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آموزش

آسیب  شناسی تاثیر فضای مجازی بر بنیان خانواده

آسیب شناســی خانواده: مطالعه عواملی که سالمت، دوام و اســتحکام خانواده را تهدید می کند و ازدواج پایدار و 
کثر  موفق را آسیب پذیر می سازد. هدف  شناســایی عوامل ناپایدار و گسسته شدن ارکان خانواده است، زیرا ریشه ا

مشکالت رفتاری، اجتماعی و عاطفی افراد جامعه از خانواده بحرانی سرچشمه می گیرد.
کمیت اخالق و حفــظ حقوق همه  گیري اصل اعتــدال میان همــگان، حا تحكیــم: مقصــود از تحکیم خانــواده، فرا
گر هدف از برقراری زوجیت و تشــکیل خانواده، به تعبیر قرآن، »به ســکونت رســیدن اعضاســت« الزم  اعضاســت. ا
اســت که همه رفتارها و تعامالت در راســتاي تحقق این هدف باشــد و منظــور از تحکیم، به کمال رســاندن همین 

سکونت است که با کمترین ظلم، نامردي و تحقیر حتي یك عضو در خانواده، سازگار نیست.
فضای مجازی :ظهور تکنولوژی های نوین ارتباطی در عصر حاضر اســت. فضای مجازی نســل جدیدی از فضای 
روابط اجتماعی اســت که بــا اینکه عمــر خیلی زیادی ندارد، توانســته  بــه خوبی در زندگــی مردم جا بــاز کند. مردم 
بســیاری در ســنین مختلف و از گروه هــای اجتماعی متفــاوت در فضای مجازی کنــار هم آمده انــد و از فاصله های 
بســیار دور در دنیای واقعی، از این طریق با هم ارتباط برقرار می کنند. امروزه روش های ارتباطی با دیگران از طریق 

اینترنت افزایش یافته است.
فواید استفاده از اینترنت و فضای مجازی:   پست الکترونیك، پیام های کوتاه، چت روم ها، وب پایگاه ها و بازی ها، 
روش هایی برای گســترش و حفظ روابط اجتماعــی و... . طبق تحقیقات علمی روزانه نزدیك بــه 400میلیون نفر در 
سراســر دنیا از اینترنت اســتفاده می کنند و یکــی از کاربردهای اصلی اینترنــت، برقراری ارتبــاط اجتماعی با دیگران 

است. 

 مضرات استفاده از اینترنت و فضای مجازی: 
کاهش معاشــرات: یکی از معایــب ارتباطات اینترنتی آن اســت کــه ارتباط در فضای مجازی، اساســا بر متن اســتوار 

است، بنابراین از نشانه های بصری و شنیداری در تعامل های رودررو بی بهره است. 
اعتیاد: در جامعه ما نیز با گســترش روزافزون اینترنت شــاهد این مـــسأله هـــستیم و نتیجه آن آســیب فکری است و 

استفاده بیش ازحد مـتعارف از ایـنترنت که بـه وابستگی شدید روانی و فکری می انجامد.
آسیب جسمانی: فشارهای عصبی و مشکالت روحی، تیک های عصبی، چاقی، انزوا و چشم درد… .

آســیب های اجتماعی و فـــرهنگی: گـــاه مشــاهده می شــود که افراد چنان در اتاق هــای گفت وگو غرق می شــوند که 
حـتی زمـــان صـــرف غذا را فراموش می کنند. اینها عالیمی شبیه به معتادان دارند. بسیاری از آنـــان از بی خوابی رنج 

می برند، خسته اند و روابط شان با اطرافیان به حداقل رسیده است.
گـــسست فكــری و عاطفــی: بــا ورود ایـــنترنت و رایانــه بــه درون خانواده ها بیــن والدیــن و فرزندان جدایــی فکری، 
عاطفــی و فیزیکــی رخ می دهد و پیشــرفت خیره کننــده فناوری تاثیرات محســوس و نامحســوس زیــادی را بر زندگی 

خانوادگی گذاشته است.
امروزه به همــراه تحوالتی که در فضــای مجازی به وجود آمــده، بســیاری از کارکردهای خانواده ها نیــز دچار اختالل 
شده است. همچون تاثیر مخرب بر بنیان خانواده، ترویج بی دینی، نقص حریم خصوصی، تغییر هویت، گسترش و 

تولید ناهنجاری اخالقی، انزواطلبی واقعی، رفتار اجتماعی شبکه ای، تغییر سبک زندگی و.... 

