
 

 مجازی فضای در روابط خانوادگی و فردی هایآسیب

 *ابراهیمی محبوبه

 مقدمه
 ،فترد امتا ،دارد افتراد رفتاه و آستایش در زیتادی نقش مجازی فضای
 آمارهتای .دکنتمتی مواجته جدیتدی هایآسیب با را جامعه و خانواده
 هایرستانه دۀگستتر حضتور نمایانگر ،اینترنت کاربران تعداد از متعدد

 را زیتادی زمتان ایرانیتانکته چنان 1 استت ایرانتی جامعۀ در اجتماعی
 ،۹۶ ستال در ،رسمی آمار طبق 2.کنندمی اینترنت در وجوجست صرف
  3.است رسیده نفر میلیون 5۶ به ،ایران در اینترنت کاربران تعداد

 بحث بایستگی (الف
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 بتودن ناشناخته که است این مسلم قدر .ستا هاخانواده برای فضا این
 استت صمیمی روابط و اعتماد جلبدر  مهمی عامل ،فضا این رد افراد
روش بترای .دشتومتی منجتر نتاگوار اتفاقتاتی بته متوارد بیشتردر  که

 استت بایستته ،مجتازی فضای از مشروع و معقول ۀاستفاد و مندسازی
 رعایتت در اینجتا بترای .شتود بررستی روابتط ایتن هایآسیب برخی
 .شودمی اشاره خانوادگی و فردی هایآسیب به تنها ،اختصار

  فردی هایآسیب (ب
 کته دارد یمتعتدد فردی هایآسیب ،مجازی فضای در نامشروع طبروا

 از: عبارتند هاآن از برخی

 اخالقی آسیب .1

 روابتط وارد عقلتی و شترعی متوازین رعایتت بتدون مرد یا زن وقتی
 اخالقتی مهم هایآسیب ،شوندمی مخالف جنس با عاطفی و صمیمانه

 ،اخالقتی فضایل بردن بین از ،هاآسیب این از یکی .شودبه فرد وارد می
 عفتت و حیتا مرزهای شدن کمرنگ بر فضا این و است عفت همچون

 هایشوخی ،کذب مطالب ۀاشاع ،گراییبیهوده موجب و دگذارمی تنثیر
متی مجتازی فضتای در تهمت رواجو  ،زاآسیب هاینگاه ،حدومرزبی

 بتین خصوصتی گویوگفتت هایاتاق ،ذکرشده موارد بر عالوه 1.شود
متی ،مجتازی هایشتبکه و هاسایت نیز و اجتماعی هایشبکه در افراد
منجتر  اخالقی فساد گسترش به ،ناسالم جنسی رفتارهای ایجاد با تواند
 مطالتب بیتان بتا فترد ،واقت  در 2.آورد بتار بته زیادی صدمات و شود

                                                           
 .8۲  صبیم موج. علی رهبر  1
 . ۱5۴  صهای نوپدید آنشناسی خانواده و آسیبجامعهکلثوم دنیایی  . رضا اکبری و ام2
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از جملته  ،کتذب ایتن که دارد نظر مورد فرد جذب در سعی غیرواقعی
 زناشتویی زندگی شک بدون که است مهم و جدی اخالقی هایآسیب
 اهتداف از را فرد ،حال عین در و کرد دخواه تهدید را همسرش با فرد

 قرارهتای متثالً  .دستازمی دور ،اسالمی اخالق با توأم زندگی و متعالی
یتک  شد باعث ،مجازی فضای و اینترنت با همسر آشناکردنو  یاینترنت
 شتروع زمتانی از متاجرا .کند طالق درخواست سالگی ۳۳ سن در مرد
 دادگتاه مشاور به او .کرد فعال را شخانم همراه تلفن اینترنت او که شد

