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 بگیریم یاد را اینترنت از  صحیح استفاده ل اصو 
 



 :مطالب فهرست
 

 بخش اول   

 :مجازی  ودنیای بزرگساالن
 اینترنت از درست استفاده در ضروری  دانستنیهای

 اینترنت تحول  تاریخچه به کوتاه نگاهی  
 اینترنت بارز  خصلت دو  
 ها فرهنگ تغییر و اینترنت 
 اینترنت از حد از بیش و نادرست استفاده پیامدهای  
 اینترنت از استفاده در هشدار  
 امروز دنياي در اينترنت از استفاده ضرورت
 اينترنت از صحيح ي استفاده هاي راه مورد در نكاتي 
 فرزندان عملكرد بر اوليا نظارت هاي راه 
 اينترنت از نادرست ي استفاده با اوليا ي مواجهه چگونگي 
 آن از استفاده فرهنگ و اینترنت

  اینترنت از صحیح استفاده در مذهب تاثیر
 نوین بردگی در غرب ابزار ؛ اینترنت
 روان سالمت و مجازی  جهان
 دهند؟می فریب را ما چگونه اجتماعی هایشبکه
 بودن آپدیت جنون 
 اینترنتی نوع از اعتیاد

 اینترنت به اعتیاد درمان 
 اینترنت از صحیح استفاده برای پیشنهادهایی

 اینترنت از استفاده هنگام مهم نکته 5 آموزش
 مجازی  فضای از صحیح استفاده در اخالقی های پیشنهاد

 همسر اینترنتی ارتباط به شک رفع حل راه
 عکس+غیراخالقی تصاویر وجود با اینترنت از صحیح استفاده روش
 دارد می بر حیازدایی برای اینترنت که هایی گام 
 محیطی و روانی فشار بدون  نامحرم، با گفتگو 
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 شیطان با گام به گام 
 خودنمایی تا الیک از 
 حیا و دین پیرامون  شبهات افزایش 
 کند پیشه تقوا هایمان چشم 
 فیلترشکن از استفاده عدم 
 داروخانه نه است دکتر نه اینترنت
 کننده گمراه نتایج و بیماری  جوی  و جست در 
  آنالین خودبیمارپنداری 
 شوند می نقض بعدی های یافته با که هایی یافته 
 دارویی های شرکت مداخله و تبلیغات دام 
 اینترنت نه بسپارید پزشک به را خود درمان 



 بخش دوم    
 

مجازی  دنیای در کودکان برفعالیتهای وکنترل  نظارت برای راهکارهایی             

  اینترنت خطرات و نوجوانان
 وجوانان نوجوانان.کودکان درمیان ازاینترنت استفاده به نگاهی

 کنند؟ استفاده درست اینترنت فضای از چطور  نوجوانان
 کودکان اینترنتی هایفعالیت بر والدین نظارت

 اینترنت در کودک از مواظبت سنی راهنمای
  اینترنت در کودکان امنیت حفظ
  کنیم؟ امن کودکان برای را اینترنت چگونه
  مجازی  فضای در فرزندان فعالیت بر بیشتر نظارت برای هاییراهکار 
 کودکان روح و جسم بر ایرایانه هایبازی  نامطلوب تاثیر

 نوجوانان و کودکان در اینترنت و رایانه ، تبلت از استفاده مضرات و فواید
 کودکان برای ویدئویی های بازی  از درست استفاده
 کند؟می انتخاب را یک کدام «بازی اسباب» و «موبایل گوش ی» بین فرزندتان

 باشید مجازی فضای در فرزندانتان مراقب افزارهانرم این با

 

  



  

WWW.BALASARI.COM 1 

 

 :پیشگفتار
 اینترنت به آسان دسترس ی امکان ادارات و مدارس ها، خانه بیشتر در امروزه
 کاربران شود می موجب اینترنت گمنام ماهیت دیگر سوی  از. دارد وجود

 فرهنگ با که گیرند کار به روزمره زندگی در و بگیرند یاد اینترنت از را چیزهایی
 ندارد همخوانی جامعه
 چشمگیری  طور  به ساله هر اینترنت کاربرد که است آن از حاکی شواهد
 افزوده آن محبوبیت بر روز به روز جوان، نسل میان در و یابد می افزایش

 شود می
 اینترنت کاربران که دهد می نشان تحقیقات و ها رسانه گزارشهای
 خطر معرض در اینترنت از حد از بیش استفاده نتیجه در جوانان بخصوص

 حین در اینترنت جوان کاربران بر نظارتی که آنجایی از و گیرند می قرار
 تاثیرات و آنهاست کمین در ای بالقوه خطرات ندارد، وجود اینترنت به اتصال
 دارد پی در منفی

 مقوله به که داند می خود رسالت ، جامعه از عضوی  عنوان به نویسنده
 خطراتی با را جوانان بخصوص اینترنتی کاربران تا بپردازد اینترنت از استفاده

 آشنا آید، بوجود آنها برای اینترنت از نادرست استفاده در است ممکن که
 سازد

 را شگرفی و وسیع اجتماعی سیاس ی تحوالت اطالعات فّناوری که آنجا از
 حوزه این در فردی به منحصر و جدید اخالقی مشکالت است، آورده پدید
 چگونگی در تنها نه اطالعات فّناوری. است رسیدگی نیازمند که شده ایجاد
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 تغییر نیز را آنها از ما تلقی بلکه گذارد؛ می تأثیر ما روزمره اقدامات و افعال
 است داده

 کاربردی سیاس ی فلسفه و اخالق فلسفه حوزه در که مفاهیمی از برخی
 که اند شده هایی چالش دچار اطالعات فّناوری پیشرفت با اند داشته خاص

 مفهوم خصوص ی، حریم مفهوم مالکیت، مفهوم به توان می جمله آن از
 حال در. نمود اشاره اخالقی مسئولیت و اساس ی های آزادی قدرت، توزیع
 فتح حال در تصور  غیرقابل سرعتی با اطالعات فناوری و اینترنت حاضر
 جهان و ایران در اینترنت از استفاده آمار. است بشر زندگی زوایای تمامی
 جدید فناوری و است شدن همگانی آستانه در و داشته چشمگیری  رشد
 می سوق  سمتی به و نماید تبدیل واحد دهکده یک به را جهان دارد قصد
 باورها و گذارد می بشر زندگی و جهانی جامعه بر را آثار ترین عمیق که دهد

 سازد می نزدیک بهم را جوامع های ارزش و
 فناوری و جهانی شبکه ابزار از عمومی و جمعی استفاده افزایش به توجه با

 تنها کشورمان در طوریکه به شودمی فراگیرتر و بیشتر روز هر که اطالعات
 نفر میلیون  به چندین  جهانی شبکه کاربران تعداد سال چند مدت ظرف

 بود خواهد همراه اخالقی پیامدهای با گسترش میزان این مسلما رسیده،
 جهانی انتشار امکان و نموده تحریک را افراد رویاهای و تفکرات اینکه بدلیل

 است ساخته فراهم را ها اندیشه
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 بخش اول
 

 اینترنت از صحیح استفاده هایروش
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 مجازی  فضای از صحیح استفاده در انقالب رهبر رهنمودهای

 
 تاثیرات که است جهانی تحول  نمادهای بزرگترین از یکی اخیر دهه چند در مجازی  فضای پیدایش
 انقالب معظم رهبر است داشته اجتماعی سیاس ی، فرهنگی،  هایحوزه در غیرمستقیمی و مستقیم
 از صحیح استفاده منظور  به را رهنمودهایی و اندداشته بخش این به ایویژه توجه همواره نیز اسالمی

 مجازی  فضای اهمیت درمورد ایشان مثال عنوان به. اندفرموده ارائه مجازی  فضای هایتوانمندی
 ارتباطات و هارایانه مثل کننده،تسهیل ابزارهاى :فرمودند شمالی خراسان روحانیون  و علما به خطاب
 بگیرید، یاد را هااین بتوانید اگر شماست اختیار در االن که سایبرى  و مجازى  فضاى و اینترنتی

  برسانید نمیشناسید، را آنها شما که مستمعى هزاران به را خودتان درست   حرف کلمه یک توانیدمی
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 نیز را هاییکاستی فراوان، مثبت نکات کنار در نامحدود و گستره فضای این شک بدون  دیگر سوی  از
 با رهبری  معظم مقام رو همین از. کند تحمیل جامعه به را صدماتی تواندمی توجهیبی درصورت و دارد

 و مسئولین از را مطالباتی فضا، این هایکاستی و هاآسیب کنار در هافرصت و هاتوانمندی از آگاهی
 از مفید استفاده در مثبتی تاثیر تواندمی که اندداشته مجازی  فضای با ارتباط در اندرکاراندست

  باشد داشته همراه به مجازی  فضای امکانات و هاتوانمندی
 

  :فرمودند فرهنگیان و معلمان جمع در 95 اردیبهشت 13 در رهبری  معظم مقام
  هابعض ی شده؛ تربزرگ برابر چند ما زندگی حقیقی   فضای از امروز مجازی  فضای این

ا
 در اصال

  کنند؛می تنّفس مجازی  فضای
ا
 جوانان. است مجازی  فضای در شانزندگی کنند،می تنّفس آنجا اصال

 با اش،علمی هایبرنامه با کارها، و چیزها واقسام انواع با مجازی، فضای با دارند سروکار هم
 لغزشگاه اینجا خب، دارند؛ سروکار اینها امثال و مبادالت با اش،اجتماعی هایشبکه با اینترنتش،

 خب، خیلی دارید، الزم ایجاّده ایمنطقه یک در شما اگر. نکش جاّده آقا گویدنمی کسهیچ. است
 محاسبه آنجا است، محتمل کوه ریزش که آنجایی !باش مواظب اّما بکش هم اتوبان جاّده بکش، جاّده
 مجازی  عالی شورای و ارتباطات وزارت مجموعه به خودمان، ارتباطی هایدستگاه به ما. بکنید را الزم
 عقلیبی اینکه نه، ببندید؛ را راه این گوییمنمی ما. است این سفارشمان دارم گله هم آن از بنده که

 به و مجازی  فضای این عنوانبه اندکرده باز راهی یک اند،کرده فکر اند،نشسته کسانی یک. است
 دارند دیگران بکنید؛ درست استفاده منتها کنید استفاده این از خب، خیلی سایبری؛ خودشان قول 

. اندکرده قبضه را هادستگاه این خودشان فرهنگ طبق کشورها از بعض ی کنند؛می درست استفاده
 را؟ غیرمنضبط و کنترل  غیرقابل فضای این کنیممی رها چرا نیست؟ حواسمان چرا کنیم؟نمی چرا ما

 است ارتباطات وزارت دستگاه هستند؛ هاهمین هم مسئولین از یکی مسئولند،
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 نتاینتر  از درست استفاده در ضروری  دانستنیهای
 

 
 

  اینترنت تحول  تاریخچه به کوتاه نگاهی
 می ایجاد کامپیوترها بین زنده های لینک توسط که است مرزی و حد بی و گسترده ای شبکه اینترنت

 است گردیده اجرا و مهندس ی طراحی، انسان دست به تاکنون  که است ای سامانه ترین بزرگ و شود
. شد معروف آرپانت به و داد می انجام را آن آمریکا دفاع وزارت که بود ای پروژه ابتدا در شبکه این

 ها ارتش ی بین ارتباط ایجاد آرپانت اولیه هدف. گردد می باز ۱۹۷۰ دهه اوایل و ۱۹۶۰ دهه به آن تاریخ
 شد آگاه نظامی پرسنل صحیح عملکرد عدم و نقص بروز از بتوان آسانی به که بود
 مجاسباتی های مهارت و منابع به سویه چند دسترس ی همکاری، انگیزه با اینترنت، نیز بعد سالهای در

 تا آمد می شمار به جهانی عظیم شبکه مهندس ی و علوم ای رشته بین های زمینه در کار پذیری  امکان و
 در نوینی دوران و درآمد جهانی و همگانی شبکه یک صورت به اینترنت ۱۹۹۰ دهه اواسط از اینکه
 آورد وجود به را آوری فن و علوم گوناگون  های عرصه

 امکان و کردند، می استفاده ایمیل از تنها افراد و نبود گسترده چندان اینترنت شبکه ۱۹۹۰ دهه در
 چنان آن اینترنت شبکه امروزه اما. نبود پذیر امکان آنها برای «وب در سیر» یا و «کردن چت»
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 به کننده مراجعه همچنین و است شده فراهم افراد برای «کردن چت» امکان که است یافته گسترش
 کنند سیر هم «وب» در راحتی به توانند می اینترنت شبکه

  و چشمگیر تحوالت دستخوش اینترنت که است سال چندین
ا
 بوده بسیاری  بینی پیش غیرقابل عمدتا

 شدن اجتماعی جدید اشکال تولید درحال و داده قرار تاثیر تحت را ها فرهنگ که ای گونه به است
. است قدیمی عملکردهای و اشکال ساختن متحول  نیز و فرهنگی جدید عملکردهای و ها انسان
 اینکه مثل درست است، دشوار اغلب تحوالت کلی بررس ی که است باال چنان آن تحول  این سرعت

 کنیم برداری  عکس است حرکت حال در سرعت به که قطاری  از بخواهیم
  اینترنت بارز  خصلت دو

 برخوردار(پوپولیسم)گریی عوام و(انترناسیونالیسم)گرایی امللل بین عامل بارز  خصلت دو از اینترنت
 است

  اینترنت گرایی امللل بین خصلت
ا
 بسیاری  که چرا نیست، مختلف ملل افراد میان ارتباط عامل صرفا

 در کاربران که اینجاست در اصلی نکته. باشند می کار همین مجری  نیز انسانی فعالیتهای و ابزارها از
  اینترنت

ا
 اما اند، غربیه بایکدیگر اینترنت به ورود از قبل تا و بوده اعتنا بی ملی مرزهای به نسبت کامال

 یابند می پیوند بایکدیگر ندارد، آنان ملیت به ارتباطی گونه هیچ که خود مشترک عالیق واسطه به
 با ای جامعه بر مبنی «مدنی جامعة»فیلسوفان اظهارات با شدید تضادی در فرد حالتی چنین در

 سیاس ی حوزة یا حکم یک قالب در آنان به بخشیدن وحدت یا غریبه افراد دادن پیوند خصوصیت  
 لحاظ از که است برخوردار نیز پتانسیل این از دالیل سایر از جدا اینترنت رو  این از. گیرد می قرار

  وضعیت این و است بسیارعمیق براندازی  این شکل اما باشد آن برانداز و ضدحکومت سیاس ی
ا
 صرفا

 است علت بدان بلکه نیست آنان سیاس ی رهبران با جاسوسان ارتباط بودن شناسایی غیرقابل علت به
 روی بر تعامالت تمامی انجام و اطالعات مبادله به نسبی امنیتی سایه در توانند می تروریستها که

 تاکنون  جهان در امللل بین روابط که باوجودی. نمایند مبادرت ملی برمرزهای توجه بدون  اینترنت شبکه
 به همکاری  و تماس از رشد درحال فضایی اکنون  است، بوده دولتها میان روابط برقراری  صورت به

 دارند آن بر ناچیزی  کنترل  یکدیگر، با هماهنگی در حتی ها، دولت که آمده وجود
 سطحی ای مرتبه در نه اینترنت گرایی عوام. است آن پوپولیسم یا گرایی عوام اینترنت، خصلت دومین

 اطالعات جوی  و جست جهت خاص ی صالحیتهای حاضر شرایط در. قراردارد عمقی ای مرتبه در بلکه
 در مشارکتها مانع که سانسوری واقعی سیستم هیچ و نیست الزم آن در مشارکت و شبکه روی بر

 و دانشگاهها و مدارس در کامپیوترها تعداد افزایش با. ندارد وجود شود هایی صالحیت چنین غیاب
 هم آنها از که است شده ناچیز قدر آن اینترنت، به ورود و استفاده هزینه اینترنتی، های کافه تأسیس
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 عوام خصلت این. آید برنمی کل یک صورت به سیستم عوامگرایی با کردن مقابله برای چندانی کار
 رسد می نظر به که چرا است، آورده فراهم را گرایان افراط شادی بیشترین موجبات اینترنت گرایانه

 امکان از نیز افراد ترین عامه آن در که دارد می عرضه را نوینی املللی بین اجتماعی امکان پدیده این
  و شده برخوردار اطالعات جهان به نامحدود دسترس ی

ا
 مشارکت جهان نظام به دهی شکل در مستقیما

 پیمان هم بایکدیگر و کرده عمل خود فردی های گزینش و عالیق مبنای بر اینترنت کاربران. کنند می
 تحقق. گردد نمی بارزس ی مسلط قدرتهای یا ملی مرزهای توسط کارهایی چنین به اقدام. شوند می

 قدرتهای از برخورداری  رغم علی ناکام های دولت که رسد می ظهور  منصه به زمانی مثبت گرایی افراط
  تحلیل این گرچه. نگرند می وضعیت این به عاجزانه قهار،

ا
 هنگامی اما نیست، اساس بی و تخیلی کامال

 و مردم عامه یافتن قدرت با مصادف دانش این به نامحدود دسترس ی که گردد می مبدل حقیقت به
 که است این فرض دومین. باشد دولت قدرت یافتن تقلیل عنوان به آن کردن محدود در ناتوانی
 تاثیر عاملی عبارتی به یا قدرت آورنده وجود به عامل نیز، اینترنت دنیای در افراد مشارکت در توانایی
 باشد واقعی جهان پیامدهای بر گذار

  ها فرهنگ تغییر و اینترنت
 شود می ها فرهنگ تغییر موجب شیوه دو به اینترنت
 کند می عرضه را خودش فرهنگ نخست

 بیند می تدارک فرهنگها سایر برای گذرگاهی دوم
 فرهنگ به کاربران دسترس ی برای گذرگاهی و مهیا فرهنگی تبادل برای محیطی آنکه بر عالوه اینترنت،

 می بر در را ها فرهنگ همه که است فرهنگ خرده یا فرهنگ نوعی خود بیند، می تدارک دیگر های
 گیرد

 مجازی  غیر فضای تعامالت و ابزار محیط، با که دارد را خود خاص تعامالت و ابزار محیط، اینترنت
 های فرهنگ گرفتن نظر در بدون  و خود خودی به اینترنت که معناست بدان این. است متفاوت کامال
 تغییر ایجاد در موثری  عامل باشد، ارتباط در ها آن با خاص فرهنگ یک است ممکن که ای بیگانه
 است فرهنگی درون

 به شود می جامعه یک در موجود های محرومیت جایگزین که هایی روش و وسایل ارائه با اینترنت،
 بین در و حاکم های فرهنگ تمامی در اینترنت نظر این از. کند می کمک هم فردی هویت گیری  شکل
 داشت خواهد واحدی نقش محکوم های اقلیت
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 گیرد، می قرار استفاده مورد جهانی مقیاس در که نیست غرب تکنولوژی محصول  نخستین اینترنت
 غیر و غربی کاربران میان را عامه سطح در و تعاملی ارتباط قراری  بر که است محصولی اولین چه اگر

  است ساخته میسر را غربی
 از استفاده دیگر بعد. ماند می پنهان آن در افراد، عضویت که است این اینترنت کاربری  ابعاد از یکی

 یک اعضای دسترس ی امکان اینترنت عالوه، به. است قدرت منابع و ها نخ سر ماندن ناشناخته اینترنت
 هم یکدیگر وجود از حتی اینترنت، بدون  که اعضایی آورد، می فراهم یکدیگر به را فرهنگ خرده

 بکند، آنها به تواند می اینترنت که شوند می خدماتی متوجه افراد این که هنگامی. نداشتند اطالعی
 حتی امکان، این به آنها وابستگی و اینترنت از افراد این استفاده نحوه. برند بهره آن از کنند می سعی
 موضوع این عمده دالیل از یکی. بود خواهد خودشان فرهنگ اصلی جریان به ایشان اتکای از بیش
 که چیزهایی کند، می فراهم ایشان برای را زیادی های چیز به دستیابی امکان اینترنت که است این

 دهد نمی قرار اختیارشان در دارند تعلق آن به افراد این که فرهنگی اساسا
 در قوانین این دارد وجود خاص ی قوانین افراد های وگو گفت و محاوره خصوص در فرهنگ هر در

 با گفتگو دهد، می کاهش را گروهی درون همبستگی اینترنت. شود می گرفته نادیده اینترنتی ارتباطات
 می تسهیل را «گروهی بین» یا «گروهی برون» ارتباطات نتیجه در و کند، می آسان را بیگانه اعضای

 کند
 در فیزیکی حضور . است کرده متفاوت را اینترنتی ارتباط طبیعت رو  در رو  ارتباط بر نبودن متکی
 هوشیاری  به منجر کامپیوتری  ارتباطات اما شود، می هوشیاری  و انگیزه افزایش باعث متقابل روابط

 نتایج و شود می برده بکار خود خاص و مختلفی قوانین کامپیوتری  ارتباطات در. شود نمی روانشناختی
 آیند می دست به طریق این از هم متفاوتی

 رشد برای عاملی یا بیاید سیاس ی مقاصد تامین کار به تواند می که ای رسانه عنوان به اینترنت
 افراد به اینترنت جهات، این از. کند فراهم را فرهنگی تغییرات موجبات تواند می باشد، اقتصادی

 آنها به ترتیب این به و کنند عرضه دیگران به را هایشان ارزش و نظریات ، عقاید تا دهد می میدان
 ببرند ابزار این از را بهره بهترین که دهد می امکان

 
  اینترنت از حد از بیش و نادرست استفاده پیامدهای

 و نادرست استفاده که چرا گیرد، قرار استفاده مورد درست دیگر، ابزار تمام مانند باید نیز اینترنت
 کنیم می اشاره آن به ادامه در که دارد، همراه به را پیامدهایی اینترنت از حد از بیش

  خصوص ی حریم به تجاوز 
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 باالیی پذیری  آسیب درجه با اینترنت در حریمی چنین و است حیاتی امری  خصوص ی ازحریم حفاظت
 به سرکش ی حق نیز دیگر افراد که است آورده بوجود را امکان این اینترنت که چرا است روبرو 

 در اطالعاتی چنین نمودن علنی و ساختن افشا است ممکن و باشند داشته را ما شخص ی اطالعات
 دهد قرار حاد تهدیدات معرض در را ما اینترنت
  نهفته استعدادهای تحلیل
 یک شویم، می متصل اینترنت شبکه به «الین آن» صورت به نامحدودی ساعات برای ما که زمانی

 استفاده سازنده اهداف راستای در زمان این از توانیم می که دهیم می دست از را «باارزش ی زمان»
 ما فکری  پرورش و رشد دهیم، اختصاص اینترنت به خود آزاد زمان از را زیادی زمان چنانچه و نماییم

 شد خواهد روبرو  مخاطره با زیادی حدی تا
  افسردگی
 ارتباط کردند، می استفاده اینترنت از کمتر دیگران به نسبت که افرادی است داده نشان تحقیقات

 بیشتر اینترنت از که افرادی که حالی در داشتند خود دوستان و خانواده اعضای مادر، پدر، با بیشتری 
 دچار مدتی از بعد و دهند می کاهش خود دوستان و نزدیکان با را خود ارتباط کنند، می استفاده
 شوند می افسردگی
  بالقوه خطرات

 خطرات آید، می وجود به اینترنت از حد از بیش استفاده صورت در که منفی پیامدهای بر عالوه
 این جمله از. کند می تهدید کنند، نمی درست استفاده اینترنت از که را نوجوانانی نیز دیگری  بالقوه

 برشمرد را زیر موارد توان می خطرات
 می مواجه آن با که اطالعاتی دقیق ارزیابی در نوجوان مشکالت و اینترنت نشده سانسور  ماهیت

 شود
 صورت به که افرادی با شخص ی مالقاتهای ترتیب یا شخص ی جزئیات افشای از ناش ی بالقوه خطرات

 اند کرده مالقات «الین آن»
 ناخواسته نگاری  هرزه با مواجهه منفی تاثیرات
 جنس ی تحریکات تاثیرات و وقوع

 کننده تهدید و دهنده آزار منابع یا سایتها با مواجه تاثیرات
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  اینترنت از استفاده در هشدار
 جاسوس ی افزارهای نرم نام به ای پدیده آن و کرد توجه هشدار یک به باید اینترنت از استفاده در
 پنهانی صورت به که هایی فناوری و ها برنامه از ای گونه جاسوس ی افزارهای نرم این. است اینترنت در
 خاص ی مقصد به را اطالعات این و کرده کاربر سیستم از اطالعات آوری جمع به اقدام مرموزانه و

. شود انجام قربانی سیستم روی بر گوناگونی عملیات اطالعات این پردازش از پس تا کنند می ارسال
 متفاوت سیستم روی بر آن اهداف و جاسوس ی برنامه ماهیت تناسب به توانند می عملیات این حال

 باشند
 مخرب فایلهای افزودن جز هدفی که دارد وجود نیز «اینترنت در جاسوس ی افزارهای نرم» از ای گونه

 و نشینند می کاربر سیستم روی بر جاسوس ی افزارهای نرم این. ندارند کاربران سیستم روی بر
 نمایش و سایت تبلیغات با ادامه در و کنند می جاسوس ی اینترنت طریق از را کاربر گردی وب اطالعات

 دارند همراه به کاربر برای را مزاحمت ابزار،
  

 امروز دنياي در اينترنت از استفاده ضرورت
بااستفاده بیشترفعالیتهای انسان باتوجه به رشد روزافزون کاربران اینترنتی واینکه در دنیای امروز 

 . شود توانا و مسلط اينترنتي عمليات بر زود خيلي فرد هر كه است ضروري  ازاینترنت وکامپیوتراست
 به توان مي ساده خيلي ، مكان هر و زمان هر در ، تلفن خط يك و رايانه دستگاه يك ي بوسيله

 اطالعات ، مقدار هر به توان مي ، بزرگ پايگاه اين از و گرديد متصل اينترنت ي گسترده ي شبكه
 . نمود دريافت هنري  و ورزش ي ، اجتماعي ، فرهنگي ، آموزش ي

 
 اينترنت فوايد

 (... و نوشتاري  ، تصويري  ، صوتي ) گوناگون  اشكال به خارج دنياي با مستقيم ارتباط ـ
 (گوناگون  هاي سايت) ارزشمند بسيار اينترنتي هاي پايگاه از استفاده ـ
 بسيار محيطي ، وبالگ ) جذاب بسيار فضاي با دلخواه اطالعات دادن براي محيطي ايجاد امكان ـ

 (نوجوانان هنرنمايي براي متنوع
  اينترنت از صحيح ي استفاده براي››

ا
 آن فرهنگ و نمود سازي  بستر بايد آن از استفاده از قبل حتما

 ‹‹.  باشند مسلط اينترنت از استفاده به بايد والدين كه اين اول  گام. آورد وجود به درخانواده را
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 اينترنت از صحيح ي استفاده هاي راه مورد در نكاتي
 خانواده افراد تمام و باشد ديد معرض در بايد اينترنت از استفاده براي رايانه ؛ مناسب مكان.  1
 . باشند داشته را آن از استفاده حق
 نبايد فرزندان به گاه هيچ.  است روز طول  در رايانه از استفاده براي زمان بهترين ؛ مناسب زمان.  2

 . كنند استفاده اينترنت از شب دل در داد اجازه
 كه است ارزشمند بسيار هاي سايت از مملو اينترنت ؛ كودكان براي مفيد هاي سايت معرفي.  3

 . دهند قرار فرزندان اختيار در و كنند شناسايي را ها آن قبل از بايد والدين
 جهت اينترنت از استفاده براي نوجوانان و ؛كودكان اينترنت در مناسب جستجوي  موتور  معرفي.  4

 كه ها آن ترين مناسب از يكي كه دارند اينترنتي مناسب جستجوي  موتور  يك به نياز پژوهش و تحقيق
 سايت طريق از توان مي كه است گوگل ، دارد نیز را فارس ي كلمات جستجوي  امكان

www.Googl e.comنمود استفاده امكان اين از . 
  جستجو موتورهاي از استفاده هنگام كه نكنيم فراموش

ا
 داشته حضور  فرزندان كنار در حتما

 . باشد نامناسب هاي سايت به مربوط شده يافت كلمات دارد امكان زيرا باشيم
 رايانه ارتباط خاص ي افراد با فقط نوجوانان و كودكان ؛ فرزندان كامپيوتري  دوستان شناسايي.  5
 . كنيم پيدا اطمينان ها آن بودن سالم از و كرده شناسايي را ها آن فرصت اولین در.  دارند اي
  

 از كه افرادي با زنده و مستقيم گفتگوي  براي اتاقي ؛ است خودماني گپ معني به (Chat ) چت
 . شود نمي توصيه عنوان هيچ به آن از استفاده پس.  نداريم اطالعاتي هيچ ها آن هويت

  
 باشد مي چت طريق از ارتباط ، مخالف جنس به نوجوانان گرايش علل مهمترين از يكي ما كشور  در

. 
 را آن از استفاده صحيح هاي راه و شوند شبكه وارد خود والدين با بايد فرزندان سالگي 14 سن تا
 . بگیرند فرا مدت اين در
  

 فرزندان عملكرد بر اوليا نظارت هاي راه
 غیر و نامحسوس صورت به بايد هميشه فرزندان عملكرد بر والدين نظارت ؛ باشيم مراقب

 .باشد مستقيم
 اينترنت و رايانه از اوليا كامل آگاهي.  1
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 گزينه طريق از ) شده استفاده اينترنتي هاي سايت به اوليا يابي دست هاي راه از آگاهي.  2
Hi st oryيا و Address  barو Temporary i nt ernet  f i l es)گرفته اطالعات و 

 و مخفي از اعم تصويري  و صوتي هاي فايل تمام جستجوي  برايSearch ي گزينه طريق از ) شده
 (غیرمخفي

 ديگر هاي قسمت و ها فايل روي بر گذاري  قفل يا و عبور  رمز هرگونه دادن قرار از جلوگیري .  3
 دستگاه

 
 اينترنت از نادرست ي استفاده با اوليا ي مواجهه چگونگي

 :شود عمل گونه بدين اي مرحله صورت به ، نادرست ي استفاده صورت در
 . شوند پاك فرصت اولین در ، شود متوجه كاربر كه اين بدون  ، نامناسب اطالعات تمام.  1
Hi گزينه طريق از ) st oryو I nt ernet  Opt i ons) 
 . داريم آگاهي اينترنت از استفاده در فرزندان موقعيت از كه گردد ارائه قرائني و شواهد.  2
 مستقيم غیر كه دهند مي نشان خود از رفتاري  ، خطاها به اشاره بدون  والدين مرحله اين در )

 (.  دهد مي نشان آنان غلط عملكرد از را خود آگاهي
 فرزندان به هشدار دادن و صميمانه گفتگوي .  3
 و رايانه از استفاده در محروميت و عواطف تحريك ، كردن قهر : مانند بازدارنده كارهاي و ساز.  4
... 
  

