توان به پژوهش سایت اندرسون انالیتیکس)

اجتماعی انجام شده است.این پژوهش با تاکید بر کاربران اینترنتی آمریکایی با تاکید بر فیس بوک انجام شده است و پس 

 این کاربران با شیکه های اجتماعی ,آنها در چهار گروه طبقه بندی شده اند.از گرداو ری اطالعات مربوط به نوع رویارویی 

 سال می باشد. 17میلیون نفر و میانگین سنس آنها  14: کاربران ماهر که تعداد این دسته از کاربران حدود 1

 سال است. 45میلیون نفر در این گروه جای میگیرند. که مینگین سنی آنها  11:کاربران فراغتی 1

 میلیون نفر محاسبه می شوند. 19سال و و تعداد آنها  19:کاربران به دنبال سرگرمی: میانگین سنی این گروه 0

 میلیون نفر تخمین زده می شود. 05سال و تعداد آنها 00:کاربران تجاری:که میانگین سنی این افراد4

یشگام هستند,ولی نسبت به عضویت در شبکه های اما در اینتر نت کاربرانی هم هستند که در استفاده از امکانات جدید پ

 83اجتماعی اشتیاقی از خود نشان نمی دهند و در فعالیت های انالینشان آنها را به کار نمی گیرند که جمعیتی حدود 

سال به باال هستند.گروهی دیگر از کاربران اینتر نتی که عموما از شبکه های  45میلیون نفر و میانگین نسی انها از 

سال است و تخمین زده می  45جتماعی استفاده نمی کنندکاربران پر مشغله هستند.میانگین سنی این گرو ه از کاربران ا

میلیون نفر در این دسته قرار گیرند. گرو ه دیگری که شبکه های اجتماعی را به کار نمی گیرند کاربران نگران  01شود 

میلیون نفر است..آخرین گروه ی که از شبکه های اجتماعی  03نها حدود سال و تعداد آ 50هستند.میانگین سنی این گروه 

میلیون نفر می  16این ها دسال است و تعدا 49استفاده نمی کنند کاربران بد بین هستند میانگین سنی این گروه 

 [11.]باشد

 تهدیدوفرصت

ای مجازی به عنوان یک فرصت برای ارتباط در حال حاضر روزنامه نگاران و روابط عمومی ها تالششان این است که از فض

بیشتر و تعامل نزدیکتر با مخاطبانشان استفاده کنند. اما متأسفانه به دلیل ضعف و تأخیر هایی که در پذیرش تکنولوژی در 

کشور وجود دارد، برای آماده کردن زیرساخت ها بخصوص در بحث های حقوقی و قانونی دچار تأخیر هستیم.یعنی اینکه 

فاصله پس از ورود شبکه ها و رسانه های اجتماعی در جامعه بسیاری از مردم با آنها سر و کار دارند. اما بسیاری از بال



 

 

 

سازمان ها و وزارتخانه ها از اینکه آیا مجاز به استفاده از این پتانسیل برای انجام وظایف اداری خودشان می باشند یا خیر 

 .اطالعی ندارند

ین مشکل در خصوص استفاده از تلگرام که از حدود دو سال پیش به عنوان یکی از شبکه های این درحالی است که ا

میلیون ایرانی را به خود جلب کرده وجود داشت. یکی از شبکه های اجتماعی که  03اجتماعی و رسانه ای توجه بیش از 

و فیلتر شد، فیس بوک بود. با وجود این ابهام درباره آن وجود داشت و بعد از مدتی استفاده از آن غیرقانونی اعالم 

هرازچندگاهی شاهد بودیم مدیران ارشد کشور مطالبی در آن می گذاشتند. البته در حال حاضر یک مهاجرتی به سمت 

تلگرام و رسانه های موبایلی صورت گرفته که می تواند برای روابط عمومی ها فرصتی ایجاد کند تا وظایف خودشان را 

ع تر و در جغرافیای وسیع تری انجام دهند. اما با وجود فرصت های به دست آمده کمتر توجه کردن مردم دقیق تر و سری

