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کاربران  سازی  پاک برای ائه راهکارهاییو اردر فضای مجازی  خشونت سبب شناسی

 ، استان ایالم( منطقه موسیان نوجوان اندانش آموزمورد مطالعه: ) 
      

 . یالم، استان ایانآموزگار منطقه موس  یتی،کارشناس ارشد علوم ترب ،یمهدی میرزای                              
  

                                                      @gmail.com1000mmirza 
         

 :  چکیده

مباحث    یدترین از جد  یکیکرده است و به    یدا بروز پ  یمجاز  یفضا بستر  در    یعنی آن ،    یدخشونت به شکل جد  امروزه 

در کنار   یمجاز  ی شده است و ما شاهد گسترش روزافزون خشونت در فضا  یلتبد  خطر زا  یاجتماع  یها  یبدر حوزه آس

از   پاک سازی و یمنوجوانان هست نکاربرا یعنی یرپذ یبقشر در معرض خطر و آس یبرا یژهبو یواقع یخشونت در زندگ

 یانه ، فردگرا  یچیدگی، پ  یتهمچون: تنوع ، جذاب  ییها  گییژ با و  یمجاز  یاست. فضا   یاتیمهم و ح   یفضا امر  ینخطرات ا

  ، کننده  پذ  ی، گستردگ  تابراز هیجانا ، سرگرم  انعطاف  توجه    ینا  یریو  مورد  تاثیر   قرار گرفته است  کاربرانفضا  و 

 یوهو به ش  یقات کاربردی پژوهش از نوع تحق  ن دارد. ایمستقیمی بر نحوه سبک زندگی و سالمت آنان در همه زمینه  

 یجنتا.    اطالعات از ابزار مصاحبه استفاده شده است  یجمع آور  یباشد و برا   یم   ی عامل  یلتحل  یو با روش آمار  یفیک

(  ) گفتگو  در قالب چت  یکالم   یراز نوع خشونت غ  یشترنوجوان ب  کاربران  یبرا   ی مجاز  ینشان داد که نوع خشونت در فضا

 یاز دختران صورت م  یشترپسران ب ین خشونت در ب ینا ینباشد و همچن یم تنی و نوشتاری  همراه با کنش و واکنش م 

 یمجاز  یاجتماع  ی، نسبت به شبکه هاشبکه اینستاگرام  در  خشونت  آن از حد متوسط به باال است و  یزانو م   یردگ

مجازی موثر بوده و اعمال  ر فضایبر گرایش به خشونت د  کاربران  سبک زندگی  مشخص شد که  .باشد  یم   یشتر ب  ، یگرد

علل در پایان مشخص شد که  است.  در فضای مجازی موثر  کاربران  قوانین و مقررات پیشگیرانه اجباری بر میزان سالمت  

اده شامل موادری نظیر: عدم دانش الزم و کافی در استف    نوجوان  خشونت در فضای مجازی از دیدگاه کاربرانگرایش به  

افراد خشونت آفرین در فضای مجازی، بروز خشونت واقعی  پنهان بودن هویت    از فضای مجازی )عدم سواد رسانه ای(، 

ی و ، بسته و تدافعی نسبت به تکنولوژامنیتی  های  نگاه  برخی    ، وجودو اثرات آن در فضای مجازی   واقعی  هدر جامع

 امعهواقعی جدر فضای    ننوجوا  ن کاربراعدم تخلیه انرژی ها و هیجانات    تنوع و هیجان طلبی و   فضای مجازی در جامعه،

در     تقلید و الگوبرداری منفی از سایر کاربراننداشتن سبک زندگی معتدل گرایانه و    ،و گسترش آن در فضای مجازی

نظارت و کنترل رفتار فرزندان در فضای مجازی از طرف   ، سازماندهی    ، عدم برنامه ریزی    و در نهایت  فضای مجازی

برای کاهش خشونت مجازی ربیتی و عملی برای پاک سازی کاربران نوجوان  ی ترائه راهکارهاادر پایان به    خانواده ها.

 .می شوداشاره ای 

 

 . ، کاربران نوجوانجازیخشونت مفضای مجازی، :  کلیدی  واژگان
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 مقدمه  

استفاده از فضای مجازی و گسترش ه معنای  ب  یاسالم  یوهبه ش   ی سبک زندگ  ،  فناوری اطالعات و گسترش فضای مجازی  وزهدر ح

آن در خانواده    یچگونگو همچنین  بویژه رعایت اخالق اجتماعی و اخالق ارتباطات بویژه ارتباط مجازی  ناشی از آن    اجتماعی  روابط

برای سعادت دنیوی و اُخروی  اسالم    ینارزشمند بزرگان د  یو عمل  ینظر  یماسالم و فرموده ها و تعال  ینمب  یند   یمها با استفاده از تعال

از    یدینسل جد  یریروزمره، شاهد شکل گ  ی اطالعات و ارتباطات در زندگ  یفناور  کار کردهای. امروزه با گسترش  می باشدانسان  

فراهم آورده    ،هدو سویروابط    ی طور کل  بهروابط متقابل، مذاکره، گفت و گو و    یرا برا  یشتریکه امکانات ب  یم هست  ینترنتیا  یاابزاره

 ( 1391 یابی،و افراس یراست. )بش
و آسیب های اجتماعی در سبک زندگی از خانواده های ناسالم   یابند انسان های سالم و رشد یافته در خانواده های سالم پرورش می 

خانواده و سالمت   و عاطفی فرهنگی روانی، اعتقادی، اجتماعی،  هر جامعه در گرو سالمت 1مجازیدر فضای   نشات می گیرد. سالمت

 خانواده در گرو مجموعه ای از روابط و تعامالتی است که در بین افراد یک جامعه وجود دارد.

  یاحزب    یک  یاتنظر  یانگرب  ی،سنّت  یشود، برخالف رسانه ها  یمنتشر م   یاجتماعو شبکه های    که هر لحظه در رسانه ها  ییحتوام

از سرتاسر جهان است. فرصت حضور و فعال  ی ها  یدگاهو د  یدبلکه بازتاب عقا  یست،ارگان خاص ن   یدر رسانه ها  یتافراد مختلف 

از آن  یعده ا  ینکهخود را داشته باشد. ا یتواند رسانه شخص یم  یاست و هر فرد یکسانن  همگا یبرا ،و در فضای مجازی یاجتماع 

  یاست. افراد در رسانه ها یگریورزند، بحث د  ی افراط م یزن یگرد  یرا ندارند و عده ا ناز آ یامکان بهره مند یاکنند و   یاستفاده نم

را بدون    یشانشخص  یعقده ها  یدها و شا  یاحساسات، دلتنگ  یند،نما  یمطرح م  یگرانخود را با د  یدتیو عق  یفکر  اجتماعی، مبانی

وجود    یزیکی است که در جهان ف  ی امکان  ین، کنند و در کل، در گفتن و نوشتن و نشر دادن، آزاد هستند و ا  ی م   یانب  یهراس  یچه

بد قالب    افسار گسیخته  یسمرالیبل  یب، ترت  ین ندارد.  در  پ   ی زندگ  یک به شکل کامل   و همکاران  کلور  یشده است)مطهر  یاده دوم 

،1396 ) 

یکی از مهمترین شیوه های زندگی سالم در نوجوانان ، بحث شناخت دقیق ، جامع و عمیق از علل بروز رفتارهای مختلف نوجوانان 

این بین شناخت فضای مجازی با حجم اطالعات و متقاضیان این فضا از مهمترین   رباشد. دهستند می    پرخطربخصوص رفتارهایی که  

دنیای هیجان و هیجان آفرینی است.    ،امروزه دنیا، دنیای هیجان و بروز آن است. دنیای نوجوانی  مباحث مهم برای نوجوانان است.  

