
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 سواد رسانه ای ، تکنیک مدیریت فضای مجازی

 

 دکتر علی شمس-1

   مدرس دانشگاه فرهنگیان نجف آباد
Alishamsi1349@gmail.com 

 علی اسماعیلی-2

 نجف آباد دانشجوی دانشگاه فرهنگیان
esmaeili@gmail.comA93 

 مهدی صالحی-3

 نجف آباد دانشجوی دانشگاه فرهنگیان
Mehdisalehi2132@gmail.com 

 حسینعلی صالحی-4

 نجف آباد دانشجوی دانشگاه فرهنگیان
Hosalisalehi1394@gmail.com 

 اصغر  جاللی-5

 نجف آباد دانشجوی دانشگاه فرهنگیان
a1394jalali@gmail.com 

 مجید هاشمی -6

 انشجوی دانشگاه فرهنگیان نجف آبادد

A94mahdvr@gmail.com 

 

 چکیده:

در جلب توجه افکار عمومی به شمار می آیند و جایگاه خاصی در جامعه و خانواده ها ، که غولهای رسانه ای حرف اول ،امروزه 

م که اکثر خانواده ها به نحوه استفاده یاسفانه شاهد این واقعیت تلخ هستپیدا کرده و به پدیده ای جهانی مبدل شده اند، مت

. این کم آگاهی سبب  ندمهم محیط های آموزشی نیز مستثنی نیستدر این صحیح از ابزارهای مجازی آگاهی کمی دارند و 

یهای بیهوده و بی هدف در صرف گشت زنبه خصوص قشر نوجوان و جوان جامعه ، فکر، وقت و توان افراد  شده است که بیشتر

استفاده از این خانواده مجازی ، برای انسان  امری ضروری است و مستقیما با حیات  ، دنیای مجازی گردد. با وجود این

آسیبهای فردی  عاملو هم  ی قابل ارزش با تاثیرات مثبت هم الگوی که می تواند محیطفرهنگی و سیاسی او مرتبط می باشد. 

. مهارت و سواد استفاده از فضاهای غیر مادی ، امکان و فرصتی فراهم می آورد ، تا افراد کل بسیار جدی باشد و اجتماعی به ش

در هر زمان و هر مکان ، به سهولت به تبادل اطالعات بپردازند. اما این موضوع مستلزم بررسی آثار و پیامدهای مثبت و منفی 

برای ارائه توصیه ها و پیشنهادهای موجود نه تنها گامی  اتی به حساب می آید.در به کارگیری صحیح از فناوری ، ضروری و حی

نیز تعامل خانواده ، فضای آموزشی و فضای مجازی را ، بلکه است ناشی از این رسانه ها اجتماعی جلوگیری از آسیبهای 

 .دهد می گسترش 

 ه ، جامعهاجتماعی ، محیط آموزشی ، خانوادفضای مجازی، آسیب های کلید واژه: 
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 مقدمه:

در سالهای اخیر ، یکی از دغدغه های نظام آموزش و پرورش هر کشور ، تغییر رویکرد های آموزش و یادگیری با استفاده از 

فناوری های نوین در ابعاد مختلف زندگی می باشد. به صورتی که بستری مناسب جهت رشد و تعالی فکر ی هر جامعه ای 

به اینکه دانش فناوری در میان انسانها از  عنایت ، تا امکان یادگیری ها و آموزش های پیوسته را فراهم آورد. با ایجاد شود 

برخوردار است و در بعضی مواقع به صورت یک ضرورت در آمده است ، توسعه همه جانبه در این زمینه به  یسرعت رو به رشد

معلمان و خانواده ها احساس  تجربیات و تعامالت میان دانش آموزان ،خصوص شبکه های اجتماعی به منظور غنی تر شدن 

می شود. تحقق این امر در خانواده و مدرسه ضروری است اما ، در مدرسه به عنوان نهاد تربیتی و آموزشی هر جامعه ، 

زیر  به تعلیم و تربیت  کاربردی تر خواهد بود .چرا که فرصتهای جدید در اختیار دانش آموزان قرارمی دهد تا در زمینه

 ساختهای توانمندی نائل شوند.

