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نشـریه تخصصى اجتماعـى

     عاطفه ابراهیمى 

واژه ی »فضای مجازی« از دهه 80 میالدی وارد ادبیات علمی شد اما در 
دهه 90 فراگیر و رایج شد. فضای مجازی و به دنبال آن شبکه های اجتماعی 
با سرعت زیادی گسترش یافته است. امروزه فضای مجازی و ابزارهایی که 
ما را با دنیای مجازی پیوند می دهد از اولویت های زندگی ما هستند. اما این 
فضای جدید چه نکات مثبت و منفی ای دارد؟ می توان از جهات مختلف به 
این موضوع نگاه کرد و هم نکات خوب را دید و هم بُعد نامناسب ماجرا. به 
سراغ دکتر حسین افراسیابی جامعه شناس و استادیار دانشگاه یزد رفتیم و در 

خصوص آسیب های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی گفتگو کردیم. 
فضای مجازی مخالفان و موافقان زیادی دارد در طول چند 
زیاد  سرعت  با  شده  وارد  اجتماعى  های  شبکه  که  سالى 
گسترش یافته و در این میان عده ای معتقدند فرهنگ استفاده 
از آن وارد کشور نشده، فضا و شبکه های مجازی کجای زندگى 

ما هستند؟
موضوع فضای مجازی موضوع مهمی است. امروزه فضای مجازی بخش 
جدایی ناپذیر زندگی ماست. امروزه ما با دو مفهوم به نام های انسان دو 
فضایی یا جامعه دو فضایی روبرو هستیم. زندگی اغلب انسان ها به دو 
ساحت تقسیم می شود، یکی فضای عینی و روزمره و با ورود شبکه های 
مجازی ساحتی به نام فضای مجازی وارد زندگی شده که اغلب درگیر آن 
هستیم. این فضا قطعا یکسری مزایایی دارد و فرصت هایی در اختیار ما 
قرار می دهد به عنوان مثال هر یافته و دستاوردی در هر نقطه از جهان که 
باشد برای ما قابل دسترسی است. این ارتباطات جهان ما را کوچک کرده 
و این فرصت بزرگی است. به این نکته توجه کنید که این فضا چه میزان 
فرصت های شغلی ایجاد کرده است. این فضا تعامالت انسان را ظاهرا 
تسریع کرده و در واقع کمیت ارتباطات بشر را افزایش داده است. واقعیت 
این است که این فضا، مفهوم زمان و مکان را تغییر داده، زمان فشرده شده 
و مکان هم مفهوم خود را از دست داده است. در واقع به دلیل گسترش 
وسایل ارتباطی مجازی مهم نیست که کجای این هستی قرار داری. اما 
این ها به این معنی نیست که پیامدهای منفی این دنیای مجازی را نبینیم. 
زمانی که به ارتباطات خودمان دقت می کنیم می بینیم کیفیت این ارتباط 
ها کم شده است. شما 50 سال پیش را تصور بفرمایید درست است که 
آن زمان هم مشکالتی وجود داشته اما زمانی که ارتباط آدم ها را در نظر 
بگیرید متوجه می شوید که در آن زمان با افراد کمتری در ارتباط بودند اما 
عمق ارتباطاتشان بیشتر بود. ما امروزه نه در عصر ارتباطات که در عصر 
پارادوکس ارتباط هستیم. ما با افراد بیشتری ارتباط داریم اما ارتباط سطحی 

است و صمیمت و اعتماد ما ضعیف شده است. 

جامعه ما جامعه ای است که بسیار به خانواده اهمیت داده مى 
شود آیا شبکه های اجتماعى و مجازی ما را از خانواده دور کرده 

یا باعث شده از خانواده گذر کنیم و به فرا خانواده برسیم؟
بله در جامعه ما، خانواده نهاد محوری است پس این دغدغه بیشتر مطرح می 
شود. در دهه شصت میالدی نظریه ای مطرح شد  به نام خانواده موزاییکی 
یعنی به لحاظ فیزیکی افراد خانواده کنار هم هستند اما با هم ارتباط ندارند. حاال 
هم به همین شکل است یعنی آدم ها زیر سقف یک خانه اما از هم دورند. در 
یک جامعه خانواده محور مثل جامعه ما، این موضوع یک چالش است. این 
فضا در عین حال که ما را از هم دور کرده، نزدیک هم کرده مثال شما در 
خانه نشسته اید اما با فردی آن طرف دنیا در ارتباطید اما باید دید احساس شما 
چگونه است یعنی چقدر حاضرید برای آن فرد فداکاری کنید. با این حال نمی 
شود این فضا را به طور کامل کنار گذاشت ببینید واقعیت این است که این 
فضا بمباران اطالعاتی سرسام آوری برای افراد آورده اما به چه حجمی از این 
اطالعات نیاز داریم؟! این حجم اطالعات فرصت رسیدن به سایر بخش های 
زندگی را از ما گرفته و تعامالت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. سواد 
شبکه مجازی احتیاج به مهارت دارد اگر این مهارت را نداشته باشی در فضای 
مجازی غرق می شوی. این فضا یک اقیانوس بزرگ است، در این اقیانوس 
مجازی هم کوسه هست و هم ماهی قزل آال ، باید یاد بگیریم چه جیزی را 
شکار کنیم و یا چه کنیم که شکار نشویم. یکسری مسائل هم خاص جامعه 
ایران است. طبق آمار، تلگرام حدود 45 میلیون کاربر ایرانی دارد! تلگرام تنها 
یکی دو سال است که وارد شده اما به سرعت فراگیر و زمینه استفاده افراطی از 
آن فراهم شد. به نظر می رسد یکسری نیاز های برآرورد نشده در جامعه هست 
که افراد را به سمت شبکه های مجازی سوق داده، نیازهای برآورده نشده ای 
که فضای مجازی به آن پاسخ می دهد و چند عامل نیز آن را تشدید کرده از 
قبیل: بیکاری آشکار و پنهان و همچنین ضعف مدیریت فراغت در جامعه. ما 
برنامه ای برای فراغت نداریم. این شبکه ها بیشتر وارد بحث سرگرمی شدند 

و نه فراغت به معنای صحیح آن. 
داشتن مهارت استفاده از فضای مجازی ربطى به سواد افراد 

دارد یعنى تحصیل کرده ها مهارت بیشتری دارند؟
نه رابطه مستقیم و مثبتی وجود ندارد. ممکن است فردی بسیار هم تحصیل 
کرده باشد اما سواد استفاده از شبکه های مجازی را نداشته باشد. اتفاقا گاهی 
تحصیل کرده ها با این تصور که ما می دانیم چه می کنیم، بیشتر گرفتار می 
شوند. توهم سواد، توهم خطرناکی است عالوه بر این فرد تحصیل کرده 
ممکن است توصیه ها را به راحتی نپذیرد. گاهی سواد ابزار مقاومت می شود.

در بحث خانواده، امروز بحث طالق های عاطفی هم به علت حضور بیش از 
حد فضای مجازی مطرح است

این مباحث در روابط بین اعضای خانواده مطرح شده ولی به نظرم توهم خیانت 

گسترش پیدا کرده و نه خود خیانت. مثال زمانی که شما در جمعی به خصوص 
در جمع خانواده نشسته اید اما مدام به اصطالح سرتان توی گوشی است بقیه 
کنجکاو می شوند که شما چه می کنید؟! حداقلش این است که انرژی عاطفی 
بین ما را از بین می برد. ما نیاز داریم که آموزش ببینیم و خانواده در این راه 

نقش جدی و موثری دارد. 
آیا شبکه های اجتماعى مجازی، ما را اجتماعى تر کرده است؟

نه اتفاقا ما را منزوی تر کرده است چون همانطور که گفتم شاید کمیت ارتباط 
را افزایش داده اما در افزایش کیفیت تعامالت و روابط اجتماعی ما موفق نبوده 
است. در واقع قضاوت کردن در رابطه با شبکه های مجازی سخت است چون 

تیغ دو لبه بسیار بُرنده ای هست. 
موضع گیری ها در خصوص شبکه های اجتماعى متفاوت است 
دولت و نهادها به خصوص در بحث فراغت که مطرح شد چه 
باید بکند؟ همانگونه که در این سال ها دیدیم فیلترینگ راهکار 

خوبى نبوده!
باید نگاه واقع بینانه و به دور از افراط و تفریط داشته باشیم. باید مباحث شفاف 
و علمی برای جامع ارائه شود. جامعه و مردم خودشان می توانند تصمیم بگیرند 
ما این را در موضوعات مختلف تجربه کردیم. باید هم فرصت های این فضا 
را بشناسیم و هم چالش ها. بهترین کار هم این است که نسل ها آموزش 
ببینند. دولت نباید کاری بکند این خود جامعه است که باید عامل پویایی باشد. 
البته خانواده ها در کنار آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط باید فراغت 
را مدیریت کنند. فراغت یعنی فرصتی برای تمدد اعصاب و گرفتن انرژی 
اما امروزه به جای فراغت در دام سرگرمی افتادیم. آفت جدی شبکه های 
اجتماعی این است که همه وجوه زندگی ما را گرفته یعنی نه کار داریم و نه 
فراغت. فضای مجازی همه زندگی ما را تسخیر کرده است. به نظرم همانگونه 
که سیگار کشیدن در مکان های عمومی ممنوع است باید وای فای مکان 
های عمومی نیز خاموش شود. امروزه نگرانی از فضای مجازی کمتر از نگرانی 

در خصوص قلیان نیست. 
یلدای سال گذشته در شبکه های اجتماعى کمپینى راه افتاد که از 
مردم مى خواست یلدا را به دور از فضای مجازی و در کنار خانواده 
باشند این کمپین ها و حرکات خودجوش تا چه اندازه موثر هستند؟

در این خصوص تعبیر شبکه های مجازی علیه شبکه های مجازی را به کار 
می برند. اتفاقا به نظرم اگر از این سطح شروع شود بسیار موثر هست هر 
چند گاهی آنقدر در این فضا غرق شدیم که حاضر نیستیم به این کمپین ها 
بپیوندیم. می توانیم از خودمان شروع کنیم مثال در گروه های خانوادگی روزی 
را تعیین کنیم که دور از فضای مجازی در کنار خانواده باشیم. به هر حال 
احساس می کنم در این چند سال اخیر جامعه در حال باز اندیشی است یعنی 

جامعه هم نگرانی و دغدغه دارد و این اتفاق مثبتی است. 

فضای مجازی، تیغ دولبه است
گفتگو با جامعه شناس و استادیار دانشگاه یزد
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کسانی می توانند در خصوص شبکه های اجتماعی و 
آسیب های آن صحبت کنند که در بطن کار و مشکالتی 
که این شبکه ها برای افراد به وجود آورده است قرار گرفته 
باشند. به عبارتی آن را لمس بکنند و هروز حتی راهکاری 
را برای بهتر شدن شرایط ارائه دهند. یکی از این افراد 
مسئول صدای مشاور یزد است.سعیده مظفری کارشناس 
ارشد روانشناسی تربیتی است او که هشت سال است در 
مرکز صدای مشاور فعالیت می کند معتقد است 70 درصد 
تماس هایی که با آنحا گرفته می شود مربوط به مشکالت 
ناشی از وابستگی به شبکه های اجتماعی است. گفتگوی 
بهروزی را در خصوص آسیب های شبکه های اجتماعی 

با این مسئول بخوانید:
خانم مظفری چرا افراد به سمت شبکه های 

اجتماعى کشیده مى شوند؟ 
تقریبا تمام فعالیت های ما منوط به داشتن اینترنت است. 
فرستادن ایمیل،اطالع از احوال آشنایانی که در کنار ما 
نیستند حتی پرداخت قبوض. به غیر از تمام اینها شبکه 
های اجتماعی خیلی جذاب است و می تواند ساعت ها 
ما را سرگرم کند و هرچیزی که خواسته باشیم را در آن 
پیدا کنیم. از طرفی به عقیده برخی کارشناسان،کمبودهایی 
که افراد در زندگی خود دارند در شبکه های اجتماعی 
جبران می شود. فرد در تلگرام و فیس بوک و... دیده می 
شود،الیک می شود،می تواند راحت حرف بزند و هویتش  
هم مشخص نباشد. تحقیقی انجام شده است که دالیل 
استفاده کاربران از این شبکه ها را اینگونه بیان کرده است: 
55 درصد افراد به دلیل ارتباط نزدیک با خانواده به سمت 
شبکه های مجازی می روند،بروز بودن و دریافت آخرین 
اوقات فراغت 41  اخبار و اطالعات 44 درصد،پرکردن 
درصد،به  کننده 39  محتوای سرگرم  درصد،پیدا کردن 
اشتراک گذاشتن عکس و ویدئو 38 درصد، اشتراک در 
شبکه ها به دلیل حضور بسیاری از اطرافیان و آشنایان 36 
درصد، مالقات با افراد جدید 32 درصد، به اشترام گذاشتن 
جزئیات زندگی روزمره 27 درصد و در اختیار داشتن شبکه 

جامع و گسترده با دیگران 41 درصد. 
و همه اینها منجر به آسیب هم مى شود؟

باید گفت بنا به هردلیلی که باشد اگر به وابستگی و افراط 
در استفاده از شبکه ها منجر بشود در خانواده به آسیب 
اجتماعی تبدیل می شود چون دیگر فرصتی برای حرف 
زدن و بیرون رفتن با خانواده نمی ماند. روابط چهره به 
چهره محدود می شود و محدود کردن روابط اجتماعی 

خودش منجر به مشکالت روانی می شود. 
یکی دیگر از آسیب های این شبکه ایجاد خودشیفتگی و 
غرور کاذب است که بخاطر الیک ها برای فرد پیش می 
آید و او وارد دنیای واقعی که می شود می بیند هیچکدام 
از اینها وجود ندارد و سرخورده می شود. در بیشتر اوقات 
اوایل فضای مجازی برای افراد حکم سرگرمی را دارد اما 
به وفور دیده شده مه رابطه های افراد خاص تر می شود 
و کم کم خیانت پیش می آید یا با کوچکترین مشکل 
بین زن و شوهر آن ها گرایش پیدا می کنند که به سمت 
افرادی بروند که در این شبکه ها آن ها را الیک می کنند. 
اتالف زمان از دیگر مواردی که آسیب روانی به دنبال 
دارد و آن سرخوردگی است چون فرد بجای فعالیت های 
مثمر ثمر چه اجتماعی و چه ورزشی و .... بیشتر وقتش 
را در اینترنت می گذراند. از طرفی دنیای مجازی خواه و 
ناخواه قابل اعتماد نیست و با اشتراک گذاشتن عکس ها و 

فیلم ها در فرد استرس نیز ایجاد می شود. 
اعتیاد آور بودن این شبکه ها خود باعث رشد پرخاشگری 
و عصبانیت در فرد می شود آستانه تحمل او را در برخورد 
با افراد خانواده پایین می آورد و همه اینها وقتی بیشتر می 

شود که فرد به اینترنت دسترسی نداشته باشد. 
حس خود کم بینی و از دست دادن اعتماد به نفس هم در 
بین کسانی که زیاد از گوشی های هوشمند استفاده می 
کنند دیده می شود چون هرپیامی را باور می کنند و آن را 
جدی می گیرند پس هم حس حسادت رشد می کند و 

هم اعتماد به نفسشان کم می شود. 
رفتارهای خطرناک و دیدن فیلم های مستهجن یکی 
دیگر از معایب شبکه های اجتماعی است وقتی مدام دیدن 
این موارد تکرار شود قبح آن ها می ریزد و زشتی رفتارها در 
نظر افراد کم می شود و در زندگی عادی تکرار خواهد شد. 
چقدر از تماس هایى که با صدای مشاور گرفته 
مى شود مربوط به مشکالت ناشى از شبکه 

های اجتماعى است؟
باید بگویم متاسفانه 50 درصد تماس های ما به این 
مورد مربوط است و 70 درصد مشکالت خانواده ها بر 
سر شبکه های اجتماعی است. به عبارتی یک چهارم علت 
دعوای طول یک هفته افراد بخاطر استفاده زیاد از این 
شبکه هاست. قبال هم اشاره کردم وجود افراد مجازی 
در زندگی افراد فرصتی برای آنها باقی نمی گذارد که به 
خانواده خود برسند پس همین افرادی که در شبکه های 
اجتماعی به عنوان دوست خوب،روشنفکر و یا یک آدم 
خالق دیده و الیک می شود در بین افراد خانواده خود 

