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چکیده
امروزه ورود شبکه های اجتماعی مجازی به زندگی شخصی و اجتماعی افراد ،بسیاری از معادالت مربوط به روند جامعه پذیری،
فرهنگ پذیری و نحوه تعامالت اجتماعی آن ها را تغییر داده است و با توجه به استقبال گسترده کاربران اینترنتی به ویژه
جوانان و نوجوانان از شبکه های اجتماعی مجازی ،مسائل مربوط به این شبکه ها جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و برنامه ریزی
دقیق ،مورد توجه مسئوالن فرهنگی و آموزشی قرار گرفته است .در حال حاضر فضای مجازی و عضویت در شبکههای اجتماعی
به بخش جدایی ناپذیر از زندگی کودکان و نوجوانان تبدیل شده است .تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مرور
اسناد و مطاعات کتابخانهای به بررسی آسیبهای فضای مجازی بر دانشآموزان و نقش آموزش و پرورش در مقابله با این
آسیبها میپردازد .در این تحقیق ابتدا به تعریف فضای مجازی و شبکههای اجتماعی پرداخته شده و سپس آسیبهای فضای
مجازی بر دانشآموزان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در نهایت راهکارهای مقابلهای آموزش و پرورش بر کاهش این
آسیبها ارائه شده است.
واژههای کلیدی :فضای مجازی ،شبکههای اجتماعی ،آسیبها ،آموزش و پرورش ،دانشآموزان
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 .1مقدمه
میلیون ها سال از اختراع آتش و ابزار گذشته است .انسان ها با ابزار به شکار پرداخته و روزگار گذرانده اند .بعد بشر به کشت و
زرع روی آورده و عصر کشاورزی (موج اول) شکل گرفته است  .بعد از هزاران سال فکر و اندیشه بشری رشد کرده و دست به
اختراع و اکتشافات زده و عصر صنعت (موج دوم) شروع شده و با ورود صنایع و تکنولوژی به زندگی ،موجبات راحتی و آسایش
انسان ها فراهم آمده است .بعد از آن با توجه به نیاز انسان به اطالعات و دانش در زمینه های مختلف ،عصر اطالعات و
ارتباطات یا دوره فراصنعتی (موج سوم) آغاز شده و تغییرات و دگرگونی های شگفت انگیزی را در ابعاد مختلف بشری به وجود
آورده است .موج سوم با کامپیوتر و اینترنت شروع شده است و سرعت توسعه علم ،دانش و فناوری اطالعات به شدت افزایش
داشته است .کسب اطالعات ،آگاهی و دانایی مشخصه اصلی موج سوم است (ابراهیمی.)75 :1391 ،
با توجه به رشد سریع تکنولوژی و فناوری اطالعات و سرعت باالی ارتباطات و تبادل اطالعات ،عصر چهارمی در دنیا شروع
شده که چهارمین موج تغییر در جهان بوده و به فضای مجازی یا زندگی دوم یا زندگی مجازی شهرت دارد و به عصر مجازی
معروف شده است (پروکتور .)2011 ،عصر مجازی در واقع شکل توسعه و تکامل یافته عصر اطالعات و دانش است .گسترش
شبکه های اجتماعی مانند هر نوآوری دیگر به ایجاد دگرگونیهایی در جنبههای مختلف زندگی میانجامد و در کنار
دستاوردهای انکارناپذیر مثبت در زمینههای گوناگون ،پیامدها و آسیبهای ناخوشایندی نیز به همراه دارد .نوجوانان به واسطه
قرار گرفتن در دهکده جهانی و برقراری ارتباطی ناگریز با جامعه جهانی قطعاً از تغییرات در حال وقوع به دور نخواهند بود
(بهادری خسروشاهی وبرقی.)286 :1397 ،
یکی از مهمترین و پرکاربردترین رسانه های جدید ،شبکه های اجتماعی مجازی میباشند .شبکههای اجتماعی ،نقش پررنگی
در دنیای امروز دارند که نمیتوان آنها را نادیده گرفت .این سایتها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد و در سطح
کشورها و حتی بین الملل تأثیرگذارند و به همین دلیل ،در حال گسترش هستند و در آینده ،به مراتب نقش بیشتر و مهم تری
را در زندگی بازی خواهند کرد .با رشد روز افزون فناوری و رسانه های فرا ملی از جمله اینترنت ،ماهواره و تلفن همراه و
افزایش شمار ا ستفاده کنندگان از این رسانه های مدرن لزوم بررسی تاثیر آنها بر زندگی انسانها یکی از مقوالت مهم به شمار
میآید( شبانیان و شبانیان.)1389 ،
حوزه دانشآموزی از مهمترین حوزه های مطالعاتی است که باید توجه ویژهای به آن داشت .مساله امنیت دانشآموزان همواره
یکی از مهمترین چالش های نظام آموزشی و دستگاه های مسئول در برقراری نظم و امنیت به شمار میآید که گزارشهای
مرتبط با آن شاهدی برای این ادعا می باشد .برای برنامهریزی صحیح در عرصه دانشآموزی ،تحقیق در زمینههای مرتبط و
پیدا کردن راه حلی برای این معضالت از اهمیت بس زایی برخوردار است .مساله ورود به فضای مجازی اینترنت از معضالت
امنیتی مبتال به دانشآموزان است که باید به آن توجه نمود (دفتر تحقیقات کاربردی استان چ و ب .)8 :1389 ،با پیچیدهتر
شدن روابط اجتماعی و افزایش روزافزون وسایل ارتباطی من جمله اینترنت موجب خارج شدن روابط افراد از حالت ساده چهره
به چهره یا تلفنی و تغییر شکل آن در قالب شکل گیری روابط پیچیده تری به طور غیرمستقیم شده است و از آنجا که در این
گونه روابط طرفین به درستی نمی توانند هویت یکدیگر را شناسایی کنند ،همین امر زمینه جرایم و سوء استفاده های اینترنتی
می شود (باستانی.)1383 ،
استفاده کنترل نشده از اینترنت ،تکامل فیزیکی و رشد اجتماعی و روانی جوانان و نوجوانان را در معرض خطر قرار داده است
(ربیعی و محمدزاده .)1392 ،گسترش شبکههای اجتماعی در بین دانشآموزان از شتابی بیسابقه برخوردار بوده است .هیچ
رسانه دیگ ری بیش از این قادر نبوده در چنین مدت کوتاهی به این اندازه دارای آسیبهای اجتماعی باشد و جامعه دانش-