مهارت استفاده از رایانه و فضاهای مجازی ، خود نوعی مهارت و سواد رسانه ای به شمار می آید. می تواند بهره مندی ما را از 

به در مقابل بعضی از بیماریها اینترنت بیشتر کند.با اعمال برنامه ای منظم ، مانند یک رژیم غذایی خاص ، که مراقبت افراد را 

، سواد رسانه ای نیز می تواند با آموزش به قشرهای مختلف هر جامعه ای ، نهایت بهره را فراهم آورده و سالمت عهده دارد 

عمومی در مقابل آسیب های ناشی از این فضا را کم کند. که البته مستلزم رژیم هایی چون مطالعه و تجزیه و تحلیل یافته ها 

می توان  صحیح ،پیام هایی است که از طریق رسانه ها ی مختلف دریافت می شود . با نگاهی دقیق و عمیق و تفسیر و 

 حداکثر استفاده را با کمترین آسیب ها دریافت نمود.

 بحث:

اما  معموال پدر و مادر ها ، وقتی کودکانشان به سن استقالل می رسند ، در حالی که شادمان از رشد کودک هستند ،

! از کسی چیزی نگیری ! با مراقبهایی را برایشان در برنامه ی روزانه لیست می کنند . از جمله این که مراقب خودت باش 

 غریبه ها حرف نزنی ! و...

و  کودکان و نوجوانان ، در موقعیتهای مجازی نیز نیاز به این گونه مراقبتها دارند ، زیرا آنها فاقد پختگی فکری و تجربه هستند

پس وظیفه ما است با برقراری ارتباط های خانوادگی ، این کمبود را جبران مغز آنها هنوز دستخوش تغییر و تحول می باشد.

 آنها جلوگیری کنیم.از به هدر رفتن وقت نموده ،

 :ارتباط با فرزندان

 و هنجارها ها،سنت حفظ اصلی نکانو جامعه، بنای خشت انسان، زندگی یسازنده سلول اجتماع، بنیادین یپایه خانواده

 عواطف ظهور و بروز برای کانونی و خویشاوندی روابط و اجتماعی پیوندهای استوار یشالوده و است اجتماعی هایارزش

 .است اجتماعی پرورش و انسانی

 گرفته بر در را نسانا زندگی امن، حریمی همچون خود، پیدایی آغاز از و آیدمی پدید ازدواج براساس که است واحدی خانواده

 در آنچه. دهدمی پیوند هم به نیز را خویشاوندان از زیادتری شمار که کندمی ایجا خویشاوندی یشبکه درون در ایتازه موج و

 (1331)دژبانی،.است اجتماعی و خانوادگی هایارزش ویژه به هاارزش به توجه است، برخوردار اهمیت از خانواده

 با روابطش در را هایینقش باالخره و است نبایدها و بایدها از ایمجموعه که آموزدمی را پذیریجامعه رایندف خانواده، در انسان

. است اجتماعی و خانوادگی هایارزش ویژه به هاارزش به توجه است، برخوردار اهمیت از خانواده در آنچه. گیردمی یاد دیگران

 زوال سوی به و کرد کنترل را جامعه توانمی آنها طریق از که هستند اجتماعی ظامن عناصر تریناساسی از اجتماعی هایارزش
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 و خانواده ارتباطات و هاارزش تقویت و گیریشکل پیدایش، موجب که را عواملی باید هاخانواده بنابراین،. داد سوق تعالی یا

 (1331 کفاشی،. )بشناسند شوند،می جامعه

اوقات خود را به ارتباط اینترنتی می گذرانند ممکن است از افسردگی ، اضطراب و احساس تنهایی نوجوانانی که زمان زیادی از 

و انزوای اجتماعی رنج ببند و حتی ممکن است در دام خطرات جنسی و تهدید های سایبری بیفتند. بنابراین فرصتی را به 

از این گونه خطرات آگاه سازید . با نوجوانان از تجربه  گفت و گو با فرزند خود اختصاص دهید و مستقیم یا غیر مستقیم او را

خودتان در استفاده از اینترنت صحبت کنید. گفت و گو در باره استفاده صحیح خودتان، نه تنها به نوجوان اجازه می دهد رفتار 

. وقتی او درباره چگونگی استفاده مناسب را یاد بگیرد، بلکه او را تشویق می کند با نحوه استفاده خود را با شما در میان بگذارد

 (1314)ایزدی،می توانید به آنچه می کند دقت کنید و رفتارهایش را تصحیح نمایید.خود از فضای مجازی صحبت می کند ،

 و لوازم اقسام و انواع شدن پدیدار موجب گذشته، یدهه چند در رایانه و الکترونیک یعرصه در نوین هایفناوری گسترش