 اتفاقی خیلی و بود غذا پختن مشغول همسرم یروز» گوید:می خانواده
 بتاز کته را فهرستت .شتدم چتت فضای وارد و برداشتم را اشگوشی
 .بتود شتده حتبس امسینه در نفس .دیدم را غریبه مرد چند اسم ،کردم
 بتاورم ،دیتدممی کته را چیتزی .خوانتدم و کتردم باز را همه یکییکی
 برقترار اینترنتی ۀرابط ،مختلف هایشهرستان از مرد چند با او .شدنمی
 هتم با تا بیاید تهران به او که ندبود گذاشته قرار هاآن از یکی با و کرده
 در خواستتم همسترم از ،پریتدهرنگ و زدهبهت ۀقیاف با .بروند سینما به
 یکتی با است قرار گفتم وقتی اما  کرد انکار ابتدا .دهد توضیح باره این
 چتت و ایمیتل از چیز همه» :گفت و کرد گریه ،بروی سینما به نآنا از

 ،اتفاق این از بعد .«است شده کشیده گذاشتن قرار به کار و دهش شروع
 1.«دهم طالق را همسرم گرفتم تصمیم

  روانی و روحی و جسمی هایآسیب .2

 به و فضا این در وقت صرف نیازمند ،مجازی فضای در نامشروع ۀرابط
 و روحتی ،جستمی پیامتدهای ،امر این و است فضا این به اعتیاد نوعی

                                                           

1.http://jamejamonline.ir/online/2811857274846653879  (22/4/96 )  
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 هایتانتدوم در کشتیدگی و درد  داشتت خواهد پی در متعددی روانی
 و خستتگی  هتاماهیچته ،پشتت ،کمتر درد ،ختوابیبی 1،دست تسش

 هایکیستت همچنتین و پتا و گتردن در آرتروز ۀعارض 2،چشم ضعف
 و عضتالت خشکی ،فقرات ستون در مشکالت ،دست مچ در مفصلی
 فضتای از افراطتی ۀاستتفاد جستمی هایآستیب از ،چاقی و هاماهیچه
 همچتون آثتاری کته باورند این بر کارشناسان همچنین 3.است مجازی
 چتون عتواملی اثتر رد کته ختون فشار و قلب ضربان ،تنفس در تغییر
 بتاقی فترد در است ممکن ،آمده پدید مجازی فضاهای در زیاد هیجان
 4.شود آمیزخشونت رفتارهای بروز باعث ،مانده
 کتردن چت هاساعت و مجازی فضای از رویهبی ۀاستفاد ،کلی طور به
 ،نتیجته در و دهتدمتی کتاهش را بدنی فعالیت ،اجتماعی هایشبکه در

 ایتن .کنتدمتی مختل را همگانی و عمومی و خانوادگی ،فردی سالمت
 فضتای اساستی هایآستیب از ،بتدنی هایفعالیت کاهش و تحرکیبی

 در ،فضتا این در روابط با تواندمی که است هاانسان زندگی در مجازی
 .دکن درگیر را فرد ،طوالنی زمان
 روابتط از حاصتل روانتی و روحتی هایآستیب برختی ،این بر عالوه
 ،حوصتلگیبی ،افسردگی  گرفت نادیده تواننمی را هاشبکه در مجازی

  5.است هاآسیب این ۀجمل از ،بدخلقی و تندخویی
                                                           

 .۴۳  صدنیای دیجیتال با تنکید بر نوجوانان. اسماعیل سعدی پور  1
 .۱7  ص«های فردی فضای مجازی از منظر اخالق اسالمیآسیب»اکبر شاملی  . علی2
 ۱55کلثوم دنیایی  همان  ص. رضا اکبری و ام3
 .۴۹  صهمانسعدی پور  اسماعیل . 4
 .۲5  صاعتیاد به اینترنت. احمد امیدوار و علی اکبر صارمی  5
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 پتی در کته است آثاری ،روابط این روانی و روحی هایآسیب جمله از
 .گیتردمی صورت مجازی فضای در روابط این از افراد هایسوءاستفاده