وسیع و به روز به عنوان یک   باطات  ارتمحبوبیت ،  فضای مجازی با ویژگی هایی نظیر: تنوع ، دسترسی آزاد ، گستردگی، جذابیت،
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نوجوانان است.   برای  بروز هیجانات  برای  از مهمترین فضاها  پرهیجان یکی  از  فضای  کاربرد  و  استفاده  شبکه های    خدمات امروزه 

به طرز  در فضای مجازی  الکترونیکو ظهور شهروند    در عصر ارتباطات  ندر به ویژه در میان قشر نوجوا اجتماعی در فضای مجازی  

مسائل جنسی و جذاب ،  رفتارهای هیجان آفرین، رقابت جو و  وسیعی در حال گسترش است. نوجوانان نسبت به همه چیز بویژه  

که یکی از این رفتارها و هیجانات،    به این منظور استفاده کنند.  ماعی مجازیشبکه های اجتز  دهند و ا  اوی نشان میعالقه و کنجک

  موضوع خشونت است.

 یگران فرد خشن ، خواسته خود را به د  یزیکیف  یرغ   یاو    یزیکیاز رفتار است که با استفاده از زور ف  یحالتبه طور کلی    1خشونت 

است . به    یو سخت  ی ، تند  یخشک  ی به معنا  یکند . خشونت ممکن است در اثر خشم اتفاق افتد . خشونت از نظر لغو  یم  یلتحم

و    یردگ  ینام م  یزرفتار خشونت آم  ،یردصورت گ  یده پد   یکاز    یشب  یا  یکبه    یبکه با هدف وارد نمودن آس  یهرگونه رفتار  یعبارت

مصونیت از خشونت مقوله ای است که هنوز اهمیت بررسی   .یردناآگاهانه صورت گ  یاتواند در سطح آگاهانه    یم  یزرفتار خشونت آم

آن برای بسیاری از کشورها مشخص نشده است. باید دقت کرد که برای داشتن جامعه ای سالم و افرادی متعادل در جامعه نمی توان 

چشم بست. زیرا نتایج ناشی از رفتار خشونت آمیز در سبک زندگی سبب می شود که افراد در روابط اجتماعی    آمیزبر روابط خشونت  

سازند ) طاعتی ،    می   ر همراه با عدم رعایت هنجارها داشته باشند و هنجارهای فرهنگی اجتماع را دچار بحرانخود با دیگران رفتا

1392.) 

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

در دنیای مجازی فناوری   ،جامعه و اطرافیان خود خطرناک بوده  برایایجاد می کنند و    هایی   ، افرادی برای بقیه خطرات و مزاحمت

  در فضای مجازی کنونی می تواند صورت گیرد.  شبکه های اجتماعی  ای    رسانهوسیله  نیز این وضعیت بیشتر از طریق    های ارتباطاتی 

نا شده و متناسب  ارتباطات می شوند می توانند آش اطالعات و  امروزه به راحتی با طرز کار و وسایلی که به سرعت راهی بازار فناوری

تلفن همراه ، اینترنت و دیگر فناوری های  لم، فناوری و دانش، خود را به آخرین وسایل روز مجهز نمایند و با  با سرعت پیشرفت ع 

انجام اعمال و رفتارهای  که یکی از مهمترین این مسائل گرایش به    عصر حاضر رشد نمایند و به شدت به آنها وابسته و معتاد شوند

   . است  .و شبکه های اجتماعی مجازی فضای مجازی در قالب مسائل مهم اینترنتیدر خشونت 
 

 بیان مسئله 

امروزه خطرات فضای مجازی که جز تهدیدات و حمالت نرم در قالب جنگ نرم در موضوع فضای سایبری قلمداد می شود با تنوع و 

) کم ارزش( همچون   خطرات کم اهمیت  -1گستردگی برای عموم و نوجوانان به طور ویژه برخوردار است که شامل خطراتی نظیر:  

کردن سیستم    (بروز رسانی)  آپدیتحساب های بانکی ، ایمیل  و ... است که راه مبارزه با آن    حمله هکرهای روزانه به افراد در قالب

پولی و بانکی و شبکه های دیجیتالی و   – : حمالت به سایت های موسسات مالی نظیر) نیمه ارزش( :  خطرات نیمه اهمیت -2است 

حمالت به زیر ساخت ها و موسسات دولتی و حاکمیتی به قصد اختالل در فضای    )پر ارزش( نظیر:  تپر اهمیخطرات    -3هوشمند  

جامعه و حاکمیت و همچنین حمالت به ارزش های دینی و ملی به قصد ضربه زدن به هویت جامعه از جمله هویت نوجوانان و 

یعنی خشونت در    یاجتماع   ی  دهیپد  ینا  یینتب  یامعه شناسان براجگسترش رفتارهای پرخطر از جمله خشونت در فضای مجازی.  

  ی،پردازان اجتماع   یهنظر  ینا  یداز د.  محله و اجتماع توجه و نظر افکنده اند  خانواده،:  چونهم  یاجتماع   ی به متن ها  فضای مجازی

و    ی وابستگ،    به آن اهداف  یدنو ابزار رس  یل اهداف در جامعه و وسا  ینتضاد ب  ی، منزلت  ی ها  ناکامی   ی، اجتماع   یادگیریچون    عواملی

و در   یتکنولوژ  یشرفتپ   یبواسطه    ابرخوردارند. ام  یخاص  یتله از اهمئمس  ینا  یدایی در پ و...   یمشکالت اقتصادو    یتهاداشتن محدود

انواع وسا ب  ینکها  یبجا  بشر  ی،مجاز  یو شبکه ها  یارتباط  یل دسترس قرار گرفتن  رفاه  آرامش و  دچار   برخوردار شود،  یشتریاز 

  ه دو لب  یرشمش  یبه مثابه    یکه تکنولوژ   چند امروزه اذعان شده استهر  ه است.  یدو عدم آرامش گرد  افزونتر  یبئمشکالت و مصا

فرهنگ استفاده از آن   هکیبطور  ی)ورود تکنولوژیو آن تاخر فرهنگ  بهره برد  یمثبت و هم منف  یاز آن به نحو   یتوانکه هم م  یستا
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ن ا  یفتادهدر جامعه جا  همکاران،  و    صیادی)    باشدهمنوع    یبرا   یخشونت ورز  یبرا  یابزار   خود  یشرفتپ   ینباشد( باعث شده که 

139۵.) 