 . هستند والدين شك بي مبارزه اين ي بازنده زيرا نشويم مبارزه گود وارد فرزندان با گاه هيچ
  

 را بستري  و دهيم آموزش را اينترنت و رايانه از استفاده صحيح فرهنگ زودتر چه هر كنيم سعي
 و كرده بهينه ي استفاده اينترنت ارزشمند دنياي از بتوانند تر زود چه هر فرزندانمان تا سازيم فراهم
  . ببرند لذت
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  آن از استفاده فرهنگ و اینترنت

 
  

 ابعاد با کمکم جامعه و شود می تکمیل زمان بمرور بومی؛ بصورت فناوری و تکنولوژی یک وقتی
 از کشوری وقتی مقابل در. کندمی آماده آن از صحیح استفاده برای را خود.  شودمی آشنا آن مختلف

  گذار تاثیر و جذاب حال عین در و مهم فناوری و دانش یک
ا
 کردن وارد بمحض باشد، بوده دور  کامال

 زیادی العادهفوق  سرعت با جدید تکنولوژی گسترش تقاضا، حد از بیش افزایش بدلیل تکنولوژی آن
 مردم عموم آنکه بدون  باشدمی جامعه به شوک یک مانند درعمل و پذیردمی انجام کوتاهی مدت در

  باشند داشته را تکنولوژی این با صحیح برخورد و هضم برای الزم آمادگی و تمرین هنوز 
 

 می افزایش حال در روز به روز آن از استفاده که است گسترده بسیار و مجازی  فضایی اینترنت
 کامپیوتری  ی شبکه چند شدن متصل هم به از خاص اطالعات تبادل هدف با ابتدا در اینترنت. باشد

 و کشور  آن خصوص ی بخشهای به مدتی از بعد و شد متولد آمریکا ی متحده ایاالت ارتش در
 تهران ریاضیات و نظری  فیزیک تحقیقات مرکز همت به 1372 سال در. رسید دیگر کشورهای
( I PM  )  به روز و شده زیاد بسیار اینترنت از استفاده موارد حاضر حال در. شد ایران وارد اینترنت 

 آموزشهای زمینه این در باید ایم کرده وارد را تکنولوژی این که حال. است افزایش حال در هم روز
 تطبیق آن از صحیح استفاده برای را جامعه فرهنگی سیاستهای و بدهیم آن کاربران به هم را الزم

 به اینترنت از استفاده فرهنگ حاضر حال در. باشیم زمینه این در پذیری  آسیب شاهد کمتر تا دهیم
  است نشده داده آموزش کاربران
 و خرید برای جهانی بازار یک اینترنت. کرد استفاده و شد وارد هدفمند اینترنت در باید که چرا

 عدم جهت به یا شود استفاده مطلوب نحو به بازار این از توانمی. است اطالعات فروش
 داشتن.کرد ایجاد ناپذیری  جبران منفی تاثیرات سیاس ی و اجتماعی هایمحدودیت وجود و سازی فرهنگ
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 ترین مهم از یکی خود ، مردم عموم بین در جدید فناوری هر مورد در مناسب و الزم اطالعاتی دانش
 عوامل مهمترین از یکی باشد می فناوری آن از استفاده برای درست فرهنگ بودن دارا در موثر عوامل
 اعمال آنها روی الزم کنترل  و شوند سازماندهی باید که هستند اینترنتی سایتهای وب خود سازی  فرهنگ
  شود،
 
ا
 و مدارس در اینترنت از استفاده صحیح فرهنگ آموزش و تدریس جای که کرد اعتراف باید قطعا

 می را ها آموزش این نبود اصلی دلیل شاید. است خالی ما های خانواده درون در حتی و ها دانشگاه
 جامعه در جدید های فناوری مخرب اثرات به کافی نکردن توجه و ها خانواده کافی آشنایی عدم توان

 وقت برای فضایی هاوشبکه های اجتماعی روم چت همان یا مجازی  ی گفتگو های اتاق. دانست
 و دینی فرهنگی، علمی، اطالعات تبادل برای ابزار این از توان می که صورتی در شده جوانان گذرانی

 ایتنرنت، در هدفمند جستجوی  جای به کاربران شده، فراگیر معضل گردی وب. کرد استفاده مفید... 
 کنند می سیر گذرانی وقت برای دیگر وب صفحه به وبی صفحه از هدف بدون 
 

 وب جای به توان می و است گسترش حال در روز به روز که است فعالیتهایی از یکی الکترونیک تجارت
 ایران در اینترنت کاربران دهد می نشان آمارها. آورد روی پرسود تجارت این به وقت اتالف و گردی
 
ا
 های گفتگو،بازی  اتاقهای گردی، وب از اعم تفریحی استفاده را خود اینترنت زمان درصد 75 حدودا
  کشور  فرهنگی ریزان برنامه برای خطریست زنگ این و کنند می... و آنالین

 با سایت معدودی تعداد ترمینیشن و فیلترینگ با شود نمی دارد، ریزی  برنامه به نیاز سازی  فرهنگ
 فرهنگ زنند، می دور  را آن تونلی روشهای با راحتی به هم ای حرفه نیمه کاربران که گزاف، های هزینه
 کردن، محدود با توان نمی و است اطالعات آزادی بر اینترنت تکنولوژی خود اصل که زیرا.کرد سازی 

  کرد اصالح را آن از استفاده فرهنگ
 در موانع ایجاد حتم به کرد اعالم را اینترنت در فیلترینگ بودن اثر بی کامل طور  به توان نمی البته
 برابر در را ها مقابله نوع این توان نمی هرگز ولی باشد ثمربخش تواند می مفید غیر های سایت مقابل
 جهت سالم بستری  ایجاد برای امیدواریم. دانست کافی وب در موجود مفید غیر اطالعات عظیم سیل

 با بیشتر بصیرت و آگاهی با هم جوانان و گیرد صورت الزم ریزهای برنامه اینترنت در کاربران استفاده
  بردارند گام کشور  و خود پیشرفت جهت در اینترنت از صحیح استفاده
 نویسانی وب با برخورد نظیر تقدیری  قابل های فعالیت اخیر های سال در که است ذکر قابل البته

 انجام بودند شده کشور  اینترنت فضای شدن آلوده باعث پوچ و اخالقی غیر مطالب انتشار با که
 از اعم فناوری نوع هر سازی  محدود و کنترل  با توانیم نمی ما شد بحث که طور  همان.است گرفته
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 استفاده زمینه در ما کشور  متاسفانه.کنیم ایجاد را فناوری آن از استفاده مناسب فرهنگ اینترنت،
 برای دارد جا که.است بوده روبرو  مشکالتی با همواره جدید، بیگانه های فناوری و دانش از مناسب
 داشته دقیق و مناسب ریزی  برنامه شد خواهیم روبرو  آنها با آینده در حداقل که هایی فناوری
 دارد کشور  فرهنگی ریزان برنامه توجه به نیاز نیز، امر این که.باشیم

 
 

  اینترنت از صحیح استفاده در مذهب تاثیر

 

 که داشته بستگي جوانان آگاهي میزان به اينترنت به اعتياد از ناش ي اجتماعي هايآسيب از جلوگیري 
 است پذيرامکان جوانان مذهبي اعتقادات تقويت و والدين صحيح هدايت با فقط نیز امر اين

 از آن، از ناش ي احتمالي خطرهاي از آگاهي بدون  کنوني مدرن  عصر جوانان ناپذير اجتناب استفاده
 هاآن از دوري که داشته همراه به آنان براي را ... و غیرقانوني هايشرکت سوي  از اغفال فرار، :جمله
 بود خواهد پذيرامکان مذهبي و اخالقي اصول  به پايبندي به نسبت والدين آموزش وسيله به فقط

 اين و شده جوانان مطالعه جايگزين اينترنت کنوني عصر :یکی از جامعه شناسان میگوید
 قدرت کارگیري به از مانع اينترنت وسيلهبه اطالعات به آسان دستيابي که چرا آمده شمار به معضل
 جمله از اجتماعي هايآسيب اينترنت، از جوانان کنترل  بدون  استفاده. شود مي آنان در هوش

 همراه به آنان براي تواند مي نیز را ناپايدار هاي ازدواج يا و زدهشتاب هايدوستي فرار، پرخاشگري،
 باشد داشته

 موجب اينترنت وسيلهبه...  و بانکي هايحساب کشف دزدي، غیرمعقول، هاي کردن چت همچنین
 از ناش ي اجتماعي هاي آسيب از جلوگیري .شود مي جامعه افراد ساير روزمره هايفعاليت در اختالل
 والدين صحيح هدايت با فقط نیز امر اين که داشته بستگي جوانان آگاهي میزان به اينترنت به اعتياد
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 به پايبند مذهبي هاي خانواده در که جواناني.  است پذيرامکان جوانان مذهبي اعتقادات تقويت و
 رسانه ساير و اينترنت از استفاده به آگاهي با و شده اغفال ندرت به اند شده تربيت اخالقي اصول 
 پردازند مي ديجيتال هاي

 اينترنت به نسبت والدين آگاهي ارتقاي ضرورت
 و نيست پذيرامکان جوانان روزانه هاي فعاليت از آن حذف که است مدرن  ارتباطي ابزار يک اينترنت

 شود استفاده مناسب طور به آن از بايد
 والدين اطالعات سطح ارتقاي به مدرن  عصر فناوري هاي پديده ساير و اينترنت از مناسب استفاده

 دارد نياز فرزندانشان پايهم
 اين از فرزندشان استفاده از باشند داشته اينترنت به نسبت کمي اطالعات والدين که صورتي در 

 نامناسب استفاده به منجر هامحدوديت اين نهايت در و آورده عملبه ممانعت تکنولوژي مهم ابزار
 به و داده افزايش اينترنت مورد در را اشاندانش سطح بايد والدين. شود مي اينترنت از جوانان

 دهند آموزش کنوني مدرن  فضاي در تکنولوژي ابزار اين صحيح استفاده مورد در نیز فرزندانشان
 کنند جلوگیري  اينترنت به فرزندانشان اعتياد از والدين

 يک صورتبه و داشته چشمگیري  افزايش اينترنت به معتاد افراد آمار اخیر، سال 10 طول  در
 روانپزشکي اختالل يک اينترنت به اعتياد. است کرده جلب را روانپزشکان و مشاوران نظر بزرگ مشکل

 مجازي  دنياي به آنان ورود و واقعي دنياي از شخص فاصله موجب آن از مداوم استفاده و بوده مهم
 نیز کاربران جسمي وضعيت به اينترنت مداوم استفاده همچنین.  شود مي مدت طوالني صورتبه

  رساند مي جدي آسيب
 براي بايد و داشته مهمي بسيار نقش والدين اينترنت، به جوانان اعتياد بزرگ معضل با مبارزه براي

 دقيق کنترل  و مناسب زمان تعيین با و کنند سازي فرهنگ آن از فرزندانشان صحيح استفاده
 شوند اينترنت از ناش ي اجتماعي هايآسيب از مانع فرزندانشان استفاده مورد هايسايت

 شود مي اينترنتي جرايم کاهش موجب قانوني سنگین هاي مجازات از اطالع
 افراد زندگي از جزئي اينترنت از استفاده کشورها، شدن مدرن  و تکنولوژي پيشرفت به توجه با

 است شده جامعه
 نامناسب استفاده اندازه همان به است موثر کشورها پيشرفت در اينترنت از استفاده که طور همان

 با مبارزه براي جهان سراسر کشورهاي.  شود جامعه در جنايت و جرم افزايش موجب تواند مي آن از
 نظر در هاتخلف اين با مبارزه براي را هاييمجازات و کرده وضع را گوناگوني قوانین اينترنتي جرائم
 کشور، بانکي سيستم به ورود جمله از اينترنتي هايتخلف از جلوگیري  براي نیز ايران در اند گرفته
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 رايانه، در عمومي اخالق و ضدعفت جرايم ،(مخابراتي سيستم در اخالل و تخريب) اي رايانه جعل
 هايشرکت يا و هاگروه به افراد جذب غیرقانوني، فروش و خريد اکاذيب، نشر و حيثيت هتک

 و کرده وضع را ايرايانه جرايم قانون  اسالمي شوراي مجلس در 88 سال در...  و غیرقانوني
 اند گرفته نظر در متخلفان اين براي اعدام تا حبس از سنگيني هايمجازات
 اين کاهش موجب اينترنتي هايتخلف از ناش ي هايمجازات و قوانین به نسبت افراد آگاهي افزايش

 .شد خواهد کشور  سطح در هاجرم
 دارد نياز آموزش به اينترنت از مناسب استفاده
 بدون  توانند مي و دارند نياز اينترنت از استفاده به واقعي دنياي در اهدافشان تحقق براي جوانان

 از نقطه هر در نيازشان مورد اطالعات به دکمه يک فشار وسيلهبه فقط و فیزيکي ارتباط به نياز
 براي بايد و دارد نياز جامعه افراد آموزش به اينترنت از مناسب استفاده يابند دسترس ي جهان

 نداشتن و انگليس ي زبان در ضعف داد افزايش را آنان آگاهي سطح ديجيتالي رسانه نوع هر کارگیري به
 مي جدي آسيب کاربران به و است اينترنت از نادرست استفاده داليل ترينمهم از اي رسانه سواد
 در اي رسانه سواد و شده داده آموزش جامعه افراد تمام بايد اينترنت از مناسب استفاده براي رساند
 آن از نامناسب استفاده از ناش ي خطرهاي و اينترنت از صحيح استفاده هاي راه با و يافته ارتقا آنان
 شوند آشنا نیز
 

 نوین بردگی در غرب ابزار ؛ اینترنت
 

 کرد؟ باید چه جوانان میان در اینترنت از نامناسب گیری  بهره افزایش با
.  کنند می آموزش ی غیر گیری  بهره ، اینترنت از ، آموزش ی مراکز و ها خوابگاه در دانشجویاناکثر 
 آمیز افتخار هم خیلی ، شود انجام هوشیاری  بدون  اگر ، ها دانشگاه در اینترنت کاربری  مراکز افزایش
 نیست
 شده توجهی بی خانه کتاب وجود درباره ، جویی دانش های گاه خواب و ها دانشگاه از بسیاری  در
  که این به توجه با نیز الکترونیک منابع به دسترس ی افزایش و است

ا
 آموزش وضع بهبود به معموال

 شود انجام مند هدف و هوشیاری  با باید که است لبه دو تیغ یک مانند ، شود نمی منتهی دانشجویان
 باشد مفیدتر تواند می زمینه این در اینترنت داخلی های شبکه از استفاده و
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 رسانه یک عنوان به اینترنت از ما کشور  دانشجویان از زیادی بخش متأسفانه که است این حقیقت
 مانع بشود که نیست ماهواره مثل اینترنت ، واقع در و کنند نمی علمی صحیح استفاده ، دانشگاهی
ویا یک  تلفن خط یک و رایانه یک تنها داشتن با هرکس ی امروزه که چرا ؛ شد آن به افراد دسترس ی

 نتوانسته نیز گوناگون  های صافی و گذاری  فیلتر که طوری به ؛ دارد دسترس ی آن بهگوشی هوشمند
 ویژه به ، کشور  جوانان میان در را غرب مستهجن و اخالقی غیر های سایت نفوذ جلوی  چندان

 همچون  ، اخالقی غیر های سایت ویژه به ، اینترنت از برداری  بهره ، سخن دیگر به.  بگیرد دانشجویان
 شود می تر بیش ها ویروس آنتی برابر در مقاومتش ، هرساله که است آنفوالنزا ویروس

 تشویق چون  مسایلی به توان ،می کند می تهدید شدت به را جوانان که ، اینترنتی خطرهای جمله از
 ، مذهبی و دینی باورهای تضعیف ، آن تبع به و جنس ی مسایل الگوی  تغییر ، رانی شهوت به ترغیب و

 شد مسأله این منکر توان نمی . کرد اشاره... و جوانان میان در غربی زندگی و فرهنگ دادن نشان برتر
 هم مروج که دارد وجود اخالقی غیر سایت هزاران ، کشور  داخل در حتی و دنیا سطح در امروزه که

 باشد می...  و نامشروع روابط ترویج ، جنس ی سادیسم ، بازی  جنس
 های فیلم ، کننده تحریک و مبتذل های عکس جنس ی، های داستان وسیله به شهوت برانگیختن

 برای است عاملی همه و همه ، هالیوودی مطرح های هنرپیشه و ها خواننده از اخالقی غیر و مبتذل
 قدرت از برداری  بهره با خواهد می غرب بگوییم اگر نیست جهت بی رو  همین از.  غرب فرهنگ ترویج
 سوی  به را جهان ، تحقق صورت در که امری  ؛ سازد نوین بردگی دچار را جهان ،مردم خود ای رسانه

 سازد می خدشه دچار را بشری  اصیل های تمدن هاو هویت و دهد می سوق  هویتی بی
 صورت مناسب برداری  بهره ، آن از اگر که است مشترکی وسایل جمله از اینترنت که نکنیم فراموش

 برای بالفعل خطری  و تهدید به ، بالقوه مجال یک از ، شود توأم تفریط و افراط با مسأله این و نگیرد
 متولیان و مسؤوالن ویژه به ، کشور  بلندپایه مسؤوالن وظیفه لذا ؛ شود می تبدیل جوان نسل

 است اساس ی و خطیر بس ای وظیفه ، باره در ها دانشگاه
 اتخاذ به دست مسأله ابعاد کامل شناخت با ، امر متولیان باید نخست ، باره این در رسد می نظر به

 از مسؤوالن امروز هوشیاری  ، تردید بی.  بزنند ، شوم فزاینده موج این مهار برای کارهایی راه و تدابیر
 می ، کنونی شرایط در اینترنت های زیان و فواید به نسبت ، دیگر سوی  از دانشجویان آگاهی و سویی
 از ، همه امروز اگر ، پیداست ناگفته. کند کمک ، معضالت این رفع به بسیاری  حدود تا تواند

 هوشیار جامعه سطح در اینترنت از اخالقی غیر برداری  بهره رواج به نسبت ، مردم تا گرفته مسؤوالن
 گسترش منتظر باید ، صورت این غیر در ؛ داشت امید جدی خطر رفع به نسبت توان می ، باشند
 بود نزدیک آینده در آن تبعات
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 روان سالمت و مجازی  جهان

 

 مخاطب که چه آن از بیش ها رسانه ابر و شد شروع ارتباطات سازی  مجازی  با یکم و بیست قرن 
 فضای و شدن جهانی بین رو، این از .کنند می ارائه او به زیادی اطالعات دارد ظرفیت و انتظار

 پدیدآیی عامل را شدن جهانی توان می سو یک از که چرا است؛ برقرار سویه دو ارتباطی مجازی،
 بودن گسترده دیگر، سوی  از و داد نسبت آن به را انسانی مرزهای فروپاش ی و دانسته مجازی  فضای

 را آن هنگام نابه فکری  بار ش نیز و آن بودن فراگیر و زمانی بی و مکانی بی ماهیت و مجازی  ارتباطات
 ترتیب، این به. دانست انسانی های ارزش سازی  یکپارچه و ای قبیله سنتی، مرزهای شکستن عامل

 پیش (صدایی تک) مونولوگ سوی  به و شده خارج (وگو گفت) دیالوگ وضعیت از رفته رفته جهان،
  بپذیرند را او گفتمان تا کند می مجاب را همه یکی، که چرا است؛ رفته
 با طرفین است، بارز  نفر چند یا یک حضور  معمول  طور  به که واقعی، ارتباطی فضای یک در

 آسیب نیز همدیگر حریم به و کنند می معاوضه اندک هرچند اطالعاتی همدیگر، قراردادن مخاطب
 اطالعات ترین کم ماجرا، طرفین... و چت پیامک، اینترنت، چون  هم مجازی، فضای در اما زنند، نمی

 هیچ شاید که قراردارند افرادی ماجرا، این پرده پشت در زیرا کنند؛ می دریغ همدیگر از نیز را درست
 برجای خود از نشانی تا دهند، می یکدیگر به اشتباه های آدرس گاه و ندارند همدیگر از شناختی
 است کرده مواجه جدی، چالش با را افراد روان و سالمت مسائل، این همه لذا و نگذارند
 مجازی  دنیای در هویت و شخصیت شناس ی روان

 وجود ابراز گوناگون  های راه از افراد تا شود می سبب که است ابزارهایی از یکی مجازی  فضای
 که هستند این دنبال به ناخواه خواه گیرند، می قرار مجازی  فضای در افراد وقتی که چرا بکنند؛
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 های جنبه از یکی که آدمی، هویت که روست این از کنند، مدیریت را خود رفتاری  های جنبه چگونه
  گیرد می قرار تأثیر تحت است، آدمی پیچیده

 الگوهای که رود می پیش آنجا تا گیرد، قرار مجازی  فضای با دائم تماس در فرد اگر بنابراین،
 رفتارهای و برخوردها در آنها بستن کار به در سعی و کرده تلقی مثبت را مجازی  فضای از برگرفته
 شود می خویش
 در فرد به منحصر های ویژگی از متفاوتی های ترکیب شاهد اینترنتی، متفاوت های محیط در ما البته
 البته که شود، می ها محیط این از متمایز شناختی روان کیفیت به منجر که هستیم، مجازی  دنیای

 به را ها ویژگی این توان می و کند می تعیین را دیگران و خود از افراد درک چگونگی نیز ها کیفیت این
 مهم از که گرفت، نظر در مجازی  فضای شناس ی روان برای مفهومی مدلی بنیادین های مؤلفه عنوان
 فضای پذیر، انعطاف هویت شده، دگرگون  های ادراک حواس، کاهش) به توان می ها ویژگی این ترین

 در حضور  رسانه، اختالل نگهداری، و ثبت قابلیت اجتماعی، تکثر زمانی، پذیری  انعطاف نامحدود،
 کرد اشاره دیگری  با تعامل و محیط با تعامل محیط، در تغییر حس ی، تحریک و کاراکتر رسانه، فضای

 خیال تخیالت، قبیل از ذهنی؛ متفاوت و متنوع های حالت کاربر، که هاست ویژگی این به توجه با
 در را هوشیاری  از گوناگونی سطوح و هیپنوتیستیک حاالت توهمات، ها، پروری  خیال ها، پردازی 
 می «رویا» دنیای همانند سایبر؛ فضای که است شرایطی چنین تحت و کند می تجربه مجازی  فضای
 شود می پدیدار رویم، می فرو  خواب به ما وقتی که دنیایی شود؛
- دارد وجود کاربران بین که ای قوی  ارتباط به توجه با - مجازی  فضای در  می افراد به را امکان این 
 این به. شوند یابی هویت دیگر افراد جایگاه در بتوانند افراد که بکنند دنیایی ایجاد به اقدام تا دهد

 وبالگ طریق از - شود می تغییر دچار هم این که - را خود شخصیتی آمار و ها داده افراد که صورت
 خودبیگانگی از سبب نوعی به عمل این که دهند، می قرار کاربران اختیار در دیگر مجازی  های سایت و
 واقعی دنیای در را پایداری  شخصیت تواند نمی دیگر فرد این و شود می فرد هویت دادن دست از و

 امر این که شود، می مجازی  تخیالت و اوهام سری  یک درگیر شخص که چرا نماید؛ تعریف خود برای
  است متفاوت دیگر شخص به شخص ی از نیز

 مجازی  فضای اجتماعی - روانی های جنبه
 برخی از اما نیستند، یکدیگر شبیه کنند، می استفاده آن از کاربران که هایی محیط همه

 که دارد، وجود مجازی  فضاهای همه برای فرض این واقع در. برخوردارند مشابه کلی خصوصیات
 می رخ ای چندگانه سطوح در که تغییرات این .ساخت خواهند دگرگون  را جامعه عملکرد های شیوه
 گذارند می تأثیر نیز افراد معاشرتی های شیوه حتی و یادگیری  های روش تولید، های روش روی دهند،
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. هستند ناواضح و کننده گیج هستی، و انسانی هویت مفاهیم سویه، دو مجازی  فضای این در
 بدون  گاه هیچ آنها. باشند می مجازی  فقط بلکه نیستند، واقعی چندکاربر، های محیط های شخصیت

 باز فرایند ای گونه در همواره آنها نیستند، ثابت محیط این های شخصیت. مانند نمی باقی تغییر
 و نیستند واقعی دنیای در مجازی  کارکترهای از بسیاری  گفت توان می که طوری به دارند، قرار تعریف
 اوهام رواج گیری  شکل سبب ویژگی این. است تصور  قابل که هستند، مجازی  فضای به مربوط فقط

 که است این مجازی  فضای اجتماعی و روانی نتایج از یکی. شود می افراد زندگی در سوء تخیالت و
 دچار و شوند می سردرگم واقعی زندگی گمنامی در و شوند می دور  واقعی دنیای های مهارت از کاربران

 چندگانه های هویت این از خود مقاصد و اهداف برای هریک که شوند می چندگانه های هویت نوعی
 می که صورتی هر به تواند می جسم بدون  ماهیتی عنوان به فرد که صورت بدین کنند، می استفاده
 شود ظاهر خواهد

 ما اگر. هستند موضعی بسیار اینترنت اجتماعی تأثیرات روی شناختی روان تحقیقات و مطالعات
 نظر در است، یافته پیشرفته جوامع در که را فرهنگی و اقتصادی اهمیت و اینترنت گسترش میزان
  موضوع این بگیریم

ا
 که دارند تفاوت یکدیگر با اغلب تحقیقات، نتایج متأسفانه.است درک قابل کامال

 یا است (خوب) آنها برای اینترنت بدانند خواهند می که - مردم عامه برای هم و محققان برای هم
 است کننده سردرگم - جهت چه از و (بد)

 و مجازی  فضای از کاربران که است، استفاده بودن ای سلیقه بحث شود، می مطرح که بحثی حال
 و اینترنت از مفید استفاده نحوه کاربران برای است الزم زمینه این در که کنند، می استفاده اینترنت
 برای ابتدایی استفاده نحوه و اولیه برخورد که چرا شود؛ سازی  فرهنگ کاربران، برای مجازی  فضای
 شود می مجازی  الگوهای شدن درونی سبب نوعی به کاربران

 اینترنت در زدایی بازداری 
 روان نظریه در زدایی، بازداری  و بازداری  اصطالح دو. است زدایی بازداری  اینترنت، کارکردهای از یکی
 «فرامن» توسط «ُبن» غریزی  های تکانه مهار به دیدگاه این در. است شده مطرح فروید گری  تحلیل
 بر ُبن اصرار. است شخص های خواسته و ها گرایش ها، غریزه از مرکب ُبن. شود می گفته بازداری 
 رفع برای را انسان که این بر افزون ُبن. هاست گرایش و ها غریزه این شرط و قید بدون  ارضای
 هست نیز نامقبول  های خواسته و منفی های جنبه دارای انگیزد، برمی اساس ی نیازهای

 های گرایش و نیازها ارضای کوشد می فرامن. است اخالقی های ارزش تابع و ُبن مقابل نقطه فرامن،
 کند بازداری  غیراخالقی های خواسته از و ساخته محدود را ُبن
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 فرامن مراقبت تحت ُبن است، دیگران حضور  در فرد که هایی موقعیت در ویژه به و عادی حالت در
 کم مراقبت این خاص، مواقع در ولی شود، می بازداری  غریزی  های تکانه بروز از یعنی گیرد؛ می قرار
 فراهم را زدایی بازداری  زمینه که هایی موقعیت از یکی. گیرد می صورت زدایی بازداری  و شده تر رنگ
 طور  به که گویند می چیزهایی و دهند می انجام را اعمالی افراد اینترنت، در. است اینترنت کند، می

 اینترنت از ناش ی را وضعیت این گران پژوهش. دهند نمی انجام را آنها رو  در رو  دیدارهای در و عادی
 دانند می

 به و بپردازند نگاری  هرزه تصویرهای و مطالب وجوی  جست به افراد بسا چه زدایی، بازداری  اثر در
 حضور  و واقعی جهان در هرگز که جاهایی سربزنند؛ دهند، می را مطالب گونه این احتمال که جاهایی
 کرد نخواهند بازدید دیگران
 روانی بندهای و قید از را فرد که هست چیزی  چه اینترنت در چیست؟ اینترنت در زدایی بازداری  علل

 شود؟ شکسته درونی احساسات و نیازها قفل تا شود می سبب و کند می آزاد اخالقی و
 اینترنت در زدایی بازداری  اصلی عامل دو ،«بودن نامرئی» و «گمنامی» :دهد می نشان ها یافته
 این بودن، نامرئی. ببینند را شما توانند نمی دیگر افراد اینترنتی، های محیط از بسیاری  در. است
. کردند نمی اینترنت از خارج در که بکنند کارهایی و بروند جاهایی به که دهد می افراد به را جرئت
 یا ببینند، را شما توانند نمی دیگران متنی، های ارتباط در. دارد پوش ی هم گمنامی با بودن نامرئی
 گونه این در افراد. ببینید را آنها و بشنوید را آنها صدای توانید نمی نیز شما و بشنوند را شما صدای
 دهند، انجام که کاری  هر زیرا شوند؛ تهدید کس ی سوی  از که بود نخواهند این نگران ها، ارتباط
 ماند خواهند گمنام

 تهدید عرصه و مجازی  فضای
 حیات و فرهنگ های جنبه تمام اخیر، های سال در ارتباطات جدید فناوری روزافزون گسترش
 این از نیز انسانی های گروه و اجتماعی تحوالت میان، این در. است کرده رو  روبه چالش با را اجتماعی

 سخت مرزهای دارای های گروه جایگزین مختلف، مرزهای با مجازی  های گروه و نشده مستثنی امر
 دیوارهای و کاهش به منجر ها، پیام و اطالعات بیشتر هرچه مبادله امکان دلیل همین به و شدند
 در اشتراک امکان چنین هم اینترنت، فزاینده نفوذ با. است شده مختلف های گروه میان فاصله حذف
 های فناوری و ها سایت تعداد ارتباطی، افزار سخت منظر از و شده ایجاد مختلف های گروه تجارب
 برجا بشر زندگی های حوزه تمام در را خود ردپای مسأله این و یافته گسترش نیز آنها به وابسته
 و آرا نشر به و گرفته اختیار در را فضا این از بخش ی تواند می جماعتی یا فرد هر. است گذاشته
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 و دارد نیز زیادی معایب دارد، ای العاده فوق  مزایای که گونه همان امکان این اما بپردازد، خود عقاید
 باشد ها حاکمیت و جوامع برای چالش ی خود نوین، ارتباطی وسایل دیگر همچون  تواند می

 الکترونیک روزنامه یک در و شده خارج سنتی حالت از خبر تا دهد می اجازه فضا این که گونه همان
 و برد دست خبر در توان می هم اندازه همان به باشد، ای رسانه چند و نباشد تصویر و صدا فقط

 شوخی و ها پیام. کند می حمل خود با را باورپذیری  عنصر هم هنوز  اما کرد، ساقط اعتبار از را آن
 به بنا را خود مخاطبان دارند سعی که هستند، اشتباهی و دروغین هشدارهایی یا اخبار فریبنده، های

  مختلف دالیل
ا
 ترور یا ها گرفتن امتیاز حتی یا تفریح و سرگرمی و شوخی گذرانی، وقت صرف مثال

 مخاطبان که طوری به دهند، فریب شیادی یا افتادن ها زبان سر بر و شدن مشهور  و ها شخصیت
 واقعی و حقیقی است، دروغین و غیرواقعی اصل در که را چیزی  تا گیرند قرار شرایطی و فضا در

 بپذیرند را آن و کنند تصور 
 یا ها ناآرامی بحبوحه در خصوص به که مجازی، فضاهای و وبالگ اینترنت های سایت از استفاده

 مدنظر همواره یابند، می گسترش گونه قارچ صورت به کشورها در سیاس ی - اجتماعی های تنش
 تا شود می سعی آن چارچوب در و دارند و داشته قرار سایبری  و روانی جنگ چارچوب در و دشمن
 دامن منفی و دار جهت اخبار شایعات، به کرده، اعتماد بی بومی منابع و ها رسانه به را عمومی افکار
 شود زده

 مجازی  فضای کاربرد روانی های اختالل
 که گردد می روانی های آسیب و مخاطرات سری  یک بروز سبب مجازی  فضای از نادرست استفاده

 شود می اشاره آنها ترین مهم به زیر در
 عملی - فکری  های وسواس

 مثال، برای. است خاص های اندیشه یا رفتارها مهار توانایی عدم وسواس، برجسته های ویژگی از
 ها ساعت تا گاهی و کند کنترل  را وشو شست به میل تواند نمی دارد، وشو شست وسواس   که فردی

 مشغول  رختخواب در ها ساعت دارد، فکری  وسواس که فردی یا. شود می ها دست شستن مشغول 
 کنار را اش وسواس ی فکر یا عمل بخواهیم وسواس ی فرد از اگر. است ریسمان و آسمان بافتن هم به

 شد خواهد شدیدی اضطراب دچار بگذارد،
 نگرانی دل یا (عملی وسواس) الکترونیک پست درپی پی های کردن بررس ی در توان می را اختالل این

O N LI از N Eکرد مشاهده (فکری  وسواس) دوست یک نشدن 
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 انزوا و افسردگی
 بتوانند بهتر هم تا کنند استفاده اینترنت از خلوت، و آرام محیطی در دهند می ترجیح بیشتر کاربران،

 کرده، جلوگیری  مدت طوالنی های اتصال از بیشتر، سرعت و تمرکز با هم و ببرند بهره آن اطالعات از
 مشکالت برخی مدت، طوالنی در انزوا و خلوت نوع این اما دهند، کاهش را آن از حاصل های هزینه
 بسیاری » :معتقدند همکارانش و کیسلر. دارد پی در را افسردگی نهایت در و گیری  گوشه مانند روانی،

 تا دارد می وا را افراد بسا چه اینترنتی، های ارتباط آسانی که اند داشته را نگرانی این شناسان روان از
 برقرار سطحی ارتباط کنند، صحبت ها غریبه با الین آن صورت به بگذرانند؛ تنهایی به را بیشتری  زمان

 دوستانه و فامیلی های ارتباط و رو  در رو  وگوهای گفت دادن دست از قیمت به را کارها این و سازند
 از تر ضعیف اینترنت، طریق از اجتماعی های ارتباط پیمایش ی، های پژوهش برخی بنابر. «دهند انجام
  انجامد می فرد اجتماعی انزوای به مدت، دراز در و است واقعی های ارتباط

 شخصیت گیری  شکل در اخالل و هویت بحران
 مهمی نقش فرد شخصیت تکوین در هریک جامعه، و فرهنگ شخص، یعنی هویت؛ گانه سه عناصر

 با پیوند در اجتماعی هویت. دهد می تشکیل را فردی همتای بی ویژگی شخص ی، هویت. کنند می ایفا را
 هویت نهایت، در و. است ایشان از متأثر آن، گیری  شکل و گرفته قرار مختلف اجتماعات و ها گروه

 و پیرامون  محیط با او تعامل واسطه به فرد، وجود عمق در که است باورهایی از برگرفته فرهنگی،
 است گرفته جای سالی کهن تا تولد بدو از آن، های آموزه
 های موقعیت در را خود فرد که است، اجتماعی و فرهنگی ای صحنه سایبری، فضای که جا آن از

 شخصیت پذیری  آسیب برای است ای زمینه خود دهد، می قرار زندگی های سبک و ها نقش متنوع،
 که آن از بیش سایبر فضای در. شد خواهد کاربر شدن شخصیتی چند موجب نتیجه، در که کاربر
 و ها اندیشه بیان درصدد هرکس. کند می بروز افراد های مایه درون گردد، مطرح فرد ظاهری  هویت
 W  eb) شخص ی های پایگاه چینش و ساختار که روست این از. است خویش های مندی عالقه

Loge) M  i) میلر گفته به  l er)  شخص ی هویت نشدن مطرح. است کاربر آن شخصیت از نشان 
 گردد می آن استحکام و رشد و چندگانه های شخصیت تقویت موجب اینترنت در فردی مشخصات و

 شکل آنان هویت که دورانی در ویژه به و برخوردارند بیشتری  پذیری  آسیب از محیط این در جوانان
 از عمومی، های رسانه که فراوانی های گزینه و امکانات با. شود می تر پررنگ خطر این گیرد، می

  آنان گذارند، می جوانان اختیار در اینترنت جمله
ا
 رفتار مختلف انواع و جدید های محرک با دائما

 نسلی برای خصوص به آفریند، می را متحولی پیوسته و نامشخص هویت فضایی چنین. شوند می آشنا
 است مواجه فراوانی های محرک با قبل نسل با مقایسه در که
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 تجدید را خصوص ی و عمومی فضای میان مفروض خط افراد، جمعی، های رسانه طریق از چنین هم
 خصوص به جوان،. کنند می استفاده آن از فعاالنه جوانان که است امکانی این و کنند می سازمان

 کردن درونی و ها ارزش کشف دنبال به همواره و اوست هویت گیری  شکل مرحله که بلوغ دوران در
 ناچار و شود می مواجه اطالعات گوناگون   و انگیز حیرت گسترده، حجم و اینترنت با باشد، می آنها