آموزی را زیر نفوذ خود درآورد .به گزارش روزنامه نیویورک تایمز ،نتایج پژوهشی که به منظور تأثیر اجتماعی و روانشناختی
اینترنت انجام گرفت نشان داد که استفاده از اینترنت با کاهش تعامالت فردی با اعضای خانواده ،سبب کاهش اندازه حلقه
اجتماعی و افزایش احساس افسردگی و تنهایی بوده است (دریفوس .)1383 ،مطالعات اخیر دانشگاه استانفورد ،ایجاد انزوای
حاصل از اینترنت را ثابت کرد .این تحقیق تالشی بر نمایش تاثیرات بالقوه از اینترنت بر جامعه بود (دریفوس .)1383 ،یانگ در

250

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،40مهر 1400

زمینه اعتیاد به اینترنت دریافت که افرادی که بیش از حد از اینترنت استفاده میکنند ،تنها ،خسته ،بدون عزت نفس و درونگرا
هستند (ربیعی و محمدزاده .)1392 ،برخی از مطالعات نشان داده اند که فعالیت در این شبکه های اجتماعی مجازی سبب
تسهیل ارتباط با دوستان میشود .ولی به همان میزان با کاهش زمان مطالعه سبب اختالل در روند تحصیلی دانش آموزان همراه
است (پگ و همکاران.)2017 ،
از آنجایی که در حال حاضر فضای مجازی به یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی در سطح جامعه و جهان تبدیل شده و برای
بسیاری از افراد استفاده از این فضای مجازی ،به یکی از امور ضروری روزمره تبدیل شده و همچنین دسترسی افراد به فضای
مجازی آسانتر گردیده تا جایی که حتی نوجوانان نیز به راحتی به این فضا دسترسری دارند ،به نظر می رسد که انجام
پژوهشی در این راستا ضروری و مفید باشد .از سوی دیگر مشاهده می شود که هر روزه میانگین سنی کاربران شبکه های
اجتماعی به شدت کاهش یافته و بخش عمدهای از اوقات دانشآموزان را به خود اختصاص داده است .از آنجا که بیش از 15
میلیون دانش آموز در کشور ما وجود دارد و بیشتر آنها در رده سنی نوجوانی و جوانی قرار دارند که روزانه در شبکههای
اجتماعی مختلف عضو هستند و در معرض انواع آسیبهای حاصله از این شبکهها و فضای مجازی قرار دارند ،بنابراین پرداختن
به مسائلی که مربوط به این قشر عظیم از جامعه به عنوان آیندهسازان کشور میباشد ،از ضروریات است .از آنجایی که مدارس
فضایی مناسب برای تعلیم و تربیت افراد است به نظر میرسد که نحوه برخورد مدارس با استفاده درست از شبکههای اجتماعی
مجازی بتواند گامی مهم در راستای کاهش آسیبهای ناشی از استفاده شبکههای اجتماعی مجازی به خصوص برای نوجوانان
گردد .ازاین رو پژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بهرهگیری از مرور منابع و تکیه بر مطالعات
کتابخانهای به بررسی آسیبهای ناشی از فضای مجازی بر دانشآموزان و راهکار آموزش و پرورش بر کاهش و مقابله با این
آسیبها بپردازد.
 .2مفهوم فضای مجازی
«فضای مجازی عبارت است از محیطی که در آن برقراری ارتباطات ،رؤیت و انتقال اطالعات (بهصورت غیرقابل لمس و با اشغال
اندکی از محیط قابللمس) در ساختارها و قالبهایی بهعنوان خدمات به انسانها ،طراحی و کنترل میشود .بنابراین ،کلیهی
خدمات ،ابزارهای سخت و نرم ،محتواها ،ارتباطات ،قالبها و ...دنیای اطالعات و ارتباطات ،شامل فضای مجازی میشود»
(کهوند.)29 :1395 ،
در تعریف دیگر مفهوم فضای مجازی را با اینترنت یکی دانستهاند« :فضای سایبر در اصل از دو واژه سایبرنتیک
) (Cyberneticesو اِسپِیس ) (Spaceگرفته شده است .واژه سایبرنتیک دارای ریشه یونانی است .معنای اصلی آن در زبان
یونانی ،فرمانروایی و حکومت است و در آثار افالطون نیز ،به همین معنا بهکاررفته است .شاید بتوان علم هدایت و کنترل یا
خودفرمایی را برابر فارسی آن دانست .بههرحال ،سایبرنتیک اکنون نیز ،تا حدودی مفهوم قدیم را حفظ کرده و بیانگر علمی
است که به انسان یا ماشین خودکار ،امکان حکومت کردن و فرمان دادن میدهد» (جهانگیر.)65 :1391 ،
«نمی توان فضای مجازی را مترادف با اینترنت دانست ،اما اینترنت ابزار ورود به فضای مجازی است؛ اینترنت سامانهای جهانی از
شبکههای رایانهای بههمپیوسته است که از"مجموعه پروتکل اینترنت" برای ارتباط با یکدیگر استفاده میکنند .بهعبارتدیگر
اینترنت ،شبکه شبکههاست که از میلیونها شبکه خصوصی ،عمومی ،دانشگاهی ،تجاری و دولتی در اندازههای محلی و کوچک
تا جهانی و بسیار بزرگ تشکیل شده است که با آرایه وسیعی از فناوریهای الکترونیکی و نوری به هم متصل شدهاند( ».سیاح
طاهری.)30 :1395 ،
«مفهوم "مجازی" بسیار غیرمجازی و کامالً حقیقی است؛ برخالف احساسی که از واژه "مجازی" به ذهن متبادر میشود که
انگار با مفهومی غیرواقعی مواجهیم .فضای"مجازی" امتداد زندگی حقیقی است و حتی گاهی نقطه شروع بسیاری از تعامالت و
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اتفاقات دنیای محسوس و ملموس ماست .جالب است بدانید که واژه "فضای مجازی" یک ترجمه غیردقیق و غلطانداز از معادل
التین آن است .در واژگان التین ،مفهوم ""Virtual Spaceدر مقابل مفهوم ""Actual Spaceمطرح میشود .این مفهوم،
به غیرملموس بودن و نامحسوس بودن این فضا (در برابر فضایی که همهچیز در آن ماهیت مادی و عینی و سهبُعدی دارد)
اشاره داشته و اصالً این فضا را"مجاز" در برابر"حقیقت" نمیداند» (حسینی.)107 :1394 ،
 .3شبکههای اجتماعی و کارکردهای آن
با توجه به انواع واژه های مورد استفاده برای توصیف شبکههای اجتماعی ،تعجب انگیز نیست که یک تعریف رسمی و پذیرفته
شده برای این واژه وجود نداشته باشد(Xiang and Gretzel 2010).