این  افراد را کم رنگ کرده و    ودر ر  در شبکه های اجتماعی ، به تدریج روابط رو  مجازیدر مورد انواع تکنولوژی های جدید ، روابط  

و مسائل مهمی برای اجتماع   هدش  امر به انزوای اجتماعی و در نهایت عدم جامعه پذیری صحیح در روند اجتماعی شدن افراد منجر

افراد مقابل    تحقیر،  بشر از جمله رفتارهای تهاجمی خشونت طلبانه به قصد الیسون   یود.)بوبوحود آورده است.تخریب و حذف    1و 

،2007 ) 

با ویژگیهایی همچون  جدید در زمینه اطالعات و ارتباطات در فضای مجازی و الکترونیکی و از راه دور ،    هایناوری  امروزه با ظهور ف

در اینترنت، کاهش روابط اجتماعی واقعی ، هرج و مرج و بی نظمی    هنجار شکنیفردگرایی آگاهانه، موقتی بودن ارتباطات و پیوندها ،  

بسیاری از مشکالت ارتباطاتی و اطالعاتی هموار گشته و راههای رسیدن به  خشونت ، تحقیر منزلت روبرو هستیم که ، آزار جنسی ، 

.  ر فضای مجازی ایجاد شده استو در عوض مسائل مهمی از جمله خشونت د  جدیدترین اخبار و اطالعات و دانش آسان شده است

های   فناوری  این  از  و  یکی  برناماطالعاتی  از  استفاده  جانبیارتباطاتی  های  نظیر  ه  جانبی  ،    :   فضای  آپبلوتوث  و    تلگرام  ،واتس 

اطالعات و  با تمام محاسن فناوری های جدید در معرض انواع مخاطرات و آسیب ها فناوری  فضای مجازی    ه امروز  .است  اینستاگرام  

 .ارتباطات قرار دارد

  3و یادگیری الکترونیکی مجازی شبکه های اجتماعی فضای شته فناوری اطالعات و ارتباطات در عصر متخصصان و دانشمندان در ر

ل  دانند که شامل : اطالع رسانی دقیق و مطلوب ، آگاهی بخشی کاممی    ها  فناوری ها از اصلی ترین ویژگی   کارکرد مهم را در مورد

زمانی پررنگ تر شده که با جامعه ای به  ،  مسئله فرصت ها و تهدیدهای مختلف شبکه های اجتماعی مجازی  سرگرمی. در نهایت  و  

که در قالب سازمان های رسمی آموزشی    در نظام های آموزشی رسمینوجوان  به طور خاص که با بروز هیجانات متنوع و جذاب  نام 

که این پژوهش به دنبال روشن نمودن   د نجای بگذار برشده و می تواند اثرات مهمی بر کل جامعه   روبرو  که عمدتا دولتی می باشند 

 . این مسئله مهم می باشد

کشورها و    یانتا روابط م  یاز درون خانواده و روابط فرد  یمختلف  یدانست که عرصه ها  ی چند وجه  یا  یدهتوان پد  یخشونت را م

درون   یاز خشونت را شاهد بود . بر خالف خشونت ها  یی توان نمونه ها  ی رده ها م  یناز ا  یکو در هر  یردگ  ی قدرت ها را در بر م

از جمله جنگ    نواعاجاوز و  ، ت  ی، محروم ساز  یدهمچون تهد  یکشورها موضوعات   یان، خشونت م  دندار  یالملل  یناجتماع که جنبه ب

  .کشورها بگذارد  ی را بر اجتماع و روابط درون  یمیتواند اثر مستق  ی شود که م  ی موضوع ها را شامل م  یرساجنگ سایبر ) مجازی( و  

از   یاریاست که مورد مطالعه و توجه بس  برخوردار  ی متفاوت  یاز انواع مدل ها  یچند وجه  یدهپد  یکبه عنوان    به طور عام  خشونت

 : شود ی به انواع خشونت اشاره م یرعلوم مختلف قرار گرفته است .در ز یحوزه ها

  یو اجتماع یفرد  یدر زندگ  یرونینوع خشونت بوده که به صورت بالفعل در رفتار ب ینتر یعو شا  ین: متداولتر یخشونت جسم

کند  ی م ایدنمود پ  یکالم  یرو غ  یبصورت خشونت کالم  

  یگر)د یسمبه شکل ساد   ییشکل گرفته و بصورت رفتارها یجبه تدر ی روان یعقده ها یجادنوع از خشونت بر اثر ا ین: ا یخشونت روان

باشد   یخشونت م ینبر طرف یمختلف یاثرات روان یکرده و دارا یدا( نمود پ یآزار   

  یبار یانو در کل جهان بوده و اثرات ز یدر هر جامعه ا یجمع یو نزاع ها یریحاصل درگ ی: خشونت اجتماع  یخشونت اجتماع 

،   یضناخواسته ، تبع  یمهاجرت ها یل، س ی، آوارگ یاجتماع  یدی، ناام یکاری، ب  یعدالت  یو گسترش فقر ، فساد ، ب یجاد: ا یرنظ

باشد  ی دارا م یاجتماع  یگر ی و اوباش  زور گویی،  ینژاد یبرتر  

مخالف    یو حذف گروه ها یبر انداز ینها و همچن یتبر محدود نمودن فعال ینوع از خشونت به طور عموم ین: ا یاسیخشونت س

کند   یم  یدبر جامعه تاک یاسیگروه اشاره دارد و بر تسلط س یاسی به منافع س یدندر جهت رس  

 
1 Boyd, D.M. Ellison ,N .B 
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  یملل اشاره دارد که بصورت رفتارها یو هنر ی و تمدن فرهنگ یراثم ینوع از خشونت بر نابود ین: ا یهنر  -یخشونت فرهنگ

  ی کشورها اعمال م یرکشورها بر سا  یبرخ یو استثمار فرهنگ ی، تهاجم فرهنگ  یخون فرهنگ یه: شب یرنظ یپنهان  ی آشکار و گاه

 شود

کشور  ی و مال ی اقتصاد یها یاندر جهت فلج نمودن بن یاقتصاد یمنوع از خشونت بصورت تحر ین ا ی: نمود اصل یخشونت اقتصاد

 .  یردگ ی خواسته ها انجام م یرسا یرشو پذ یاقتصاد یممورد خشونت قرار گرفته در جهت تسل

