
 

 

 

 های فضای مجازی خانواده و پیشگیری از آسیب
 *اباذر جعفری

 درآمد

هاآاجتماتی،جملهدضاآماادآوشبکهاد،هاآا تبالیجدیدآدناو 
سیاسی،امنیتی،اقتصادآ:مختلفجامعهداشته،ادابعاد قشا کا  اپذیرآد 

،دجردیودرهنگیاند تربیت د اینمیان،اتا اهمی اس دا اآ،واجتماتی
وشخصجی ا سجا ی،اجتماعبهجه تغییر:سبکد جدگی،هویج وخا واده

ادهمین و،د  وشتهحاضرسجعیشجدهاسج ضجمندا د اهمیتیدوچندان
هاآدردآواجتماتیدضاآماادآ، اهکا هایید بجا هاشا هبهبرخیچالش

هاوتهدیدهاآاند حریمخا وادها ا هگردد پیشگیرآاداسیب

 های فضای مجازی به چالش نگاهی

ترینتناصرد دگیدردآواجتماتیا سانحقیقیدضاآماادآ،یکیاد
تنوانهاالالتاتیبهوبا کهاهاووبالگپایگاهاگرتادیرود،1معاصراس  

                                                            

 تلمیهقمودا شاوآدرتراآ شتهمد سیمعا ف اموختهحودهدا ش*
 ویکجردا تقجادآ »5939 د مو دتأتیروبد جامعهجها ی،  ک:تاملی،سیدسعید ضا 9

 تهران:ا تشا اتامیرربیر « هاآماادآوقد ت رمبهاستعما ماادآامریکا:امپراتو آ
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مو دمراجعه سا یومناب اصلِیمناب الالتاتیبشرامرود،تاملید الالع
هاآرتلفن ساند بستهاآاجتماتیوپیامرا برانبود،امرودهباتوسعهشبکه

اینشبکه ها،همراه، بدیهیاس رهایندضاآهمراهرا برانهستند هموا ه
،اخالقو دتا را برانخودخواهدهاها،احساسدراوا یبر گرشجدید،اتا 

اینهاآها،تهدیدهاودرص بر سیوشناخ اسیب یادمندآبهداش ره
1رند میادهون ا وپدیددضاآ

هجا،تغییجر ظجاما دشجیخجا وادهودرهنگگیرآخردهسلی،شکرشکاف 
هجاومناسجکمرجج ،ضجعفاموده هادتنواناجتماع،راهش قشخا وادهبه

هاآدینید  وابجطخجا وادگی،گسسج شدنحریم  گدینید خا واده،رم
دکرآوتالفی،تضعیفحیاوتوامرباددا  جدهد و جی،گسجترشا تبالجات

هجا،هجا،تعجا ضا دشعا ف،تغییرالگوآهمسرگهینی، اپایدا آاددوای امت
گیرآشخصی ،ا هواآاجتماتی،اتتیاداینتر تی،بحرانهوی ،اختاللشکر

وهجاهشجایعتجرویجرنترل،درهنگی اخواستهوزیرقابرهاآاتالفوق ،تبادل
اتتمادبجهمنجاب زیرتلمجیوو یهاسرا ومنالبخصوصی،آ،ادشاهاتهم 

ذررشدهبراآدضاآماادآاس هاآهاوتهدیداآاداسیبگوشه،زیرمستند
احتیایدا د اآجداگا ه وشتهبه،رهبر سیهریک

اآباپیشگیرآود ماناینمسا ر یه یادمند اهکا هاآجام وچندجا به
االندرهنگیومربیانوگذ انایندضا،دعرردن قشدول وسیاس مشخص

                                                            
هاآاجتمجاتید جهجان،بجهپایگجاهشجبکه براآالالعادضریب فوذوگسجترشاینتر ج و9

(مراجعجهرنیجد؛بجراآالجالعادامجا http://www.itu.intالمللیمخجابرات)اینتر تیاتحادیهبین
مراجعجهhttp://matma.ito.gov.irضریب فوذوگسجترشاینتر ج د ایجران،بجهپایگجاهاینتر تجی

