
 چطور از آسیب های رواوی وایبر در امان بماویم؟

یثز اسر وِ افزاد سیادی ضثىِ ّای اخسواػی زلفي ّوزاُ رٍستِ رٍس ّوِ گیز زز هی ضًَذ اها یىی اس اٍلیي ٍ هؼزٍف ززیي ایي ضثىِ ّا ٍا

اس دٍسر ٍ آضٌا گزفسِ زا الَام ٍ فاهیل ّای دٍر ٍ ًشدیه را در آًْا هی تیٌین، اها حضَر در ایي ضثىِ ّا چٌذاى ّن ایوي ًیسر ٍ 

ایي  غحثر اهزٍس در ایي هَرد اسر وِ ٍایثز تزای سالهر رٍحی زاى چِ آسیة ّایی دارد ٍ چغَر تایذ اس. هطىالزی را ایداد هی وٌذ

 .خغزاذ در اهاى تواًیذ

 دوری از خاوواده ها 

یىی اس دالیل حضَر افزاد تزای ػضَیر در گزٍُ ّای هخسلف ٍایثز ایي اسر وِ تا حضَر در ایي فضای هداسی هی زَاًٌذ تا افزاد تیطسزی  

گاّی اٍلاذ . را گسسزدُ زز وٌٌذ، تِ هسافزذ تزًٍذ ٍ دسسِ ای اس ووثَد ّای ضاى تزعزف ضَددر زؼاهل تاضٌذ، ارزثاعاذ اخسواػی ضاى 

ّن ضزایظ سًذگی تِ گًَِ ای اسر وِ فزغسی تزای هؼاضزذ تا افزاد ٍ دٍسساى تالی ًوی هاًذ ٍ ًاچارین تزای آگاّی اس حال ٍ احَال 

ِ اس غثح سز وار هی رٍد، تیطسز اٍلاذ رٍس در هحیظ ّای تسسِ وار هی وٌذ ٍ تِ عَر هثال فزدی و. اعزافیاى تِ فضای هداسی خٌاُ تثزین

دایزُ ارزثاعاذ هحذٍدی دارد، چٌیي فزدی اس راُ تزلزاری ارزثاعاذ در ضثىِ ّای اخسواػی هی زَاًذ زثادالذ اخسواػی تیطسزی داضسِ 

 .تاضذ اها ایي هَضَع ّویطِ ّن تی ػیة ٍ ًمع ًیسر

ص هی آیذ وِ افزادخاًَادُ سهاى سیادی درگیز حضَر در ضثىِ ّای اخسواػی هخسلف هی ضًَذ ٍ تِ ایي زززیة اس حضَر هطىل سهاًی خی 

حسوا ضوا ّن ایي رٍسّا افزادی را دیذُ ایذ وِ در خاًِ، رسسَراى، هْواًی ّای دٍسساًِ ٍ خاًَادگی ٍ . ٍ غحثر تا خاًَادُ دٍر هی هاًٌذ

سی ّن اس گَضی زلفي ّوزاُ ٍ ضثىِ ّای اخسواػی خذا ًوی ضًَذ ٍ ّز لحظِ هی خَاٌّذ تِ رٍس تاضٌذ، حسی در هزاسن ػشاداری ٍ ػزٍ

ضایذ افزاد خاًَادُ . اها ایي هَضَع آسیة ّایی را تِ ّوزاُ دارد ٍ تاػث غفلر اس اػضای خاًَادُ ٍ تی زَخْی تِ ًیاسّای آًْا هی ضَد

ضن ایي ارزثاعاذ هداسی تزای ضاى هطىل تاضذ، درًسیدِ گزٍُ تاسی تایذ در سهاى هٌاسة ًسَاًٌذ ایي هَضَع را تِ راحسی تدذیزًذ ٍ ّ

 .اًدام ضَد زا اػسزاؼ ضذیذ افزاد هخسلف خاًَادُ را تِ دًثال ًذاضسِ تاضذ

 وابستگی رواوی به وایبر 

تسیاری افزاد اس ًظز رٍاًی عَری تِ . اسرهطىل دیگزی وِ تا ػضَیر در گزٍُ ّای ٍایثز خیص هی آیذ، ٍاتسسگی رٍاًی تِ ایي گزٍُ ّ 