به روزنامه ها و رسانه های مکتوب و توسعه روزنامه نگاری پشت میزنشینی را می توان از آسیب های شبکه های اجتماعی 

 .دانست

امکان را می دهد که گزارش های جان داری که تاریخ مطبوعات و حضور کمرنگ خبرنگاران در میدان خبر و رویدادها این 

روزنامه نگاری کشور را ثبت و ضبط می کند کمتر شود. اما نکته ای که وجود دارد این است که شبکه های اجتماعی نقش 

رسانه های  شهروند خبرنگاران را بسیار برجسته تر کرده است؛ به طوری که تلویزیون و رسانه های صوتی و تصویری و

مکتوب از گزارش های مردمی به عنوان شهروند خبرنگاران استفاده می کنند و دقایقی از برنامه های خودشان را به این 

موضوع اختصاص می دهند. بنابراین مجموعه ای از آسیب ها ، تهدیدها و فرصت هایی که در حوزه فضای مجازی متوجه 

باعث می شود با آموزش صحیح و مداوم نقاط ضعف موجود را به نقاط مثبت تبدیل روابط عمومی ها و روزنامه نگاران است 

 .کند

سال اخیر به نظر می رسد سازمان های دولتی در کنار بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد توانسته اند  15حداقل در 

نگاری الکترونیک روبه رو بودند همگام خودشان را با آنچه در حوزه دیجیتال و توسعه روابط عمومی الکترونیک یا روزنامه 

کنند و آموزش های الزم را ببینند. اما با وجود این، این آموزش ها کافی نبوده است و علت آن هم رغبت و میزان استقبال 

 .کارگزاران روابط عمومی ها و روزنامه نگاران از آن است

واند در سوژه یابی های ناب و یافتن اخبار و پیگیری شبکه های اجتماعی می تواند تهدید و هم فرصت باشد و هم می ت

مسائل و مشکالت مردم از طریق همین شبکه ها و رسانه های اجتماعی کمک کند. همچنین باعث می شود تا به منابع 

شاخص خبری دسترسی پیدا کنند و گزارش های مختلفی را تولید کنند. اما نکته ای که باعث می شود رسانه های مکتوب 

وانند ماندگاری و حیات خودشان را ادامه دهند تولید است که از طریق همین رسانه های اجتماعی می تواند به منابع بت

 .خبری بسیار زیادی دست یابند

اما اگر پدیده روزنامه نگاری پشت میزنشینی اشاعه پیدا کند باعث می شود مردم رسانه های مکتوب را پس بزنند و خود 

از وظایف حرفه ای شان عقب بمانند. بنابراین به نظرم می رسد که این موضوع بستگی به نگاه و مأموریت روزنامه نگاران 

 [10].هایی دارد که یک رسانه برای خودش قائل است

 



 

 

 

فیسبوکبرزندگیافرادچهتأثیریدارد؟

ساعت صفحه خود را چک  14.فیس بوک می تواند اعتیادآور باشد. اگر عضو فیس بوک هستید، آیا می توانید برای مدت 1

.فیس بوک شما را دچار حسادت می کند. آمار 1درصد کاربران به این سوال جواب منفی داده اند.  83نکنید؟ طبق آمار 

و سایر رسانه های اجتماعی کردار و گفتار  نامزدشان را زیر نظر می نشان می دهد که بسیاری از افراد از طریق فیس بوک 

. فیس بوک شما را دچار احساس غم و افسردگی می کند. کاربران  فیس بوک همه را شاد و خندان می بینند و  0گیرند.. 

. 5می کند.  . فیس بوک به موفقیت کاری شما کمک4احساس می کنند زندگی دیگران همیشه شاد و رو به راه است. 

. فیس بوک باعث می شود دوستانتان شما را دوست نداشته 6فیس بوک می تواند اعتماد به نفس شما را بیشتر کند. 