فردی پرخاشگر،کم حوصله،پرتوقع و .... ظاهر می شود. 
 در بیشتر موارد هم این افراد قبول ندارند که به 

اینترنت وابسته هستند نه؟
دقیقا همینطور است مثل افرادی که به مواد اعتیاد دارند 
اصال قبول نمی کنند که معتاد هستند بلکه بارها عنوان 
می کنند برایشان حکم سرگرمی دارد در صورتی که هم 

به خود و هم به خانواده آسیب می رسانند. 
 راهکار شما در مقابل تماس هایى که در این 

خصوص گرفته مى شود چیست؟
ما در تماس ها با دونوع خانواده سرو کار داریم. یکی پدر 
و مادر که برای وابسته شدن فرزندانشان به گوشی تماس 
می گیرند و دیگری زن و شوهرهایی که نیاز به مشورت 
دارند که چه کنند تا همسرشان سر از موبایل بردارد و به 
زندگی خود توجه کند. البته بیشتر تماس های ما از سوی 
خانم ها است و معلوم است آقایان وابستگی بیشتری به 

شبکه های اجتماعی دارند. راهکار ما برای پدر و مادرهای
عزیز این است که به هیچ وجهه برای بچه های مخصوصا 
در زمان کودکی و سه سال کمتر موبایل نخرند و از همان 
سن پایین این موارد را کنترل کنند و پیشنهاد می کنم 
خرید گوشی را به تعویق بیندازند. در صورت لزوم از موبایل 
پدر و مادر استفاده کنند و یا مشترک باشد. در خانه امکان 
دسترسی آزاد به اینترنت را بچه ها نداشته باشند. تابع قانون 
و شرایط باشد یعنی زمان استفاده از گوشی و اینترنت 
مشخص باشد و حتی موبایل بچه ها رمز نداشته باشد. 
از همان ابتدا باید شرایط استفاده از موبایل در خانه را برای 
فرزندان گذاشت. وگرنه اگر بدون اینها و از همان کودکی 
گوشی در اختیار فرزندمان قرار دادیم و حاال که دیدیم 
وابسته شده است و به فکر افتادیم که باید کاری کرد،اصال 
گرفتن موبایل از آن ها کار درستی نیست چون عوارض 
بیشتری را در پی دارد و منجر به لجبازی و بروز مشکالت 
بیشتری می شود. بلکه با دوستی و مستقیم صحبت کردن 
با بچه ها می تواند کمک بیشتری بکند،بیان مضرات و 
مشکالت شبکه ها،ایجاد فضایی در خانه که فرزند را 
سرگرم کند،گذاشتن قوانین و کم کردن ساعت استفاده 
از دیگر راهکارهایی که پدر و مادر می توانند به کار بگیرند. 
بردن فرزند پیش یک مشاور یا یک دوست تاثیر گذار که 

با او صحبت کند هم مثمر ثمر است. 
و راهکارتان برای زن و شوهرهایى که تماس 

مى گیرند؟
ببینید گاهی اوقات ما همین گذاشتن قوانین و شرایط را 
به خانواده ها و زوجین پیشنهاد می کنیم اینکه چندساعت 
می توانند از موبایل در خانه استفاده کنند و چندساعت را به 
همسر و بچه خود اختصاص دهند. اما خیلی پیش آمده که 
می گویند اگر موبایلم را بگذارم کنار چه کار بکنم،حوصله 
ام سر می رود،حرفی با همسرم ندارم که بزنم. باید در 
اینجا زن یا شوهر شناخت فردی از همسرش داشته باشد 
اینکه چه چیزهایی او را خوشحال می کند،اگر فیلم دوست 
دارد فیلم هایی تهیه کند که همسرش با او به دیدن فیلم 
مشغول شوند،از کسانی دعوت کند که او خوشش می آید 
و در کل شرایطی را ایجاد کند تا همسرش کمتر به سراغ 

موبایل خود برود. 
و اگر با گذاشتن قوانین و انجام همه این موارد 
بازهم وابستگى به اینترنت در همسرش کم نشد و 
مشالت وجود داشت چطور آن وقت چه باید کرد؟ 
هر تغییری نیاز به زمان دارد اگر همسر من 8 ساعت از 
موبایل در خانه استفاده می کرد و با انجام این راهکارها 
تبدیل شد به 7 ساعت و 45 دقیقه این یعنی یک پله 
موفقیت. حتی یک ربع هم باید برای ما اهمیت داشته باشد 
و از آن نگذریم. برخی موارد هم نیاز به حضور دوطرف 
دارد تا بتوان مشکل را ریشه ای حل کرد. از سوی دیگر 
گاهی اوقات باید رها کنی،وقتی به موضوعی حساسیت 
زیاد نشان بدهیم کار را خرابتر می کند بلکه باید رهایش 

کرد تا همه چیز درست شود. 

70 درصد 
مشکالت 

خانواده ها 
بر سر

 شبکه های 
اجتماعی 

است

یک چهارم علت دعوای طول یک 
هفته افراد بخاطر استفاده زیاد 

از اینشبکه هاست. قبال هم اشاره 
کردم وجود افراد مجازی در 

زندگی افراد فرصتی برای آن ها 
باقی نمی گذارد که به خانواده 

خود برسند

گفتکو با مسئول 
مرکز صدای مشاور 

یزد در خصوص 
آسیب های

 شبکه های اجتماعی

سمانه مالزینلى
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نشـریه تخصصى اجتماعـى

امروزه در زندگی،کار و در جمع دوستان شاهد این هستیم 
که استفاده از گوشی های هوشمند چقدر رواج پیدا کرده 
به گونه ای که حتی هنگام صرف غذا نیز موبایل یکی 
از اعضای خانواده بر سر سفره به حساب می آید. جدال 
بر سر استفاده زیاد از موبایل ها در اغلب خانواده ها به 
چشم می خورد و در هر خانه ای فردی پیدا می شود 
که به دنبال راهکاری برای رهایی از این وضع می گردد. 
اطالعات خود را افزایش می دهد تا بداند چرا فرزند یا 
همسر خود در استفاده از اینترنت زیاده روی می کند و 
آیا نشانه های اعتیاد به اینترنت در او دیده می شود و اگر 
پاسخ مثبت بود چه باید کرد. جواب تمام این سوال ها را 
،کارشناس آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی استان 
یزد می تواند بدهد. کسی که به عنوان مشاور در مرکز 
تحکیم خانواده نیز فعالیت می کند و همه روزه با کسانی 
که در این خصوص مشکل دارند به بحث و گفتگو می 
نشیند. سید محمدرضا قائم محمدی در این باره می گوید: 
اینترنت در دنیای ارتباطات امروز یک وسیله فوق العاده 
جذاب است چون برای کنجکاوی نوجوان ها مناسب 
است،می توان خیلی راحت جنس مخالف را در آن پیدا 
کرد،نظارت و کنترلی در آن وجود ندارد،والدین خیلی در 
استفاده از اینترنت آگاهی ندارند پس کنترلشان کمتر است 
و چشم و هم چشمی هم در این شبکه ها ایجاد می 
شود. پس ما باید خودمان را برای زندگی با شیوه امروزی 

هماهنگ کنیم. 
قائم محمدی این موارد را  از نشانه های اعتیاد به اینترنت 
می داند: وقتی پیامی نمی رسد فرد اضطراب دارد و احساس 

می کند چیزی کم است،دنبال فرصت تنها 
شدن می گردد،عملکرد شغلی و خانوادگی 
اش دچار اختالل می شود،زمان استفاده 
بسیار هیجان دارد،از دوستان غیراینترنتی 
خود جدا می شود و حتی گاهی شغلش را 

از دست می دهد. 
اینکه شبکه های اجتماعی چه تغییراتی 
در سبک زندگی ایجاد می کنند سوالی 
است که این کارشناس اینگونه پاسخ می 
دهد: تغییر هویت فرهنگی،ارتباط با جنس 

خوابی،کم  اخالقی،بی  نامناسب  تصاویر  مخالف،دیدن 
تحرکی،اعتیاد به مواد و حتی فروش مواد،مخفی کردن 
خود و دروغ گفتن،از بین رفتن زشتی رفتارها،تقویت بدبینی 
و شک و تردید در بین اعضای خانواده،اتالف ساعت ها 
وقت افراد،ایجاد اختالل در روابط زناشویی،کاهش کارکرد 
شغلی،ترویج خیانت و روابط فرا زناشویی از آسیب ها و 

تغییراتی است که در زندگی فرد ایجاد می شود.  
حاال چه باید کرد؟ به نظر این کارشناس آسیب های 
اجتماعی،راهکارها به دو دسته تقسیم می شود یکی 
پیشگیری اولیه است. اینکه چکار بکنیم که فرد به شبکه 
های اجتماعی وابسته نشود. بدون مطالعه وسیله ارتباطی 
برای فرزندانمان تهیه نکنیم. با مشاور صحبت کنیم،با 
مشکالت و معایب این وسایل آشنا شویم.با فرزندمان 
را تحویل بگیریم( در منزل  او  باشیم)در خانه  دوست 
قانون داشته باشیم،کامپیوتر در معرض دید باشد و در 
صورتی که موبایل تهیه کردیم بدون رمز باشد. حتی  زن 

و شوهر نیز نباید حریم خصوصی داشته 
باشند و موبایلشان رمز داشته باشد. برای 
همسرمان در خانه جذابیت داشته باشیم 

و کاری کنیم تا آسیب اتفاق نیفتد. 
دومین راهکار، پیشگیری ثانویه است و 
قائم محمدی در خصوص این راهکار 
می گوید: ایجاد مقررات در منزل می 
ساعات  باشد،افزایش  پاسخگو  تواند 
منزل،محدود  از  بیرون  بودن  باهم 
در  اینترنت  از  استفاده  ساعات  کردن 
منزل،بالک کردن مزاحم ها،پاک کردن برخی نرم افزارها 
و گام به گام کم کردن استفاده از شبکه های اجتماعی و 

در آخر ارتباط با مشاور. 
کارشناس آسیب های اجتماعی تاکید می کند که این 
راهکارها برای افرادی است که می خواهند وابستگی 
اشان به اینترنت کم شود و در صورتی که خواسته باشند 
راهکارها برایشان جوابگو است در غیر این صورت زندگی 
اشان کم کم به سویی کشیده می شود که فقط آدم 
های مجازی برایشان می مانند و زندگی واقعی اشان 
دچار تزلزل و چه بسا که از هم پاشیده می شود. گاهی 
اوقات باید برای افرادی که نمی خواهند سرشان را از 
گوشی بیرون بیاورند باید معادله را بهم زد و گفت اگر من 
نباشم تو قرار است چکار کنی و این را امتحان کرد واقعا 
برای افرادی که اینقدر به گوشی وابسته اند افراد خانواده 
اهمیت دارند؟ باید گاهی اوقات این موضوع را با عوض 

کردن مسیر امتحان کرد. 

افزایش ساعات باهم بودن 
کارشناس آسیب های اجتماعی بهزیستی از راهکارهای ترک اعتیاد به اینترنت می گوید

ایجاد مقررات در منزل 
،افزایش ساعات باهم بودن 

بیرون از منزل،محدود کردن 
ساعات استفاده از اینترنت در 

منزل،بالک کردن مزاحم ها،پاک 
کردن برخی نرم افزارها و گام به 

گام کم کردن استفاده از شبکه 
های اجتماعی و در آخر ارتباط با 

مشاور می تواند پاسخگو باشد
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باید بدانیم که چطور باید از این 
شبکه ها بهره برد تا ضربه ای به 
خود و زندگی مان وارد نشود. با 
مطالعه،با صحبت کردن با افراد 

متخصص و نظم داشتن در کارها 
و زندگی.  وگرنه اگر تمام زندگی 
ما را فضای محازی احاطه کند آن 

وقت است که آسیب های آن 
بیشتر از حسن های آن می شود

استفاده از شبکه های اجتماعی مهارت می خواهد
گفتگو با شادی ضابط عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در خصوص شبکه های اجتماعی 

این روزها هنگام استفاده از مویابل و چرخ زدن در شبکه 
های اجتماعی بارها این جمله را شنیده ایم که فرهنگ 
استفاده از شبکه های اجتماعی را نداریم. برخی از سواد 
رسانه ای حرف می زنند و برخی از فرهنگ استفاده از 
ارتباطی  ابزارهای  از  باید  اینکه چگونه  فضای مجازی. 
استفاده کرد تا به جای تبدیل به آسیب به فرصت هایی 
تبدیل شود که باعث موفقیت در کار و زندگی شود را با 
شادی ضابط عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یزد در میان 
گذاشتیم. او که دکترای ارتباطات دارد جزو آندسته آدم 
هایی است که حسن های شبکه های اجتماعی را بیشتر 
از معایبش می داند البته در صورتی که افراد به آن درجه از 
مهارت و بلوغ رسانه ای در استفاده از شبکه ها رسیده باشند. 
با این مدرس دانشگاه و صاحب نظر به گفتگو نشستیم که 

نتیجه ان را در زیر می خوانید:

خانم ضابط به نظر شما چرا مى گویند شبکه 
اما  است  آمده  مردم  دربین  اجتماعى  های 

فرهنگ استفاده از آن نیامده؟
من اصال موافق این حرف نیستم و بنظرم غلط است 
که بگوییم اینترنت آمده اما فرهنگش نیامده. استفاده از 
تکنولوژی در کشور ما ریشه در فرهنگ ما دارد. ما طبق 
فرهنگ خودمان داریم از اینترنت و شبکه های اجتماعی 
استفاده می کنیم. وقتی یک تکنولوژی دیگری هم بیاید ما 
باز مطابق فرهنگ خودمان با آن برخورد می کنیم. به عنوان 
مثال تلگرام می آید و ما پیام هایی را در آن دریافت می 
کنیم بعد بدون بررسی و اطالع از صحت آن، پیام را پخش 
میاین ریشه در عادات فردي آن شخص دارد که شایعات یا 
اطالعاتي را که به دست آورده به راحتي در اطرافش پخش 
میکند، زماني که اینترنت نبود به صورت شفاهي پخش مي 
کرد و حاال که اینترنت امده در فضاي مجازي پخش مي 
کند. . بنظر شما وقتی ماشین جدیدی وارد کشور می شود 
فرهنگ استفاده از آن ماشین هم همراهش می آید؟ نه ما 

طبق فرهنگ و قوانین خودمان رانندگی می کنیم. 

یعنى مى گویید در خارج از کشور این گونه موارد 
در شبکه های اجتماعى نیست؟

البته که هست ولی در آنجا قانون های محکمی برای شبکه 
های اجتماعی وجود دارد ولی در کشور ما قوانین خاصی 
جهت برخورد با این معضالت نیست.عالوه بر آن باید 
فرهنگ پایه را درست شود یعنی قانون گذار،جامعه مدنی 
و دولت وارد صحنه شوند با تبلیغ در رسانه ها  به شکل 
گیري فرهنگ درست استفاده از تکنولو ژي هاي دیجیتال 

اطالعاتي و ارتباطي کمک کنند .

آیا سواد رسانه ای به معنى چگونگى استفاده از 
ابزارهای ارتباطى است؟

نه سواد رسانه ای به اینکه چگونه استفاده کنیم معنا نمی 
دهد. سواد رسانه ای یعنی آدم ها وقتی با تکنولوژی روبرو 
می شوند قدرت تشخیص و نقد محتوایی که با آن روبرو 
می شوند را داشته باشند. مخاطب بداند محتوایی که به 
خوردش می دهند چیست. مثال بداند این مطلب زن 
ستیزانه است و این یکی فقط یک تبلیغ سیاسی است. 
آدم ها باید بتوانند محتوای رسانه ای را تجزیه و تحلیل 
کنند با آن مخالفت کنند،آن را نقد کنند بدانند منبع آن 
خبر کجاست و چشم بسته هرچیزی که در شبکه ها 
دیدند را قبول و منتشر نکنند. چطور سواد رسانه ای در 

فرد ایجاد می شود؟

و  مجازی  های  شبکه  از  زیاد  استفاده  با  آیا 
کسب تجربه، سواد رسانه ای هم به دنبال آن 

خواهد آمد؟
بستگی دارد چون همه افراد در یک شرایط بزرگ نشده 
اند. گاهی در گروه ها وقتی به یک فرد اطالعات دقیقی 
می دهی آگاه می شود و دنبال آگاهی و اطالعات هم 
می گردد اما بعضی ها مقاومت می کنند و سال ها همان 
رفتاری را در استفاده از تکنولوژی دارند که از همان ابتدا 
داشته اند. عکس العمل افراد متفاوت است و نمی توان 
تکنولوژی  برابر  در  را  آنها  مهارت  زیاد،  استفاده  گفت 

افزایش می دهد. 