شبکههای اجتماعی تعاریف متعددی را در بر میگیرد که در زیر برخی از این تعاریف آمده است:
طبق تعریف لغت نامه آنالین مریام-وبستر 1،شبکههای ا جتماعی عبارتند از شکل هایی از ارتباطات اجتماعی که از طریق آن،
کاربران به خلق ارتباطات آنالین جهتِ به اشتراک گذاری اطالعات ،ایده ها ،پیام های شخصی و دیگرا محتواها میپردازند
(Taprial and Kanwar, 2012).
شبکههای اجتماعی گونه ای از رسانهها هستند که بعد از رسانههای جمعی ظهور یافته و امکان تعامل میان تولیدکننده پیام و
دریافت کننده آن را فراهم میآورند ،بدین معنا که در این رسانهها مخاطب و یا گیرنده پیام ،منفعل نبوده و به تعامل پویا و
فعاالنه با پیام ،فرستنده ،فرآیند ارسال و دریافت و بستر ارائه پیام میپردازد و امکان ایجاد تغییرات در پیام ارسالی و بازنشر آن
را دارد که به افراد دیگر پیامی ترکیب شده با اندیشهها و آموزههای فکری خود را بازنشر دهد(Putnam, 2000).
برخی از مهمترین ویژگیهای شبکههای اجتماعی عبارت اند از :دسترسی و وسعت؛ کم هزینه بودن؛ چند رسانهای بودن؛ جمع-
گرایی و شبکهسازی انسانی؛ تعامل گرایی؛ بهرهگیری بدون نیاز به مهارت و تخصص؛ ارتباط فوری؛ پیوستگی و مداومت (آذربخش،
.)100 :1391
شبکههای اجتماعی دارای کارکردهای مختلفی است که در موقعیتهای مختلف ظهور مییابند:
 .1-3تغییر شکل ارتباطات
یکی از ویژگی های شبکهی اجتماعی ،تغییر شکل ارتباطات گفتمانی است.
در پایان دهه اول قرن بیستم شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک و توییتر راه های برقراری ارتباط بین انسان ها را تغییر
دادهاند.
به گفته متخصصان ارتباطات ،شبکههای اجتماعی بیش از پیش رابطههای چهره به چهره را کاهش میدهند و در مقابل به
گسترش روابط مجازی و دیجیتالی کمک میکنند.
 .2-3تعیین سطح سرمایه اجتماعی
شبکه های اجتماعی اینترنتی می تواند به عنوان منبعی برای تعیین سطح سرمایه اجتماعی مورد سنجش قرار گیرد.
اعتماد به عنوان سنگ بنای سرمایه اجتماعی و عامل تعیین کننده سطح سرمایه اجتماعی است.
چرا که امروزه اعتماد به شبکه های اجتماعی اینترنتی میتواند عاملی مهم برای میزان و نحوه استفاده از این شبکه ها باشد.
 .3-3عدم نیاز به حضور فیزیکی و برآوردن نیازها
نتایج مطالعات محققان مختلف نشان داده است که افراد با حضور در شبکههای اجتماعی و استفاده از گونههای مختلف رسانه-
های اجتماعی از مزایای حضور در این فضای مجازی نظیر حمایت اطرافیان ،اطالعات ،عواطف و احساسات برخوردار شده و
اغلب جوانب زندگی واقعی خود را که نیازمند حضور فیزیکی افراد در کنار یکدیگر نیست ،در این اجتماعات مجازی دارا باشند.
1
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 .4-3پویایی
شبکه های اجتماعی مجازی محیط مساعدی را برای مشارکت افراد در جامعه مجازی ،برقراری روابط نمادین ،کشف مجدد خود
و باز تعریف هویت های دینی ،اجتماعی ،سیاسی و  ...را فارغ از محدودیت ها و عوامل سرکوب کننده از طریق تعامالت مجازی
و نمادین فراهم میکنند.
شبکه های اجتماعی مجازی نیاز افراد را به دوست یابی و تبادل اطالعات تأمین میکنند.
فیسبوک یکی از این شبکه ها بود که نزد کاربران ایرانی اهمیت و جایگاه باالیی پیدا کرد و پر بازدید بودن آن را شاید بتوان به
این دلیل دانست که می تواند شرایطی را برای بازسازی و خلق مجدد هویت ها در فضای مجازی ایجاد کند.
عرصه عمومی در فضای مجازی در ایران نه به معنای هابرماسی بلکه به گونه ای دیگر به وجود آمده است و آن معنا ،شکل
گیری عرصه هایی برای ایجاد ،گسترش و تقویت روابط و مناسبات میان افراد با یکدیگر یا به تعبیر دیگر عرصه هایی برای
شکل گیری ،تقویت و شفاف شدن هنجارها و قواعد اخالقی است.
 .5-3ایجاد جامعه جدید
شبکهی اجتماعی مجازی فضایی است که اجازه می دهد افراد در جامعه جدید زندگی کنند و در عین حال از مزایای جامعه
بودن را هم استفاده نمایند.
جایی که روابط چهره به چهره ،همدالنه و عاطفی در کنار روابط اقناعی قرار میگیرد.
اغلب جامعه شناسان اخیر سعی کردهاند ویژگی های قابل دفاع جمعیت و اجتماع را با هم ترکیب کنند.
به این معنی شبکه های اجتماعی ،جماعتهایی در وضعیت مدرن و واسطهای میان جامعه و دولتهای مدرن هستند که وارد
مسایل مربوط به امور عمومی میشوند (امیرپور و گریوانی.)1392 ،
 .4آسیبهای فضای مجازی
بیشتر تحقیقات انجام شده در حوزه فضای مجازی نشان میدهد اکثریت کاربران اینترنت در ایران به نسل جوان و نوجوان
مخصوصاً قشر دانش آموز و دانشجو اختصاص دارد .بنابر یک تقسیم بندی نسلی ،نسل سوم (پس از انقالب) بیشترین کاربران
اینترنتی در ایران بوده و بیش از نسل های دیگر در معرض آثار ناشی از اینترنت ،از جمله مسائل تربیتی ،هویتی ،و بحران
هویتی قرار میگیرند(معمار و همکاران.)169 :1391 ،
یکی از موضوعاتی که کشور ما با آن درگیر است موضوع آسیبهای اجتماعی است که توجه به سطوح مختلف پیشگیری از این
آسیبها ضرورتی اجتناب ناپذیر و یک الزام در کشور است .به طور کلی میتوان آثار مخرب رسانههای نوین را بر اساس
تحقیقات انجام شده به قرار زیر دسته بندی کرد:
 .1-4آسیبهای فردی:
این آسیبها شامل شش مفهوم اولیه اتالف وقت ،اطالعات بیهوده ،سست شدن اعتقادات ،انزوای فردی ،ضعف شخصیتی و ضعف
تواناییهای فردی میشود .در این خصوص گروهل ( )2003بیان میکند افرادی که وقت زیادی را صرف استفاده از اینترنت می-
کنند ،کسانی هستند که در زندگی با مشکالتی مواجهاند .این افراد با صرف زمان زیادی برای دستیابی به اطالعاتی که در
بسیاری از مواقع بیهوده است ،عالوه بر اتالف وقت خود ،دچار آسیبهای این شبکهها نیز میشوند .به وضوح و تجربه میتوان
دریافت که استفاده از این شبکۀ اجتماعی و سایر شبکههای نظیر آن با از میان برداشتن پردهها و موانع و حجابها و وصل کردن
همۀ اعضای آن بدون هیچ محدودیتی به همدیگر ،باعث رنگ باختن برخی ارزشها شده است (مرادی و همکاران.)1393 ،
 .2-4آسیبهای خانوادگی:
این آسیبها شامل کاهش روابط و تعامالت خانوادگی چالش و تعارض فرهنگی ،ناسازگاری با خانواده ،رفتارهای نابهنجار در
محیط خانواده ،گسیختگی عاطفی از خانواده و افزایش مشکالت خانواده است.
