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آسیب شناسی کاربری فضای مجازی در بین خانوارهای ساکن شهرستان
بندرعباس
داوود بهزاد

5

چکیده:
گسترش فضاهای مجازی در بین اقشار مختلف جامعه با استتباا رببته ریتکی دته دایتته مرزهتای فتردی اجتمتای
بفرهنگ را درنوردیکه ب گاه غالب بر فضای باقع یکه است .تتا بتکانجا دته یلیترغ داربردهتا ب فوایتک مختلتف ن
نگرانیهای راجع به پیامکهای منف اش مطرح گردیکه است .این تحبیق در یک چارچوب دل

با هتک بررست زمینته

های نسیب پذیری فردی ب اجتمای داربرا توجه نموده ضمن اینکه دیکگاه های پیشگیرانه داربرا را نیز در این متورد
جویا گردیکه است .در این تحبیق به ییوه پیمایش از بین دلیه خانوارهای سادن بنتکریاا

 483نفتر نمونته بته طتور

خویه ای انتخاب ب با استفاده از پرسشنامه محبق ساخته مورد مطالعه قرار گرفتنک .بتر استا

نتتایو جوانتا  51تتا 43

سا با یک تا سه سایت بیشترین داربری فضای مجازی را دایته انک .بیش از یک سوم پاسخگویا هیچگونه نینای بتا
قوانین ب مبررات فضای مجازی نکایته انک .بیشترین نسیب پذیری در بعک فردی -اجتمتای بتوده ادثریتت پاستخگویا
ضمن تادیک برابعاد نسیب زای فضای مجازی نسات به قابل پیشگیری بود ن از طریتق نمتوزش دنتتر ختانواده هتا
مسئولیت خود فرد ب نظارت پلیس سایاری تادیک دایته انک .در مجموع با توجه بته نتتایو زمینته هتای نستیب زایت ب
نسیب پذیری مطربحه ایجاب م دنک تا با طراح مناسب ب اقکامات پیشگیرانه ب اتخاذ استراتژیهای مناسب به مبابله بتا
نسیاهای بالبوه فضاهای مجازی پرداخته یود.
کلید واژه ها :فضای مجازی نسیب داربر خانواده پیشگیری

1

دارینا

اریک نسیب یناس

()Dbehzad80@gmail.com

اجتمای

ب ربانشناس

یموم

مردز یلم

داربردی تامین اجتمای

ب بهزیست

بنکریاا

] [ Downloaded from jpsd.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

تاریخ دریافت مباله 5411/38/58 :تاریخ پذیرش مباله5411/51/51 :

سا دبم یماره  4پاییز ب زمستا 5411

دب فصلنامه مشاردت ب توسعه اجتمای

مقدمه:
با پیکایش دامپیوتر اینترنت ب تکنولوژی های مترتا بتا ن در اقص نباط جها یتاکه یظیمت از
اطﻼیات ب سیست های ارتااط تشکیل یکه ده امربزه از ن به فضتای مجتازی تعایتر مت یتود.
فضای مجازی مرزهای فردی اجتمای بفرهنگ را درنوردیکه ب تا بکانجا پیش رفته ده گتاه غالتب
بر فضای باقع یکه است .این دستابرد بشری از هنگام دته قتکم بته زنتکگ انستا گذایتته در
یرصه های مختلف نبش نفرین م دنک به گونه ای ده امربزه دیگر انجام بسیاری از فعالیت هتای
ربزمره بکب ن میسر نیست .در سالهای اخیر با گسترش فضاهای مجازی در بتین اقشتار مختلتف
جامعه ب استباا رببه ریکش یاهک ن هستی ده به خوب امربز در ساک فرهنگت ختانواده هتای
ایران

محصوالت فضای مجازی جای خود را باز درده تا حکی ده موجب تغییرات در ستاختار ب

داردرد خانواده ها نیز یکه است .از ایتن رب در دنتار فوایتک ب داربردهتای متصتور بترای فضتاهای
مجازی نگران های نیز راجع به پیامکهای منف ب ناخواسته ن به بجود نمکه است .ب ایتن بایت
یکه صاحانظرا بر اهمیت اتخاذ سیاست هتا ب راهاردهتای مختلتف در حتوزه فضتای مجتازی بتا
ربیکرد پیشگیرانه تادیک نماینک .بکین منظور مطالعه حاضر با هک