 این که است ناپذیر انکار. است شده جهان در...  و ماهواره همراه، تلفن اینترنت، جمله از ایرایانه و  الکترونیکی ایهبرنامه

 از ناشی هایآسیب از تواننمی سکه، سوی آن در اما. است نموده ترآسان برابر چندین را بشری زندگی ها،پیشرفت و تحوالت

 جهت هایی فرصت بروز موجب جامعه در مجازی هایشبکه و اینترنت گسترش کلی، طور هب. ماند غافل نوین هایفناوری این

 اینترنت، وجود با. دارد همراه به نیز تهدیداتی ولی است، شده افراد از برخی برای اشتغال ایجاد حتی و افراد آگاهی افزایش

 و انتقال تولید، ینحوه که اند شده ایجاد نیز یمجاز فضاهای آن، در سنتی ارتباط الگوهای و واقعی دنیای وجود بر عالوه

 فضاهای گسترش. اند شده دگرگون کامال الگوها، این و پذیردنمی صورت سنتی ی شیوه به دیگر آنها در اطالعات مصرف

 این ربرانکا زندگی و جامعه در را گوناگونی منفی و مثبت آثار و ها،پیامدها پیشرفت و تحوالت دیگر انواع سایر مانند مجازی

 ترین منفی. دانست اطالعات تبادل و ارتباطات تسریع و تسهیل توانمی را آن پیامد ترین مثبت. است کرده ایجاد فضاها گونه

 اصلی. نمود معرفی خانواده بنیان پاشیدگی هم از و آنها شدن منزوی افراد، خصوصی حریم افتادن خطر به توانمی را آن پیامد

 شناخت به توانند نمی افراد مجازی فضای در که است این داشت، بیان منفی پیامدهای این بروز برای نتوامی که علتی ترین

 تنها که نیستند گذشته هاینسل نوجوانان و کودکان مانند حاضر عصر نوجوانان و کودکان. یابند دست هم از کافی و صحیح

 این یهمه از نوجوانان و کودکان این تمامی تقریباً. شوند سرگرم یتلویزیون هایکارتون تماشای و همساالنشان با کردن بازی با

 از وسیعی بخش و یافته وسیعی کاربرد امروزه آنچه ابزارها، این وسیع کاربرد از نظر صرف. برخوردارند آنها از برخی یا هافناوری

 (1331) دژبانی،.است مجازی فضای آن تبع به و اینترنت دهد،می پوشش را افراد ی روزمره های فعالیت

  سواد رسانه ای :

 بتواند فرد که طوری به  دهد اموزش  را  ها رسانه از استفاده برای  الزم توانایی فرد در تا است  آن دنبال به ای رسانه سواد

 منفی پیامهای از را سازنده و مفید ، مثبت  های برنامه و ها پیام ، مختلف های رسانه های پیام ارزیابی و تحلیل و درک ضمن

 میان از خود نظر مورد های پیام به دسترسی توانایی و گیرد قرار ها رسانه برابر در اگاهانه فرد یعنی. دهد تشخیص محتوا بی و

 بر که تفکر این پیدایش تاریخچه.   کند پیدا را مختلف انواع در ها پیام ارسال و ،ارزیابی انتفادی وتحلیل ،تجزیه  پیام انبوه

 فیلمهای و  رادیو ، تلویزیون شدن عمومی دنبال به و  میالدی 1161 سال  به شده نهاده بنا آموزشی مبرم  نیاز یک پایه

 که دادند ترجیح مردم اکثر که طوری به ربود دیگر های رسانه از را سبقت گوی تلویزیون میان دراین.  گردد می بر هالیوودی

 و مطالعه به آموزان دانش تمایل شدن کمتر آموزشی و اجتماعی تحول این واقبع از یکی.کنند مطالعه اینکه تا کنند تماشا

 می بیان اجتماعی تحول این عارضه عنوان به را درس کالس در اموزان دانش فکری تمرکز رکود محققان  که بود کتاب

 ساعت شش روزانه میانگین طور به کودک یک که داد نشان امریکا در پژوهشها که شد چندان دو زمانی موضوع اهمیت.کنند
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 تلویزیون ویژه به ها رسانه از  رویه بی استفاده که سوئی اثرات به توجه با بنابراین.گذراند می تلویزیون پای را خود وقت از

 اول وهله در ها رسانه از استفاده نحوه و کنترل لزوم بگذارد برجای  کودکان ویژه به افراد روی بر تواند می ماهواره و ،اینترنت