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فعالیت دانشآموزان در این شبکهها موجب به وجود آمدن یک وضعیت دو فرهنگی برای آنها میشود .ازیک طرف فرهنگ بومیای
که در آن رشد یافتهاند و از طرف دیگر مواجه شدن با فرهنگی که ساخته وپرداختۀ هدایتگران اصلی شبکههای اجتماعی مجازی
است .قرار گرفتن در این وضعیت ،منجر به ایجاد چالش و تعارض فرهنگی برای فرد میشود ،زیرا در این موقعیت به وجود آمده،
انتخاب بسیار سخت میشود (نوابخش و پوریوسفی.)1385 ،
آفونسو )1999( 2معتقد است استفاده از اینترنت موجب ایجاد احساس بدبختی ،تنهایی ،گسیختگی از خانواده و به طورکلی
کاهش سالمت روانی میشود؛ بنابراین میتوان گفت گسیختگی عاطفی نیز از دیگر آسیبهای خانوادگی شبکههای اجتماعی
مجازی محسوب میشود.
 .3-4آسیبهای اجتماعی:
کلی و ولخارت دریافتند افرادی که از انگیزه باالیی برای حفظ عضویت فرد در گروه برخوردارند ،بنابراین وابستگی بیشتری به
تأیید دارند ،بعید به نظر می رسد که ارتباطات و پیام هایی را قبول نمایند که نقطۀ مقابل هنجارها وارزشهای گروه هستند .
فرد باید موافقت وتأیید را به دست آورد .در اینجا می توان به پذیرش توسط گروه تعبیر کرد ،یعنی این که اعضا هرچه بیشتر
مورد پذیرش گروه قرار بگیرند ،احتمال تأثیر پیام بر گروه بیشتر است .هرچه کاربر اینترنتی احساس کند که در محیط اینترنت
بیشتر مورد پذیرش واقع می شود احتماال باعث خواهد شد که بر ارزش های خانواده و ارتباط اعضای دوستان با یکدیگر مؤثر
واقع شود و همچنین هرچه کاربران بیشتر وارد بحث ومناظره گروهی شوند احتماال باعث مطرح کردن موضوعات خود با
محیط های تعاملی اینترنت می شوند و بنابراین سالمت آنها تحت تأثیر این محیط ها قرار می گیرد (امیدوار و صارمی:1381 ،
.)84
دی فلور و بال روکیچ در الگوی خویش دربارة وابستگی به رسانه ها براین باورند که شرط مهم برای بروز اثرات ،میزان وابستگی
به بعضی رسانه های ارتباطی است .مجرایی که مردم برای به دست آوردن اطالعات مهم نسبت به آن احساس وابستگی می
کنند ،توان بیشتری برای ایجاد اثرات دارد تا مجرایی که تفاوتی با مجاری دیگر ندارد واطالعاتی که فراهم می کند فاقد اهمیت
است .با کمک این نظریه می توان وابستگی به اینترنت را مطرح کرد .بدین صورت که کاربر اینترنتی با وابسته شدن به اینترنت
فرصت کمتری برای پرداختن به جامعه دارد و این ممکن است باعث کم اهمیت شدن روابط اجتماعی نزد کاربراینترنتی و در
نتیجه کاهش ارزشهای زندگی اجتماعی شود (تامپسون.)14 :1396 ،
آسیبهای اجتماعی دارای شش مفهوم اولیه کاهش روابط اجتماعی واقعی ،انزوای اجتماعی ،تغییر اعتقادات و الگوهای فرهنگی،
شکستن هنجارهای جامعه ،مسئولیت گریزی و ایجاد مشکالت اجتماعی ،و اشاعه فساد و بیآبرویی است.
مطالعات پژوهشگران بسیاری نشان میدهد که استفاده از اینترنت سبب ایجاد احساس تنهایی و انزوای اجتماعی و دوری از
خانواده و به طورکلی کاهش سالمت روانی میشود (اوجی و همکاران .)1393 :انزوای اجتماعی از لحاظ مفهومی در تقابل با
درگیری اجتماعی ،انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی قرار دارد و با ازخودبیگانگی ،احساس تنهایی و کنارهگیری نزدیکی
مفهومی دارد .بر این اساس فرد از ورود به جامعه دوری میکند و اوقات خود را بیشتر در انزوا و تنهایی و سرگردانی در فضای
مجازی طی میکند و از ورود به اجتماع واقعی طفره میرود .وسعت عمل و انعطافپذیری بیحد فضای مجازی گاهی منجر به
تغییرات اساسی در ارکان جامعه شده است .چراکه آشنایی با دیگر جوامع ،خواسته یا ناخواسته هنجارهای جدید به ارمغان می-
آورد تا آنجا که هنجارها و ارزشهای جامعه خودی در آن محدوده کمرنگ میگردد) ابراهیمپور کومله و خزایی (1391 ،دانش-
آموزی که مدام در این شبکهها سرگردان است ،دیگر وقتی برای انجام مسئولیتهای اجتماعی خود باقی نمیگذارد .قبول و انجام
مسئولیت با تنش و رنج حاصل از آن همراه است ،درصورتی که فعالیت در فضای مجازی با احساس لذت توأم است .همین نکته
باعث میشود که فرد به دنبال لذتجویی از مسئولیتهای اجتماعی خود ،شانه خالی کند .از دیگر آسیبهای اجتماعی این
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شبکهها ،اشاعۀ فساد و بیآبرویی است؛ زیرا فضای مجازی فاقد ابزارهای کنترلی است و کاربران آن آزادانه میتوانند هرگونه
اطالعاتی را با همدیگر تبادل کنند.
