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در و ارائه راهکارهایی دیدگاه کاربران شبکه های اجتماعی مجازی از   شناسیآسیب 

به شبکه های اجتماعی  کاربران افراطی نمودنسالم سازی و پاک خود مراقبتی،  جهت

 مجازی

 
 ی مهدی میرزای

 م منطقه موسیان ، استان ایل اداره آموزش و پرورش کارشناس ارشد علوم تربیتی، آموزگار 
@gmail.com1000mmirza 

 

 

  چکیده:

کرده اند و در این بین کاربرانی    مشغولشبکه های اجتماعی مجازی همه ی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بشر را به خود  امروزه  

ای وابستگی شدیدی به این شبکه ها پیدا کرده اند تا جایی که زندگی واقعی آنان را   هاعتیاد گونافراطی پیدا می شود که به شکل  

و  تلگرام  نوپدید نظیر: واتس آپ،    مجازی  شبکه های اجتماعی   بررسی آسیب های  ،ین پژوهش اهدف  هم تحت تاثیر قرار داده اند.  

این پژوهش از    است.هوشمند  همراه  از طریق استفاده از  تلفن های    ه کاربراناز دیدگا  ر عصر یادگیری و فضای مجازید  اینستاگرام

جامعه    استفاده شده است.ساخته  پرسشنامه محقق    بوده و از ابزار  و پیمایشی  یتحلیل  -صیفیی و به شیوه تووع  تحقیقات کاربردن

نفر که به   80و نمونه پژوهش هم تعداد  در استان ایالم    1398در سال  دانش آموز مقطع متوسطه دوم  کل کاربران    شامل   آماری

سوال اصلی این است که این شبکه های اجتماعی مجازی چه خطرات و   .ه استشیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شدند را شامل شد

شامل  مهمترین آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی  در پایان مشخص شد که  آسیب هایی برای کاربران نوجوان افراطی دارند؟  

، هویتی،  جسمی، فکری، اخالقی و تربیتی،  وارونگی در روابط اجتماعی و حریم خصوصیهای در خصوص  آسیب های کلی در حوز

فرهنگی   اعتقادی،  و  جنسیتحصیلی،  دینی  و  امنیتی  کاربران  و    بودند  ،  دیدگاه  هم  از  نظیر:خطرات  مواردی    افزایش   .1شامل 

 نگرانی،.  ۴  خواب  اختالالت.  3واقعی   دنیای  در  دیگران  با  سالم  اجتماعی   تعامالت  و  ارتباطات  کاهش  و  تضعیف  . ۲قی  اخال  نوسانات

احساسات  بروز  .۵  آمیز  خشونت  رفتارهای  بروز  افزایش  و  استرس اخالقی،  ،انواع  جرایم  و  فضای    رفتارها  در  اجتماعی  و  امنیتی 

که    . تحصیلی  افت   . 6  مجازی عنوان   % 6۵همچنین مشخص شد  به  را  مجازی  اجتماعی  های  شبکه  به  اعتیاد  نوجوان  کاربران  از 

خطری مهم قلمداد کردند و در این بین پسران بیشتر از دختران اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی داشتند و همچنین کاربران 

اجتماعی آگاهی کمی در مورد خطرات شبکه های  بودند.    نوجوان،  این زمینه  آگاه سازی در  برنامه  نیازمند  در  مجازی داشتند و 

کاربران افراطی)معتادان( به شبکه های اجتماعی  سالم سازی و پاک نمودن    خود مراقبتی،   برای  راهکارهای عملی  پایان به مهمترین

.                                                            نیز پرداخته شده است مجازی  

 خود مراقبتی. ، اعتیاد مجازی، کاربران فضای مجازی  ،مجازی شبکه های اجتماعی آسیب های : واژگان کلیدی
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 مقدمه: 
در   ۵در تلفن های همراه   ۴و اینستاگرام  3تلگرامو    ۲واتس آپنظیر:    1مجازیشبکه های اجتماعی    خدماتامروزه استفاده و کاربرد از  

ارتباطات الکترونیک   6عصر  فضای مجازی  7و ظهور شهروند  قشربه طرز    در  از همه  افراد  و  است  بویژه    وسیعی در حال گسترش 

  مجازی در   اجتماعیشبکه های  از    اوی نشان می دهند و، عالقه و کنجکهمه چیز بویژه مسائل جنسی و جذابنسبت به  نوجوانان  

 کنند.   می به این منظور استفاده هوشمند تلفن همراه

زندگی   و  واقعی  دنیای  در  که  همانطور  دارند.  وجود  گوناگون  افراد  و  وسایل  آن  در  که  است  واقعی  دنیای  همانند  مجازی  دنیای 

و    در دنیای مجازی  ،خود خطرناک بوده جامعه و اطرافیان    برایحقیقی ، افرادی برای بقیه خطرات و مزاحمت ایجاد می کنند و  

شبکه های  ای  ه  رسانه  وسایل و  تلفن همراه و در عصر شهروند الکترونیک نیز این وضعیت بیشتر از طریق    فناوری های ارتباطاتی

 (. ۴1: 1390، ل افشانی  و زارع آهنگرانی کالئیقاسمی گمجازی می تواند صورت گیرد)اجتماعی 

کنونی مجازی  فضای  نوجوانان    ، در  ارتباطاتامروزه  فناوری  بازار  راهی  سرعت  به  که  وسایلی  و  کار  طرز  با  راحتی  فناوری   به  و 

پیشرفت ع می شوند می توانند آش  اطالعات با سرعت  روز مجهز  ، خود را به آخرین وسایل  لم، فناوری و دانشنا شده و متناسب 

  شوند.می  معتاد  در صورت وابستگی شدید به آنها  رشد نمایند و    ،عصر حاضر، اینترنت و دیگر فناوری های  نمایند و با تلفن همراه

تلفن همراه   در  و اینستاگرام  تلگرام،  واتس آپ  خدماتچالش های  همچنین    فرصت ها وبررسی اثرات و    پژوهش همهدف از این  

این    اعتیاد و  ارائه راهکارهایی جهت کاهشو    متنوع ، متغیر و به روز  فضای مجازیدر عصر    در قالب آسیب شناسی آنان  هوشمند

جدید در زمینه   هایامروزه با ظهور فناوری    می باشد.در کاربران  شبکه های اجتماعی مجازی  اثرات سوء و استفاده بهتر از مزایای  

موار گشته و راههای ، بسیاری از مشکالت ارتباطاتی و اطالعاتی همجازی و الکترونیکی و از راه دوراطالعات و ارتباطات در فضای  

 رسیدن به جدیدترین اخبار و اطالعات و دانش آسان شده است.  

مخابراتی و  ارتباطاتی  های  فناوری  این  از  تلفن همراه  یکی  برنام  هوشمند  بحث  از  استفاده  مانند و  آن  جانبی  های  آپ:  ه  ،  واتس 

فناوری های جدید در معرض انواع مخاطرات و آسیب ها فناوری با تمام محاسن  فضای مجازی  امروزه    .استو اینستاگرام    تلگرام

برنامه های   تلفن همراه و  از  استفاده  آمار  تلفن همراه است. در حال حاضر  این وسایل  از  قرار دارد که یکی  ارتباطات  اطالعات و 

تگی آنان به این فناوری ارتباطی و  جانبی آن در میان نوجوانان و جوانان به شدت روز به روز در حال افزایش بوده و میزان وابس

 (. 3۲: 1388نجفی علمی ،خابراتی پیش از اینترنت می باشد)م

اس گزارشبر  در  پیش  چندی  که  تحقیقات  های     (mobile life report)اس  تلفن  نوجوانان  که  گرفت مشخص شد  صورت 

تلفن همراه که دارای قابلیت  خدمات و ارزش افزوده  را بهترین دوست خود می دانند.  و برنامه ها و امکانات جانبی آن  همراه خود  

اینترنت، پیام چندرسانه ایهای فراوان بوده و   بلوتوث، اتصال به  به وسایل فیلم برداری، عکاسی،  ... مجهز در عین حال  ، بازی و 

شته فناوری  متخصصان و دانشمندان در ر معضالت زیادی را باز آفریند. است می تواند به عنوان یک فناوری جامع و کاملی مسائل و 

عصر   ارتباطات در  و  الکترونیکی  فضای مجازی  اطالعات  یادگیری  در مورد  3نوظهور  و  را  ترین    کارکرد مهم  اصلی  از  ها  فناوری 

مطلوبمی  ی  های  ویژگی و  دقیق  رسانی  اطالع  شامل:  که  کامدانند  بخشی  آگاهی  سرگرمی)ه،  و  شعبانعلی  افکینل  ترجمه   ،

 (. 91: 1383قمی،

 
1 Virtual Social  Networks(VSN) 
2 Whats app  
3 Telegram 
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انه و برنامه جانبی از تلفن های همراه دارای سه ویژگی مذکور می باشد و به تمام معنا یک رسانه کامل  به عنوان یک رس،  واتس آپ

که به خاطر در دسترس بودن و استفاده آسان و البته رایگان ، می تواند فرهنگ    هستندی  ی اهرسانه    واتس آپو پرمحتوا می باشد.  