بررس چگونگ ب ابعاد نستیب

زای فضاهای مجازی برای داربرا در خانواده های سادن یهر بنکریاا

طراحت یتکه ب درصتکد

ارائه پاسخ به سئواالت زیر است:
داربرا فضای مجازی ربزانه چه میزا بقت صر

ن م دننک ب توزیتع ن در گتربه هتای ستن

چگونه است؟ نیا داربرا از مشخصات واقعی خود استفاده م دننک؟ ننتا چته میتزا نیتنای بتا
قوانین مربوطه دارنک؟ میزا ب نوع نسیب پذیری داربرا در فضای مجازی چگونته استت؟ نگترش

پاسخهای مزبور ضمن ارائه تصویری به دست انکردارا نسات به ننچه در جریتا استت بته درک
یمیق تر موضوع نیز دمک نموده ب زمینه برنامه ریزی هتای متوررتر جهتت پیشتگیری از نستیاهای
مرتا با فضای مجازی را فراه م سازد.
مبانی نظری تحقیق:
تادنو انکیشمنکا از جناه های مختلف به مطالعه نرار ب پیامتکهای فضتای مجتازی پرداختته انتک.
برخ از ایشا بر یلل ب یوامل جامعه یناخت تادیک دارنک ب با بررس در فرهنگهتای مختلتف بته
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دل داربرا نسات به فضای مجازی ب نگرش ایشا به ابعاد نسیب زای ن چگونه است؟

نسیاب یناس داربری فضای مجازی ...

یناسای تاریرات نهادی فضای مجازی م پردازنتک .در حتال دته یتکه ای نیتز بته ابعتاد فتردی ب
ربانشناخت ن توجه دایته ب به چگونگ بادنشهای یناخت

هیجان ب رفتتاری در افتراد انستان

توجه م دننک .محببین(نتو ب باتل  5111هیوز ب هانس  1335نتو ب همکارا  1334به نبتل
از مش ب ایﻼ :5414ص )7ضمن ایاره به یوارض منف جسم ب د تحرد نای از استتفاده از
فضای مجازی مجمویه ای از یوارض ربانشناخت مختلف مثتل بیگتانگ از ختانواده ب همستاال
یکم ریک مهارت های اجتمای

رفتار ایتیادگونه داهش یملکرد تحصیل ب یکست در مکرسه را

در ایتتن خصتتوص ت ییتتک متت دننتتک(دیریتتتا ب همکتتارا 1337؛ مشتتایخ ب برجعلتت

5481؛

گاردنر  5481ص41؛ هوانگ ب لیونگ 1331؛ دتام بیپتو ب ستوگیرا 1331؛ دترابت 5118بته نبتل
ازمحسن ب همکارا 5481؛ درگاه ب رضتوی  .)5481استترنار

ب مانهتام( )1337دریافتنتک دته

استفاده از تکنولوژى هاى ارتااطى جکیک رباب اجتمایى افراد در حالتت باقعتى را دتاهش داده ب
موجاات داهش بهزیستى به باسطه تنهایى افسردگى انزبا رفتارهای بسواست ب ایتیتاد را فتراه
درده است.
در بعک خانوادگ نیز بربد فنابری اطﻼیات ب ارتااطتات بته خانته هتا در تلبت افتراد از مرزهتای
خانواده تنش های دربن ب بیربن ایجاد م دنک(تاپسکات :5118ص 115به نبل از مش ب ایﻼ
5414ص )35ب این بایت

بوجتود نمتک دردت دگرگتو از باقعیتهتای زنتکگ در ختانواده مت

گردد(پاداییا فرد  5414ص .)4طاق فرضیه جانشین ِ زما بسیاری از خانواده هتا در زمینته زمتا
اختصاص یافته به خانواده با مشکل رببه ربهستنک .همچنین افزایش انواع تکنولوژی هتای ارتاتاط
در خانه ها دنتر بالکین در دسترس به ن را دمتر درده است(نای ب همکارا

 1331لنهتارت ب

اینترنت بر زما اختصاص یافته به خانواده ب میزا تعامل بین ایضاء ارر منف م گذارد اراات یکه
است .در این باره گفته یکه دسترس به اینترنت در خانته ممکتن استت بتر الگوهتای تعامتل بتین
بالکین ب فرزنکا تاریر بگذارد تعارضات بین نسل را افزایش دهک ب انسجام خانوادگ را تضتعیف
دنک( بات ب بایت  5113لنهارت ب همکارا  1335هما ) .یﻼبه بر اینکه بربد اینترنت در حوزه
خانواده موجب تغییر نظام ارزی ب داهش ارزشهای خانواده یکه است(زنجان زاده .)5483
همچنین از لحاظ اجتمای اگرچته فضتاهای مجتازی نتوی سترگرم بترای افتراد ب ختانواده هتا
محسوب م گردد اما این باب بربد به دنیای به مراتب بزر