بنظر شما حسن های شبکه های اجتماعى 
بیشتر از معایب آن است چرا؟

من از نظر ارتباطی نگاه می کنم چون می بینم که چقدر 
دامنه ارتباطات افراد برای ، آشنایي با افراد هم فکر و 
تشکیل حلقه هاي دوستي و همفکري یا ایجاد نهادهاي 
مدني ،ازدواج،اشتغال و خیلی چیزهای دیگر زیاد شده 
است. چون این شبکه ها ارتباطات را سریع کرده آدم 
ها به هم نزدیک شده اند و دوست یابی،انجام دادن کار 
علمی،پیدا کردن کسانی که با تو هم عقیده اند و حتی 
پیدا کردن شغل در فضای مجازی دارد صورت می گیرد. 
الیک شدن یا تشویق دیگري را دریافت کردن  می تواند 

استعدادهای افراد را شکوفا کند به عبارتی بازشناسایی 
دیگری آرام آرام این حس را به آن ها می دهد که می 
توانند انسان مثمرثمری باشند. من خیلی از افراد را دیده 
ام که از طریق بازشناسایی دیگران موفق شده اند،کتاب 
چاپ کرده اند . چون بازشناسایی توسط دیگران به ما می 
قبوالند که مثال قلم خیلی خوبی داری،می توانی خوب 
نقد کنی، می توانی خیلی خوب با دیگران حرف بزنی و 

خیلی موارد دیگر. 

اما در کنارش آن ها را از خانواده و رابطه های 
اجتماعى دورتر نمى کند؟

اگر مهارت استفاده از شبکه ها و توانایي محدود کردن 
زمان استفاده و معتاد نشدن را داشته باشد نه. به هرحال 
ما باید رفتارهایمان را کنترل کنیم. با مطالعه با صحبت 
کردن با افراد متخصص و نظم داشتن در کارها و زندگی 
بدانیم که چطور باید از این شبکه ها بهره برد تا ضربه ای 
به خود و زندگی مان وارد نشود. وگرنه اگر تمام زندگی 
ما را فضای محازی احاطه کند آن وقت است که آسیب 
های آن بیشتر از حسن های آن می شود. تجاوز به حریم 
خصوصی دیگران،راحت توهین کردن به دیگران،رابطه 
های پنهانی و خیانت و خطراتی که کودکان را تهدید 
می کند از آسیب های جدی شبکه های اجتماعی به 

شمار می رود. 

سمانه مالزینلى
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نشـریه تخصصى اجتماعـى

شیوه های مقابله
 با آسیب های

 شبکه های اجتماعی مجازی

با رشد رسانه های نوین، جهاد وارد عصر دوم رسانه ها 
شده است که برخالف دوره مدرن و عصر نخست، آینده 
آن به طور کامل قابل پیش بینی نیست، زیرا در عصر دوم 
رسانه ها که در آن بحث رسانه های الکترونیک جدید، 
حاکمیت دارند و اطالعات حرف آخر را می زنند، پدیده ها 
کمتر قابل پیش بینی اند. رسانه های نوین دارای آسیب 
های بسیار مهم روانی و سیاسی است که می توانند، 
زمینه و بستر مناسبی را برای جنگ نرم ایجاد کنند. در 
مورد آسیب های روانی شبکه های اجتماعی، می توان به 

موارد ذیل اشاره کرد:
1- کاهش احساسات: به دلیل اینکه اغلب ارتباطات در 
این فضا، به صورت نوشتاری است، اغلب فاقد احساسی 
است که در فضای واقعی، از طریق قدم زدن، سخن 
امکانات  وجود  با  افراد  آید.  می  به دست  و…  گفتن 
ارتباطی در فضای مجازی، دیگر اهمیتی به کیفیت روابط 
نمی دهند و این مسئله، به کاهش بیشتر احساسات منجر 

می شود.
2- متن گرایی: علی رغم امکانات چند رسانه ای موجود 
در فضای مجازی، هنوز هم قسمت عمده ای از ارتباطات 
در فضای مجازی را ارتباطات متنی در قالب ایمیل و چت 
تشکیل می دهد. ارتباطات متنی می تواند شکل جدیدی 

از هویت مجازی را شکل دهد.
3- انعطاف پذیری هویتی: افراد در فضای مجازی، به 
دلیل نبود راهنماهای چهره ای، می توانند بازنمایی های 

متفاوتی از خود ارائه دهند.
4- دریافت های جایگزین: در ارتباطات مجازی، شما می 
توانید دیوارها را بشکنید، به حوزه خصوصی دیگران وارد 
شوید و حرف هایی را که حاضر نیستند، در ارتباط چهره 

به چهره به شما بگویند، بشنوید.
عالوه بر آسیب های جدی شبکه های اجتماعی مجازی 
در بعد روانی که به انعطاف پذیری هویتی و شکل گیری 
هویت های مجازی جدید منجر می گردد، مهم ترین 
اطالعاتی،  ارتباطی-  های  فناوری  سیاسی  تأثیرات 
و  اطالعات سیاسی  اشاعه  ملی،  تضعیف دولت های 

کاهش مشارکت سیاسی افراد و گروه هاست.
دول غربی، ماهرانه با استفاده از امکانات تکنولوژی و 
ارتباطات، مانند اینترنت، سایت های انتقادی را علیه یک 
دولت سازمان می دهند. پیام های کوتاه را از طریق تلفن 
های همراه رد و بدل می کنند و مرتب قرارهای جدیدی 

می گذارند.
آسیب مهم دیگر رسانه های نوین، تأثیر بر افکار عمومی 
و بسیج آن است. به گونه ای که به واسطه این رسانه ها، 
نوعی فضای عمومی شکل می گیرد و بسیاری افراد، بی 
آن که یکدیگر را ببینند و تبادل نظر کنند، مانند یکدیگر فکر 
و در نتیجه مانند یکدیگر نیز عمل می کنند. بر این اساس، 
از طریق تولید پیام، شعار و اندیشه، به شیوه ای هنری و از 
طریق تصویر، گرافیک، صدا و موسیقی، تصورات دستکاری 
و بسیج می شوند و در نهایت فعالیت سیاسی، این امکان را 

می یابد که با زندگی روزمره آمیخته شود.

در این صورت دیگر مانند گذشته، نیازی نیست که برای 
تبدیل افکار عمومی به نیروی اجتماعی و تغییر اوضاع 
سیاسی، به اهرمی مانند حزب سیاسی متوسل شد و اگر 
این تغییر در افکار عمومی پیدا شود، مردم در مواقع مهم 
تاریخی، خود راه را باز می کنند و احتیاجی به اعمال نیرو، 

فشار و زور از طریق اهرم های جدا از مردم وجود ندارد.
افزون بر این، استفاده جنبش های اجتماعی جدید، از 
دیگری  جدی  آسیب  مجازی،  اجتماعی  های  شبکه 
را برای دولت ها به همراه داشته است. جنبش های 
اجتماعی جدید و هویت های دگرخواهانه، از مهم ترین 
جنبه های نرم افزاری تهدید امنیت ملی هستند. جنبش 
های نوین کنونی، اهمیت بیشتر را به هویت داده و در 
برابر اشکال جدید سلطه و طرد مقاومت می کنند. این 
جدید  اشکال  با  تا  دارند،  ها همچنین تالش  جنبش 
تکنولوژی های ارتباطی و تغییرات اجتماعی، سیاسی و 

فرهنگی سازگار شوند.
شبکه های اجتماعى:

شبکه های  اجتماعی،  رسانه های  مهمترین  از  یکی 
زنجیره ای  مجازی  اجتماعی  شبکه  است.  اجتماعی 
از ارتباطات و گروه های شبکه اجتماعی یا حضور غیر 
فیزیکی افراد در یک محل مجازی است. شبکه های 
اجتماعی به مثابه راه های مختلفی می مانند که مردم در 
زمان عبور از آن می توانند در مورد مسائل مختلف باهم 
صحبت کنند، اطالعات عمومی یا خصوصی خود را در 
قالب های مختلف اعم از عکس، ویدئو، واژه ها، دست 
نوشته و .... با فرد خاص یا گروه خاصی به نمایش و 
اشتراک بگذارند. اخیراً بحث ارتباط شبکه های اجتماعی 
با آموزش مورد توجه متخصصین و کارشناسان آموزش 

الکترونیکی قرار گرفته است.
فضای مجازی:

درونی  ارتباطات  از  مجموعه هایی  به  سایبر  فضای 
انسان ها از طریق کامپیوتر و وسایل مخابراتی بدون در 
نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می شود. یک سیستم 
آنالین، نمونه ای از فضای سایبر است که کاربران آن 
می توانند از طریق ایمیل با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. 
فضای مجازی، مکان های مجازی هستند که در آن ها 
افراد با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و این ارتباط توسط 
فناوری های اینترنتی ممکن شده است. به بیان دیگر، 
فضای سایبر یا مجازی محیط الکترونیکی واقعی است 
که ارتباطات انسانی به شیوه ای سریع، فراتر از مرزهای 
جغرافیایی و با ابزار خاص خود در آن زنده و مستقیم 

روی می دهد.
ویژگى های شبکه های اجتماعى مجازی :

1ـ جهانی و فرامرزی بودن : از ویژگی های منحصر به 
فردی که فضای سایبر را از دیگر رسانه ها ممتاز می سازد، 
جهانی بودن آن است. هر فردی در دو نقطه از جهان 
می تواند از طریق آن به آسانی به جدیدترین اطالعات 
از  نتوانسته  تاکنون  جغرافیایی  مرزهای  یابد.  دست 
گسترش روزافزون فضای سایبر جلوگیری کند. از این رو، 
هر نوع فیلتر و مرزبندی در برابر آن بسیار دشوار می نماید.

2ـ دستیابی آسان به آخرین اطالعات : چنانچه بخواهید 

به آخرین مقاله، کتاب و یا خبری که در زمینه تخصصی 
در سطح جهان منتشر شده، دست یابید، ساده ترین و 

سریع ترین راه استفاده از فضای سایبر است.
3ـ جذابیت و تنوع : رسانه ها از فیلم، عکس، متن و یا هر 
هنر دیگری برای جذاب کردن خویش استفاده می کنند 
و این ابزارها در فضای سایبر قابل دستیابی است به ویژه 
آنگاه که هیچ نظارت و فیلتری توان محدود کردنش را 
نداشته باشد. از ویژگی های منحصر به فردی که در تنوع و 
جذابیت فضای سایبر تأثیر بسزایی دارد، مشتری محوری 
محض است. در متون نوشتاری ارتباطی تنگاتنگ میان 
خوانندگان و نویسندگان وجود دارد که خواننده به راحتی 
می تواند نظر خود را با شخص نویسنده در میان بگذارد. 
از سوی دیگر، امکان نظر سنجی و ارزیابی در این فضا 
بسیار آسان تر و روزآمدتر است و این توانایی را به داده 
محصوالت  کنندگان  عرضه  و  فروشندگان  پردازان، 
اینترنتی می دهد که از آخرین خواسته های مشتریان و 

مخاطبان خود مطلع گردند.
4ـ آزادی اطالعات و ارتباطات : معنای واقعی آزادی 
اطالعات در فضای سایبر محقق شده است. از این رو، 
شما هر نوع اطالعاتی را که بخواهید اعم از فرهنگی، 
سیاسی و اقتصادی، بدون محدودیت های حاکم بر دیگر 
رسانه ها در فضای سایبر قابل دسترسی است. آزادی 
ارتباطی نیز از ویژگی های دیگر فضای مجازی است که 

در دیگر وسایل ارتباطی تا این حد قابل دستیابی نیست.
خصوصیات و عملکرد شبکه های اجتماعی:

ایمیل،  نویسی،  وبالگ  چت،  مانند  خدمات  ارایه  1ـ 
پیام های فوری، ویدئو، اشتراک گذاری فایل، اشتراک 

گذاری عکس و غیره
2ـ ساخت یک پایگاه داده از کاربران که باعث می شود 
تا کاربران دوستان خود را بیابند در عین حال اجتماعات 

مختلفی هم شکل می گیرند.
3ـ آزاد و بدون هزینه هستند.

4ـ به اشتراک گذاری عالقه مندی ها )دیدگاه های سیاسی 
و یا فعالیت های تجاری، مذهبی، ملیت و مبتنی بر هویت 

و ....(
و  اطالعات  گرفتن  برای  جدید  ترکیب سازی های  5ـ 

ارتباطات از قبیل اتصال به تلفن همراه
6ـ اضافه کردن ویژگی های جدید را براساس نظرات 

کاربران دارند.
7ـ اجازه دادن به کاربران برای دسترسی و تنظیم قوانین 

و حفظ حریم خصوصی
8ـ ایجاد جوامع و گروه های مختلف

9ـ فراهم کردن زمینه ای برای مالقات با افراد غریبه یا 
کسانی که به زمینه های مختلف مورد نظر افراد، نزدیک 

هستند.

شبکه های  منفی  اثرات  و  پیامدها  خالصه،  طور  به 
اجتماعی مجازی بر فرد و خانواده عبارتند از:

1ـ شکل گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار کذب
2ـ تبلیغات ضد دینی و القای شبهات در عقاید افراد

3ـ نقض حریم خصوصی افراد
4ـ انزوا و دور ماندن از محیط های واقعی اجتماع

5ـ تأثیرات منفی رفتاری که فرد با عضویت در هر شبکه 
اجتماعی درگیر نوع خاصی از فرهنگ ارتباطاتی می شود 
نظیر برخورد، تکیه کالم، اصطالحات مخصوص، رفتار، 

تیپ شخصیتی و ظاهری و ...
ـ مصنوعی شدن ارتباطات و از بین رفتن روابط صحیح  6

اجتماعی
7ـ تضعیف نهاد خانواده و صله رحم

8ـ بی هویتی ، بحران هویت و اختالل شخصیت در بین 
نوجوانان و جوانان

9ـ جرأت و جسارت ارتکاب جرم به خاطر ناشناخته بودن 
در محیط سایبری

10ـ اعتیاد رفتاری به اینترنت، چت و شبکه های اجتماعی 
افسردگی، اضطراب، بی خوابی، کاهش  آن  نتیجه  که 
روابط اجتماعی با اطرافیان، انزوا، مختل شدن فعالیتهای 

روزمره، رها کردن شغل )بیکاری( و ... است.
11ـ فریب و بهره کشی جنسی

از  آنها  فاصله گرفتن  و  تلف شدن وقت جوانان  12ـ 
واقعیت

13ـ سوء استفاده از پروفایل ها و سایت های دوست یابی
14ـ آسیب های سوء استفاده از اطالعات داخل رایانه های 

خصوصی مردم
15ـ دوستی های بدون مرز و ضابطه

عموم  دسترس  در  مبتذل  فایل های  دادن  قرار  16ـ 
کاربران

17ـ انتقال هنجارها و نرم های ارزشی و اخالقی غربی
و  اینترنت  به  فکری  و  روانی  شدید  وابستگی  18ـ 

شبکه های اجتماعی
عصبی،  فشارهای  قبیل  از  جسمانی  آسیب های  19ـ 

چاقی، انزوا، چشم درد و ...
و  اینترنت  ورود  با  عاطفی:  و  فکری  گسست  20ـ 
شبکه های اجتماعی به درون خانواده ها بین والدین و 
فرزندان جدایی فکری، عاطفی و فیزیکی رخ می دهد 
و  محسوس  تأثیرات  فناوری  کننده  خیره  پیشرفت  و 
نامحسوس زیادی را بر زندگی خانواده ها به ویژه دختران 

و بانوان گذاشته است.
21ـ تهدید بنیان های خانواده و نارضایتی های خانوادگی 
مانند افزایش سن ازدواج، تجّرد جوانان، طالق، فرار از 
منزل، فحشا، سردی روابط زن و شوهر و سایر مسایل و 

مشکالت خانوادگی ...