 در واتستا  در پستری و دختر دوستی ماجرایبه  توانمی نمونه رایب
 بته اعتمتاد و ستادگی بتا دختتر ماجرا این در که دکر اشاره ۱۳۹۴ سال

 بتا را اشزندگی اسرار تمام و شد او ۀدلبست ،پسر غیرواقعی هایحرف
 مالقتاتی قرار ،دختر اعتماد جلب با پسر ،مقابل در .گذاشت میان در او
 بتا ،زابتل بته مشتهد از دختتر انتقال و ربودن ضمن و داده ترتیب او با

 از ،دختتر ۀختانواد از تومتان میلیتون 700 درخواستت و گروگانگیری
 1.دکر سوءاستفاده او اطالعات و اعتماد

 جنسی انحراف .3

 مجتازی فضتاهای و اینترنتت در چشتمگیر طور به که مسائلی از یکی
 ،واقت  در 2.استت شتهوانی مسائل ترویج و نگاریهرزه ،یافته گسترش
 افتزایش را جنستی مستائل ۀاشتاع یا نگاریهرزه امکان مجازی فضای
 بته ،مستهجن هایعکس و هافیلم به دسترسی ،این از پیش 3.است داده

ات بستیار صتفح روزانته ،آمارهتا جدیتدترین طبتق  نبود امروز آسانی
 .شتودمتیایجتاد  اینترنت در جنسی و غیراخالقی هایزیادی در زمینه

 ،پورنو و غیراخالقی هایفیلم و هاعکس این دیدن به بیمارگونه عادت
  4.شودمی واقعی هایآسیب و پرخطر جنسی رفتارهای بروز موجب

                                                           

 «.ساله  ۲0های مجازی برای دختر عاقبت دوستی». باشگاه خبرنگاران جوان  1

 .۴۱۲  صهمانزاد  مرشدیعلی . 2

 .۱۴7  صخانواده مسلمان و فضای مجازی. سعیدرضا عاملی  3

 .۱5۶  صهماندنیایی  کلثوم . رضا اکبری و ام4
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  خانوادگی هایآسیب (ج
 فضتای در غیرشرعی هایمحبت و نامشروع ۀرابط ،فردی آثار بر عالوه
  باشد داشته همراه به همسران روابط بر سوئی آثار تواندمی مجازی

 خانوادگی روابط شدن کم .1

 ،باشتد بیشتتر ختانواده در مجتازی هایشتبکه از استفاده میزان چه هر
متی نشتان مریکاآ در اخیر تحقیقات .شودمی کمتر خانوادگی تعامالت

 کته کستانی بتا مقایسه در جمعی هایرسانه و اینترنت کاربران که دهد
 مطالعتات همچنتین 1.گذرانندمی خانواده با کمتری وقت ،نیستند کاربر
 و دوستتان دیدار به کمتر ،اجتماعی هایشبکه کاربران که دهدمی نشان

 بتا مجازی فضای در کنندمی سعی آن جای به و روندمی خود بستگان
 صتحبتکمتر  خود خانواده اعضای با افراد این .کنند برقرار ارتباط آنها
 و کارهتا ،هستتند ختود ختانواده اعضای کنار در که هنگامی و کنندمی

 2.کننتدمی پیگیری اجتماعی هایشبکه در را خود شخصی هایفعالیت
 تتنثیر افتراد ختانوادگی روابتط بتر اجتمتاعی هایشبکه ،ترتیب این به

 .دشومی خانوادگی زندگی سبک تغییر موجب ،گذاشته

 همسر به خیانت .2

 و تتداوم و غریبته افتراد بتا عتاطفی متقابتل روابط به همسران ورود با
 مختالف جنس با روابط گیریشکل امکان ،هاصمیمیت تدریجی تعمیق