تر از محی پیرامو را م گشایک ده

موجتتب مواجهتته بتتا امتتوری متت یتتود دتته بستتیاری از پتتکرا ب متتادرا از بجتتود ننهتتا نگتتاه
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همکارا  1335به نبل از مش ب ایﻼ :5414ص .)31این موضتوع دته میتزا استتفاده ربزانته از

سا دبم یماره  4پاییز ب زمستا 5411

دب فصلنامه مشاردت ب توسعه اجتمای

نیستنک(پوردومله خزای :5415ص .)1دسترس به محتواهای خشن از طریق بازی هتای بیتکیوی ب
اینترنت ب گسترش خشونت اذیت ب نزار ب تهکیک (لودگه ب فرایکنار 1355؛ دامستاک 1337؛ چو
ب چوئن 1331؛ هو ب ل  1335به نبل از یربستان :ص )148از جمله مصادیق ن استت .همچنتین
اینترنت به دلیل تسهیل ایجاد رباب دبستانه ب یایبانه زمینه ای برای انحرا

اخﻼق قرار گرفته تتا

جای ده موجب سهولت خیانت ب فربپایت ختانواده مت گتردد(منینتگ  1337ب ایتنایکر 1333؛
اینایکر1333؛ رحیم

 5487ص51؛ یامل

5413؛ دیمارل ب همکتارا  .)5111در دستتر

گرفتن فنابری های دیجیتا موجب رباج پورنوگراف ب انحرا

قترار

جنس یتکه استت(دتﻼ :1353

137؛ رینولکز  .)585 -583 :1353در یین حا این فضاها چگونگ دبست یاب ب همستر گزینت
راه دستخوش تغییتر دترده استت(بهکاربنتک ب همکتارا :5415ص1؛ یتامل  )5413حتت رباج
ازدباج های اینترنت به باسطه فضای نامطمئن مجازی نم توانک مﻼک دقیق ب قابتل ایتنتای بترای
یافتن یریک دایم به حساب نیک(به نبل ازداظم یعاع ب همکارا :5414ص.)535
تحبیق حاضر در یک طترح دلت

زمینته هتای نستیب پتذیری دتاربرا را متکنظر قترار داده ب در

چارچوب تئوریک خود به یکل تردیا به ابعاد مختلف فردی خانوادگ ب اجتمای ایتن نستیب
زای به لحاظ نظری ب یمل پرداخته است .ضمن اینکه دیکگاه های پیشگیرانه داربرا را نیز در این
مورد جویا گردیکه است .در ذیل نمای یماتیک مک مزبور ارائه یکه است.
آسیب پذیری در فضای
مجازی

ابعاد آسیب پذیری
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نگرش به آسیب زایی

انواع تجربه آسیب
پذیری

نسیاب یناس داربری فضای مجازی ...

روش تحقیق:
تحبیق مزبور در زمره تحبیبات توصیف محسوب م یود ده به ییوه پیمایش اجرا گردیکه استت.
در این تحبیق جمعیت مورد مطالعه دلیه خانوارهای یتهری ستادن بنتکریاا

بودنتک دته ابتتکا بتا

استفاده از ربش نمونه گیری خویه ای نمونه ی مورد نظر تعیین ب حج نمونه نیز از طریق فرمتو
دودرا محاساه ب تعکاد  483نفر در نظر گرفته یکه است .برای انتخاب خویه ها با استفاده از نبشه
مناطق یهری ابتکا یهر به  1بلوک تبسی گردیکه ده از بین ننهتا  1بلتوک بطتور تصتادف انتختاب
یکنک ب به هر بلوک تعکاد  13نفر نمونه اختصاص داده یک 1 .نفر پرسشگر نموزش دیتکه نیتنا بتا
محﻼت برای هر بلوک ایزام یکه ده ب نهایتاً در هر خانوار یک یضو به صورت تصادف انتختاب ب
مورد پرسش قرار گرفت.
ابتزار جمتتع نبری داده هتتای تحبیتتق پرسشتتنامه بتوده دتته از طریتتق مراجعتته حضتتوری در اختیتتار
پاسخگویا قرار گرفت .این پرسشنامه مشتمل بر  51سئوا زمینه ای بعﻼبه یک مبیا