 .4-4آسیبهای تحصیلی:
منظور از آسیبهای تحصیلی شامل چهار مفهوم اولیۀ افت تحصیلی ،کم توجهی به امور تحصیلی ،کاهش زمان مطالعه ،و سرقت
علمی است .فعالیت بیش ازحد فرد در این شبکهها با اتالف وقت همراه است و درنتیجه زمان مطالعه فرد نیز کاهش پیدا میکند
که این خود یکی دیگر از آسیبهای تحصیلی این شبکهها بر سالمت روان دانشآموزان است .بر این اساس ،هر چه انسان به تنوع
فضای مجازی بیشتر توجه کند و بیشتر آن را فرا گیرد ،وقت کمتری را به کسب و به کارگیری مهارتهای الزم برای فضای
غیرمجازی اختصاص میدهد (باومن ،2004 ،ترجمه ثابتی.)1384 ،
 .5-4القای ضدارزشها به جای ارزشها
رسانه ها قادرند احساس شخص از واقعیت را تغییر دهند و با تأثیرگذاری بر افکار و روان مخاطبان خود ،به راحتی نوع دیدگاه
و سالیق و حتی توقعات مردم را متحول سازند .گربنر ،معتقد است درسهایی که بینندگان از تلویزیون میآموزند ،احتماالً در
آینده پایههایی برای جهانبینی وسیع آنها میشود .رسانه ها منابع معناداری از ارزشهای عمومی ،عقاید قالبی ،ایدئولوژی و
دیدگاهها را به مخاطبان تحمیل میکند( .گربنر)1980،
قدرت تأثیرگذاری فضای مجازی محدود به تغییر ارزشها تنها در حوزه تضعیف ارزشها و ارزشهای جایگزین در رفتار
بینندگان نیست ،بلکه این رسانه قادر است در حوزههای مربوط به حریمهای خصوصی افراد نیز به طور خاص ،تغییراتی ایجاد
کند«.و گاهی به فرد بدون اینکه در جریان باشد ،تحمیل میشود ،یعنی وجدان آدمی را دستکاری میکند( ».لوفور)1999 ،
چنین تغییراتی ،بسترهای مناسبی برای آسیب رسانی علیه خانواده و پیامدهای ناگوار آن فراهم میسازد .مسئله مهم اینجاست
که یک رسانه هیچ گاه ابزار خثنی و یک میانجی بیطرف در ارائه تصویر به حساب نمیآید .رسانه ،متکی به زبان و معناست و
زبان و معنا نی ز در چارچوب گفتمان ،همواره متکی بر قدرت است .لذا بازنمایی حوادث توسط رسانهها ،جدای از بحث اخالقی و
غیراخالقی بودن آن ،سوگیری ایدئولوژیک دارد و در راستای تضعیف یا تثبیت قدرت و گفتمان ویژهای گام برمیدارد » (هال و
جالی)32 :2007 ،
 .6-4الگودهی فضای مجازی به دانشآموزان
یادگیری از راه مشاهده ،یکی از تئوری هایی است که رفتار الگوهای بینندگان را در بروز رفتارهای نابهنجارانه تبیین میکند.
الگوهایی که امروزه افراد برای خود برمیگزینند و از رفتارهای آنها پیروی میکنند ،الگوهایی هستند که رفتار آنها با ارزشها و
هنجا رهای اجتماعی انطباق ندارد .بندورا معتقد است عوامل مختلفی کنترل رفتار انسان را در دست دارد که سبب بروز چنین
رفتارهای نابهنجارانهای میشود .به اعتقاد بندورا مطابق «دیدگاه یادگیری اجتماعی ،مردم نه به وسیله نیروهای درونی رانده
میشوند ،نه محرکهای محیطی آنان را به عمل سوق میدهند ،بلکه کارکردهای روانشناختی بر حسب یک تعامل دو جانبه
بین شخص و عوامل تعیینکننده محیطی تبیین میشوند .به طور دقیق «شخص»« ،محیط» و «رفتار شخص» بر هم تأثیر و
تأثر متقابل دارند و هیچ کدام از این سه جزء را نمی توان جدا از اجزای دیگر به عنوان تعیینکننده رفتار انسان به حساب
آورد( ».سیف)282 :1374 ،
فضای مجازی خود را با سرعت ناباورانه ای به عنوان بخشی از فرهنگ جامعه به خانوادهها عرضه میکند .بدین شیوه
«فضای مجازی به منبعی مهم برای الگوپذیری تبدیل میشوند( ».اعزازی )173 :1390،و فعاالن شبکههای اجتماعی تالش
میکنند تا با بهرهگیری از برنامهها هر باور و ایدهای را که خود تشخیص می دهند ،در قالب رفتارهای فردی و اجتماعی
مخاطبان عرضه کنند (مریجی )137 :1383 ،و مخاطبان را به سمت الگوهایی سوق دهند که «این الگوها میتواند الگوهایی
متمایز از الگوهای غالب و مسلط در جامعه باشد( .همان.)77 ،
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 .7-4اختالل در برنامه ریزی:
یکی از آسیبهای اینترنت ،اختالل در برنامهریزی و اعتیاد به آن است؛ به طوریکه «از میان  41میلیون استفاده کننده از
اینترنت در امریکا  2تا  5میلیون نفر دچار اعتیاد اینترنتی شدهاند و با معضالت زیادی گریبانگیر هستند» (اکبری:1390 ،
 .)158اعتیاد به اینترنت میتواند مشکالت جدی تحصیلی و خانوادگی برای مخاطبان به وجود آورد .اگر استفاده کنندگان از
اینترنت نتوانند به مدت یک ماه دوری از اینترنت را تحمل کنند در معرض خطر اعتیاد به آن قرار دارند و متأسفانه ما شاهد
این پدیده در میان جوانان هستیم؛ به طوریکه برخی از جوانان ،شبها را تا صبح با اینترنت میگذرانند و تمام صبح را خواب
هستند و این مسئله آغازگر آسیبهای متعدد دیگر نیز میشود .از جمله این آسیبها میتوان به آسیبهای خانوادگی،
ارتباطی ،عاطفی ،روانی ،جسمی و اقتصادی اشاره کرد (رحیمی.)1390 ،
 .8-4اختالل در شکلگیری شخصیت:
عناصر سه گانه هویت ،یعنی :شخص ،فرهنگ و جامعه ،هر یک در تکوین شخصیت فرد نقش مهمى را ایفا مىکنند .هویت
شخصى ،ویژگى بىهمتاى فرد را تشکیل مىدهد .هویت اجتماعى در پیوند با گروهها و اجتماعات مختلف قرارگرفته و شکل-
گیری آن ،متأثر از ایشان است؛ و درنهایت ،هویت فرهنگی ،برگرفته از باورهایی است که در عمق وجود فرد به واسطه تعامل او
با محیط پیرامون و آموزههای آن ،از بدو تولد تا کهنسالی جای گرفته است .از آنجا که فضای سایبری ،صحنهای فرهنگى و
اجتماعى است که فرد خود را در موقعیتهاى متنوع ،نقشها و سبکهاى زندگى قرار میدهد ،خود زمینهای است برای
آسیبپذیری شخصیت کاربر که در نتیجه ،موجب چند شخصیتی شدن کاربر خواهد شد .در فضای سایبر بیش از آنکه هویت
ظاهری فرد مطرح شود ،درونمایههای افراد بروز میکند .هر کس درصدد بیان اندیشهها و عالقهمندیهای خویش است .مطرح
نشدن هویت شخصی و مشخصات فردی در اینترنت موجب تقویت شخصیتهای چندگانه و رشد و استحکام آن میشود.