تهجران:« تیراینتر  بررودرانو وجوا جانتأ» 5935 مایید؛همچنین،  ک:صادقیان،تف  
بر سیتوامراجتماتیمؤتربجراتتیجاد» 5931؛ستا داده،داوود 5مالهالکترو یکی ما،ش

 55،دصلنامهتخصصیتلوماجتماتی ش«بهاینتر  وپیامدهاآان
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خا وادهمبلّ دینی، متخصصغان حتی و لراحیاها و ماادآن دضاآ رنندگان
اس  

اهمی وتأتیرا کا  اپذیردضاآماادآوضریب فوذباوجود،متأسفا ه
 تحقیقات تارنون جامعه، د  ان دضاآخصوصد رادیباالآ چیستی

هاآ سب انباامودهو یهجتماتی،اند تربی دردآواهاآی ظرد،ماادآ
ا اام اسالمی و ملی اصیر درهنگ و اس دینی دیگر،مسئله  شده مهم

 اصحیحاددضاآهاآد ما گرآاختالل استفاده اجتماتی اشیاد دردآو
شدنالالتاتوضعف ضعفحیاآدردآواجتماتی،سنحیماادآاس 

،ادباجنسمخالفوزیراخالقیختهگسیلااما تباطهاآضرو آ،شناخ 
 شدآد جامعههاآجدآدضاآماادآاس ره و د وبهجملهاختالل

وخاصه دا د هاحودهرا برانایندضا مرارهتلمی، آغاندینیودضالمبلّ،
بیشترحودوآ بهباید سری این هرچه و بپرداد د اساسی براآموضوتات تر

د ا دیشیرنند مانانچا ه

 پیشگیری اجتماعی

د ماناس  اد بهتر پیشگیرآ، اینباو  دره پیشگیرآبههمگانبر اما ؛
 یس ؛امعن ماادآ دضاآ رنا گذاشتن صو ت،آ این د  وظردی دیرا ها

1ان ااددس خواهیمداد  ظیریهاآبدرص 
                                                            

ندیججد؛ ججه،اینکججهگججوییمایججن اه اببمججا می»بججا هدرمود ججد: مقججاممعظججم هبججرآد ایججن9
تنوانا ججدبججه اهججیبادرردها ججد،یججکا د،دکججررردهاسجج  یججکرسججا ی شسججتهتقلججیبی
وبهقولخودشان،سایبرآ؛خیلیخب،ادایناستفادهرنیجد؛منتهجااسجتفادهماادآدضاآاین

ناینرنند؛بعضیادرشو هالب،درهنگخودشاد س مید س بکنید؛دیگراندا  داستفاده
لجهد دیجدا معّلمجانودرهنگیجان،)بیا اتمعظم«رنیم؟ا د ماچرا میها اقبضهرردهدستگاه

59/9/5991)
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بخشمناسب اد جلوگیرآ مو د، این د  پیشنهاد استرین ودایبهاآ
قرا  معرض د  با ماادآ دضاآ ان امنلوب به  سب  را بران  دادن

البتههاس بخش  اهکا ؛ ،این و اس  وجودسلبی روتاهبا ورا ایی مدت
ما نداستفادهاددیلترشکن،انییهاد بلندمدتپاسخگو یس و اه،مقنعی

بشرآتح  اهکا آایاابید جوام ،خواهدررد بههمینجه ا اخنث
درهنگگردتهشدهرهتالوهبرتناسبباد پیش«شبکهملیالالتات»تنوان

هاآدضاآماادآ ا یهبسیا راهشخواهدداد اددینیوترفجامعه،ههینه
دیگر داخلی،سوآ به توجه حمای با و رنترل  ظا ت، امکان ان، بودن

 برود دمینه ره داش  خواهد بیشترآ بههدایتگرا ه و ابها استعدادها را گیرآ
 و،ادایندضاآماادآد جه تعالیدرهنگیجامعه ادراهمخواهداو د 