لیکترت 41

سئوال بوده ده به رفتارها ب نگرش پاسخگویا در فضاهای مجازی م پردازد .در مراحتل طراحت
پرسشنامه مزبور ابتکا با استفاده از متو ب پیشینه تحبیق اطﻼیات ابلیه بکست نمکه ب گویه ها تعیین
گردیک .همچنین ایتاار محتوای ن از طریق افراد صاحب نظر ب دست انتکردار فضتای مجتازی بته
تاییک رسیک .برای محاساه ب ارزیاب پایای پرسشنامه اقکام به پیش نزمای ن با اجرا ربی  33نفر از
پاسخگویا گردیک ب بکین بسیله ضریب نلفای بکست نمکه برای مبیا

مزبور  3/83بکست نمک ده

بیانگر پایای قابل قاو این پرسشنامه م بایک .داده های جمع نبری یکه از طریق نرم افزار نماری
 spssمورد تجزیه ب تحلیل قرار گرفت ب نتایو به صورت جکاب ب نمودارهای درصتک ب فرابانت

یافته ها:
در این تحبیق پاسخگویا را نسات برابری از مردا ب زنا تشکیل داده ده در دامنه سن بین  51تتا
 18سا با میانگین سن  18/1سا قرار دایته انک.
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ارائه گردیک .همچنین برای محاساه معناداری تفابتها از نزمونهای  Tخ دب استفاده یکه است.
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جکب  5توزیع درصک ب نزمو مبایسه تفابت در میزا استفاده ربزانه از فضای مجازی استفاده از مشخصات نینای با قوانین

درصدها

متغیرها

میزان استفاده

زیر 5

روزانه

سایت

از فضای

 5تا 4

مجازی

سایت
بیش از4

11/5
41/4
43/1

مقادیر

مقادیر

مشاهده

مورد

شده

انتظار

533

518/3

515
544

518/3
518/3

باقیمانده

مقدار

درجه

سطح

خی دو

آزادی

معنا
داری

-18/3

53/314

1

0/001

14/3
1/3

سایت
زیر 5

 5تا 4

بیش از4

میانگین

سایت

سایت

سایت

رتاه ها

51-13

%141

%441

%844

143474

15-43

%5547

%1541

%1341

135411

45-33

%748

%5347

%341

513453

35-18

%441

%443

%541

531411

استفاده

بله

14/4

134

511/3

15/3

ازمشخصات

خیر

41/7

535

511/3

-15/3

گروه های سنی

34333
17/313

4
5

281543
0/000

واقعی
میزان آشنایی
با قوانین فضای

دم

11/1

531

71/8

11/1

تا

34/1

517

71/8

13/1

حکبدی
زیاد

51/1

38

71/8

-18/8

دامﻼ

1/3

41

71/8

-33/8

574/111

3

0100

طاق محاساات جکب یماره  5تفابت معناداری در میزا سایات استفاده از فضای مجازی در طو
ربز در بین پاسخگویا بجود دارد .بطوری ده بیشترین میزا تفابت در استفاده در بین پاسخگویا
بین  5تا  4سایت دیکه م یود .نتایو نشا داده تفتابت معنتاداری در مبتادیر مربتوط بته میتزا
استفاده از فضای مجازی در بین گربه های سن بجود دارد بطوری ده میزا استفاده در گربه های
سن  51تا  13سا بیشتر از سایر گربه ها مشهود مت بایتک .تفتابت معنتاداری نیتز در استتفاده از
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مجازی

اصﻼ

8/5

45

71/8

-31/8
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مشخصات باقع در فضای مجتازی دیتکه مت یتود ب همتانطور دته نمتکه  14/4درصتک افتراد از
مشخصات باقع خود در فضای مجازی استفاده م دننک ب این خود زمینه نستیب پتذیری را بترای
هکرها بیشتر م دنک .ب باالخره تفابت معناداری در میتزا نیتنای پاستخگویا بتا قتوانین فضتای
مجازی بجود دارد .بطوری ده تنها  15/1درصک از این قوانین اطﻼع داف دایته انک.
بخش دیگری از یافته ها مربوط به احتما مواجهته ب تجتارب نستیب زای پاستخگویا در فضتای
مجازی است همچنین مبایسه ای بین نوع تجارب بر حسب جنسیت صتورت گرفتته دته نتتایو بته
ترتیب زیر گزارش یکه است:
جکب  1توزیع فرابان ب درصک نسیب پذیری در فضای مجازی بنزمو مبایسه میانگین تجارب نسیب زا در بین دب جنس