ابعاد تح یا تغییر دهد.ساز بوده و دیدگاههای زیادی را در همه  ررسی محتواهای در ب  ت تاثیر قرار دهد و هنجارها را دگرگون و 

مراه می توان گفت این محتواها بر چند نوع هستند: گروهی از آنها آموزشی ، برخی تبلیغاتی ، برخی مذهبی  تلفن های ه  واتس آپ

محتوای   ،واتس آپسرگرم کننده  خدمات  حتوای  و برخی سرگرم کننده می باشند.امروزه در بررسی های صورت گرفته بسیاری از م

 ) جنسی(1پرنو صحنه های  غیر اخالقی و انحرافی دارند که این خود بر دو نوع می باشند: برخی محتوای شهوت انگیز و به عبارتی  

افراد را دارند دارند که توسط شرکت های خاص تولید و عرضه شده و گروهی نیز محتوای شخصی و دخالت در زندگی خصوصی  

 که شامل فیلم ها و عکس های شخصی بوده که به راحتی بدون محدودیت در دسترس همگان قرار می گیرد. 

  یر،تصاو  ها،یامپ   توانندیاز است. کاربران تلگرام مب  متن  ینتکال  یهانسخه   یاست که برا  ییچندسکو  رسانییامپ   م،تلگرا  رسانپیام

پرونده  یدئوهاو انواع  )همه  اسناد  پشتو  خودوشودیم   یبانیها  رمزنگار  یرانگر(  برا  شدهیو  رسماً  تلگرام  کنند.  و    ویداندر  یتبادل 

تبلت  اواسی آ جمله  دستگاه)از  و  وا  یهاها  نرمیفا-یبدون  است.  دسترس  در  فون،    یندوز و  یبرا  یررسمیغ   ینتکال  یافزارها( 

وب،  طورینهم ده،    نسخه  اواس  لنسخه  و   ینتکال  یک و    ینوکسنسخه  توسعه  یندوزدسکتاپ  رابط    ی هادهندهاز  از  که  مستقل 

 در دسترس هستند. کنندیم  استفادهافزار تلگرام نرم یسینوبرنامه

عکس و ویدئو است که این امکان را به کاربران می دهد که عکس ها و ویدئوهای خود را در    هم رسانیشبکه اجتماعی    ،اینستاگرام

فیلترهای   از  توانند  می  اینستاگرام  کاربران  کنند.  همرسانی  فلیکر  و  نامبلر  توییتر،  بوک،  فیس  مانند  اجتماعی  های  شبکه  دیگر 

 دیجیتال برای تصاویرشان استفاده کنند. 

برای کاربران در ضمن اینکه فاصله های ارتباطی را کم کرده و فضا را جذاب و متنوع کرده است دارای ظهور شبکه های اجتماعی  

سایبری، روانی،  امنیتی،  سیاسی،  فرهنگی،  اجتماعی،  متعدد  های  راهکارهایی    آسیب  با  توان  می  که  است  شده  نیز  خانوادگی 

رایم سایبری،توسعه شبکه های اجتماعی مجازی ملی و بومی،آموزش و قانونمند کردن مقابله با ج  همچون: مقابله با شایعه پراکنی،

مراقبت و کنترل والدین، اولیای مدرسه، دوستان و همساالن و جهاد ملی نهادها و سازمان هایی نظیر صدا و    آگاه سازی خانواده، 

حامدی نسب و حامدی  ازی شوند)ای شبکه های اجتماعی مجسیما برای آموزش و آگاه سازی مردم می تواند باعث کاهش آسیب ه

 (.11۲: 1393نسب،

 

 

 مفاهیم و متغییرهای اصلی می توان به این موارد اشاره نمود: تعریفدر 

شبکه های  ساعت در هفته، وقت خود را صرف استفاده از    38دست کم    کاربر  : اگر نوجوانشبکه های اجتماعی مجازیاعتیاد به  

مجازی شده و  با هر ابزار یا وسیله ای کند، زنگ خطری و آسیب مهم بوده و به معنای دلبستگی نوجوان به فضای    اجتماعی مجازی

 شده است.در حقیقت، معتاد مجازی 

 

آگاهانه، هدفمند، هوشمندانه و برنامه ریزی شده همراه با داشتن دانش، مهارت و    : رفتار کامالً مجازی   مراقبتی   رفتارهای خود 

در مراقبت از خود بصورت مستقل برای حفظ سالمت و یا مبارزه در ابعاد فردی و اجتماعی در  کاربر مجازی  توانایی که فرد نوجوان  

 انجام می دهد.  در فضای مجازی مقابل انواع خطرات مختلف

 

 شینه پژوهش: پیمروری بر 

 
1 Porno 
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انجام شد. در این پژوهش مشخص شد که آسیب هایی نظیر: شکل    1393پژوهشی توسط حامدی نسب و حامدی نسب در سال  

از محیط های واقعی   انزوا  افراد،  القای شبهات، نقص حریم خصوصی  گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار، تبلیغات ضد دینی و 

شبکه های اجتماعی مجازی و آسیب های سیاسی ، امنیتی، روانی و سایبری از جمله آسیب های زندگی، بحران هویت، اعتیاد به  

 (.109: 1393) حامدی نسب و حامدی نسب،  شبکه های اجتماعی مجازی بر نوجوانان و جوانان بودند

دنیای مجازی در نوجوانان ، پژوهشی با هدف بررسی آسیب های اجتماعی فضای اینترنت و  139۵رضایی واال و همکارانش در سال  

قابلیت های جذاب فضای   اینترنت شامل:  پژوهش نشان داد که علل جذب و گرایش بی رویه نوجوانان به  نتایج این  انجام دادند. 

اینترنت، پر کردن اوقات فراغت، فرار از خود، ناکامی در زندگی و عدم شکل گیری هویت مطلوب در دنیای واقعی بود. همچنین 

ترین مشخص شد   قبیح  به  امکان دسترسی  آن،  از  علمی  غیر  و  تفریحی  استفاده  و فضای مجازی شامل:  اینترنت  ابعاد منفی  که 

برنامه ها و از بین رفتن دنیای نوجوانی بر اثر اعتیاد به فضای مجازی بود و همچنین کاربران افراطی، آسیب ها و فشارهای روانی  

تنهایی   احساس  افسردگی،  اضطراب،  کسب همچون:  و  واقعی  دنیای  ارتباطات  در  و  کرده  تجربه  بیشتر  را  کفایتی  بی  احساس  و 

 (139۵ 71)رضایی وال؛   مهارتهای اجتماعی زندگی با مشکل مواجه شده بودند 

، پژوهشی توسط افراسیابی و همکارانش در خصوص تهدیدها و آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی انجام شد.  1396در سال   

نتایج نشان داد که: انحرافات اخالقی و جنسی، بحران هویت، زورگیری مجازی، آزار، خشونت و مزاحمت اینترنتی، اتالف زمان، افت  

امنیتی و بزهکاری در فضای   بروز جرائم  اجتماعی، مشکالت جسمی و  ایجاد مشکالت خانوادگی، عدم کسب مهارتهای  تحصیلی، 

) افراسیابی و همکاران،    ا و آسیب های شبکه های اجتماعی  مجازی برای نوجوانان بودندشبکه های اجتماعی مجازی از تهدیده

1396 :17 .) 