. فیس بوک به شما استرس وارد می کند. هدف اصلی فیس 8. فیس بوک باعث می شود خودتان را چاق بدانید. 7باشند. 

 [14]است. بوک برقراری ارتباط و دوستی با دیگرکاربران

 :از عبارتند خانواده و فرد بر مجازی اجتماعی های شبکه منفی اثرات و پیامدها خالصه، طور به

 کذب اخبار و شایعات سریع ترویج و گیری شکل ـ1

 افراد عقاید در شبهات القای و دینی ضد تبلیغات ـ1

 افراد خصوصی حریم نقض ـ0

 اجتماع واقعی های محیط از ماندن دور و انزوا ـ4

 نظیر شود می ارتباطاتی فرهنگ از خاصی نوع درگیر اجتماعی شبکه هر در عضویت با فرد که رفتاری منفی تأثیرات ـ5

 ... و ظاهری و شخصیتی تیپ رفتار، مخصوص، اصطالحات کالم، تکیه برخورد،

 اجتماعی صحیح روابط رفتن بین از و ارتباطات شدن مصنوعی ـ6

 ارحام صله و خانواده نهاد تضعیف ـ7

 جوانان و نوجوانان بین در شخصیت اختالل و هویت بحران ، هویتی بی ـ8

 سایبری محیط در بودن ناشناخته خاطر به جرم ارتکاب جسارت و جرأت ـ9

 روابط کاهش خوابی، بی اضطراب، افسردگی، آن نتیجه که اجتماعی های شبکه و چت اینترنت، به رفتاری اعتیاد ـ13

 .است...  و( بیکاری) شغل کردن رها روزمره، فعالیتهای شدن مختل انزوا، اطرافیان، با اجتماعی

 جنسی کشی بهره و فریب ـ11

 واقعیت از آنها گرفتن فاصله و جوانان وقت شدن تلف ـ11

 یابی دوست های سایت و ها پروفایل از استفاده سوء ـ10

 مردم خصوصی های رایانه داخل اطالعات از استفاده سوء های آسیب ـ14



 

 

 

 ضابطه و مرز بدون های دوستی ـ15

 کاربران عموم دسترس در مبتذل های فایل دادن قرار ـ16

 غربی اخالقی و ارزشی های نرم و هنجارها انتقال ـ17

 اجتماعی های شبکه و اینترنت به فکری و روانی شدید وابستگی ـ18

 ... و درد چشم انزوا، چاقی، عصبی، فشارهای قبیل از جسمانی های آسیب ـ19

 جدایی فرزندان و والدین بین ها خانواده درون به اجتماعی های شبکه و اینترنت ورود با: عاطفی و فکری گسست ـ13

 زندگی بر را زیادی نامحسوس و محسوس تأثیرات فناوری کننده خیره پیشرفت و دهد می رخ فیزیکی و عاطفی فکری،

 .است گذاشته بانوان و دختران ویژه به ها خانواده

 فحشا، منزل، از فرار طالق، جوانان، تجرّد ازدواج، سن افزایش مانند خانوادگی های نارضایتی و خانواده های بنیان تهدید ـ11

 ... خانوادگی مشکالت و مسایل سایر و شوهر و زن روابط سردی

 جوانان و نوجوانان بین نامتعارف ارتباطات گسترش ـ11

 ها ارزش تعارض ـ10

 جوانان ذایقه و زندگی سبک تغییر ـ14

 مختلف های فرهنگ خرده گیری شکل ـ15

 فکری شبهات گسترش و اعتقادات تضعیف ـ16

 فکری نگری سطحی رواج ـ17

 [15]جنسی اختالالت و جنسی انحرافات ـ18

 ذیل شرح به راهکارهایی اجتماعی های شبکه و مجازی فضای نوپدید اجتماعی های آسیب کاهش و پیشگیری منظور به

 :شود واقع ثمربخش تواند می مناسب و موقع به اجرای صورت در که شود می پیشنهاد

 برای کارآمد مدیریت نیازمند حوزه این در که هاست فناوری این مدیریت در مجازی فضای نوپدید های آسیب ریشه ـ1