تجربه

درصد

آسیب

تعداد

نوع آسیب

میانگین

پذیری

رتبه

مقدار تی

میانگین

درجه

سطح

آزادی

معناداری

پذیری
اصالً

1141

کم

1845

متوسط

848

زیاد

341

جمع

53343

فنی

فردی
اجتماعی
مالی

مرد

135

141881

ز

584

844334

مرد

135

1444344

ز

584

1348143

مرد

135

5343111

ز

584

5444811

5417

1431

5417

14841

14758

14535

481

481

481

34331

34337

34344

مقدارخی
دو

مقایسه رتبه میانگین انواع آسیب

41/414

1

3/333

زای بوده انک در حالیکه جمعاً  %47/1در حک د تا زیاد این ساببه را گزارش درده انک .در انواع
نسیب های فن

فردی -اجتمای ب مال تفابت معناداری در بین پاسخگویا بجود دارد ب رتاه

میانگین نسیاهای فردی -اجتمای بیشتر از ببیه است ضمن اینکه این تفابت برحسب جنسیت نیز
مشاهکه م یود بطوریکه مردا در هر سه بعک میانگین باالتری را نسات به زنا دسب درده انک.
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جکب فوق نشا م دهک  %11/1پاسخگویا در فضای مجازی فاقک هرنوع تجربه منف یا نسیب
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دب فصلنامه مشاردت ب توسعه اجتمای

جکب 4توزیع درصک نگرش پاسخگویا نسات به پیامکهای نسیب زای فضای مجازی

پیامدهای فضای مجازی
درصدنظرا
ت

بی

اعتیادز

پرخاشگری

تضعیف

تهدید

رواج

کاهش

رواج

تحرکی

ا

 ،افسردگی

روابط

حریم

انحرافا

وظایف

بزهکاری

خصوص

ت

شغلی

وکالهبردار

ی

جنسی

و

ی

و...

،

خانوادگ
افزایش

شخص

ی

ی

وزن
و...
مخالف

53

1144

5844

1343

5441

1548

5141

1441

تاحدودی

1141

1844

4148

4741

4441

4544

4341

4445

موافق

1143

3143

3841

3143

1441

3141

1141

3447

جمع

%533

%533

%533

%533

%533

%533

%533

%533

طاق نتایو حاصل ازجکب مزبور  81درصک پاسخگویا استفاده مفترط از فضتای مجتازی را یامتل
بربز مشکﻼت جسم چو ب تحرد ب اضافه بز مشتکﻼت استکلت ب ختواب دانستته 7347
درصک ننرا ایتیادزا  8747درصتک بایت

بتربز مشتکﻼت ربانت از قایتل پرخایتگری افستردگ

اضطراب تلب درده  7141درصک تضعیف ربابت ختانوادگ
خصوص

ب  7148درصک فضای مجازی را بای

 8445درصک یامل داهش بظتایف یتغل ب

رباج بزهکاری ب دﻼهارداری م داننک.

جکب  3توزیع فرابان ب درصک نگرش پاسخگویا نسات به نسیب زای فضای مجازی

نگرش ها
درصدنظرات

مخالف

آسیب زایی

قابل

نقش

نظارت

نقش خانواده

نقش و

فضای

پیشگیری

آموزش

پلیس

در کنترل و

مسئولیت

مجازی

بودن

سایبری

نظارت

خود فرد

141

5441

5441

141

8

148
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یخص

 7841درصک موجب رباج انحرافات جنس

 8148درصتک تهکیتکی یلیته حتری
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تاحدودی