دانشآموزان در این محیط از آسیبپذیری بیشتری برخوردارند و به ویژه در دورانی که هویت آنان شکل میگردد ،این
خطرپررنگتر میشود .با امکانات و گزینههاى فراوانى که رسانههاى عمومى از جمله اینترنت در اختیار این قشر مىگذارند ،آنان
دائماً با محرکهاى جدید و انواع مختلف رفتار آشنا مىشوند .چنین فضایى هویت نامشخص و پیوسته متحولى را میآفریند؛
یعنی اینترنت یک صحنه اجتماعی است که فرد را در موقعیتهای متنوع نقشها و سبکهای زندگی قرار میدهد و از آن تأثیر
میپذیرد (اکبری.)162 :1390 ،
 .9-4آسیب به تربیت و هویت دینی دانشآموزان
فضای مجازی محیط بیمرزی است که فقدان نکات تربیتی در کنار آن و بیتوجهی به امر تربیت فرزندان ،به ویژه تربیت دینی
واخالقی آنان می تواند بحران های عدیده ای به وجود آورد و باعث تشدید تضادهای اجتماعی شود .فناوری اطالعاتی ،سبک
زندگی جامعه را تحت تأثیر قرار داده ،الگوهای اوقات فراغت را به ویژه در سنین پایین متحول کرده و راه های دسترسی به
اطالعات و دانش را جابهجا کردهاند(ابراهیم آبادی.)107 :1390 ،
فضای مجازی از طریق ترویج سبک زندگی غربی ،آزادی و بی بندوباری در میان دانش آموزان و هم چنین اشاعه موضوعات
غیراخالقی ،بستر را برای تضعیف بینش دینی آنان فراهم آورده و آنان را ازمسیر صحیح و شایسته زندگی منحرف میکنند.
بعضی از دانشآموزان به ویژه آنهایی که بیشتر به سایت های غیر مجاز وارد می شوند وقتی با سایر دانشآموزان در مدرسه
گفت وگو می کنند آدرس سایتهای ضداخالقی را از طریق پیامک یا شبکههای مجازی دیگر به اشتراک میگذارند چنین
اعمالی آنها را از نظر اخالقی و دینی با مشکل مواجه میکند .بنابراین سایت های ضددینی و ضداخالقی با نشر فیلم ها،
مطالب ،عکس ها و محتواهای مبتذل ،بر اصول و باورها و بینش دینی و اخالقی دانشآموزانی و همچنین رفتار آنان اثر منفی
گذاشته و آنان را تغییر میدهد و سرانجام آنان را به فساد اخالقی و ناهنجاری و بیتوجهی به آموزه های دینی وسهل انگاری
در انجام واجبات دینی میکشاند (کرمانی.)222 :1395 ،
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 .10-4تعارض ارزش ها و شکاف نسل ها:
از آنجا که ورود اینترنت در حوزه خانواده موجب تغییر نظام ارزشی در خانواده ها می شود لذا در یک مطالعه تجربی نشان داده
شد که استفاده جوانان و نوجوانان از اینترنت موجب کاهش ارزش های خانواده شده است (زنجانی زاده .)24 :1384 ،اینترنت،
هم چنین ،شکاف میان نسل ها را بیشتر کرده است و اکنون شکاف میان نسل دوم و سوم عالقه مند به اینترنت نیز آشکار
شده ،به گونهای که به گفته خود آنان ،هیچ یک زبان دیگری را نمیفهمند و همچنین اگر ساعت ها کنار یکدیگر بنشینند هیچ
صحبت و مکالمه ای میان آنها رد و بدل نمیشود و دیگر شاهد خانواده هایی نیستیم که والدین و فرزندان دور هم نشسته و به
گفتگو درباره مسائل مختلف بپردازند سرعت تحوالت و بسط ارتباطات با جهان توسعه یافته ،توجیه بیشتر دانش آموزان به
رسانه ها ،گسترش روزافزون کانون های مختلف غیر از کانون خانواده برای پیوستن و تعلق یافتن دانش آموزان به آنها ،از جمله
نشانه های مهم شکاف نسل ها می باشد(رحیمی .)9 :1390 ،
 .11-4بحران هویت
در سالهای اخیر ،تقابل زندگی مدرن با سنتهای بومی آن چنان روند شتاب آلودی به خود گرفته است طوری که افراد
جامعه و به ویژه نوجوانان و جوانان دشوارترین شرایط را از لحاظ اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری تحمل میکنند و با نوعی
نابهنجاری دست به گریبانند که نتیجه آن بروز بحران هویت است .یکی از مهمترین عوامل ایجاد بحران هویت در میان دانش
آموزان آثار منفی و تهدیدهای فضای مجازی و اینترنت است که سبب بروز اختالل در شکلگیری شخصیت آنان می شود.