 ممکن سان، بدین و کند پیدا وجو جست طریق   از را خویش هویت مجازی، دنیای این در که است
 را خویش یابی هویت دوران و کنند گم اینترنت در را راه نوجوانان از زیادی تعداد شاید و برخی است
 سن، مانند شخصیتی؛ های ویژگی از برخی گاهی دیگر، سوی  از کنند سپری  بحران با پیش از بیش

 از بسیاری  نمونه، عنوان به رود؛ می بین از اینترنت در جنسیت حتی و سکونت محل تحصیالت،
 شده ظاهر غیرواقعی مشخصاتی با هستند یکدیگر با وگو گفت مشغول  چت های اتاق در که افرادی

 کرده معرفی خود مخاطبان یا مخاطب به را آن و اند ساخته خود از که دروغین شخصیتی زبان   از و
 دارند بریکدیگر مختلفی تأثیرات چه ناشناس های شخصیت همین حال، این با و کنند می صحبت اند،

 (جنس ی) اخالقی انحرافات
. است جنس ی اختالالت و جنس ی انحرافات آمدن وجود به سایبر، فضای مخاطب آثار جمله از

 ویژه به و غرب) آن اصلی گردانندگان سوی  از جنس ی روابط در آزاداندیش ی رویکرد دلیل به اینترنت
 نگاری  هرزه نام به شومی پدیده آمدن پدید موجب جنس ی، مسائل به نسبت تجاری  نگرش و (امریکا

(Pornograghy) Erot) شهوانی پلید هنر و  i ce A rt )  و گردیده آن آور  سرسام رواج و 
 های فرهنگ خصوص به ها، فرهنگ برای تهدیدی و شکند می درهم را اخالقی مرزهای پدیده این

 است اسالمی فرهنگ همچون  دینی؛
،
ا
 با که است، جنس ی رفتارهای کالمی یا و تصویری  نمایش عنوان به (نگاری  هرزه) پورنوگرافی اصوال

 پی در که تصاویر و مطالب گونه این .شود می تعریف دیگران جنس ی های خواسته ارضای هدف
  گردد، می عرضه دیگران جنس ی تحریک

ا
 می آن کنندگان   مراجعه جنس ی غیرطبیعی ارضای به معموال

 انجامد
O bsceni) مستهجن مطالب به دسترس ی برای اینترنت به رجوع که، این دیگر نکته t y)،  

ا
 صرفا

. دهند می تشکیل طبیعی افراد را مراجعان از توجهی قابل حجم و شود نمی خالصه نابهنجار افراد به
 باره این در که پژوهش ی از پس السر. است نوجوانان و کودکان متوجه خطر بیشترین عرصه این در

 وجود امکان این» :گوید می روانی بهداشت بر نگاری  هرزه منفی آمدهای پی به اشاره با داده انجام
. دهند بروز خود از جنس ی رفتارهای مستهجن، تصویرهای و مطالب دیدن واسطه به کودکان که دارد
 گاهی یا و نامعقول  جنس ی رفتارهای بروز به تواند می اینترنتی نگاری  هرزه نیز بزرگساالن مورد در
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 . «بینجامد جنس ی اعتیاد
ا
 به خود خاص های ویژگی سایه در که زده، دامن جوی  به اینترنت اصوال

 انجامد می خود کاربران در جنس ی های ناهنجاری  گیری  شکل به تدریج
 آزارگری 
 SPA     واژه حال به تا آیا. نهاد نام سایبر دنیای در ضداجتماعی رفتار بتوان شاید را آزارگری 

Mکرده برخورد رود، می باال الکترونیکی پست های صندوق  دیوار از ملخ و مور  مثل که– هرزنامه 
  اید؟

SPAMمثل فردی اگر حال. شناسند می مزاحم یک عنوان به جهانی دهکده اهالی اغلب امروزه را ها 
 است پرداخته سایبرنتیک آزارگری  به واقع در شود، سایبر دنیای در شما خلوت مزاحم هرزنامه، یک

 سبب امر این و یافته افزایش امروزی  دنیای در... و ماهواره اینترنت، مجازی  فضاهای از استفاده
 دارد، مجازی  فضای که مثبتی تأثیرات از جدای. شود می تعامالت و ارتباطات بیشتر هرچه نزدیکی

 اعتیاد اول  درجه در که شود می هایی چالش سری  یک بروز سبب آن از نادرست و نابهنجار استفاده
 و اخالق در هایی اختالل ایجاد سبب شناس ی روان نظر از امر این که دارد، همراه به را اینترنتی

 که هایی واقعیت با فرد کند، پیدا ادامه مستمر طور  به امر این اگر. شوند می فرد هویتی شخصیت
 برقرار ارتباط آنها با توانست می زمانی که را الگوهایی و هنجارها و شود می بیگانه کرده رشد آن در

 در که سازد می آن جایگزین را هایی ارزش و عناصر مقابل در و شوند می اهمیت کم و ارزش بی کند،
 شود می فرد شخصیت و هویت در دوگانگی امر، این نتیجه. هستند تعریف قابل مجازی  فضای بطن
 اندازد می مخاطره به را او روانی سالمت که
 مجازی  فضای به وابسته فرد دارد، وجود مجازی  ارتباطات در که سرعتی به توجه با دیگر، طرف از
 به توانست می هایی دکمه زدن با چیزی  هر به یابی دست برای که جا آن از غیرواقعی، دنیای در

 خود های خواسته به سرعت این با نتواند واقعی دنیای در اگر برسد، خواهد می که چیزهایی حداکثر
 گیر گوشه مستمر زمان مدت در که شود می تبدیل ضعیف تحمل قابلیت با اراده کم فردی به برسد،

 زمان گذشته به نیاز برگردد، واقعی دنیای طبیعی حالت به دوباره که این برای و شود می منزوی و
 های جنبه و مجازی  فضای از استفاده صحیح های قابلیت با فرد تا است نیاز مدت این در که است
 از صحیح استفاده به نسبت جامعه سطح در تا است نیاز ارتباط این در که شود، آشنا آن روانی

 از یکی امر این که شود سازی  فرهنگ دارد، پدیده این که منفی و مثبت اثرات و مجازی  فضای
 باشد مؤثر بسیار تواند می امر این در دولت نقش که است، کشور  فرهنگی مراکز وظایف
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 دهند؟می فریب را ما چگونه اجتماعی هایشبکه

 

 ...و اجتماعی، بلوغ عاطفی، بلوغ جسمی، بلوغ کند؛می تجربه را متفاوتی هایبلوغ نوجوان
 دست درمانی و درست اجتماعی بلوغ به هنوز  اما گذشته شان نوجوانی از سالها که افرادی بسا چه

 اند نیافته
 گذر آن از باید نوجوان که است مراحلی از یکی یابیهویت. ندارد جنسیتش و خود از روشنی تصویر 

 سبب انقطاع همین و بگسلد کودکی از را خود عقل و عاطفه هایرشته باید فرد که ایمرحله. کند
 مختلف مراحل دارای خود که یابیهویت مسئله بر عالوه. شودمی فرد در روانی تکانشهای نخستین

 و هورمونی انقالب است؛ وقوع حال در نوجوان زندگی در نیز دیگری  هایانقالب و هاطوفان ؛ است
 و عواطف ظهور  یا و عاطفی انقالب انتزاعی، تفکر پدیدآیی یا و عقالنی انقالب شناختی، زیست تحول 

 یا و اخالقی استقالل به یافتن دست و اخالقی ـ ارزش ی انقالب (عشق پدیده ویژه به) متنوع هیجانات
 (اخالقی بلوغ) اخالقی پیروی خود

 گاه برد،نمی سر به تعادل حالت در هاستبحران و هاطوفان این درگیر که فردی است واضح
 و تفاوت بی و خبیث گاه و است پیشه عاشق گاه منزوی، و گیرگوشه گاه پرخاشگر، و است خشمگین

 به بزگترها اصطالح به یا. نیست روشنی دید زاویه دارای خود اجتماعی روابط در غالبا فرد این... 
 . شناسد نمی باز «چاه از را راه» درستی
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 به رفتاری  و عاطفی هایآسیب ظهور  و اجتماعی و اخالقی هایانحراف اغلب» کارشناسان نظر طبق
 ضمن بتواند او که دهدمی رخ زمانی نوجوانی در واقعی بلوغ و است عاطفی بلوغ در نارسایی واسطه
 تشخیص این دهد، تشخیص کاذب نیازهای از را واقعی نیازهای عاطفی، و اجتماعی هایمهارت کسب

 به یافتن راه و پایین سطح نیازهای ارضای با که است عاطفی رشد پیچیده مراحل از عبور  متضمن
 «دهدمی رخ باالتر سطح نیازهای

 
 

 ارتباط و نوجوان
 
 فکر نوجوانی ارتباطات درباره توانمی بهتر شد، گفته بلوغ و نوجوانی باب در که مختصری  مقدمه با
. افتدمی اتفاق روابط همین رهگذر از او اجتماعی بلوغ دارد؛ ارتباط به نیاز نوجوان. کرد صحبت و

 همساالن و دوستان با ارتباط به بردمی سر به آن در که سالی و سن و شرایط واسطه به او که البته
 خود ارتباطی هایرشته که کندمی سعی استقالل کسب به میل دلیل به و دهدمی نشان بیشتری  عالقه

 در نقش ی چه ارتباطی وسایل میان این در. است یابی استقالل آغاز این. بگسلد یکی یکی را والدین با
 و شکل ارتباط مدرن، بشر زندگی در تکنولوژی حضور  واسطه به. کرد خواهند بازی  نوجوان ارتباطات

 شهر در خود، کشور  در که بود نوجوانی کمتر قبل، دهه دو. دارد گذشته به نسبت متفاوتی یگستره
. کند برقرار ارتباط دنیا سر آن در نفر یک با بتواند و باشد نشسته اش شخص ی رایانه پشت و خانه و

 خط یک و باشید داشته موبایل گوش ی یک است کافی شده، تر ساده هم این از ارتباط که روزها این
 سادگی به جهان جای هر در کس ی هر با بتوانید تا ارتباطی اپلیکیشن یک و اینترنت پرسرعت چندان نه

 . کنید برقرار ارتباط
 نوجوانان برای اجتماعی هایشبکه هایآسیب

 مناسبی بسترسازی  و فرهنگ هنوز  که است اجتماعی هایشبکه از استفاده درگیر حالی در ما نوجوان
 از قبل دیگری  تکنولوژی هر مثل و است نیفتاده اتفاق هاشبکه این از استفاده جهت ما کشور  در

 ایوسیله روزها این هاشبکه این که حالی در. است شده وارد هازندگی به آن فنآوری استفاده، فرهنگ
 در باب از عمیقی هاینگرانی والدین ناسالم؛ ارتباطات و پراکنی شایعه شبهه، ایجاد برای اندشده

 . دارند خود نوجوانان به تکنولوژی این ندادن یا دادن قرار اختیار
 نظارت بی و چارچوب از خارج ارتباطات :الف

 ارتباطات و هادوستی کنترل  و نظارت امکان زندگی، به تکنولوژی ورود از قبل یعنی این، از پیش تا
 وایبر، واتساپ، همانند ارتباطی هایاپلیکیشن که امکاناتی با اما. بود بیشتر والدین، توسط فرزندان
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 دارند، خود با هاتکنولوژی این که مختصاتی و دهندمی قرار خود کاربران اختیار در...  و تلگرام الین،
 هر در که دارد همراه به خود با ایفناوری نوجوان. است یافته کاهش بسیار ارتباطات کنترل  امکان
 به موردی هر در کس ی هر با تواندمی...  و کالس توی  تخت، توی  اتاقش، در روز، شبانه از زمان

 و شد، یاد آن از بحث ابتدای در که روحی و هورمونی هایانقالب همان دلیل به و. بنشیند گفتگو
 که است مخالف جنس با روابط روابط، این اغلب است، سنی ی برهه این خاص که ای کنجکاوی 
 افرادی با ارتباط. افتدمی جدی مشکالت و مسائل دام به زود خیلی و است نابلد بسیار آن در نوجوان

 ای گسترده فجایع گاه بروز سبب ندارد، آنها از شناختی هیچ نوجوان و دارندنامعلومی هویت که
 .شودمی

 آن به نوجوان دختران خاصه نوجوان، که کاذب عاطفی هایوابستگی و هادلبستگی این، بر عالوه
 از حدی خود، خودی به بلوغ. کندمی مشکل و پسرفت دچار بلوغ بحرانهای در را آنها شوند،می دچار
 از خارج روابط با اگر حال دارد، همراه به خود با را قراری  بی و پرخاشگری  گیری، گوشه انزوا،

 به را افسردگی مشکل اغلب شود، همراه زودهنگام و سرانجام بی عاطفی هایدلبستگی و محدوده
 گاه بحران این حل که است نوجوانی دوره اتفاقات از یکی نوجوانان ِ   افسردگی. داشت خواهد دنبال
 .دارد پزشک و مشاور  حضور  به نیاز

 
 

 جنس ی سوءاستفاده و رباییکودک :ب
 مضر سال 18 زیر افراد برای را اجتماعی شبکه خاصه تکنولوژی از استفاده کارشناسان از بسیاری 

 آشنا ارتباطی و عاطفی مهارتهای به نوجوان و کودک چون  که معتقدند کارشناسان این دانند،می



  

WWW.BALASARI.COM 31 

 

 در را آنها که است ممکن نگرفته، شکل آنها در خوبی به هنوز  شخصیتی و اخالقی معیارهای و نیستند
 دلیل به که است اتفاقاتی از یکی ربایی کودک. دهد قرار خطرناک مجرمان هایسوءاستفاده معرض

 در نوجوان و کودک توسط خصوص ی حریم نگرفتن نظر در و شخص ی اطالعات دادن قرار اختیار در
 افراد شخص ی اطالعات به سادگی به توانندمی مجرمان. افتدمی اتفاق راحتی به اجتماعی، هایشبکه

 کاربران پذیرترین آسیب نوجوان و کودک و کنند پیدا دسترس ی امنیتی، نکات رعایت عدم واسطه به
 . هستند هاشبکه این

 جمله از (تصویر یا کالم صورت، به) جنس ی سوءاستفاده و سایبری  سوءاستفاده بنابراین
 . است نوجوان و کودک برای اجتماعی هایشبکه هایآسیب

 سانسور بی اطالعات گسترده حجم :ج
 صوت، دارد؛ یکجا خود در را هاتکنولوژی دیگر امکانات ی همه که است این اینترنت ی مشخصه

 شبهه یک. گیرندمی قرار کاربران اختیار در یکجا صورت به اینها همه و تکست فیلم، تصویر،
 اطالعات هزار هزاران و اروتیک کلیپ یک زناشویی، روابط به مربوط علمی موضوع یک اعتقادی،

 و شودمی ارسال او برای است نشسته کاربری  حساب این پشت که فردی از شناخت بدون  دیگر
 قرار نظارت بی و دروغ و راست اطالعات از ای گسترده سیل معرض در که کنید تصور  را نوجوان
 . گرفت خواهد
 دنیا سراسر از زیادی بسیار کاربران...  و توییتر اینستاگرام، فیسبوک، همانند اجتماعی هایشبکه

 که کنندنمی فکر این به کدام هیچ گذارند،می اشتراک به خود مورد در زیادی اطالعات روزانه که دارد
 اطالعات معرض در گرفتن قرار خطر بنابراین باشد، نوجوان یا کودک یک است ممکن آنها مخاطب

 . است زیاد بسیار کنترل  و نظارت بدون 
 سطحی علم :د

 زیاد بسیار حجم. هستند آن معرض در همه شناسند؛نمی بزرگسال و نوجوان و کودک خطر این
 گاه که...  و اعتقادی و علمی مثال مطالب اخبار، شود،می جا به جا مجازی  فضای در که اطالعاتی
 که علمی که حالی در. دهدمی کاذب عاملیت حس نوعی فرد به ندارد، واقعیت در ریشه آنها از بسیاری 

 مستند چندان نه خطوط سادگی به افراد. است سطحی بسیار آیدمی دست به طریق این از
 نادرست گاه و سطحی اطالعاتی دارای و دهندمی ترجیح کتاب خواندن به را وبالگی یادداشتهای

 . شوندمی
 که آمیز خشونت محتوای مشاهده منفی اثرات اخالقی، غیر محتوای تماشای از ناش ی رس زود بلوغ

 مجازی  فضای در زندگی اثر در دوم هویت گرفتن شکل شود،می یافت اینترنت در زیاد نیز روزها این



  

WWW.BALASARI.COM 32 

 

 از اضطراب، افزایش تبلت، و موبایل از زیاد استفاده اثر بر جسمی هایآسیب نوجوان، و کودک برای
 هایآسیب جمله از دست این از مواردی و مخالف جنس با روابط خواب، در اختالل تمرکز، رفتن بین

 .دارد خود دنبال به مجازی  فضای که است جدی
 فعالیت مجازی  فضای در نوجوان و کودک. است مهم خطری  دوم هویت گیری  شکل اما میان این در
 هیچ کنند،می پیدا مختلف عقاید و فرهنگ با مختلف نقاط از دوستانی کنند،می زندگی بلکه کنندنمی

 این دیگر کاربران از بسیاری  همانند هاآن ندارد، وجود هاآن برای محتوا و اطالعات دسترس ی در مرزی
 شب باید است، شان کردن فعالیت با مساوی  افراد حیات که مجازی  فضای ویژگی این دلیل به فضا،

 گذارندمی راکتاش به فضا این در را خودشان از آنقدرصمیمیت هاخیلی طبیعتا و بگذارند وقت روز و
 به و گویدنمی چیزی  خود هاینقص و عیب از کس هیچ دیگر بیانی به و ببینند دارند عالقه بقیه که
 القا نوجوان خود بر کم کم و هست نیز سایرین مطلوب که شودمی ساخته دومی هویت ترتیب این
 پیش توهم و اوهام در اش زندگی از نیمی ترتیب این به و هست نقص ی و عیب بی فرد خیلی که شودمی
 در کند،نمی رشد اش اجتماعی هایمهارت ماندمی باز بیرون ارتباطات و بیرونی هایجمع از رود،می

 !بسپارد فضا همان به نیز را همسرش انتخاب است ممکن و شودمی دلبسته مجازی  فضای همان
 ست بقیه پسند مورد که است گذاشته اشتراک به را خود از قسمتی آن یقینا نیز او که فردی انتخاب

 با ناچارند مقطعی در سرانجام و کنندمی نپنها هم چشم از را نواقص و عیوب از بسیاری  نتیجه در و
 هایضربه یا جدایی و طالق است ممکن حقیقت این با شدن رو  به رو  هزینه و شوند رو  به رو  واقعیت
 .باشد عاطفی

 فضا این در که است ابطیو ر  و محتوا و اجتماعی هایشبکه پیامدهای از نیز تشویش و اضطراب
. است موثر کودک روح و فکر در اضطراب این تزریق در نیز آنالین هایبازی  حتی. شودمی دیده

 محتوای. شودمی نوجوان و کودک در رفتاری  و روحی مشکالت بروز سبب اضطراب و منفی هیجان
 شدن دیده برای تالش و آنالین هایبازی  مخالف، جنس با ارتباط فضا، این در آمیز خشونت و پورن

 .شودمی محسوب آن آورنده پدید مجازی  فضای که است اضطراب تشدید عوامل جمله از
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 بودن آپدیت جنون 

 
 

 دستتان در خواب از قبل که است چیزی  آخرین و گیرید می دست به که است چیزی  نخستین این
 دهد می ارائه که محصولی سبک به بیشتر و است تبلت سازنده شرکت یک تبلیغاتی جمله این. است
 در گردش تب ها تبلت و هوشمند های گوش ی افزایش با روزها این که است این مسأله اما. دارد تأکید
 برگرفته در هم را بزرگساالن و نیست هم جوانان مخصوص دیگر و کرده پیدا افزایش اینترنتی فضای
 . هستند جوانان اینترنت باز فضای در ها کننده گردش و ها کننده مصرف بیشتر هنوز  اما است
 خواهیم می چه اینترنت جان از
  و کنیم می چه اینترنت در

ا
 می اختصاص رنگ هزار و مفرح گردش این به زمان همه این چرا اصال

 محل در روز هر که رقبایی از دادن، نظر کورس در اینکه برای گفت توان می ساده جوابی در دهیم؟
 نمانیم عقب شویم می رو  روبه آنها با ها مهمانی و دانشگاه، کافه، کار،

 ابراز خبرها، فضا این در روز هر ما مثل که رقبایی از نمانیم؟ عقب چیز چه از پرسید می البد
 کنند می دنبال را شده پا به هایش عکس زیر که جنجالی و هنرپیشه فالن های عکس آخرین عقاید،
 کافی فقط باشیم، دیده را بحث مورد فیلم آن یا ها کامنت این ما ندارد اهمیتی هیچ چون . نمانیم عقب
 سرک همین با بتوانیم تا باشیم شده مطلع ای پدیده چنین وجود از کوچک جوی  و جست یک با است

 بتوانیم است روشنفکر و کند می فکر درست نظرمان به که شخص ی فالن از پیروی و ها کشیدن
 دهیم ارائه تحلیلی و نظر
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 فالن شکسته پا و دست های تئوری آخرین به مسلح گردن تا دوستان با رقابت از اینکه برای تنها
 روزه هر و دائم فشار این. شویم شناخته فرهنگی سواد بی مبادا تا نبازیم را بازی  فرانسوی  روشنفکر

 فوق  های پست عمق، بدون  دانایی همین با بتوانیم تا کنیم می احساس خودمان روی را لحظه هر و
 با بار آخرین که دوستی آن و کنیم پیدا سرها در سری  تا بگذاریم، اجتماعی های شبکه در روشنفکری 

 بنشانیم سرجایش را بود کرده خود مرعوب را ما تحلیلش
 سند بدون  جمالت دنیای
 
ا
 که غلیظی مه آن در و باشید نشسته سیگار دود از پر ای کافه در که آمده پیش هم شما برای حتما

 کردن صحبت حال در حرارت با که را نفر دو صحبتهای بیند نمی را چشم چشم و گرفته را اطرافتان
 مسأله آن به مطالعه به زیادی زمان و اید کرده تحصیل آن در شما که هستند موضوعی زمینه در

. بنشیند لبانتان روی کوچک ای خنده شده باعث آنان هرجمله .بخورد گوشتان به اید داده اختصاص
 جمله یا. ندارد اینترنت سروته بی و شمار پر صفحات جز منبعی هیچ که نظرهایی عجیب حجم این از
 ارتباطی هیچ جمله این که بفهمید دوثانیه عرض در است کافی که بزرگ ای نویسنده از درشت گل ای
 شود می داده نسبت کس ی به ادواری  صورت به که است ای جمله فقط و ندارد نویسنده آن نظرات با

 رگبار زیر روز هر چون  گذشته، های نسل تمام از تر است،شلوغ شلوغ سرشان همه روزها این بله
 در شود می سرریز ما های تبلت و ها گوش ی از و ندارد ما به ارتباطی هیچ که بریم می سر به اطالعاتی
 غرق  ما. زمینه آن در خودمان از تأثیری  هیچ بدون  تقلیدی. هستیم تقلید حال در بشدت ما. ذهنمان

 آخرین تا محبوبمان برند بورس قیمت آخرین از. هستیم ارقام و اطالعات پیچیده دنیای در شده
 با رابطه در آوانگارد نظرات و خانگی های خشونت به راجع نظرهایی تا گوآتماال، در فوتبال نتیجه
 ما. بیشتر اینترنت مصرف و آید می تر پایین مطالعه سرانه روز هر بله. یوسا ماریوبارگاس کتاب آخرین

 کتاب مانند منابعی شود می کمتر اول  دست منابع به مان دسترس ی روز هر بازار آشفته این در
 محدود دانایی
 ما به آنها. است شده محدود ایم کرده الیک اینترنتی مختلف های شبکه در که صفحاتی به ما دانایی

 های شبکه. بخوریم چه و بپوشیم لباس چطور  یا کنیم؟ زندگی چطور  کنیم؟ فکر چطور  گویند می
 هستیم دیتایی فضای این در سرگردان که ما و دهند می ما مسائل ریزترین به راجع اطالعاتی گسترده

 فالن از تأثیر در روز هر که استایلی الیف. بفهمیم خودمان حتی آنکه بدون  .شویم می مسخ کم کم
 مورد تا شویم می روز به موبایلمان های اپلیکیشن مانند ما، و کند می تغییر جمله فالن یا نوشته
 باشیم بیشتری  اینترنتی دوستان قبول 
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 روشنفکرها شبیه تا ای نیچه سبیل دیگر روز یک و گذاریم می سر به گوارایی چه کاله روز یک
 حتی ما. جنون  مرز  تا بودن روز به. شویم می غرق  خود های شرت تی دنیای در هم روز یک. شویم
 داشته واکنش ی ای مسأله هر و هرچیز به راجع باید انگار. دادیم دست از هم را کردن سکوت مهلت
. است نابخشودنی گناه یک نداریم کاملی و الزم اطالعات که مواقعی در کردن سکوت انگار. باشیم
 امروزی  و مدرن  های انسان جزو  باشیم نداشته نظری  ای مسأله به راجع اگر کنیم می فکر چون 

 شد نخواهیم قلمداد
 همه این کارها را برای سرگرمی انجام میدهیم کتاب وروزنامه نمیخوانیم ودیگرتمام

 وقتمان رادر شبکه های اجتماعی میگذراینم واینگونه آپدیت میشویم
 
 
 

 اینترنتی نوع از اعتیاد
  

 
 فردا. داشته نگه باز زور به را چشمانش که طوری خسته، بسیار او و است شب 11 :30 ساعت

 به و نشیندمی اشرایانه پای بخوابد؟ هایشیلایم کردن چک بدون  تواندمی مگر اما دارد کار خیلی
 و کندمی چک میل ای چند. خوابممی بعد ساعت، نیم فقط گویدمی خود با. شودمی وصل اینترنت

 زمان هم. کندمی چت آنها با کمی. هستند الین آن دوستانش از نفر سه. دهدمی جواب هم تا چند
 گوشه به چشمش تصادفی طور  به ناگهان. است مختلف هایسایت در روز خبرهای خواندن مشغول 

 او و است بامداد 2 :30 ساعت بیندمی را سیستم ساعت و افتدمی مانیتور  چپ سمت پایین ی
  .هنوزنخوابیده
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 بیماری  یک عالیم که گفت توانمی است، مثبت پاسخ اگر افتاده؟ شما برای اتفاق این حال به تا آیا
 دریافت خرید، بازی، زدن، ایمیل وب، کردن مرور که هنگامی. خوردمی چشم به شما در اینترنتی

 آغاز مشکل که است زمانی کند،می پیدا تداخل فرد یک اجتماعی زندگی یا کار با کردن چت و موسیقی
 پشت را زمانی مقدار افراد تا هستند مشکل این بررس ی مشغول  جهان محققان و شناسانروان. شده
 دانشگاه در که جدیدی تحقیقات مطابق. نیاورد پیش هاآن برای مشکلی که باشند، هایشانرایانه

 :داد پاسخ سوال پنج به باید اینترنت به وابستگی تست برای است گرفته انجام فلوریدا
  

 .اینترنت در نظر مورد زمان از پیش وقت، گذراندن -1
 .هامسوولیت سایر از غفلت -2
 .اینترنت از استفاده علت به اجتماعی روابط در مشکل بروز -3
 .شبکه در حضور  برای اشتیاق -4
 .شبکه در حضور  عدم زمان در روحی عذاب احساس و فکری  مشغولیت -5

 درصد 57 که شده مشخص گرفته، انجام اینترنت از کنندگان استفاده روی بر که تحقیقات طی
 .کنندمی استفاده (وگو گفت هایاتاق) هاروم چت از اینترنتی معتادان
 مفید غیر هایبحث و زدن گپ صرف را خود وقت بیشتر کنندمی استفاده هاروم چت از که افرادی

 .کنندمی
 مراکز پس آن از و یافت توسعه 1996 سال در و شد مطرح 1995 سال از اینترنت به اعتیاد
  .کنندمی یاد روانی اختالل یک عنوان به اختالل این از درمانی
 و شودمی محسوب افراد عملکرد در جدی اختالل یک اینترنت به اعتیاد» :گویندمی شناسانروان

 «.بگذارد جای بر هاآن اجتماعی روابط در مخربی تاثیرات تواندمی
 . کنند استفاده اطالعات اقسام و انواع آوردن دست به برای اینترنت از دارند تمایل بیشتر، مردان
 عالقه مورد خدمات، و اجناس بندیرتبه و کاریابی اخبار، هوا، و آب وضع ورزش ی، مسابقات نتایج

 پیرامون  اطالعات آوریجمع موسیقی، شنیدن برای اینترنت از همچنین مردان. هستند مردان ی
 .کنندمی استفاده ورزش ی هایگروه در عضویت یا شخص ی هایسرگرمی

 هاآن به انسانی روابط ی توسعه و حفظ برای که هاییفرصت دلیل به را اینترنت زنان مقابل، در
 و سالمت به مربوط مطالب روند،می میلای سراغ بیشتر اینترنت در زنان. ندارند دوست دهد،می

 مطالعه را دینی موضوعات و کرده استفاده مسیریاب هاینقشه از کنند،می جو وجست را بهداشت
 .کنندمی
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 وقت ی کننده تباه عامل عنوان به اینترنت
 میزان دهند، اختصاص اینترنت از استفاده به را بیشتری  وقت افراد، چه هر اند،دریافته پژوهندگان

 به همچنین. یابدمی کاهش هاآن واقعی و اجتماعی زندگی هایحوزه ی اندازه نیز و خانوادگی روابط
 .کندمی تنهایی و افسردگی ایجاد اینترنت، از زیاد ی استفاده زمان، مرور

 اینترنت به اعتیاد درمان
 که ساختاری  ایجاد بلکه نیست، نیاز اعتیاد به دسترس ی کامل منع اعتیاد، عالیم بروز درصورت -1

 .شود واقع مفید توادمی شود، اعتدال مرز  تا دسترس ی کاهش به منجر
 اتاق در الذکرفوق  دستورالعمل از کپی یک نصب و اتصال زمان مدت دادن نشان برای -2

 .باشد مفید تواندمی بماند، وفادار آن به که این برای فرزندتان
 .کنید تشویق را او و گرفته نظر در پاداش ی او برای شبکه به اتصال کاهش ازای به -3
 .باشند جذاب او برای باید هافعالیت این. است مفید جایگزین هایفعالیت از فهرستی ی تهیه -4
 درمانی مراکز یا مدرسه مشاوران از توانیدمی شودمی احساس متخصص، به نیاز که صورتی در -5

 . بگیرید کمک
 

 اینترنت از صحیح استفاده برای پیشنهادهایی
 

 تا ،  فیلم و موبایل کلیپ و   عکس به شود می خالصه اینترنت که کنند می فکر چون  ها بعض ی
 به دافتن می هم بعد ، میروند جدید شکن فیلتر دانلود دنبال به اول  شود می باز اینترنت به پایشان

 . عمر کردن تلف  خالصه و کردن چت و مستهجن سایتهای نجا
 این به اینترنت که کنیم باور  یعنی میبگیر  یاد مرور به را اینترنت از صحیح استفاده فرهنگ باید اما

 ثروتمند و اوردن در پول  و کاسبی و تجارت و تبلیغ به محدود اینترنت حتی ، شود نمی محدود چیزها
 . نیست هم شدن
 طرفی از و کنند استفاده مجازی  فضای این از هم دارند دوست که باشند کسانی شاید که نجاییآ از
 زمینه این در پیشنهاد چند بگیرند، بهره احسن نحو به امکانات این از باید طور  چه که ننددا نمی هم

 .  میکن می ارائه
  

 همراه آموزش نوعی با را سرگرمی این کنید سعی هستید اینترنت در سرگرمی دنبال به اگر : اول 
 آموزش ، خطاطی آموزش ، نقاش ی آموزش برای که سایتهایی از نیداتو  می هم خاطر همین به کنید
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...  پیشگی هنر آموزش ، عکاس ی ،آموزش تایپ آموزش ، خراطی آموزش ، سفالگری  آموزش ، خیاطی
 . کنید استفاده شدن طراحی

  
 دارن  سایت اینترنت در اآلن خارجی و داخلی های نهکتابخا ترین معتبر نیددا می که همینطور  : دوم

 در که کسانی و دانشجویان به لذا ، کرد استفاده هست آنها در که کتابی میلیونها از شود می که
 پای را نخودشا تحصیل ایام اینکه جای به میکن می پیشنهاد کنند می تحصیل تخصص ی های رشته

 این از ، کنند استفاده فروش یهای  نامه پایان از بخواهند هم آخر دست و کنند ضایع اینترنت
 نحو بهترین به نخودشا تحقیقات و ها نامه پایان برای شده اندازی  راه که تخصص ی های کتابخانه

 .  بگیرند کمک
  

 دیگر تعبیر به دببری را استفاده بهترین اند شده طراحی کامپیوتر آموزش برای که سایتهایی از : سوم
 آموزش مثل ) افزاری  نرم آموزشهای خصوص در چه کامپیوتر های آموزش انواع منبع بهترین
word  ، میباشد اینترنت خود افزاری  سخت چه و (...  و پونت پاور  ،آموزش فتوشاپ آموزش . 