 باید ها رسانه از کردن استفاده در کودکان خصوص به افراد که کردند اعالم محققان اثنا این در.گرفت قرار محققان توجه مورد

 و یابند اگاهی خود ای رسانه مصرف رژیم به نسبت یعنی کنند واکسینه را خود بیشمار های پیام با مواجهه در و شده حساب

 علم های دغدغه از یکی عنوان به ای رسانه سواد موضوع بنابراین. نمایند تقویت را ها انهرس های پیام درک و تشخیص قوه

 (1333،دهکده جهانی).گرفت قرار رشته این دانشمندان توجه مورد ارتباطات

 جمعی: رسانه در آن اهمیت و ای رسانه سواد ضرورت

 خواه که کنیممی زندگی دنیایی در امروز. داریم نیاز یارسانه سواد به چرا که باشد شده مشخص حدودی تا باید اینجا در 

 یک همراه تلفن وقتی مثال عنوان به.» است اطالعات از سرشار ما پیرامون فضای. داریم قرار ایرسانه اشباع شرایط در ناخواه

 تواندمی مودِم یک کهزمانی یا شده؛ گیرندهتماس با او ارتباط پل که است فضا در موجود اطالعات این آید،درمی صدا به نفر

 که حاال یا و جهان؛ بر ایرسانه اشباع حاکمیت شرایط همین از است دیگر اینشانه بکشاند، اینترنت انتهایبی جهان به را افراد

 برابر در کهاین به دارند نیاز همه بارد،می زمان و زمین بر تلویزیونی شبکة و خبرگزاری و کتاب و مجله و روزنامه هامیلیون

 هایشانانتخاب در کهاین به دارند نیاز همه. کنند استفاده ارتباطی مصرف رژیم یک از و بگیرند سر بر چتری فضایی، چنین

 مراقب اند،شده باسوادتر اکنون مردم چون. کنندمی عمل خودشان یتغذیه مورد در مردم آنچه مانند درست کنند، دقت بیشتر

 دانست باید هم ایرسانه فضای در باشد؛ باید دیگر مواد یا و ویتامین کلسترول، چقدر کنندمی رفمص که غذایی در که هستند

 زمانی.  برداشت هاآن از را چیزهایی چه و بود نوشتاری و شنیداری دیداری، از اعم مختلف هایرسانه معرض در باید مقدار چه

 -هاییسایت چه در را تان وقت از مقدار چه بگوید شما به تواندمی ایهرسان سواد کنید،می حرکت اطالعاتی هایبزرگراه در که

 هدف و ضرورت »که گفت توانمی بنابراین. بگذرانید هارومچت در فرضاً را آن از مقدار چه و -ناشناخته و شده شناخته از اعم

 که معنا این به. است هارسانه با فایده -ینههز بر مبتنی و منطقی یرابطه یک تنظیم خود، هایگام نخستین در ایرسانه سواد

 و زمان مقابل در بهتر، عبارت به باز  و آوریم؟می دست به را چیزهایی چه و دهیممی دست از را چیزهایی چه هارسانه برابر در

 سواد اصلی های ضرورت و اهداف از یکی بنابراین آوریم؟می دست به منافعی چه نهایت در کنیم،می صرف که ایهزینه

 (1333شکرخواه،.«)کند تأمین را اطالعات سپهر از فایده با و آگاهی بر مبتنی استفاده که است این ایرسانه

 ارتباط سواد رسانه ای با پژوهش معلمان:

د یکی از مزایای آموش سواد رسانه ای به مخاطبان این است که سبب می شود در باره آنچه می خوانند ، می بینند و می شنون

 (.1335، سواالت اساسی بپرسند.)شکر خواه،

پژوهش با سوال آغاز می شود و برای اینکه سواالتی در ذهن معلمان ایجاد شود ، آن ها باید قبل از هر چیز ، سواد رسانه ای 

سخ سوال ، داشته باشند تا دریافت کننده غیر فعال اطالعات نباشند، بلکه سوال در ذهن آن ها ایجاد شود و برای یافتن پا

 دست به پژوهش بزنند. 