،   ینی د یهمچون : جعل و وارونه نگر مواردی بوده که خود حاصل یننوع از خشونت حاصل سوء استفاده از د ینا دینی:خشونت 

و    ینید ینگر یو برتر ی، کج فهم  یقاوت ، قساوت ، انحراف و کج روتعصب ، جهل ، غفلت ، نفاق ، افراط ، عداوت ، نفرت ، ش

و مذاهب را به دنبال داشته باشد .  یانتواند موضوع جنگ اد یباشد که م   یم یفرقه ا  

،   ی: خشونت کالمیرنظ یرا شامل موارد یمجاز یخشونت در فضا یقتوان مصاد ی : می )خشونت مجازی(مجاز یخشونت در فضا

و در   یشخص یرربودن تصاو یا ارسال و  یقاز طر یمجاز یچت همراه با کنش و واکنش( ، آزار جنس ی،)متن غیر کالمیخشونت 

  یها یها  و باز یلدر فا  حرکتی – ینی) به صورت ع  یا یانه، خشونت را یمجاز یمعرض انتشار آنان به قصد تعرض جنس

مختلف با اهداف ربودن   بد افزارهایمزاحم ، وجود  ی ( ، وجود هکرهایمجاز ی اجتماع  یو رد و بدل شده در شبکه ها یوتریکامپ

در همه    هیگرو  یاو  یطرفه افکار فرد یکبه زور و  یلتحم یتاو در نها  یشخص یمبه حر سافراد ناشناو نفوذ  یاطالعات شخص

 و ...  ی، اعتقاد ی، اقتصاد  ی، فرهنگ  یاسیس یها ینهزم
 

 هدف پژوهش 

در جهت کاهش    یتیترب  یو ارائه راهکارهاکاربران نوجوان  در    یمجاز   یخشونت در فضا  دیدهپ  علل  ، بررسیپژوهش   ینهدف از انجام ا

در این   نوجوان  کاربران  منظور از  .باشد   یم  در استان ایالممنطقه موسیان  نوجوانان  پاک سازی کاربران نوجوان( در    و رفع خشونت )

ر  د که  یمجاز ی از جامعه هدف در فضا یکی داشته و  قرار ی سالگ13-18 ی باشد که در دامنه سن ی از جامعه م ی ، قشر مهم پژوهش 

 ، را شامل شده است.  هستند  یمجاز یخشونت در فضا معرض

 

 شناسی  روش  
 

علل    یی )شناسا  ی عامل  یلتحل  ی ( و با روش آماریلو تحل  یف)همراه با توص  یفیک  یوهو به ش  یکاربرد  یقاتپژوهش از نوع تحق  ینا

ل  هم شام  یبوده و جامعه آمار  یقه( دق20-2۵در مدت )  یافتهباشد. ابزار پژوهش هم مصاحبه سازمان    ی( میمجاز  یخشونت در فضا

 ، را شامل شده است.  انتخاب شدند  یتصادف  یوهشنفر )دختر و پسر( به    21بوده و نمونه مورد نظر هم تعداد  کل دانش آموزان نوجوان  

 

 بحث و بررسی
 : نکاربران نوجوا  برای در فضای مجازیمجازی  شبکه های اجتماعیمحاسن و کاربرد های ، فرصت ها 

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

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

نبوده به کالس درس و زمان   ادگیری در حد تسلط ، فعال و مستمر ، از بین بردن و وابستهش فرایند یآن ، گستر ه و سادسریع 

   خاص .
 

: کاربران نوجوان  در فضای مجازی برای  مجازی   شبکه های اجتماعیهای  تهدید  
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تلفن های همراه جدید  رسانه ها و شبکه های اجتماعی در در معرض خطرات  ان عالئمی را که در فضای مجازیبه طور کلی می تو

چنین برشمرد: مرموز شدن ، انتقال فایل ها ، استفاده از نرم   را جامعه زنان  در افراد مختلف از جمله با فناوری و امکانات فراوان را

و بدل   ردهمراه ، تلفن، ور رفتن زیاد با ی اجتماعی تغییر در رفتار و کردار ، صرف زمان زیاد برای ارتباط ، افزارهای ویژه و رمزدار 

اعضای   ازپیدا کردن تصاویر مبتذل ، تغییر سریع و حرکات دست ، فاصله گرفتن و جدایی  شدن خشونت کالمی در بین کاربران،

واده و جامعه، غلبه  از بین رفتن حس همسری و مادری برای اعضای خانواده، بی توجهی به ارزش خود د خان خانواده و اطرافیان ،

افراد  و اینستاگرامی  لگرامیت ، واتس آپی بلوتوثی ، شتراک استفاده از ا شدن احساسات بر منطق در روابط رسانه ای و اجتماعی ،

عدم انفعال کاربر در صورت بروز خطرات و   یبه عبارت یا و  یمجاز  یاجتماع  یدر شبکه ها یو عدم حق را یگیریعدم پ ،  ناشناس

، وجود  یبهبا افراد غر یه رو یو ب  هغیر مسئوالنمختلف آن ،ارتباطات  یو فضا ینترنتروزافزون به ا یاد ، اعت یو یمشکالت برا

،   یخصوص یمردر مورد ح  یژهبه اطالعات نسبت به افراد آشنا بو یو دسترس یبهغر اددهنده ، وجود افر  یبو فر یهرو ی ب یغاتتبل

       .ی واقع  یزندگ یتنسبت به موقع یگراندر معرض د  یاطالعات فرد یباال یعسر یحجم دسترس

رهنگ صحیح الزم برای استفاده از در ریشه یابی این مسئله آنچه واضح است این است که مهمترین مسئله موجود وجود نداشتن ف

در فرهنگ سازی و نقش  مادران و زنان  بویژه است. در اصل نباید از نقش خانواده ها  مجازی رسانه ها و شبکه های اجتماعی

 مجازی رسانه ای در شبکه های اجتماعی خدمات موزشی غافل شد. می توان علل ظهور استفاده نادرست ازرسه و محیط های آمد

بد سرپرست و بی   ،بی سرپرست  ،ه های گسسته عوامل تربیت خانوادگی : وجود خانواد را چنین بیان نمود:در تلفن های همراه 

بند بار جنسی که تربیت را به خوبی انتقال نداده اند و در این محیط قبح همه مسائل شکسته است. عوامل اجتماعی: این عامل  

ای دینی و  شامل مسائل متعدد اجتماعی مانند بیکاری ، ولگردی ، مشکالت مالی ، هرج و مرج ها ، رنگ باختن مسائل و ارزش ه

معنوی خانواده ها می باشد. عوامل روحی و روانی : در این مورد می توان به ناکامی های جنسی ، عقده های روانی ، روابط جنسی  