  
 تربیت خصوص در اگر مثال بگیرید کمک اینترنت از نیداتو  می  زندگی مشکالت رفع برای : چهارم
 وجود زمینه این در که روانشناس ی سایتهای از نیداتو  می خواهید می مشاوره داری  همسر و فرزند
 یا و ( باشید کنند می استفاده سوء فضا این از که کالش آدمای موظب البته ) کنید استفادهدارند
 با نیداتو  می شروع برای بگذارید درمیان کس ی بارا به علت کم رویی نمیتوانید آن که داردید مریض ی اگر

 دارویی خصوص در اگر همینطور  و ببرید پی بیماریتان نوع به حدودی تا نبیماریتا عالئم کردن سرچ
 می....  و  نگیخا وسایل تعمیر برای حتی و ه ایدکردید گیر ای مساله کردن پیدا برای یا و دارید مشکل

  بگیرید کمک اینترنت از نیداتو 
  

 یک که هست این کنید سرگرم باآن را نخودتا نیداتو  می اینترنت در که راههایی بهترین از : پنجم
 زیبایی خاطرات یا و بنویسید خود های دانسته از آن در و کنید طراحی نخودتا برای شخص ی وبالگ

 ... و دارید که
 اینترنت خود از نیداتو  می هم را آن که هست نویس ی وبالگ با آشنایی مقداری  کار این الزمه البته
 کنید سرچ را « نویس ی وبالگ آموزش » : جمله گر جستجو موتورهای از یکی در تنها ؛ یدبیاور  بدست

 . بگیرید یاد هم را کار این راحتی به تا
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 االن ، هست اعتقادی و دینی شبهات بحث شود می دیده خیلی که مسالی از یکی اینترنت در : ششم
 بسیار سایتهای تفسیر ، احکام و اعتقادی مسائل به مربوط سؤاالت و دینی شبهات خصوص در هم

 و شبهات نیداتو  می خصوص این در که.  شده طراحی حوزوی  غیر و حوزوی  مراکز سوی  از خوبی
 اند شده اندازی  راه دینی شبهات به گویی پاسخ برای که سایتهایی از یکی در یا را انخودت ذهنی سؤاالت
 در آن جواب به قطعا کنید سرچ را شبهه نهما اینکه یا کنید یافت دررا  نخودتا پاسخ و کنید مطرح

 .  رسید خواهید ها سایت از یکی
  

 احکام کشند می خجالت هم شاید و خبرند بی نخودشا احکام مسائل ترین ساده از ها خیلی : هفتم
 تقلید مرجع سایت به که این است بکنید نیداتو  می  که کاری  بهترین اینصورت در بپرسند را خود

 . کنید سؤال را احکام و کنید مراجعه نخودتا
  

 قیمت و نیگرا  که شما ؛ شده اندازی  راه  رایگان کتاب دانلود برای زیادی خیلی هایتسای : هشتم
 بهترین به پولی هیچ پرداخت بدون  و کنید استفاده هاتسای این از نیداتو  می کنید می نهبها را کتاب باالی
 نهاآ مطالعه به مناسب فرصت سر بعداو کنید دانلود را کتابها این یعنی کنید پیدا دسترس ی کتابها

 . بپردازید
  

 طراحی ( همراه گوش ی ) موبایل توسط کتاب مطالعه برای هایی برنامه که هست وقتی چند : نهم
 و کنید دریافت شدند طراحی زمینه این در که هایی سایت ازرا  کتابها این فایل تونید می شما و شده
 یینانوا صف در حتی درمانگاه یا و اتوبوس یا مترو در زمانیکه در و کنید نصب خود گوش ی روی

 .  کنید استفاده کتابها این ازهستید
  

 . کنید لینک نخودتا برای را نهاآ کنید می برخورد مفید سایتهای با اینترنت در وقتی : دهم
  

 سرگرمرا آدم اینکه بر عالوه که هست کسانی های سرگرمی بهترین از یکی خبری  های سایت : یازدهم
 برد می باال گذرد می برش و دور  که نچهآ به نسبت را آدم آگاهی ،کند می
  

 استفاده شده طراحی درس ی کمک عنوان بهکه هایی سایت از ننداتو  می آموزها دانش : دوازدهم
  کنند
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 اینترنت از استفاده هنگام مهم نکته 5 آموزش
  

 
 بسیاری  همانند نظیر بی پدیده این از استفاده اما کند می فراهم فراوانی فرصتهای تردید بی اینترنت

 به اینترنت. است استفاده فرهنگ واقع در و اصول  برخی گرفتن نظر در نیازمند دیگر ابزارهای از
 داشته خود همراه به نیز را تهدیداتی تواند می دارد را جدید فرصتهای ایجاد توان که نسبت همان
 با توان می خصوص ی و شخص ی حوزه در بخصوص ساده قوائد برخی گرفتن نظر در با که باشد

 اینترنت از تر مطمئن استفاده در مهم اصل پنج به ادامه در کرد استفاده آن از بیشتری  اطمینان
  .شد خواهد اشاره

 
 نکنید اعتماد خوانید می اینترنت در که متنی یا اطالعات هر به

 موارد برخی در اما است درست و علمی منابع از اینترنت در موجود اطالعات و محتوا از بزرگی بخش
. است تبلیغاتی متنی حتی یا فرد یک شخص ی نظر یا تجربه تنها وبالگها یا سایتها در موجود اطالعات

 مطلب یک وجود صرف اما ام خوانده اینترنت در را مطلب این گوید می فردی که شود می دیده گاهی
 کدام در و کس ی چه توسط متن این که است مهم بسیار. نیست آن صحت معنای به اینترنت در

 طریق از چه روزها این که مطالبی از بسیاری  مثال بطور . است شده منتشر اینترنتی رسانه یا سایت
 شود می ارسال افراد برای ایمیلو تلگرام کانالهاوگروهای یا (چت ابزارهای) فوری رسانهای پیام

 گفتگو تاالر یک در شخص ی تجربه براساس کاربری  که است مطلبی یا شخص ی وبالگهای از مطالبی
 است نوشته

 
 کنید دقت دیگران با خود ارتباط در

 در حضور  و نزدیک ارتباط عدم اما است دیگران با ارتباط و آشنایی برای نظیری  بی فضای اینترنت
 طرف به نادرستی اطالعات موقعیتشان و هویت مورد در افراد برخی که شود می باعث مجازی  فضای
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 وبالگها یا و دوستیابی و اجتماعی های شبکه چت، در دیگران با ارتباط در بنابراین. بدهند خود مقابل
 کند می ادعا که آنچه دقیقا مقابل فرد است ممکن که باشید داشته خاطر به را اصل این همیشه
 از برخی برای که بدانید است جالب و بگویید اشتباه را خود جنسیت است ممکن مثال برای) نباشد

  و داده تغییر را صدا حتی که دارند وجود ابزارهایی چت افزارهای نرم
ا
 صدای به را مردی صدای مثال

 قرار استفاده سوء مورد است ممکن که مهم اطالعات ارائه از همچنین. (دهد می تغییر بالعکس یا زن 
 االمکان حتی اینترنتی ارتباطهای در شود شما برای مشکل ایجاد باعث آن عمومی انتشار یا بگیرد

 یا خصوص ی تصاویر ارسال که است شده اشاره متعددی موارد به حوادث اخبار در. کنید خودداری 
 شهروندان برای مشکالتی ایجاد باعث اینترنتی ارتباط یک براساس حضوری مالقات برای دعوت قبول 
 است شده

 کنید دقت اینترنت در خودتان با مرتبط اطالعات یا انتشار در
 را تماسشان مشخصات حتی یا نام،تصویر همانند اطالعاتی مردم که است شده رایج بسیار روزها این
 اینکار در اشکالی البته. کنند می وارد یابی دوست یا اجتماعی های شبکه و سایتها در خود پروفایل در

 کنید می منتشر خود وبالگ یا پروفایل در شما که آنچه که باشید داشته دقت همواره اما نیست
 در مجددا و ذخیره دیگران توسط است ممکن و بود خواهد مشاهده قابل مختلفی افراد توسط
 های شبکه و دوستیابی سایتهای در عموما که اشتباهاتی از یکی. شود منتشر دیگری  وبالگ یا سایت

 صرفا تصاویر این که فرض این با است خصوص ی محافل از تصاویری  انتشار افتد می اتفاق اجتماعی
 که افرادی توسط تصاویر این که دارد وجود احتمال این همواره اما شود می مشاهده دوستان توسط
 وسیعی سطح در یا گرفته قرار استفاده سوء مورد ، شده مشاهده نباشند شما دوست است ممکن
 قرار سایتها در را (تلفن شماره مانند) اطالعاتی و تصاویر تنها که کنید دقت بنابراین شود منتشر
 نشود ایجاد اتان خانواده یا شما برای مشکلی آنها عمومی انتشار صورت در که دهید

 نگیرید جدی را ادعایی یا تقاضا هر
 شوند می اینترنتی برداران کاله قربانی آمریکایی و اروپایی پیشرفته کشورهای شهروندان برخی هم هنوز 
 انتقال مبلغ در فرد شراکت و آفریقایی کشوری از وجه انتقال تقاضای مانند) متفاوت ادعاهای با که

 ممکن. کنند می استفاده سوء آن از کاربران اعتباری  کارت و حساب اطالعات دریافت با و ( شده داده
 در شده برنده یا باال مشابه دلیلی به که باشید کرده دریافت ایمیلهایی چنین تاکنون  نیز شما است
 البته کنید وارد سایتی یا صفحه در را خود اعتباری  کارت اطالعات که بخواهند شما از... و التاری 
 جالب اما نباشد جدی آنقدر قضیه این املللی بین اعتباری  کارتهای نداشتن دلیل به ایران در شاید
 بیان با است ممکن دیگر شکلی در. اند شده ادعاهایی چنین قربانی ایرانی تجار برخی که بدانید است
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. کنید وارد خاص ی صفحه در را خود ایمیل عبور  کلمه که شود خواسته شما از ادعایی یا کذب خبر
 و کند مسدود را کاربران برخی ایمیل یاهو است قرار که کنید دریافت پیامی است ممکن مثال برای)

 به شیوه این.  (کنید وارد خاص ی صفحه در خود عبور  کلمه نشود مسدود ایمیلتان اینکه برای
 همیشه بنابراین است اطالعات سرقت و هک رایج های شیوه از یکی و است معروف اجتماعی مهندس ی

 در بخصوص کنید رفتار دقت با کنید می دریافت چت یا ایمیل طریق از که تقاضایی یا ادعا مورد در
 شده خواسته سایتی در شما حساب یا ایمیل عبور  کلمه یا بانکی حساب درباره اطالعاتی که مواردی
 کنید اجرا خود کامپیوتر در یا دانلود را فایلی شود می خواسته شما از که زمانی یا و باشد
 است مهم امنیت
 یا نیستید مهمی مقام چون  که نکنید تصور . است اینترنت مجازی  فضای در حضور  الزمه امنیت

 گاهی. شد نخواهد سرقت شما اطالعات یا نگرفته قرار هکرها توجه مورد ندارید خاص ی اطالعات
 افراد از یکی یا دوست از شما که تصاویری  عمومی انتشار و شما ایمیل عبور  کلمه سرقت اوقات

 بدل و رد خود همکاران با که اطالعاتی یا کردید ارسال او برای یا دریافت ایمیل طریق از خانواده
 کامپیوترهایی از بسیاری  در همچنین. شود شما برای ناراحتی ایجاد و دردسر باعث است ممکن کردید

 دارد وجود میهمانیها یا خانواده افراد از خصوص ی تصاویری  گیرد می قرار استفاده مورد ها خانه در که
 افراد اینترنت، به اتصال هنگام در و شما کامپیوتر در امنیتی نقص وجود صورت در است ممکن که

 قرار استفاده سوء مورد اطالعات این احیانا و کرده پیدا دسترس ی اطالعات یا تصاویر این به دیگری 
 و دهید اهمیت خود کامپیوتر امنیت به کنید می استفاده اینترنت از که سطحی هر در بنابراین. گیرد
 استفاده فایروال و روز به ویروسهای آنتی از بگیرید، کمک متخصص و فنی افراد از زمینه این در

 دهید قرار توجه مورد را امنیتی نکات اینترنت با کار و اتصال هنگام در و کنید
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 مجازی  فضای از صحیح استفاده در اخالقی های پیشنهاد

 
 

 دینی اخالق مبنای با کشور  تربیتی و آموزش ی نظام اصالح
 افراد تربیت مجازی  فضای در اطالعات فناوری منفی نکات با مقابله برای ها راه کارآمدترین از یکی

 کنندمی پیدا قلبی التزام یعنی. شوند می کنترل  درون از افراد که است دینی و اسالمی اخالق براساس
 را (ص) پیامبر بعثت اصلی اهداف از یکی مجید قرآن. نروند ناشایست موارد یا کارها طرف به که

 می ۲ آیه جمعه سوره در که جایی داند، می حسنه اخالق پرورش و ها انسان تربیت و نفوس تزکیه
ذی ُهو  " فرماید
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الل   ل  آن خود از رسولی نخوانده درس جمعیت میان در که است کس ی او "ُمبین   ض 

 می حکمت و کتاب آنان به و کندمی تزکیه را ها آن و خواند می ها برآن را خود آیات که برانگیخت ها
 بودند آشکاری  گمراهی در آن از پیش چند هر آموزد
ما" :فرماید می تعالی و تبارک خداوند ۱۵۱ آیه بقره سوره در چنین هم
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 و کتاب و کند پاک را شما و بخواند شما بر را ما آیات تا فرستادیم شما میان در خودتان از رسولی
 قرآن پی در پی های تأکید و آیات این .بدهد یاد شما به دانستید نمی را چه آن و بیاموزد حکمت
 است نفوس تزکیه و اخالق پرورش اهمیت بر روشنی دلیل مجید،
 برود باال جامعه در ها ناهنجاری  و بداخالقی هزینه
  که است این مورد این از منظور 

ا
 را کشور  در اینترنت ای گونه به اندرکاران دست و مسئوالن اوال

 صرف مستلزم یا و نباشد میسر آسانی به اخالقی غیر مطالب و ها سایت به دسترس ی تا کنند مدیریت
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 باشند مجبور  یابند دست اخالقی غیر فضای به خواهند می که کاربرانی یعنی باشد باال های هزینه
 نظارت معرض در یا نمایند عبور  فیلترینگ سد از تا بپردازند باالیی مالی هزینه کنند، تلف زیادی وقت

 باشند اینترنتی
 اینترنت از استفاده فرهنگ آموزش لزوم

 کارکردهای کاربران، میان اینترنتی کافی سواد نبود و فرهنگی تأخیر دلیل به هنوز  ما جامعه در اینترنت
 دل و اینترنت به آگاهان و نخبگان وظیفه میان، این در. است نیاورده دست به را خود مهم و اصلی

 کارآمد های کتاب ترجمه و تألیف یا ها نشریه کمک به که است این انقالب و اسالمی فرهنگ سوزان
 های سایت با را کاربران و دهند آموزش را فضا این از درست استفاده چگونگی راه، این در روز به و

 سازند آشنا ارتباطی پدیده این مثبت کارکردهای و آموزنده و سودمند
 والدین جویانه مداخله اقدامات

 
ا
 آن تبع به و خانواده محیط نماید می توجه جلب آسیبها از پیشگیری  جهت که محیطی اولین مسلما
 با را آنها و منتقل والدین به را الزم آموزشهای و ها توصیه ابتدا در بتوان چه چنان. است والدین
 زیادی حدود تا بود امیدوار توان می کرد، آشنا مجازی  فضای محاسن و مزایا حال عین در و خطرات
 است قرار که محتوایی درباره داد آموزش والدین به توان می مثال. بنشیند ثمر به تدابیر این اهداف
 با که هنگامی همچنین. باشند داشته مناسب و بجا گیری  تصمیم کنند مشاهده نوجوانان و جوانان
 حداقل به یا یابد کاهش آن عواقب تا دهند نشان واکنش چگونه شوند می روبرو  نامناسبی محتوای

 است ضروری  شده تعیین زمان در و اینترنت از فرزندان استفاده هنگام به والدین همراهی لذا برسد
 صحیح کاربری  تدابیر
 عبارتی به اینترنت، از استفاده هنگام به سالم های گزینه انتخاب بابت پذیری  مسئولیت حس ایجاد
 های گزینه کنند تجربه سایبر فضای در است ممکن که مختلفی مسائل برابر در میگیرند یاد کودکان
 شوند می آشنا اینترنت از صحیح استفاده های مهارت با ترتیب این به. باشند داشته ای شایسته
 کاربران های گزارش به نسبت مناسب برخورد
 داده آموزش این جوان کاربران توسط ناشایست محتوای به دسترس ی هنگام اگر که است آن منظور 

 در نباید مربیان یا والدین بخواهند، کمک و کنند گزارش والدین به را مسائل گونه این که باشد شده
 و معکوس آثار نادرست، واکنش زیرا بگیرند نظر در نوجوان یا جوان برای مجازاتی ها گزارش این قبال

 چنین بتوانند باید مدرسه فضای یا خانواده در کاربران. داشت خواهد دنبال به ناهنجاری  عواقب
 کنند مطرح مجازات و تنبیه بدون  و آرام فضای در را مسائلی
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 ترغیب و تشویق
 در تا گیرند قرار تحسین مورد کنندمی استفاده اینترنت مثبت های جنبه از جوانان که هنگامی
 شوند ترغیب روند این به بعدی دفعات

 اخالق روانشناس ی های جنبه تقویت
 انسان برای فطری  طور  به و است روانی و درونی مساله یک اخالقی های ارزش اینکه به توجه با

 و است ضروری  امر یک مجازی  فضای روانشناختی جنبه و اخالق بین ارتباط برقراری  لذا دارد جاذبه
 باشد داشته وجود فضا این کاربران در خصلت چهار اینکه مگر یابد نمی تحقق امر این
 نشان منفی واکنش ها ناهنجاری  به و نباشد تفاوت بی ها ارزش به نسبت که اخالقی حساسیت •
 دهد
 است بد عملی چه و خوب عملی چه یعنی تشخیص قدرت •
 باشد اولویت در اخالقی های ارزش همیشه یعنی اندیش اخالق •
 .نباشد حرف حد در فقط و باشد عمل اهل که اخالقی سجایای دارای •

 باال اجرایی ضمانت با قوانین وضع
 کنند تمکین ها ارزش و قانون  مقابل در خواهند نمی وجه هیچ به که افرادی هستند جوامع همه در

 لذت کنند پیدا شریکی خود برای اینکه از و کشانند می منجالب به هم را دیگران بلکه خود تنها نه و
 با تا دارد املللی بین همکاری  یک به نیاز لذا نیست مستثنی مورد این از هم مجازی  فضای در. برند می

  آید عمل به جلوگیری  سایبری  جرائم از همگان قبول  مورد قوانین وضع
 

 همسر اینترنتی ارتباط به شک رفع حل راه
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 در گشتن صرف را خود زمان بیشترین و بوده اینترنتی ارتباطات حال در مدام هم شما همسر اگر
 و یافته را مشکل این ریشه تا بخوانید را مطلب این حتما گذارد می کردن الیک و اجتماعی های شبکه

 .کنید حل را آن
 

 که است وقتی چهارم ،سه تاپ لپ با همسرت ارتباطاگر . من جای بگذار را خودت لحظه یک لطفا
 ُسر تبلتش روی دارد مرتب انگشتش میبینی ،میشوی  بیدار شب نصف اگر برد، می سر به خانه در
 و گذاشتن پست و کامنت و شدن کانکت موقعگر ا ،باشد عضو اجتماعی گروه صد در اگر ،خورد می

 و قر را اش شخص ی اطالعات پروفایلش در ببینی اگر ،میکند برانگیزی  تعجب یهاکارا کردن الیک
 ؟شوی  نمی حساس باش ی شما انصافا نوشته، قاطی

 
 
 کنیم می احساس وقتی آید می خوشمان. داریم دوست را بقیه با بودن ارتباط در حس ها انسان ما

 دالیل همین به کنند، می حمایت ما از بینیم می وقتی شویم می خوشحال و دارند توجه ما به دیگران
 هزینه و گذاریم می وقت آنها در شدن ماندگار برای و شویم می اجتماعی های شبکه عضو که است

 .کنیم می
 دیگرانیم و جهان با ارتباط نیازمند ما که چرا هست هم خوب هیچ، که ندارد اشکال قضیه اینجای تا

 می پیدا دیگر های اهم و مشترک زندگی همسر، از غفلت کله سرو  و آید می وسط افراط پای وقتی اما
 پله را رابطه که شود پیچیده آنقدر تواند می نشود حل موقع به اگر که گیرد می جان ای مسئله شود،

 تر قوی  هایی شک از گذر از بعد و شود می شروع حساسیت از که فرآیندی. بکشاند اضمحالل تا پله
 .شود می منجر ای شناسنامه یا عاطفی طالق و اعتمادی بی بدبینی، به

 آگاهی و شناخت دلیل به باشیم ما خود شخص این یا باشد آشنایمان کننده افراط طرف اگر شاید
 که دیگر طرف سمت به را مان ذهن مقصریاب حس درنگ بی داریم، خود یا او سوءنیت عدم از که

 مدرک و دلیل بی او نظرمان به که چرا بپردازیم؛ اش سرزنش به و کنیم گسیل شده، حساس
 اما است دیده تدارک نظارتی های برنامه او علیه و کرده خود های حساسیت قربانی را (ما) همسرش

 تشکیل در که شویم می متوجه کنیم، نگاه قضیه کل به تر بینانه واقع کمی و دورتر ای فاصله از اگر
 ناآگاهانه که است این ما فرض پیش که) طرف یک برانگیز حساسیت رفتار مسئله، این تقویت و

  .است بوده مقصر و موثر دیگر طرف شدن حساس اندازه به (است
 اقدامی خود، مجازی  ارتباطات به نسبت همسرمان های حساسیت رفع برای خواهیم می اگر بنابراین
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 و روانی حساس مناطق که کنیم شروع مکانی و زمان از یعنی برگردیم؛ تر عقب به گام یک باید بکنیم،
 که آموخت خواهیم مناطق، این از کافی شناخت کسب از بعد. شدند بیدار و تحریک او عاطفی
 چند ادامه در. کنیم همدلی وی  با باشیم، او در حساسیت برانگیزاننده آنکه از بیش توانیم می چطور 
 :شود می پیشنهاد کاربردی و ساده راهکار

 مجازی  فضای در ارتباط از همسرمان و خود ذهنی برداشت کردن روشن -1
 آیا دارد؟ معنایی چه همسرمان برای دارد؟ معنایی چه ما برای اجتماعی های شبکه در شدن عضو
 همسر متفاوت؟ خیلی هم شاید یا است؟ یکسان ما دوی  هر برای کردن الیک و گذاشتن پست معنای

 کنند؟ می بیشتر را او های حساسیت چیزهایی چه است؟ حساس بیشتر قضایا این بخش کدام به ما
 ارتباط مقدار چه است؟ کدام همسرمان عادات است؟ کدام مجازی  فضای در ما رفتاری  عادات
 حساسیت شناخت برای که است سواالتی از برخی اینها است؟ خوب و الزم ما از کدام هر برای مجازی 

 .سپاریم می خاطر به را او نظرات و پرسیم می او از همسر های

 
 
 همسر در امنیت احساس تامین -2
 

 روانی امنیت عدم احساس یکدیگر، متفرقه روابط به نسبت همسران شدن حساس مهم دالیل از یکی
 او نسبت همان به باشد، بیشتر ما همسر در ناامنی احساس این میزان قدر هر. است کافی عاطفی و

 با کنیم می سعی دوم گام در بنابراین. داد خواهد نشان بیشتری  حساسیت ما مجازی  ارتباطات درباره
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 .کنیم تقویت او در را امنیت احساس نامشروطمان عشق ابراز
 خود برای ارتباطی قوانین وضع -3
 

 .صداقت و شفافیت مبنای بر هم آن باشیم، خود قانونگذار
 واقعی نیازهای کنیم؛ ریزی  برنامه خود برای مجازی، های شبکه در وقت صرف برای :اول  قانون  *

 باشیم، آنالین است الزم که است طوری مان شغل اگر حتی مثال برای. دهیم قرار کار اساس را مان
 می. برسد حداقل به مجازی  فضای به نیازمان کار ساعات از بعد که بدهیم را کارها ترتیب طوری
 ارتباط ما با اداری  ساعات در بخواهیم آنها از و کنیم صحبت مان همکاران با زمینه این در توانیم
 .است زیاد هم کم غیرواقعی، فضای در وقت صرف برای باشیم داشته خاطر به. کنند برقرار

 آن در عاملی یا کس ی اگر. کنیم عمل دقت با شویم می عضو که هایی گروه انتخاب در :دوم قانون  *
 .نکنیم شک آن کردن رد ارزش در است، حساس آن به ما همسر که دارد حضور  گروه

 .کنیم رفتار معتدل شویم، می عضو که هایی گروه تعداد در :سوم قانون  *
 .نکنیم تایید را ناشناس افراد :چهارم قانون  *
 .بزنیم حرف همسرمان با کنیم دیگران صرف وقت که آن از بیش :پنجم قانون  *
 را چیزی  نکنیم سعی باشیم، همسرمان کنار اجتماعی های شبکه از استفاده هنگام در :ششم قانون  *
 .کنیم مخفی او از
 دور  خود از را ارتباطی وسایل دونفره، گفتگوهای و سفر رختخواب، در سفره، سر :هفتم قانون  *

 .دارد اهمیت چیز هر از بیش ما برای ببیند همسرمان بگذاریم. کنیم
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 پروفایل در خود تأهل وضعیت از واقعی اطالعات ارائه -4

 برانگیزی  حساسیت کار شک بدون  زند، می عالمت را مجرد پروفایلش در و است متاهل که کس ی
 کرده اضافه پروفایلش توضیح در ما واقعی دوستان از یکی مثالی، فرد این برخالف. است داده انجام
 او همسر حساسیت کاهش در چقدر کلمه این کردن اضافه کنید می فکر. خوشبخت متأهل بود،
 باشد؟ بوده موثر

 نکنیم برانگیز حساسیت رفتارهای -5
 فرستیم، می دیگران برای که عکس ی یا خوانیم می نویسیم، می اجتماعی شبکه در آنچه کنیم فرض
 دهیم؟ می انجام را رفتارها آن هم باز آیا. شود چاپ پرتیراژ مجله یک در است قرار همه

 باشیم رازدار -6
 اگر حتی مجازی، فضاهای در زندگی مشکالت کردن بیان. دارد زیادی های نشیب و فراز مشترک زندگی

 در مهمی عامل نشود، متوجه را آنها معنای کس ی همسرمان و خود جز که باشد ای لفافه چنان در
 ارتباطات در احساسات ابراز جای به. بود خواهد او در حساسیت ایجاد و همسر آرامش تخریب

 .بدهیم سروسامانی همسر با مان واقعی ارتباط به کنیم سعی غیرواقعی،
 کنیم پرهیز برانگیز حساسیت های الیک از -7

 موارد این اگر است بدیهی. کنیم می الیک را خبرهایی یا ها عکس مطالب، چه که باشد مان حواس
 .ایم بوده آن برانگیزاننده ه ماییم باشند، همسرمان های حساسیت جزء

 شویم همدل همسرمان با -8
 جز به چیزی  که جان بی جسم یک با بودن رقابت در بفهمیم. بفهمیم را او احساس کنیم سعی

 را عاطفی امنیت عدم احساس دارد؟ طعمی چه نیستند، شان صاحبان مطلوب های پردازی  شخصیت
 .کنیم احساس را احساساتش کنیم سعی کنیم، احساس را او اینکه جای به کلم یک در. کنیم ملس
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 عکس+غیراخالقی تصاویر وجود با اینترنت از صحیح استفاده روش
 

 

 
 را آن بدون  زندگی تواننمی که است کرده نفوذ ایگونه به ما امروز دنیای در اینترنت و مجازی  فضای

 تریناصلی از یکی که است داشته دنبال به خود با را متعددی هایآسیب فضا همین اما کرد، تصور 
 و بانوان میان در حیا و حجاب چون  هم هاییارزش و باورها مرز  شکستن و زندگی سبک تغییر آنها

 ماست جوان دختران

 
 

 موضوعی برای جو و جست هنگام به که است نامناسبی تصاویر اینترنت، زمینه در هانگرانی از یکی
 است نگرفته صورت فیلتری  ها آن از بسیاری  برای که شود؛ می نمایان
 تواندمی اینترنت سو یک از. دارد اینترنت با سویه دو ایرابطه دینی، زندگی ارکان از یکی عنوان به حیا

 تعیین را اینترنت در او رفتار نوع فرد، حیای دیگر سوی  از و بگذارد تأثیر خود مخاطب حیای بر
 کندمی
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 دارد می بر حیازدایی برای اینترنت که هایی گام
 را ما خصوص ی حریم دیگر جانب از و باشد شده ما اجتماعی ارتباطات افزایش موجب اینترنت وقتی

 مقدار هم یعنی شویم،می دیده بیشتر ما. بود خواهد ما شدن دیده بیشتر معنی به باشد، کرده کم
 است بیشتر بینندمی راما  که افرادی تعداد هم و شودمی دیده ما وجودی ابعاد از بیشتری 

 ملکات همه. است بازدارندگی نوعی که است شده گفته اخالق ملکه یک عنوان به حیا تعریف در
 فرد وجود در شوند، گذاشته پا زیر مداوم طور  به که هنگامی و گیرندمی اوج شدن، تکرار با اخالقی

 اندک شود، گرفته نادیده زیاد دفعات با و مداوم طور  به فردی حریم وقتی سیاق، همین به. میرندمی
 دیگر، عبارت به. شود گرفته نادیده کمتر که کندمی تعریف ایمحدوده در را خود حریم او ذهن اندک
 حیا ترکوچک یمحدوده همین به نسبت و کندمی پیدا کمتری  محدوده و شودمی کوچک فرد حریم

 نامناسب تصاویر بار چند فرد وقتی. نماند باقی حیا برای مرزی که رودمی پیش آنجا تا امر این. ورزدمی
 مرور به ولی کند شرم آن به نگاه از و باشد نامناسب برایش ابتدا در شاید کند؛ مشاهده اینترنت در

 تصاویر جوی  و جست در شخص خود کنجکاوی  و عادت روی از و شود می عادی اش چشم برای
 رود می دیگر
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 روند نمی بین از دیگر که هایی گذشته
 و کرده عادت ها آن دیدن به تدریج به ولی است شده می شرمگین تصاویر دیدن از ابتدا از که فردی
 همگان مقابل در و دهدمی دست از را دیگران مقابل در حیای تدریج به است؛ شده تفریح برایش
 است افراد شدن آبرو بی حیایی،بی عوامل از یکی که چرا زندمی خطا به دست

 محیطی و روانی فشار بدون  نامحرم، با گفتگو
 هیبت. یابدمی کاهش عکس یک و نوشته خط چند به مخاطب هیبت تمام اینترنتی، گفتگوهای در
 دیده مجازی  فضای در کنیم، حفظ را آن حریم ایمکرده تالش حقیقی زندگی در که نامحرم یک
 از پس و دارد ما با متفاوت جنسیتی مقابل فرد که نشویم متوجه اول  مراودات در بسا چه. شودنمی

 راحتی به که است نوشته خط چند مجازی، مخالف   جنس حال، هر به. شود آشکار تفاوت این مدتی
 بدون  کندمی کمرنگ را مخالف جنس هیبت اینترنت دیگر، عبارت به. کرد گذر حریمش از توانمی

 باشد کرده کم را شهوت آنکه
 فضای در نامحرم با پروابی گفتگوی  گسترش دلیل تا کنید اضافه را نفسانی هواهای مطلب، این به

 دریابید را مجازی 

 
 فضای در حالتی چنین ایجاد. است سوم شخص وجود بدون  فضا یک در حضور  معنی به خلوت

 و گفتگو قبح تدریج به هاییخلوت چنین. شودمی پدیدار نامحرم با اینترنتی گفتگوی  هر با مجازی،
 شکست خواهد نیز را حقیقی خلوت

 جامعه در حیا رفتن بین از برای را زمینه نامحرم، و محرم بین فراوان هایخلوت ایجاد با اینترنت
 کندمی فراهم
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 مستهجن و پورنو هایپایگاه را اینترنت در موجود هایسایت سوم یک از بیش آمارها، اساس بر
 و حیا مخالف که تصاویری  به کاربران برخورد نیز، اینترنتی هایپایگاه سایر بین در. دهدمی تشکیل
. است راهی چنین در زدن قدم اینترنت، در فعالیت. شودمی محسوب روزمره و عادی امری  باشند عفت

 سعدی قول  به
ل چو  بلغزند پیالن شد، بسیار گ 

  و هاستگاهلغزش تراکم اینترنت،
ا
 را لغزش احتمال که گیردمی قرار استفاده مورد محیطی در معموال

 هاستلغزش تراکم اینترنت، با کار بنابراین. دهدمی افزایش
 پا زیر را آن و درنوردیدند را حیا حدود خویش هایخلوت در و تناوب به جامعه از بخش ی وقتی

 در هاگاهلغزش گسترش. بود نخواهند پایبند حیا لوازم به نیز عمومی فضای در تدریج به گذاشتند،
 به اینترنت گسترش که است سیاق همین بر و. شد خواهد منجر هالغزش گسترش به تردیدبی جامعه،
 است کرده شایانی کمک حیاییبی گسترش به دیگران، چشم از دور  و عمومی گاهلغزش یک عنوان
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 شیطان با گام به گام
 این دیدن. اندگرفته فاصله حیا مرز  از که دارد وجود تصاویری  اینترنتی، هایپایگاه از بسیاری  در

 او چشم مقابل در تصاویری  چنین مدتی که آن از پس اما باشد سخت ابتدا در است ممکن هاعکس
 به جاییجابه این. است شده جاجابه حیا مرز  افراد این برای. شوندنمی قلمداد حیا مخالف بود،

 ماندنمی باقی حیا یمحدوده از چیزی  که آن تا رودمی پیش تدریج
 

 خودنمایی تا الیک از
 خالف مطالب انتشار به زنند،می آتش و آب به را خود الیک آوریجمع برای که افرادی از بسیاری 

 توضیح قبل بند در که) حیا مرز  گام به گام تغییرات با موضوع این وقتی. آورد خواهند رو  عفت و حیا
 شودمی بدتر تدریج به نیز مطالب این انتشار که شودمی مشخص بگیرند، قرار هم کنار در (شد داده

 گیردمی فاصله حیا از واضح طور  به که جا آن تا
 فراهم بیشتر حیا کاهش برای را شرایط و آمیزدمی هم در خودنمایی و تبرج اخالق با البته موضوع این
  بیشتر، الیک دریافت. کندمی

ا
 چهچنان اخالقی نظر از. است خودنمایی به آدمی میل با سوهم کامال

 بر عالوه اینترنت. شد خواهد حیاترکم بزند، دامن آن به دائم و نکند مهار را خویش خودنمایی فردی
 دهدمی گسترش نیز را خودنمایی به میل کند،می فراهم را خودنمایی فضای که آن