امروزه گســترش فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات به گونه ای اســت کــه در هر 
کجای زندگی انسان، جلوه های حضور فناوری اطالعات و ارتباطات به چشم 
می خــورد. اینترنت و ســرویس های ارایه شــده در قالــب آن، در عیــن حال که 
ابراز مفیدی برای کسب و تبادل اطالعات اســت، می تواند مخرب نیز باشد. 
شــبکه های مجــازی ابــزار جنگ نرم دشــمن هســتند کــه هــدف آن نابودی 
خانواده هاست. شــبکه های اجتماعی نقش پررنگی در دنیای امروز دارند و 

نمی توان آنهــا را نادیده گرفت. این شــبکه ها بر ابعاد مختلــف زندگی فردی و 
اجتماعی افراد و در ســطح کشــورها و حتی بین الملــل تاثیرگذارند، به همین 
دلیل در حال گســترش هســتند و در آینده نقش به مراتب بیشتر و مهم تری 
را در زندگــی بــازی خواهند کــرد. خانــواده مناســب ترین جایگاه بــرای تامین 
نیازهای انســان و بهترین بســتر برای تامین امنیــت و آرامش روانی اســت. با 
این حال، در عصر کنونی، نظام خانواده دچار مشکالت و چالش هایی شده 

است که کم کم آن را به سستی و تزلزل می کشــاند. در این میان ضروری است 
عوامل ثبات و ســازوکارهای ایجاد ارتباط صمیمانه و ســازنده را بررسی کنیم 
و محیطی ســالم و بانشــاط برای پــرورش فرزندان فراهــم آوریم. لــذا می توان 
گفت در اجتماع بیشــتر دردها و مشــکالت از خانواده ها سرچشمه می گیرد. 
بنابراین بحــث درباره اصــول و ضوابط و روابــط خانواده و آسیب شناســی آن 

ضروری است.
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راهكارهای پيشگیری و كاهش آسیب های اجتماعی نوپدید فضای مجازی
  تشويق فرزندان و ايجاد جذابیت در نوجوانان جهت شركت در فعالیت هاي اجتماعي در دنیای واقعی و تقويت اين گونه رفتارها توسط والدين.

  وقت گذاشتن برای گفت وگو در خانواده و برگزاری به صورت جلسات خانگی و هفتگی در خانواده.
  گذراندن اوقات بیشتر اعضای خانواده با يکديگر در فضاي بیرون از خانه به طوري كه زوجین و فرزندان از نظر عاطفي و رواني، احساس خأل نکنند و جهت جبران اين كمبود به فضاي مجازي پناه ببرند. 

والدين بايد تا حدودي به فناوري هاي روز دنیا مســلط بوده و نسبت به شیوه هاي جديد ارتباط فرزندان خود، تهديدات و آسیب هاي ناشي از اينترنت و فضاي مجازي آگاهي و شناخت كافي و الزم را داشته باشند تا از 
انجام بسیاري از جرايم و ارتباطات پنهاني جلوگیري به عمل آيد.

  استفاده از آموزه های دينی از جمله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نوعی كنترل اجتماعی توسط هر شخص.
  هنجارسازی های مثبت و آموزش فرهنگ استفاده از اينترنت و فضای مجازی به فرزندان مان در خانواده.

الزم به ذكر است در زمینه استفاده از فناوري هاي نوين برخورد مقابله هاي قهري چاره كار نیست و نیاز به فرهنگ ســازي دارد و نحوه استفاده مناسب و صحیح از فضاي مجازي به كاربران در گروه هاي مختلف سني 
آموزش داده شود.