 روابتط گیریشکل موجبات ،عوامل این و شده زیاد مجازی فضای در
                                                           

 .۱5۲  صهمان. 1

 .۱۱۳ص  مجله پایش سبک زندگی  «های اجتماعیشناسی شبکهآسیب. »2
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 بته خیانتت بته و زنتدمی رقم را نامحرم افراد بین آلودگناه و نامشروع
 شتکل خزنتده و تتدریجی حتدی بته رونتد این .شودمی منجر همسر
 خیانتت گیریشتکل متوجته افتراد خود ،مواق  بسیاری در که گیردمی
  1.شوندنمی

 دنیتای و اجتمتاعی هایشتبکه گتذاریتنثیر مؤید نیز پژوهشی شواهد
 روابتط چتارچوب از ختارج) فرازناشتویی روابط برقراری در مجازی
 مجتازی هایشتبکه ۀرابط ،پژوهشی نتایج برای نمونه، است  (زناشویی

 صتورت بته ،رابطته ایتن 2.استت داده نشتان را خیانتت و همراه تلفن
 نیتز خیانتت بتر آنها تنثیر و خاص اجتماعی هایشبکهدربارۀ  ،موردی
 که شده حاصل نتایج این ،پژوهشی در ،مثال رایب و است شده بررسی

 افتزایش (مجتازی هایشبکه از یکی) بوکفیس از استفاده تراز چه هر
 پرخطتری رفتارهای برای زمینه و شده کاسته دینی هویت تراز از ،یافته

 3.شده است فراهم خیانت همچون
 بته اقتدام ،شتد مطلت  همسترش خیانتت از وقتتی دامتادتتازه یجوان

 درخواستت دادگتاه از ،یافتت نجتات مرگ از وقتی او .کرد خودکشی
                                                           

  «های اجتماعی مجازی در ایجاد مشکالت بین همسراننقش شبکه»هدایتی  فریفته . 1
 www.Iribnews.irخبرگزاری صداوسیما، 

اجتمتاعی مجتازی در روابتط های نقتش شتبکه»افشانی و همکتاران  سیدعلیرضا . 2
فصتلنامۀ مطالعتات امنیتت    «های مجازی تلفن همتراه(فرازناشویی )با تنکید بر شبکه

 .ش۱۳۹۶، تابستان 50، شاجتماعی
های اجتمتاعی اینترنتتی و تعامل در فضای مجازی شبکه»قاسمی و دیگران  وحید . 3

  «جوانان شهر اصتفهانبوک و تنثیر آن بر هویت دینی جوانان با پژوهش موردی فیس
 .۲، سال نوزدهم، شپژوهشی دین و ارتباطاتدوفصلنامۀ علمی
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 اجتمتاعی هتایشبکه دراین خانم  با که ساله ۲۴ جوان این .کرد طالق
 1.«...بود داده او با ازدواج به تن عجوالنه اقدام یک در ،بود شده آشنا

 زناشویی تعارضات .3
 فضتای در دلیلتی هتر بته ،مرد و زن از اعم هلنمت افراد وقتی ،واق  در

 روابتط در ناخوشتایندی اتفاقتات ،شوندمی ممنوع روابط وارد مجازی
 میتان اختالفات و تعارضات آنها از یکی که زنندمی رقم خود زناشویی
 کته استت آن از حاکی ،زمینه این در تحقیقی هاییافته .است همسران

 از زناشتتویی تعتارض ابعتاد تمتام بلکتته ،تعارضتات از بخشتی تنهانته
 ،جنستی روابتط ،همکتاری کاهش  یرندپذمی تنثیر اجتماعی هایشبکه

 خویشتان بتا رابطه ،همسر خویشان با رابطه ،مالی امور ،پذیریتحریک
 پتذیریتنثیر بیشترین که هستند مواردی جمله از ،فرزندان امور و ،خود
 آن از حاکی همچنین تحقیق این نتایج 2.دارند اجتماعی هایشبکه از را

 جنستی روابط ۀحوز در آسیب بیشترین ،هاآسیب این میان در که است
 ،نتتایج ایتن ،حال هر به اما 3.است مالی امور تنظیم در آسیب کمترین و