 جماعت با رنگی هم به میل
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  که کاری  هر از را ها آن دارند دل در «امل» و «دگم» برچسب از کاربران بعض ی که ترس ی
ا
 احتماال

 از امروزی  و مدرن  شخصیت یک کنندمی تالش ها آن. داردمی برحذر شود برچسب این گرفتن موجب
 ترک کندمی دور  شخصیت این از را ها آن کاربران دیگر نظر در که را چیزی  هر و دهند نشان خود
 شاید که کشاندمی کارهایی به و کندمی دور  حیا مرزهای از را ها آن اندک اندک مسائل این. کنندمی
 دادندنمی انجام را آن هرگز اول  روز

 
 گوناگون  هایفرهنگ معرض در گرفتن قرار
 وی  در تسامح و تساهل نوعی تدریج به شود،می گوناگون  هایفرهنگ مخاطب اینترنتی، کاربر وقتی
 همین. شماردنمی خویش فرهنگ از فروتر کمدست   نداند، برتر را بیگانه فرهنگ اگر او. آوردمی پدید
 ها،ممنوع این مرز  درنوردیدن و کندمی ضعیف خودش فرهنگ ممنوعات رعایت در را او گذاری،ارزش
 شودمی فرد حیای کاهش موجب
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 پیرامون  افراد و محیط از نارضایتی 
 که هایی محیط از تدریج به کند؛ می مشاهده اینترنت در نامناسبی مطلب یا و تصویر که شخص ی

 روز به که خواهد می و .کند می نارضایتی احساس خود پیرامون  اشخاص از و کند می زندگی آن در
 سازد هماهنگ تکنولوژی با را خود و باشد

 حیا و دین پیرامون  شبهات افزایش
 در...و عفاف و حجاب اخالقی، احکام رعایت ضرورت دین، اصل مورد در که گوناگونی شبهات
 هایراه با وقتی تزلزل  این کندمی متزلزل  خود اصول  در را کاربران تدریج به شود،می منتشر اینترنت

 گرددمی کاربر اخالقی بنیان تخریب موجب آسانی به شودمی همراه گفته پیش

 
 است؟ پذیر امکان اینترنت از صحیح استفاده آیا
 
 تدریج به را فردی هر است ممکن که دارد را خود های آلودگی اینترنت شد؛ بیان باال در که مطالبی با
 و راه باید بنابراین. نکرد استفاده اینترنت از توان نمی مدرن  دنیای این در اما فروکشاند؛ خود دام در

 آموخت را مجازی  فضای این از مناسب استفاده روش
 کردن جو و جست با هم باز اما است گرفته صورت مجازی  فضای این روی بر که فیلترهایی باوجود

 و فن اینترنت از استفاده از قبل باید فردی هر که شود؛ می مشاهده نامناسب تصاویر موضوعی برای
 کنترل  مواقعی چنین در را خود و کند صحیح استفاده آن از بتواند تا بیاموزد را آن از استفاده مهارت

 آلودگی از را خود توان می موارد این از استفاده با که کنیم می اشاره کلیدی مورد چند به زیر در. کند
 داشت نگه امان در اینترنتی های
 کنید جستجو دار هدف◄
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 را مطالب دار هدف و باشد داشته را مشخص ی موضوع باید اینترنت به مراجعه از قبل شخص یک
 به کنجکاوی  روی از است ممکن برود؛ مختلف های سایت در بیکاری  از فرد اگر. کند جو و جست
 برود نامناسب تصاویر و مطالب دنبال
 کنید غلبه خود کنجکاوی  بر◄
 برای خاص ی تصویر یا و مطلب دنبال به و شد مجازی  فضای وارد دار هدف صورت به فرد وقتی

 بر و کند رد را آن راحتی به دید نامناسبی تصویر یا و مطلب اگر کار حین در باشد؛ خود موضوع
 به کند؛ مشاهده و باز را تصویرنامناسبی یا و مطلب یک فرد اگر چون . کند غلبه خود کنجکاوی 

 و کند باز را آن مرتبط مطالب و تصاویر کنجکاوی  روی از که شود می فراهم برایش شرایطی راحتی
 را خود وقت هایی ساعت و ها دقیقه است ممکن شود متوجه خودش اینکه بدون  و. کند مشاهده

 است کرده ها آن درگیر را خود ذهن و باشد کرده ها آن مشاهده برای
 

 کند پیشه تقوا هایمان چشم◄
 تقوا هایش چشم که کند تمرین و سعی باید مختلف های سایت در جو و جست از قبل فرد یک

 کند حفظ اینترنتی های آلودگی از را خود بتواند تر آسوده و بهتر تا باشد؛ داشته
 نکنیم بازپروری  ذهن در را نامناسب تصاویر◄
 پروبال آن به ذهنی لحاظ به کند سعی باید کرد مشاهده فرد را نامناسبی تصویر یا مطلب یک اگر
 ندارد نگه خود ذهن در را تصاویر و نکند فکر آن به و ندهد
 اینترنت در شدن غرق  نامناسب، تصاویر مشاهده◄
 و خوشمزه غذاهای و خوراکی که کند می توصیه او به پزشکان بگیرد رژیم خواهد می چاقی فرد وقتی

 می هم زمینه این در. کند میل را ها آن که خواهد می دلش چون  نبیند؛ را دارد دوست که چیزهایی
 به و سازد می ها آن درگیر را خود ذهن بیند؛ می فرد نامناسب های عکس وقتی که کرد اشاره توان
 کند کنترل  را خودش تواند نمی دیگر که رسد می جایی یک
 نکنیم مراجعه دارند غیراخالقی تصاویر که های سایت به◄
 انتخاب در باید بلکه. دارند نامناسب مطالب و تصاویر که کند مراجعه هایی سایت به نباید فرد
 نکند مراجعه ها سایت آن به امکان حد تا و کند رفتار گزینش ی ها سایت
 فیلترشکن از استفاده عدم◄

 تا نکنند استفاده فیلترشکن از عنوان هیچ به کنند، استفاده اینترنت از خواهند می که افرادی
 برسد حداقل به اینترنتی های جو و جست در نامناسب تصاویر
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 را آن بدون  زندگی تواننمی که است کرده نفوذ ایگونه به ما امروز دنیای در اینترنت و مجازی  فضای

 تریناصلی از یکی که است داشته دنبال به خود با را متعددی هایآسیب فضا همین اما کرد، تصور 
 میان در حیا و حجاب همچون  هاییارزش و باورها مرز  شکستن و زندگی سبک تغییر ها،آسیب این

 و باشند بعدی هاینسل یدهندهپرورش و مولد است قرار که قشری  ماست؛ جوان دختران و بانوان
 برای مجازی  فضای حاکمان و غرب. کرد استحاله را ایرانی نسل هویت توانمی هویتشان، در تغییر با

 دارند گسترده ریزی برنامه هدفی، چنین به نیل
 ها آن از را جوانان حیای دارند سعی دشمنان که گیرد می صورت قبلی هدف با کامل طور  به امر این
 بر اینکه. کنند غلبه ها آن بر بتوانند دشمنان راحتی به و باشند نداشته شخص ی چیز هیچ تا بگیرند
 قرار هدف مورد ما یجامعه افراد و شودمی گذاری سرمایه حیا و حجاب همچون  هاییارزش روی
 است بدیهی امری  نیز گیرندمی

 جدیدی دنیای و مجازی  فضای یک اینترنت ها، این ی همه با که گرفت نظر در را نکته این باید
 کرد آن از هم بهینه و مفید استفاده توان می آن از آگاهی و الزم های آموزش با که است
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 داروخانه نه است دکتر نه اینترنت

 
 

 به سری  پزشک به مراجعه از پیش اغلب بیماری  با مواجهه محض به ما عادت شدهبرای همگی 
 درمان حتی مواردی در و رسیم می تشخیص به گویا بیماری  عالیم جوی  و جست با و زنیم می اینترنت

 کنیم می آغاز را
 به اینترنتی مختلف منابع از که پزشکی اطالعات به استناد با درمان تا تشخیص روند کردن طی
 که شده طی هایی دانسته بر تکیه با روند این که چرا نیست هزینه بی هم چندان گاه ایم آورده دست

 ها بیماری  با مواجهه در افراد شخص ی تجربیات با آمیخته است ممکن نیست، موثق موارد بسیاری  در
 است نرسیده اثبات به پزشکی علم در آنها کاربرد هنوز  که است هایی یافته پایه بر یا باشد

 دیدن با که مادری  آن نمونه ایم؛ داشته دردسرساز سرچ این از هم شخص ی تجربیات ما از بسیاری 
 اینکه تصور  با گاه و کند می صدچندان را خود های استرس فرزندش در بیماری  یک اولیه عالیم

 شاید تا برد می پزشک چند پیش را کودکش است درست اینترنتی اطالعات پایه بر او تشخیص
 شیوه که شود می چندان دو جایی خطر و شود نزدیک خودش تشخیص به آنها از یکی تشخیص

 این از زیادی موارد با پزشکان حتما. کند می خوددرمانی به اقدام و کرده جو و جست هم را درمان
 این از کوچکی بخش تهران های بیمارستان از یکی کودکان بخش در ما مشاهدات مواجهند؛ دست

 براساس بود شده گوارش دستگاه عفونت دچار که کودکی مورد یک در دهد می نشان را معضل
 نهایتا و تب با آن از بعد و گرفت قرار درمان تحت منزل  در هفته یک مادر و پدر پزشکی اطالعات

 که بیوتیکی آنتی اثر بر و داشت میانی گوش عفونت که دیگری  کودک یا و شد بیمارستان راهی تشنج
 داشت قرار درمان تحت حاال و بود شده قلبی نارسایی دچار بودند، کرده تجویز برایش والدین
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 فرد است ممکن اینکه اول  دارد؛ همراه به هایی آسیب اینترنت در پزشکی ناقص اطالعات به دسترس ی
 پیش که دیگری  مشکل برسد، غلط تشخیص به خود بیماری  درباره یا و شود پنداری  خودبیمار دچار

 پزشکی دانش به که دهد می بیمار به کاذبی نفس به اعتماد اینترنت در پزشکی سطحی اطالعات آید می
 در است ممکن دیگر سوی  از و گیرد قرار خودرمانی معرض در و است رسیده اش بیماری  درباره کاملی
 شود گرفتار دارویی های شرکت تبلیغات دام
 کننده گمراه نتایج و بیماری  جوی  و جست در
 جدی اینترنت شدن فراگیر با و شده مطرح جدی چالش یک عنوان به اخیر های سال در مساله این

W ol انتشارات اخیر سال چند مطالعات. شود می هم تر t ers  Kl uwer  Heal t h که دهد می نشان 
 این. است پزشکی غلط اطالعات دارای بیماران پزشکان، روی پیش های چالش ترین مهم از یکی

 در غلط اطالعات وجود از پزشکان درصد ۵۳ داد نشان گرفت، انجام پزشک ۳۰۰ روی بر که مطالعه
 دارند شکایت بیماران بین

 مبنای بر شده انجام جوهای و جست برای برتر نتیجه ۱۰ از درصد ۵۰ از بیش گویند می محققان
 جوی  و جست ۲۰ هر از یکی که کنند می برآورد گوگل مسوولین. هستند ربط بی کامال بیماری، عالیم
 ماه در جو و جست میلیارد ۱۰۰ حدود به آن تعداد که) جو و جست موتور  این طریق از شده انجام

 بررس ی اما. است سالمتی به مربوط مسایل مورد در اطالعاتی آوردن دست به برای (رسد می
 این اتفاق به قریب اکثریت که دهد می نشان بینگ و گوگل مانند پرکاربر جوی  و جست موتورهای

 انجامیده تشخیص آن پایه بر خوددرمانی حتی و غلط تشخیص به توانند می و هستند ناصحیح نتایج،
 شوند ساز مشکل و

 جتهی از اینترنت در بعدی تک اطالعات بر تکیه بیماران، شرایط نبودن یکسان دلیل به دیگر سوی  از
 شرایط این از کدام هیچ اینترنتی، جوی  و جست در که چرا باشد کننده گمراه تواند می هم دیگر
 حد چه تا خوابید، می ساعت چند روز طول  در شما که متغیرها این. شود نمی دیده و سنجیده بیمار
 تواند می کنید، می زندگی جغرافیایی نقطه کدام در حتی و خورید می غذایی چه کنید، می ورزش
 شما ذهنی بینی پیش از خارج ای نتیجه به کامال را پزشک و دهد تغییر را بیماری  تشخیص فرایند
 برساند
 به را آنها بیماری  واقعیت کنند، می پیدا خود اینترنتی جوهای و جست به توجه با کاربران آنچه
 میدهد سوق  غیرواقعی مسیری 

 آنالین خودبیمارپنداری 
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 این در که است اینترنت در پزشکی اطالعات به دسترس ی های آسیب از دیگر یکی خودبیمارپنداری 
 دچار آن به بیماری  عالیم از اطالع با برخی که مشکلی شوند؛ می بیماری  استرس دچار افراد برخی مورد

 اند گذاشته خودبیمارپنداری  آنالین نوع و کندریا سایبر را آن نام دانشمندان اینجا در و شوند می
 بیماری  یک به ابتال وسواس روانی، های بیماری  ویژه به ها بیماری  درباره مداوم اینترنتی جوی  و جست

 افراد جورنال اوت تخصص ی مجله بررس ی براساس زمینه همین در. کند می منتقل فرد به ناخودآگاه را
 به مبتال حتی یا و بدتر شان سالمت وضعیت حتی ها بیماری  عالیم مطالعه با کندریا، سایبر دچار

 و بیلور  دانشگاه در اعصاب علوم و شناس ی روان استادیار فارگوس، توماس. شوند می بیماری 
 جوی  و جست شود، تر مضطرب است ممکن شرایط این در فرد» :گوید می تحقیق این سرپرست

 بیشتر هرچه و دبرو  دکتر نزد به بیشتر بگیرد، نظر تحت بیشتر را بدنش دهد، انجام بیشتری  اینترنتی
 رسد می نظرش به بیشتری  های احتمال کند، می جو و جست اینترنت در

 به نسبت توانند می و هستند غیرمعتبری  منابع از آنالین پزشکی اطالعات از برخی فارگوس گفته به
 می او. شوند افراد نگرانی باعث بیشتر آید، می دست به پزشکان از یا پزشکی راهنماهای که اطالعاتی

 در اما نبینید، یکباره به را احتماالت همه است ممکن کنید، می نگاه را پزشکی کتاب یک وقتی» :گوید
 شود می عرضه شما به باری  یک به بسیاری  احتماالت آنالین، جوی  و جست
 شوند می نقض بعدی های یافته با که هایی یافته

 ضد گاه که است هایی پژوهش نتایج اینترنت در شده منتشر پزشکی اطالعات از ای عمده بخش اما
 چای نفهمیدیم باالخره ما که این است رایج افراد بین که دستی دم مثال یک. هستند هم نقیض و

 لیزا دکتر سوی  از که بررس ی یک نتایج براساس !کند می جلوگیری  سکته بروز از یا و زاست سرطان
 گرچه شده، انجام همکارانش و آمریکا ماساچوست در موث دارت پزشکی دانشکده استادیار شوارتز

 براساس گذارند، می شما اختیار در پزشکی های پژوهش مورد در ها رسانه در که مطالبی اکثر
 ها پژوهش انگیزترین هیجان از برخی اما است، رسیده چاپ به معتبر نشریات در که است تحقیقاتی

 های ایده پژوهشگران، که جاهایی در یعنی گیرند، می قرار بحث مورد پزشکی های کنفرانس در
 گذارند می میان در دیگران با را خود نشده بررس ی کامال هنوز  و مقدماتی

 غلط کامال اینکه یا کند نوبل جایزه دریافت مستحق را فرد آینده در است ممکن جدید های ایده این
 از خود های گزارش در را اصلی حقایق اغلب ها رسانه دهد می نشان بررس ی این نتایج. دربیاید آب از

 کنند می حذف ها کنفرانس این
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 به زیاد میزان به ها رسانه در که پزشکی تحقیق ۴۵ از که داد نشان اخیر های سال در بررس ی یک
 تحقیقات با آنها تای هفت نتایج اند، رسیده چاپ به پزشکی عمده نشریات در و است شده استناد آنها

 اند شده نقض بعدی
 

 دارویی های شرکت مداخله و تبلیغات دام
 گرفتار کند می تهدید را بیماری  تشخیص برای اینترنت به مراجعان که دیگری  مهم و جدی آسیب

 می منتشر دارویی های شرکت مداخله با که است ای شده اغراق اطالعات و تبلیغات دام در شدن
 است دارویی دار هدف تبلیغات غیرمستقیم و مستقیم طور  به و شود
 های بیماری  مورد در ویدیو ۱۰۰ گرفت، انجام کلیولند دانشگاه محققان توسط که ای مطالعه در

 از نفره ۱۲ تیم توسط علمی بررس ی مورد داشت، را بیننده بیشترین یوتیوب در که روده التهابی
 ویدیو ۱۰۰ این علمی صحت میزان کلی طور  به. گرفت قرار داخلی و کبد و گوارش متخصصان

 های شرکت توسط اینترنت در پزشکی دار جهت اطالعات ارایه امر این دلیل. شد توصیف ضعیف
 در صورتی به شوند می ارایه ها شرکت این توسط که اطالعاتی یا ویدئوها این اکثر. است دارویی
 درحالی این. است اطالعات ارایه حال در دارد درمان تجربه که بیماری  گویی که شود می آپلود اینترنت
 را دارویی شرکت های دیالوگ که است بازیگری  گوینده فرد و ندارد وجود بیماری  حقیقت در که است
 کند می اجرا

 اینترنت نه بسپارید پزشک به را خود درمان
 و پزشکی مباحث خصوص به چیز همه درباره اطالعات کسب برای اینترنت به مراجعه همه این با

 است دلیل همین به بدانند خود کار مخل را آن پزشکان چند هر است گریزناپذیر دیگر حاال سالمت
 را اینترنت در پزشکی اطالعات با مواجهه درست شیوه هایی آموزش با کنند می سعی پزشکان برخی که

 امکان صورت در گویند می آنها است، مطالب اعتبارسنجی آنها پیشنهادی های راه از یکی. دهند آموزش
 مقایسه معتبر مجالت و کتب مثل دیگر منایع با اید آورده دست به اینترنت طریق از که را اطالعاتی

 است بیشتر اینترنت در شده درج مطالب از معموال کتاب مطالب اعتبار که چرا کنید
 تاکید البته و کنند می پیشنهاد که است دیگری  راه مطلب نویسنده اعتبار از کردن پیدا اطمینان

 یا ها فوروم یا گو و گفت تاالرهای در پزشکی آموزش بدون  افراد که اطالعاتی به وجه هیچ به که دارند
 بوده مفید خاص ی فرد برای خاص ی درمان که مطلب این به نکنید اعتماد نویسند می ها روم چت در

 مورد در فقط است ممکن که است نویسنده شخص ی های برداشت اظهارات این چون  نکنید توجه
 نباشد علمی شده ثابت اصال و بوده مفید وی 
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 با نیست مشخص که درمانی های جنبه از فارغ شود می تبلیغ که محصولی اینکه داشتن خاطر به
 درباره و کنید تحقیق آن درباره باید و است تبلیغات صرفا شده، سنجیده آن اثربخش ی کیفیتی چه

 در. دارند شرایط این در پزشکان که است دیگری  توصیه کنید؛ مشورت خود پزشک با آن اثربخش ی
 اینترنت نام به دکتری  نه بپیچد برایتان حاذق پزشک را نهایی نسخه دهید اجازه اینکه حال عین
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 بخش دوم
 

راهکارهایی برای نظارت وکنترل برفعالیتهای کودکان 

 در دنیای مجازی
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  اینترنت خطرات و نوجوانان

 

 وارد آنها دهد می اجازه راحتی به او و هستند خانه در پشت دزد سه. کند می باز را خانه در مادر
 زنند می در دیگر خالفکار تعدادی بعد. شوند خانه

 
 آنها به باالرا طبقه خوشرویی با او و گیرند می را زن  پسر سراغ خالفکاران. کند می باز را در مادر
 راه منزل  داخل به را او و کند می باز را در هم باز مادر. زند می در آهنی آدم یک سپس. دهد می نشان

 می جا به زیادی های ویرانی و کند می شلیک گلوله جا همه به ورود محض به آهنی آدم. دهد می
 دختر دست و شود می وارد آزار کودک مردی حین این در. شود می پسر اتاق روانه بعد. گذارد

. دهد می او به را اجازه این اعتراض ی هیچ بی دختر مادر و برد می خود با را او و گیرد می را زن  نوجوان
 دهد نمی نشان واکنش ی هیچ و کند می نگاه کامل خونسردی با را فرزندانش رفتن دست از زن 
 که این. شوید خشمگین حتی و کنید تعجب مادری  چنین های واکنش از شاید مطلب این خواندن با

 سراغ به و شوند اش خانه وارد خالفکاران که دهد می اجازه ای خونسردی چنین با او چگونه
 در ما از بسیاری  که دانید نمی شاید اما. نیست درک قابل مادری  و پدر هیچ برای بروند فرزندانش

 کنیم می رفتار مادر همین مانند فرزندانمان قبال
. دش می پخش خارجی های شبکه از یکی از که است ای تبلیغاتی فیلم محتوای خواندید، که مطلبی
 اینترنت و رایانه ناحیه از که خطراتی مقابل در را فرزندانمان که است این پیام این ساخت از منظور 

 نکنیم رها پناه بی کند، می تهدید را آنها
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 مفید فناوری یک خطرات
 و علمی پیشرفت در زیادی تاثیر آنها. شود می تر سخت روز به روز ها رایانه بدون  دنیای تصور 
 و خواندن توانایی همان که سواد کالسیک معنی حتی آنها. کنند می ایفا اطالعات به همگان دسترس ی
 اصلی های مؤلفه از یکی عنوان به اینک رایانه از استفاده توانایی و اند کرده اعتبار بی را است نوشتن
 کسب زمینه در را ها روزنامه توانست اینترنت که است حدی به رایانه گیری  همه. شود می تلقی سواد
 زندگی ضروری  عنصر به که سرعتی همان به ها رایانه منتها. بگذارد سر پشت اطالعاتی منابع و اخبار
 از. شوند می بدل هم خالفکاران فعالیت گسترش برای نوجوانی تربیتی اصول  به شوند، می تبدیل
 دارند قرار آسیب معرض در دیگران از بیشتر نوجوانان و کودکان روندی چنین ناحیه

 نمی را رایانه از استفاده طریقه خودشان والدین از بسیاری  که است این نگرانی برای دلیل بیشترین
 والدین که شود می موجب ناآگاهی همین .دارد بیشتری  ابعاد ما کشور  در موضوع این متاسفانه. دانند

 باشند نداشته آگاهی دارد، وجود اینترنت و ای رایانه های بازی  فضای در که خطراتی از
 از زوایایی و ها بازی  این در  که خطراتی از دارند، اطالعات ها رایانه درباره کمی که نیز والدین از برخی

 و مطالب همه انتشار جلوی  دولتی نهادهای که پندارند می آنها از بسیاری . نیستند آگاه است، اینترنت
 در مطلبی اگر که این یا و گیرند می را بزند آسیب فرزندانشان به نوعی به است ممکن که تصاویری 

 حالی در. باشد داشته تخریبی آثار تواند نمی آن محتوای دیگر دارد، قرار وجو جست موتورهای از یکی
 مطالبی تمام نه و است ممکن مضر تصاویر و مطالب تمام کردن فیلتر نه که است این واقعیت که
 نوجوانان و کودکان روی بر مخرب آثار فاقد شوند می منتشر موجه ظاهر به های سایت در که

 هستند
 ظاهر به های سایت در که مطالبی تمام نه و است ممکن مضر تصاویر و مطالب تمام کردن فیلتر نه

 هستند نوجوانان و کودکان روی بر مخرب آثار فاقد شوند می منتشر موجه
 مواجه هایی خانواده با بارها :گوید می روانشناس یک. ندارند کمتری  خطر هم ای رایانه های بازی 
 این بدون  آنها که شوم می متوجه بررس ی از پس و هستند لجباز و پرخاشگر فرزندانشان که ام شده
 می تنها را آنها و کنند می تهیه فرزندانشان برای را آن چیست ای رایانه بازی  یک محتوای بدانند که

  والدین این. کنند بازی  تا گذارند
ا
 ممکن و است ای رایانه بازی  این در چیزی  چه که دانند نمی اصال

 بگذارد جا به بچه روی تاثیری  چه است
 چه با است ممکن است، افراد کشتن حال در دائم ای رایانه بازی  یک در که کودکی کنید تصور 
 رفتار افزایش و ترس افزایش آمیز، خشونت رفتار به ها بازی  این از بسیاری . یابد پرورش ای روحیه

 جای به توانند می والدین که حالی در. انجامند می نوجوانان و کودکان در پرخاشگری  و اجتماعی ضد
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 وجود ای رایانه های بازی  از بسیاری . کنند تهیه بازار از را ای رایانه مفید های بازی  ها، بازی  قبیل این
 و آموزند می را کشورداری  حتی و کار و کسب کردن، تمرکز نحوه نوجوانان و کودکان به که دارند
 تهیه هایشان بچه برای که ای بازی  محتوای به توجهی والدین اغلب ولی. کنند می فعال را ها بچه مغز
 البته.شود بازی  زیادی مدت نباید آنها ضررترین بی حتی ای رایانه بازی  هیچ عالوه به. ندارند کنند، می

 نیست ساده چندان رایانه از استفاده نحوه زمینه در نوجوانان بویژه و کودکان کنترل 
 زمینه در است ممکن شان سنی شرایط خاطر به نوجوانان بویژه ما فرزندان که است این واقعیت
 توجه والدینشان های حرف به اینترنتی های سایت به مراجعه یا و بازی  از خاص ی نوع از استفاده

 را آنها افراد ی اغواکننده های پیام و هستند رؤیایی نیز نوجوانان از برخی. کنند لجبازی  حتی و نکنند
 استفاده ممنوعیت شرایط این در. کنند نمی قبول  را والدین حرف براحتی و دهد می قرار تاثیر تحت

 دوست فرزندانشان با که بکوشند باید والدین بنابراین. انجامد می وضع شدن بدتر به تنها رایانه از
 ها بازی  یا و اینترنتی تصاویر و مطالب از برخی که کنند یادآوری آنها به مناسب ای شیوه به و باشند
 کنند می منتشر را تصاویر و مطالب این که کسانی یا. باشد داشته آنها برای عواقبی چه است ممکن

 مالقات قرار گذاشتن دنبال به و شوند می آنها با کردن چت وارد موجه نظر به ظاهری  با که کسانی یا
 را هدفی چه است ممکن هستند، والدینشان یا آنها حساب شماره و شخص ی اطالعات گرفتن آنها، با

 مورد ها سایت مطالب همه که کنند گوشزد فرزندانشان به باید والدین همچنین. کنند دنبال
  بلکه. کرد عمل آنها های توصیه تمام به نباید و نیستند اطمینان

ا
 با را مطالب این است الزم حتما

 والدین همراهی دارند، کمتری  سنین که هایی بچه مورد در. بگذارند میان در مطلع افراد یا و والدین
 شود می توصیه رایانه از استفاده هنگام هم

 کنند ایفا تری  برجسته نقش ها مدرسه
 شرایطی در. باشند اینترنت از استفاده در فرزندانشان راهنمای که خواست والدین از توان نمی تنها
 نحوه ها بچه به است الزم که هستند مدارس این ندارند، ای رایانه سواد والدین از بسیاری  که

 اینترنت در مطلبی هر و هرکس به که دهند هشدار آنها به و بیاموزند را اینترنت از خطر بی استفاده
 آموزش نبود دلیل به ایرانی نوجوانان و کودکان که است پیدا شواهد همه از چراکه. نکنند اعتماد

 دارند باالیی پذیری  آسیب اینترنت برابر در الزم، های
 کودکان، از تبهکار باندهای استفاده سوء گسترش خاطر به پیشرفته کشورهای که حالی در همچنین

 روم چت در نوجوانان و کودکان دادن فریب و ها سایت در آنها انتشار و آنها از غیراخالقی تصاویر تهیه
 گونه این وقوع از جلوگیری  برای الزم قوانین تصویب و زمینه این در رسانی اطالع افزایش فکر به ها

 پذیری  آسیب میزان بر و ایم نداده انجام زیادی چندان کار ها زمینه این در هنوز  ما اند، افتاده جرایم
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 گذشت توجه بی نیز اینترنتی اعتیاد خطر از توان نمی موارد این کنار در. ایم افزوده مان
 شرایط در دهد می نشان ها بررس ی :گفت تهران دانشگاه جوانان مطالعات مرکز رئیس پیش چندی
 است  . گرفته فرا را نوجوان و کودک نسل اغلب اینترنتی اعتیاد حاضر

 استفاده جدی عوارض از تواند می روانی و روحی های ناراحتی حتی و آمیز خشونت رفتارهای بروز
 است نگرفته قرار توجه مورد نیز والدین سوی  از حتی امروزه امر این که باشد اینترنت از حد از بیش

 و کودک نسل آن همپای که خطراتی گسترش آن دنبال به و اینترنت و رایانه گسترش هرحال به
 پیامدهای با مواجهه برای هایی حل راه دنبال به جهان همه شده سبب کند، می تهدید را نوجوان
 ویژه های سایت که بوده آن پیشنهادات از یکی مثال عنوان به. برآیند پدیده این گسترش احتمالی
ki پسوند از com پسوند جای به نوجوانان و کودکان ds  کنند استفاده 

 به تر سریع نیز ما قدر چه هر و شود ارائه زمینه این در بیشتری  های حل راه قدر چه هر نهایت در
 را نوجوانمان و کودک نسل برآییم، مفید فناوری این جانبی خطرات و عوارض کنترل  و دفع دنبال
 داریم می نگه تر مصون  و تر سالم

 
 وجوانان نوجوانان.کودکان درمیان ازاینترنت استفاده به نگاهی

 
 دريايی در شدن غرق  دليل به که آن بودن نو خاطر به نه ، کامپيوتر و اينترنت از استفاده جذابيت

 می قدم آن به آرامی به دکمه چند فشردن با تنها که رويايی دنيايی :است اطالعات و ارتباطات از
 و جو و جست شيفته ديگری  سنی رده هر از بيش جوانان و نوجوانان کودکان، بین اين در :گذاريم
 سوی  به گرايش مستعد ، آنها پويای ذهن که نيست ترديدی و هستند جديد دنيای با ارتباط برقراری 

 . است آنها تباهی و نابودی بهای آنهابه شناخت گاه که هايی ناشناخته ، هاست ناشناخته
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 حتی و نوجوانان و جوانان کودکان، برای ويژه ای جاذبه به تولد نخست روزهای همان از اينترنت
 .داشت پی در نیز را فراوانی خطرات باال، کاربری  نسبت به که ای جاذبه شد، تبديل بزرگساالن

 آنها حقيقت در. هستند اينترنت از فرزندانشان استفاده نحوه از آگاهی از ناتوان والدين از سوم دو
 ميان در حاد نگرانی به اين و کنند کنترل  را فرزندانشان اينترنتی ارتباطات توانند نمی وجه هيچ به

 . است شده تبديل والدين
 و بوده نگران اينترنت از فرزندش استفاده نحوه از نفر يک مادر، و پدر صد هر از ديگر سوی  از
 . دهد می بروز لفظی يا بدنی تنبيه ، اينترنت از استفاده منع از اعم مختلف های شکل به را نگرانی اين

 يا پيغام گونه هر تا دهند می اجازه کاربران به اينترنتی های سايت از بسياری  دهد می نشان آمار
 شاخص اساس همین بر که کنند ارسال ديگران به را اخالقی غیر پيغامهای و تصاوير حتی تصوير،

 سال 25 تا 15 سنی رده کنند، می ارسال را ها پيغام و تصاوير ترين نامناسب که سنی رده ترين
 حد از بيش کنجکاوی  دليل به ( پسر "عمدتا) سال يازده زير کودکان از سوم يک طرفی از. هستند
 و نامناسب پيغامهای و تصاوير و کرده ديدن اخالقی غیر های سايت از هفته در بار سه تا دو حداقل

 از کودکان اين والدين اغلب که است حالی در اين. کنند می ارسال يا و کرده دريافت را غیراخالقی
 کامپيوتری، های بازی  جديدترين از اطالع برای فرزندشان کنند می گمان و بوده اطالع بی موضوع
 !کنند می مراجعه اينترنت به کتاب يا و کارتون 
 درصد10 دهد می نشان نیز "آکسفورد دانشگاه مطالعات مرکز " روانشناسان های پژوهش نتايج

 يا پيغام گونه هيچ اما کنند، می مراجعه اخالقی غیر سايتهای به روز در يکبار برای حداقل ، جوانان از
. کنند می      بسنده ها پيغام خواندن يا و تصاوير ديدن به تنها و کنند نمی ارسال را نامناسبی تصوير

 های سايت از بازديد به کودکان حتی و نوجوانان جوانان، گرايش دريافت توان می آمارها به نگاهی با
 زمان استفاده، نحوه در تفاوت تفاوت، تنها اما است، اينترنت از صحيح استفاده از بيش اخالقی غیر

 . است تصاوير هاو پيغام دريافت يا ارسال های شيوه و استفاده
 و ظهرها بعداز بيشتر کودکان دهد می نشان تورنتو دانشگاه روانشناسان های پژوهش نتايج بررس ی
 چه هر که کنند می انتخاب اينترنت به مراجعه برای را شب پايانی های ساعت جوانان و نوجوانان
 ساعت سمت به اينترنت از استفاده زمان باشد، بيشتر اخالقی غیر های سايت از بازديد به اشتياق

 . يابد می گرايش شب نيمه از پس های
 : مقابله نادرست های شيوه

 استفاده نحوه از زمانی والدين اغلب دهد می نشان "ايلينوی  دانشگاه "پژوهشگران مطالعات
 اخالقی غیر های سايت از ماه یک برای حداقل فرزندشان که شوند می آگاه اينترنت از فرزندشان
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 کودکان، رفتاری  تحول  تغيیر، اين دليل ترين شاخص. اند شده آشنا نیز جديدی افراد با و کرده ديدن
 . است نوجوانان و جوانان