3141

4748

1741

1543

1144

5741

موافق

3144

3847

1147

1143

1841

7348

جمع

%533

%533

%533

%533

%533

%533

مقدار آماره t

174551

174143

834818

174355

71414

854517

سطح

3/333

3/333

3/333

3/333

3/333

3/333

معناداری

جکب فوق نشا م دهک قریب به ادثریت( )%13/8پاسخگویا به طور معناداری نسات بته نستیب
زا بود فضای مجازی دیکگاه متوافب دارنتک .در خصتوص نگترش پاستخگویا نستات بته قابتل
پیشگیری بود نسیاهای فضای مجازی  %81/1پاسخگویا معتبک بوده انتک دته امکتا پیشتگیری از
نسیاهای فضای مجازی بجود دارد بدریین حا  %54/1با ن مختالف بتوده انتک .همچنتین %13/1
ننا معتبک بوده انک ده بتا نمتوزش مت تتوا از نستیاهای فضتای مجتازی پیشتگیری دترد%81/8 .
پاسخگویا موافق نظارت پلیس ستایاری بتوده انتک بلت  %54/4بتا ن مختالف بتوده انتک%14/8 .
پاسخگویا موافق نبش خانواده ها در دنتر ب نظارت بر فضای مجتازی بتوده انتک ب بتاالخره %11
پاسخگویا در مورد نبش ب مسئولیت خود فرد در فضای مجازی تادیک دایته انک.
نتیجه گیری:
بر اسا

نتایو دامنه سن استفاده دننکگا فضای مجتازی در ختانواده هتا بتین  51تتا  18ستا بتا

دایته انک .ب این بیانگر ننست ده جوانا داربرا اصل فضای مجازی در خانواده ها هستتنک .دیگتر
یافته ها مویک این باقعیت انک بطوری ده بیش از یک سوم پاسخگویا سته ستایت ب بیشتتر در ربز
برای فضای مجازی بقت م گذارنک .میزا استفاده از فضای مجازی در گربه سن  51تتا  43ستا
بیشتر مشهود م بایک .اگرچه تفابت در مورد میزا استفاده ب ذدر مشخصات باقع بین دب جتنس
دیکه نشک .اما بیشترین استفاده از فضای مجازی را داربرا دارای تحصیﻼت فوق دیتپل ب لیستانس
دایته انک .همسو با این نتتایو دیگتر تحبیبتات (لیوینگستتو ب بتوبر  1333لنهتارت ب همکتارا
 1331به نبل از مش ب ایﻼ :5414ص .)15نشا م دهنک نوجوانا بیشتر بقت خود را به فضای
مجازی اختصاص م دهنک .دریستتا (  )1338نشتا داده دته 85درصتک دتاربرا تلفتن همتراه در
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میانگین سن  18/1سا بوده انک .ب بیش از نیم از داربرا در گتربه ستن  15تتا  43ستا قترار
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انگلستا بین  51تا  13سا سن دایتنک .بکین ترتیب این دسته از نیربهای فعا جامعه بته متربر از
مسئولیت های دنیای باقع یا فاصله م گیرنک(درات ب همکارا  5118نای ب همکتارا 1331
به نبل از مش ب ایﻼ :ص.)51
قریب به دبسوم داربرا از ذدر مشخصات باقع خود در فضای مجازی استتفاده مت دننتک ب ایتن
خود زمینه نفوذ ب سوء استفاده را برای هکرها بیشتتر فتراه مت ستازد .دمت بتیش از یتک ستوم
پاسخگویا هیچگونه نینای با قوانین ب مبررات فضای مجازی نکایته انتک ب تنهتا  15/1درصتک از
این قوانین اطﻼع داف دایته انکده ننه یمکتاً افراد دارای تحصیﻼت فوق لیسانس ب ددتتری بتوده
انک .بکیه است جوان

تحصیﻼت پایین ب ب اطﻼی از مبررات ب قوانین فضای مجازی خود م

توانک به نسیب پذیری بیشتر منته گردد .در حالیکه بیش از یک سوم پاسخگویا در حک د تا زیاد
ساببه نسیب در فضای مجازی را گزارش درده انک .ایتن در بعتک فتردی -اجتمتای بیشتتر از انتواع
نسیب های فن ب مال بوده است ضمن اینکه این تفابت برحسب جنسیت در متردا در هتر سته
بعک به مراتب باالتر از زنا گزارش یکه است.
باتوجه به ربیکرد تحول  -ادولوژیک

خانواده نظام اجتمای نساتا بسته ای است با حک ب مرزهتای

مشخص ب تعریف یکه است ده به لحاظ داردردی در ن نیاز به حری خصوص ب اختصاص زما
خاص به خانواده امری ضربری تلب م یود اما اینترنت تکنولوژی ای است ده رخنه ای در دیوار
خانه ایجاد م دنک(دال