حمید قامت بلند 
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مضر بودن یا نبودن
درباره مزایا و معایب شبکه های اجتماعی 

مطمئنا چه شما معتاد به شبکه های اجتماعی یا یک کاربر 
ساده باشید و یا حتی کسی که تازه به فکر استفاده از این 
شبکه ها افتاده است؛ سواالتی در خصوص مزایا و معایب 
شبکه های اجتماعی دارید. مثال، آیا این شبکه ها بهره 
وری انسان را باالتر می برد و یا فقط وقت گران بهای او 
را هدر می دهد؟ این شبکه ها به چه میزان امن هستند؟ 
بیایید پیش از آن که بر روی این شبکه ها  – چه از 
لحاظ مالی و چه از لحاظ زمانی – سرمایه گذاری زیادی 
کنید از مزایای آن ها در مقابل معایبشان آگاه شوید. در 
این مقاله آنچه که برای یک تصمیم آگاهانه باید بدانید، 

بیان شده است.
مزایای شبکه های اجتماعى

1. ارتباط جهانى
مهم نیست که شما به دنبال یکی از هم کالسی های 
سابق خود باشید یا معلم اول دبستانتان، هیچ راهی سریع 
تر و آسان تر از شبکه های اجتماعی نیست. میشود گفت 
که فیس بوک، توییتر، لینکدین و مای اسپیس تقریبا 
شناخته ترین شبکه های اجتماعی هستند و البته وبسایت 
های جدید دیگری نیز هستند که به این کار اختصاص 
دارند. به وسیله این وبسایت ها افراد می توانند دوستان 
جدید پیدا کنند. روابط دوستانه و تجاری خود را گسترش 

دهند و با دیگران آشنا شوند.
2. اشتراک عالیق

وقتی که شما در یک شبکه اجتماعی عضو می شوید؛ می 
توانید افرادی که سلیقه شان شبیه به خودتان است را در 
کنار خود بیاورید و شبکه ای از این افراد در اطراف خود 
بسازید. برای مثال، اگر شما طرفدار شطرنج هستید و یا 
به کتاب عالقه دارید؛ می توانید که افرادی که سلیقه ای 
مشابه با شما دارند را پیدا کنید و با آنان به تبادل اطالعات 
بپردازید. چون شما به جای دنیای واقعی در یک دنیای 
مجازی کار می کنید این فرصت را دارید که در گروه و 
اجتماعات بیشتری عضو شوید. با این شبکه ها شما در 
هر زمان که به اینترنت دسترسی پیدا کنید می توانید 

دوستانتان را مالقات کنید.
3. اشتراک لحظه ای اطالعات 

بسیاری از شبکه های اجتماعی قابلیت پیام دادن لحظه 
ای دارند. این قابلیت به این معناست که شما می توانید 
این  را منتقل کنید.  با یک چت اطالعات  بی درنگ 
قابلیتی کاربردی برای معلمین است تا بتوانند گفت و گو 
در کالس درس را تسهیل ببخشند. یک پژوهش نشان 
می دهد که شبکه های اجتماعی می توانند یک ابزار 
موثر برای دانش آموزان برای خود آموزی آنالین باشند. 
به عالوه، اینترنت یک کتاب آنالین نامحدود است. دیگر 
الزم نیست که دانش آموزان همزمان چندین کتاب از 
کتابخانه قرض بگیرند و با استفاده از اینترنت می توانند 
بسیاری از اطالعات مورد نیازشان را بدست آورند.مدرسه 
تنها جایی نیست که اشتراک سریع اطالعات می تواند 
موثر باشد. مدیران و تاجران نیز در مالقات ها و کنفرانس 
هایشان می توانند از شبکه های اجتماعی جهت ارائه 
با مشتریانش  ارتباط  و  به شرکت کنندگان  اطالعات 

استفاده کنند.
4. تبلیغات رایگان

اگر شما دارای یک شرکت خصوصی هستید و نیازمند 
یا کاالی خود بر سر زبان  این هستید که خدمات و 
بیاندازید، راهی بهتر از فرستادن پیامتان از طریق شبکه 
های اجتماعی به میلیون ها انسان ندارید. مزیت اصلی 
این نوع تبلیغ رایگان بودن آن است. شما می توانید یک 

کاال، سرویس یا یک ایده را ترویج دهید زیرا شما در این 
کار هیچ محدودیتی به جز زمان ندارید.

5. سرعت باالی انتشار اخبار
شبکه های اجتماعی انقالبی در زمینه سرعت بخشیدن 
در انتقال اخبار هستند. بسیاری از خبرگذاری ها، امروزه در 
شبکه هایی همچون توییتر، یوتیوب و فیس بوک فعالیت 
دارند و اخبار را با سرعت باالیی انتقال می دهند. یک 
فرد به راحتی و تنها با خواندن تیتر های اصلی مطالب 
در این سایت ها می تواند از اخبار روز دنیا اطالع پیدا 
کند. این موضوع باعث شده است کهاخبار به وسیله ها 
صدها شبکه اجتماعی بی درنگ و فوری به سراسر دنیا 

منتشر شوند.
معایب شبکه های اجتماعى

1. در معرض خطر قرار گرفتن روابط چهره به چهره
بزرگترین مزیت شبکه های اجتماعی دارای یک عارضه 
جانبی منفی است که آن را به مهم ترین عیب این شبکه 
ها تبدیل کرده است. این شبکه ها روابط چهره به چهره 
اجتماعی را کاهش و یا به کل از بین می برند. زیرا شبکه 
های اجتماعی به نوعی استقالل و آزادی به وجود می 
آورند و افراد می توانند یک دنیای فانتزی برای خود 

ساخته و وانمود کنند که فرد دیگری هستند.
نه گفتن، گستاخ بودن و بی توجهی به افراد وقتی که رو 
در رو با آن ها در ارتباط هستید سخت است. اما این کار 
ها در شبکه های مجازی به طرز اعجاب انگیزی آسان 
 Unfollow است؛ شما به راحتی می توانید یک فرد را
کنید.  خود حذف  دوستان  لیست  از  و  کرده  بالک  یا 
متاسفانه این قابلیت شبکه های اجتماعی مانع از آن می 
شود که افراد یاد بگیرند در دنیای واقعی چگونه مشکالت 
خود را حل کنند و این موضوع می تواند توانایی های افراد 

را در زمینه های اجتماعی پایین بیاورد.
در این رابطه، نوجوانان در معرض خطر بیشتری هستند، 
چراکه آنان در سنین یادگیری نحوه ارتباط با دیگران و 

ساختن گروه های دوستی قرار دارند. گزارشی از انجمن 
ملی مدارس نشان می دهد که کودکانی در این گروه 
سنی که از کاربران شبکه های اجتماعی هستند روزانه 
41% از زمان خود را صرف فرستادن پیام می کنند در 
حالی که باید این وقت را صرف روابط رو در رو با هم 
ساالن خود و تقویت مهارت های ضروری برای موفقیت 

در آینده کنند.
2. مزاحمت های سایبری و جرایم علیه کودکان

در  را  افراد  تواند  اجتماعی می  از شبکه های  استفاده 
معرض آزار و اذیت و ارتباطات نامناسب با دیگران قرار 
دهد. با اینکه والدین محتوای اینترنت را برای اعضای 
خانواده ی خود فیلتر می کنند اما با این حال باز هم 
کودکان در معرض آزار های جنسی و محتوای های 

نامناسب هستند.
3. جعل هویت و کاله برداری

چه خوشتان بیاید چه نه، اطالعاتی که شما بر روی 
اینترنت می فرستید می تواند در دسترس هرکسی که به 
اندازه کافی باهوش و زیرک باشد قرار بگیرد . اکثر سارقان 
تنها به مقدار کمی  اطالعاتی ضروری از شما نیاز دارند تا 
با جعل هویت تان، زندگی شما را به کابوس تبدیل کنند. 

4. اتالف کننده زمان
گزارشی در Nielsen نشان می دهد که شبکه های 
اجتماعی یکی از بزرگترین ابزارهای اتالف کننده وقت 
هستند بطوریکه 17 % از زمان استفاده از اینترنت را بدون 
هیچ گونه بهره وری به خود اختصاص می دهند. گرچه 
بخشی از این زمان صرف انجام کارهای مهم تجاری، 
اجتماعی و حرفه ای می شود. البته صرف نظر کردن از 
بازی ها، چت و دیگر کارهای غیر ضروری و اتالف کننده 

های وقت کار آسانی است. 
5. به خطر افتادن حریم شخصى

به حریم خصوصی شما تجاوز  اجتماعی  شبکه های 
کرده و اطالعات شخصی تان را به شرکت های مختلف 

می فروشند. آیا تا به حال در فیس بوک نظری داده اید 
و به تبلیغاتی که مربوط به پست شماست دقت کرده 
اید؟ فیس بوک در سال 2011 میزان 3.8 میلیارد دالر 
از همین راه کسب درآمد کرده است. این میزان برای یک 
سایت رایگان بد نیست. پس فیس بوک و شبکه های 
اجتماعی دیگر، از چه راهی باید درآمد زایی کنند؟ آنها 
درآمد خود  را از طریق فروش تبلیغاتی که به طور خاص 
هدف گذاری شده اند کسب می کنند. در شبکه های 
اجتماعی وبسایت کاال نیست بلکه کاربرانش کاال هستند. 
این سایت ها از طریق فهمیدن کلمات کلیدی جست و 
جو شده، عادت های مرور اینترنت و دیگر اطالعاتی که 
در کامپیوتر و یا پروفایل شما ذخیره شده است؛ تبلیغاتی 
اختصاصی برای شما ارائه می دهند. در همین حال ممکن 
است شما به سایت اجازه دهید تا اطالعات تان را با منابع 
خارجی به اشتراک بگذارد؛ بدون اینکه تنظیماتی بری غیر 

فعال کردن این موضوع وجود داشته باشد. 
مضر بودن یا نبودن

از آنجایی که استفاده از شبکه های اجتماعی هنوز نسبتا 
یک فعالیت نو پاست؛ نمی توان فهمید که این شبکه ها 
مضر هستند یا خیر. مانند بقیه ی فعالیت های آنالین و 
کلوپ های اجتماعی، انجام کارهایی چون تکالیف منزل 
از طریق این شبکه ها می تواند ایده خوبی باشد اما باید 
آگاه باشید که در حال پا گذاشتن در چه مسیری هستید. 
دانستن شرایط استفاده، قوانین و مقررات می تواند شما را 

در زمینه امنیت و حریم شخصی آگاه کند.
به فکر ایمنی و سالمت خود باشید و هرگز چیزی را به 
خاطر اینکه رایج است و یا همه دوستان تان در آن عضو 
هستند؛ قبول نکنید.در جمع بندی خوبی ها و بدی های 
شبکه های اجتماعی، باید بگوییم بهتر است از این شبکه 
ها با احتیاط و داشتن اطالعات کافی استفاده کنید؛ چراکه 
در نظر نگرفتن این دو فاکتور می تواند نتایج ویرانگری 

به دنبال داشته باشد.
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نشـریه تخصصى اجتماعـى

خوب می دانیم که زندگی دیجیتالی تقریبا روی تمام 
زندگی ما سایه انداخته است.کار،اینترنت،خواب،اینترن

سلفی،اینترنت  گوشی،عکس  کردن  ت،مهمانی،چک 
وووووووو اگر به کسی بگویی من گوشی هوشمند ندارم 
یا در شبکه های اجتماعی نیستم حرفت را باور نمی کنند. 
اگر عکس هایمان جایش به غیر از گالری گوشیمان در 
یک آلبوم کاغذی ورق می خورد می توانیم ادعا کنیم ما 
آنقدرها هم وابسته به موبایل نیستیم. یا وقتی از خواب 
بیدار می شویم و می توانیم اول با خیال راحت صبحانه 
خورده و چند صفحه ای از کتاب نخوانده امان را ورق 

بزنیم وبعد به سراغ موبایل برویم هم همینطور. 
روزی  مجازی؟  های  شبکه  و  موبایل  اینقدر  چرا 
چندساعت استفاده می کنی؟ وقتی از آن استفاده می 
کنی خانواده از تو شاکی نمی شوند؟ و تو چکار می کنی؟ 
دوست داری محیط خانه چطور باشد تا گوشی را کنار 

بگذاری و به زندگی ات بیشتر توجه کنی؟
افراد  از  اجتماعی  های  شبکه  در  نیز  را  سواالت  این 
پرسیدیم و جواب هایی که خواهید خواند را برای تهیه 
این گزارش گرفتیم. کسانی که تقریبا در طول روز زیاد 
از اینترنت استفاده می کنند از چرایی این استفاده اینگونه 

می گویند:  
گوشی  از  زیاد  چرا  اینکه  ساله:  مجرد 34  اکرم 
استفاده می کنم شاید یک جور پناه آوردن هست واسه 
فرار از دنیای واقعی، چون در دنیای واقعی اونجایی که 
دلم می خواست باشم نیستم. ولی در فضای مجازی 
همه تشویقم می کنند در صورتی که در دنیای واقعی 
همش انتقاده.  و از طرفی تو این شبکه ها همه چیز 
هست شعر،جک،عکس و مهمتر از همه آدم.  ما خیلی 
اهل بیرون رفتن و تفریح نیستیم برا همین زیاد دوست 
دوست  خیلی  ها  شبکه  این  تو  ولی  نداشتم  صمیمی 
پیدا کردم و چندبار هم گروهی رفتیم بیرون.من دنیای 
می  باشی  که  هرجور  چون  میدم  ترجیح  رو  مجازی 
پذیرنت. مامان و بابام هم مدام اعتراض دارن منم میگم 
بچه که نیستم بگین چکار کنم چکار نکنم. یا بهشون 
میگم میرم خونه جدا می گیرم و تنهایی زندگی می کنم. 
عاطفه 32 ساله مجرد،دانشجو: من تو کل روز 5 یا 6 

ساعت از اینترنت استفاده می کنم هم برای ارتباط با 
دوستام و هم استفاده علمی و دانشگاهی. ولی از اون 
هایی نیستم که همش سرشون تو گوشی هست. وقتی 

هم مهمونی میرم اصال از گوشیم استفاده نمی کنم. 
پروین 38 ساله متاهل و دارای سه فرزند: من اگر تو 
خونه خودمون باشم زیاد از موبایلم استفاده می کنم. فقط 
هم محض کنجکاوی تو شبکه مجزی می چرخم. تو 
خوابیدی،نشستی  راحتیه.  سرگرمی  گوشی  از  استفاده 
هرجا هستی می تونی راحت از گوشی استفاده کنی. 
مامانم و شوهرم خیلی اعتراض دارن همیشه. برا همین 
اگه بیرون بریم گوشیمو برنمی دارم ولی تو فضای خونه 

نمی تونم دستم نباشه. 
الهه 29 ساله متاهل: من فقط وقتی مجبور باشم 
گوشیمو میزارم کنار،همش دستمه و خیلی تو فضاهای 
اعتراض همه هم هست و  باعث  مجازی می چرخم. 
صداشون درمیاد. ولی خوب چکار کنم حوصله ام سرمیره. 
به نظر من اگه هروز مهمون داشته باشم یا شوهری داشته 
باشم که به زور گوشی رو از من بگیره من می تونم گوشی 
رو بزارم کنار)با خنده( ولی خداییش اگر مردم تو رفاه باشن 
یا محیط هایی باشه که همش همراه خانواده بریم گردش 
و تفریح کنیم ما هم نمیریم تو اینترنت بچرخیم اصال 
وقت نمی کنیم. باید از خانواده ها این موضوع شروع بشه. 
آرامش خانواده بستگی به تربیت آدم ها داره،تربیت آدم ها 
بستگی به فرهنگ اونها داره و فرهنگ بستگی به محیط  
و رفتار جامعه داره،پس هم خانواده و هم جامعه دخیله. من 
اگر آرامش نداشته باشم و ناراحت باشم نمی تونم با شوهرم 
حرف بزنم یا حتی برم ظرف بشورم پس همش می خوابم 