 عقيده به اما است، اينترنت از استفاده منع والدين، واکنش نخستین دهد می نشان ها پژوهش
 فرزندان بيشتر گرايش جهت محرک عاملی خود و بوده گزينش ترين نادرست حرکت اين روانشناسان

 به را فرد که است حدی به گرايش اين مواردی در. است نامناسب صورت به اينترنت از استفاده به
 . کند می مجبور  دوستان منزل  در حضور 

 ای مرحله وارد -فرزندان و والدين ارتباط ، دارند پی در را استفاده افزايش منع، اين که جايی آن از
 فرزند از شکايت تهديد، ، لفظی تنبيه بدنی، تنبيه چون  رفتارهايی شرايط اين بروز با که شود می حاد
 به بلکه خصوص ی، صورت به نه موضوع گذاشتن ميان در و مدرسه به مراجعه ، نزديک اقوام به

 و دوستان با خاطی فرزند ارتباط منع ، والدين و فرزند مدرسه، اوليای بین ای مشاجره صورت
 به "کامال ای نتيجه نامناسب رفتارهای اين نيست ترديدی که زند می سر والدين از..... و ها همکالس ی

 از درصد 10 و نوجوانان از درصد 15 جوانان، از درصد 75 يونيسف، آمار اساس بر. دارد عکس
 داده نشان گرايش اخالقی غیر های سايت از بازديد به والدين از سرپيچی و لجبازی  دليل به تنها کودکان

 مشاهده ها سايت اين در آنچه از کردن صحبت ها، سايت اين به دائمی مراجعه با را گرايش اين و
 . دهند می نشان والدين، حضور  هنگام ويژه به دوستان به جديد های سايت پيشنهاد و اند کرده
 کرد؟ بايد چه

 تصحيح جهت گزينه بهترين خاص هايی سياست اتخاذ و والدين صحيح رفتار معتقدند روانشناسان
 نادرست رفتار تنها نه فرزندان صورت اين غیر در که چرا است، جوانان و نوجوانان کودکان، رفتار
 سايت به قبل روز از بيش روز هر و گرفته پيش در را والدين با لجبازی  بلکه کنند نمی ترک را خود
 . کنند می مراجعه اخالقی غیر های
 او از که ترتيب اين به شويم، آگاه فرزندمان عملکرد از اجبار و تحميل از دور  به اما ، دقت به -

 نوعی حقيقت در. کند آگاه ها سايت به مراجعه نحوه از نیز را ما ها سايت از بازديد هنگام بخواهيم
 با ابتدا در چند هر. بگیريم پيش در را مختلف های سايت به مراجعه نحوه از اطالعی بی سياست
 . است بخش نتيجه تحمل و صبر اما شويم، می رو  روبه لجبازی 

. چيست اخالقی غیر های سايت از بازديد بودن نادرست داليل که بدهيم توضيح فرزندمان به -
 به مراجعه ناگوار نتايج لزوم صورت در و داده توضيح او به دقت به را ها سايت اين طراحان اهداف

 . کنيم تشريح مختلف حوادث نقل با را ها سايت اين
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 همه که بياموزيم او به   .بياموزيم را اينترنتی ارتباطات ويژه به ارتباطات، محدوديت فرزندمان به -
 امنيت ارتباطات کردن محدود و نبوده اينترنتی يا تلفنی صورت به حتی ارتباط، برقراری  شايسته افراد
 . دارد پی در را اخالقی و روحی

 خانوادگی و شخص ی اطالعات قراردادن اختيار در که کنيم روشن فرزندمان برای را نکته اين -
 سن، چون  اطالعاتی که بياموزيم او به حقيقت در. شود می خانوادگی و فردی امنيت کاهش باعث

 خانوادگی عکسهای تلفن، شماره منزل، نشانی خانواده، و خود اجتماعی و خانوادگی وضعيت جنسيت،
 . داد قرار ديگران اختيار در سادگی به را آنها نبايد که هستند ای محرمانه "کامال اطالعات.... و

 از استفاده نحوه باره در و  باشيم ارتباط در فرزندمان های همکالس ی ويژه به ديگر والدين با -
 اطالعات از ای عمده بخش داشتن اختيار در با نیز فرزندمان دوستان. کنيم نظر تبادل آنها با اينترنت
 "مستقيما فرزندمان است ممکن مثال بطور . باشند ساز مشکل توانند مي ما خانوادگی و فردی

 گروهی های عکس يا عکس ارسال با تواند می فرزندمان دوست اما نکند، ارسال کس ی برای را عکس ی
 . کند ايجاد را مشکالتی دارد، حضور  عکس آن در نیز ما فرزند که
 آگاهی، اين. باشيم آگاه کامپيوتر و اينترنت از فرزندمان استفاده مدت و استفاده نحوه زمان، از -

 تغيیر استفاده، زمان مدت افزايش با مثال بطور . کند می تسهيل نیز را رفتاری  تغيیرات شناسايی
 . شد آگاه است وقوع حال در که جديدی اتفاقات از راحتی به توان می  .... و استفاده ساعت

 مانند رفتار و احساسات در تغيیر نوع هر. کنيم کنترل  را فرزندمان رفتار نامحسوس اما دقت به -
 و فردی رفتارهای و يادگیری  در تمرکز کاهش نفس به اعتماد دادن دست از کالفگی، پريشانی،
 . کرد توجه آن به بايد که است خطری  زنگ....  و مورد بی های تلفن گیری، گوشه  لجبازی، اجتماعی،

 مختلف های سايت باره در بحث، عمدی کردن هدفمند بدون  دوستانه گويی و گفت و گپ در -
 اگر. کنيم صحبت فرزندمان با.... و آنها ضررهای و فوايد ها، سايت اين به مراجعه نحوه و اينترنتی

 و کرده متوقف را بحث ، کرديم مشاهده فرزندمان در ناراحتی و کالفگی احساس گو و گفت حین در
 . است گیری  شکل حال در  ناخوشايندی اتفاقات که نکنيم فراموش اما بگیريم، پی را ديگری  موضوع

 از استفاده کنترل  مستقيم غیر راهکارهای ترين مناسب از يکی فيلتردار اينترنتی کارت از استفاده -
 . است اينترنت

 به اينترنت از استفاده صحيح نحوه برنامه، فوق  کالس عنوان به تا بخواهيم مدرسه اوليای از -
 . شود داده آموزش آموزان دانش
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 دقت به بخواهيم مدرسه اوليای از. دارد وجود اينترنت به دسترس ی امکان مدرسه در "اکثرا -
 نیز اينترنت به مراجعه بدن کامپيوتر از استفاده باره در مساله اين. کنند کنترل  را اينترنت از استفاده
 . است صادق

 کنترل، شيوه بهترين. شويم آگاه شود، می آورده منزل  به که هايی دی س ی و ها فيلم محتوای از -
 . است فرزندان نبود در ها دی س ی و ها فيلم تماشای
 صورت به نوجوانان و جوانان کودکان، رفتار کنترل  دارند تاکيد آن به شناسان روان آنچه

 تامین را ما مقصود تنها نه متشنج فضای. است مشاجره و عصبانيت گونه هر از دور  و نامحسوس
 . است آموزش ی صحيح اهداف از ماندن دور  جهت عاملی بلکه کند، نمی

 

 کنند؟ استفاده درست اینترنت فضای از چطور  نوجوانان

 

 جوانان و نوجوانان شما از بسیاری  دارد همراه بهاینترنت  که هایی تنوع و ها جاذبه به توجه با
  اما. کنید می اینترنت فضای در گذار و گشت و چرخیدن صرف را خود اوقات از عظیمی بخش

ا
 مسلما

 زندگی یا کار به آن از ای ویژه اطالعات تنها و نیستند مفید و ارزش با شما برای اطالعات این تمام
 از استفاده برای که زمانی با متناسب آیا که شود می مطرح پرسش این بنابراین است مرتبط شما

 از که چیزی  آیا تر ساده زبان به آورید؟ می بدست تان زندگی برای مفیدی چیز کنید می صرف اینترنت
  دارد؟ دهید می دست از که را زمانی ارزش خوانید می را آن یا گیرید می اینترنت
 چه کنیم؟ اینترنت در حضور  زمان از سودمندتر استفاده برای
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 باشید منظم
 بهتر را زمان اهمیت دارند دقیق و شده حساب ریزی  برنامه خود زندگی برای که کسانی و منظم افراد

 هر و باشید داشته فهرست یا تقویم یک اینترنتی کارهای برای همواره است بهتر بنابراین کنند می درک
 و است مانده ناتمام امروزتان کارهای از چقدر بدانید تا بیندازید آن به نگاهی خوابیدن از قبل شب
 دهید انجام کاری  چه باید فردا

 
 کنید بندی اولویت را کارهایتان

 اولویت داشتن کند تبدیل مفید زمان به را اینترنت در شما حضور  زمان تواند می که کارهایی جمله از
 و اطالعات از دسته آن سراغ به است ممکن اینترنت فضای به ورود محض به وگرنه است بندی
 باشند نداشته شما اصلی کار به ارتباطی هیچ حال زمان در که بروید هایی سایت
 آن به نگاهی خوابیدن از قبل شب هر و باشید داشته فهرست یا تقویم یک اینترنتی کارهای برای

 دهید انجام کاری  چه باید فردا و است مانده ناتمام امروزتان کارهای از چقدر بدانید تا بیندازید
 کنید یادداشت را هایتان فعالیت

 هنگام آنچه از یکبار وقت چند هر کنید می تلف را خود زمان چطور  شوید متوجه بهتر آنکه برای 
 در که کند می کمک شما به موضوع این. کنید برداری  یادداشت دهید می انجام شبکه به اتصال
 برای کارتان، با غیرمرتبط یا و غیرضروری  های سایت کدام به رفتن شوید متوجه ماه یا هفته پایان
 گردد می شما مفید وقت اتالف باعث و است درآمده عادت صورت به شما

 تواند نمی آن از استفاده اما باشد مفید کار حتی و آموزش ی وسیله یک تواند می اینترنت آنکه علیرغم
 درک آن از استفاده هنگام افراد که است آن مشکالت این از یکی. نباشد همراه مشکالت برخی با

 وقت از ساعت 6 یا 5 شوند می متوجه یکدفعه خودشان قول  به و ندارند زمان گذشت از درستی
 یک بعنوان اینترنت از افراد از برخی و شود می بدتر هم این از شرایط گاهی. اند داده دست از را شان

 کنند می استفاده آزاد وقت اتالف یا و سرگرمی وسیله
 بروز سبب اشخاص، این برای مدت دراز جسمی و روحی عوارض داشتن از گذشته موضوع این

 روشهایی برای کاهش زمان حضور در اینترنت. گردد می مختلفی فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، مشکالت
 کنید خودداری  اینترنت از استفاده هنگام تنقالت یا غذا خوردن از 

 تنها چنانچه. کنید میل رودررو صورت به و خانواده اعضای دیگر با همراه را خود غذایی های وعده 
 ببرید لذت غذایتان خوردن از تنها کامپیوتر از استفاده جای به خوردن غذا هنگام کنید می زندگی

 نکنید استفاده اینترنت از پیوسته و مداوم طور  به 
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 کشش ی های نرمش و شده کامپیوتربلند پشت از دقیقه 15-10 مدت به ساعت هریک کنید سعی
 کار این انجام. نشوید... و دست مچ کمر، کتف، ی ناحیه در درد یا و درد چشم دچار تا دهید انجام
 بیندازد تأخیر به ساعتها تا را اینترنت و کامپیوتر از شما مجدد استفاده است ممکن

 بروید هایتان کتاب سراغ 
 خواهید متوجه بزنید چرخی تان تحصیل محل یا کار محل یا خودتان کتابخانه در اگر اوقات گاهی 

 کنید مطالعه را آنها از صفحه چند و بردارید را آنها دارید دوست که هست هایی کتاب یا کتاب که شد
 حتی یا و موقت جانشین یک توانید می ترتیب این به. بخوانید را شعر کتاب یک از بیت چند یا و

 بیابید اینترنت از روزانه استفاده برای دائمی
 

  دبینیب فیلم یا و کرده تماشا تلویزیون 
 که کسانی برای اما آورد بار به را مشکالتی تواند می نیز تلویزیون  از حد از بیش استفاده چند هر
 تواند می فیلم ی مشاهده یا و تلویزیون  به شدن سرگرم کنند می استفاده اینترنت از حد از بیش
 اینترنت با مقایسه در تلویزیون  و فیلم فواید از یکی مثال عنوان به باشد داشته کمتری  مخرب اثرات
 . دارد وجود آنها از گروهی استفاده امکان که است این

ا
 در ببینید، هم با را مسابقه یک توانید می مثال

 بپردازید یکدیگر با بحث به و کنید نظر اظهار آن مورد
 کنید تعیین کاری  ساعت خودتان برای کنید می استفاده خانگی اینترنت از کارتان برای اگر 

 شوید مشغول  اینترنت با کردن کار به ها ساعت این در تنها و
  کنید کار دیگر جایی در توانید می و دارید تاپ لپ اگر

ا
 کاری  ساعت و کنید عمل توصیه این به حتما

 خود دوستان یا خانواده اعضای با غیرکاری  ساعات در و کنید مجزا کامل بطور  را خود غیرکاری  و
 باشید

 کنید تنظیم را خود ساعت 
 زنگ صدای شنیدن با و بگذرانید اینترنت در را معینی زمان مدت روز هر که کنید مقید را خود 

 شوید مشغول  دیگری  فعالیت به و شوید خارج اینترنت از خود، ساعت
 باشید حقیقی فضای در دوست یافتن دنبال به 

 باشید داشته یاد به همواره. کنند می استفاده جدید دوستان یافتن برای اینترنت از افراد از برخی 
 می گروهی های فعالیت در شرکت با و است پذیر امکان راحتی به حقیقی دنیای در موضوع این که

 مورد شخص که است این کار این خوبی. کنید پیدا دوستان این از ای مالحظه قابل تعداد توانید
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 می دوست او با تمایل صورت در و کنید می ارزیابی را کردارش و رفتار و بینید می چشم با را نظر
 بود خواهید امان در نیز اینترنتی های دوستی خطرات از ترتیب این به. شوید

 کنید ممنوع خودتان برای را اینترنت از استفاده 
 مدت برای رفتید اینترنت از رویه بی استفاده طرف به دوباره و نشد کارساز ها روش از هیچیک اگر 
 استفاده آن از مجبورید کارتان برای که مواردی در جز به) کنید ترک کلی به را آن ماه یک یا هفته یک

 خوشایند بسیار برایتان که شوید آشنا دیگری  های فعالیت با شما است ممکن مدت این در (.نمائید
 ها فعالیت این به و کنید کم اینترت در گذار و گشت زمان از بگیرید تصمیم بعد به این از و باشد

  .بپردازید

 

 کودکان اینترنتی هایفعالیت بر والدین نظارت
  

 
 و شودمی محسوب کودکان تفریحات ترینمهم از یکی اینترنت مجازی  فضای در زدن گشت روزها این

 هایمحیط این در آنها فعالیت بر نظارتی ترینکوچک والدین اکثر که است حالی در این متاسفانه
 ....ندارند غیرواقعی

 فعالیت ویژه افزارهاینرم کمک به والدین که است سال سالیان پیشرفته کشورهای همه در
 به را آنها ورود اجازه عبور، رمز از استفاده با حتی و کنندمی کنترل  اینترنت در را خود فرزندان
 بسیاری  زیرا ندارد وجود موضوع این بر چندانی نظارت ما کشور  در اما دهندنمی هاسایت از بسیاری 
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 موضوع همین و دارند قرار شانفرزندان به نسبت تری پایین سطح در اطالعات نظر از ایرانی والدین از
 .باشند داشته نظارتی نتوانند آنها که شودمی موجب
 محیط درباره کودک کردن آگاه بدون  و کنندمی بهانه را کافی وقت نداشتن نیز هاخانواده از ایعده
 و غیراخالقی هایسایت بین این در. بگذراند اینترنت در را زیادی ساعات تا دهندمی اجازه او به مجازی 

 احتمالی خطرات درباره هاخانواده اگر و رسانندمی نوجوانان و کودکان به را آسیب بیشترین هارومچت
 فجایعی آمدن بار به انتظار در نزدیک ایآینده در باید نکنند، صحبت شانفرزندان با هامحیط این

 و اعمال بر کنترلی هیچ توانندنمی و شودمی خارج شاندست از کودک تربیت عمال زیرا باشند بزرگ
 استفاده اینترنت از چگونه که ببینند آموزش باید ما کودکان اول، قدم رایب. باشند داشته او رفتار
 آگاه کامال آن مطالب محتوای از که کنیم تعریف خانگی صفحه در را هاییسایت باید ابتدا در. کنند

 ساعات که است این باشند داشته ویژه توجه آن به باید والدین که نکاتی ترینمهم از یکی. باشیم
 در روز در ساعت یک از بیشتر شانکودک ندهند اجازه و کنند کنترل  را اینترنت به کودکان ورود

 هاییسایت چه سراغ به فرزندشان که شوند مطمئن مدت این طول  در حتما و باشد مجازی  محیط
 .ببرند باال را خود اطالعات سطح مادرها و پدرها که است این مستلزم این و رودمی

 مثبت هایجنبه و بگذرانند مجازی  محیط در شانکودک کنار در را هاییزمان باید والدین حتی
 در مجازی  محیط ترینخطرناک. دهند آموزش آنها به غیرمستقیم صورت به را اینترنت از استفاده

 اطمینان کودک به و کنند عمل هوشمندانه زمینه این در باید والدین که هستند هارومچت ما کشور 
 واقعی موقعیت و سن و اسم با کنندمی شرکت هارومچت گفتگوهای در که افرادی اکثر که دهند
 چه) سالمت که است دلیل این به تنها هارومچت این به آنها ورود و اندنشده محیط این وارد خود

 .بیندازند خطر به را زودباور  و ناآگاه افراد (جسمی سالمت چه و روانی سالمت
 کودک اینکه بدون  والدین که دارد وجود بازار در مختلفی افزارهاینرم روزها این بدانند باید والدین
 کودک اعمال تمام و کنند کنترل  کامال مجازی  محیط در را شانکودک فعالیت توانندمی شود، متوجه

 یک با حتما شدند مشکوکی موضوع متوجه که صورتی در و نمایند بررس ی و ثبت محیط این در را
 .کنند مشورت کودک پزشکروان

 
 
 
 



  

WWW.BALASARI.COM 77 

 

 

  اینترنت در کودک از مواظبت سنی راهنمای
 

 
 برای دلیلی باشید، داشته کافی نظارت و بگذارید قانون  اینترنت از کودکتان استفاده برای شما اگر
 .ندارد وجود نگرانی

 
 چگونه آن از استفاده زمان اما. بیافزاید آنها هایمهارت بر و کند سرگرم را کودکان تواندمی اینترنت

 کنید؟ جلوگیری  فرزندتان برای آن خطرات از توانیدمی چگونه شما شود؟ کنترل  باید
 برای شوند،می مدرسه وارد که زمانی. کنندمی آغاز را کامپیوتر از استفاده پایین سنین از کودکان
 .کنندمی استفاده کامپیوتر از مدرسه، تکالیف انجام و دوستان با ارتباط برقراری 

 ارتباط برقراری  برای راهی اجتماعی هایشبکه. شود خطرناک کودکتان برای تواندمی راحتی به اینترنت
 .است کودکتان با هاغریبه میان
 برای دلیلی باشید، داشته کافی نظارت و بگذارید قانون  اینترنت از کودکتان استفاده برای شما اگر
 .ندارد وجود نگرانی
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 سالگی 5 تا
 دارد وجود بسیاری  هایسایت. کنندمی آغاز را کامپیوتر از استفاده سالگی 3 تا 2 سن در کودکان

 این در. بپردازند جستجو به خود، والدین کنار در آنها است الزم اما است مفید کودکان برای که
 .گرفت خواهند یاد بهتر نیز را کامپیوتر از استفاده چگونگی آنها صورت
 را کار این اجازه نیز او به است بهتر ندارید، کودکتان کنار در نشستن برای کافی حوصله یا وقت اگر
 .دهید نشان او به را مجاز هایسایت باید که هستید کس ی تنها شما. ندهید

 
 10 تا 6 سن
 آزادی آنها به باید بنابراین پردازند،می اینترنت در جستجو به خودشان بیشتر کودکان سن این در

 از یا حذف را او برای غیرمجاز هایسایت توانیدمی شما. نکنید فراموش را نظارت اما داد بیشتری 
 .کنید استفاده کودکان مخصوص جستجوگر موتورهای

 از استفاده هنگام که بخواهید او از. دهید ترتیب کودکتان برای بیشتری  قوانین باید سن این در
 آن از هستید خانه در شما که هاییزمان تنها یا بنشیند نشیمن اتاق مانند باز فضایی در کامپیوتر
 .کنید محدود نیز را آن با کار زمان. کند استفاده

 به مشکالت، بروز هنگام بخواهید او از. کنید آگاه است، مواجه آن با که خطراتی از را او است الزم
 .کند مراجعه شما

 
 15 تا 11 سن
 بگویید آنها به است ضروری . شوند عضو اجتماعی هایشبکه در دارند عالقه کودکان سن این در

 دوستان شما با هماهنگی بدون  بدتر، حتی یا نگذارند اشتراک به دیگران با را خود شخص ی اطالعات
 .نکنند مالقات را خود مجازی 

 .کند صحبت شما با اینترنت در هایشفعالیت و جدید دوستان درباره بخواهید او از
 

 سال 15 باالی
 کند سرپیچی اید،کرده وضع او برای شما که قوانینی از دارد دوست سن این در شما نوجوان کودک

 وجود نگرانی هیچ باشید، کرده کنترل  را او سن این تا شما اگر. کند جستجو اینترنت در ترآزادانه و
 .است شده آگاه اینترنت خطرات به او زیرا ندارد
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  اینترنت در کودکان امنیت حفظ

 
 از سری  یک شوند، متصل اینترنت به شما نظارت بدون  که دهید اجازه کودکانتان به اینکه از قبل
 .شوند تعیین باید قوانین

 
 ای مدرسه دوستان با شوند، سرگرم بیاموزند، تا باشد کودکان برای گسترده مکانی تواند می اینترنت

 تواند می هم وب واقعی، دنیای همانند درست اما. بپردازند مکاشفه به خیال آسودگی با و بزنند، گپ
 اینتر به شما نظارت بدون  که دهید اجازه کودکانتان به اینکه از قبل. باشد خطرناک کودکان برای
 .شوند تعیین باید قوانین از سری  یک شوند، متصل نت
 کودکانتان با باید که چیزهایی مورد در ایده چندین اینجا در کنید، آغاز کجا از که دانید نمی اگر
 :است شده آورده بیاموزید، اینترنت از تر ایمن استفاده مورد در آنها به تا کنید بحث

  
 از کودکانتان با همراه. شوند سهیم شما با را خود اینترنتی تجارب که کنید تشویق را کودکانتان - 1

 .ببرید لذت اینترنت
  

 احساس چیزی  مورد در اگر. کنند اعتماد خود غرایز به که بیاموزید فرزندانتان به - 2
 .بگویند آن درباره شما به باید دارند، ناخوشایندی
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 های بازی  و فوری رسان پیام های برنامه از زنند، می سر گفتگو های اتاق به فرزندانتان اگر - 3
 نیاز خودشان کردن مشخص برای نامی به که دیگری  های فعالیت یا کنند، می استفاده آنالین ویدویی
 افشاء باعث نام این که شوید مطمئن و کنید کمک نام این انتخاب در آنها به دهند، می انجام است،
 .شود نمی درموردشان شخص ی اطالعات هیچ
  

 شامل شخص ی اطالعات سایر یا تلفن شماره آدرستان، هرگز که کنید تأکید فرزندانتان به - 4
 .نکنند ارسال را کنند بازی  دارند دوست که جایی یا روند می مدرسه به که جایی

  
 واقعی دنیای در که است همانی اینترنت در غلط و درست بین تفاوت که بیاموزید کودکان به - 5

 .دارد وجود
  

 مطمئن. بگذارند احترام اینترنت، از کنندگان استفاده دیگر به چگونه که بیاموزید کودکان به - 6
 .کند نمی تغییر هستند، کامپیوتر پشت اینکه دلیل به فقط خوب رفتار قواعد دانند می آنها که شوید

  
 دهید توضیح برایشان. بگذارند احترام کاربران دیگر های دارایی به که کنید تأکید فرزندان به - 7
 مانند -ها برنامه سایر و تصویری  بازیهای موسیقی، مانند – دیگران کارهای از غیرقانونی های کپی که

 .است فروشگاه یک از آنان دزدیدن
  

  را خود اینترنتی دوستان نباید هرگز که بگویید کودکان به - 8
ا
 که دهید توضیح. کنند مالقات شخصا

 .نباشند گویند، می خود که همانی است ممکن اینترنتی دوستان
  

 کنید تشویق را آنها. نیست صحیح بینند، می و خوانند می که هرچه که بیاموزید کودکانتان به - 9
 .کنند سؤال شما از اینترنت مطالب صحت مورد در که
  

 اینچنینی های کنترل . کنید کنترل  پیشرفته افزارهای نرم با را خود کودکان اینترنتی های فعالیت - 10
 و زنند می سر کودکانتان که هایی سایت از آگاهی مضر، محتویات کردن تصفیه در شما به توانند می

 .کنند کمک دهند، می انجام آنچه فهمیدن
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  کنیم؟ امن کودکان برای را اینترنت چگونه
 
 مناسب محیطی ایجاد اینترنت، و کامپیوتر از استفاده روزافزون کاربرد و اطالعات دامنه گسترش با

 کامپیوتر از کودکان استفاده. رود می شمار به والدین های دغدغه جمله از فضا این در کودکان برای
 مثبت های جنبه دارای که قدر همان مجازی  فضای زیرا است، والدین نگرانی باعث همواره اینترنت و
 به باشد، منفی های جنبه دارای خود کاربران برای تواند می نیز اندازه همان به است، خوب و

 استفاده از افراد از بسیاری . است شده پذیر امکان آسانی به اینترنت به دسترس ی امروزه که خصوص
 .دارند تاکید آن ضررهای از ترس بر همگی و کنند می نگرانی ابراز اینترنت از خود فرزندان

 های ویژگی با تاحدودی و دارند اینترنت و وب از کافی اطالعات ما فرزندان که گفت توان می روزها این
 را جو و جست اولیه اصول  توانند می آسانی به مادر، و پدر کمک با و هستند آشنا فضا این
 میان این در. کنند برطرف راحتی به را خود علمی سواالت و نیازها طریق این از و کنند  درک

 می خدمات بزرگساالن همچون  سال و سن کم کودکان به نیز وب معمول  وجوی  جست موتورهای
 . دهند

 محتوا و مطالب از برخی کنند، می اعمال رو  میانه فیلترهای که جویی و جست موتورهای در حتی اما
 و مناسب محتوای نمایش و مرور شاید دلیل همین به. نباشد مناسب کودکان ذهن برای است ممکن
 طور  به که است جویی و جست موتورهای از استفاده برای دالیل ترین مهم از اخالقی اصول  با مطابق
 .اند شده طراحی ها بچه برای خاص
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 یا کودکان روحیات با بیشتر که آنهاست ظاهری  شکل جو، و جست موتورهای این های ویژگی جمله از

 در وجو جست نتایج اجرای و استفاده برای ها بچه به دادن اجازه شک بی. دارد مطابقت نوجوانان
 مورد در مادر و پدر ذهنی نگرانی بار کاهش به کودکان ویژه جوی  و جست موتور  یک از استفاده با وب

 شده داده نمایش محتوای اینکه احتمال و کند می توجهی قابل کمک مجازی  فضای در کودکان امنیت
 . برد می باال را باشد دورتر نگاری  هرزه و جاسوس ی یا ضداخالقی مطالب از کودک به

 و جست ابزار هر که جود و جست موتور  هر تنظیمات دستکاری  با توانید می شما این، از گذشته
 جست منابع از توانید می شما دیگر طرف از. کنید بیشتری  کمک امر این به است آن دارای جویی
 مجازی  فضای در کودک گذار و گشت امنیتی مسایل مورد در بیشتر آموزش برای پایگاه این وجوی 

 .پردازیم می کودکان ویژه سایت 2 معرفی به ادامه در. کنید استفاده
 

 کودکان برای گوگل موتور 
 

Ki سایت d Rex صفحه محیط. است ها بچه برای گوگل سفارش ی جوی  و جست موتور  درواقع 
 موتور  این. (محافظ دایناسور  یک با) است کودکانه مدادشمعی یا مدادرنگی نقاش ی مانند درست اصلی
 در سعی املقدور  حتی و کند می استفاده امن و اخالقی جوی  و جست های شیوه از جو و جست
 .کند می کودک برای نامناسب مطالب فاقد شکلی به نتایج تمام نمایش

Ki d Rex است هرزه کلیدی کلمات و نامناسب های سایت حاوی  ویژه داده پایگاه یک دارای همچنین 
 .کند می کمک بیشتر آلودگی از عاری  و تمیز نتایج نمایش به که

Q ui سایت nt ura f or  ki ds جوی  و جست سایت، این. شود می اداره و پشتیبانی یاهو توسط 
 جست کار شما کودک است کافی. دهد می نمایش کاربر به کلیدی کلمه از استفاده با را جالبی تصویر

 کلیدی کلمات از یک هر با را آن سپس و کرده شروع متن جعبه در کلیدی کلمه کردن وارد با را وجو
 . کند اصالح یا تغییر دهد، می نمایش او به وجو جست موتور  که

 
Q ui nt ura توجه تاکنون  موضوع این به است ممکن. دهد می نمایش نتیجه پنج صفحه هر در 

 پیش از جو و جست دسته پنج به را شما اطراف، های آیکون  روی کردن کلیک اما باشید، نکرده
 .بازی  و (سرگرمی و تفریح) ورزش ی حیوانات، تاریخ، موسیقی، :کند می هدایت شده تعیین
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 8 ویندوز  راهکار
 

 ساخت به والدین، نیاز و نگرانی رفع برای افزارها نرم تولیدکننده مختلف های شرکت همچنین
 توسط شده انجام امور  بر توانند می آنها کمک به والدین که کردند اقدام کودکان برای ایمنی امکانات
 .باشند داشته نظارت کودکان

 
 در را امکاناتی ،8 ویندوز  در مایکروسافت شرکت موضوع، این حساسیت به توجه با و دلیل همین به

 روی نظارت بر عالوه و بپردازند شان فرزندان کنترل  به راحتی به بتوانند تا داده قرار والدین اختیار
 فعال برای. کنند اعمال افزارها نرم و اینترنت از استفاده در را هایی محدودیت شان، فرزندان فعالیت
Fam i قابلیت سازی  l y Saf et y ایجاد خود فرزند برای را جدید کاربری  یک باید 8 ویندوز  در 
 موردنظر تنظیمات اعمال به نهایت در و کرده فعال را مذکور  قابلبت کاربری  این روی سپس کنید،
 U      بخش در و مراجعه پانل کنترل  به باید ویندوز  در جدید کاربری  ایجاد برای ابتدا. بپردازید آن روی

ser  Account s، گزینه روی Add a user جدید کاربر اطالعات کردن وارد از پس. کنید کلیک 
Iعبارت کنار مارک چک عالمت سازی  فعال با باید s  t hi s  a chi l d’s  account? مشخص 
 .کنید کنترل  را آن های فعالیت و محدود را کاربر این دارید قصد که کنید

 
User بخش به سپس بروید، پانل کنترل  به باید جدید کاربری  ایجاد از پس  Account s  and 

Fam  i l y Saf et y نهایت در و رفته Fam  i l y Saf et y کنید کلیک را. 
 اعمال برای. شود می داده نمایش شما برای عامل سیستم در موجود کاربران از فهرستی بخش ابن در
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. بپردازید دلخواه تغییرات اعمال به جدید صفحه در و کرده کلیک آن روی کاربر هر به مربوط تغییرات
 و فعال و کنترل  قابلیت کردن غیرفعال و فعال از عبارتند بخش این در انتخاب قابل تنظیمات برخی

 .کاربر های فعالیت از گزارش ایجاد کردن غیرفعال
 وب فیلتر

 یا ها سایت برخی به دسترس ی اجازه اینترنت، از فایل دانلود و ها سایت به دسترس ی محدودیت اعمال
 .است بخش این در استفاده قابل امکانات جمله از ها سایت برخی به دسترس ی کردن مسدود

 
 

 زمانی محدودیت
 

 به بخش این امکانات جمله از افزارها نرم یا اینترنت رایانه، از استفاده برای مجاز زمان مدت تعیین
 .شود مشخص... و هفتگی روزنه، صورت به تواند می ها محدودیت این. رود می شمار

 
 بازی  محدودیت

 
 شما اختیار در بخش این در که است امکاناتی از رایانه روی ها بازی  اجرای عدم یا اجرا مجوز  ارایه
 .گیرد می قرار

 
 برنامه محدودیت
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 کمک بخش از توانید می باشد، اجرا قابل فرزندانتان توسط افزارها نرم برخی ندارید دوست اگر

 .بگیرید
 

 ها فعالیت گزارش مشاهده
 

V i صفحه، این در دسترس ی قابل های بخش دیگر از ew act i vi t y report s است. 
 