با سالمت روان دانش آموزان دختر  1396پژوهشی در سال    اینترنت  به فضای  اعتیاد  رابطه بین  با هدف بررسی  زاهدی  ، توسط 

انجام گرفت. روش تحقیق توصیفینوجوان متوسطه در شهر کرم و جامعه آماری هم    -ان  بود  به صورت   37۵همبستگی  نفر که 

کالس انتخاب شدند.در پایان نتایج نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت بویژه   3ه  مدرسه و از هر مدرس  ۵نمونه گیری خوشه ای از  

برای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یک سوء رفتار محیطی و سالمت روان نوجوانان رابطه معناداری وجود داشت.  

فاده از اینترنت، استفاده مفرط از اینترنت، اهمال کاری در  همچنین مشخص شد که بین انواع ابعاد اعتیاد به اینترنت)بارز بودن است

رابطه  روان  با سالمت  اجتماعی(  زندگی  از  غفلت  و  اینترنت  از  استفاده  زمان  در  رفتاری  کنترل  فقدان  اینترنت،  از  استفاده  زمان 

 (1396 1۲3) زاهدی؛  معناداری وجود داشت

با هد 1396در سال   اینترنت به عنوان رفتاری پرخطر با میزان  ، شکوری مقدم و دوستی پژوهشی  اعتیاد به  رابطه بین  ف بررسی 

افسردگی در دانش آموزان نوجوان دختر در دبیرستان های قایم شهر انجام دادند. در این پژوهش مشخص شد که بین مولفه های  

و   داشتنان رابطه مثبت و معناداری وجود و میزان افزایش افسردگی نوجواو سپری کردن اوقات در فضای مجازی اعتیاد به اینترنت 

 دارند، میزان افسردگی بیشتری درطول دوره اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی  بدین معنا که نوجوانانی که اعتیاد شدید به اینترنت  

 ( 1396 6۲) شکوری مقدم و دوستی؛  و بالعکس بودندرا تجربه کرده  و فضای مجازی

  انجام گرفت. در این پژوهش مشخص شد که شکاف نسلی، کاهش تعامالت اجتماعی،   1پژوهشی توسط گودچیلد،    ۲010در سال  

هویت، نظر   بحران  از  مجازی  اجتماعی  های  شبکه  های  آسیب  جمله  از  اجتماعی  تعهدی  بی  و  پراکنی  شایعه  اخالقی،  انحرافات 

 (. 61:  ۲010) گودچیلد،  بودندکاربران 

و سالمت روان در  ثرات استفاده بی رویه از اینترنت و دنیای مجازی  در زمینه ا  ۲، پژوهشی توسط آبدربو و هاسانیان ۲017در سال  

پژوه نوجوانا این  در  شد.  انجام  دبیرستان  مقطع  دختر  نوجوانانن  زندگی  سبک  که  شد  مشخص  های  ش  دیدگاه  و  ها  نگرش   ،

در دنیای کنونی در اعتیاد به اینترنت نوجوانان موثر بود. همچنین رابطه بین و فضای مجازی  نوجوانان در خصوص اهمیت اینترنت  

 
1 Goodchild, J 
2 Abdrbo, A. & Hassanein,S 
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اینترنت  به  اعتیاد  اینترنت خطراتی در زمینه فعالیتهای جسمی،   و فضای مجازی  سالمت روان و  به  اعتیاد  بود و  رابطه معناداری 

 (۲017 136سانیان؛ )آبدربو و هامسئولیت پذیری و نحوه ارتباطات برای نوجوانان ایجاد می کرد

نوجوانان انجام زی  و شبکه های اجتماعی مجادر زمینه اعتیاد به اینترنت    1، پژوهشی توسط کراسیس و اوریسکوویچ ۲017در سال  

و کار   . نتایج نشان داد که رابطه مثبتی بین اعتیاد به اینترنتین پژوهش از پرسشنامه استفاده شددادند. برای جمع آوری اطالعات ا

اعتیاد را داشتند و    1۵  -16و عضویت در گروه های سنی وجود دارد و نوجوانان    در شبکه های اجتماعی مجازی بیشترین  سال 

م به  کمترین  که    11  -1۲ربوط  شد  مشخص  پایان  در  داشتند.  بیشتری  اعتیاد  دختران،  از  پسر  نوجوانان  همچنین  بود.  سال 

کراسیس و اوریسکوویچ؛  ودند)  موثر بنوجوانان در شدت و حدت اعتیاد  ارتباطات، نحوه آموزش ها، مشغولیت ها و درجه تنوع طلبی  

۲017 ۵1) 

، پیشگیری از اعتیاد  شبکه های اجتماعی مجازی  در خصوص فعالیتهای آنالین  ۲همکارانش، پژوهشی توسط ژین و  ۲018در سال  

نتایج پژوهش نشان داد    به اینترنت و عوامل خطر ساز آن در ارتباط با خانواده و مدرسه در بین نوجوانان کشور چین انجام دادند. 

سرگرمی و مشغولیت سازی، عالقه به بازی های اینترنتی و  که دسترسی آسان و غیر محدود به شبکه های متنوع اجتماعی مجازی، 

اعتیاد   اینترنت بوده و نتایج خطرساز  از مهمترین دالیل و عوامل وابستگی نوجوانان به  در    فضای مجازیانجام خرید های آنالین 

پایبندی به سن عدم  اخالقی،  عاطفی و  ثباتی هیجانی،  ایجاد ضعف در شخصیت، بی  ت ها و رسوم خانواده و نوجوانان هم شامل: 

 ( ۲018 169) ژین و همکاران؛ بودند مجازیبه فضای  شدید  جامعه و احساس بی کفایتی و وابستگی

 مجازیو افزایش اعتیاد    و فضای مجازی  در زمینه دسترسی به سطح اینترنت  3، توسط کایاستا و همکارانش ۲018پژوهشی در سال  

و فضای مجازی در دیگر   از نوجوانان از سطح دسترسی باالیی به اینترنت %73در نوجوانان انجام دادند. در این پژوهش ثابت شد که 

مجازی اجتماعی  از جمله شبکه های  نظیر: سن، جنسیت  بخش ها  متغیرهایی  و  بودند  و شغل  برخوردار  والدین  تفکرات  ،کالس، 

همچنین ثابت شد که فضا و جو خانواده    داشتند.ی( رابطه معنی داری با اعتیاد مجازی  اقتصاد  –در ارتباط با وضعیت مالی  پدر)

استفاده می کنند به شدت سالمت روان نوجوانان را تحت تاثیر قرار می دهد و نوجوانان دارای راهکارهای   فضای مجازیهایی که از 

 (۲018 169؛ همکاران) کایاستا و نیز نبودند خود مراقبتی

در پایان باید گفت: با مطالعه و بررسی پیشنه های داخل و خارج کشور، بین نتایج این تحقیقات با همدیگر، همخوانی و تناسب   

 .داشته استوجود موضوعی مطلوبی 

 

 

 

 :  هدف
آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازی از دیدگاه کاربران و ارائه راهکارهایی در جهت خود مراقبتی، سالم سازی  پژوهش  هدف 

و پاک نمودن کاربران افراطی)معتادان( به شبکه های اجتماعی مجازی: مورد مطالعه)دانش آموزان مقطع متوسطه دوم استان ایالم(   

 است.