ناشی از وقوع جرم و بزهکاری نظیر:   لنمود. عوامنامشروع ، بی بندباری های اخالقی ، بیماری دیگر آزاری ، هیستری و ... اشاره  

اخاذی و انتقام گیری و ...   ،گیری  زوراهداف شوم مجرمان در انتشار تصاویر بلوتوثی غیر اخالقی ، تهدید و ارعاب قربانیان ،   

 

: فضا  ینبه خشونت در ا   یشن و گسترش گرا نوجوا  کاربران  ی برا  یمجاز  ی فضا  یها   یژگیبه و  ینگاه  

  یمجاز ی است ، فضا یحساس که همراه با کنجکاو ینمنحصر به فرد و قرار گرفتن در سن یها یژگیبا و یبه عنوان افراد نوجوانان

شود که بالطبع   ینوجوانان اشاره م  یبرا یمجاز یفضا  یها  یژگیاز و یبه برخ یردانند. در ز ی مقاصد مختلف خود م یبرا  ییرا فضا

ید نما یجادا نتخشو یرا برا ینهتواند زم یم  

- هست   یدادها که در هر لحظه در معرض انواع خبرها و رو یمجاز یاست. فضا یکنواختینوجوان خواهان تنوع و به دور از  :تنوع

  ی از نمادها و رفتارها یمتنوع و در هر لحظه به روز شدن با برخ یفضا  یننوجوانان است. حال اگر ا یتنوع طلب یمهم برا ی مکان

گذارد   یبه جا م یاثرات مخرب شدنوجوانان همراه با  ینخشونت در ب  

- با حضور انواع افراد با طرز فکرها و فرهنگ   یمجاز ی، همواره مورد توجه نوجوانان قرار دارد. فضا یدر هر امر یتجذاب :یتجذاب

  ییرفتارها یلو تحم یارک یبهمراه با فر   یتجذاب ینجذاب باشد. حال اگر ا یطی تواند مح ی ، م یشخص  یها  یژگیمختلف با و  یها

دهد  یهمچون خشونت باشد ، نوجوانان را در معرض خطر قرار م  

-   یرا فضا یمجاز یمتنوع ، فضا یبا محتوا و برنامه ها یمجاز یاطالعات و وجود کاربران متعدد در فضا یحجم باال :یچیدگیپ

  یخشونت م یرنظ فغیر متعار  ی، بروز رفتارها  یچیدهپ  یفضا یننوجوان قرار داده است. در ا یگمراه کننده برا  یو گاه یچیدهپ 

یرد تواند انجام گ  

- بر عهده فرد و جدا از  یهر کار یتکه در حال گسترش است و تمام مسئول یو شخص محور ییامروزه تفکر فردگرا :یانهفردگرا

  یرفتار فرد یکنوع از تفکر ، خشونت را به عنوان  ینا یلبا تحم یمجاز یباشد و در حال گسترش است. فضا ی خانواده و جامعه م
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نوجوانان از  یبرا یاجتماع  یت ، تعهد و مسئول ی، وجدان ، اخالق محور یآن حس وفادار نبالکند و به د ی م یجادنوجوانان ا یبرا

رود  یم ینب  

- نوجوانان و سرگرم کردن آنها به انواع محتواها و برنامه   یژهکاربران بو یبرا ینترنتیا یآور یادبا اعت یمجاز ی فضا : سرگرم کننده

 یهمچون آزار جنس یی در قالب رفتارها یفرد یبندبار ی، فضا را به ب یتواند در صورت خارج شدن از حد سرگرم یم  یمجاز یها

 و خشونت سوق دهد 

- به   یی خود را در جا یجاناتو ه  یهمواره در تالش اند که انرژ  یجاننوجوانان به عنوان قشر طالب ه :یجاناته  انرژی ها و  ابراز

کند   یرا خال  یجاناتتواند ه یمتنوع م  یبا وجود ابزارها و برنامه ها یمجاز یفضا ینب ینکنند و در ا  یدور از خانواده و مدرسه خال

شود ی م یجادنوجوانان ا یبرا یخشونت طلب یجانکه در صورت عملکرد اشتباه، ه  

- با داشتن  یمجاز یهستند. فضا یباز ، آزاد با روابط با افراد متعدد  یطیدر مح یتنوجوانان همواره خواهان فعال :یگستردگ

متفاوت مورد توجه   هایمختلف و فرهنگ   یز فکرهابا افراد گوناگون با طر یعاطالعات و روابط وس یگسترده با حجم باال یطیمح

همچون خشونت  یپرخطر  ی، رفتارها یعوس یطمح یندر صورت عدم کنترل و روابط در ا هاست ک یننوجوانان است. نکته مهم ا

کند  ی م یدابروز پ   

- اطالعات   یشو افزا ی، تحول ، به روز رسان ییراست که در هر لحظه در حال تغ یمنعطف ی، فضا یمجاز  یفضا : یریانعطاف پذ

بودن به دور است و   یستاییو تحول و ا ییرف عدم تغ یکنواختیامر مورد توجه و عالقه نوجوانان است. قشر نوجوان از  یناست و ا

باعث عدم   یمجاز یاز حد در فضا یشب یریتوجه نمود که انعطاف پذ   یدبا هاست. البت  واناننوج یمناسب برا   یفرصت یمجاز یفضا

  یخشونت در فضا یرنظ یمهم  خطراتبروز  یفضا شده و راه را برا  یندر ا ی،نظارت و کنترل الزم و کاف   ی،سازمانده یزیبرنامه ر

سازد  ینوجوانان فراهم م یبرا یمجاز  

: نکاربران نوجوا گی اجتماعی دزنسبک  در    (مجازی  اجتماعی شبکه های فضای مجازی )خطرات  مهمترین      

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

عاطفی ، خانوادگی و اجتماعی روابط ابزاری بجای روابط   

  فعالیتهایشامل تغییر در نحوه تفکر منطقی ، تغییر در ارتباطات رفتاری و زندگی اجتماعی و فکری ، انجام  آسیب های فکری: -2

رفتارهای ذهنی و فکری مخرب ، انزوا طلبی ، افسردگی ، بروز محازی  بیهوده نظیر بازی و دوستیابی  

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

عه سستی و بی غیرتی در جام  

ایش هیجانات کاذب ، درد دست افزایش میزان فشار خون ، فشارهای عصبی و روانی ، چشم درد ، افز آسیب های جسمی :  -4  

یت ، آزادی و مسئولیت پذیری تضاد هویتی ، از بین رفتن هویت معنو بی تفاوتی،  احساس بی هویتی ، آسیب های هویتی :  -۵  

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

 های اعتقاداتی و دینی  

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

غرب در دهکده جهانی مبتذل  فرهنگ واحد   

و قوانین محیط درس و آموزش  افت تحصیلی ، ترک تحصیلی ، مردودی ، بهم خوردن نظم آسیب های تحصیلی : -7  

آزارهای جنسی ، همجنس بازی   رس ، انحرافات جنسی ، تضاد بین جنس مخالف ، شیوعبلوغ زود  آسیب های جنسی: -8  

 

  

 تجزیه و تحلیل داده ها 
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و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هاینک که با استفاده از مصاحبه ، اطالعات اولیه جمع آوری شد  

                                       ؟                    شونت در فضای مجازی مرتبط استبا خشما تا چه میزان سن    :1سؤال 

 جمع   خیلی کم  کم  زیاد خیلی زیاد گزینه

نفر20   2 13 4 1 فراوانی  

٪5 درصد   20 %  56٪  10٪     

% 100       جمع  

 

از آنجایی که گزینه کم بیشترین فراوانی را دارد پس دانش آموزان نوجوان معتقدند که میزان سن با خشونت در فضای مجازی  

 مرتبط نمی باشد. 