 گزارش قالب در را کاربر توسط گرفته صورت های فعالیت جزییات توانید می گزینه این از استفاده با

 از استفاده احتمالی خطرات از تا کنید کنترل  را خود فرزندان ترتیب این به و کرده مشاهده هایی
 .باشند امان در اینترنت و رایانه

 
 
 

  مجازی  فضای در فرزندان فعالیت بر بیشتر نظارت برای راهکارهایی

 

 شلوغی و صدا و سر شدت از خانوادگی، های جمع در که هایی سال از ایم نشده دور  چندان هنوز 
 سوی  از گاهی موبایل از استفاده حتی و نبود ها گوش ی در خم چندان ها سر !رسید نمی صدا به صدا
 تمام تکنولوژی، عصر به معروف روزهای این در دقیقا حاال اما. گرفتمی قرار مذمت مورد ترهابزرگ
 . ندارد هم جوان و پیر و کوچک و بزرگ. دارند تبلت یا و هوشمند گوش ی هاخانواده افراد
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 یا بازی  یک درگیر توانندمی افراد متمادی روزهای بلکه ساعت، چند یا دقیقه چند برای فقط نه
 گره افراد زندگی لحظه لحظه با هابرنامه این حضور  که طوری. باشند اجتماعی های شبکه در فعالیت
 دیگر، سنی گروهای از بیشتر نوجوانان و کودکان سنی، وسیع طیف این میان در اما. بخورد

 این که چرا. دارد بررس ی و مطالعه به احتیاج اینترنت و تبلت و موبایل از شاناستفاده و حضورشان
 هاهمین که دارند کمتری  سواد و انتخاب قدرت ،آگاهی تجربیات، دیگر سنی های گروه خالف بر قشر

 . بردمی باال را شان پذیری  آسیب
 نیست خاک و آب این از

 قرار ما کودکان و ما دستان در و شودمی ما خاک وارد آب سوی  آن از روزها این که ابزارهایی
 اگر. است نگرانی اول  نقطه جا این. نیست ما دین و فرهنگ با متناسب شان اولیه مبنای گیرد؛می
 کسب را هاآن از استفاده فرهنگ باید حداقل کنیم، سازی  بومی را هابرنامه این از خیلی توانیمنمی

 تواندمی هم که است چاقو شبیه درست ما زندگی از حیطه این. دهیم آموزش مان خانواده به و کنیم
 ابزار و اینترنت حاال !جان آفت بشود و بگیرد را کس ی جان تواندمی هم و انداز راه کار و باشد مفید

 تهدیدی و کندمی غلبه مثبتش بعد بر آن منفی بعد نشوند مدیریت درست اگر ما دست در هوشمند
 چه خانواده مدیران عنوان به مادر و پدر چیست؟ راهکارها اما. ما جامعه و ما برای شودمی محسوب
 دهند؟ انجام باید را کارهایی
 !نیفتیم دیجیتالی شکاف در :اول 

 اطرافشان جهان شناخت برای که زیادی کنجکاوی  و بیشتر فراغت علت به نوجوانان و کودکان
 نکته این. شوندمی مسلط دیجیتال وسایل به والدین از ترسریع و دارند باالیی یادگیری  سرعت دارند،
 یاد دیجیتالی شکاف به آن از که جایی تا درگیرند آن با جهان تمام در بلکه نیست ایران در فقط شایع

 به آنها با هم ما شاید توجه کمی با که دانندمی عواملی را شکاف یا فاصله این علت اغلب. کنندمی
  :مانند باشیم؛ موافق پدیده این منشا عنوان

 فضاها این با والدین آشنایی و یادگیری  برای مناسب شرایط نبودن فراهم -1
 فرزندان به اندازه از بیش اعتماد -2
 فرزندان به بخش ی آگاهی اهمیت به والدین تفاوتی بی -3
 کودکان و نوجوانان شناخت و کنجکاوی  یروحیه -4
 مجازی  فضاهای اتتأثیر و اهمیت از والدین اطالع عدم -5

 هاییناهنجاری  ساز زمینه عوامل این !کنید؟می حس خود زندگی در را شده یاد موارد از مورد چند
 . کنیم مشاهده مانفرزندان سرنوشت و آینده در زود یا دیر را آن نتایج است ممکن که هستند
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 !همیشگی همان :دوم
 !فرهنگ !بیشتر وجودش بر اصرار و شودمی ترپررنگ زندگی سبک و فرهنگ اهمیت اینجا هم باز
 زمینه هر در فرهنگ آموزش و سازی  فرهنگ. کندمی بازی  را اساس ی نقش مشکالت اغلب در که چیزی 

 ما ناخواسته یا خواسته. است اجتماعی یا فردی زندگی از بخش آن برای شدن قائل اهمیت معنای به
 که است بهتر پس. هستیم هوشمند وسایل و مجازی  فضای نام به ای ناخوانده میهمانان میزبان امروزه

 در را آن از استفاده صحیح فرهنگ و کنیم هزینه زمان آن با آشنایی برای و بگیریم جدی را آن
 .کنیم نهادینه خانواده
 مهربان اما مقتدر :سوم
 تا شودمی باعث فرزندان و هاآن میان در والدین اقتدار و مدیریت حس عین در دوستی حس ایجاد

 صورت در و نکنند استفاده سوء فرزندان ندارند؛ آگاهی آن به نسبت والدین که فضاهایی در
 یدوستانه رابطه گیری  شکل. کنند مطرح مادر و پدر با را آن مجازی، فضای در مشکل مشاهده
 گره هم حقیقی و روزمره زندگی در بلکه مجازی  فضای برای فقط نه متقابل اعتماد با همراه دوطرفه
 . شوند کور  هاآن از بسیاری  گذاردنمی و کندمی باز را مشکالت از بسیاری 
 بگیریم یاد باید :چهارم
  که چرا شودنمی والدین خود یادگیری  جایگزین اما است درست خود جای در باال موارد

ا
 ما این نهایتا

 ابزار این پیشرفت با خوشبختانه. باشیم داشته نظارت ما فرزندان هوشمند وسایل بر باید که هستیم
 که هستید شاغلی افراد دسته آن جزو  هم شما اگر. است شده هموار نیز هاآن یادگیری  های راه

 اینترنت مرورگرهای از یکی است کافی. نباشید نگران ندارید آموزش و کالس برای زیادی فرصت
 از آنچه هر آموزش جوی  و جست به گوگل مانند جستجویی موتورهای در و کنید باز را کامپیوترتان

 خودشان تمرکز زیادی اینترنتی مجالت و هاوبالگ ها،سایت. باشید دانید نمی آن ابزار و مجازی  فضای
 را انتقادی تفکر و مطالعه مهارت باید باالتر و ترعمیق نگاهی در اما. اندداده قرار بخش این در را

 .کنیم منتقل هم فرزندامان به و بیاموزیم
 پیش دست :پنجم
 که دهیم پیشنهاد مان فرزندان به و بگیریم پیش دست اینترنت از استفاده زمینه در والدین ما باید

 پیشنهاد را هاییبرنامه. کنند انتخاب را چیزی  چه مجازی  فضای هایجذابیت و هاسرگرمی همه میان از
 یا ها برنامه به نسبت حداقل یا باشد داشته دنبال به هاآن برای آموزش ی سرگرمی، عین در که بدهیم
 نه باشد فعاالنه باید فرزندان کنار در حضور  این. باشد کمتر ش های آسیب دیگر های بازی 
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 بازی  سایر هایجذابیت شعاع تحت تا باشد شده انتخاب مطالعه با باید پیشنهادی برنامه و منفعالنه
 .نگیرد قرار هاآن انتخابی هایسرگرمی و

 نظارت پیمانه :ششم
 الزم پس. کندمی تاکید آن بر هم مقدس شرع و کرد جلوگیری  احتمالی خطر از کندمی حکم عقل
 بر نظارت در افراط نه که باشیم ای میانه راه دنبال به صدا و سر بی کارزار   این در که است

 شد خواهد باعث و کرده حساس ما به را هابچه تنها کردن تجسس. آن در تفریط نه و باشد فرزندان
 به هم با متقابل دوستی هموار راه همان در باید. بگیرند گارد ما کارهای جنس این به نسبت هاآن

 نظارت های شیوه. کنیم آگاهشان و بدهیم هاآن به را الزم هشدارهای خطر، مواقع در و رسید نتیجه
 .است متفاوت مختلف، هایزندگی سبک به بسته مختلف های خانواده بر

 کنیم شانآگاه :هفتم
 شکل دوستی و صدق سر از افراد همه و هامحیط همه که شویم یادآور  فرزندانمان به باید

. نیست خطرات یادآوری فقط بخش ی آگاهی و دارد وجود خطر همیشه بدانند باید کودکان. اندنگرفته
 .داشت توانمی فضا این از که باشد مفیدی های استفاده و مثبت نکات یادآوری تواند می بلکه

 
 برگردیم خانه به :هشتم

 در شان تبلت و موبایل و اینترنت از فرزندان شده ریزی  برنامه و قانومند هایفعالیت میزان هر به
 مادرها و پدر آرامش و شودمی انجام ترراحت کردیم یاد آن از که نظارتی شود، انجام خانه محدوده

 از قسمتی کامپیوتر گرفتن قرار برای نقطه بهترین خانه مختلف نقاط میان از. شودمی تأمین بیشتر هم
 . باشد مشاهده قابل راحتی به مانیتور  که طوری به است پذیرایی یا هال
 خانه تا مدرسه از :نهم
 حل راه بهترین درس هایکالس در تبلت و موبایل از استفاده ممنوعیت تکنولوژی رشد سرعت با

 از غیر در و شود تبیین کودکان برای آموزش ی کادر توسط هایی چهارچوب و محدوده باید بلکه. نیست
 که است داده نشان مختلف تحقیقات. شود ممنوع کالس در ها تبلت از استفاده معین موارد

 افت باعث درس هایکالس در آموزش از غیر های زمینه در تبلت و موبایل مانند وسایلی از استفاده
 آموزش ی نظام هم باز اینجا. است آورده پایین را هاآن یادگیری  و است شده آموزان دانش تحصیلی

 دنیای جذب نه و شوند زده درس از آموزان دانش نه تا کند پیدا میانه راهی ترسریع هرچه باید
 عوارض از هاسایت مطالعه کردن جایگزین و کتاب فراموش ی !شوند هوشمند ابزارهای و اینترنت
 .است چنینی این هایپیشرفت با آموزش ی رنظام نبودن همگام
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 هست خدا هم اینجا :دهم
 یقین آن به سالیبزرگ در تا کنیم درونی و دهیم توضیح طوری کودکانمان برای را مهم این باید
 و خوانندمی که باشند تصاویری  و مطالب و جستجوها کننده نظارت خودشان و باشند داشته

 .شد خواهد حل مشکالت از خیلی صورت این در. بینندمی
 
 

 کودکان روح و جسم بر ایرایانه هایبازی  نامطلوب تاثیر
 خشونت و انزوا تا چشم تنبلی و چاقی از

 

 اس پی تبلت، موبایل،. است گجت یک نور، شاخه یک جای شهر کودک هر دست دیگر روزها این
 ...و پی

 ساعتها را او که دارد جذابیت آنقدر و برده انیمیشن و بازی  سرزمین به را کودک که هاییتکنولوژی
 به. دیگر چیز نه و است تکنولوژی تنوع خواهدمی  شما از که چیزی  تنها او کند، میخکوب ساعتها و

 به و میکند روشن را رایانه زمان یک میکند، اس پی هوای گاهی کند، می طلب تبلت موبایل، جای
 دیگر. هاستصندلی و مبل میان شدن جا به جا میدهد نشان خودش از که تحرکی تنها منوال همین
ی و فوتبال و پارک توی  بدوهای بدو هوا، به گرگم از خبری  یل   والدین که هم زمان هر !نیست بازی  ل 
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 به و شوند می جمع هم دور  دوباره یا و شوند می خسته زود کنند، می تحرک کمی به وادار را ها بچه
 ناراض ی چندان هم والدین برخی رسد می نظر به. کنند می اکتفا بازی  فالن ورژن  آخرین کردن ردوبدل
 از خبری  چون  شود، می برگزار تر آرام ها مهمانی. آید می در صدایشان قبل از کمتر ها بچه. نیستند

 سرشان و شوند می جمع جا یک همه. نیست وارمسلسل سواالت از خبری . نیست کودکانه بدوبدوهای
 ... ساعتها و ساعتها. کنند می خم هایشانگجت روی را

 این تأثیر و اینترنتی های بازی  و هاگجت از افراطی استفاده شناس ی آسیب قصدمان بخش این در
 . دارد فراوان تحرک به نیاز و هست رشد ابتدای در که جسمی. است کودک جسم بر تحرک عدم

 :کودکی دوران در قدی رشد
 رشد میان این در...  و تحرک تغذیه، نوع رشد، هورمون  دخیلند؛ کودک رشد در متنوعی فاکتورهای

 سنین حدود پسران در و سالگی 17 تا 16 سنین در دختران در که هااستخوان طولی رشد یعنی قدی،
 ناچیز و کند بسیار قدی رشد سال و سن این پس. است تحرک تأثیر تحت شود،می تمام سالگی، 18

 هاگجت روی شدن خم و نشینی جا یک به تحرک، جای به سنین این در امروزی  کودکان اغلب. است
 در چندانی تأثیر دیگر اما خوبند چه اگر رشد، سنین از پس بسکتبال، و والیبال بنابراین. مشغولند

 قرار استخوانهایش طولی رشد مسیر در کودک که زمانی است بهتر. داشت نخواهند کودک قدی رشد
 کودکی در ورزش و تحرک این، جز به. باشیم داشته ورزش و تحرک جهت مدونی برنامه او برای دارد،
 . گیرد می بزرگسالی در را هااستخوان شکنندگی جلوی 
 :قلبی بیماریهای خطر و تحرکی کم

 ورزش که کودکانی که است این حقیقت اما «گیرهنمی کلسترول که بچه» :بگویید خودتان با شاید
 ناش ی تحرکی   کم که بدانید نیست بد. هستند قلبی های بیماری  معرض در دیگران از بیشتر کنند نمی
 دیابت و چاقی خون، فشار کلسترول، رفتن باال باعث کامپیوتری، های بازی  از حد از بیش استفاده از
 و مادربزرگ که شود می ییهابیماری  درگیر ما معصوم کودک که گذردنمی چیزی . شود می بزرگسالی در

 . نبودند رو  روبه آن با هم سالگی هشتاد هفتاد سنین در هایمان پدربزرگ
 جهانی معضلی چاقی؛
 آمار هم ایران در برند، می رنج وزن اضافه از که هستند دنیا در کودک میلیون  42 آمار، طبق
 ایران در کودکان درصد س ی از بیش که شود می گفته و است افزایش حال در چاقی به مبتال کودکان

 5 از بیش روز در که کودکانی شود می گفته که است حالی در این. گیرند می قرار هاچاق دسته در
 چاقی و وزن اضافه به ابتال معرض در بقیه از بیش کنند می تلوزیون  دیدن صرف را خود وقت ساعت
 جهش دوره آن به که هستند، چاقی خطر معرض در بیشتر سنی های دوره بعض ی در کودکان. هستند
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 چاقی بحرانی دوره در سالگی 17 تا 12 سنین در نوجوانان و سالگی 6 تا 4 سنین در گویند؛ می چربی
 . برند می سر به

 کنیم، نگاه مدرسه به ورود از پیش یا تابستان، در خصوصا کودکان، اغلب روزانه برنامه به اگر
 زمان این شود،می...  و هاگجت با کار ای،رایانه هایبازی  تلوزیون، دیدن صرف آنها زمان بیشترین
 از سرشار که نامناسب تغذیه برنامه کنار در چنینی این تحرک عدم و است ساعت 5 از بیش بسیار

 . دارد دنبال به را عواقبی و شده کودکان چاقی باعث است، فودیفست غذاهای
 :چشم تنبلی

 رشد دارای تکامل، به رسیدن تا پایین سنین در کودکان چشم که؛ است آمده چشم تنبلی تعریف در
 اگر. بیفتد اتفاق متناسب و همزمان چشم دو هر در بایست می تکامل در سرعت این و است سریعی

 چشم و ببیند طبیعی طور  به چشم یک و نرود پیش همزمان شکل به چشم دو هر در اتفاق این
 . است افتاده اتفاق چشم تنبلی اختالل باشد، داشته فاصله سالم چشم با نمره چند دیگر،
 خود خودی به ای رایانه های بازی  که گفت باید چشم تنبلی در آن نقش و ای رایانه بازیهای مورد در

 ضعیفی باعث نهایت در که کنند می وارد آنها به زیادی فشار اما شوند نمی چشم تنبلی ایجاد باعث
 دلیل به هایشان چشم یا شوند می چشم ضعیفی دچار که زمانی کودکان. شوند می کودک های چشم

 دست با را آنها شده، چشم قرمزی  دچار شود، می آسیب دچار هاگجت با کار یا تلوزیون  زیاد تماشای
 . کنند می کمتر گجت یا تلوزیون  کامپیوتر، مانیتور  به را خود فاصله مدام و دهند می فشار
 و شود می چشم خستگی و خشکی باعث مستمر، شکل به تلوزیون، تماشای و بازی  حین نزدن، پلک

 . است آن عوارض از تهوع حالت و سرگیچه
 هاگجت و ای رایانه های بازی  از استفاده زمان
 استفاده ها بازی  و وسایل این از روز در ساعت دو از بیش نباید کودکان کارشناسان ی گفته طبق
 از پس کودک و باشد دقیقه 30 تا 20 از بیش نباید رایانه میز پشت نشستن میزان همچنین. کنند

 . بپردازید تحرک و بازی  به باید زمان، این گذران
 ای رایانه های بازی  از استفاده روحی تأثیرات

 خشونت :الف
 همه زود خیلی. نگذشت کامپیوتری  های بازی  به نسبت مسئوالن و والدین خیالی خوش از زیادی زمان

 ضمیر در را پیام آن زود خیلی کودک که است پیامی و محتوا حاوی  ای رایانه بازی  هر که دریافتند
 بازیها، پیامد اولین. زد خواهد ها بازی  شخصیتهای از تقلید به دست و پذیرفت خواهد خود ناخودآگاه

 حق والدین خارجی نظارت بدون  نوجوان و کودک اگر. است "خشونت" جنگی، های بازی  خاصه
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 های آسیب درگیر ناخواه خواه باشد، داشته را بازی  گونه هر انجام و ها گجت از رویه بی استفاده
 . شد خواهد هم آنها
 درونگرایی و انزوا :ب

 و است کرده خلوت رایانه گوش ی، تبلت، یک با کودکی هر نیست؛ جمعی دسته بازیهای از خبری  دیگر
 با اجتماعی ارتباط برقراری  در کودکان این. پردازد می جان بی انیمیشنهای و خود انفرادی بازی  به

 و کامپیوتری  بازیهای از رویه بی استفاده پیامد خشم، و درونگرایی انزوا، هستند؛ ناتوانی دچار دیگران
 . است همساالن اجتماع از گزیدن دوری
 کودک ذهن زدن گول  و تحمیق :ج

 ها بازی  این. شود می کودک در مغز خوردن گول  و حماقت باعث کامپیوتری  های بازی  از استفاده
 اعتماد و شود می کودکان در مغزی  هایسلول  زدن گول  سبب آنها در تداخل و دسترس ی عدم دلیل به
 های بازی  انجام و ارتباطی فضای از آنها کردن دور  دلیل به همچنین. آورد می پایین را آنها نفس به

 . شود می کودک در فردی و اجتماعی های مهارت رشد عدم باعث ارتباطی، و جمعی دسته خالقانه
 اعتیاد و تحصیلی افت :د

 هر در دیگر. کنند می پیدا اعتیاد آنها به افراد زود خیلی که است این ای رایانه های بازی  خاصیت
 خواب گاهی. پرورانند می را مجازی  مانع فالن از عبور  و مرحله فالن گذراندن ذهنی دغدغه زمانی،
 می تحصیلی افت سبب آموزان، دانش میان در امر این. دهندمی قرار تأثیر تحت نیز را فرد راحت
 .شود
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 نوجوانان و کودکان در اینترنت و رایانه ، تبلت از استفاده مضرات و فواید

 
 و اخالقی تربیت و است شده پیچیده و سخت بسیار کاری  فرزندان تربیت امروز، ماشینی دنیای در

 .طلبد می را عزیز والدین فراوان تالش و همت نوجوانان، و کودکان اسالمی
 استفاده و موبایل و تبلت وجود ، دارد وجود کودکان صحیح تربیت راه سر بر که مشکالتی از یکی

 نیز جهانی شبکه و اینترنت به وسایل این بیشتر اینکه ضمن باشد، می وسایل این از کودکان فراوان
 .باشند می متصل

 هایی فعالیت چه ی اجازه که بدهند یاد خود فرزندان به باید والدین اینترنت و تبلت از استفاده در
 وجود ای ساده بسیار آموزش ی های بازی  و ها افزار نرم. باشند دور  باید هایی فعالیت چه از و دارند را

 جذابیت سال هفت تا سه کودکان برای کوتاه های انیمیشن و موسیقی رنگی، تصاویر با که دارد
 می زیاد کودکان در بازی  و کامپیوتر با کار یادگیری  به میل سالگی هفت تا چهار حدود از. دارند فراوانی

 .کنیم صحبت ها بچه برای کامپیوتر و اینترنت از استفاده اصول  درباره باید سنین همین در. شود
 اجرا اینترنت از استفاده جهت محکمی و مشخص قوانین باید نیز دبستانی کودکان برای چنین هم
 .کنیم
 موضوعات  سر بر والدین با فرزندان ی طلبانه استقالل های جدال و جنگ ، نوجوانی به ورود با

 از نظارت بدون  و دلخواه و  آزادانه استفاده درخواست ها آن از یکی که شود می شروع مختلف
 .است اینترنت
 هر به  اینترنت و ترکامپیو  از فرزندانشان اینکه از والدین از برخی !است هشدار سن ، سن این
 احساس ، شوند می وارد ها بالگ و ها سایت انواع در و کنند می استفاده محدودیت بدون  و  میزان
 از مرز  و حد بی استفاده از ناش ی صدمات که هستند غافل مهم موضوع این از آنها ولی کنند می غرور
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 باعث و کرده بروز فرزندانشان در نوجوانی دوره اول  سال دو یکی در و زمان مرور به رایانه و اینترنت
 .شد خواهد ها آن در رفتاری  و اخالقی مشکالت ایجاد

 نظیر سودمند  های عالیتف انجام ر منظو  به نوجوانان و کودکان برای بزرگ مکانی تواند می اینترنت
 به اوقات گاهی مفید و بزرگ مکان همین ولی باشد...  و دوستان با صحیح ارتباط ، سرگرمی آموزش،

 .سازد می جدی مشکالت دچار   ا هار آن آینده زندگی و شده تبدیل ها بچه برای خطرناک محلی
 :محترم والدین به پیشنهاد چند
 دهید آموزش استعدادشان شکوفایی منظور  به را اینترنت از استفاده نحوه خود فرزندان به

 بگذارند اشتراک به دیگران و شما با را اینترنت از صحیح استفاده تجارب  که کنید تشویق را ها بچه
 سایر و خانواده اعضای و  خود همراه یا منزل   تلفن شماره و آدرس هرگز که  کنید تاکید ها آن به

 نکنند اعالم اینترنت در را خود شخص ی اطالعات
 را ناپاکی و پاکی و نادرستی و درستی بین تفاوت ها آن به پس است واقعی دنیای از تصویری  اینترنت
 دهید آموزش
 دهید آموزش فرزندان به را اینترنت در دیگران حقوق  رعایت

 سفارش آنها به همچنین و کنند مشورت شما با اینترنتی دوستان انتخاب در که کنید تاکید آنها به
 نیست صحیح شود می مطالعه اینترنت در که هرچیزی  که کنید

 و ها افزار نرم از استفاده با را خود فرزندان  های فعالیت  توانند می محترم والدین همچنین
 .کنند فیلتر را بخش زیان یا اخالقی غیر های سایت از بعض ی و کنند کنترل  موجود  امکانات
 ها بازی  این که کرد دقت باید برند می لذت کامپیوتری  های بازی  از سن این در ها بچه بیشتر
 همچنین. نرسد روز شبانه در ساعت دو از بیش به آنها از استفاده زمان و باشد کودک سن متناسب

 به بدهد تحویل شما به را رایانه یا و تبلت باید زمانی چه اینکه درباره کند بازی  به شروع اینکه از قبل
 .دهید هشدار او

 برای اینترنت و موبایل گوش ی از استفاده برای را هایی محدودیت و باشند الگو خودشان باید والدین
 .ببرند لذت خانواده کنار در بودن از وسایل این از استفاده جای به و شوند قائل خود

 آنها به را ها بچه از مراقبت و نکنید لتبدی ها بچه الکترونیکی پرستار به را گوش ی و رایانه و تبلت
 کننده سرگرم و جذاب های سایت انواع و ای رایانه های بازی  رنگارنگ های زیبایی اینکه کما. نسپارید

 .باشد می بار زیان فرزندانمان آینده برای که باشند می فراوانی اخالقی مشکالت دارای خود دل در
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 کودکان برای ویدئویی های بازی  از درست استفاده

 
 اما. است نیاز بازی  دستۀ یک و 2 استیشن پلی مثل دستگاه یک به ویدئویی های بازی  انجام برای کودک

 های بازی  که دارند اعتقاد منتقدان از بسیاری . داد انجام ویدئویی های بازی  توان می نیز کامپیوتر با
 می صحبت ها بازی  این مثبت جنبۀ دربارۀ کس ی کمتر و زنند می آسیب جوانان و نوجوانان به ویدئویی

 کند
 ساخته کودکان برای ها بازی  این. دارند جنس ی محتوای و هستند خشن محبوب، های بازی  از بسیاری 
 سن با متناسب و خشن غیر بازی  صدها. کنند پیدا دسترس ی آنها به کودکان است ممکن اما اند نشده

 نیستند محبوب خشن، های بازی  اندازۀ به ها بازی  این اما دارند وجود کودکان
 مانند نیز ویدئویی های بازی . هستند خود کودکان در ویدئویی های بازی  مدت دراز آثار نگران والدین
 تحریک حد از بیش را مغز حس ی های بخش زیرا هستند کننده وسوسه کودکان مغزهای برای تلویزیون 

 .کنند می
 صرف را خود بیکاری  اوقات همۀ آنها از بسیاری  شود داده انتخاب حق پسران، ویژه به کودکان به اگر
 9 متوسط طور  به کودک هر خانواده، و رسانه ملی مرکز پژوهش براساس. کنند می ویدئویی های بازی 

 می تلویزیون  نیز بیشتر یا ساعت 25 حدود که حالی در دهد، می انجام ویدئویی بازی  هفته در ساعت
 کند می کار کامپیوتر با نیز را ساعاتی و بیند

 دهند می انجام ویدئویی های بازی  کودکانشان وقتی که گویند می والدین از بسیاری  این، بر عالوه
 را بازی  کند می سعی مادر یا پدر که وقتی. اند شده هیپوتیزم رسد می نظر به و کند می تغییر رفتارشان
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 رو  روبه بزرگی مشکل با والدین. برم دیگه مرحلۀ یه بذار فقط :شنود می را آشنا جملۀ یک کند متوقف
 های بازی  با که حالی در کند، ها فعالیت سایر یا تکالیف انجام صرف را وقتش باید کودک زیرا هستند

 کم او نمرات و بیند می آسیب کودک تحصیلی پیشرفت نتیجه، در. کند می تلف را خود وقت ویدئویی
 شوند می

 مثبت بازیهای رایانه ای:ویژگیهای 
  چرا

ا
 های جنبه ویدئویی های بازی  دهند؟ انجام ویدئویی های بازی  داد اجازه کودکان به باید اصال

 کنند نمی اشاره آنها به منتقدان که دارند نیز مثبتی
. کنند آشنا فناوری و الکترونیکی های رسانه با را کودکان توانند می ویدئویی های بازی  اینکه نخست
 با باید پس دارد، سروکار کامپیوتر یا خودپرداز هدستگا مثل الکترونیکی وسایل با امروز، کودک

 آشنا کامپیوتر با باید سال سه باالی کودکان همۀ دلیل همین به. نهراسد آن از و باشد آشنا فناوری
 شوند
 و دست هماهنگی. دهند بهبود را چشم و دست هماهنگی است ممکن ویدئویی های بازی  اینکه دوم

 وجود با. است مفید ها فعالیت سایر و رانندگی کامپیوتر، موس با کردن کار توپ، با بازی  برای چشم
 دارد نیاز خاص ی مهارت به بازی  دستۀ کنترل  این،
 . دهند افزایش را ریاض ی های مهارت توانند می ویدئویی های بازی  اینکه سوم

ا
 ویدئویی، بازی  یک در مثال

 متنفرند ریاض ی از که کودکانی حتی. بروید بعدی مرحلۀ به تا آورید دست به خاص ی امتیاز باید
 بروند بعدی مرحلۀ به بتوانند تا کنند می محاسبه را خود امتیازهای مشتاقانه
 که کند بازی  دیگران با چگونه که گیرد می یاد کند، بازی  دیگری  فرد با کودک اگر اینکه سرانجام

 اجتماعی پیوند ایجاد برای راهی پسران، برای ویژه به ویدئویی های بازی . شود می محسوب مهمی مهارت
 شوند منزوی است ممکن دهند نمی انجام ویدئویی های بازی  که کودکانی و است
 چیست؟ ویدئویی های بازی  از استفاده برای مناسب روش پس
 کنید تعیین سنی محدودیت    •
 بازی  دستۀ توانند نمی کودکان این زیرا نیستند مناسب سال سه زیر کودکان برای کامپیوتری  های بازی 

 کارهای و کنند سپری  دیگری  طور  به را خود وقت باید آنها این، بر عالوه. کنند کنترل  خوبی به را
 دهند انجام دیگری 

 که اند نیافته رشد آنقدر هنوز  آنان های دست. بزنند صدمه خودشان به است ممکن خردساالن
 می انجام بازی  دستۀ کنترل  برای که تکراری  حرکات. کنند تحمل را ویدئویی های بازی  فشار بتوانند
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 بزنند آسیب خردساالن های دست های تاندون  به است ممکن شوند
 اما نشوند تکراری  حرکات از ناش ی فشار سندروم دچار تا باشند مراقب باید نیز بزرگتر کودکان حتی

 پذیرترند آسیب خردساالن
 کنید انتخاب کودک سن با متناسب های بازی     •
 به دهند، انجام را خود سن با متناسب های بازی  بتوانند است ممکن کودکان برخی سالگی 3 حدود در

 مراقب دارید، خانه در بزرگتر کودکان اگر. نیستند خشن که دبستانی پیش کودکان ویژۀ های بای ویژه
 نکنند استفاده آنها های بازی  از خردسال کودکان تا باشید
 محصوالت از که کنند می توصیه کنند می تولید آموزش ی های بازی  اسباب که هایی کارخانه برخی

 ویدئویی های بازی  برخالف اما هستند ویدئویی های بازی  مثل محصوالت این. شود استفاده تعاملی
 هستند مفید ها بازی  این. کنند می تقویت را ریاض ی و خواندن های مهارت خشن،

  کودکی اگر اما
ا
 ها بازی  این به است ممکن ندرت به باشد داده انجام واقعی ویدئویی های بازی  قبال

 .شود قانع
 کنید تعیین زمانی محدودیت    •

 کم را بدنی فعالیت است ممکن تلویزیون  حد از بیش تماشای مثل ویدئویی، های بازی  از زیاد استفادۀ
 ممکن کنند، بازی  تنهایی به طوالنی های ساعت کودکان اگر این، بر عالوه. شود چاقی باعث و کند

 نگیرند یاد را مناسب اجتماعی های مهارت است
 30 از بیش روزانه کودک نگذارید .اند ضروری  زندگی و تحصیل در موفقیت برای اجتماعی های مهارت
 از عبارتند ویدئویی های بازی  اساس ی مشکل دو. دهد انجام ویدئویی بازی  دقیقه
 شود می صرف ویدئویی بازی  برای که زمانی مدت

 ویدئویی بازی  محتوای
 

 را ویدئویی بازی  دهید بازی  اجازۀ کودک به اینکه از قبل. کنند کنترل  را عامل دو هر توانند می والدین
 می انتخاب بازی  کودک برای که وقتی .است مناسب کودک برای بازی  که شوید مطمئن. کنید بررس ی
 است متناسب کودک سن با بازی  که شوید مطمئن کنید،
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 !مقصرید شما مادر پدر،

 

 کند؟می انتخاب را یک کدام «بازی اسباب» و «موبایل گوش ی» بین فرزندتان
 یک امروزه داشت، وجود قبل دهه یک در کودک، تربیت برای که هاییدغدغه تمام کنار در
 از کودکان استفاده عدم یا استفاده همآن است؛ شده پیدا هم دیگر ذهنی مشغولیت و نگرانیدل

 یک و بزرگ قرمزرنگ توپ یک با که زمانی دارد، ماه هشت تنها که کسری . است روز هایتکنولوژی
 علت. میکند انتخاب را موبایل گوش ی والدینش، متعجب هایچشم جلوی  شود،می روبرو  موبایل گوش ی

 برای جذابش، چندان نه جنس و اشتیره و کدر رنگ با موبایل گوش ی که نیست این الزاما امر این
 موبایل، از والدین دائمی استفاده دلیل به است ممکن بلکه است، ترجذاب ماهه هشت کودکی
 کندمی جلب را کودک توجه که باشد آن از فیلم و عکس دیدن یا موسیقی، صدای شنیدن
 می. آشناست آن با خوبی به که دیده والدینش دست در آنقدر را موبایل گوش ی ساله، سه دو کودک

 اغلب در بنابراین !... و کند بازی  ببیند، فیلم و عکس بشنود، موسیقی آن با میتواند که داند
 وجود موبایل از استفاده در والدینش و کودک بین دائمی چالش ی دارد، وجود کودک یک که هاییخانه
 شگفتی دچار هاگجت از استفاده در خردسالشان فرزند مهارت تماشای هنگام والدین از ایعده. دارد

 ایعده. شودمی کودک هوش افزایش سبب تکنولوژی با کار معتقدند، و شوندمی زدگیذوق  و تعجب و
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 فرزندشان برای کم سنین در ارتباطی هایتکنولوژی از هداستفا دلیل یک و هزار به که معتقدند دیگر
 . مانندمی خود تصمیم این پای و است مضر

 
 کاذب نیاز احساس

 نیاز احساس همراه تلفن یک داشتن به چنین این کودکان چرا ایدکرده فکر خود با حال به تا
 ایحرفه ربات یک حتی یا سخنگو هایعروسک مختلف، هایکتاب فوتبال، توپ به چرا کنند؟می