و گوشیمو دست می گیرم.
تو  هرموقع  من  دختر:  دو  مادر  الهام 36 ساله 
خونه تنها باشم گوشی دستمه،یا وقتی دارم بچه مو می 
خوابونم. فکر می کنم بعضی وقتها مفیده چون ما کمتر 
فامیل و دوستامون رو می بینیم ولی تو تلگرام هروز 
می تونیم باهم حرف بزنیم. مثال شوهر من بیشتر وقتها 
سرکاره یا وقتی میاد خسته هست خوب من چکار کنم 
با دوتا بچه هم که نمیشه بری بیرون تنهایی و بگردی. 
مجبورم اینجوری خودمو سرگرم کنم. مگر قبال زنهای 

خونه دار چکار میکردن می رفتن تو کوچه حرف میزدن. 
خوب پس خیلی فرقی نکرده. چی؟ رابطه چهره به چهره 
داشتن؟ خوب آره ولی تا دلتون بخواد غیبت می کردن 
دیگه. بنظر من تنها بدی اینترنت و این شبکه ها اینکه 
وقت آدمها را خیلی می گیره. ولی دیگه دنیای واقعیه 

چون همه اونجان پس مجازی نیست. 
حسین 35 ساله مجرد: من برا سرگرمی از گوشی 
و این شبکه ها استفاده می کنم. تا وقتی سرکار باشم 
که گوشی دستم نیست چون شغلم جوریه که اصال نمی 
تونم استفاده کنم ولی وقتی بیام خونه همش دستمه. 
بزنم و فکر می کنم کال  با دخترا حرف  دوست دارم 
مردا خوششون میاد اینجوری خودشون رو سرگرم کنن. 
ساعت  روزی 4  من  ساله:  مجرد 32  دانشجو  فهیمه 
تقربیا استفاده می کنم از اینترنت. به ندرت پیش میاد 
که خانواده اعتراض کنن. ولی اگر کردن واقعا متاسف 

می شوم و حق رو به اونها میدم. 
سودابه 19 ساله مجرد: من اگه حوصله ام سر بره 
میام سراغ گوشیم یا اگه کار ضروری داشته باشم. اگر 
حق با پدر و مادرم باشه که وقتی بهم تذکر میدن گوشی 
رو میزارم کنار و به حرف اونها احترام میزارم. ولی اگه 
حق با اونها نبود ناراحت میشم و لج می کنم یا آهنگ 

میزارم و گوش می کنم. 
مهدی 28 ساله متاهل: من بیشتر اوقات چه سرکار 
و چه منزل گوشی دستمه. بخاطر شغلم میخوام از همه 
جا خبر داشته باشم و بیشتر گروه هایی هم که هستم 
کاری هست. من تو دستشویی و حموم هم گوشیمو 
می برم. بیشتر بحث هایی هم که با خانمم می کنیم 
سر همینه که میگه چرا همش سرت تو گوشیه،منم 
خوب نمی دونم وقتی گوشیمو میزارم کنار باید چکار 
کنم. کاری ندارم که تو خونه انجام بدم حرفی هم ندارم 
که با خانمم بزنم. شاید برا 5 دقیقه بزارمش کنار ولی 
دوباره حوصلم سر میره میرم برش می دارم. به خانمم 
هم میگم خوب تو هم برو گوشیتو بردار سرگرم بشی 
اینقدر به من گیر ندی. اونم مدام به میگه معتاد و حرف 
از طالق عاطفی می زنه. دوست دارم بهم گیر نده،غر 

نزنه هروقت خودم خواستم گوشیمو میزارم کنار

من یک وابسته به اینترنت نیستم
وقتی محتوای گفتگو با کاربران شبکه اجتماعی

حرفه ای نداریم
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وقتی محتوای 
حرفه ای نداریم

 

فضای مجازی
 و قدرت گرفتن 
گروه های ضعیف

نمی توان نقش رسانه های نوظهور در رفع مشکالت اجتماعی 
را بی تاثیر دانست.این روزها می توان با توجه به عالقه مندی 
توده مردم  به شبکه های اجتماعی با تولید محتواهای مناسب 
و حرفه ای در راستای رفع معضالت اجتماعی آگاهانه قدم 
براین  از مردم  این روزها خیلی عظیمی  برداشت.در حالیکه 
باورند، این رسانه های نوظهور هستند که باعث افزایش دامن 
گیر آسیب های اجتماعی شده اند،اگرچه در این خصوص هم 
شکی نیست ولی باید ریشه این موضوع را از دید آسیب شناسی 

ارتباطی هم جستجو کرد.
رجوع  عقب  به  کمی  موضوع  این  اهمیت  و  درک  برای 
وقتی »مارشال مک  این مسئله که شاید  ذکر  و  کنم  می 
لوهان«در دهه 60از رشد نامتوازن ارتباطات و از همه مهمتر 
دهکده جهانی بواسطه این رنگ پرنگ ارتباطات حرف می 
زد باید برنامه ریزی و تولید محتوای دقیقی داشتیم تا اینگونه 
ما  برای  اکنون  تهدید،هم  بجای  نوظهور  های  رسانه  این 
فرصت بودند.ولی بازهم دیر نیست ماهی را هروقت از آب 
بگیریم تازه است ،چرا که می توان با ایجاد برخی برنامه های 
ضربتی در حوزه ارتباطات که ضرآب آهنگ تندتر از گذشته 
خواهد بود با عنوان کارهای مانند کمپین سازی، اشاعه و 
ترویج رفع کاستی های و معضالت اجتماعی را یک قذم در 
این خصوص روبه جلوتر، همسان سازی و به گوش مخاطب 

رساند.
البته به اعتقاد کارشناسان ارتباطات،زمانی می توان از رسانه 
های نوظهور در راستای اهداف خود موثرتر از گذشته  قدم 
برداریم که از این کانال های ارتباطی با محتوانی مناسب و 
حرفه ای بهر ه مندی های الزم نیز استفاده شود.باید بپذیریم 

اجتماعی هیچ  آسیب های  کارشناس حوزه  وقتی یک  که 
تولیدات حرفه ای در راستای اهداف آگاهانه حوزه اجتماعی 
و معضالت مرتبط با آن در رسانه های نوظهورندارد چگونه 
می توان انتظار داشت که این کانال های ارتباطی ایندفعه 

برعکس آن عمل نکنند.
در همین سایه ما ،همین دشمن دانا با برنامه ریزی دقیق 
و حرفه ای با تکنیک جذابیت به تولید حرفه ای می پردازد 
اما ما در این  راستا قدم هم برنداشته ایم،پس چگونه انتظار 
داریم که این رسانه های نوظهور به معضالت اجتماعی دامن 
نزنند و یا اینکه با دستور العمل فرارحداقل پیشگیری را داشته 

باشیم.
متاسفانه روی دیگر سخن همانطور که گفته شد در کارهایی 
همچون تولید محتوا برای حوزه اجتماعی تکنیک جذابیت 
دیده نمی شود.امروزه بمباران اطالعات وجود دارد و کارهای 
اطالع رسانی از سوی مخاطب زیاد جدی گرفته نمی شود 
رسانی  اطالع  فقط  نه  آگاه سازی هستیم  بدنبال  اگر  پس 
کنیم.چه  تلقی  مهم  و  را جدی  جذابیت  عنصر  باید  صرف 
بخواهیم چه نخواهیم ،جذابیت بعنوان یک تکنیک مهم می 
توان به صورت ضربتی و چه بسا عمقی در میان مدت و بلند 
مدت  در ذهن مخاطب نقش جدی داشته باشد.این تکنیک 
هم اکنون در الویت جدی دشمن داناست اما سوال اینجاست 
ما که هنوز محتوای حرفه ای تولید نمی کنیم چگونه می 

خواهیم از این تکنیک بهره الزم هم ببریم.
کارهای جدی  یه سری  فکر  به  درآخر سر کمی هم  پس 
آن هم محتوا و تولیدات حرفه ای برای مخاطب و جامعه 

امروزی با تکنیک جذابیت باشیم.

برای سالیان دراز زندگی در دنیایی که می شناخته ایم، به فرهنگ جوامع انسانی شکل داده و 
هر گروه را در جایگاهی مخصوص به خود نشانده. به گونه ای که عده ای برچسب قوی خورده 

و فرادست شده اند و عده ای دیگر برچسب ضعیف و فرودست.
حاال اما چندی است که در کنار آن جهان آشنا، جهان دیگری نیز متولد شده و آرام آرام رشد 
کرده و قد کشیده. جهانی شهره به »مجازی« بودن اما آنچنان واقعی که می توان تاثیرش را 
در عرصه های مختلف به عیان دید. تاثیری که گروهی را به وجد آورده از امکانات جدیدی 
که در اختیارش قرار داده و عده ای را نگران ساخته که این تغییرات تا کجا پیش خواهد رفت 

و کدام عرصه ها را زیر و زبر خواهد ساخت.
دو گونه رفتار را می توان در برابر فضای مجازی شناسایی کرد. یکی رفتار گروههایی که روز 
به روز شیفته تر می شوند و با ولع زیاد بخشی از وقت خود را در این فضا می گذرانند و دیگر 
گروههایی که با نگرانی به جذب روزافزون اعضای جامعه به این فضای خارج از کنترلشان 

نگاه می کنند و با مهر و قهر در جستجوی راههایی برای کنترل بیشتر بر این فضا هستند.
به نظر می رسد سرعت و ابعاد گسترش فضای مجازی به گونه ای است که هر روز تعداد 
بیشتری از جماعت نگران، دستان خود را به عالمت تسلیم باال برده و ناتوانی خود در اعمال 
کنترل بر این فضا را می پذیرند و لحظه به لحظه افراد جدیدی از کسانی که در دنیای واقعی 
امکان چندانی برای کنشگری نداشتند، ردای شهروندی فضای مجازی را پوشیده و در این 
فضا کنشگر می شوند و به دور از کنترل صاحب قدرتان سیاست و اجتماع و اقتصاد، برای خود 
برو بیایی به هم می زنند و نقش آفرین می شوند. همین چند روز پیش بود که گردامدن چند 
هزار نفری نوجوانان دانش آموز پایتخت، به بهانه پایان امتحانات حیرت آفرین شد و بزرگترها 

را انگشت به دهان گذاشت که این بچه ها چنین توانی را برای سازماندهی از کجا آورده اند!
با فضای مجازی، دنیایی به موازات دنیای زیسته ما ساخته شده که مالکهای قدرت و برتری 
در آن متفاوت است. در این دنیای موازی نه بزرگساالن بر جوانان و نوجوانان، نه مردان بر 
زنان، نه طبقات فرادست بر طبقات فرودست، نه هواداران فالن ایدئولوژی سیاسی یا مذهبی 
بر سایرین برتری ندارند و همین می شود عامل کشیده شدن گروههای ضعیفتر دنیای واقعی 
به سوی دنیای مجازی تا جایی دیگر و به دور عواملی که آنها را ضعیف داشته بود، خود را 

شکوفا سازند و عرصه ای برای ابراز وجود بیابند.
واقعیت این است که آنچه از آن به جهان مجازی یا موازی تعبیر میکنیم، نه مجازی است و 
نه موازی. بلکه تداومی است از همین جهان و بخشی از آن که روز به روز به مدد کاربرانش 
و پیشرفت تکنولوژی فربه تر می شود و اثرگذارتر. بخشی که به موازات فربهی اش، زندگی 
ما و شکل روابط موجود در جهان ما را تغییر می دهد و طبیعی است که همچون هر تغییری 
موافقان و مخالفان خود را دارد. آنها که از این تغییرات سود می برند، آنها که در جامعه جدید 
نیرومندتر از گذشته خواهند بود، از این تغییرات استقبال کرده و با اشتیاق به این فضا پیوسته و 
کارگزار گسترشش می شوند و آنها که در همین دنیای فعلی دست باال را داشته و سامان دهنده 
روابط موجود در جامعه واقعی هستند، طبیعتا تغییرات را به سود خود نیافته و آن را آسیب زننده 

به نظم کنونی می یابند.

امیرترقى نژاد / کارشناس ارشد ارتباطات و رسانه
احمد طالبى / کارشناس ارشد جامعه شناسى
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نشـریه تخصصى اجتماعـى

آیا شما معتاد اینترنتی هستید؟

بیماری های 
اینترنتی

تست های اعتیاد 
به اینترنت

اعتیاد به اینترنت آنقدر جدی و واقعی است که مراکز بازپروری برای آن به وجود آمده است. 
برای این که متوجه شوید معتاد به اینترنت هستید یا نه، به پرسش های زیر جواب دهید:

• آیا از محدود کردن استفاده خود از اینترنت ناتوانید؟
• آیا کار کردن با اینترنت بیشتر وقت آزاد شما را به خود اختصاص می دهد؟

• وقتی دارید با اینترنت کار می کنید، زمان را گم می کنید )متوجه گذشت زمان نمی شوید(؟
• آیا امکاناتی برای خود فراهم می کنید که بیشتر به اینترنت متصل باشید؟

)مثاًل میز رایانه تان را با خوردنی ها و نوشیدنی های فراوان پر می کنید؟(
• آیا به طور دائم رایانه ها و نرم افزارهایتان را ارتقاء می بخشید؟

• آیا چنانچه به هر دلیلی از اتصال به اینترنت بازداشته شوید دچار خشم، افسردگی، ناامیدی، زودرنجی، بی قراری 
یا کج خلقی می گردید؟

• آیا از رایانه تان برای فرار از واقعیت های زندگی استفاده می کنید؟
• آیا به دیگران در مورد میزان استفاده تان از رایانه دروغ می گویید؟
• آیا در دنیای واقعی از لحاظ اجتماعی آدمی تنها و منزوی هستید؟

• آیا هیجانات و احساساتی که از طریق شبکه های اجتماعی، بازی ها و … در اینترنت به دست آورده اید جایگزین 
تجربیات زندگی واقعی شما شده اند؟

• آیا برای استفاده از اینترنت، روابط زندگی واقعی یا کارتان را به مخاطره می اندازید؟
اگر پاسخ شما به حداقل پنج پرسش از پرسش های باال، مثبت باشد بهتر است برای درمان اعتیاد خود به مشاور و 

یا روانشناس آگاه در این زمینه مراجعه کنید.

بعد از ده - پانزده سال مطالعه روانشناسان بر روی عواقب استفاده 
زیاد از اینترنت، مثال درباره موضوعاتی مثل اعتیاد اینترنتی، حاال 
هفته نامه نیوساینتیست نتیجه کار پژوهشگران در رشته های 
مختلف روانشناسی را تحت عنوان »هشت بیماری اینترنتی« 

منتشر کرده است :
عنوان اولین بیماری جستجوی خود است این بیماری برخی از 
مردم و احتماال، بسیاری از جماعت روشنفکر و روزنامه نگار را 
شامل می شود. ظاهرا مبتالیان به این بیماری دائم در اینترنت 
دنبال اسم خودشان می گردند. اینکه چند نفر و از کجا به وبالگ 
یا سایتشان لینک داده اند برای آنها بسیار مهم است و مدام 
کنتور سایتشان را چک می کنند و احتماال از کمبود یا افزایش 

بازدیدکنندگان دچار استرس می شوند.
 خود افشاگری وبالگی مساله دیگری است که محققان آن را یک 
بیماری خوانده اند. گروهی از مردم رازها و اسراری را که معموال 
شخصی و خصوصی قلمداد می شود روی وبالگ هایشان افشا 
می کنند که دامنه اش از عکس های خصوصی گرفته تا روابط 

خصوصی امتداد دارد. 
اینترنت گردی از همه جا، گوگل بازی مفرط، اعتیاد به ویکی پدیا، 
آشغال جمع کنی اینترنتی، دلبستگی به آلبوم عکس افراد ناشناس 
و خود بیمار پنداری اینترنتی، نام بقیه بیماری های اینترنتی است 

که ممکن است نصیب وبگردهای حرفه ای شود.