 

اقتصادی با خشونت در فضای مجازی مرتبط : تا چه میزان وضعیت  2سؤال  

                                                               ؟                 است

 جمع خیلی کم  کم  زیاد خیلی زیاد گزینه

نفر20 0 13 4 3 فراوانی  

٪51 درصد   20٪  56٪  0٪   

% 100     جمع  

 

فراوانی را دارد پس دانش آموزان نوجوان  معتقدند که وضعیت اقتصادی با خشونت در فضای مجازی  از آنجا که گزینه کم بیشترین 

 مرتبط نمی باشد. 

 

 

 

: تا چه میزان وضعیت سکونت )شهر یا روستا( با خشونت در فضای مجازی مرتبط 3سؤال  

                                              است؟               
یادخیلی ز گزینه  جمع خیلی کم  کم  زیاد 

نفر20 1 9 4 6 فراوانی  

٪30 درصد   20٪  45٪  5٪   

% 100     جمع  

 

وضعیت سکونت چه در شهر و یا چه در روستا   بیشترین فراوانی را دارد پس دانش آموزان نوجوان معتقدند که کم از آنجا که گزینه  

   با خشونت در فضای مجازی مرتبط نمی باشد. 

جنسیت با خشونت در فضای مجازی مرتبط : تا چه میزان  4سؤال  

                                                                             ؟         است
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 جمع خیلی کم  کم  زیاد خیلی زیاد گزینه

نفر20 1 3 0 16 فراوانی  

% 80 درصد    0 %  15 %  5 %   

% 100     جمع  

 

جنسیت با خشونت در فضای مجازی  بیشترین فراوانی را دارد پس دانش آموزان نوجوان معتقدند که خیلی زیاد از آنجایی که 

 مرتبط می باشد.البته میزان خشونت در فضای مجازی در پسران بیشتر بوده و میزان آن متوسط رو باال است.  

 

و سبک زندگی واقعی شما بر گرایش شما به   در زندگی واقعی با انواع خشونت روبرو هستید  : تا چه میزان5سؤال  

؟                                                                 اعمال خشونت در فضای مجازی تاثیرگذار است  

 جمع خیلی کم  کم  زیاد خیلی زیاد گزینه

نفر20 1 4 12 3 فراوانی  

% 15 درصد   60 %  20 %  5 %   

% 100     جمع  

 

در زندگی واقعی با انواع خشونت ها در محیط   آنجایی  که گزینه ی زیاد بیشترین فراوانی را دارد پس دانش آموزان معتقدند کهاز 

. البته این میزان و سبک زندگی واقعی آنان بر گرایش به اعمال خشونت در فضای مجازی تاثیرگذار است های مختلف روبرو هستند

.خشونت متوسط رو به باال است  

؟ و آیا اعمال تلگرام و اینستاگرام( هستید  )واتس آپ ،  بیشتر تحت تاثیر چه شبکه های اجتماعی مجازی : 6سؤال  

موثر   قوانین و مصوبات پیشگیرانه اجباری مربوط به سالمت فضای مجازی برای شما 

                               است؟                                                                              

 جمع خیلی کم  کم  زیاد خیلی زیاد گزینه

نفر20 0 3 7 10 فراوانی  

% 50 درصد   35 %  15 %  0 %   

% 100     جمع  

  

تحت تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی معتقدند که  نوجوان از آنجایی که گزینه ی زیاد بیشترین فراوانی را دارد پس دانش آموزان

مربوط به سالمت   یاجبار یشگیرانهو مصوبات پ  یناعمال قوان و همچنین دارند و تلگرام در این بین بیشترین تاثیر را داردقرار 

. می باشد موثر یمجاز یفضا  
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 در فضای مجازی بیشتر با چه خشونتی مواجهه:  7سؤال  

                                                                                                                                                                   ؟هستید

 جمع خیلی کم  کم  زیاد خیلی زیاد گزینه

نفر20 1 5 6 8 فراوانی  

% 40 درصد   30 %  25 %  5 %   

% 100     جمع  

 

در معرض انواع خشونت در فضای مجازی از آنجایی که گزینه ی خیلی زیاد بیشترین فراوانی را دارد پس دانش آموزان معتقدند که  

و   ی، اعتقاد ینی ، د یاعمال کارها و امور فرهنگ  و همچنین قرارا دارند و بیشترین خشونت از نوع ، خشونت غیر کالمی است

می باشد.  موثر  یمجاز  یمربوط به سالمت فضا یاجتماع   

 

 

 تحلیل یافته ها 

 

این خصوص به طور اجمال می توان به این موارد اشاره نمود: ر: دعلل خشونت در فضای مجازی از دیدگاه کاربران نوجوان  

آگاهی در ان حوزه است. : امروزه شرط مهم هر کاری داشتن دانش و  عدم دانش الزم و کافی در استفاده از فضای مجازی-

رسانه ای که   دآن ، داشتن دانش در این حوزه بسیار مهم جلوه می کند. سواتنوع روزافزون و پیچیدگی فضای مجازی و استفاده از 

تعهد و اجرای درست و دقیق از رسانه می باشد برای نوجوانان بسیار مهم می باشد که در  دربرگیرنده شناخت ، گرایش ف نگرش ، 

عدم این سواد ، به طور قطع نوجوان با خطرات فضای مجازی مواجهه شده وو به رفتارهای پرخطر همچون خشونت دست   صورت

 می زنند. 

آشکار بودن هویت مجازی افراد خشونت آفرین و خشونت طلب در فضای   معد  پنهان بودن هویت افراد در فضای مجازی:-

دست  و افراد به طور خودبخود با انگیزه های متفاوت و سوء استفاده های مختلف مجازی باعث تشدید این فضا برای نوجوانان شده 

 به خشونت می زنند. 