 

 سواالت پژوهش : 
آسیب های مختلف    دارای  و اینستاگرام  تلگرام  ،واتس آپشبکه های اجتماعی نظیر:    رسانه ها و    متصل بهآیا تلفن های همراه    -1

 و تربیتی می باشند؟ امنیتی ،اجتماعی

 
1 Karacis,S . & Oreskovic,S 
2 Xin, M. et al 
3 Kayastha, B. et al 
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های  می تواند در آینده روند  1در قالب یک وسیله چند رسانه ای متصل به رسانه ها و شبکه های اجتماعی    آیا تلفن های همراه  -۲

 تحت تاثیر قرار دهد؟  اجتماعی، امنیتی و تربیتی را

 کدامند؟  مجازی  متصل به رسانه ها و شبکه های اجتماعیتلفن های  ی الش ها و راهکارهای رفع آسیب ها، چمحاسن -3

 

 روش شناسی پژوهش : 
کاربران  محقق ساخته استفاده شده و    ۴پرسشنامه  بوده و از  3تحلیلی  -و به شیوه توصیفی  ۲این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی

دانش    جامعه آماری شامل کل  .پاسخ دادندکه در این پژوهش نوجوانان مقطع متوسطه دوم بودند،    ۵شبکه های اجتماعی مجازی 

کاربر نوجوان  اجتماعی مجازی    آموزان  ایالم  1398مقطع متوسطه دوم در سال  شبکه های  استان  پژوهش هم    بوده  در  نمونه  و 

 نفر که به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شدند را شامل شده است.  80تعداد 

 

 پژوهش:یافته های تجزیه و تحلیل 
فراوانی بهره گرفته  درصد و    توصیفی نظیر:  استخراج شده از شاخص های آمار  پرسشنامهبرای تجزیه و تحلیل داده ها،که از سواالت  

  گزارش و نتایج سواالت اصلی پرسشنامه در زیر آورده شده اند شده است و نیز از شاخص های آمار توصیفی استفاده شده است.

 
 و اعتیاد به آن را به عنوان یک رفتار پُر خطر  می دانید؟  شبکه های اجتماعی مجازی : شما تا چه میزان استفاده نامناسب از 1سؤال 

 جمع  خیلی کم  کم  زیاد خیلی زیاد  گزینه 

 نفر ۲0 ۲ 1 ۴ 13 فراوانی

  ٪10 ٪۵ %۲0 ٪6۵ درصد

 %100     جمع 

شبکه های اجتماعی معتقدند که استفاده نامناسب از  کاربر  از آنجایی که گزینه خیلی زیاد بیشترین فراوانی را دارد، پس نوجوانان  

 و معتاد شدن به آن رابه عنوان یک رفتار ُپر خطر می دانند.  مجازی

 

 
 پُرخطرند ؟  شبکه های اجتماعی مجازی : تا چه میزان پسران در مقایسه با دختران در استفاده از ۲سؤال 

 جمع  خیلی کم  کم  زیاد خیلی زیاد  گزینه 

 نفر ۲0 0 3 ۴ 13 فراوانی

  ٪0 ٪1۵ ٪۲0 ٪6۵ درصد

 %100     جمع

معتقدند که پسران خیلی زیاد در مقایسه بادختران در   ین فراوانی را دارد، پس نوجوانان کاربرآنجا که گزینه خیلی زیاد بیشتراز  

 رفتارهای ُپرخطر دارند.  شبکه های اجتماعی مجازیاستفاده از 

 

 
1 Multimedia 
2 Applied Research's  
3 Analytic - Descriptive Method 
4 Questionnaire 
5 Virtual Social  Networks Users(VSNU)  
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 و اعتیاد به آن آگاهی دارید؟  مجازیشبکه های اجتماعی : چقدر شما به عنوان یک نوجوان از مضرات و خطرات استفاده از  3سؤال 

 جمع  خیلی کم  کم  زیاد خیلی زیاد  گزینه 

 نفر ۲0 1 8 6 ۵ فراوانی

  %۵ %۴0 %30 %۲۵ درصد

 %100     جمع 

بیشترین فراوانی را دارد، پس نوجوانان از   کاربر  از آنجایی که گزینه ی کم  از مضرات استفاده  معتقدند که به عنوان یک نوجوان 

 به طور کامل آگاهی ندارند.   شبکه های مجازی اجتماعی

 
و اعتیاد به آن می تواند شما را از این آسیب های ایمن    شبکه های اجتماعی مجازی : تا چه میزان آگاهی و اطالع از مضرات و خطرات استفاده از  ۴سؤال  

 دارد؟ 

 جمع  خیلی کم  کم  زیاد خیلی زیاد  گزینه 

 نفر ۲0 3 3 ۵ 9 فراوانی

  %1۵ %1۵ %۲۵ %۴۵ درصد

 %100     جمع 

شبکه های معتقدند که آگاهی از مضرات و خطرات    کاربر  از آنجایی که گزینه ی خیلی زیاد بیشترین فراوانی را دارد پس نوجوانان

 آنهارا به میزان خیلی زیاد از انواع آسیب ها و خطرات در امان دارد.تواند  و اعتیاد به آن می اجتماعی مجازی

 
و اعتیاد به آن هستید؟ و آیا    شبکه های اجتماعی مجازی : تا چه میزان شما به عنوان یک نوجوان، نیازمند کسب آگاهی و اطالع از مضرات و خطرات  ۵سؤال  

 آموزش های الزم و کافی را دیده اید؟ 

 جمع  خیلی کم  کم  زیاد زیاد خیلی  گزینه 

 نفر ۲0 ۲ ۲ 1 1۵ فراوانی

  %10 %10 %۵ %7۵ درصد

 %100     جمع 

معتقدند که خیلی زیاد نیازمند کسب و آگاهی از  کاربر  از آنجایی که گزینه ی خیلی زیاد بیشترین فراوانی را دارد، پس نوجوانان  

و اعتیاد به آن هستند، و این نشان می دهد که آنها آموزش های الزم و کافی    شبکه های اجتماعی مجازیمضرات و خطرات ناشی  

 را ندیده اند. 

 

 ی کاربردی:و ارائه راهکارها نتیجه گیری

شبکه های اجتماعی  رسانه ها و  فرصت ها، محاسن و کاربرد های رسانه ها و شبکه های اجتماعی تلفن همراه در فضای مجازی  

، رایانه و اینترنت با  در کنار رادیو، تلویزیون، ویدیو، ماهواره  اجتماعی    تلفن همراه به عنوان یک وسیلهواتس آپ و تلگرام در  نظیر:  

: حذف  کند که به طور خالصه عبارتند از  تواند بر اصل خود آموزی در آموزش از راه دور نقش مهمی ایفا خدمات مختلف خود می  

محدودیت زمانی و مکانی امکان یادگیری ، امکان یادگیری در هر سن و جنس ، کاهش هزینه ها ، دسترسی سریع و ساده ، امکان  

دستیابی به انبوهی از اطالعات دانش بشری و ذخیره و بازیابی سریع    یادگیری مشارکتی بدون هیچ حد و مرز جغرافیایی ، امکان

در   نبوده به کالس درس و زمان خاص .  وساده آن ، گسترش فرایند یادگیری در حد تسلط ، فعال و مستمر ، از بین بردن و وابسته

چنین   را  ی مجازی را برای دانش آموزانکنار محاسن، می توان چالش ها و نشانه های هشدار دهنده رسانه ها و شبکه های اجتماع 
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ی  ، صرف زمان زیاد برای ارتباطتغییر در رفتار و کردار  ،ه از نرم افزارهای ویژه و رمزدار، استفادبرشمرد: مرموز شدن، انتقال فایل ها

اعضای    ازن و جدایی  ، فاصله گرفتهمراه، پیدا کردن تصاویر مبتذل، تغییر سریع و حرکات دست  تلفن، ور رفتن زیاد با  اجتماعی

 یاستفاده از شبکه ها  یچالش ها  ینمهمترهمچنین       .افراد ناشناس  و تلگرامی  شتراک واتس آپی، استفاده از اخانواده و اطرافیان

 ی از کشورها  یاریدر بس  یو روساخت  یساخت  یرعدم وجود امکانات ز  -1شود:    یاشاره مرا می توان  در سطح کالن    یمجاز  یاجتماع 

و    ، اینستاگرامتلگرام،  واتس آپمراه و خدمات آن از جمله  مطلوب به تلفن ه  یدسترس  ینهدر حال توسعه در زم  یاجهان و    یرفق