تستهایی برای مشخص شدن میزان اعتیاد افراد به اینترنت تهیه شده 
است به عنوان نمونه تست اعتیاد به اینترنت )IAT( یکي از معتبرترین 
تست هاي مربوط به سنجش اعتیاد اینترنتي است که توسط دکتر کیمبرلي 
یانگ )Kimberly Young( ابداع شده است. در تست IAT هر 
چه نمره شما بیشتر باشد؛ اعتیاد شما به اینترنت شدیدتر است. نمرات هم 
به ترتیب از یک تا پنج هستند. در این تست سواالتی از این قبیل مطرح 

شده است :
چقدر بیشتر از آنچه قصد دارید؛ در اینترنت مي مانید؟

چقدر به خاطر آنالین ماندن؛ اعضاي خانواده را نادیده  گرفته اید؟
چقدر دیگران از شما به خاطر میزان آنالین بودن تان شاکي هستند؟

چقدر به خاطر اینترنت؛ نمرات و کارهایتان در مدرسه افت کرده است؟
چقدر ایمیل هایتان را پیش از کارهاي ضروري دیگرتان چک مي کنید؟

چقدر عملکرد کاري و بهره وري شما به خاطر اینترنت آسیب دیده است؟
چقدر وقتي کسي هنگام آنالین بودن مزاحم شما مي شود؛ غر مي زنید؛ 

فریاد مي زنید یا عصباني مي شوید؟
چقدر فکر مي کنید که در حالت آفالین حواس پرتي دارید؛ ولي در حالت 

آنالین بهتر هستید؟
چقدر وقتي آنالین هستید این جمله را به کار مي برید: فقط چند دقیقه 

مونده؛ االن میام
چقدر سعي کرده اید از میزان آنالین بودن خود بکاهید و موفق نشده اید؟

پاسخ های این تست به صورت 5 گزینه ای طراحی شده که شامل این 
موارد است :

1- به ندرت 2- گاه گاهي 3- غالبا 4- بکرات 5- همیشه
اگر پاسخ فرد به اکثر سواالت گزینه های 4 و 5 باشد او یک معتاد اینترنتی 

است .

حمید قامت بلند 

حمید قامت بلند 
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مراحل اعتیاد اینترنتی

محدودیت زمانی تعیین کنید

گفته می شود که اعتیاد اینترنتی سه مرحله دارد. تداوم 
استفاده، زیاد شدن ساعت مصرف و مرحله اعتیاد واقعی. 
اعتیاد به اینترنت هم مثل اعتیاد به تماشای تلویزیون، 
کشیدن سیگار، انجام دادن فعالیتی خاص در ابتدا کم 
خطر به نظر می رسد اما به هر حال در صورت بی 
توجهی به آن تبدیل به یک اعتیاد صد در صد واقعی 

می گردد. 
تشخیص اعتیاد به اینترنت

از معمول ترین معیارهای تشخیص اعتیاد به اینترنت 
می توان به مواردی نظیر افت تحصیلی شدید، کاهش 
وزن به علت از بین رفتن نظام تغذیه بدن، باال رفتن 
دامنه تنش های عصبی، کاهش فعالیت های اجتماعی، 
معاشرت با اشخاص یا گروههای بزرگتر، قانون گریزی، 
از  بیش  خشونت  خانواده،  در  پذیری  مسئولیت  عدم 
به  ابتال  رفتاری،  های  عادت  تغییر  پرخاشگری،  حد، 
سردردهای عصبی و ... نام برد که می توان به کمک 
آنها عالئم اعتیاد به اینترنت را در دیگران شناسایی کرد. 

نشانه هایی از اعتیاد اینترنتی 
برای مثال هنگامی که شما نوجوانی را برای خوردن شام 
صدا می زنید و ساعت ها طول می کشد تا رایانه خود 
را خاموش کند باید احتمال داد که این فرد به اینترنت 

معتاد شده است.
را  متمادی  و  طوالنی  زمانهای  که  افرادی  همچنین 
صرف انجام بازیهای رایانه ای کنند یا در گروههای 
بحث اینترنتی شرکت می کنند در شمار افراد آلوده قرار 

می گیرند.
نکته ای که باید به آن توجه جدی شود این است که 
این افراد درست مثل معتادان به مواد مخدر، بعد از مدتی 
و در صورت عدم دسترسی به کامپیوتر و اینترنت دچار 
بیقراری، تحریک پذیری، عصبانیت و احساس نیاز می 

دیگر  فرد  به  فردی  از  این عالئم  البته شدت  شوند. 
متفاوت است. درمان اعتیاد به اینترنت از آنجایی حائز 
اهمیت است که وابستگی به کامپیوتر و بی تفاوتی نسبت 
به دیگران باعث عدم مسئولیت پذیری نسبت به خانواده، 
ازدواج، شغل و سایر مسائل می شود و به همین دلیل 
مشکالت کوچک و بزرگی برای خودشان به وجود می 
آورند که در صورت ادامه این روند، پیش بینی ها آینده 

ای نگران کننده را نشان می دهد.
ویژگى های اعتیاد اینترنتى

مرور بر ادبیات نظري و تجربي پیرامون اعتیاد اینترنتي. 
نشانگر آن است که اعتیاد اینترنتي پدیده اي است که از 

سه ویژگي برخوردار است: 

1. اعتیاد اینترنتي، نوعي اختالل و بي نظمي وسواسي 
است که برخي ویژگیهاي آن مشابه شرایط  آسیب شناسانه 
است. در واقع، زماني مي توان گفت که فرد دچار اعتیاد 
به اینترنت شده است که داراي عالئم خستگي زودرس، 
تنهایي، افسردگي و غیره باشند. افرادي همچون اورزاک 
و یونگ به چنین تعریفي از اعتیاد اینترنتي اعتقاد دارند. 
روشهاي درمان این نوع اعتیاد نیز، رفتار درماني شناختي 

و تقویت درماني انگیزش است. 
2. اعتیاد اینترنتي، نوعي اختالل و بي نظمي رواني است. 
از این دیدگاه زمینه تحقیقي جدیدي تحت عنوان »روان 
درماني اینترنتي« ظهور کرده است. این دیدگاه. معتادان 
اینترنت را به عنوان بیمار مي بیند. روش درمان این نوع 

اعتیاد نیز، تشکیل گروههاي خبري و گروههاي بحث 
است. در این شکل از درمان، اعضاي اختالالت رواني 
مرتبط به هم، نقش یک گروه حمایتي را بازي کرده 
و با ارائه پیشنهادات آن الین و روشهاي برخورد با آن، 
از شدت اعتیاد اینترنتي مي کاهند. افرادي چون استن، 

هانگ و آلسي به چنین دیدگاهي اعتقاد دارند. 
3. اعتیاد اینترنتي نوعي مشکل رفتاري است. دلیل این 
مسئله نیز، وجود یک رابطه قوي بین اعتیاد اینترنتي 
و وابستگي شیمیایي است. مطالعات نشان داده اند که 
افرادي که مشکالت وابستگي شیمیایي دارند، در هفته 
کاربران  تا  اینترنت مي کنند،  را صرف  بیشتري  وقت 

»وابسته غیرشیمیایي«. 
درمان اعتیاد اینترنتى

گفت  باید  نیز  اینترنتی  اعتیاد  ترک  شیوه  مورد  در 
مهمترین راه چاره کنترل کمیت و کیفیت اتصال به 
اینترنت است.  همچنین مقید کردن فرد به برنامه زمان 
اینترنت و بیرون زدن از  بندی شده برای اتصال به 
محیط مذکور از روش های ترک اعتیاد اینترنتی ذکر 
شده است . اما جالب است بدانید که اعتیاد روز افزون 
بسیاري از مردم کره جنوبی و به خصوص جوانان به 
اینترنت موجب شده دولت این کشور اردوهاي ویژه 
اي را براي درمان معتادان اینترنتي برپا کند. این اردو 
 Jump Up Internet Rescue School که
نام دارد از امکانات ویژه اي برخوردار است. جلسات 
مشاوره، کارگاه هاي درماني و تمرینات سخت مشابه با 
اردوگاه هاي نظامي بخشي از برنامه هاي این مدرسه 
است. مدیر این مدرسه معتقد است به علت پیشرفت 
پیش  کشورهم  این  مردم  کره،  در  فناوري  پرشتاب 
ازبسیاري از مردم دیگر نقاط جهان با پیامدهاي منفي 

فناوري مواجه شده اند

1 - قبول کنید که شبکه های اجتماعى وقت 
گیر است

توجه داشته باشید که نخستین گام برای رهایی از این 
مشکل این است که بپذیرید استفاده بیش از حد از این 
شبکه ها، آسیب رسان و تلف کننده وقت است. البته و 
در صورتی که در استفاده بیش از حد از این شبکه ها 
افراط کرده اید و احساس می کنید که معتاد این شبکه 
ها شده اید، نگران نباشید چراکه با سخت کوشی، نظم 
و به کار بردن چند اصل، می توانید بر این اعتیاد خود 

غلبه کنید.
2 - برنامه ریزی مناسب و منطقى داشته 

باشید
بدون شک اگر بخواهید که یک باره ارتباط خودتان را 
با شبکه های اجتماعی قطع کنید، امکان موفقیت شما 
بسیار کم خواهد شد؛ بنابراین بهتر است با تدوین یک 
برنامه ریزی مناسب، تالش کنید تا روز به روز میزان 
فعالیت تان در شبکه های اجتماعی را کاهش دهید تا 
به حد معقول و منطقی برسد. برای رسیدن به این هدف 
بهتر است همیشه فهرستی از کارهایی را که باید انجام 
دهید، همراه تان داشته باشید تا برای حضور در شبکه 

های اجتماعی با مدیریت زمانی بهتری عمل کنید.
کمک  خانواده  همدلى  و  همراهى  از   -  3

بگیرید
در طول مدت زمانی که شما برای قطع وابستگی تان 

به فضای مجازی تالش می کنید، همراهی دیگر 
رسد.  می  نظر  به  ضروری  شما  با  خانواده  اعضای 
خانواده  کنار  در  بودن  برای  فرصتی  هر  از  بنابراین 
استفاده کنید چراکه برای آرامشی که در این فضا به 

دست می آورید، هیچ جایگزینی وجود ندارد.
4 - عضویت خود در گروه ها را محدود کنید

نیازی نیست که به طور مثال در 15 شبکه اجتماعی 
عضو باشید. در واقع حتی نیازی نیست در 2 شبکه 
اجتماعی که کارایی یکسانی دارند عضو شوید؛ به طور 
مثال یا وایبر را انتخاب کنید یا واتس آپ را نه این که 
هر دو را. به احتمال زیاد همین کار، تعداد گروه هایی را 
که در آن ها عضو هستید و زمانی را که صرف فعالیت 

در آن ها می کنید، نصف خواهد کرد.
5 -خودکنترلى تان را تقویت کنید

استفاده  اجتماعی  های  شبکه  از  هایی  زمان  فقط 
کنید که کارتان را انجام داده اید یا مشغول استراحت 
هستید. وقتی کاری دارید که باید انجام شود، زمان 
عوض  یا  تان  پروفایل  روزکردن  به  را صرف  خود 
کردن عکس تان نکنید. این گونه عالوه بر این که 
زمان تان را هدر نمی دهید، خودکنترلی هم در شما 

تقویت می شود.
در  را  چیزهایى  چه  که  کنید  بررسى   -  6

شبکه های اجتماعى از دست مى دهید
بر  عالوه  اجتماعی  های  شبکه  در  حضور  هرچند 

باشید که  اما توجه داشته  دارد  معایب، مزایایی هم 
اگرچه با عضویت در این گروه ها می توانید چیزهایی 
به دست آورید، اما به نظر می رسد که چیزهای زیادی 

را نیز از دست خواهید داد.
7 - بدون هدف عضو گروه ها نشوید

تنها عضو گروه هایی بشوید که هدف شان مشخص 
باشد و اعضای آن نیز شناخته شده باشند. به طور مثال، 
فعالیت در یک گروه کاری، تحصیلی یا خانوادگی می 
تواند برای شما مفید باشد. با این حال و اگر متاهل 
هستید تالش کنید تا از ارتباط با خانم ها و آقایان 
دیگری که در فضای مجازی پای درد دل های شما 
می نشینند، خودداری کنید چراکه رفته رفته انسان در 
ارتباط با جنس مخالف در چنین فضاهایی احساس 
امنیت می کند و با تداوم ارتباط ممکن است احساس 
ها و پیوندهای عاطفی ایجاد شود و به طور جدی 
زندگی زناشویی شما را هدف قرار دهد و زمان زیادی 
از شما بگیرد. فراموش نکنید که برای درد دل کردن 
هیچ جایی بهتر از خانواده و هیچ کسی بهتر از همسر 

شما نیست.
8 - بیکار و بى برنامه نباشید

بیکار و بی برنامه بودن در زندگی، شما را به استفاده 
بیشتر از این نرم افزارها ترغیب می کند؛ بنابراین اوقات 
فراغت خود را به تفریحات دیگر که مورد عالقه تان 
است، اختصاص دهید تا به مرور، فعالیت تان در فضای 

مجازی کاهش یابد.
9 -نیازی را که برای رفع آن در شبکه های 

اجتماعى هستید کشف کنید
بررسی کنید که حضور در شبکه های اجتماعی چه 
نیازهایی را در شما برطرف می سازد که این قدر به 
فعالیت در آن ها عالقه دارید. تالش کنید تا آن نیازها 
را کشف و برای تامین آن ها به شیوه ای سالم تر با 

شریک زندگی تان گفت و گو کنید.
10 -محدودیت های زمانى تعیین کنید

برای استفاده از شبکه های اجتماعی، محدودیت زمانی 
قایل شوید؛ به عنوان مثال شما می توانید روزی 15 
دقیقه تا نیم ساعت را به این کار اختصاص بدهید. در 
ضمن در زمان هایی که در کنار همسرتان هستید، تا 

حدامکان از این نرم افزارها استفاده نکنید.
شما می توانید زمانی را که آنالین هستید و از شبکه 
های اجتماعی یا دیگر خدمات آنالین تلفن های همراه 
هوشمند بهره می برید حساب کنید چراکه این آسان 
ترین راه برای فهمیدن این است که وقت تان را تلف 
کرده اید یا نه؟ حتی می توانید از ثانیه شمار هم استفاده 
کنید. در یک برنامه ریزی دقیق، مدت زمان منطقی و 
موردنیاز بهره برداری از این فعالیت ها را تعیین کنید و 
وقتی زمان آن به سر آمد، بدون در نظر گرفتن این 
که کارتان به پایان رسیده است یا نه، آن فعالیت را 

قطع کنید.
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نشـریه تخصصى اجتماعـى

توییتر،  بوک،  فیس  جمله  از  اجتماعی  های  شبکه    
اینستاگرام، لینکدین، گوگل پالس، گروههای وایبری، 
همه و همه،  با دهانی باز، تشنه و چشم انتظار کاربران تازه 
هستند. شرکت های ارائه دهنده ی سرویس های اینترنتی 
که بقایشان در گرو فروش ترافیک مصرفی به کاربران 
است، از زندگی آنالین کاربران و استفاده گسترده آنها 
می کنند. شرکتهایی  استقبال  اجتماعی  های  از شبکه 
که بستر موبایل را در اختیار دارند، خوشحال می شوند 
از ما جدا  تلفن ما، حتی در رختخواب هم  که گوشی 
نشود. خصوصاً این روزها که هر شکلی از فعالیت آنالین، 
می تواند برای آنها درآمدزا باشد. بنابراین هیچکس وقت و 
عالقه ندارد که برای ما، از خطرهای احتمالی شبکه های 

اجتماعی بگوید.
آنچه در ادامه می خوانید، جمع بندی مختصری از منابع 
فوق و سایر منابع معتبر مشابهی است که به موضوع 
اشتباهات رایج در شبکه های اجتماعی پرداخته اند. این 
موارد به ترتیب اهمیت فهرست نشده اند. چون معلوم 
نیست کدامیک از آنها قرار است بزرگترین هزینه را به 

شما تحمیل کند!