یکی دیگر از مزیت های اموزش سواد رسانه ای به مخاطبان این است که سبب می شود با محتوای رسانه برخورد منتقدانه 

(. برخورد منتقدانه ، زمینه پژوهش های تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان را فراهم می سازد. معلم 1335داشته باشند)شکر خواه،

اهد پژوهش کیفی انجام دهد، باید قبل از هر چیز به این مهارت ها مجهز شود تا بتواند در پژوهش های کیفی ، اگر بخو

ایجاد شود و بر گفتمان ها را تحلیل ونقد کند . معلمان ابتدا باید گفتمان انتقادی را بیاموزند تا در سایه آن ، سواالتی در ذهن 

انجام هر پژوهشی الزم است معلمان از طریق یک برنامه مدون، در بحث تحلیلی و آن اساس ، دست به پژوهش بزنند.قبل ا 
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انتقادی پیرامو متون شفاهی ، متون چاپی ، مواد بصری، چند رسانه ای و... درگیر شوند. آن ها باید رسانه ها را موشکافانه 

، فیلم و چند رسانه ای ها تهیه و روانه بازار بررسی کنند. هر ساله رسانه های متفاوتی از جمله کتاب های درسی  غیر درسی 

باشد ، به همه این ها با دید انتقادی و موشکافانه نگاه می کند.این نگاه او کمک  می شوند. اگر معلمی سواد رسانه ای داشته

می کند که در مورد آن ها پژوهش کند و محتوای آنها رابه طور دقیق بررسی و تحلیل کند.رسانه های مفید و موثر را 

می سازد.هر روز موج عظیمی از بازی های شناسایی و به دیگران معرفی می کند و آن ها را از تاثیرات مخرب رسانه ها آگاه 

رایانه ای وارد بازار می شوند و دانش آموزان هم بدون تامل ، آن ها را می خرند و استفاده می کنند. توانایی برقراری ارتباط از 

. در این (2113ی،طریق رسانه و توانایی دستیابی به رسانه و استفاده از آن نیز از دیگر مزیت های سواد رسانه ای است.)سوزوک

زمینه نیز ضعف های زیادی بین برخی از معلمان به خصوص معلمان باسابقه وجود دارد .وقتی فردی نتواند در محیط اینترنت 

جست وجوکند ،در ارزیابی و انتخاب اطالعات درست و معتبر ضعف داشته باشد، و نتواند از طریق اینترنت ارتباط بگیرد، بدون 

نیز ضعف خواهد داشت ؛ چرا که این موارد از ابزارهای الزم برای پژوهش هستند. بهتر است آموزش و  شک در انجام پژوهش

در اولویت برنامه های خود قرار دهند و زمینه ای برای تربیت پرورش و دانشگاه فرهنگیان ، ارتقای سواد رسانه ای معلمان را 

 (1313معلمان پژوهشگر فراهم سازند.)ماهنامه رشد،

 :ل در برنامه ریزی اختال

 از کنندهاستفاده میلیون 41 میان از» کهطوریبه است؛ آن به اعتیاداختالل در برنامه ریزی و  اینترنت، هایآسیب از یکی

 ،153 اکبری،) «هستند گیرگریبان زیادی معضالت با و اندشده اینترنتی اعتیاد دچار نفر میلیون 5 تا 2 امریکا در اینترنت

 نشان کشور در شده انجام هایپژوهش نتیجه. هستیم مسئله این شاهد اینترنت روزافزون گسترش با نیز ما جامعه رد(. 1311

 درصد 23 روم، چت در حضور دلیل به آنها از درصد 35 و هستند جوانان اینترنت از کنندگاناستفاده بیشترین" که دهدمی

 جهانی شبکه در جستجو، دلیل به نیز درصد 25 و الکترونیکی پست ردنک چک منظور به درصد 31 اینترنتی، هایبازی برای

 اگر. آورد وجود به مخاطبان برای خانوادگی و تحصیلی جدی مشکالت تواندمی اینترنت به اعتیاد(. 1311رحیمی،) "هستند

 و دارند قرار آن به اعتیاد خطر معرض در کنند تحمل را اینترنت از دوری ماه یک مدت به نتوانند اینترنت از کنندگاناستفاده

 و گذرانندمی اینترنت با صبح تا را هاشب جوانان، از برخی کهطوریبه هستیم؛ جوانان میان در پدیده این شاهد ما متأسفانه

 به توانمی هاآسیب این جمله از. شودمی نیز دیگر متعدد هایآسیب آغازگر مسئله این و هستند خواب را صبح تمام