گردد.   ی جوامع بر م بومی و محلی  سیاسی،  ، یفرهنگ ،یو ساختار ادار یریتبه مد   یگرچالش د -۲ مجازی  یاجتماع  های شبکه  دیگر

  یوهو ش  یطبه شرا  یدبا  تلفن همراه  و دیگر شبکه های فضای مجازی در  ، اینستاگرامتلگرام  ،استفاده از واتس آپ  و  یراه انداز  یبرا

 -3همراه است    عیامر با مشکالت و موان  ینآنها توجه کرد که ا  نگرش ها و دیدگاه ها محلی   ییرجوامع و تغ  یو فرهنگ  یآموزش  یها

در حال توسعه    یکشورها  یشترب  ی امر وابستگ  ینوابسته است و ا  ی صنعت  یکشور ها  مورد استفاده به شدت به حضور  یها  یفناور

در    باشد.  یاز چالش ها م   و ایستاگرام  تلگرام،  واتس آپ  خدمات تلفن همراه از جملهاستفاده از    یتاعتبار و امن  -۴شود  یرا سبب م

این است که مهمترین   آنچه واضح است  کاربران  یدگاهاز د  یمجاز  یفضا  ی اجتماع   یرسانه ها و شبکه هااز  علل استفاده  ریشه یابی  

است. در اصل نباید  در فضای  رسانه ها و شبکه های اجتماعی  الزم برای استفاده از  کافی و  رهنگ صحیح  نداشتن ف  مسئله موجود،

نقش مد و  فرهنگ سازی  نقش خانواده ها در  هایاز  و محیط  و   رسه  غافل شد. می  آ  اجتماعی  استفاده موزشی  علل ظهور  توان 

از اجتماعی    خدمات  نادرست  های  شبکه  در  ای  همراه  رسانه  های  تلفن  نمود:در  بیان  چنین  خانوادگی  را  تربیت  وجود  عوامل   :

قبح    ،خانواده های گسسته و بی سرپرست و بد سرپرست و بی بند بار جنسی که تربیت را به خوبی انتقال نداده اند و در این محیط

سائل متعدد اجتماعی مانند بیکاری، ولگردی، مشکالت مالی، هرج و  شکسته است. عوامل اجتماعی: این عامل شامل م  همه مسائل

اکامی  : در این مورد می توان به ن ها می باشد. عوامل روحی و روانی  ، رنگ باختن مسائل و ارزش های دینی و معنوی خانوادهمرج ها

روانی عقده های  روابط جنسیهای جنسی،  آزاری  ،  بیماری دیگر  اخالقی،  بندباری های  اشاره نمود.نامشروع، بی   ... و    ، هیستری 

، تهدید و  آنالین و غیر آنالینغیر اخالقی  مجرمان در انتشار تصاویر  وقوع جرم و بزهکاری نظیر: اهداف شوم    امنیت،عوامل ناشی از  

   م گیری.اخاذی و انتقا ، مجازیگیری  زور، ارعاب قربانیان

 از دیدگاه کاربران اشاره می شود:  شبکه های اجتماعی مجازی ییب هابه آساینک 

جایگزین شدن  ، شکستن حریم خانواده ها و  نواده: تزلزل در بنیان خاخصوصی که شامل   وارونگی در روابط اجتماعی و حریم  -1 

 ، خانوادگی و اجتماعی عاطفیروابط ابزاری بجای روابط 

بیهوده    افعال، انجام ت رفتاری و زندگی اجتماعی و فکری، تغییر در ارتباطاشامل تغییر در نحوه تفکر منطقی آسیب های فکری: -۲

 رفتارهای ذهنی و فکری مخرب  بروز، افسردگی و ستیابی، انزوا طلبی نظیر بازی و دو

اخالقی و از بین رفتن قبح اخالقیات ، رشد مفاسد  ی اخالقی، تضاد ارزش هابی بند باری اخالقی   :و تربیتی  آسیب های اخالقی  -3

 عهو سستی و بی غیرتی در جام

ایش هیجانات کاذب  افز،  سردرد، درد دست،  افزایش میزان فشار خون، فشارهای عصبی و روانی، چشم درد  : آسیب های جسمی  -۴

 و بروز خشونت های بدنی 

  عدم  و  ها بی رویه  آزادیوجود    یت و، از بین رفتن هویت معنوتضاد هویتی  بی تفاوتی،   ، احساس بی هویتی  :آسیب های هویتی  -۵

 مسئولیت پذیری 

ارزش های   ، بی ارزشی اعتقادات و سخره گرفتن گرایش به ابتذال، ظهور سکوالریزم و دین گریزی  آسیب های دینی  و اعتقادی: -6

 اعتقاداتی و دینی  

، شبیه سازی و فریبکاری فرهنگی در راستای گسترش فرهنگ ، بومی و محلی آسیب های فرهنگی: بی تفاوتی به فرهنگ ملی  -7

 غرب در دهکده جهانیمبتذل واحد 

 و قوانین محیط درس و آموزش  بهم خوردن نظم، مردودی و تحصیلی، ترک تحصیلی افت : آسیب های تحصیلی -8
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به قصد    -9 اخالقی  انتشار تصاویر غیر  امنیتی:  به    خشونت های مجازی،  زورگیری، سرقت های مجازی،آسیب های  اعتمادی  بی 

از کشور و دشمنان به صورت ندانسته و یا دانسته ارتباط با نهادهای امنیتی خارج  با قصد یادگیری شیوه های    نهادهای امنیتی، 

 ناامنی و ایجاد ناامنی در سطح خرد و کالن

 همجنس بازی  آزارهای جنسی و  ، شیوع، تضاد بین جنس مخالفبلوغ زود رس، انحرافات جنسی  آسیب های جنسی: -10

  شبکه های اجتماعی مجازیاعتیاد به    و آسیب های  استخراج شد، نشان می دهد که خطراتپرسشنامه  ، که از سواالت  طبق نتایج

  کاهش   و  تضعیف  .(جنسی  و  عاطفیشخصیتی، هیجانی،    های  اخالقی  بی  یا  و  اخالقی  بد)اخالقی  نوسانات   شامل: افزایش  کاربراندر  

بدخوابی، ُپرخوابی،اختالل در کمیت و    بی خوابی،خواب)  اختالالتواقعی.    دنیای  در  دیگران  با   سالم  اجتماعی   تعامالت  و  ارتباطات

فتارهای غیر طبیعی در هنگام خواب. حرکات و ر  نارکولپسی: احساس خستگی شدید و به خواب رفتن، پاراسومنیاها:  کیفیت خواب،

  فیلم   و   ها  بازی  فیلم های مبتذل و مستهجن،  دانلود  طریق دیدن تصاویر و   از  آمیز  خشونت  رفتارهای  بروز  افزایش   و  استرس  نگرانی،

تحریک کننده.  و  اکشن  احساسات  بروز  های  اخالقی،  ،انواع  و جرایم  نظیر:)ب   رفتارها  اجتماعی در فضای مجازی  و  دبینی،  امنیتی 

غیبت، تهمت،  جا،  بی  طلبی،رقابت  اینترنتی،  برتری  سرقت  حریم خصوصی(  شا  تمسخر،  و شکستن  پراکنی  افت  یعه  نهایت  در  و 

عدم توانایی و نرسیدن به انجام انواع تکالیف درسی در یک دوره نسبی در مقایسه با    سرگردانی،  تحصیلی)کاهش مطالعه، بی میلی، 

به افت نتایج و عملکردهای آموزشی و درسی در انواع آزمون های کالسی شده و در نهایت به تکرار    دوره نسبی قبل از آن که منجر

همچنین مشخص شد که    .شدندماده یا مواد درسی در طول ترم تحصیلی و همچنین تکرار پایه درسی در پایان سال تحصیلی(  

و کافی نت های  ، کامپیوترها و لپ تاپ های شخصی  ند شخصیبه ترتیب از ابزار و وسایلی همچون: تلفن های همراه هوشم  کاربران

محتواها و برنامه های مورد   کاربرانهمچنین    استفاده کردند.در سطح شهر برای دسترسی به شبکه های اجتماعی مجازی  عمومی  

آپ، واتس  مجازی:  اجتماعی  های  شبکه  از  ترتیب  به  را  خود  حض   عالقه  و  چت  صورت  به  اینستاگرام  و  تاالرهای تلگرام  در  ور 

با بررسی یافته و پیشینه پژوهش، مشخص شد که  نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات حامدی  گفتگو)ویدئو کمپ( کسب کردند.  