 فضای مجازی و نارضایتی های خانوادگی
شــبکه های اجتماعی موجــب افزایــش ارتباطات اجتماعی شــده اســت. نگرانی در 
مــورد تاثیــر شــبکه های اجتماعی بــر روابــط خانوادگــی ازجملــه ارتباط همســران و 
ارتباط والدین با فرزندان شــان وجود دارد. استفاده از شبکه های اجتماعی توسط 
جوانان، سبك زندگی آنان را تغییر داده اســت. خودنمایی و زندگی ویترینی از نتایج 
منفی شبکه های اجتماعی است. تغییرات زیادی تحت تاثیر شبکه های اجتماعی 
در ارزش هــا، ســاختار، ســبك زندگــی و نگرش هــای افــراد و خانواده هــا ایجــاد شــده 
اســت. زمانی عکس های خصوصــی و خانوادگی و روابط حریم مشــخصی داشــت و 
ورود افراد غریبه به خانه را بد تلقی می کردند. اما حاال، حتی خصوصی ترین مسائل 
زندگی و لحظه های خودمانی نیز در شــبکه های اجتماعی انتشــار می شــود. ایجاد 
سوءتفاهم و سردشدن روابط زوجین از نتایج و تبعات منفی شبکه های اجتماعی 
اســت. طالق و افزایش آن نیز نتیجه شــبکه های مجازی است. انســان در خانواده، 
فرآیند جامعه پذیری را می آموزد که مجموعه هایی از بایدها و نبایدهاست و باالخره 
نقش هایی را در روابطش با دیگران یاد می گیرد. آنچه در خانواده از اهمیت برخوردار 
است، توجه به ارزش ها به ویژه ارزش های خانوادگی و اجتماعی است که از طریق آنها 
می توان جامعه را کنترل کرد و به سوی زوال یا تعالی ســوق داد. آماده کردن فرزندان 
برای پذیرش مســئولیت های اجتماعی یکی از وظایف مهم و اساسی خانواده ها به 
شمار می رود. به نظر می رسد نوعی گذار از سنت به مدرنیته، سبب رشد و گسترش 
آسیب های نوپدید شده است. سیســتم های جدید ارتباطی )شبکه های مجازی( 
آسان تر، ارزان تر و در دسترس تر است، به همین دلیل، استفاده از این فناوری های 
نوین بــرای کاربران جذاب تر اســت. عــالوه بر این، کمبــود ارتباطات میــان فردی در 
جامعه به راحتی از طریق این سیستم جبران می شود. از مهم ترین دالیل گسترش 
رو بــه افزون آســیب های جدیــد و نوپدیــد ناشــی از فناوری های نوین و شــبکه های 
مجازی، نبود آموزش از ســوی خانواده و عدم فرهنگ سازی صحیح است. لذا یکی 
از زمینه های اصلی در بروز مشــکالت  خانوادگی و اصوال نارضایتی از زندگی مشترک، 
فضای مجازی است که تحت تاثیر تولیدات رسانه ای به وجود آمده و باعث آن شده 
تا سطح توقع و رضایت از زندگی های مشترک را به خصوص در میان نسل جوان باال 
ببرد. تحت تاثیر این فضا آنچه جوان باید از زندگی مشــترک انتظار داشــته باشد، به 

نوعی تحریف می شود. لذت و صمیمیتی که از برنامه ها و محتویات رسانه ها مانند 
فیلم ها و ســریال ها در اذهان جوانان نقش می بندد تا حد بســیار زیــادی در زندگی 
طبیعی قابل دستیابی نخواهد بود که این امر می تواند تبعات زیان باری برای آینده 

جوانان به همراه داشته باشد. 
صرف نظــر از کاربــرد وســیع ایــن ابزارها، آنچــه امــروزه کاربرد وســیعی یافتــه و بخش 
وســیعی از فعالیت های روزمره افراد را پوشــش می دهد، اینترنت و به تبع آن فضای 
مجازی اســت. ضمن اینکــه اســتفاده نادرســت از این امکانــات باعــث از بین رفتن 
بســیاری از حریم ها در خانواده ها شده، به گونه ای که به رغم حضور فیزیکی و در زیر 
یک ســقف بودن در داخل خانواده، گاه فاصله عاطفی و معنــوی زیادی را از یکدیگر 
تجربه می کنند و افراد خانواده کمترین مراودات و گفت وگوی همدالنه را با هم دارند. 
اســتفاده بیش ازحد از شــبکه های اجتماعــی در محیــط خانواده با کاهش ســطح 
ارتباطــات عاطفی،  میزان گفت وگــو در خانواده را حتــی از 15 دقیقــه در روز هم کمتر 

کرده است.
کنون شکاف میان  اینترنت همچنین شــکاف میان نســل ها را بیشتر کرده اســت و ا
نســل دوم و ســوم عالقه منــد بــه اینترنت نیز آشــکار شــده، بــه گونه ای کــه هیچ یك 
زبــان دیگری را نمی فهمند. امروزه بــا ورود وســایل و تکنولوژی های جدید به عرصه 
خانواده ها شــاهد این هســتیم که والدین و فرزندان ســاعت های متمــادی در کنار 
یکدیگــر می نشــینند، بدون آنکــه حرفی بــرای گفتن داشــته باشــند. مــا دیگر کمتر 
نشانه هایی از آن نوع خانواده هایی را داریم که والدین و فرزندان دور هم بنشینند، 
درباره موضوعات مختلف خانوادگی و کاری با هم گفت وگو کنند و نظرات همدیگر را 
راجع به موضوعات مختلف جویا شوند. در شرایط فعلی روابط موجود میان والدین 
و فرزنــدان به ســردی گراییده و دو نســل بــه دلیل داشــتن تفاوت هــای اجتماعی و 
تجربه های زیسته مختلف، زندگی را از دیدگاه خود می نگرند و مطابق با بینش خود 
آن را تفسیر می کنند. نســل دیروز )والدین( احساس دانایی و باتجربه بودن می کند 
و نســل امــروز )فرزندان( که خواهــان تطابق با پیشــرفت های روز اســت، در برابر آنها 
کنش نشــان می دهــد و چون از پــس منطق و نصیحت های ریشــه دار و سرشــار از  وا

تجربه آنها برنمی آید، به لجبازی روی می آورد.