گزٍُ ٍاتسسِ هی ضًَذ وِ ًوی زَاًٌذ یه لحظِ ّن اس آى دسر تىطٌذ، تٌاتزایي در هَلؼیر ّای هخسلف تِ دًثال ایي ّسسٌذ وِ 

ی تزایص خیص خَدضاى را تِ گزٍُ تزساًٌذ ٍ زثادل ًظزاذ را اس دسر ًذٌّذ، در چٌیي ضزایغی سًذگی ػادی فزد هخسل ضذُ ٍ هطىالز

 .هی آیذ

 درماودگی در فضای مجازی 

گزٍُ ّای ٍایثز تزای تؼضی افزاد وِ اػسوادتِ ًفس خاییي دارًذ هاًٌذ سن ٍ آسیة اسر، درٍالغ ضوطیز دٍلثِ ای اسر وِ ّن هی زَاًذ  

اد ًوی زَاًٌذ در فضای ٍالؼی خطن ٍ اس آًدا وِ ایي افز. تزای ایي افزاد هفیذ تاضذ ٍ در هَاردی هوىي اسر سثة تزٍس آسیة ّایی ضَد

ًاراحسی ضاى را اػالم وٌٌذ هوىي اسر تزای تزٍس ایي احساساذ تِ فضای هداسی خٌاُ تثزًذ، درًسیدِ ّز تار وِ هطىالزی تزایطاى خیص 

ی ٍالؼی تا آدم ّا رٍتِ رٍ هی آیذ تِ فضای هداسی اوسفا هی وٌٌذ وِ تار هٌفی دارد چَى در ایي فضا لزار هی گیزًذ ٍ ًوی زَاًٌذ در دًیا

 .تِ ایي زززیة فزدی تا اػسوادتِ ًفس خاییي تِ دلیل ایٌىِ ًوی زَاًذ هسائلص را تیاى وٌذ دچار درهاًذگی هی ضَد. ضًَذ

 رعایت وشدن حریم های خاووادگی 

الزی ایداد وزدُ ٍ سثة اس ّن در تؼضی گزٍُ ّا حزین ّای ضخػی ٍ خاًَادگی رػایر ًوی ضَد وِ ایي هَضَع در سًذگی هطسزن هطى 

ضایذ خاًوی هسَخِ ضَد . اس سَی دیگز احسوال دارد سَءزفاّن ّای خذی ٍ ضذیذی ّن خیص تیایذ. خاضیذگی ًظام خاًَادُ هی ضَد



ّوسزش در ایي گزٍُ ّا ٌّگام غحثر تا خاًوی دیگز اس ولواذ هحثر آهیش اسسفادُ هی وٌذ ٍ ایي هَضَع را سًگ خغزی تزای سًذگی 

 .اش احساس وٌذ

درهدوَع تزای خیطگیزی اس تزٍس هطىالذ در ٍایثز تِ سٍج ّا زَغیِ هی ضَد در گزٍُ ّایی ػضَ ضًَذ وِ اس ًظز تار ػلوی ٍ ارسش ّای  

ٍُ زَغیِ دیگز ایي اسر وِ سٍج ّا اس تِ وار تزدى ولواذ خَدهاًی درٍى خاًَادُ در گز. اخاللی اعالػاذ خَتی در اخسیارضاى لزار دّذ 

تؼضی گزٍُ ّا ارسضوٌذ ًیسسٌذ ٍ تْسز اسر تا هطاّذُ ًاهٌاسة تَدى . ّا خزّیش وزدُ ٍ در هدوَع َّضیاراًِ زز ٍ هحساط زز رفسار وٌٌذ

 .ضزایظ، گزٍُ را ززن وٌیذ زا هطىالذ خذی تزای زاى خیص ًیایذ ٍ تِ اخسالف تا ّوسز ٍ اس ّن خاضیذگی سًذگی خاًَادگی هٌدز ًطَد

 ووجواوان آسیب برای 

ضایذ ًَخَاًاى ٍارد دًیا ٍ . ٍایثز هی زَاًذ تزای گزٍُ ّای سٌی هخسلف خزخغز تاضذ اها هوىي اسر تِ ًَخَاًاى آسیة تیطسزی ٍارد وٌذ 

ارزثاعی ضًَذ وِ دلخَاُ خذر ٍ هادر ًیسر ٍ در ایي گزٍُ ّا زػاٍیز، خَن، خوالذ ٍ حزف ّایی رد ٍ تذل ضَد وِ تزای یه ًَخَاى 