 .هستیم ها فناوری این شناسایی و هدایت

 مانند و دارد سازی فرهنگ به نیاز و نیست کار چاره قهری و ای مقابله برخورد نوین های فناوری از استفاده زمینه در ـ1

 سنی مختلف های گروه در کاربران به مجازی فضای از صحیح و مناسب استفاده نحوه استرالیا و کانادا مثل کشورهایی

 .شود داده آموزش



 

 

 

 در ها خانواده و والدین به رسانی اطالع و نمودن آشنا منظور به فرهنگی امور مصادر سوی از آموزشی جلسات برگزاری ـ0

 .مجازی اجتماعی های شبکه و اینترنت ویژه به جدید های فناوری مورد

 مزایا مورد در جوانان و نوجوانان کودکان، به دادن آگاهی جهت در ها دانشگاه و مدارس در آموزشی های کالس برگزاری ـ4

 .آنها از صحیح استفاده ی نحوه و جدید های فناوری معایب و

 توسط رفتارها گونه این تقویت و اجتماعی های فعالیت در شرکت جهت نوجوانان در جذابیت ایجاد و فرزندان تشویق ـ5

 .والدین

 فرهنگ شدن نهادینه برای نشریات و مجالت ها، روزنامه شنیداری، و دیداری های رسانه مانند هایی ظرفیت از استفاده ـ6

 .سایبری

 اجتماعی مخاطرات معرض در که نوجوانانی به درسی های برنامه در پیشگیری موارد گنجاندن با پرورش و آموزش ـ7

 .نماید توجه هستند،

 در فراغت اوقات گذراندن جهت جوانان و نوجوانان برای هزینه کم و سالم ورزشی و تفریحی های مکان نمودن فراهم ـ8

 .شهر محالت

 .آن مزایای و معایب بررسی و مجازی فضای موضوع با هایی برنامه و ها سریال و ها فیلم پخش و ساخت ـ9

 اسالمی تبلیغات سازمان و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت نظیر فرهنگی های ارگان سوی از آموزنده های آگهی پخش ـ13

 .مجازی فضای و اینترنت از ناشی خطرات خصوص در ها خانواده آگاهی افزایش جهت در تلویزیون و رادیو در

 خالء احساس روانی، و عاطفی نظر از فرزندان که طوری به خانه از بیرون فضای در فرزندان با بیشتری اوقات گذراندن ـ11

 .نبرند پناه مجازی فضای به کمبود این جبران جهت و نکنند

 خطرات و اینترنت جدید، های فناوری با آموزان دانش آشنایی با ارتباط در درسی های کتاب در بخشی تدوین و طراحی ـ11

 .آنها ی بالقوه

 .شخص هر توسط اجتماعی کنترل نوعی عنوان به منکر از نهی و معروف به امر جمله از دینی های آموزه از استفاده ـ10

 .مجازی فضای و اینترنت از استفاده فرهنگ ترویج و مثبت های سازی هنجار ـ14

 .دارند قانون لوای در که هایی مسوولیت و حقوق قانون، درباره ها خانواده و نوجوانان نمودن آشنا و رسانی آگاهی ـ15

 مثال عنوان به. قوانین این نمودن اجرایی و اینترنتی جرایم و مجرمان با برخورد جهت تر گیرانه سخت قوانین وضع ـ16

 معلمان بین خصوصی گفتگوی هرگونه «بوک فیس میسوری قانون» به معروف 19«هستیر امی آموز دانش از حفاظت قانون»

 .کند می منع بوک فیس در را آموزان دانش و



 

 

 

 تهدیدات خود، فرزندان ارتباط جدید های شیوه به نسبت و بوده مسلّط دنیا روز های فناوری به حدودی تا باید والدین ـ17

 و جرایم از بسیاری انجام از تا باشند داشته را الزم و کافی شناخت و آگاهی مجازی فضای و اینترنت از ناشی های آسیب و