نسب) حامدی  و  همکاران)1393نسب  و  واال  رضایی  همکاران)139۵(،  و  افراسیابی  گودچیلد)1396(،  و ۲010(،  ژین  و   )

 ( همخوان بود. ۲018همکاران)

اینستاگرام  تلگرام  ،  قدرت رسانه ای فضای مجازی نظیر: واتس آپ  در تلفن های همراه ضمن تاثیر مستقیم بر زندگی و روابط  و 

اجتماعی افراد و تاثیر بر روند آموزشی و تربیتی در نظام های آموزشی و در کالس درس در قالب ابزارهای چندرسانه ای به طور 

، فرهنگی و ساختاری  لی تربیت و مسائل امنیتی را هم تحت تاثیر آسیب ها، چالش ها و عوامل م  واضح مطرح بوده و همچنین نحوه

به عنوان   و ایستاگرام  تلگرام،  واتس آپ  تلفن های همراه پیشرفته متصل به رسانه ها و شبکه های اجتماعی نظیر:   قرار داده است.

، صفحه نمایش، متن و  لی، دوربین، پردازش گر، حافظه، صفحه کلیدجدید دارای منبع تغذیه ، صفحه اصفناوری چند رسانه ای  سه

صدا می باشند می توانند در امر تسهیل تعاملی ارتباط دو سویه و چند سویه و انعطاف پذیری و استفاده از چندین حواس و ارائه 

موزشی ایفاء کنند. باید توجه داشت در ، تربیتی و آاجتماعی، امنیتی  بازخورد مناسب و به موقع نقش مهمی در آینده در نظام های

، آزمودن و اشکال زدایی و عرضه محصول دقت ه ای به عواملی نظیر: امکان سنجی، طراحی، الگو سازیاجرای این پروژه چند رسان

تماعی  ، شبکه های اجالزم و کافی را داشت. امروزه با گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در عصر انفجار دانش و فضای مجازی

آپ  مجازی   اینستاگرام  تلگرام،  واتس  رسانه  و  به  تبدیل  تلفن های همراه جدید  رسانه جمعی  ابزارهای  عنوان  و    های  به  عمومی 

و حالت جبرگونانه شده   باال  با ظرفیت  و  اندهمگانی  امنیتی  اجتماعی،  آسیب های  رفع  به  نیل  بررسی و شرط  است  آنچه مهم   .

ا از استفاده غلط  آنچه مهم است این است که  شبکه های اجتماعی    ز رسانه هایتربیتی ناشی  برای رسیدن به این هدف  است . 

،  ن، تقویخانواده ها و مدارس ابتدا باید از آلودگی ها و گناه پاک شود و صفات ناپسند و نکوهیده از بین برود و ایما  محیط تربیتی،

و انسانی غلبه پیدا کند. عالوه بر این محیط امنیتی امن و ایمنی را با  پرهیزگاری و دیگر فضایل اخالقی و دینی و ارزش های الهی  

سوه مناسب در زمینه تربیتی از اهمیت باالیی  ارائه الگو و اُ  ،ت بوجود آورد و ارائه القات دینی، ارزشیتمام حفظ شرایط و مقتضیا

واتس  عات از جمله تلفن های همراه با خدماتی مثل  هم برخوردار است و گرنه باید پذیرفت که ابزارهای فناوری ارتباطات و اطال



10 

 

، ابزاری ساخته شده و مصنوعی دست بشر بوده و می توان آن را در جهت خواسته های همین بشر به شیوه  و اینستاگرام تلگرام آپ،

   مطلوبی هدایت نمود و به سر منزل مقصود رساند.

به   خوداینک  کلی  برای    راهکارهای  پاکیپیشگیری  در جهت  کاربرانمراقبتی  و  سازی  سالم  اعتیاد  ،  اجتماعی    از  های  شبکه  به 

 اشاره می شود: مجازی

امنیتی، انتظامی و سایبری، نقش مهمی    تربیتی،  کارشناسان و متخصصان آسیب های اجتماعی،  مدیران، معلمان، مربیان،  والدین،

 ارند که باید به این راهکارها توجه نمایند: مراقبتی د در ایجاد و کنترل رفتارهای خود

الزم است به این شبکه ها  برای جلوگیری از اعتیاد  نوجوانان هستند،  شبکه های اجتماعی مجازیبا توجه به اینکه اکثر کاربران    -1

مانع آنها شوند و نه به  فرزندانشان کنترل و نظارت منطقی داشته باشند، نه به گونه ای که به طور کلی  مجازی  والدین بر رفتار  

 شکلی که آنان را کامال رها و آزاد بگذارند که در هر دو صورت فرزندان مورد تهدید خواهند بود. 

آگا  -۲ مجازیوالدین  اجتماعی  های  شبکه  خصوص  در  را  خودشان  های  بتوانند    هی  تا  دهند  افزایش  آن  های  زیان  و  فواید  و 

 فرزندانشان را به درستی راهنمایی کنند. 

اینترنت    -3 ناامن  محیط  در  را  خود  خانوادگی  و  شخصی  اطالعات  دارد،  احتمال  صداقت  لحاظ  به  نوجوانان  و  فضای  کودکان  و 

در اختیار دیگران قرار دهند. بنابراین, والدین باید فرزندان خود را زیر نظر داشته باشند و آنها را تشویق کنند که از ارائه  مجازی  

 خودداری کنند. زیمجااطالعات شخصی در محیط 

 ممکن است تقلبی و جعلی هم باشد.  و شبکه های اجتماعی مجازی والدین به فرزندان بفهمانند که اطالعات موجود در اینترنت -۴

با اشخاصی که در فضای مجازی آشنا    -۵ به تنهایی  به آنها اجازه ندهند  والدین با هشدارهای به موقع مراقب فرزندانشان باشند. 

 اند مالقات کنند. شده 

 صحبت کنند و در مورد استفاده از آن با هم به توافق برسند. الدین با فرزندان درباره  شبکه های اجتماعی مجازی و -6

حتما از قبل هدف خود را تعیین کنند و دلیل قانع کننده ای برای ورود مجازی    ی استفاده از شبکه های اجتماعیکاربران برا  -7

 داشته باشند.

 برای تمام جنبه های زندگی خود برنامه ریزی کنند و تالش خود را برای انجام تمام برنامه ها به کارگیرند. -8

  سازمان های متولی فرهنگ که از لحاظ هنجارها و ارزش های مورد قبول جامعه اند، برنامه ریزی مناسب به فعالیتهای اینترنتی   -9

 مند آنان را تشویق کنند.جهت بدهند و کارهای ارزش نوجوانان و مجازی

با تمامی جوانب آن   و شبکه های اجتماعی مجازی داخلی  باید مهندسان و مسوالن فنی دست به اقدام و ایجاد اینترنت ملی   -10

 اسالمی اقدام نمایند.  –متناسب با فرهنگ بومی 

درپر کردن اوقات فراغت دانش آموزان داشته باشند و با تشویق آنان به فعالیتهای درسی از   یمعلمان می توانند نقشی مهم  -11

 آنان را در بهره برداری علمی و تولید علم مشارکت دهند. ،و شبکه های اجتماعی مجازی طریق اینترنت

اعتقادهایتقویت  -1۲ و  باورها  تقویت  نوجوانان،  اراده  پرورش  و قداست خانواده،  اهمیت  تعیین    ،  و گرایش های معنوی،  مذهبی 

هویت مذهبی، ملی و احیای ارزش ها و پیوندهای تاریخی از سوی مسئوالن تربیتی و دینی می تواند به کاهش های مجموعه های  

 فرهنگی و گرایش و ترغیب نوجوانان به سایت ها و کانال های غیر اخالقی شود. 