 تعارض میزان و اجتماعی هایشبکه از استفاده بین معنادار ۀرابط بیانگر
  .است همسران زناشویی

  طالق .4

 منتهتی ،مجتازی هایشتبکه در نامشروع روابط پیامدهای از دیگر یکی

                                                           
1. http://www.rokna.ir  (24/6/96 )  

بررستی ارتبتاط میتزان استتفاده و اعتیتاد بته »درودی  حمیتد اسکندری و حسین . 2
 .۲۳  ص«های اجتماعی بر گرایش به طالق و تعارضات زناشوییشبکه

 . همان.3
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 روابتط برقراری با افراد .است جدایی و طالق به زناشویی روابط شدن
 در و ماننتدمی غافتل واقعی فضای از ،مجازی فضای در ناسالم عاطفی
 ،هتم بتا صمیمانه ارتباط برقراری جای به ،شوهر و زن ،شرایطی چنین
 افزایش باعث عمل این و شوندمی مجازی فضای در وگوگفت مشغول
 با خانمی 1.شودمی جدایی بروز ،بعد مراحل در و همسران میان فاصله
 گفتت: قاضتی بته و داد طتالق دادخواستت خانواده دادگاه به مراجعه

 اینترنتت به شدنمتصل فکر به تنها ،آیدمی خانه به که شب هر شوهرم»
 تلگرام در و کندمی چت بوکفیس در ناآشنا هایدختر با دائم او .است

 ،بتوکفیس .ندارد معنایی او برای خانواده دیگر .است ارتباط در هاآن با
 دیگتر ،نشیندمی اینترنت پای وقتی شوهرم و شده من هووی و کابوس
 ،واقت  در .بنشتیند ستفره یتک سر من با شام برای حتی نیست حاضر
 شتب هتر کتابوس به ،موضوع این و کرده ازدواج بوکفیس با شوهرم

 هتایشکار جریان در تا روممی شوهرم کنار وقتی .است شده تبدیل من
 را ختود گوشتی یتا کتامپیوتر ۀصفح و زندمی فریاد سرم بر ،گیرم قرار
 پایتان هتایمناراحتی و مشکالت تا دادم طالق دادخواست .گرداندبرمی
 درستت .نیست دروغ ،شوممی جدا تو از گویممی وقتی بداند او و یابد
 شتوهرم ولتی ،دهتد رخ بایتد روزشدنبه و فناوری پیشرفت که است
 2.«فهممنمی را شوهر داشتن معنای دیگر من و کندمی رویزیاده
 شرکت ،۲0۱۴ سال در هکچنان  است جهانی ،پیامد این که است گفتنی
 شتناخته چینتی هتایزوج جتدایی اصلی عامل اجتماعی هایشبکه در

                                                           

 .۱5۲  صهای نوپدید آنشناسی خانواده و آسیبجامعهکلثوم دنیایی  . رضا اکبری و ام1
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 اجتماعی هایشبکه ،امریکا در هاپژوهش استناد به همچنین .است شده
 نیتز ایران در 1.دارند توجهیقابل نقش ،کشور این طالق هایپرونده در
 از پتایی رد ،طتالق هایدادخواست پنجم یک در ،هاگزارش اساس بر

 یتا مستتقیم هتاطتالق درصتد 5۶ و دارد وجتود اجتمتاعی هایشبکه
 درصد ۲5 تا ۲0 در نیز 2.است مرتبط اجتماعی هایشبکه با غیرمستقیم

 شتده ذکتر بتوکفیس ۀکلمت ،ختانواده هایدادگاه در طالق هایپرونده
  3.است
 بته اجتمتاعی هایشتبکه تنثیر بررسی» عنوان با مریکاآ در پژوهشی در

 هایشتبکه شد مشخص ،«طالق و زناشویی خیانت بر توئیتر خصوص
 ،همستر از غیتر افرادی با عاشقانه روابط ۀزمین کردن فراهم با اجتماعی
 4.دنشومی طالق نهایت در و زناشویی خیانت باعث
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