1  یهبایدد همینبسترتعریفشودهاآجها یشبکها تباطبادیگر

 راهکارهای مدیریت فضای مجازی در خانواده

الم جامعه،تنوانیکیادتوامرتأتیرگذا د ستوجهبه قشخا وادهبه
اسیب به  سب  پیشگیرا ه  اهکا  براآمؤترترین اس   ماادآ دضاآ هاآ
 سا ه و ماادآ دضاآ اد صحیح خا وادهاستفاده  وپدید، وصخصهب،هاآ

البتهاین2؛توجهقرا دهندمو دد اینبا هی ایبایداصولو اهکا ها،والدین
 یهقابراجراس  هاآتربیتیدمینهد سایر اهکا ها،ادهونبردضاآماادآ،

                                                            
 جه اشناییبیشترباشبکهملیالالتاتوتفصیالتدنیان،  ک:پایگاهودا تا تبالات9

تالالتاجملیجشبکهجایاادجودناو آالالتات،به شا ی:دالیر
https://hamedan.ict.gov.ir/fa/eservice/net 

سادآدضجاآماجادآو تبیینایناصولو اهکا هاادسوآمبّلغاندینی،گامبلندآد سالم2
هاآاند خجا وادهوجامعجهخواهجدبجود اگرچجهد ایجن وشجته،تنهجااشجا هراستناداسجیب

محترمباادهودنتناصرخنابی،ایناصجول اد مختصرآبهایناصولخواهدشد،ولیمبّلغان
ترتبیینخواهندررد صو تتفصیلیهاآخود،بهبیا اتوخنابه
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 سازی آموزش و آگاه. 1
استفادهمقدماتخا واده،ادآشناخ دضاآماادآوامودشانبهاتضا

امرودهاگاهیدرد دان،هااداناس  باتوجهبهشکاف سلیموجودد خا واده
توا جدلهمیبیشادوالدیناس واینمسئ،هاآدیایتال سب بهابها ومحیط

ضرو آاسج والجدین،بههمینجه د خا واده امخترسادد  ابنهتربیتی
هجاآالالتاتخود ا سب بهدضاآماادآ،ابها هاآمتنجوعوحتجیمحیط

د مواجهجهبجا،د زیرایجنصجو ت؛ ودشو دهان،ا تقادهندهراماًلسیالوب
 ظا ت خواهندداش  حردیبراآگفتنوچشمیبراآ،درد دانخود

پد انوماد انبایجدحجداقربجااسجتفادهادمنجاب معتبجررجهد ایجندمینجه
دهنجدتجابتوا جدبجاادجهایشاآخود ارنند،سنحسواد سا ه سا یمیالالع

مرارهدولتیودرهنگی،رمجک،متأسفا هتسلطرادیدرد دخود اتربی رنند 
یجاهجاابا دورتاآخا وادها اام دادهد سا هسواآا تقاخصوصد چندا ی

1د ایندمینهوجود دا د رادیومناسب سا یهاآالالعپایگاه
 و،اداینوالدینبایداینشناخ  ابهدرد دان یهمنتقررنند ادهونبراین،

گواددضاآماجادآومباحجثمربجوطبجهتهدیجدهاوواس رهگف شایسته
هاآ شجینیخجا وادهوحتجیشبهاآاتضجاآصحب آان،محو هادرص 

میجهانتجأتیرو،بجاالبردنسجنحشجناخ ادایجندضجاضمنخا وادگیباشدتا
هاآاحتمالی ظیراتتیادبجهاینتر ج  اد خجاللدلدادگیوحتیسنحاسیب

2د نن یهآربراآانبر امه،گوهامتوجهشدهواینگف 
                                                            

قجم:دا شجگاهقجم؛همجو « امدیجدبهد یاآماادآخوش »5999الله    ک:چاوشی، وح9
قم:دا شگاهقم،بجهسجفا شدبیرخا جهشجو اآتجالی« بادرد دا ماند د یاآماادآ »5999
وhttp://familyweb.ir سجججججا ی؛د موضجججججوعدضجججججاآماجججججادآ،  ک:پایگجججججاهالالع

https://tusi.academy اآ،  ک:پایگاههاآ ایا هخصوصبادآ؛دhttp://esra.org.ir
هاآجاآاینکهخا وادهصجردًاگردتجا محتواهجاآمنتشرشجدهد دضجاآماجادآوشجبکه به2