 (.1311رحیمی،) کرد اشاره اقتصادی و جسمی روانی، عاطفی، ارتباطی، خانوادگی، هایآسیب

 : شخصیت گیریشکل در اختالل

 هویت. کنندمى ایفا را مهمى نقش فرد شخصیت تکوین در یک هر جامعه، و فرهنگ شخص،: یعنی هویت، گانهسه عناصر

 و قرارگرفته مختلف اجتماعات و هاگروه با پیوند در اعىاجتم هویت. دهدمى تشکیل را فرد همتاىبى ویژگى شخصى،

 واسطهبه فرد وجود عمق در که است باورهایی از برگرفته فرهنگی، هویت درنهایت، و است؛ ایشان از متأثر آن، گیریشکل

 ایصحنه سایبری، یفضا که آنجا از. است گرفته جای سالیکهن تا تولد بدو از آن، هایآموزه و پیرامون محیط با او تعامل

 است ایزمینه خود دهد،می قرار زندگى هاىسبک و هانقش متنوع، هاىموقعیت در را خود فرد که است اجتماعى و فرهنگى

 آنکه از بیش سایبر فضای در. شد خواهد کاربر شدن شخصیتی چند موجب نتیجه، در که کاربر شخصیت پذیریآسیب برای

 خویش هایمندیعالقه و هااندیشه بیان درصدد کس هر. کندمی بروز افراد هایمایهروند شود، مطرح فرد ظاهری هویت

 آن استحکام و رشد و چندگانه هایشخصیت تقویت موجب اینترنت در فردی مشخصات و شخصی هویت نشدن مطرح. است

 خطر این گردد،می شکل آنان هویت که یدوران در ویژهبه و برخوردارند بیشتری پذیریآسیب از محیط این در جوانان. شودمی
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 دائماً آنان گذارند،مى جوانان اختیار در اینترنت جمله از عمومى هاىرسانه که فراوانى هاىگزینه و امکانات با. شودمی ترپررنگ

 یعنی فریند؛آمی را متحولى پیوسته و نامشخص هویت فضایى چنین. شوندمى آشنا رفتار مختلف انواع و جدید هاىمحرک با

 تأثیر آن از و دهدمی قرار زندگی هایسبک و هانقش متنوع هایموقعیت در را فرد که است اجتماعی صحنه یک اینترنت"

 (.162 ،1311 اکبری،) "پذیردمی

 ینترعمده. است گوناگونی منابع تأثیرتحت افراد هویت گیریشکل شناسی،جامعه نظرانصاحب نظر از که است این واقعیت

 و نفوذ گستره به توجه با گروهی هایرسانه میان این از". است همساالن گروه و مدرسه گروهی، هایرسانه خانواده، منابع، این

 هویت و شخصی نظام گیریشکل که است شده موجب ایماهواره هایتلویزیون گسترش. اندیافته ایویژه اهمیت آن فراگیری

 (.1336 خسروشاهی، صبوری) "گیرد قرار متعارض گاه و متعدد عوامل تأثیرتحت افراد

 :انحرافات

 طریق از جنسی استفاده سوء برابر در کودکان حمایت برای کارشناسی" عنوان تحت جهانی گردهمایی 1111 سال در

 کند، پیدا توسعه بیشتر اینترنت هرچه" است آمده آن در که شد ای قطعنامه صدور به منجر که گردید برگزار "اینترنت

 و کودکان فحشای به مربوط محرمانه های فعالیت. گرفت خواهند قرار آن خطرناک محتویات معرض در بیشتر کودکان

 (.163:1311اکبری،) "رود می شمار به حاد مسائل از اکنون شود، می واقع استفاده مورد اینترنت طریق از که پورنوگرافی

 در که شوندمی متوجه مرور به افراد است، کاربر هویت گیردمی قرار هدف مورد مسیر این در که سنگری اولین رسدمی نظر به

 هاگیریتصمیم در و شودمی بررسی مجازی رویکردی با شانگیریتصمیم هایشاخص اساساً  نیز خود هایگیریتصمیم حوزه

 ندارند، را گیریتصمیم و مسایل سیبرر توان حقیقی انگارهای با که اینجاست دهد،می ترجیح حقیقی بر را مجازی عناصر

 در زمان گذر با ولی نیست گیریتصمیم نحوۀ این متوجه فرد خود حتی افتد،می اتفاق نامحسوس بسیار ابتدائاً حالت این البته

 این گیرد؛می فاصله است، انسان زندگی واقعیت از عظیمی بخش که حقیقی هایمحیط از عمالً و شودمی تثبیت حالت این