اینجا فضای خودم است. دوست دارم هر جور 
که مى خواهم باشم! هر کسى نمى خواهد به 

صفحه ی من سر نزند!پ
شاید اگر همین یک نگرش، مورد بازنگری قرار گیرد، 
الزم نباشد که تمام موارد بعدی در این فهرست را مرور 
کنیم. نسل سنتی قبل، با هر وقت سر و صدای بحث ها و 
دعواها و عزا و عروسی اش، مغز همسایگان را مستهلک 
می کرد، در پاسخ به اعتراض دیگران، با چهره ای حق 
نسل  اختیاری!«.  »چاردیواری!  می زد:  فریاد  جانب  به 
امروز، واژه های جدیدتری را برای فریاد کردن همان حق 
قدیمی آموخته است: »اینجا حریم شخصی من است«. 
»در مورد من قضاوت نکنید« و »اینجا آنطور هستم که 
هستم. تو هم در خانه ات هر طور که می خواهی باش!« 
و ده ها جمله ی شبیه اینها. شاید بتوان برای آن مثال 
قدیمی »چاردیواری اختیاری« به نوعی دفاعیه ای جور 
کرد،  اما این شعار قطعاً در دنیای مجازی و شبکه های 
ندارد.  وجود  دیواری  که  چرا  ندارد.  مصداقی  اجتماعی 
زندگی در خانه ای  آنالین،  آنها که می گویند »زندگی 
با دیوارهای شیشه ای است« درست می گویند اما تمام 
در  زندگی  مانند  آنالین،   زندگی  نمی گویند.  را  واقعیت 
خانه ای با دیوارهای شیشه ای است که جدای از اینکه 
فیس بوک و توییتر و دیگران،  هر روز همسایگان شما 
را به سرک کشیدن به خانه تان دعوت می کنند، به همه 
نیز،  سنگ هایی داده شده )مثل کامنت و الیک و بالک 
و …( که برای پر کردن اوقات فراغت، به سمت خانه ی 

شیشه ای دیگران پرتاب کنند!
محتوای  که  مطالبى  گذاشتن  اشتراک  به 

آزاردهنده دارند 
 پیام هایی که درعکس های فجیع و سرهای بریده و 
تن های سوخته و پیکرهای تکه تکه شده، تحلیل هایی 
سطحی و عمدتاً خاکستری )ترکیبی از واقعیت و دروغ( 
را بازنشر می کنند و زیر آن هم ملتمسانه می نویسند که: 
»اگر مملکت خود را دوست دارید، اطالع رسانی کنید!« 
عماًل نه منجر به حرکت خاصی می شوند و نه ارزشی 
ایجاد می کنند. شبکه اجتماعی می شود یک گروه چند 
هزار نفره که هر کسی وظیفه ی خود می داند که حاال 
که نمی تواند کار دیگری انجام دهد، الاقل اطالع رسانی 

کند. غافل از اینکه نفر بعدی هم همین فکر را می کند 
و در نهایت گروهی شکل می گیرند که هر اتفاقی در 
دنیای اطرافشان می افتد،  مشغول اطالع رسانی به هم 
می شوند تا به تدریج هر خبر، در هیاهوی خبرهای بعدی 
گم شود. اما قسمت مهم ماجرا اینجا نیست. قسمت مهم 
اینجاست که صفحه ی شخصی شما، انبوهی از عکس 
و پوستر و جمله و شعار و … خواهد بود که هم برای 
مخاطب آزاردهنده است و هم استحکام هویت شما را 
مخدوش می کند. شما را به عنوان یک بازنشرکننده ی 
تاریخ  که  خورده  خاک  صفحه ای  با  غم انگیز  تصاویر 
مصرف بسیاری از عکس ها و حرف هایش گذشته است، 

خواهند شناخت.
شکایت کردن در مورد شرایط کار  

اشتباه دیگری است که بسیاری از ما انجام می دهیم. 
اگر مشکلی در محیط کار من وجود دارد، اگر مدیر من 
کارهای نادرست و غیرمنطقی انجام می دهد،  اگر از او 
دلگیر هستم، به هر حال مطرح کردن در شبکه های 
باشیم  داشته  خاطر  به  باشد.  موثر  نمی تواند  اجتماعی 
که مطلبی که در شبکه های اجتماعی منتشر می شود،  
صرفاً برای یک گروه محدود قابل دسترسی نیست. باید 
فرض کنیم که تمام جهان آن را می بینند. اگر یک اکانت 
اینستاگرام دارید و فقط ده نفر را در آن تایید کرده اید، 
باز هم دلیل نمی شود که هر آنچه از خود دارید در آنجا 
مطرح کنید. شما هرگز نمی دانید در لحظه ای که دوست 
شما در حال دیدن تصاویر صفحه ی اینستاگرام شماست، 

چه کسی در کنار او نشسته و صفحه را نگاه می کند.
شکایت کردن در مورد رابطه های عاطفى

جوابتان  دیگر  شما،  عاطفی  شریک  یا  دوست  اگر 
راضی  خود  ج.ن.س.ی  رابطه ی  از  اگر  نمی دهد،  را 
نیستید. اگر کسی از زندگی شما خارج  شده که به قول 
دوستتان، جا را برای انسانهای ارزشمندتر باز کند، اگر 
کسی با شما دوست شده و االن احساس می کنید که 
جمله ی اگزوپری و تصویر مرحوم خسرو شکیبایی خیلی 
مصداق دارد که: »تو تا ابد در برابر کسی که او را به 
خودت عالقمند می کنی، مسئولی«، جای مناسب مطرح 
شدن این حرف ها در شبکه های اجتماعی نیست. زمانی، 
تصویری منتشر شده بود که زنی، بیلبوردی کرایه کرده 
بود و روی آن نوشته بود: »مایکل! دویست و پنجاه دالر 
GPS خریدم. هزار و ششصددالر هم دوربین نیکون 

با لنز خود خریدم، تا فهمیدم همسرم یک دروغگوی 
خیانتکار است. با تمام حساب پس انداز مشترکمان هم 
من  که  بفهمی  هم  تو  تا  کردم  کرایه  را  بیلبورد  این 
به  امروز  است  ممکن  تو«.  همسر  جنیفر  فهمیده ام!  
حماقت این زن بخندیم. اما کم نیستند زنان و مردانی 
که هر روز،  به لطف شبکه های اجتماعی که بیلبوردهایی 
رایگان را در اختیار قرار می دهد، چنین حرکت هایی را 

انجام می دهند.
این روزها، شبکه های اجتماعی گویاترین و معتبرترین 
رزومه ما هستند. الاقل از رزومه های رسمی مکتوب که 
دادن  نشان  بهترند.  قابل خریداری هستند  به سادگی 
چهره ای مثبت، متعهد، دارای ثبات احساسی و نگرشی 
منطقی، می تواند فرصت های بسیار بیشتری را برای ما 
فیس  یا  اینستاگرام  در  گاهی یک عکس  کند.  ایجاد 
نامربوط  یا یک مطلب  توییتر  یا یک توییت در  بوک 
در لینکدین،  برای از دست دادن شغل آینده ی ما کافی 

است.
غلط های دیکته ای 

غلط های دیکته ای، در فضای مجازی کم نیستند. به 
دلیل شتابزدگی ما در تایپ. به دلیل بی حوصله بودن ما 
در جستجوی امالی درست و به هزار دلیل دیگر. اما به 
خاطر داشته باشیم که مدیر یا همکار من، یا کسی که 
تصمیم دارد من را استخدام کند، یا حتی با من دوست 
باشد!  بهتر  من  از  دیکته اش  اینکه  فرض  به   – شود 
– به هیچ وجه قضاوت خوبی نسبت به من نخواهد 
داشت. انسان ها به سرعت تعمیم می دهند. در یکی از 
سایت های خبری، کسی کامنت گذاشته بود: من اعتراز 
دارم… واقعیت این است که بسیاری از ما، بقیه ی این 

متن را جدی نخواهیم گرفت و حتی نخواهیم خواند.
و  افراد  خصوصى  اطالعات  کردن  آشکار 

شرکت ها 
اگر گفتگویی در شرکت صورت می گیرد،  اگر عکسی 
در یک مهمانی انداخته می شود، اگر جمله ای در یک 
رابطه ی دوستانه گفته می شود، اگر با دوستی دیداری 
داریم، مطرح کردن آن در شبکه های اجتماعی، باید قبل 
از هر چیز با اطالع ایشان باشد. خصوصاً اگر می دانیم که 
مجموعه تمایلی به انتشار آن مطالب ندارد، حتی مطرح 
کردن و اجازه گرفتن هم صحیح نیست. باید وسوسه ی 

به اشتراک گذاری را فراموش کنیم.

زندگی در خانه شیشه ای
 شبکه های اجتماعی و اشتباه های سرنوشت ساز در آن ها
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همان طور که فرزندان خود را برای زندگی در دنیای واقعی آماده می کنید، باید 
آن ها را برای زندگی مجازی و آنالین هم آماده کنید.

آکادمی متخصصان اطفال آمریکا اخیرا اکتشافاتی از یک مطالعه مهم در مورد 
تاثیر شبکه های اجتماعی روی بچه ها و خانواده ها منتشر کرده است. اگرچه 
برای بچه ها استفاده از شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک مزایایی در پی دارد 
و ارتباط آن ها با دوستانشان را تسهیل و دسترسی به اطالعات را بیشتر می 
کند ولی این شبکه های اجتماعی و فعالیت های آنالین می توانند درعین حال 
خطراتی هم داشته باشند. شبکه های اجتماعی درحال رشد هستند و این تحقیق 
کشف کرده که 22 درصد نوجوانان زیر 20 سال بیش از ده بار در روز به شبکه 
های اجتماعی مورد عالقه خود وارد می شوند و 74 درصد آن ها تلفن همراه دارد. 
این درصد باالی فعالیت های آنالین خطر مزاحمت های سایبری، افسردگی 
فیسبوکی )پدیده جدیدی که از دست دادن دوستان و مزاحمت های آنالین منجر 
به ایجاد عالیم افسردگی می شود( مشاهده محتوای نامناسب و غیره را می تواند 
به همراه داشته باشد. همان طور که فرزندان خود را برای زندگی در دنیای واقعی 
آماده می کنید، باید آنها را برای زندگی مجازی و آنالین هم آماده کرد. دراین جا 
به چند راهکار برای کنترل فعالیت های کودکان در شبکه های اجتماعی برای 

والدین توصیه شده است.
فیسبوک برای زیر 13 سال ها ممنوع

می دانستید که هیچکس زیر 13 سال اجازه حضور در فیسبوک را ندارد؟ اگرچه 
هیچ راه واقعی برای تشخیص این امر دراختیار فیسبوک نیست و هرکس می 
تواند در مورد سن و روز تولدش دروغ بگوید. شما باید مطمئن شوید که بچه شما 
تا 13 سالگی و زمانیکه خودتان با این موضوع مشکلی ندارید، از فیسبوک استفاده 
نکند. راه هایی برای گزارش دادن اکانت هایی که صاحبان آنها زیر 13 سال سن 
دارند وجود دارد ولی درنهایت این والدین هستند که باید در مورد اینکه بچه آن ها 

اجازه درست کردن اکانت فیسبوک دارد یا نه نظر بدهند.
کنترل تنظیمات حریم خصوصى

حتما دقت کنید که تنظیمات حریم خصوصی اینترنت و فیسبوک در باالترین 
حد ممکن باشند. از هر مرورگری که استفاده می کنید، می توانید تنظیمات آن را 
مطابق خواسته خود تنظیم کنید. این نه تنها از  کامپیوتر شما محافظت بیشتری 
می کند، بلکه آن را از ویروس ها و سرقت های احتمالی اینترنتی هم در امان نگه 

می دارد. تنظیمات حریم شخصی فیسبوک را هم حتما چک کنید.
استفاده از نرم افزار فیلترینگ

نرم افزارهایی هستند که می توانید با استفاده از آن ها فعالیت های کودک خود 

در اینترنت را تحت کنترل داشته باشید. حتی خیلی از این نرم افزارها شما را 
قادر به دیدن کلمات کلیدی که تایپ کرده، زمانی که در اینترنت سپری کرده 
 Net Nanny و همه فعالیت های کامپیوتری او می کند. برنامه هایی نظیر
و PureSight PC به شما اجازه کنترل سایت های شبکه های اجتماعی را 
داده و چت روم ها را ممنوع کرده و محتوای نامناسب را فیلتر می کنند.  حتی می 
توانید با نرم افزارهایی همچون My Mobile Watchdog محتوای تلفن 

همراه فرزند خود را هم کنترل کنید.
آشنایى با عادت های فرزندتان

الزم نیست یک کارآگاه حرفه ای باشید تا همه فعالیت آنالین بچه تان را کنترل 
کنید. اما مهم است که بدانید او در چه سایت هایی پرسه می زند و با چه افرادی 
در اینترنت حرف می زند. می توانید دوستانی که دراینترنت شناخته را هم به همان 
اندازه که دوستان مدرسه ای او را می شناسید، بشناسید. یکی از قوانین این قرارداد 
باید این باشد که شما دسترسی کامل به فهرست دوستان فیسبوک او داشته باشید 

و هرموقع بخواهید به آن ها نگاهی بیندازید.
کامپیوتر را در یک جای مرکزی قرار دهید

مخفی کردن فعالیت های اینترنتی وقتی که کامپیوتر درجایی قرارگرفته که 
صفحه آن مشخص نیست خیلی راحت است. کامپیوتر را درجایی بگذارید که 
از هر طرف  و از هرجای خانه نظیر آشپزخانه یا سالن امکان کنترل آن را داشته 

باشید.

هشدار در مورد حقه های اینترنتى
تبلیغاتی که دراینترنت نمایان می شوند که مثال به بچه ها می گویند که می توانند 
با کلیک روی یک لینک آی پد مجانی بگیرند. هرکس ممکن است با چنین 
پیشنهادی وسوسه شود، به خصوص بچه ها. بنابراین حتما به آن ها در مورد این 
قبیل حقه های اینترنتی هشدار دهید. خیلی از این تبلیغات اطالعات شخصی شما 
را می دزدند. به بچه ها همچنین بگویید که اگر حتی دوستی برای آن ها یک 

پرسشنامه سرگرم کننده فرستاده، از بازکردن آن خودداری کنند.
کنترل عکس هایى که بچه شما در اینترنت مى گذارد

دریک دنیای ایده آل بچه شما ممکن است  هرگز عکسی از خودش در اینترنت 
نگذارد. اگر او می خواهد عکس هایش را با دوستانش به اشتراک بگذارد، حتما 
عکس های او را قبل از ارسال کنترل کنید. محتوای عکس ها نباید نامناسب 
باشد و زمینه عکس و محلی که عکس گرفته شده هم بهتر است مشخص 

نباشد.
ارائه الگوی خوب درمورد نحوه استفاده از شبکه های اجتماعى

اگر خودتان در توییتر و فیسبوک فعال هستید و از هر فرصتی برای چک کردن 
صفحات شبکه های اجتماعی خود استفاده می کنید، سابقه بدی در استفاده از 
شبکه های اجتماعی به بچه تان می دهید. همیشه به یاد داشته باشید که از 

خودتان بپرسید آیا این الگو مناسبی در استفاده از تکنولوژی برای بچه هاست؟
 محدود کردن استفاده از تلفن همراه

همان طور که استفاده از کامپیوتر، تلویزیون و بازی های کامپیوتری را محدود 
می کنید، می توانید همین روش را در مورد تلفن همراه به کار ببرید. قوانینی برای 
این ابزار تعیین کنید و استفاده از تلفن همراه را در ساعات خاصی در عصر یا بعد 

از انجام تکالیف اجازه دهید. 
حرف زدن با بچه ها در مورد خطرهای اینترنتى

ممکن است احساس کنید وقتی  از خطرات اینترنت و آنالین بودن حرف می 
زنید، فرزند خود را می ترسانید. اما بهتراست آن ها از شما بترسند تا اینکه دراین 
مورد آگاهی نداشته باشند. همه در اینترنت غریبه هستند. باید به بچه هایتان 
یادآوری کنید که این آدمها غریبه هستند و قوانین استاندارد در برخورد با غریبه ها 

همیشه درمورد آنها صدق می کنند.
آشنایى با تکنولوژی

بچه ها خیلی زود با تکنولوژی آشنا می شوند. خیلی زودتر از پدر و مادرها. این 
مسوولیت هرپدر ومادری است که دقیقا بداند بچه هایش از چه برنامه هایی 

استفاده می کند. 