هاآتلگرامی ابجهیکجدیگر شجاندهنجد،د مجو درلیجاتدضجاآاجتماتیباشدومثاًلرلیپ
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 پذیری مسئولیت. 2
والدین دضاآسالمخصوصد  وسادآ مسئولمادآ خا واده معنوآ

رهقرانخویش یهمراقب رنند؛چناندرد دانتالوهبرخود،بایدادهستندو
ْهِليكم َناًرا َوُقوُدَها الَّناُس َوالِحَجاَرة»درموده:

َ
نُفَسكُم َوأ

َ
یَها اَلِذیَن َءاَمُّنوْا ُقوْا أ

َ
9؛یأ

 ااداتشیرههیهمانمردموتاناید،خودوخا وادهناو دهاآرسا یرهایما
بههمینجه ،د اسالمتربی د س درد دان،« دا یدها گ،هاهستندسنگ

شدهاس  ادوظایفمهموالدینشمرده
خود  دتا  و اتمال به  سب  باید  یه اد،درد دان ادشیجمله استفاده وه

مسئول ماادآ، باشندپذی دضاآ حّسیر رودری اد برابرو د  پاسخگویی
والدین؛بهبیاندیگر،وپایبندآبهقوا یند ا انتقوی گردد دتا هاآخود

 وش با خودشان، به  سب  درد دان مسئولی  یاداو آ بر مناسبتالوه هاآ
 یه ماد  و پد  مقابر د  خود، وجدان بر تالوه درد دان و باشند ا ان مراقب

پاسخگوباشند 

 ریزی و مدیریت برنامه. 3
دضاآماادآوایاادقوا ینمتناسبو تای انو ودبه یهآبراآبر امه

،گردد برایناساسهامیا واده،ما  برودبسیا آادمشکالتواسیبد خ
تعییناموده احکاماسالمی، بهرههاآدینیو  هاییشیوه گیرآاددضاآرننده

ماادآاس  
اینکهلاّو:توجهقرا گیرداینمسئلهبایدد دوجه ادسوآخا وادهمو د

امجرآرجهبایجدد ؛ی وحجیاسج هدفد دگیا سان،قرببجهخجداوتعجال
                                                                                                                     

رایطوشجیوهاسجتفادهصجحیحادانوجلجوگیرآادهایاابجها وشجماادآ،اهدافخاصشبکه
 وگورنند هاوخنراتان،بایکدیگرگف اسیب

 1 تحریم،ایه9
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بایجد سجب خا وادهدوما کهتنای باشد گیرآاددضاآماادآ یهمو دبهره
تضجوی د :دضاآماادآواحکاممسا لیما نجدشرتیمربوطبهبهمسا ر

هاآاجتماتی،چ با امحرم،دیدندیلموتصاویر جامحرم،اسجتفادهادشبکه
اگجاهی،د امجدداییادلریج،دضجاآماجادآیاوهاآخاصبرخیسرویس

اسجتفادهبجدونا اامدهجد قا ونوشرع ابراساسیشرسبرندوتمرخو
؛هججاآسججقوطخواهججدرشججا دضججابنهاددضججاآماججادآ،ا سججان ابججهپرتگاه

ــّدیكُ »درمایججد:خداو ججدمتعججالد قججرانمیرججهد حججالی ی
َ
ــوا ِبأ ــى َوّال ُتْلُق ْم ِإَل

«خویشتن ابهدس خودبههالر  یفکنید 1؛ةالَّتْهُلكَ 
دیایتالوهاآابها را با یهآومدیری مود،خا وادهبراآجه بر امه

:دضاآماادآ، تای چند کتهضرو آاس 
هاآمختلفدسترسیبهمحیط یهد اختیا قرا دادنابها دیایتالو 9

تهیه ایا هبنابراین، یهآگردد بایدبراساس یاددرد دانبر امه،دضاآماادآ
دیایتالخا گی گوشی یا تبل  همراه،  ایا ه به، توجه با باید سنینمختلف،