 .آید عمل به جلوگیری آنان پنهانی ارتباطات

 محبوبی ورزشکاران و هنرمندان زبان از مجازی فضای و اینترنت معایب و مزایا درباره آموزشی کوتاه های برنامه پخش ـ18

 .دهند می قرار خود الگوی را آنها جوانان عموماً که

 .موجود امکانات همه کردن بسیج طریق از مردم کردن آگاه و بخشی آگاهی ـ19

 .تخصصی های همایش برگزاری برای علمیه های حوزه و ها دانشگاه امکانات از استفاده ـ13

 ... و مساجد جماعات ائمه مبلغین، روحانیون، از اعم تبلیغ شبکه و مساجد های ظرفیت از استفاده ـ11

 .فرهنگی نهادهای طریق از جوانان خصوصاً جامعه عقیدتی و فکری اعتقادی، مبانی تقویت و تحکیم ـ11

 های برنامه ارایه و وجود ابراز و مجازی فضای به ورود برای جوانان خصوصاً مردم تخصصی آموزش برای ریزی برنامه ـ10

 .جذاب ملی و دینی

 .تخصص و مهارت دارای کردگان تحصیل ویژه به بیکار جوانان برای اشتغال ایجاد ـ14

 خصوص در الزم های حل راه ارایه جهت استان هر بومی فرهنگ به توجه با مشکالت یافتن و کاربردی تحقیقات انجام ـ15

 .دارد ضرورت موجود مشکالت رفع

 و ورود خصوص در ریزی برنامه و بینی پیش شناسی، آسیب رصد، منظور به ها استان در «نگری آینده شورای» تشکیل ـ16

 .ارتباطی جدید های فناوری مصرف سیمای

 تشکیل احیاناً و سایبر فضای در فرهنگی غیر و فرهنگی های دستگاه و نهادها وظایف تعیین منظور به گذاری قانون ـ17

 .اطالعات های فناوری با مرتبط نوپدید های آسیب با مبارزه و پیشگیری برای ضروری نهادهای

 که افرادی به کمک و مجازی فضای در گشت و ای رایانه جرایم جدید انواع مورد در سایبری پلیس هوشیاری و آگاهی ـ18

 .هستند خطر معرض در

 تهدیدات از جلوگیری در مهمی نقش توانند می آموزشی و تربیتی فرهنگی، مسووالن و معلمان مربیان، والدین، ـ19

 .نمایند ایفا شود، می خوانده «سایبری مهربانی» اصطالح به که آنچه یا تر مهربان آنالینی جهان ایجاد و سایبری

نتیجه اینکه در جامعه ای که وقوع و بروز آسیبها مضموم نامطلوب تلقی می شود همه نهادهای فرهنگی، آموزشی، قضائی و 

 تا رود می انتظار نیز شهروندان از ای جامعه چنین در بپردازند نقش ایفای به و نهند فراسو گام کجرویها تلطیف برای. …

ها و کج رویهای اجتماعی، از نهادها و سازمان های متولی، بخواهند تا گام ها و اقدامات خویش را در  آسیب شناخت ضمن

قلمرو حفظ صیانت ارزشی سرعت بخشند و با طرح ها و تدابیر خالقانه جامعه را تعالی بخشند همچنین توجه به آموزش 

خانواده ها سرمنشأ برنامه های آموزشی ارگانها و سازمانهای دولتی و غیردولتی قرار گیرد تا بتوانند منشأ رشد و شکوفائی 



 

 

 

آسیبهای اجتماعی را که در خانه و خانواده است با آموزش های صحیح کنترل نموده و فضای خانه را به محل شکوفائی 

مایند. امید است با مجهز کردن خودمان به علم همراه با عمل، فرزندانمان را استعدادها و خلوصیت و اخالق حسنه تبدیل ن