نمونههایی از شاخصهای بیهویتی که نتیجه استفاده نادرست از فضای مجازی است را میتوان در گرایش به موسیقیهای
غربی ،گرایش به مدهای وارداتی ،تغییر الگوهای پوشش ،بدحجابی ،گرایش به اعتیاد ،بزهکاری ،قانون گریزی و هزاران نمونه
دیگر از وجود بحران هویت در میان این نسل جامعه مشاهده کرد(دارایی تبار)1399 ،
 .5نقش آموزش و پرورش در برابر آسیبهای فضای مجازی
امروزه با توجه به اینکه کودکان بعد از خانواده اوقات زیادی را در مدارس میگذرانند ،مدرسه به عنوان عامل ثانویه ،تاثیر
زیادی در اجتماعی کردن کودکان دارد و بر اساس ارزشها و نیاز های جامعه ،قواعد و هنجارهای زندگی اجتماعی از قبیل نظم
و ترتیب ،تمرکز و پشتکار برای انجام دادن وظایف ،احترام به حقوق دیگران ،تقویت روحیه تعاون ،حس همکاری و نوع دوستی،
رقابت سالم و ...را به فراگیران تعلیم و القا میکند (رجبیپور .)1387 ،مدرسه در اجتماعی کردن کودکان و آموزش مهارت
های زندگی ،گسترش آگاهی و تقویت احساس مسئولیت افراد و همچنین پیشگیری از بزهکاری نقش اساسی دارد و به عنوان
یک محیط آموزشی و اجتماعی ،فرصت ها و امکاناتی را برای سرمایه اجتماعی فراهم میآورد که مستقیم یا غیر مستقیم بر
رفتار دانش آموزان تاثیر میگذارد.
مدرسه دو نقش اساسی در پیشگیری از انحرافات سایبری و جامعه پذیری اطفال و نوجوانان میتواند داشته باشد؛ یکی،
فرهنگ سازی و دیگری ،آموزش استفاده صحیح از فضای مجازی و آگاهی بخش به کودکان و نوجوانان نسبت به معایب و
خطرات فضای مجازی در کنار ویژگیهای مثبت آن است .فرهنگ فناوری اطالعات باید به گونهای هدایت شود که هر کاربری
بداندچگونه از اینترنت و رایانه به عنوان ابزار مثبت استفاده کند (پور قهرمان و صابرنژاد.)1393 ،
تنها کاری که آموزش و پرورش برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی در میان دانش آموزان میتواند انجام دهد آموزش،
مهارتآموزی و پیشگیری است .هرچه در توان آموزشوپرورش باشد در زمینه پیشگیری ،آموزش و مهارتآموزی دانشآموزان
تالش میکند تا جلوی گسترش آسیب های اجتماعی در بین دانشآموزان گرفته شود.
یکی از مهمترین اقدامات آموزش و پرورش در این زمینه افزایش سواد رسانهای دانشآموزان است .سواد رسانهای به دنبال آن
است تا در فرد توانایی الزم برای استفاده از رسانهها را اموزش دهد به طوری که فرد بتواند ضمن درک و تحلیل و ارزیابی پیام-
های رسانههای مختلف ،پیامها و برنامههای مثبت ،مفید و سازنده را از پیامهای منفی و بی محتوا تشخیص دهد .یعنی فرد
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اگاهانه در برابر رسانه ها قرار گیرد و توانایی دسترسی به پیام های مورد نظر خود از میان انبوه پیام ،تجزیه وتحلیل انتفادی،
ارزیابی و ارسال پیام ها در انواع مختلف را پیدا کند.
ضرورت و هدف سواد رسانهای در نخستین گامهای خود ،تنظیم یک رابطهی منطقی و مبتنی بر هزینه -فایده با رسانهها است.
به این معنا که در برابر رسانهها چه چیزهایی را از دست میدهیم و چه چیزهایی را به دست میآوریم؟ و باز به عبارت بهتر ،در
مقابل زمان و هزینهای که صرف میکنیم ،در نهایت چه منافعی به دست میآوریم؟ بنابراین یکی از اهداف و ضرورت های
اصلی سواد رسانهای این است که استفاده مبتنی بر آگاهی و با فایده از سپهر اطالعات را تأمین کند (شکرخواه .)1388 ،سواد
رسانهای میتواند با آموزش به قشرهای مختلف هر جامعهای ،نهایت بهره را فراهم آورده و سالمت عمومی در مقابل آسیب های
ناشی از این فضا را کم کند.
آموزش و پرورش میتواند به منظور مقابله با آسیبهای فضای مجازی از راهکارهای زیر استفاده نماید:
آموزش های رشد – مدار :که شامل مجموعه ای از برنامه هایی است که آموزش و پرورش موظف است به تناسب دورههای
تحصیلی و با رعایت ویژگیهای رشدی دانش آموزان ،سطحی از مهارتها را آموزش دهد.
آموزش و توانمندسازی والدین و کارکنان :آموزش و پرورش باید به منظور ارتقاء توانمندی والدین و کارکنان در زمینه
شناخت آسیب های شبکههای اجتماعی و مخاطرات تهدید کننده آن برای کودکان و نوجوانان و نیز آشنایی با راهکارهای
مراقبت از آن ها  ،کارگاه هایی را طراحی و اجرا کنند.
نهضت فرهنگی پیشگیری  :شامل مجموعه ای از فعالیت های فرهنگی در قالب برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های
فرهنگی و نیز انتشار نشریات و بسته های فرهنگی  -آموزشی است که در قالب آنها ،کوشش می کنیم تا ضمن اصالح نگرش
ها و گرایش های مخاطره آمیز ،یک جریان فرهنگی در زمینه شناخت آسیب های شبکههای اجتماعی و مشارکت در مواجهه
موثر با آن ،راه اندازی کنیم.
پیشگیری اجتماعی به آن دسته از اقدامات و تدابیر پیشگیرانه گفته میشود که عمدتا بر تغییر شرایط جرمزای محیط
اجتماعی و اصالح ساختارهای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،خانوادگی ،اداری ،مدنی و علمی جامعه تاکید میکند .به عبارت
دیگر ،پیشگیری اجتماعی از بزهکاری عبارت است از :جلوگیری از ارتکاب جرم از طریق از بین بردن عوامل اجتماعی تکوین
جرم (رحیمی )1390،به تعبیر بعضی از نویسندگان ،پیشگیری اجتماعی به دنبال همنوا ساختن فرد با قواعد اجتماعی از
رهگذر آموزش و پرورش است.
مسئولین بایستی با درک صحیح از وظایف و تاثیرات مدرسه و نیز شخصیت پذیرای دانشآموزان نسبت به محیط اطراف و با
در نظرگرفتن خطراتی که فضای رو به توسعه مجازی میتواند این گروه را تهدید کند ،وارد عمل شده و برنامه های آموزشی و
پیشگیرانه در این زمینه طرحریزی نمایند .پیشبینی دروس و کالس های علمی و کاربردی در زمینه آشنایی با فناوری
اطالعات و ارتباطات ،آموزش و آگاهسازی نسبت به مسیر و چارچوب اقدامات قانونی و مشروع در این فضا و نیز تبیین و ترهیب
از اقدامات غیرقانونی در فضای سایبر ،برگزاری همایشها و جلسات تخصصی در این زمینه و دعوت به حضور از کودکان و
نوجوانان و اعمال نظارت و مشاوره های آموزشی و روانشناسی نسبت به دانش آموزانِ در معرض خطر می تواند تاثیر بسزایی در
به هنجار نمودن کودکان و نوجوانان داشته باشد.