دکرآ  شد و تحصیالتدرد دان سنح و شودا ان همچنینا اام ،اس  
 به درد دان اینتر تیهاپایگاهدسترسی آ امو  جه  الالتاتی وو امودشی

ا  دسترسی یا هاپژوهشی شبکهپایگاهبه یا سرگرمی و تفریحی هاآهاآ
اجتماتی 

ها ازلطد اختیا دادناینابها یادسترسیبهاینمحیطبرخیوالدینبه
رهد اختیا د صو تیدا ند؛یمدرد دانخویشترقیسادینه شا ه شدودم

بهصالحا ان یس و،رودرانو وجوا انداشتنگوشیوتبل هوشمندبراآ
هاآجدآد باتثشکس واسیب،هااستفادهدودهنگاماداینابها ومحیط

نخواهدبود ا اد دگیتحصیلیواجتماتی
                                                            

 591 بقره،ایه9
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این 2 به  سب  رودران و باشد والدین اختیا  د  باید ابها  این مالکی 
د استفادهالدیناینابها  ابراآوصو تمتناوب،وحتیبه دمسئلهتوجیهگرد

وهمدمینه صباسانشودتاهمامکان ظا تورنترلوالدیناختیا بگیر د
هاآ امناسببراآرودکدراهم گردد یااشتراکمحیطادها ها رم

دیایتال،بایدراماًلمحدودوهاآدماناستفادهاددضاآماادآوابها  3
تحصیر،:برتدمتداخریامهاحم باامو آهمچونمشخصباشدوتالوه

ا تبالات و تفریح وتبادت، اینتر تیخا وادگی اتتیاد مراقب باید اجتماتی،
درد دان یهبود 

درد دانبا گذا یم ظرمکانوموقعی استفادهاددضاآماادآ یهاد 0
المقدو باحضو یکیادد جم خا وادهوحتیبلکه؛خلوترنندهااینابها 

ها،مساجدودیا تگاه:د امارنیما ند،د همچنین مایناستفادها هاوالدیناد
محیط امودشیمیهما ی، یاهاآ ما  ،رتابخا هو ماادآ دضاآ  باید

باشد دعالی  حقیقی د دگی د دگیتوضهاآ سبک  وع، شدن جمله: اد
،تدماد تحصیلی یهو یکشاک، وابطباالرادیانواخالقپووخو اک

د  ظرگردتهشود تنوانشرطاستفادهاددضاآماادآبراآرودرانبهتوا دمی

 اصل الگوسازی. 4
دینوتلومادمنظراس رهسادآا سانهاآمؤتریکیاد وش،ا ا هالگو

،تیدینیوسنّآهاآالگوویژگیبهتوجه1گردتهاس  تربیتیمو دتأریدقرا 
:هما ند مصلحاناجتماتیتالماندینی،ا بیا، سرمش،،شهداودا شمندان،

                                                            
ُسوِل» ایاتقرا ی،ادجملهایهشریفه9 ُکمدی ی ةٌلی نی سی ٌةحی  وایجاتدجراواند ایجن یهو«اللِهُاسوی

 وشالگجویید تربیج »مقجدم،محمد ضجا دمینه،قابراشا هاس ؛همچنجین،  ک:قجا می
 19،مالهمعرد ،ش«اسالمی
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 خا واده و درد دان د دگی شئون همه براآ اینمیمناسبی به تأسی با باشد 
خنروگناهمعرضجاآاتالفوق ود ،بهس رهاتضاآخا وادهالگوها

خاصشدن،اآیاشبکهماادآمحیطد قرا گردتنویااسیردرهنگحارم
د بالتأتیرگذا آمثب د د دگیرنندومیشخصی تاب ومؤترآپیدا به
حقیقیوماادآخواهندبود 

هاآالگووتأتیرگذا آباشناخ شخصی ،درد دانخصوصبه،خا واده
وممقاوم واستقام براآخدااشناخواهندشدود کبامفه،ا هاد جامعه

پس اس   حقیق  و ح، با  یه دضا این د   هایی پیرودآ ره ررد ،خواهند
وجوآد جس بایدپسنددیگرانباشند،یا1جاآا کهبهد بالجذبالیکبه