برای نوجوانان،   و شبکه های اجتماعی مجازی  ست در ازای کاهش اتصال به اینترنتمدیران، معلمان و مربیان بهتر ا  والدین،   -13

 گیرند و در صورت تخلف، مجازات متناسب انجام دهند. بپاداش مناسب در نظر 

ه مربیان ب  و  معلمان  مدیران،  بسیار مفید است و والدین،  کاربر افراطی  نوجوانان  برایجایگزین    هایتهیه فهرستی از فعالیت    -1۴

اینترنت از  با دیگر سرگرمی های جذاب نظیر: مطالعه، ورزش، بازی و تفریحات   و شبکه های اجتماعی مجازی  تناوب استفاده  را 

 سالم جایگزین نمایند. 

 هم می تواند موثر و مفید باشد.  شبکه های اجتماعی مجازیتعیین بودجه مالی مشخص و حدود برای استفاده از  -1۵
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 تهیه شود. کاربران نوجوانمربیان برای  و  معلمان مدیران، ها و کانال های مجاز و مناسب توسط والدین،فهرستی از سایت   -16

شبکه های  خانواده در زمینه حفظ سالمت و یا مبارزه با خطرات و آسیب های  والدین و دیگر اعضای  افزایش سواد رسانه ای    -17

 بسیار موثر و مفید است.  کاربران نوجوان،برای  اجتماعی مجازی

و  برای    -18 به  پاکسازی  اعتیاد  اجتماعی مجازیترک  زمان    شبکه های  از مدت  آگاهی  اول:  قدم  توجه شود.  هایی  به قدم  باید 

توجه به تکنیک های مدیریت زمان. قدم دوم: انتخاب دوستان و پشتیبانان مطلوب در دنیای واقعی و قدم    و  شبکه هااستفاده از  

 .  مطلوب سوم: پیوستن به گروه های اجتماعی و کسب حمایت های اجتماعی

وند و مراقب باشند که  ش  مجازیآگاهانه، هوشمندانه و با برنامه ریزی وارد فضای    هدفمند،   بصورت کامالً   کاربر  نوجوانان  باید  -19

 وقت را هدر ندهند و کنجکاوی های خود را مدیریت نمایند.  شبکه های اجتماعی مجازیبیخود در 

و    -۲0 مجازی  فضای  موضوع  گسترش  به  توجه  اجتماعی  باید  های  برای شبکه  آن  بالفعل  و  بالقوه  خطرات  و  کنونی  دنیای  در 

و دوره های خود  کاربر  نوجوانان آموزشی  ، حتما کالس ها  و همچنین  نوجوانان  برای  مدیران،    –مراقبتی  والدین،  برای  توجیهی 

 معلمان و مربیان برگزار گردد. 

اقداماتی از جمله: ایجاد و پرورش تفکر انتقادی، یادگیری سواد رسانه ای، رژیم و محدویت رسانه ای، میانجی گری اطرافیان و    -۲1

 ند.ند کمک ک نمی توان مجازید مراقبتی نوجوانان در فضای  اعمال فیلترینگ راهکارهایی هستند که به خو

لذا برنامه ریزی مناسب و    است.مجازی  مراقبتی گام اول سالمت    ، مسئله خودکاربر مجازی  باید توجه کرد در زندگی نوجوانان  -۲۲

،  سالم   عضویت گروه های مجازیمربیان، محدود کردن خود در    و  معلمان  منطقی، همراهی و همدلی خانواده بویژه والدین، مدیران،

بسیار    شبکه های اجتماعی مجازی، مکانی و مالی در جلوگیری و کاهش اعتیاد به نترلی و ایجاد محدودیت های زمانی تقویت خودک

 مهم است. 

در    ، : ما می توانیممجازی و اعتقاد به شعارتبیین دقیق خطرات و آسیب ها و همچنین شناسایی ریشه های معضالت فضای    -۲3

ابزارهای بومی)اسالمی مسیر تولید محت هم بسیار مهم و زیربنایی    شبکه های اجتماعی مجازیایرانی( در مورد    -واها، برنامه ها و 

 است.

باه، سهل انگاری در کار با شبکه ، اطالع رسانی اشتکاربر  ه به کنجکاوی و حساس بودن روحیه نوجوانانباید توجه کرد با توج  -۲۴

، انسداد اطالعاتی شدید و غیر منطقی، بی اهمیتی به سواد رسانه ای در خانه، مدرسه و جامعه و همچنین سرعت، های مجازی

( جامعه می توانند زمینه ساز انحراف نوجوانان به سمت کاربرد )جمعین عملکرد رسانه های رسمی و عمومیکمیت و کیفیت پایی

 تبدیل شوند.  فضای مجازیو برنامه های مخرب آن شوند و به تدریج به فرد معتاد به  شبکه های اجتماعی مجازی افراطی از 

:کاهش تدریجی استفاده از  از نظر مشاوره و روان شناسی روش  کاربر  در نوجوان  مجازیبهترین روش درمانی اختالل اعتیاد    -۲۵

 صورت گیرد. فضای مجازیاست که در صورت عدم موفقیت، حتما اقدامات درمانی دیگر باید برای ترک اعتیاد به   فضای مجازی

و اینکه قانون   فضای مجازیدر مورد  کاربر  یان با نوجوانان  بصحبت کردن صمیمی و بدون تعارف والدین، مدیران، معلمان و مر  -۲6

 است که:) کاری که در دنیای واقعی نباید انجام دهی، در دنیای مجازی هم ممنوع است( بسیار مهم و اساسی است.  مهم این

، باید میزان د . هر چه سن نوجوانان کمتر باشد در منزل وضع کنن  فضای مجازیقوانینی در مورد استفاده صحیح از    ، والدین  -۲7

 استفاده هم کمتر باشد. 

 افزایش دهند.  فضای مجازیمعلمان و مربیان علم خود را در مورد  مدیران، والدین،  -۲8

ملی   -۲9 نهضت  اجتماعی    -برقراری  خطرات  و  ها  آسیب  از  پیشگیری  مجازیفرهنگی  اجتماعی  فضای  مراقبت  نظام  استقرار   ،

اعتیاد   اجتماعی   به نوجوانان در معرض خطر و توسعه مداخالت مربوط    مجازینوجوانان در کشور در مقابل آسیب ها و خطرات 

 باید در خانواده ها، مدارس و کل جامعه ایجاد و به جد پیگیری شود.   اعتیاد مجازی

یب ها و خطرات بالقوه فناوری ها و شبکه طراحی و تدوین بخشی از محتوای کتب درسی در ارتباط با آشنایی نوجوانان با آس  -30

 جدید. های اجتماعی مجازی 
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برای نسل نوجوان ل مرتبط با آن  )مدظله العالی( در مورد موضوع فضای مجازی و مسائترویج رهنمودهای مقام معظم رهبری  -31

 .در کشور  تی و دینی دیگرمساجد، کانون های فرهنگی، تربیتی و سایر امکان فرهنگی، تربی مدارس،  بویژه در رسانه ها،

پند و موعظه، ارائه الگوی مطلوب و همچنین امر به معروف و نهی از منکر به    اسالمی از جمله:  -استفاده از آموزه های دینی  -3۲

 توسط افراد بزرگتر.  شبکه های اجتماعی مجازیعنوان نوعی کنترل اجتماعی رفتار نوجوانان در زمینه استفاده از 

د  -33 آموزشیبرگزاری  انواع    -وره ها و کالس های  فتا در خصوص  پلیس  و  پیشگیری  پلیس  انتظامی،  نیروی  از سوی  توجیهی 

امنیتی و انتظامی برای خانواده   اعتقادی، سیاسی،  اخالقی،  ه سایبری،فضای مجازی و انواع جرایم اینترنتی در حوزخطرات اعتیاد به  

 . کاربر فضای مجازی ها و نوجوانان

در این پژوهش حاصل شد، می توان به این  کاربر،    برای نوجوانان  شبکه های اجتماعی مجازیخطر اعتیاد به    ۵اینکه  با توجه به  

 اشاره نمود: در جهت سالم سازی و پاک نمودن کاربران افراطی)معتادان( شبکه های اجتماعی مجازی راهکارها

شناسی و اخالق برای کاهش و یا رفع بی اخالقی ها و بداخالقی  درمانی مشاوره، روان  –ایجاد کالس ها و دوره های آموزشی    -1

برای نوجوانان و خانواده های آنان الزم و    شبکه های اجتماعی مجازیهای شخصیتی، هیجانی، عاطفی و جنسی ناشی از اعتیاد به  

 ضروری است و می تواند راهگشا باشد. 