 قباًل در متمم نوشتیم که حرف های زیادی وجود دارد که »شاید اگر آنها را 
در سنین نوجوانی شنیده بودیم و می دانستیم…« زندگی متفاوتی را تجربه 
می کردیم. تینا سلیگ، از نحوه ی آموزش خود برای دانشجویان دانشگاه 
استنفورد می گوید: »من قبل از شروع تعطیالت آخر هفته،  یک پاکت به 
بچه ها می دهم که در آن یک اسکناس پنج دالری وجود دارد. به بچه ها 
می گویم که طی سه روز آخر هفته فرصت دارید با این سرمایه ی اولیه که 
در اختیار شما قرار دادم، بیشترین سود ممکن را به دست بیاورید«. او توضیح 
می دهد که بعضی بچه ها بالفاصله می گویند: خوب بریم بلیط بخت آزمایی 
بخریم؟! یا اصاًل البد باید بریم قمار کنیم! تینا به دانشجویان خود می گوید که 
سعی کنید به دنبال فرصت ها باشید. ببینید چه مفروضاتی دارید که می توانید 
آنها را زیر سوال ببرید. خالق باشید. سعی کنید از منابع در دسترس تان 

استفاده کنید.
دو گزینه ی اول که به ذهن بچه ها می رسد: »شستشوی ماشین دیگران« و 
»آبمیوه فروختن« است. با یک اسکناس پنج دالری )می توانیم فرض کنیم 
که ما یک اسکناس ده هزار تومانی داریم( می شود دستمالی خرید و سطل 
کهنه ای برداشت و به جان ماشین مردم افتاد. یا اینکه یک کیلو پرتقال 
بخری و با قرض گرفتن یا اجاره کردن آبمیوه گیری خانواده، کسب و کار 

آخر هفته ات را آغاز کنی!
 اما دیر یا زود،  گروه هایی از بچه ها می فهند که راز اصلی این بازی، »فراموش 
کردن این پنج دالر« است. با این پول کم فقط گرفتار می شویم. اگر قرار 
بود که یک قطعه اسکناس کم ارزش بتواند نقطه شروع ثروتمند شدن و 

موفقیت ما باشد، همه ی دانشجویان اطراف ما االن موفق و ثروتمند بودند. 
این پول کم، بیشتر از اینکه به ما کمک کند، باعث می شود ذهن ما محدود 
شود. حاال همه ی فرصت ها را از دریچه ی یک عینک تنگ و محدود پنج 
دالری می بینیم. بهتر است این پنج دالر را دور بیندازیم و به کار کردن و 

کسب درآمد فکر کنیم…
پس از دور ریختن آن اسکناس بی ارزش، حاال گزینه های واقعی خودشان را 

نشان می دهند. یکی از نمونه ها را با هم بخوانیم:
گروهی از دانشجویان، متوجه شدند که آخر هفته،  صف طوالنی برای غذا 
خوردن و غذا خریدن از رستوران های خوب شهر وجود دارد. بچه ها تصمیم 
گرفتند در صف جا بگیرند و وقتی داشت نوبتشان می شد،  آن جا را به دیگران 
بفروشند. حدود قیمت فروختن یک جا در صف، بیست دالر بود. بازی برنده 
برنده بود. بچه ها خوشحال بودند که درآمد خوبی به دست می آوردند و 
خانواده ها هم که حوصله ی صف ایستادن را نداشتند، با خوشحالی بیست 
دالر به یکی دو دانشجو می دانند که با لبخند جای خود را به آنها واگذار 
می کردند. دانشجویان به تدریج رستوران ها و شرایط مختلف را امتحان کردند 
و نتیجه های جالب تری هم گرفتند. از جمله اینکه خانواده ها از دانشجوی دختر 
مظلوم و مهربان راحت تر جا می خرند تا پسری که شیطنت در چهره اش موج 
می زند. پسرها جا می گرفتند و دخترها در صف جا را می فروختند. بعد از مدتی 
فهمیدند بعضی رستوران ها که یک زنگ و ویبره ی کوچک به مشتری 
می دهند تا زمانی که نوبتش شد آن دستگاه زنگ بزند و بلرزد،  گزینه های 
بهتری هستند. شاید برای مردم راحت نباشد که به شما پول بدهند و بروند به 

جای شما در صف بایستند )واقعیت این است که شاید برای یک دانشجو هم 
حس خیلی خوبی نباشد(، اما شما نوبت گرفته اید. دستگاه ویبره مخصوص 
صدا کردن مشتری در دستان شماست و وقتی کسی به شما پول داد،  دستگاه 
را به او تحویل می دهید و می روید. اساساً مردم وقتی پول می دهند خوشحال 
می شوند یک محصول فیزیکی دریافت کنند. حتی اگر این محصول، دستگاه 
زنگ و ویبره ای باشد که شما را صدا می کند و باید هنگام ورود به رستوران،  

آن را به متصدی تحویل دهید…
پیام سلیگ کاماًل مشهود است. منابع خوب هستند اما همه ی منابع مفید 
نیستند. منابع همیشه فرصت های بیشتر در اختیار ما قرار نمی دهند. گاهی 
فرصت های پیش رو را از ما می گیرند. گاهی »داشتن یک آشنای خوب در 
کشور اسپانیا« باعث می شود که هر زمان به رابطه ی بازرگانی با غرب فکر 
می کنیم به اسپانیا فکر کنیم. گاهی وقت ها، داشتن یک مدرک کارشناسی 
از یک دانشگاه، باعث می شود انبوهی از فرصت ها را از دست بدهیم. آیا شما 
هم کسی را دیده اید که شغل مناسبی را به او پیشنهاد می کنند اما او می گوید: 
با تخصص من همخوانی ندارد؟ )منظور از تخصص هم مدرک دانشگاهی 

است نه دانش اختصاصی!(.
البته همیشه مشکل جوانترها نیست. گاهی پدر و مادرها یک اسکناس ده 
هزار تومانی دارند و به اجبار می خواهند بچه ها با همان کار را شروع کنند. 
پدری که به فرزندش می گوید من یک پزشک قوی و خوشنام هستم. تو اگر 
پزشک شوی به خاطر همین نام خانوادگی ده پله جلوتر از بقیه هستی. چرا 

می خواهی کار دیگری را شروع کنی؟

زیر ۱۳ سال ممنوع 
راه هایی کنترل فعالیت کودکان در شبکه های اجتماعی

کارآفرینی با ده هزار تومان
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میل به نقاشی از دوران کودکی در انسان پدیدار می شود. 
شاید بتوان گفت با ما به دنیا می آید . همه شما تاقبل 
از رفتن به کودکستان بدون شک دیوارهای منزلتان را 
خط خطی کرده اید. اگر هم اکنون به کودکانی که در 
خانه شما هستند توجه کنید این تمایل غریزی را در آنها 
خواهید دید. یک مداد و یک ورق کاغذ ، وسیله ای است 
که کودک را ساعتها سرگرم می کند و نیروی اندیشه و 

تخیل او را به کار می اندازد. 
دست کودک شکل های مهمی برصفحه ی کاغذ نقش 
می زند که برای ما بیگانه اند ولی این تصاویر بیگانه اولین 
و بی پیرایه ترین واکنش ذهنی و حسی کودک در برخورد 
با محیط را در برمی گیرد . کودک سعی می کند دنیای 
اطراف خود را آن گونه که حس می کندبه ما نشان دهد ، 
نه چنان که ما می بینیم و بنابرعرف و عادت شناخته ایم 
. بزرگترها خط خطی کردن بچه ها را جدی نمی گیرند و 
چه بسا آن ها را از بازی با قلم و رنگ باز می دارند. غافل 
از این که این عمل غریزی اولین اقدام کودک در شناخت 
واقعیات و ایجاد ارتباط بادیگران است . کودک با این 
وسیله سخن می گوید و آنچه را که حس کرده و نمی 
تواند با زبان بگوید ، به وسیله ی خط و رنگ بیان می کند 
. خواندن این الفبای تصویری کارآسانی نیست و درک آن 

برای بسیاری از انسان ها مشکل است . 
نقاشی کودکان در سه حیطه شناختی  عاطفی و حرکتی 
قرار می گیرند. بدین شکل که کودک زمانی می تواند 
تصویری را طراحی کند که آن را خوب ببیند . آن را به 
حافظه بسپارد و اجزای آن را درک کند. این امر مربوط 
به حیطه شناختی است. پس کودک چیزی را فرا می 
گیرد که به آن عالقه مند باشد )حیطه عاطفی ( و سپس 
با استفاده از کاغذ و قلم و حواس خود ) چشم، دست، 

انگشتان و ... ( نقاشی موردنظر را اجرا می کنند. 
نقاشى کودکان عقب مانده ذهنى 

مسائل و مشکالتی که این کودکان برای برقراری ارتباط 
بادیگران دارند ، در نقاشی هایشان نمایان است. از آنجا 
که پرورش فکری این کودکان به آرامی صورت می 
گیرد، نقاشی های آنها نیز مدت درازی دارای موضوع 

و خصوصیات خود به خودی و عجوالنه ای است که 
مخصوص کودکان خردسال است. بدین معنی که با 
شکل ها و نمادهای ساده و بدون سانسور بیشتر انس 
دارند و مشکالت خود را با همین شکل ها بیان می کنند. 
بدین ترتیب، بررسی نقاشی های این نوع کودکان مستلزم 

تحلیل درازمدت محیط عاطفی آن هاست. 
نقاشى کودکان منزوی و درخود فرورفته 

کودک در خود فرورفته کودکی است که موفق به برقراری 
ارتباط بادیگران نمی شود. چنین کودکی عالقه ای به آدم 
ها و حوادثی که در اطرافش می گذرد ندارد و در دنیای 
خودش ، آنجا که هیچ کس نمی تواند به هیچ شکلی چه 
با گول زدن، چه با محروم کردن و چه با اذیت و آزار بدان 
دسترسی پیدا کند ، غرق می شود. کودکان عادی خیلی 
ساده ممکن است دردنیای پرشکوه و سحرآمیز تخیالت 
فرو بروند و به سادگی هم از آن خارج شوند. برعکس ، 
کودکان آشفته نمی توانند از دنیای تخیالت خود به آسانی 

خارج شوند و به دنیای عادی خود بازگردند. 
در نقاشی های این نوع کودکان ، وقتی تصویر انسان 
نشان داده می شود ، همیشه در اندازه های کوچک است 
و جزئیات اندام ها و صورت به ندرت نشان داده می شود. 
مثال  اگر برای آدمک هایی که کشیده چشم گذاشته 
باشد، چشمی است متفکر ، بانگاهی به دوردست ها یا 
کامال خالی از نگاه . بنابراین ، کودک در خود فرورفته ، 
مردم و دنیای آن ها را از نظر دور می دارد و با استفاده از 

نمادها ، توهمات دنیای درونش را برون می افکند. 
هایشان  نقاشی  در  کودکان  نوع  این  اوقات،  برخی 
از حد نشان می دهند. بررسی این  پرخاشگری بیش 
نوع نقاشی ها نشان می دهد که پرخاشگری باکشیدن 
خطوط کوتاه و نوک تیز و بافشار زیاد مداد برروی کاغذ، 
به حدی که ممکن است کاغذ را سوراخ کند همراه است ، 
به طوری که بیننده از صورت نقاشی و حرکات خشن آن 
تعجب می کند. در این نوع نقاشی ، دهان پهن و بزرگ ، 
دندانها کامال نمایان، چانه چاق، گردن ضخیم، مشت ها 
گره کرده، ناخن ها مشخص و شانه ها گسترده کشیده 
می شود. گاهی اوقات اشخاص نقاشی سالح هایی هم 

در دست دارند. 
نقاشى کودکان مضطرب 

بعضی مواقع اضطراب در تظاهرات روانی ، به نحوی 
مستقیم ظاهر می شود و در مواقع دیگر این حالت روانی 
به صورت ترس بیمارگونه یا به اشکال هیستریک ظاهر 
می شود که تاحدی به بیمار احساس امنیت و آرامش 
او  برای  اجتماعی  روابط  در  درعوض  دهد.  می  دست 

مشکالت فراوانی به وجود می آورد. 
کودک مضطرب و خوددار در نقاشی هایش صورتهای 
کوچک و گرد و متناسب ، باخطوط نازک ، ترسیم می 
کند و سایه های بسیار تیره یا بسیار روشن می زند. اگرچه 
رنگ سیاه نشان دهنده اضطراب است ولی کودک خوددار 
از رنگ های دیگر نیز استفاده می کند تا در ورای این 
سبک تصنعی ، که مخصوص چنین افرادی است ، دلهره 

عمیق خود را پنهان کند. 
در نقاشی های این گونه کودکان بیشتر حیوانات وحشی، 

هیوال و صحنه های فاجعه انگیز دیده می شود. 
کودکانی که دچار انواع ترس های بیمارگونه مثل ترس 
از تاریکی، ترس از آب، ترس از غذای فاسدند این قبیل 
عواطف خود را در نقاشی هایشان بارز می کنند. مثال، اگر 
کودکی پیوسته دچار این نوع وسوسه باشد که دستش 

کثیف است و مرتب آن را بشوید، وقتی تصویر خود را 
نقاشی می کند خود را بی دست یا با مشت های گره 
کرده و بی انگشت ترسیم می کند تا مبادا دست هایش 

کثیف بشود. 
کودکان هیستریک

کودکان هیستریک، که باعالیم وابستگی به دیگران و 
احتیاجشان به مهر و محبت مشخص می شوند، چون 
نمی توانند شکستی را بپذیرند، دایم در جستجوی کمک 
از کسی اند که از آن ها قویتر است یا دنبال کسی می 
گردند که آن ها را دلداری دهد. گاهی به عقب برمی 
گردند و رفتارکودکانه از خود بروز می دهند. نقاشی های 
کودکان هیستریک دارای پاره ای از خصلت های عمومی 
است. هرچه کودک کوچکتر باشد، سرو صورت هایی 
بزرگتر ترسیم می کند. تنه این آدمک ها کوچک و بازوان 
و پاهایشان چنان کوتاه کشیده می شود که حتی گاه به 
زحمت دیده می شود. بازوان، پاها و تمام بدن وسیله ای 
برای ارتباط با دنیای خارج است و وقتی برای برقرارکردن 
ارتباط اجتماعی با آن روبه رو است . خانه هایی که این 
کودک می کشد، دارای باغچه های پرازگل، حوض و 
استخرهای پر از ماهی، پنجره های مشبک، درختان 

گوناگون، پرنده ها، پرچین و غیره است. 

تا به حال شده احساس کنید در جریان ارتباط با یک 
سری از آدم ها دچار مشکل هستید و هر چه فکر می 
کنید دلیل قانع کننده ای برای آن پیدا نمی کنید و با خود 
تکرار کنید هیچوقت در زندگی چندین ساله ام در رابطه 
با هیچکس تا این حد و اندازه مستاصل نبودم؟ در این 
مواقع چکار می کنید؟ طرف مقابل را مقصر قلمداد می 
کنید؟ به اصطالح Give Up کرده و از رابطه خارج 
می شوید؟ اگر فرد مورد نظر از نزدیکان، آشنایان و یا 
افرادی باشد که مدام او را می بینید چطور؟ با سردی با 
او برخورد کرده و او را نادیده می گیرید؟ و یا موجودیت 

او را انکار می کنید؟
شاید همه این راه ها در کوتاه مدت جواب دهد، شاید در 
برخی موارد حتی راه حل مناسب باشد، اما همیشه می 
دانیم پیشگیری بهتر از درمان است، پس چه کنیم تا 
در دام روابط پیچیده، فرسایشی و ناسالم گرفتار نشویم؟ 
روابطی که بی شک انرژی زیادی از ما می گیرد و باعث 

ناراحتی و بر هم خوردن آسایشمان می شوند

راهکارهای کاربردی:
- قدرت تفکیک روابط را داشته باشیم و تعریفمان از 

روابط مشخص باشد
- میزان انرژی و زمانی که در روابط مان به کار می 
گیریم متناسب با نوع رابطه و ظرفیت پذیرش طرف 

مقابل باشد
- ارزش ها، خواسته ها و نیازهای خود را در رابطه و 
جهت حفظ رابطه،فدای جلب رضایت طرف مقابل نکنیم

- حد و مرزها را رعایت کرده و وارد حریم های شخصی 
افراد نشده و از خط قرمزهایشان عبور نکنیم

- در نهایت به این بلوغ برسیم که هر فردی حق انتخاب 
نوع رابطه ها و مشخص کردن حد و مرز روابط را دارد، 
لذا نیاز به برقراری صمیمیت با همه افراد نداریم، دایره 
روابط و صمیمیت هایمان را به افرادی که احساساتشان 
با ما هم راستا می باشد محدود کرده و انرژی مان را برای 
افرادی صرف کنیم که نسبت به ما مهرورز، مسئول و 

دارای خلوص نیت در رابطه اند

خواندن الفبای تصویری
مرکز گلستانه یزد از نقاشی کودکانمان سرسری نگذریم 

مدیریت کنترل روابط