تابهسعادتد یاواخرتدس یابند وجلب ضای الهیباشندهاا دش
سو دیگراد بای،آ رهوالدین اس  معردیسته و الگوها ا ا ه به  سب 
استفادهآا دشیهادعالی چگو گی دضاآماادآو یا آ،هاآمفیداد به

هاآاجتماتییادرهنگیمفیدد بایددعالی بنابراین،ند شتابدرد دانخویشب
 اهاندعالی شدندرد دخودد ایدمینهدعال،دضاآماادآ اشناساییررده
شبکه د  مشا ر  رنند  ا امندراهم یا درهنگی و دینی اجتماتی هاآهاآ

 تولیدمحتواآ دا  د، دینی مناسب دضاآ ره هرچند،درهنگیخوباینتر تی
تولید رمیابتدا باد شراند دضاآماادآ، و وحتییباشدواشاته ادها ها

د هاآمفیدهاییاددعالی و هرسبد امدحاللادلری،دضاآماادآ، م
دضاس رهبایدبهرودرانمعردیشو د این

مسیر این د  خا واده و درد دان براآ سرمش، و الگو بهترین خود،قنعًا
د صو تی و هستند والدینوالدین مبتالخاصه،ره خا واده، استفادهپد  به

                                                            
9 like،هاآاجتماتیودضاآماجادآشدنمنلبادسوآرا براند شبکهبهمعناییپسندیده

اس  
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سایراتضاآخا وادهخویشتوا د میدیگر اصحیحاددضاآماادآباشد،
 ابه اهد س ومنلوب هنمونباشد 

 اصل همراهی. 5

اس والدینبههمراهدرد جدانخجودد محجیطشایسته،اصراینبراساس
تنوان دتجا پجد ومجاد بجه،واقج داشتهباشجند د ودعالی حضو ماادآ،

دادنبرامجودشو شجانشودوتالوهمیالگوآصحیحد ذهندرد دانترسیم
بجهتوا نجدمی،د مواقج  یجاد،دضجاایجناسجتفادهادد س وتلمیهاآشیوه

تالوه،همراهیوالدینبادرد دانایناقدامرنند شانیوهدای درد دا ی اهنما
هجاآدعالی خصجوص جوعد دکجرآشجامرمشجا ر ،برهمراهیدیهیکجی

 البتهتوجهوبهادادنبهشخصی وهس هاآاجتماتی یهشبکهد یدیایتال
هاآاجتمججاتیودضججاآماججادآ،د تججداوم قججشمسججتقردرد ججداند شججبکه

،بسیا مهماس  ا ها قشهدایتگرا هآهمراهیوالدینوایفا

 نکردن دنیای واقعیفراموش. 6

یکیاد کاتمهمد پیشگیرآادتهدیدهاآدضاآماادآ،توججهدا مجی
  ههمجهد جدگیماس ؛جه یادد دگی،ئلهاس رهدضاآماادآبهاینمس

دااسجیب،ادحدبهانا حصا ا تبالاتواختصاصوق بیش،برهمیناساس
والدیند خا وادهضمنتقوی ایناصرد  گاهدرد دان،بنابراین،خواهدبود 

اختصجاصحقیقجیاهمیج دهنجد هاآمختلفد جدگیتماًلبایدبهساح 
گوهجاآخجا وادگی،صجلها حجام،همراهجیوبجادآبجاوبراآگفج یهایدمان

خوا ید جم خجا وادهیوقصهیگوتیوو دش،داستانرودران،تفریحاتسنّ
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توا دبهتقوی دضاآحقیقجیوتحج تجأتیرمی،جلساتخا وادگیبرگها آو
هاآدضاآماادآرمکرند قرا  گردتنانادجاذبه

اینموا دتالوهبراستحبابوتواباخجروآ،مهایجاآدراوا جی،حالد تین
هجاآاصجیر ا یجهبجهد بجالدا د د همجینچونا تقالاداب،سجننودرهنگ

وگسجترشا تبالجات یجکا تخابدوسجتاندرد دانبراآتوصیهبهخصوص،
لوآوبه شدشخصجی واسجتقال،ما ندامارنو دشییهاید محیطسالم