وجود خشونت واقعی در جامعه که می تواند ناشی از ساختارهای سیاسی ، اجتماعی ، روانی ،  بروز خشونت واقعی در جامعه:  -

بین نوجوانان به عنوان قشر به فضای مجازی سرایت کرده و در این هویتی ، طبقاتی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه بوده به طور قطع  

 آسیب پذیر در معرض خطر هستند. 

: ایجاد محدودیت و وجود دیدگاه های امنیتی ،  وجود برخی نگاه های امنیتی ، بسته و تدافعی به کارکرد فضای مجازی -

می تواند اوضاع را برای  با توجه به گسترش جهانی شدن  بسته و تدافعی نسبت به تکنولوژی به روز جهان از جمله فضای مجازی

 خشونت در نوجوانان بیشتر کند.

قشر نوجوان در زمان آزاد کردن انرژی ها و هیجانات خود است و  عدم تخلیه انرژی ها و هیجانات در فضای واقعی جامعه: -

نجا به شیوه ناصحیح بروز می کنند  ت خود را در آدر صورت محقق نشدن این امر ، نوجوانان متوسل به فضای مجازی شده و خشون

. و بالطبع با خطراتی مواجهه خواهند شد  

داشتن افکار افراطی در  نداشتن سبک زندگی معتدل گرایانه و تقلید و الگوبرداری منفی از سایر کاربران فضای مجازی:   -

ی مجازی و با توجه اینکه نوجوانان در استفاده از فضااستفاده از فضای مجازی و نداشتن یک الگو و سبک زندگی معتدل گرایانه 
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و سازی از محیط می کنند و دیگران را منبع اطالعات و رفتار خود می دانند، به راحتی در فضای  همواره برای خود الگوبرداری و الگ

 مجازی دست به تقلید از رفتارهای دیگران زده و متوسل به خشونت تقلیدی می شوند. 

در این خصوص سهل ریزی ، سازماندهی ، نظارت و کنترل رفتار نوجوانان در فضای مجازی از طرف والدین :  عدم برنامه  -

بوده والدین بسیار مهم است و می تواند خشونت را برای نوجوانان در فضای مجازی به شکل افسار گسیخته  انگاری و یا بی توجه 

 ای  ایجاد نماید. 

 

 

 

 

 

ی یرگ نتیجه  

  تلگرام  ،واتس آپ نظیر:  یمجاز ی اجتماع  یشبکه ها یاطالعات و ارتباطات در عصر انفجار دانش و فضا یبا گسترش فناور امروزه

باال و حالت   یتبا ظرف ی و همگان ی رسانه عموم یکبه   یلتبد ید جد یمجاز یدر فضا یرسانه جمع یبه عنوان ابزارها و اینستاگرام

از استفاده غلط و عدم سواد  یناش  یها یببه رفع آس یلو شرط ن یبررس ،شده است. آنچه مهم است نوجوانان برای جبرگونانه

 یرفضابروز خشونت د  ،یناست . عالوه بر ا اینستاگرام و تلگرام ،واتس آپ  همچون:  یاجتماع  یشبکه هاو  از رسانه یرسانه ا

 یبرا  هیژبو افض ینو نا امن شده و کاهش و رفع خشونت در ارشد کرده  یمجاز ی اجتماع  یهم بالطبع با گسترش شبکه ها یمجاز

خانواده ها و مدارس ابتدا  یطاست که مح ینهدف آنچه مهم است ا ینبه ا یدنرس یباشد. برا ی هدف ها م یننوجوانان از مهمتر

و   ی اخالق یلفضا  یگرو د یزگاری، پره ی، تقو یمانبرود و ا ین از ب یدهها و گناه پاک شود و صفات ناپسند و نکوه یاز آلودگ ید با

از  ینهزم ینو ارائه الگو و اسوه مناسب در ا یو ارزش  ینیالقات د ، ینکند. عالوه بر ا یداغلبه پ   ی و انسان یاله ایو ارزش ه ینید

و رشد شبکه های   یمجاز  یارتباطات و اطالعات از جمله فضا یکه فناور یرفتپذ ید با برخوردار است و گرنه یی باال یتاهم

  یوهبشر به ش ینهم یتوان آن را در جهت خواسته ها یبوده و م دست بشر یساخته شده و مصنوع  ی، ابزار اجتماعی مجازی

. نمود و به سر منزل مقصود رساند یتهدا یمطلوب  

  فضای مجازی:  ز خشونت دران اجوکاربران  نوپاک سازی  سالمت فضای مجازی و برای  و عملی  کارهای تربیتی  راه

برای   سالم در استفاده صحیح از فضای مجازی و شکل دادن به نگرش ها و جلب مشارکت همگانی فرهنگ سازی صحیح-1

 نوجوانان 

سالم و آرام فضای مجازی از صحیح در استفادهنوجوانان   مهارتهای الزم و افزایش آگاهیآموزش  -2  

جذاب  می و اینستاگرامی بو تلگرامی  ،واتس آپی  برنامه های از جمله طراحی و ساخت فضای مجازی ملی خدمات جانبی  ساخت -3

به دور از خشونت فرهنگی و مذهبی و سرگرم کنندهآموزشی ،  علمی ،   

با نظام صنعت و نظام اطالعات و ارتباطات  و تربیتی مستمر و مناسب نظام آموزشیتوجه به همکاری و ارتباط  -4  

نوجوانانو بین خانواده ها ،  فضای مدارس و در  در و تقویت مبانی تعلیم و تربیت اسالمی تقویت باورهای دینی و اعتقادی -۵  

زمینه  و پژوهشگران در اینمشاوران  ،استفاده عملی از نظرات و آراء متخصصان  -6  

فضای مجازی از جمله گسترش خشونت در فضای   برنامه هاینوجوانان در مورد اثرات سوء  وتبلیغ و آگاه سازی خانواده ها   -7

 مجازی 

زمینه خشونت در فضای مجازی ایجاد و تصویب قوانین جزایی و کیفری الزم در  -8  

مجازی درنوجوانان  جانبی فضاینظارت دقیق والدین بر نحوه خرید و تجهیزات  -9  

  برای نوجوانان از طرف والدین و خانواده ها  فضای مجازی   نظارت و چک کردن فعالیت های -10
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رد و از ابزارهای پنهان کاری در این زمینه جلوگیری ک و همچنین نوجوانانبرای ید ، تنبیه و قوه قهریه باید از زور ، تهد -11

 تشویقی و تقویتی استفاده نمود.