 کودک که آنقدری  اما. دارند را خود خاص هایجذابیت هم آنها حال هر به دارند؟ کمتری  نیاز احساس
 درگیر ذهنش تراشد،می داشتنش برای دلیل یک و هزار و میکند پافشاری  همراه تلفن یک داشتن برای

 . نیست دیگری  چیز داشتن
 از را هدفشان اینکه با آنها. قائلند بازی  اسباب نقش همراه گوش ی برای کودکان که رسد می نظر به

 آن جانبی امکانات به ارتباط، از بیش اما میکنند، عنوان دوستانشان با صحبت همراه تلفن داشتن
 چند اما. کرد بندی طبقه گروه یک در را کودکان یهمه نیاز احساس توان نمی البته. کنند می نگاه
 دارد؛ وجود رابطه این در عمده دلیل

 شدیم پدر مادر، که روزی  :الف
 برای ایقوی  بسیار و جدی دائمی، الگوی  آنها که این به بیاورند ایمان و کنند باور  والدین که روزی 
 !بله. کرد خواهند فکر سالیقشان و عقاید عالیق، رفتارها، به تر جدی قطعا هستند، شانکودکان

 کم بسیار زمینه این در واقعی باور  اما کنند، می تقلید آنها از شانکودکان که دانندمی والدین همه
 آنگونه نه هستیم، ما که شوند می آنگونه ما کودکان » :گوید می که دارد وجود معروفی جمله. است

 انواع از استفاده در هایتانارتباط و فعالیت و زندگی که هستید والدینی اگر پس «خواهدمی دملان که
 ابزارها این به فرزندتان نیاز احساس برای دیگری  دلیل دنبال نباید شده، خالصه روز هایتکنولوژی

 اجتماعی های شبکه در حضور  به جمعی دسته هاینیکپیک و گردش و پارک جای به اگر. باشید
 و فامیل به زدن سر جای به اگر کنید، می پایین و باال را سایتها خواندن، کتاب جای به مشغولید،

 تلفن با هم خوردن غذا هنگام حتی و پرسید می وایبر و اتساپ و الین در را آنها احوال آشنا،
 برای و کند سرگرمش که دوستی داشتن برای اش،تنهایی از فرار برای شما کودک مشغولید، همراهتان

 خاصه ابزار، این از این یکی داشتن دنبال به بیاید، چشم به مستقل و بزرگ والدینش مثل اینکه
 . است زمینه این در دلیل مهمترین این و. بود خواهد موبایل گوش ی
 خواهممی هم من دارند همه :ب
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 باید هم من پس دارند، همراه تلفن...  و کالس های بچه همه آشنا، و دوست کودکان، یهمه وقتی
 برای پررنگی بسیار دلیل همراه، گوش ی داشتن برای کودکان ساده و صاف استدالل این. باشم داشته
 دلیل این با والدین. کنند ابزارها این از یکی خوشبخت صاحب را کودکشان زودی به که است والدین

 خواست به استدالل این با زود خیلی کند، کمبود احساس نباید و آید می بار ای عقده کودکشان که
 . دهند می در تن کودکشان

 باشم مستقل خواهممی :ج
می او. دهدمی شدن بزرگ و استقالل احساس کودک به شخص ی موبایل و کارت سیم یک داشتن

 در دائما یا بدوزد چشم دیگران دست به اینکه از باشد، داشته بزرگترها مثل هاییسرگرمی خواهد
 . کند بزرگی و استقالل اعالم میخواهد و شده خسته باشد مادرش و پدر موبایل از استفاده حال

 
 نشان چند و تیر یک :د

می قرار آن صاحب اختیار در زمان یک در و یکجا را همه که وسایل این متفاوت امکانات داشتن

 اوقات و تنهایی طوالنی هایساعت توانند می کودکان. است آن داشتن به عالقه یعمده علت دهد،
 . کنند پر آن های سرگرمی انواع با را خود فراغت

 تجارت و تبلیغ قربانیان :ج
 را کودک حرفهای جذاب صدایی با که سخنگویی گربه مشغولند، شانهایتبلت با که شادی کودکان

 راض ی اتفاق این از و پرسد می را مادرش و پدر احوال اش،شخص ی موبایل با که کودکی کند،می تکرار
 چندین روزانه که هستند تبلیغاتی...  و نوجوان کارت سیم و کودک کارت سیم تبلیغ و است خشنود و

 کودک. برسانند فروش به را خود محصوالت کنندمی تالش غیررسمی و رسمی جمعی های رسانه از بار
 واقع در. دهدمی پرورش خود در را ابزار این داشتن به نیاز احساس تبلیغات این تأثیر تحت

 . است شده کشیده هم کودکی پاک سرزمین به اشدامنه گراییمصرف
 تکنولوژی از استفاده سن کاهش هایآسیب

 کوچکتر حتی و سال هشت زیر کودکان از درصد 40 حدود که است شده مشخص  تحقیق یک طی
 دو کودکان که معتقدند متخصصان. کنندمی استفاده هوشمند های گوش ی و تبلت از کارها برخی برای

 خالقیت و مهارت این. ندارند جدید هایفناوری و تکنولوژی از استفاده به نیازی  هیچ ساله سه ـ
 از استفاده همچون  دیگری  مفید هایسرگرمی و کرده دور  وسایل این از را او چگونه که است والدین

 . کنند جور  کودک برای...  و خواندن کتاب بازی، طبیعت،
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 حقیقت با مستقیم تجربه
 دنیا با او مستقیم ارتباط به گرددبرمی زندگی، اولیه سنین در کودک خالقیت و تجربه یادگیری، تمام

 می زندگی آماده شود، می کردن بو و ملس شنیدن، دیدن، شامل، که ارتباط این از کودک. زندگی و
 خردسال، کودک که زمانی اما. شود می تأمین مسیر این از او خالقیت و ذهن جسم، رشد. شود

 خود زمان بیشتر بپردازد، اطرافش طبیعت و محیط با مستقیم ارتباط به بایست می که زمانی درست
 کارشناسان دیگر سوی  از». شود می نقصان دچار مراحل تمام در بپردازد، گجتها با کار به را

 تاثیر افراد ذهنی رشد بر هوشمند هایتلفن از ناش ی رادیویی هایفرکانس معتقدند
 تغییر بر اینترنت از استفاده تاثیر شناخت برای را آزمایش ی کالیفرنیا دانشگاه کارشناسان.گذارندمی

 استفاده تجارب با گروهی یکی. اندشده بررس ی گروه دو مطالعه این در. اندداده انجام افراد ذهن
 این مغز از که هاییعکس. داشتند را ابزار این زیاد کاربرد تجربه که دیگر گروه و تکنولوژی از اندک
 ابزار از بیشتر که کسانی اما داشتند یکسانی ذهنی عملکرد گروه دو هر داد نشان شد گرفته افراد

 و خواندن تمرکز، شامل سنتی هاییادگیری  هایمهارت ذهنشان بودند کرده استفاده الکترونیک
 «.کردمی محدود آنها در را نوشتن

 بیمار کودکان چاق، کودکان
 اما. است کودک سالم و جانبه همه رشد عوامل از یکی تحرک، و است رشد حال در کودک جسم
 و تحرک فرصت ای،یارانه هایبازی  و تلوزیون  هاساعت تماشای روز، هایتکنولوژی از استفاده
 کودکان تعداد. کندمی مشکل دچار جسمی رشد مسیر در را او و گیرد می کودک از را جسمی بازیهای

 .شود می بیشتر بازی، مثابه به های تکنولوژی از استفاده و تحرک عدم دلیل به روز به روز چاق
 فردی مهارتهای کاهش و اجتماعی بلوغ عدم

 بلوغ به هرگز باشد،...  و «کراش کندی» ،«خشمگین پرندگان» جنس از هایشهمبازی  که کودکی
 عدم انزوا، دچار او. یافت نخواهد دست است، یافته تکامل انسان یک نیاز که ارتباطی و اجتماعی
 .شود می...  و پرخاشگری  همساالن، با ارتباط مهارت

شنده
ُ
 :خالقیت ک

 خالقیت کاهش سبب تکنولوژی وسایل از زودهنگام و حد از بیش استفاده که معتقدند متخصصان
 حالی در دهد،می قرار آنها اختیار در آماده حاضر را چیز همه تکنولوژی که چرا شود، می کودکان در
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 در شود، سرگرم آن با خواهدمی که را آنچه بیاموزد باید کودک و گیرد می شکل کودکی از خالقیت که
 . منفعل نه و باشد داشته فعال نقش آن با بازی  یا ساخت
 تحصیلی افت و تمرکز عدم

 طوالنی مدت به و زودهنگام که کودکانی کردند اعالم خود تحقیقات طبق پژوهشگران و متخصصان
 در درس بر تمرکز توانایی آینده در هستند،...  و تبلت و موبایل با کار و تکنولوژی از استفاده حال در
 افت دچار و کنندمی عمل دیگران از تر ضعیف نوشتن و خواندن در آنها. شود می دیده کمتر آنها

 . شد خواهند تحصیلی
 تجارت و تبلیغ توسط کودک کنترل 

 است تبلیغاتی تأثیر تحت آنها ی تغذیه نوع گاه حتی تجارتند، و تبلیغ مظلوم قربانیان امروز کودکان
 تحقیقات از یکی طبق. شود می القاء آنها به...  و اجتماعی های شبکه ها،اپلیکیشن طریق از که

 داشته اثر کودکان غذایی های وعده و تعداد غذا انتخاب نوع روی بر اینترنتی های بازی  محققان،
 بازیها این طریق از هستند، کامپیوتری  و آنالین بازیهای دهنده ارائه که اینترنتی هایشرکت اغلب. است

 در محققان جدید، مطالعه در». کنندمی تبلیغ اند، دیده تدارک کودکان برای که را خود محصوالت
 فاجعه یک ها شرکت گونه این که اند رسیده نتیجه این به س ی دی واشنگتن، در تاون  جورج دانشگاه

 داده قرار تاثیر تحت را آنان خوراک و خورد نحوه زیرا آیند می شمار به کودکان جمعیت برای بزرگ
 که برسند نتیجه این به اند توانسته اند داشته کودکان گروه روی بر که تحقیقاتی با محققان.  اند

 پفک و چیپس نوشابه همچون  هایی وعده میان دنبال به بازی  از فراغت محض به کودکان این از برخی
 محققان ها، یافته ادامه در. اند کرده انتخاب را میوه آب و جات میوه فقط دیگر ای عده و اند بوده

 نظر در را کودکان سالمت خود تبلیغات در ها شرکت این از تعدادی که اند رسیده نتیجه این به
 انالین های بازی  و تبلیغات از توان می طرفی از. شود مقابله ها آن با جدی طرز  به باید و نمیگیرند
 به توان می روش این از. کرد استفاده کودکان توسط وعده میان بهینه انتخاب برای ها شرکت توسط

 که ای مطالعه در.  کرد استفاده کودکان در چنینی این های بیماری  و چاقی کاهش برای مؤثری  نحو
  «.گرفتند قرار آزمایش مورد ساله 10 و 9 بین آفریقایی کودک 30 حدود گرفت صورت

 نرم استبداد
 تحت آنها تغذیه حتی ذهن، جسم،. اند گرفته قرار مدرن  استبدادی تأثیر تحت ناخواسته ما کودکان

 انتخاب و تفکر قدرت به هنوز  آنها که حالی در است، اجتماعی های شبکه و هابازی  و تبلیغات تأثیر
 . اند نکرده پیدا دست صحیح
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 مادرها پدر برای خوب خبر یک

 

 باشید مجازی فضای در فرزندانتان مراقب افزارهانرم این با
 با توانیدمی کنید؛ منع اینترنت با شدن درگیر از را فرزندانتان که ندارد امکان وجه هیچ به اگر

 هم و کرده محدود نامناسب سایتهای به را هاآن دسترس ی هم خانگی فیلترینگ افزارهای نرم از استفاده
 شوید آگاه اینترنت از هاآن استفاده نوع و میزان از

 پیش سال ده همین شاید روزگاری . اندنکرده نامگذاری  ارتباطات عصر دلیلبی را حاضر عصر
 رضایت سختی با باید نت کافی در حضور  یا آپ دایل اینترنت از استفاده برای نوجوانان و جوانان
 فایوای گیرنده ابزار چند و فای وای مودم یک خانه هر در امروزه اما کردندمی جلب را خود والدین

 شودمی یافت... و هوشمند گوش ی تبلت، تاپ، لب از اعم
 

 به متصل هایتبلت با خود والدین چشمان برابر در نیز کودکان حتی هیچ؛ که نوجوانان و جوانان
 دهندمی جوالن اپیواتس و تلگرامی هایگروه در و گردندمی جدید هایاپلیکیشن دنبال به اینترنت

 
 استفاده نوع و میزان از هرچند که کنندمی استدالل گونه این روندی چنین برابر در والدین از بسیاری 

 که گفت صراحت به باید اما داریم شدیدی نگرانی خبری بی این از و خبریمبی اینترنت از فرزندانمان
 گرفت را اینترنت به فرزندان اتصال جلوی  تواننمی هاروز این دیگر
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 والدین نظارت افزاری  نرم کار راه
 
 نسبتا پاسخ خود افزار نرم دنیای خوشبختانه گفت باید نگران هایمادر و پدر این به پاسخ در

 با شدن درگیر از را فرزندانتان که ندارد امکان وجه هیچ به اگر و است داده معضل این به مناسبی
 به را هاآن دسترس ی هم خانگی فیلترینگ افزارهای نرم از استفاده با توانیدمی کنید؛ منع اینترنت
 شوید آگاه اینترنت از هاآن استفاده نوع و میزان از هم و کرده محدود نامناسب هایسایت

 
 فضای در دارند، مراقبت و کنترل  به نیاز واقعی دنیای در کودکان که همانطور  گفت باید واقع در

 با نوجوانان فراغت اوقات و خانه در کودکان وقت از زیادی بخش. بود هاآن مراقب باید نیز مجازی 
 بر دقیقی نظارت هاخانواده باید. شودمی سپری  هوشمند هایگوش ی و جدید هایتکنولوژی و ابزار

 باشند داشته مجازی  فضای در نوجوانان و کودکان فعالیت
 

  نیز را بسیاری  جدی هایچالش مزایایش همه علیرغم مجازی، فضای
ا
 و کودکان برای خصوصا

 را چیزهایی کنندمی مشارکت آنالین گسترده جهان در که حالی در کودکان. است کرده ایجاد نوجوانان
 به یا و شوندمی اینترنتی گفت و گپ هایاتاق وارد کنند،می مشاهده شده ارسال جهان این به که

 هاآن از واقعی جهان در که اجتماعی عناصر معرض در آیندمی در اجتماعی هایشبکه عضویت
 گیرندمی قرار نیز شود؛می اجتناب

 
 استفاده و نیست کودکان برای استاندارد و شده پاالیش فضای یک مجازی  فضای حقیقت در
. دهد قرار مختلف ناپذیرجبران هایآسیب معرض در را وی  تواندمی فضا این از کودک اصولیغیر

 ویا کند همراهی را هاآن والدین، از یکی که است زمانی کودکان برای اینترنت از استفاده موارد بهترین
 باشد شده لحاظ اینترنت از کودک استفاده از قبل خانگی فیلترینگ مانند حفاظتی موارد اینکه

 
  کدامند؟ آن افزارهای نرم بهترین چیست؟ خانگی فیلترینگ اما
 
 والدین به گزارش یا دسترس ی سازی  محدود از اعم مختلف شکل چند به توانندمی هاافزار نرم این

 گوش ی یا اندروید مخصوص هاافزار نرم این از برخی. کنند اعمال را فرزندان مصرف بر نظارت
 از هایی نمونه زیر در. اندشده طراحی ورایانه تاپ لپ یا ویندوز  مخصوص نیز برخی و لتتب و هوشمند



  

WWW.BALASARI.COM 105 

 

 به توجه با و خود نیاز بحس بر تووانند می محترم والدین که گردند می معرفی افزارها نرم این
 دهند قرار استفاده مورد و یافته را خود نظر مورد افزارر  نرم آنها قابلیتهای

 
 
 الگر کید
 را... و بوک نوت موبایل، رایانه، مدیریت برنامه، نصب با تا دهدمی افراد به را امکان این محصول  این
 از استفاده با. داد ایجاد زمانی ردیابی مورد در جزئیات با را همراه آنالین گزارشات و گرفت اختیار در
 کنند،می کار ترکامپیو با چقدر (نظر تحت پرسنل یا و فرزند) کاربر فهمید توانمی افزار نرم این

 و زمانی یابی رد همراه، تلفن در استفاده مورد مخاطبین بیشترین شده، استفاده هایبرنامه لیست
 نمود کنترل  را... و دور  راه از ترکامپیو و موبایل نظارت آنالین، مانیتورینگ کاری، محیط

 
 دانلود و افزار نرم عملکرد با آشنایی

ht t ps: //www.cyberpol i ce.i r/l earni ng/35431 
 
 نت آی
I دیگر افزار نرم  net  این از استفاده با. داراست را دور  راه از فرزندان کنترل  امکانات که باشدمی 
 و. شد مطلع اینترنت و رایانه از استفاده هنگام در فرزندان هایفعالیت تمامی از توانمی افزار نرم
 عملکرد با آشنایی. نمود محدود را هادسترس ی این و کرد مشخص فرزندان برای را دسترس ی میزان حتی

https://www.cyberpolice.ir/learning/35431
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 دانلود و افزار نرم
 

 دانلود و افزار نرم عملکرد با آشنایی
ht t ps: //w w w .cyberpol i ce.i r/l earni ng/37021 

 
 پاساد

 توسط اینترنت به فرزندان دسترس ی کنترل  امکان آوردن فراهم در محصول؛ این بکارگیری  ضرورت
 به دسترس ی برای غیرمجاز و مجاز اوقات به نسبت توانیدمی براحتی محصول  این با. آنهاست والدین
 به دسترس ی و هاسایت نوع حیث از محصول  این همچنین .نمایید ریزی  برنامه خود فرزندان اینترنت
 گذاردمی شما اختیار در را الوصولی سهل و متنوع کنترلی امکانات غیراخالقی سایتهای

 
 دانلود و افزار نرم عملکرد با آشنایی

ht t ps: //w w w .cyberpol i ce.i r/l earni ng/38321 
 

 کنترل  چایلد
 
Sal افزار نرم f el d Chi l d Cont rol  استفاده روش بر والدین کنترل  برای مناسبی هایراهکار 

 را خود نظر مورد هایمحدودیت توانیدمی افزار نرم این توسط. دهدمی ارائه ترکامپیو از کودکان
  .بدهید را ترکامپیو از کودکان استفاده اجازه راحت خیال با تا کنید ایجاد
 فقط یا. کند محدود را... و ها،بازی  ها،افزار نرم ها،فایل ها،فولدر به دسترس ی تواندمی افزار نرم این
 دسترس ی توانیدمی افزار نرم این توسط همچنین. بدهد را ترکامپیو با کار اجازه خاص ی هایساعت در
 سایت چند به دسترس ی اجاره فقط یا و. کنید ترفیل را هاسایت از بعض ی یا کنید محدود را اینترنت به

 بدهید را خاص
  دانلود و افزار نرم عملکرد با آشنایی

ht t p: //dl 1.sarzami ndownl oad.com/sdl f t puser/92/09/15/Sal f el d.Chi
l d.Cont rol _13.5.exe 

 

https://www.cyberpolice.ir/learning/37021
https://www.cyberpolice.ir/learning/37021
https://www.cyberpolice.ir/learning/38321
http://www.sarzamindownload.com/1701/-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86---Salfeld-Child-Control-13.5
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NQ Fam  i) یا خانواده محافظ l y Guardi an) 
 

NQ Fam i افزارنرم توسط l y Guardi an هایمکان در را ورودشان موقعیت توانندمی فرزندان 
 خطری  هم اگر و برسانند مادرشان و پدر اطالع به... و ورزش ی باشگاه کالس، مدرسه، از اعم مختلف

Pani یدکمه توسط بکند تهدید را آنها c کنند مطلع را والدینشان. NQ Fam  i l y Guardi an 
 را هاپیغام و هاایمیل ها،دانلود از اعم الکترونیکی هایفعالیت گزارش مکانی، موقعیت اعالم بر عالوه

 رساندمی مادر و پدر اطالع به نیز
 

 دانلود و افزار نرم عملکرد با آشنایی

ht t p: //p30downl oad.com/f a/ent ry/46301/ 
 

M  M  Guardi) الدین نظارت راهنمای an Parent al  Cont rol ) 
 
 کنترل  غیره و ها،برنامه به دسترس ی دریافتی، هایتماس ها،پیام بر توانیدمی برنامه این از استفاده با

 را فرزندتان دیوایس کوتاه، پیام یک ارسال با توانیدمی ضروری  مواقع در این بر عالوه. باشید داشته
 همچنین و دیوایس روزانه فعالیت گزارش استفاده، زمان محدودیت تعیین ردیابی، امکان. کنید قفل

http://p30download.com/fa/entry/46301/
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  .است برنامه این امکانات دیگر از هاسایت وب کردن ترفیل
 دانلود و افزار نرم عملکرد با آشنایی

ht t p: //w w w .m m guardi an.com/parent al - cont rol - f or- t abl et 
 

Funam o Parent) فونامو والدین نظارت al  Cont rol ) 
 
 اطالعات کوتاه، هایپیام ها،تماس مشابه؛ امکانات دیگر و دیوایس کردن مانیتور  بر عالوه برنامه این

 آپلود خود هایسرور به روزانه را جغرافیایی موقعیت همچنین و شده بازدید هایوبسایت و هابرنامه
 عالوه .کنند مشاهده وبسایت روی بر بخواهند که زمانی هر را اطالعات این توانندمی والدین و کندمی
Saf قابلیت توانمی برنامه این از استفاده با این بر e Search جستجوی  هایموتور  روی بر را 

 تعیین و عبارات کردن ترفیل امکان نهایت در و کرد اعمال یوتیوب و بینگ یاهو، گوگل، نظیر
 باشدمی برنامه این امکانات دیگر از نیز هابرنامه از استفاده برای زمانی محدودیت

 
 دانلود و افزار نرم عملکرد با آشنایی

ht t ps: //w w w .f unam o.com/ 
 

Ki) کودکان جایگاه ds  Pl ace) 
 اختیگوگالر در مدتی برای را خود دیوایس دارید قصد که آمد خواهد کار به زمانی بیشتر اپلیکیشن این

 از که را رقمی ۴ رمز باید آن از شدن خارج هنگام همچنین و برنامه این به ورود برای. بگذارید کودکان
 و نصب یا پیام، ارسال تماس، توانیدمی برنامه این از استفاده با. کنید وارد را ایدکرده تعیین پیش
 این که هنگامی را دریافتی هایتماس توانیدمی همچنین کنید، فعال غیر را جدید هایبرنامه کردن پاک

 قابل). کنید قطع نیز را سیمبی هایسیگنال و اینترنت و کنید فعال غیر اجراست، حال در برنامه
  !(فامیل هایبچه علیه استفاده

 
 دانلود و افزار نرم عملکرد با آشنایی

ht t p: //ki ddow are.com/app/ki ds- pl ace- parent al - cont rol -
f or- androi d- devi ces/ 

 
 (AppLock)اپلیکیشن کننده قفل 

 

http://www.mmguardian.com/parental-control-for-tablet
http://www.mmguardian.com/parental-control-for-tablet
http://www.mmguardian.com/parental-control-for-tablet
https://www.funamo.com/
https://www.funamo.com/
http://kiddoware.com/app/kids-place-parental-control-for-android-devices/
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 ۳۰ مختلف، زبان ۲۴ از پشتیبانی کنار در و است دسته این هایبرنامه ترینمحبوب از یکی برنامه این
 و مختلف، هابرنامه تلفن، دفتر کوتاه، پیام کردن قفل توانمی آن امکانات از. دارد نیز کاربر میلیون 

 برنامه این از استفاده با. هاآن کردن پنهان و گالری  داخل هایفیلم و هاعکس روی بر کنترل  همچنین
 باشید نداشته هاآن تغییر بابت از نگرانی و کرده قفل نیز را خود دیوایس تنظیمات قسمت توانیدمی
 

 دانلود و افزار نرم عملکرد با آشنایی
ht t p: //app- l ock.en.upt odown.com/androi d 

  
Screen Ti)شدن دیده زمان m  e) 

 
 فرزندان که است والدینی مخصوص بیشتر و است متفاوت دیگر هایبرنامه با کمی برنامه این

 امکانات و است کمتر نسبت به برنامه این در والدین دخالت و کنترل  میزان. دارند نوجوان و تربزرگ
 همچنین خاص هایبرنامه و دیوایس از استفاده محدودیت تعیین و کردن مانیتور  به محدود آن

 هایمرورگر وسیله به برنامه این. است موارد دیگر و مدرسه خواب، زمان در دیوایس کردن محدود
 برخی چند هر. شد خواهد اجرا مخفی و زمینه پس صورت به همچنین و باشدمی کنترل  قابل اینترنت

 و هاآن از استفاده سؤ و دهندمی خود فرزندان کار بر را والدین صریح دخالت امکان هابرنامه این از
 نکنند رشد کافی حد به کودکان که زمانی تا اما باشد نداشته خوبی نتیجه تواندمی حد از بیش دخالت

 ضروری  و الزم هاآن کنترل  باشند، داشته اختیار در غیره و تبلت و همراه تلفن باشد قرار همچنین و
 است

 
 دانلود و افزار نرم عملکرد با آشنایی

ht t ps: //screent i m el abs .com/ 
 

 فاکس فایر هایافزونه نام به دیگری  راهکار
 

 هوا و آب گزارش از. دهندمی گسترش را فایرفاکس کارایی که هستند کوچکی هایبسته هاافزونه
 که اندبرنامه کوچک هایتکه واقع در هاافزونه این. باشندمی … و والدین نظارت هایبرنامه تا گرفته
 فایر در والدین نظارت هایافزونه از استفاده با. افزایندمی مرورگر این به را مختلفی هایقابلیت
 زیر درر  و است خاص افزونه یک به منحصر هریک که دهید انجام مختلفی اقداماتی توانیدمی فاکس

http://app-lock.en.uptodown.com/android
http://app-lock.en.uptodown.com/android
https://screentimelabs.com/
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 شودمی اشاره هاآن از برخی به
 

Ant یا ضدپورن i - Porn Pro -  The web porn f i l t er  addon 
 صورت این به افزونه این کار نحوه باشد،می مستهجن هایسایت سازی  مسدود مخصوص افزونه این
 در کندمی بالک را پورنو هایسایت فرض پیش صورت به افزونه این نصب از پس که باشدمی

 نیز را نیستند مناسب شما نظر از که را هاییسایت توانیدمی نیز افزار نرم این تنظیمات قسمت
 کس هیچ که باشدمی تنظیمات روی بر پسورد گذاشتن افزونه این هایقابلیت دیگر از نمایید اضافه

 نماید ایجاد آن در تغییری  تواندنمی
 

 
 

 
LeechBl یا بالک لیچ ock 

l افزونه  eechBl ock خواهیدمی خودتان را هاییسایت فقط که دهدمی شما به را امکان این 
 دیگر از. دهدنمی را آن کردن باز اجازه دیگر بدهید هاافزونه این به را سایت آدرس اگر. کنید بلوکه

Prevent گزینه کردن فعال با توانیدمی افزونه این جالب امکانات  access  t o opt i ons 
 شوند بلوک خاص ی ساعات در که کنید تنظیم طوری 
 

FoxFi یا فاکس فایر فیلترر l t er 
  سایت، یک به شما ورود از قبل که است شکل این به افزونه این کار نحوه 

ا
 چک را آن محتوای سریعا

 نگران که مادرهایی و پدر برای افزونه این. دهدمی هشدار ندهد، تشخیص مناسب اگر و کندمی
 است عالی بسیار هستند هایشانبچه وبگردی

 
 

Parent یا وب فیلتر و والدین نظارت al  Cont rol s  & W  eb Fi l t er  f rom M  
et aCert 

 
 نکند که اندموضوع این نگران همیشه و هستند اینترنت در خود فرزندان مراقب که والدینی

M  et .شودمی توصیه افزونه این شوند مستهجن هایسایت وارد فرزندانشان aCert  ایافزونه 
 مسدود در هاافزونه بهترین از یکی و باشدمی نصب قابل و موجود نیز افزار نرم بصورت که است
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 ترفیل را پورنوگرافی صفجه میلیون  ۷۰۰ از بیش افزونه این. باشدمی پورنوگرافی هایسایت سازی 
  کرد اضافه نیز آن لیست به توانمی همچنین و. دهدنمی را هاآن به دسترس ی اجازه و کرده

 
 فاکس فایر هایافزونه از استفاده و نصب نحوه با آشنایی برای

 کنید کلیک اینجا 
ht t ps: //www.cyberpol i ce.i r/l earni ng/37961 

 
 

  

https://www.cyberpolice.ir/learning/37961
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 پایانی بحث
 

 
 آموزش ی، عدالت ساده، های رسانیاطالع جمله از دارد بیشماری  فواید جدید های فناوری که هرچند

 منابع توسعه رقابت، و توسعه ایجاد و یافته تسهیل تبلیغات تجاری، و اداری  مبادالت سازی  آسان
  ...و اینترنتی دولت دیجیتالی، مشاغل ایجاد انسانی،

 و ضروری  بسیار ای وسیله چنین وجود یابد می و یافته تغییر مناسبات از بسیاری  که ما دنیای در 
 فراهم دور  راه از اشتغال نهادها و ادارات از بسیاری  در آن توسعه با هم زودی به و است ناپذیر اجتناب

 و است ویرانگر بسیار رسانه این مضرات که گرفت نادیده را مسلم حقیقت این توان نمی ولی شود،می
 قابل که است قدری  به ها لطمه و ها صدمه این درجه و است گرفته دنیا سرتاسر در زیادی قربانی

 باشد نمی گذشت
 حال در بدانیم وقتی اکنون  گردد،می مطرح آمیز فاجعه ابعادی در معموال رسانه این در مشکالت

 راه برای مشهور  افراد از برخی و کنندمی استفاده اینترنت از کودک میلیون  ده بر بالغ فقط حاضر
 تبدیل وب در تجارت سازترین پول  به کار این امروزه و نموده گذاری  سرمایه غیراخالقی های سایت اندازی 
 است گشته

 و سو یک از استانداردها و جزئیات ریزترین به توجه سایبر فضای با مرتبط قوانین تدوین در بنابراین
 منزلت حفظ اصل یعنی .است ضروریات از دیگر سوی  از جامعه مذهبی و اخالقی و محلی های ارزش
 مباحث از دیگران حقوق  رعایت و اخالقی اصول  به بندی پای و افراد خصوص ی زندگی حرمت و انسانی
 است ارتباطات و اطالعات فناوری در اساس ی
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 ابتدا چیست؟ مجازی  فضای در اخالقی های نبایسته و ها بایسته که سوال این پاسخ به رسیدن برای
 .گردد مشخص ما برای اصلی سوال پاسخ نهایت در تا داده جواب را فرعی سواالت باید
 واقعی جهان مقابل در دنیایی را آن شد داده که توضیحاتی با چیست؟ مجازی  فضای پرسیدیم اینکه 

 در مجازی  فضای اهمیت مورد در .باشد می واقعی فضای از تر سخت مراتب به آن کنترل  که دانستیم
 مشکالت با و است غیرممکن تقریبا امور  گردش فناوری این بدون  امروزه که شد داده توضیحی اول  بخش
 تهدید را بشر افراد که جدی هشدارهای و خطرات هم آسیبها خصوص در .بود خواهد روبرو  زیادی

 را مجازی  فضای از صحیح استفاده راهکارهای و گرفت صورت قبلی های بخش در هایی بحث کندمی
 مثلث قاعده است الزم شد ترسیم خوانندگان برای فضا، این با آشنایی تاکنون  چه آن و نمودیم بیان
 کنیم بیان را آن عناصر و داده توضیح جا این در را جرم

 
 جرم مثلث قاعده
 باید شناختی جرم مبانی براساس گردد محقق جرم یک اینکه برای معتقدند شناسان جرم از گروهی

M  ot) انگیزه :از عبارتند که شوند جمع یکدیگر با عنصر سه i ve)، فرصت 
(uopport uni t y) ) ابزار و  t ool s)  خود کرد خنثی را مجرمانه های انگیزه بتوان چنانکه حال 

 قاعده عنوانبه آن از عنصر سه این اهمیت دلیل به رو  این از .یافت نخواهد ارتکاب جرمی خود به
 بیدار آنها در منحرفانه و مجرمانه های انگیزه که هستند افراد از بسیاری  گرچه .شودمی یاد جرم مثلث

 هستند مناسب ابزار و فرصت یعنی دیگر عنصر دو به دستیابی مترصد آن ساختن عملی برای ولی شودمی
 داشت نخواهد وجود انگیزه تحقق امکان نیاید فراهم عناصر این از یکی چنانکه و

 کاربران اخالق بر آن از استفاده پیامدهای و مجازی  فضای درباره تاکنون  که مباحثی همه وجود با
 کرد مشاهده خصوص این در روشنی تصویر توان نمی درستی به هنوز  شد مطرح

 معطوف فضا این منفی های جنبه بر را خود توجه اغلب رفتاری  علوم متخصصان و روانشناسان
 برای کانونی تواند می و است میسر اخالقی و انسانی روابط ایجاد امکان آن در که فضایی .اند ساخته
باشد نیز انسانی سازنده اخالق ایجاد   
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امامی محمدحسین  

     دانایی سپیده ماهنامه   همسر اینترنتی ارتباط به شک رفع حل راه مقاله

بروسان عبداالرضا :شتهنو    ازآن استفاده وفرهنگ اینترنتمقاله    

دیدار آشنا  ،عصر ارتباط  ،سپیده دانایی  ، بان نی نی  ، گرداب ، باالسری   :اینترنتی های مجله  وهمچنین

...و  ریحانه،  

 

 