نهادینه کردن فرهنگ استفاده صحیح از فضای مجازی
یکی از تدابیر پیشگیرانه جامعه مدار از بروز تبعات نامطلوب یک ابداع جدید ،استفاده از ابزارهایی در جهت نهادینه کردن
کاربری صحیح و مشروع از آن می باشد .تبیین فرهنگ استفاده صحیح از این فضا و تروج و نهادینه کردن این فرهنگ در
جامعه از اقدامات اساسی محسوب میگردد که باید با تمسک به ابزارهای اطالع رسانی به آن جامه عمل پوشاند .با استفاده از
ابزارهای تبلیغاتی و آموزشی ،ماهیت فضای سایبر را به گونه ای تعریف نماییم که جامعه ،دنیای مجازی را به عنوان ابزاری
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جهت کمک به بشریت در راستای فعالیت های روزمره خود شناخته و همواره به دنبال این باشد که از فضای سایبر برای
تسهیل و تسریع در امور خود استفاده نماید.
آگاه سازی مسئوالن ،مدیران و تصمیم گیرندگان سیاسی ،امنیتی و فرهنگی نسبت به ابعاد اصلی پدیده تهاجم فرهنگی به
عنوان تالش غرب برای گسترش سلطه و موضوعی فراتر از آنچه تا کنون به عنوان معلول ها به آن پرداخته شده است.
گنجاندن درس «سواد رسانه ای» در برنامه درسی متوسطه تا دانشگاه همچون کشورهای توسعه یافته دنیا با هدف ارتقای
دانش رسانه ای فرزندان و آینده سازان جامعه.
تالش جدی رسانه ملی در ارتقای کیفی برنامه های تولیدی در کنار رشد کمی و توجه بیش از پیش این نهاد مهم به نیاز های
واقعی مخاطبین.
کمک به خانواده ها در ترسیم رژیم رسانه ای مناسب از طریق آموزشهای گروهی و معرفی برنامههای مناسب در سبد رسانهای
خانواده.
تالش جدی برای گسترش رسانه های فعال هماهنگ با آرمان های انقالب اسالمی در جهت پاسخ سریع به نیازهای خبری و
اطالعاتی جامعه و کوتاه نمودن دست رسانهها و خبرگزاری های خارجی از فضای جامعه از طریق خبرگزاری های فعال و دقیق،
رسانه ملی ،روزنامه های مولد و مولف ،شبکه های اجتماعی داخلی و....
 .7نتیجهگیری
فضای مجازی به مثابهی پدیده ای شگفت انگیز ،که در مدتی کوتاه از پدید آمدنش انقالبی در زندگی بشر به وجود آورده
است ،فضای مجازی و شبکه های اجتماعی که بخش عمدهای از کاربران آن دانشآموزان هستند با تمام قابلیت ها و پیچیدگی
هایی که با خود دارد ،همانند سایر دستاوردهای بشری ،آثار و پیامدهای نامطلوبی نیز به برای این قشر به همراه داشته است .با
توجه به این که اکثر کاربران اینترنت ،جوانان و نوجوانان هستند ،برای جلوگیری از تهدیدات اینترنتی که کشورهای غربی
سعی در ایجاد ان دارند تا اقشار مختلف جامعه ایران را مورد هدف قرار دهند الزم است آموزش و پرورش در کنار خانواده ها
برنامه هایی را برای کاهش و یا پیشگیری از فضای مجازی که دانش آموزان با آن مواجه هستند انجام دهد.
چنانچه به دانشآموزان ،که مانند کودکی نوپا در این دریای بیکران رها هستند ،آموزشهای صحیحی داده نشود ،هرگونه مقابله
با تهدیدات فضای مجازی در جهت برقراری امنیت برای انان ،می تواند با ایرادات جدی مواجه گردد .در زمینه نحوه استفاده از
شبکههای اجتماعی کار فرهنگی صورت نگرفته که در صورت ادامه این روند ،باید منتظر عوارض و آسیبهای جدی بر دانش-
آموزان باشیم.
راه های مقابله با آسیبهای رسانههای نوین را می توان در مواردی همچون ،تقویت فرهنگ خودی و نشان دادن ارزش-
های باالی آن به سطوح پایین جامعه ،دفاع از ارزشهای دینی و ملی ،ارتقاء سطح آگاهی افراد ،برنامه ریزی مناسب برای اوقات
فراغت افراد وخانواده ها ،ترویج زن دگی معنوی و تقوا ،ترویج الگوهای رفتاری،ترویج فضائل اخالقی صحیح در خانواده و جامعه،
ارائه ومعرفی هرچه بهتر الگوهای ایرانی اسالمی ،ارتقای کمی وکیفی رسانه ها و شبکه های سالم دانست.که این مهم از طریق
اقدامات پیشگیرانه و آموزشی آموزش و پرورش به عنوان تاثیر گذار ترین کانون بر روی کودکان و نوجوانان و جوانان دست
یافتنی است.
آموزش و پرورش میتواند با آموزش مهارتهای حل مسئله ،تصمیمگیری ،ارتباطات فردی و اجتماعی ،تقویت معنویات و
موضوعات دینی ،استفاده مناسب از زمان و غنیسازی اوقات فراغت و خودشناسی در ایجاد نگرش درست دانشآموزان نسبت به
استفاده صحیح از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی کار ساز باشد و در دانشآموزان ایجاد مصونیت نماید .همچنین آموزش و
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پرورش میتواند با گسترش برنامههای ورزشی ،اردوهای تفریحی ،برگزاری نمایشگاه ،مسابقات و جشنوارههای هنری مختلف
ضمن هدایت دانشآموزان به استفاده بهینه از زمان زمینه ساز ایجاد امید و نشاط در دانشآموزان گردد.
ارتقای سطح آگاهی والدین با برگزاری جلسات اولیاء و مربیان در مورد نحوه ارتباط صحیح با فرزندان ،نحوه کنترل از راه
دور بر استفاده از فضای مجازی و علل گرایش دانشآموزان به سمت شبکههای اجتماعی و فضای مجازی میتواند نقش
پیشگیرانه در برابر آسیبهای فضای مجازی داشته باشد.
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