امن سازی سیستم های دیجیتالی ، سایبری و مجازی ملی و بومی با توجه به علم روز در این حوزه ها با هدف برنامه ریزی ،  -12

خشونت رفتاران بویژه بروز سازماندهی ، کنترل و نظارت رفتار نوجوان  

ا و سازمانهای امنیتی و تربیت و ایجاد ارتباط و تعامالت مفید و سازنده با هدف ظرفیت سازی و  ایجاد هم افزایی در بین نهاده -13

 گسترش آن در فضای مجازی سالم و امن به دور از خشونت

  ایجاد و ارتقاء شبکه ملی فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( با توجه به ظرفیت و زیرساخت فناورانه و ارتباطی ملی و محلی و-14

جهت کاهش رفتارهای خطرزا برای نوجوان از جمله خشونت در فضای مجازی همچنین سیاستگذاری شورای فضای مجازی در  

ایجاد و ارتقاء آمادگی روحی و روانی والدین و نوجوانان )مشارکت عمومی( در خصوص بروز و اثرات خطرات فضای مجازی از -1۵

 جمله خشونت با آموزش های متنوع و به روز 

قضائیه با تشکیل شبکه های اجتماعی مجازی در کاهش شناسایی و رفع علل و آسیب های خشونت در فضای   هپلیس و قو-16

اقدام نمایند. بویژه برای قشر نوجوان جامعه   

تایید هویت دار شدن افراد در فضای مجازی با هدف پیشگیری و شناسایی افراد متخلف در این زمینه بویژه در خشونت در  -17

 فضای مجازی 

نوجوانان بریا   ه استفاده از فضای مجازیتدافعی به نگاه اجتماعی بار بویژ دور شدن از نگاه امنیتی بسته و-18  

الگوبرداری از کشورهای موفق در زمینه فضای مجازی موفق و کنترل خشونت در این زمینه برای نوجوانان-19  

آموزش و ارتقاء سواد رسانه ای در حوزه فضای مجازی بویژه در محتوای کتب مدارس ، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و فرهنگی -20  

ی والدین و سایر اعضای خانواده در خصوص و بروز و اشاعه روزافزون خشونت در فضای برگزاری کالس های آموزش خانواده برا-21

نوجوانان و ارائه راهکارهای عملی  برایمجازی   

با   ربد افزاناشناس و وجود   یها  یل، عدم بازکردن فا  روز رسانیو به  سضد ویرورمز،  دهمچون: ایجا  ییتوان با راهکارها  یم-22

  یتعضو یتا  معتبر و نها یها  یتدانلود اطالعات از مراکز و سا  ناشناس،  یها  یلهدف ربودن اطالعات و با نفوذ افراد ناشناس در فا

 یاز خطراتو پاک سازی  یشگیریبا هدف پ  یمجاز یرا در فضا یتمورد اعتماد ، امن یمجاز  یاجتماع  یمطمئن در شبکه ها

نمود ادیجنوجوانان ا یهمچون خشونت برا  

  یکارشناسان و متخصصان زبده در امر فضا  ینب ینوجوانان با همکار یبرا یمجاز یشود منشور اخالق در فضا ی م یشنهادپ -23

گردد غابالاجرا  یو برا یهته یپرورش یانو مرب یران، معلمان ، مد ین،والد  یتیو ترب  ی، مراکز فرهنگ یمجاز  

  یجاناتکه بتوانند ه یندبنما یبوم یوتریکامپ ی ها یشود کارشناسان و متخصصان زبده ، اقدام به گسترش باز ی م یشنهادپ -24

یند نما یهو تخل یختهو به دور از خشونت برانگ یزمطلوب ، صلح آم یوهنوجوانان را به ش  

  ی ها یاز باز یریبا بهره گ  یمجاز یاقدام به اتاق باز یمجاز  یفضا یبرا ی الزم و کاف یزاتشود مدارس با تجه ی م یشنهادپ -2۵

یند نوجوانان نما ی به دور از خشونت برا یوتریکامپ  

دوره های ضمن خدمت و کارگاه های آموزشی برای معلمان ، مدیران ، مربیان  و سایر دست اندرکاران امر  شودپیشنهاد می -26

و همچنین تدریس پیشگیری در کالس درس و محیط  و پاک سازی یری تعلیم و تربیت در خصوص آموزش الگوها و فنون پیشگ

 مدرسه در خصوص خشونت نوجوانان در فضای مجازی برگزار گردد

پیشنهاد می شود سایر سازمان ها و نهادها مرتبط نظیر: بهزیستی ، نیروی انتظامی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،  -27

کمک آموزشی و فرهنگی در خصوص  وه قضائیه و دانشگاه ها در خصوص ارائه محصوالت و منابعوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ، ق 

نوجوانان در فضای مجازی با آموزش و پرورش همکاری نزدیک و صمیمانه ای داشته باشند. پیشگیری از خشونت   
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ده پردازی های مختلف در خصوص پیشنهاد می شود شرایط الزم و کافی برای حمایت از پروژه های ابتکاری و همچنین ای-28

پیشگیری از خشونت در فضای مجازی برای نوجوانان بویژه در درون مدارس با همکاری خود نوجوانان در قالب کارهای تیمی و  

 مشارکتی صورت گیرد.
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 پیوست : 

 

 

 ابزار پژوهش )مصاحبه(

 

پژوهش به قرار زیرند:  مصاحبه سواالت  

 

سن و جنسیت؟-  

وضعیت اقتصادی خانواده شما چگونه است؟ -  

محل سکونت شما )شهر یا روستا( کدام است؟ -  

تمایل شما به عنوان یک نوجوان به استفاده و حضور در فضای مجازی چقدر است؟ -  

بیشتر در چه شبکه های اجتماعی مجازی عضویت دارید؟ -  

به عنوان یک نوجوان و سایر نوجوانان برای ورود و فعالیت در بخش های مختلف فضای مجازی کدامند؟   علل گرایش شما-  

تا چه حد تحت تاثیر اخبار و رویدادهای مختلف فضای مجازی قرار دارید؟-  

اگر در زندگی واقعی در معرض انواع خشونت ها هستید، میزان آن را چقدر می دانید؟ -  

هد انواع خشونت ها هستید ،میزان آن را چقدر می دانید؟ اگر در فضای مجازی شا-  

آیا خانواده شما بویژه والدین ، از فعالیت های شما در فضای مجازی باخبر هستید؟ -  

خانواده شما بویژه والدین، چقدر به رفتارهای پرخطر شما در فضای مجازی ، برنامه ریزی ،سازماندهی ،   نخبردار بوددر صورت -

 نظارت و کنترل دارند؟ 

آیا وجود انواع خشونت در فضای مجازی را یک خطر برای خود و سایر نوجوانان می دانید؟ -  

هایی بیشتر مواجهه شده اید؟در صورت وجود خشونت در فضای مجازی ، شما با چه نوع از خشونت -  

به نظر شما به عنوان یک نوجوان ، ما شاهد گرایش به انواع خشونت ها در فضای مجازی هستیم. علل آن کدامند؟ -  

شما به عنوان یک نوجوان ، چه راهکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از خطرات فضای مجازی و مراقبت از خود به عنوان یک  -

فضای مجازی از جمله گرایش به رفتارهای خشونت زا در فضای مجازی دارید؟ نوجوان در معرض خطر  

 