اس ایي رٍ در هَرد ًَخَاًاى ػضَیر در گزٍُ ّای ٍایثز را خزخغز هی داًین ٍ ایي هَضَع هی زَاًذ تا تذآهَسی ّایی ّوزاُ . ة ًیسرهٌاس

 .تاضذ

 بی خوابی در کمیه وایبربازها 

ایي ازفاق فمظ . یار ّویطگی تِ خَاب رفسِ تاضیذاگز تِ زلفي ّوزاُ َّضوٌذ هؼساد ّسسیذ ضایذ تزای زاى خیص آهذُ وِ در وٌار ایي  

زلفي . درغذ اس غاحثاى زلفي ّوزاُ در وٌار ایي اتشار َّضوٌذ تِ خَاب هی رًٍذ ۴۴تزای ضوا خیص ًوی آیذ؛ زحمیماذ ًطاى هی دّذ 

ذ وِ هی زَاًذ َّرهَى ّای ّوزاُ، زثلر ّا، زلَیشیَى ٍ گدر ّایی وِ غفحِ ال ای دی دارًذ اس خَدضاى خززَّایی ساعغ هی وٌٌ

 .هالزًَیي را زحر زاثیز لزار دادُ ٍ در رًٍذ خَاب ضوا اخسالالزی ایداد وٌذ

اس ایي رٍ تذى ها ضة ّا در وٌار . ایي اتشارّا ًَر آتی رًگی دارًذ، عَل هَج ایي ًَر ضثیِ ًَر سردی اسر وِ در عَل رٍس هی تیٌین 

زػَر وٌذ وِ ٌَّر رٍس اسر، درًسیدِ چزخِ خَاب هاى تِ ّن هی خَرد ٍ دچار تی  غفحاذ آتی رًگ گَضی ّا هوىي اسر تِ اضسثاُ

درٍالغ ًَر آتی رًگی وِ در غفحِ واهدیَزز ٍخَد دارد چزخِ خَاب ٍ تیذاری را تِ ّن هی سًذ ٍ احسوال تزٍس تی خَاتی . خَاتی هی ضَین

 .ا در فاغلِ ای دٍرزز اس خَد لزار دّیذخس ضة ّا دٍ ساػر لثل اس خَاب ایي اتشارّا ر. را افشایص هی دّذ

  

در یه زحمیك دیگز گزٍّی اس وَدواى چیٌی ٍ . تزرسی ّا ًطاى هی دّذ اػسیاد تِ ایٌسزًر تا اخسالالذ خَاب ّن در ارزثاط اسر

یززز تِ خَاب هی رًٍذ ٍ در آهزیىایی هَرد تزرسی لزار گزفسٌذ، ًسایح ایي زحمیك ًطاى داد افزادی وِ اس واهدیَزز سیاد اسسفادُ هی وٌٌذ د

 .عَل ضثاًِ رٍس ووسز هی خَاتٌذ

  

زَغیِ هسخػػاى تزای رفغ ایي هطىل ایي اسر وِ تزای زٌظین ساػر خَاب زاى ضة ّا دٍ ساػر لثل اس خَاب، گَضی زلفي ّوزاُ ٍ 

سز اسر سهاى هطخػی اس رٍس را تِ گزٍُ تاسی تْ. لح زاج را در فاغلِ ای دٍرزز اس خَدزاى لزار دّیذ یا آًْا را تِ عَر واهل خاهَش وٌیذ

در ٍایثز اخسػاظ دّیذ ٍ اس غثح زا ضة تِ ایٌسزًر گَضی هسػل ًثاضیذ، در ایي غَرذ آراهص تیطسزی داریذ سیزا ّز لحظِ هٌسظز 

 .دریافر خیام ّای زاسُ ای ًیسسیذ

ٍُ ّا را عَری زغییز دّیذ وِ ًَضسِ ّای ارسال ضذُ تا تَق اگز تزای اًدام وارّای رٍسهزُ تایذ تِ ایٌسزًر هسػل تاضیذ زٌظیواذ گز 

هؼزٍف ٍایثز تِ ضوا یادآٍری ًطَد ٍ تِ اغالح ٍایثز را تی غذا وٌیذ، درًسیدِ تا ّز خیام خذیذ اس خای زاى ًوی خزیذ ٍ تِ سور گَضی 

 .خزٍاس ًوی وٌیذ
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