بسجیا مفیجد،هاآدضجاآماجادآگردتا  یامدند اتتیادواسجیب،همچنین
اس  

شجدند دضجاآهاآد دگیوزجرقی واقعخوبیدو آادداستانذیر،به
یردضجاآتجأترشجدود ان،ماادآوابها هاآدیایتالجدید ابهتصجویرمی

 مشهوداس  رامالًماادآبرد دگیحقیقی
 وده دتنجدهپد وماد سا ابراآا اامرا آبهیکمسادرتیک ودجمع

سهراب،قجرا ترشروچکومسئولی امو منهل ابهسا اسپرد د سا اوبراد 
 ابجها اجامتکجالیفد سجیبعدادظهرادظهررمیتفریحرنندوگذاشتندپیش

ایا جه اا تخجابموتو سجوا آد  یشنهادسهراب،مسابقهپاختصاصدهند به
اماچونسجا ابایجدبجراآ هجا ؛ا گیهآ اگذ ا د دیاانهآهاسات ررد دو

ررد،مابو شدبادآ ا هارند اوبهاشپهخا ه د وباهمجانیمزذاییاماده
ییبجادآ اتنهابهاماسهراب؛ررد، ها  اامادهرردیمسرتتیرهموتو سوا آ

دامهداد هنگامصرفزذا،هیاانسا اتاحدودآدرورشتاوق خو دن ها ا
آزجذا ابجاهاقاشج،وهجواآمسجابقهبجودورردهبود؛اماسهرابهنودد حال

ینکجهرمجیاهاآخجواهرش یجهمبنجیبجریهتوصجخو د یمد پییپسرت و
زذابخو د،د اوهیچاتجر داشج ؛ اگهجانصجداآشکسجتند جدانتراهسته
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ددگیسا اهنگامپختنیاانهسهرابشنیدهشدودریاداوبهاسمان د  بله،
ادسوآشدنشئمحکمید زذا شود و زولهزذا،باتثشدهبوداومتوجه

 یهباتثگردیداو یهمتوجهاینشئ شودزذاخو دندیگر،شتابسهرابد 
یشاسیبببیند هاد دانویکیاد

 ملی و بومیخدمات استفاده از . 7

دّناو آ زربی خاستگاه به توجه وبا ابها  ماادآ، دضاآ با مرتبط هاآ
شود،تناسبچندا یبادرهنگدینیوملیما دا دوخدماتیرهد انا ا همی

اسیب،اینخود بسیا آاد بهشما میهاآسرمنشأ بههمین وداینحوده  
هاآبومیوومحیطهاادتولید،ناس شودتاجاییرهممکتوصیهمی،جه 

تهیه ایرا ی درهنگ با متناسب ره ملی شود  استفاده وجودشده، با
راستیما دگیتقب و چندهاها جایگهینیی خوشبختا ه دمینه، این هاآد 
براآامکا اتدضاآماادآوجوددا د یمناسب

 رمتوجهشایسته وسرویساس رههمه  تمندامرودآد هاآقدادها ها
تد یجمود،ا درهبههاآاولیهخوددچا اشکالبودهدضاآماادآ،د  گا ش

اگرچهممکناس ،ا د ادهمین وشدهامکا اتانوتوسعههاراستیبه د 
 رمسرویس و ملیها ابها قابر،ادها هاآ با مها قاب  خا جیهاآحصولو

بااستقبالرا بران توانتقوی وتوسعهخواهندداش  این، باشد،ولیقنعًا
بادآ،مسئله مو د  ایا هد  ادهاآ را بران حمای  با و دا د مصداق  یه اآ

د اینمنلوبتالوهبرتقوی اقتصادمقاومتی،شاهد شد،تولیداتداخلی
دمینهخواهیمبود 
ابها  اد اسیبمناهاآیکی اد پیشگیرآ براآ ادسب ماادآ دضاآ هاآ

 رم والدین،  ظیرآادها هاسوآ امکا اتی ره اس  والدین رنترل به :موسوم
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هاآپایگاهبا گذا آ یهآدمانوحاماستفادهدرد داناداینتر  ،تعیینبر امه
هاآمتصاویروپیاو یه،آاینتر تیهاپایگاهامکانبر سی،ماادبراآایشان