 81 :5111ب الکینک  5113همتا :ص .)41طاتق فرضتیه جانشتین زمتا

استفاده از اینترنت بر زما اختصاص یافته به خانواده ارری منف م گذارد .بربد فنابری اطﻼیتات
ب ارتااطات به خانه ها در تلب افراد از مرزهای خانواده تنش های دربن ب بیربن ایجاد م دنتک(
ص .)35در خانواده های ده مکررا از اینترنت استفاده مت دننتک بتا بتربز تعارضتات بتین ایضتای
خانواده مواجه م یونک(راسن ب همکتارا 1338؛ نتای ب همکتارا 1331؛ لنهتارت ب همکتارا
1335؛ تورب بنیر  1333جکسو ب همکارا  1334همتا :ص .)31نتتایو پتژبهش هتای هانتگ
( )1353ب دیمارل یانگ( )5111ربین م سازد ده مشکﻼت خانوادگ چو سردی رباب بین
افراد خانواده نزاع طﻼق مشکﻼت درس ب یغل در خانواده های ده فرزنکا ننهتا بابستته بته
اینترنت هستنک زیاد م بایک .اریک( )1333در مطالعه بین میزا استتفاده از اینترنتت ب تنهتای ب
انزبا رابطه ی معناداری را به دست نبرده است .به این معنا هر چه فرد بیشتر به اینترنت بابستته
م یود ارتااط بی با اجتماع ب دیگرا دمتر م یود.
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تاپسکات  :5118؛ چستل

1331؛ سیلوراستتو ب هتادب

 5111بلکتور ب هتانتر  1331همتا
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طاق نتایو حاصل قریب به ادثریت پاستخگویا استتفاده مفترط از فضتای مجتازی را یامتل بتربز
مشکﻼت جسم چو ب تحرد ب اضافه بز مشکﻼت اسکلت ب خواب دانستته ننترا ایتیتادزا
زمینه ساز بربز مشکﻼت ربان از قایل پرخایگری افسردگ
تهکیکی یلیه حری خصوص

موجب رباج انحرافات جنس

اضطراب تضعیف رباب خانوادگ
بزهکاری ب دﻼهارداری تلبت دترده

ب با داهش بظایف یغل ب یخص همراه م داننک.
در ت ییک موارد مزبور محببین(نتو ب باتل  5111هیوز ب هانس  1335نتتو ب همکتارا 1334
به نبل از مش ب ایﻼ :5414ص 7؛ جهانگیر  )5484به یوارض جسمان استفاده مفرط از فضتای
مجازی ایاره دارنک .یﻼبه بر ن یوارض ربانشناخت ازجمله بیگانگ از خانواده همستاال یتکم
ریک مهارت های اجتمای

رفتار ایتیادگونه داهش یملکرد تحصتیل ب یکستت در مکرسته نیتز

گریزناپذیر است(دیریتا ب همکارا 1337؛ مشایخ ب برجعل

5481؛ گاردنر  5481ص41؛ هوانگ ب

لیونگ 1331؛ دتام بیپتو ب ستوگیرا  1331؛ دترابت 5118بته نبتل ازمحستن ب همکتارا 5481؛
درگاه ب رضوی  .)5481استرنار

ب مانهام( )1337نیز دریافتنک ده استفاده از این تکنولتوژى هتا

موجاات داهش بهزیستى به باسطه تنهایى افسردگى انزبا رفتارهای بسواس ب ایتیاد مت گتردد.
همچنین گسترش خشونت اذیت ب نزار ب تهکیک(لودگه ب فرایکنار 1355؛ دامستاک 1337؛ چو ب
چوئن 1331؛ هو ب ل  1335به نبل از یربستان :ص 148؛گامال  )5111نیز در پت دارد .انحترا
اخﻼق بانحرا

جنس (دﻼ 137 :1353؛ رینولکز )585 -583 :1353نای از ن م توانک حت

موجب سهولت خیانت ب فربپای خانواده گردد(منینتگ  1337ب ایتنایکر 1333؛ ایتنایکر1333؛ ؛
رحیم

 5487ص51؛ یامل

5413؛ دیمارل ب همکارا .)5111

قریب به ادثریت پاسخگویا به طور معناداری نسات به نسیب زا بود فضای مجازی معتتر

بتوده

با نموزش م توا از نسیاهای فضای مجازی پیشگیری درد .ایشا به نبش خانواده ها ب مستئولیت
خود فرد در فضای مجازی در دنار لزبم نظارت پلیس سایاری تادیک دایته انک.
در مجموع با توجه به نتایو بایک گفت بجود نشانه های نسیب پذیری ای از؛ جوان داربرا میزا
باالی استفاده از فضای مجازی یکم اطتﻼع دتاف از مستائل قتانون ب حبتوق