، تضعیف و کاهش روابط و تعامالت واقعی نوجوانان در دنیای  مجازی  فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از خطرات اعتیاد به    -۲

واقعی بود که می توان با عضویت نوجوانان در گروه های فعال و واقعی در خانواده، جامعه و مدرسه و همچنین داوطلب شدن در 

 ی آنان را گسترش دهد. نهادها و ارگان های عام المنفعه می تواند موثر و مناسب باشد و روابط و تعامالت اجتماع 

نگرانی، استرس و رفتارهای خشونت زا ناشی از فضا و    فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مجازی،از خطرات دیگر اعتیاد به    -3

  -بوده و با فرهنگ و روحیه اسالمی   بود که وارداتی از غرب در فضای مجازی  بازی های اکشن و پرتحرک کامپیوتری و اینترنتی  

  -متناسب با فرهنگ و روحیه اسالمی  کامپیوتری و اینترنتی بومی  هایار نیستند. لذا ابداع و طراحی اصولی انواع بازی  ایرانی سازگ

محلی در دنیای واقعی برای   -در شبکه های اجتماعی مجازی و گسترش انواع بازی های بومی  ایرانی توسط متخصصان از یک سو

 نوجوانان بسیار مفید و موثر است.

خواب  -۴ اختالالت  به    ،انواع  اعتیاد  جمله خطرات  مجازیاز  اجتماعی  های  تغییرات سبک  برای    شبکه  لذا  بود.  نوجوان  کاربران 

از  زندگی استفاده  زمانی مشخص  برنامه  پزشکی    فضای مجازی)داشتن  بعد، درمان های  و در مرحله  آنها(  به  پایبندی  و  و خواب 

 راهکارهای مناسبی هستند. 

انواع  -۵ رقابت بی جا،    احساسات و رفتارهای ضد اخالقی، امنیتی و اجتماعی در فضای مجازی نظیر:)بدبینی، برتری طلبی،  بروز 

  شبکه های اجتماعی مجازیشایعه پراکنی و شکستن حریم خصوصی( از خطرات اعتیاد به    تمسخر، سرقت اینترنتی،  تهمت، غیبت،

نوجوانان لذا مداخالت شخصی  کاربر  برای  است.  امنیتی  تی،بوده  ای،  مشاوره  واقعیت   روانشناختی،  ،روان درمانی،  و  اخالق مداری 

 گرایی می تواند در این زمینه مفید و پرثمر باشد. 

بود. بنابراین برای کاهش و    کاربر مجازی  در نوجوانان  شبکه های اجتماعی مجازیافت تحصیلی هم از جمله خطرات اعتیاد به    -6

نظارت و کنترل دقیق والدین، مدیران، معلمان و مربیان و در    رنامه زمانی آموزشی و درسی مشخص،یا رفع افت تحصیلی، داشتن ب

نظر گرفتن پاداش های مورد عالقه نوجوانان در صورت کاهش و یا رفع افت تحصیلی و برگزاری کالس های جبرانی بسیار مفید و  

 موثر است.

به   اصلی   ۴  راهکارهای اینک  اجتماعی    جهتدر    کاربر  نوجوانان  برای  مراقبتی   خود  گانه  های  به شبکه  معتاد شدن  از  پیشگبری 

  :اشاره می شود مجازی

  باید رشد مهارتهای شخصی نظیر:  شبکه های اجتماعی مجازیدر مورد اعتیاد به    کاربر  مراقتی نوجوانان  در زمینه افزایش خود  -1

نحوه    فضای مجازیشناخت مسئله   آن،  به  اعتیاد  از  و  استفاده  به  اجتماعی مجازیتصمیم گیری  نحوه   شبکه های  آن،  میزان  و 

افراد حاضر در  مجازیخودکنترلی در فضای   احساسات  و  عواطف  های سالم، شناخت  عادت  رفتارها  ایجاد  ایجاد    ،فضای مجازی، 
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افزایش عزت نفس توجه کرد و  به شیوه ای مناسب و در نهایت توجه به    فضای مجازیقضاوت های درست و مورد نظر دیگران در  

 آنها را تقویت نمود.

اجتماعی مجازی  به  اعتیاد  مورد  در  کاربر  نوجوانان  مراقتی  خود  افزایش  زمینه  در   -۲ با   شبکه های  مهارتهای مواجهه  باید رشد 

مدیریت استرس، مقابله ناامیدی و شکست، درخواست کمک از دیگران در مواقع احساس   و اعتیاد به آن نظیر:  فضای مجازیخطر  

توجه  کرد و آنها را    مجازیخطر زیاد، سازگاری منطقی، انعطاف پذیری و ایجاد روحیه فایق آمدن بر مشکالت و موانع در فضای  

 تقویت نمود.

  باید رشد مهارتهای اجتماعی نظیر: شبکه های اجتماعی مجازی  به یاداعت مورد در کاربر نوجوانان  مراقتی خود افزایش زمینه در -3

برابر فشار   با دیگران، مقاومت در  به دیدگاه های دیگران، همکاری  با دیگران، توجه  ارتباط خوب و سالم  ایجاد و رشد مهارتهای 

را توجه نمود و آنها را تقویت   مجازی ای  همساالن و افراد غریبه، دوستیابی مناسب و حفظ دوستان خوب و مهارات نه گفتن در فض

 کرد.

باید رشد مهارتهای شناخت خطر    شبکه های اجتماعی مجازی  به  اعتیاد   مورد  در کاربر    نوجوانان  مراقتی   خود  افزایش   زمینه  در   -۴

و اعتیاد به آن، شناخت زیان ها و تاثیر   فضای مجازیو اعتیاد به آن نظیر: شناخت خطرات و مخاطرات تهدید کننده  فضای مجازی

 بر آینده فرد نوجوان و خانواده وی توجه نمود و آنها را تقویت کرد.  مجازیرفتارهای پرخطر 

را بر اساس آموزه   مجازیپیشنهاد می شود، اخالق رسانه ای و  -1اشاره می شود:  ی پژوهش به پیشنهادات و محدودیت ها پایاندر 

پیشنهاد    -۲نشر و گسترش داد که این سند راهگشای نوجوانان به سمت سعادت است.کاربر    های اخالق قرآن کریم برای نوجوانان

ود، بلکه به مزایای آن هم پرداخت و نگاه مثبت را پرداخته نشکاربر  برای نوجوانان    مجازیمی شود، فقط به جنبه های منفی فضای  

زیرا ملکه های  شوند.  اسالمی تربیت    -الق دینی معتقد و متخلق به اخ  کاربر مجازی  نوجوانان  پیشنهاد می شود،  -3تقویت نمود.  

ی و فضای مجازی بر حذر اخالقی و اعتقادی نهادینه شده، نوجوانان را از رفتارهای ضد اخالقی و ضد اعتقادی در فضای واقعی زندگ

پیشنهاد می شود، این پژوهش در سطح جامعه و نمونه وسیع تر و در سنین و دوران دیگر و با بررسی متغیرهایی    -۴خواهد داشت. 

جغرافیایی، منطقه  اقتصادیجن  نظیر:  وضعیت  تحصیالت،  سطح  و  -سیت،  خانواده  این  اجتماعی  های  محدودیت  گیرد.  صورت   ...

و همچنین سوگیری های مختلف در    پرسشنامهدر تمایل به سواالت  کاربر  پژوهش هم شامل: عدم همکاری عده قلیلی از نوجوانان  

 ند. د و تاثیر چندانی بر نتایج نهایی پژوهش نداشتدنن پژوهش، جزئی بود. البته این محدودیت ها در پایاپاسخ دادن به سواالت بو
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