 دوبدل  ا ماادآ دضاآ د  درد دان اختیا شده هب دهدمیقرا والدیند 
داپیشگیرآاسیبماادآآهاتوانادو وددرد دانبهمحیطاینابها میوسیله
1ررد 

 از روش تربیتی مقتدرانه یر یگ بهره. 8

م پیشنهاد درد دان تربی  جه  شیوه چها  تربیتی، رهرنندیرا شناسان
2گیرا ه،مستبدا هومقتد ا ه را ا هیازفل ،اسانمسامحه:ا دادشیوهتبا ت

تأتبرخیخا واده توجهیبه اصواًل تربی درد دانیرها دضاآماادآد 
رم سبب به یا  داشته اگاهی موضوتات این د  و  دا  د یایتیاهمخود

باوجودبرخی یهد ند یزفل مخود ابه، ودمرههاآآوگردتا هااشتغال
رنندیدکرم،د اینمو دداشتهآاا گا ا هتوجهبهمسا راینحوده،تصو سهر

د اشفته بادا دضاآماادآخواهدیاد ومشکرخاصیرودک اهخود ا
تأم، وادهمین برایشبهوجود خواهدامد د آهاخواستهیند  درد دخود

 رموسخ رنندمیتمرمحابایب،آترصهدضاآمااد پهناآادها ، ادها و

                                                            
ادها هاتوا یدبهالالتاتید با هاین رمینتر  ،مید ا«رنترلوالدین»وجوآتنوان باجس 9

یابید؛ادجملهد :دس 
http://itresan.com/33376/10-best-parental-control-apps.html

هاآدرد جدپرو آبامرینجدبجاسجبکمقایسهسبک »5995 د اینمو د،  ک:پرچم،اتظم 2
 مسا رتعلیموتربیج اسجالمی،سجالبیسجتم،دو هپژوهشد« درد دپروآمسئوال هد اسالم

سجخنرا یدضجاآماجادآ»؛همچنین،  ک:گلها آ،محمجود 593ج551،ص55جدید،ش
،تهران:دا شگاهشجهید5995همایشدضاآماادآپاک،اسفند« پاکو وشتربیتیدرد دان

بهشتی 
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 ایندوگروهاددهندیبا داینتر تیمو دد خواس وآ اد اختیا شقرا م
ا،والدین دو  هاآیندهد  مشاهدهیج تا،چندان  ا خود تربیتی  وش سوء

خواهندررد 
هدرد دانخوداددضاآوالدینیهستندرهمستبدا هما  استفاد،گروهسوم

شبکه و مماادآ اجتماتی ا شو دیهاآ بر  ا شدیدآ رنترل اتمالانیا
 وشرنندیم این  داشته،  استمرا  بلندمدت به گ،د  استقاللبا و شدن

تالوهبراینکهشرایطدما یومکا ی خوداددس خواهددادییرا ا،درد دان
تید دو انرودری یههمیشهوجود دا د ح،براآرنترلمستبدا هوالدین

د اینمیان،والدینمود،با وشمقتد ا هبهتربی درد دانخودد دضاآ
م  وشپرداد دیماادآ این د  والدین  ادآجابه، محض الات  توق 

درد دان خواستهخویشدستو ات، به  سب  توق  ا و هاآها وآوالدین اد
د محینیگرموصمیمیتوأمبا،پذیرآد قوا ینا عنافبارنند یتوجیهم

سرد شآجابه،امیهخود ا ثا درد درردهجدی وقالعی ، دتا هاآمحب 
مثب   دتا هاآ بر تأرید با خنا،  دتا  با مواجهه د  ا تقاد گف ،و وگوبه

 فسمیانادرادخا واده،اتتمادبهساد دهتعامرباا تباطوپرداد د د  تیاه،یم
گرددواتضاآخا وادهبهاگاهیالدمومننقید یباالیید درد دانایاادم

خصوصاستفادهبهینهوسالمادایندضادس خواهندیاد  