 به جذب قطعا حقیقی اجتماع از انزوا این مثال است، فرد برای اجتماعی پرخطر بعضاً هایآسیب بروز برای سرآغازی نزواا

 و اطالعات تبادل و تعامالت ها، دوستی) آن نظیر فراوردهایی و مجازی فضاهای در هاساعت که فردی دارد، مجازی اجتماع

 کسی چنین است طبیعی کندمی ارضا دیایآل و دیسیآل قاب در را خود جنسی میل وحتی کندمی سیر( ها بازی حتی

 چهره تواندمی و ندارد را واقعی فضای تبعات و هامحدودیت زیرا نیست، حقیقی فضای در دیگران با تعامل به مندعالقه دیگر

 برقراری در شودمی شناخته فضا این در دروغین شخصیتی با چون و کند مخفی جذاب نمایشگرهایِ انواع پی در را خود واقعی

 هایناهنجاری بروز شروع و همساالن گروه از فرد جدایی موجب روحیه این ایجاد که شودمی ناتوان دیگران با اجتماعی ارتباط

 آیندمی بخود زمانی و کنندنمی احساس را زمان گذشت ارتباطی نوین هایفناوری از استفاده هنگام در افراد این است؛ دیگر

 نیازهای از شدنبرانگیخته جَوی با فرد تازه چون اما آسیب اینجا تمام نمی شود..اندکرده امور این صرف زیادی ساعات که

 را هدف بی کاربر فضا، این سردمداران که شودمی باعث مجازی فضای کاربران توسط هدف بی ورودهای روبروست، خود کاذب

 یعنی خود هدف به و شودمی آنان ابزار کاربر عمال که هدفمندی البته کنند، دفمنده شاناهداف بر بنا خود رویکرد با

 باالی جذب از هامحیط این در که سکسولوژی نظیر مباحثی واسطه به کم کم فرد همین یابند،می دست فرد زداییهویت

 این در شدهمهندسی نه و انفعالی دبرخور و شده اندیشیده تمهیدات  رغم علی متأسفانه که شودمی دچار است، برخوردار

...  و وایمکس وایرلس، آل، اسدی نظیر ارتباطی پل هیچگونه که محرومی مناطق در حتی ایم،دیده را آسیب بیشترین قسمت

 امکانات از محروم و فقیر غالباً که دبستان مقطع پسران همراه هایگوشه در مستهجن و مبتذل تصاویر شاهد نداشت، وجود

 محیطی در هویتش، دادندست از واسطه به بلکه نیست، کاربر فرد برای تنها جنسی زودرس بلوغ خطر بودند، عمرانی ییابتدا
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 تأثیرگذاری قدرت و زندگی مشی اعتقاد، سن، هر با فردی هر با کاربر که است این شاخصش هایویژگی از که اینترنت مانند

 است، ناشناس جهت هر از شخص هویت و کند برقرار ارتباط تواندمی بخواهد که تعداد هر به زمانی هر در منفی یا و مثبت

 هایشخصیت بروز باعث افراد میان در غیراخالقی رویة این شدنشایع و کندمی مسیر هم زاآسیب ورطه این در نیز را دیگران

 تغییر شدنفراهم آن، در محدودیت عدم و ارتباط باالی حجم خاطر به مجازی فضای هایویژگی از که چرا شودمی دوگانه

 در هاگرایش تغییر اکثر محیط، این بر حاکم جو به توجه با غالباً که است زیاد بسیار مذهبی و سیاسی گرایش و اخالق و رفتار

 (1314)روح افزا، .است اسالمی هایارزش با مغایرت قالب

 نتیجه:

و ت برای برقراری ارتباط های اجتماعی ، به نظر مستلزم تفکر و یک ضرورسواد رسانه ای به عنوان یک مهارت اجتماعی 

در دنیای امروز دارد. با توجه به کاربرد تکنولوژی ، و رشد چشم گیر در این حوزه ، استفاده از رسانه ها نسبت نگاهی تیز بینانه 

ا در بین قشر جوان و نو جوان نیز سیر به سالهای قبل روند رو به رشدی را داشته است. به همین دلیل جایگاه این ابر رسانه ه

 ، موثر واقع شده است. صعودی پیش گرفته است تا جایی که در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه 

در شکل دهی به هویت نقش دارند و حتی روی ابعاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جوامع هم تأثیرگذارند. امروزه با این ابزار 