 برای زندگی در عصر پیچیده هزار سوم آماده سازیم. إن شاء اهلل

:گیرینتیجه

 شبکه. است کرده پیدا ما جامعه جوان نسل بین در توجهی قابل جایگاه اخیر های سال در مجازی فضای طریق از ارتباط

 حتی و دارند نقش هویت به دهی شکل در. تأثیرگذارند( اجتماعی و فردی) افراد زندگی مختلف ابعاد در اجتماعی های

 ابعاد در تاکنون که نقشی به توجه با امروزه. تأثیرگذارند هم جوامع سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، ابعاد روی

 و افکار ی توسعه برای مناسب ابزاری اینترنت حاضر حال در. گرفت نادیده را ها آن توان نمی اند، داشته زندگی مختلف

 مجازی دنیای به ورود برای باید افراد. شود استفاده صحیح راه در که آن شرط به شود می محسوب بشری های اندیشه

 لزوم و مجازی فضای در سالم ارتباطات. نشوند اجتماعی و مالی مشکالت دچار تا باشند داشته اختیار در کافی اطالعات

 از پیشگیری. دارد قرار اولویت نخست ی درجه در سایبری فضای تهدیدات به نسبت ها خانواده و جوانان هوشیاری

 ها، خانواده پاشیدگی هم از جلوگیری برای و باشد می مهم بسیار فرزندان رفتار به والدین توجه و اجتماعی های آسیب

 تغییر ایجاد معنای به فرزندان رفتار در تغییر که باشند آگاه و باشند مسلط دنیا روز های فناوری به حدودی تا باید والدین

 حریم به شیادان نفوذ راه گیرد، شکل ناصحیح صورت به آنها شخصیت و فکری بنیان که هنگامی و آنهاست فکر طرز در

 خود فرزندان ارتباط جدید های شیوه به نسبت ها خانواده چنانچه لذا،. شود می باز خانواده امن محیط و افراد خصوصی

 عمل به جلوگیری آنان پنهانی ارتباطات و جرایم از بسیاری انجام از باشند، داشته را الزم و کافی شناخت و آگاهی

های اجتماعی دانش آموزان را باید در عدم  ی اغلب آسیب پذیری در واقع می توان چنین استنباط نمود که ریشه.آید می

ی کوری در رشد شخصیت دلخواه و اجتماعی جوانان  های اجتماعی دانست؛ به طوری که نقطه ت آشنایی کافی آنها با مهار

اند و به توان وقدرت فراوان خود باور ندارند،به عالوه از  را نشناخته وجود دارد و آن این است که متاسفانه جوانان امروز خود

در کاهش آسیب های  اجتماعیشرایط وموقعیت اجتماعی خود آگاهی ندارند. بنابراین بررسی نقش آموزش مهارتهای 

ماعی در مدارس ضروری است. توجه به مهارتهای اجتماعی در برنا مه ریزی درسی، نشان دادن تاثیرات مخرب دوستان اجت

شناسی و کشف خود  یابی و خود های زندگی نظیر دوست ناالیق و ناشایست و چگونگی قطع ارتباط با آنان، آموزش مهارت

، مدرسههای آنان در  و استفاده از دیدگاه مسئولیتان از طریق دادن ی ابراز وجود به دانش آموز در محتوای آموزشی، اجازه

دانش آموزان توسط معلمان، تقویت ارزشهای  ارزشهای دینیتقویت عزت نفس و احترام دانش آموزان توسط معلم، تقویت 

اهمیت دادن به اظهار نظر وی و شروع از موارد کوچک ها از طریق  دینی در خانواده، آموزش نه گفتن از کودکی در خانواده

 .و غیرمهم؛ جزو مواردی هستند که باید به دانش آموزان آموزش داده شوند

های  گیری از آسیب ای که بسیاری از کارشناسان بر آن تاکید دارند اهمیت نقش آموزش وپرورش در بخش پیش نکته

 .های آموزش وپرورش در این حوزه وارد است نقد بسیاری به کم کاریای که به گفته متخصصان  اجتماعی است، وظیفه