افشتای اطﻼیتات

یخص در فضای مجازی در دنار ابعاد گسترده نسیب دیکگ فردی -اجتمای بیتانگر لتزبم اتختاذ
سیاستها ب استراتژیهای مناسب در این زمینه م بایک از سوی نگرش مثات بته .مکاخلته پیشتگیرانه
ایجاب م دنک تا دست انکردارا ب مسئولین حوزه متکیریت فتن نبری ارتااطتات ب اطﻼیتات بتا
طراح مناسب ب اقکامات پیشگیرانه به مبابله با نسیاهای بالبوه فضاهای مجازی بپردازنک.
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انک ب در یین حا نگرش پاسخگویا نسات به قابل پیشگیری بود نسیاهای فضای مجازی ب اینکه
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پیشنهادات:
با توجه به محکبدیتهای مطربحه به محببین ده قصتک مطالعته در زمینته فضتای مجتازی را دارنتک
توصیه م یود در انتخاب موضویات ب تحبیبات تکمیل به مضامین فضای مجازی ب مصادیق فن
ن ابعاد نسیب یناخت

درگربه های مختلف جامعه پرداخته یتود .همچنتین دستت انتکردارا ب

مسئولین برنامه های اجتمای م تواننک در طراح فعالیتهای پیشگیرانه ب استتراتژیهای مکاخلته ای
به منظور مبابله با نسیاهای فضاهای مجازی از یافته های این تحبیق بهره جوینک.
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منابع:
.5

پاداییا فرد یزیزه( .)5414رابطه بین تاریرات منف فضای مجازی ب تربیتت دینت ختانواده هتا.
هشتمین همایش تربیت اسﻼم ب فضای مجازی.

.1

پوردومله ابراهی

سمیرا ( )5415نسیب های نو پکیک؛ یاکه های اجتمای مجازی در

خزای

دمین خانواده ایران .نخستین دنگره فضای مجازی ب نسیاهای اجتمای نوپکیک.
.4

درگاه حسین رضوی سیکمنصور( .)5481ایتیاد به اینترنت ب یوامل مورر برن در سادنا منطبه
1غرب تهرا فصلنامه پایش .111-171 )4(1

.3

رحیم

امین( )5478نسیب یناس پیامک ب تاریرات ن بر رباب اجتمای افراد نشریه نرمتا

رباب یموم

یماره 1ب.53

 .1زنجان زاده هما( )5483بررس ت ریر اینترنت برارزیهای خانواده در بتین دانتش نمتوزا  .مجلته
انجمن جامعه یناس ایرا .)1(1 .
.1

یامل

سعیکرضا؛ حسن

حسین .)5415( .دب فضای یک نسیب ها ب ناهنجتاری هتای فضتای

مجازی :مطالعه تطایب سیاستگذاری های بین الملل  .فصتلنامه تحبیبتات فرهنگت  .دبره پتنج .
یماره اب .
.7

یامل

سعیکرضا( .)5413ربیکرد دب فضای به نسیب ها جرای قتوانین ب سیاستت هتای فضتای

مجازی .تهرا انتشارات امیر دایر.
.8

یامل  4سعیکرضا( .)5488زما مجازی :تحو در نهاده های مجتازی .تهترا  :موسسته انتشتارات
بعثت.

.1

یربستان مهرداد( )5414پیشگیری از نسیب های اجتمای :نسیب های اجتمای نوپکیک نظریات ب
راهکارها تهرا :نشرفرهامه.
تئوری های زیربنای ب راهکارهای مبابله ای تهرا  :نشر نبای نور.

 .55گیاینز جا ب ریمر بو ( )5488سیاست پست مکرنیته ترجمه منصور انصاری تهرا  :نشتر گتام
نو.
 .51گاردنر  .بیلیام( )5481جنگ یلیه خانواده  .ترجمه  :معصومه محمتکی  .قت  :دقتتر مطالعتات ب
تحبیبات زنا

چاپ اب .

 .54محسن منوچهر دبرا بهزاد سهراب محمکهادی ( .)5481بررس نرار استفاده از اینترنت بر انزبای
اجتمای داربرا اینترنت مجله جامعه یناس ایرا .11-71 )3(7
 .53مش گوستاب ب ایﻼ ا

تلمود( )5414نوجتوا دیجیتتال :دنیتای اجتمتای نوجوانتا در یصتر

اطﻼیات تهرا :نشر ریک.
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