ترین دستگاه فرهنگی کشور است که به طور مستقیم جمعیتی بزرگ را تحت پوشش قرار داده  آموزش وپرورش گسترده

تواند از ساعاتی که  را دارد و می های اجتماعی آسیباست. ضمن آنکه این مجموعه ابزارهای الزم برای تنظیم و یا کنترل 

 .ریزی کند ها برنامه دانش آموزان در مدرسه حضور دارند استفاده کرده و برای مقابله با آسیب

https://article.tebyan.net/296704/5-گام-در-یادگیری-اجتماعی
https://article.tebyan.net/334565/دانش-آموز-مسئولیت-پذیر
https://article.tebyan.net/268329/روش-های-برقراری-ارتباط-خانه-و-مدرسه-و-نقش-انجمن-و-اولیاء
https://article.tebyan.net/271657/رسانه-و-تربیت
https://article.tebyan.net/226513/آشنایی-با-گونه-های-آسیب-های-اجتماعی


 

 

 

 :مراجع

 چاپ رسانه، توسعه و مطالعات دفتر: تهران اجاللی، پرویز ترجمه جمعی، ارتباطات نظریه(. 1085) رنیس کوایل، مک (1

 دوم

 خانواده کمین در مجازی اجتماعی های شبکه نوپدید، های آسیب(. 1093) کامیان خزایی،  و  سمیرا کومله، پور ابراهیم (1

 .نوپدید اجتماعی های آسیب و مجازی فضای ملی کنگره نخستین ایرانی،

 شناسی جامعه انجمن مجله آموزان، دانش بین در خانواده های ارزش بر اینترنت تأثیر بررسی(. 1084) هما زاده، زنجانی (0

 .دوم شماره ششم دوره ایران،

 .خانواده در اطالعات فناوری شناسی آسیب(. 1081) اکبر علی جاللی، (4

 (  انتشارات سمت انحرافات اجتماعیجامعه شناسی (، آسیب شناسی اجتماعی )1086صدیق سروستانی ،رحمت اله ) (5

 سوم، سال اجتماعی، پژوهشی فصلنامه کودکان، علیه خشونت بر خانواده تضاد و نظم آثار(. 1089) مجید کفاشی، (6

 .6 شماره

 .خانواده و زنان امور مرکز رسانه، و من فرزند(. 1087) اسماعیل بیابانگرد، (7

 علوم تخصصی فصلنامه آن، پیامدهای و اینترنت به اعتیاد بر موثر اجتماعی عوامل بررسی(. 1086) داود ستارزاده، (8

 .چهاردهم شماره اجتماعی،

 ارشد کارشناسی نامه پایان خلخال، شهر موردی مطالعه نسلی، شکاف بر موثر اجتماعی عوامل(. 1093) محمد رحیمی، (9

 .مرکز تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسی جامعه

(، آسیب شناسی فضای مجازی و خانواده؛ تهدیدها و چالش ها، سایت علوم 1091محمد و پرنده، رادبه،) رحیمی، (01

 اجتماعی.

 شهروند المللی بین کنفرانس اولین رو، پیش های چالش و مجازی عصر(. 1093) اکرم اکبریان،  و  نرگس آرای، کشتی (11

 .مسوول

(,مطالعه جمعیت شناختی شبکه های اجتماعی مجازی با تاکید بر کاربران فیس بوک در ایران، 1088کاشانی,مجید)  (11

  87ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات شماره 

 نور، آورد ره کتابداری و رسانی اطالع نشریه تهدیدها، و ها فرصت اجتماعی، های شبکه(. 1089) اهلل روح پور، سلیمانی(10

 .01 شماره

 گفتگو های اتاق کاربران اجتماعی و فردی شناسی آسیب(. 1091) شهناز نیا، عباس  و  صفا مهدوی، و  لیال توحیدنیا، (14

 .نوپدید اجتماعی های آسیب و مجازی فضای ملی کنگره نخستین ،(ایران در روم چت)
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