نقشی که تاکنون در ابعاد مختلف زندگی داشته اند، نمی توان آن ها را نادیده گرفت. در حال حاضر اینترنت ابزاری  توجه به

مناسب برای توسعه ی افکار و اندیشه های بشری محسوب می شود به شرط آن که در راه صحیح استفاده شود. افراد باید برای 

ار داشته باشند تا دچار مشکالت مالی و اجتماعی نشوند. ارتباطات سالم در ورود به دنیای مجازی اطالعات کافی در اختی

فضای مجازی و لزوم هوشیاری جوانان و خانواده ها نسبت به تهدیدات فضای سایبری در درجه ی نخست اولویت قرار دارد. 

رای جلوگیری از هم پاشیدگی پیشگیری از آسیب های اجتماعی و توجه والدین به رفتار فرزندان بسیار مهم می باشد و ب

خانواده ها، والدین باید تا حدودی به فناوری های روز دنیا مسلط باشند و آگاه باشند که تغییر در رفتار فرزندان به معنای 

ایجاد تغییر در طرز فکر آنهاست وهنگامی که بنیان فکری و شخصیت آنها به صورت ناصحیح شکل گیرد، راه نفوذ شیادان به 

صوصی افراد و محیط امن خانواده باز می شود. لذا، چنانچه خانواده ها نسبت به شیوه های جدید ارتباط فرزندان خود حریم خ

 آگاهی و شناخت کافی و الزم را داشته باشند، از انجام بسیاری از جرایم و ارتباطات پنهانی آنان جلوگیری به عمل می آید.

 توصیه ها:

جتماعی ناشی از فضای مجازی ، الزم است با هم فکری گامی هر چند کوچک در بر طرف با توجه به اهمیت آسیب های ا

کردن این معضل اجتماعی برداریم. به همین منظور مواردی هر چند تکراری را یادآوری می کنم . امید که مورد قبول شما 

 واقع گردد.

می توان محلی پر تردد و عمومی مثل اتاق پذیرایی را  از قرار دادن رایانه در اتاق فرزندان خود داری شود . به جای آن -

انتخاب نمود. به این ترتیب حریم فرزند با ورود ما به اتاقش شکسته نمی شود وتعامل افراد خانواده نیز بیشتر می شود. 

ها آموزش دهیم و هم به همراه آنان از فضای مجازی بازدید کنیم. تا با برنامه ریزی درست ، هم مدیریت زمان را به آنهمچنین 

 نحوه صحیح وبگردی را نهادینه سازیم.

دیگر این که از رایانه و کتب درسی به صورت ترکیبی برای آموزش و بازی بهره بگیریم . می توان با کشیدن یک نقاشی  -

جای خود باقی ساده ، و تلفبق چند روش تدریس آموزشی در خور فهم دانش آموز ترتیب داد. با این روش هم رابطه ها سر 

 می مانند و هم سواد استفاده از فضای مجازی به کودکان و نوجوانان آموزش داده می شود.
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می توان آسیبهای اجتماعی را با  با توجه به این که بیشتر استفاده کنندگان از فضاهای مجازی قشر جوان و نوجوان هستند، -

سانی از طریق رسانه های دیداری و شنیداری ، روزنامه ها و مجالت ، برگزاری کالس ها ی فوق برنامه ،کنترل نمود. اطالع ر

برگزاری جلسات هم اندیشی و تشویق به فعالیتهای اجتماعی مرتبط با فضای مجازی، مثل) تولید فیلم آموزشی ، ساخت 

 آسیبهای اجتماعی بردارد. محتواهای الکترونیکی ، تولید بازی های رایانه ای و... می تواند گامی هر چند کوتاه در کم کردن

 از مثالً کنیم؛ متنوع را فرزندمان  و خود زندگی محیط نیاید، در مضر عادت یک عنوان به ها رسانه از استفاده اینکه برای -

 ورزش تفریح، مساجد، و هاپارک هاکتابخانه ها،موزه به رفتن هنری، امور و دستی کارهای نقاشی، گویی،قصه کتابخوانی، طریق

 نیز خودمان شوند، مندعالقه مثبت، های فعالیت سایر و مطالعه به فرزندان اینکه برای( 111 و کوهنوردی راهپیمایی، شنا،)

 به آن مقابل و نشینیممی تلویزیون روی روبه که حالی در خودمان نباید منظور بدین. باشیم مطالعه اهل مثالً عمل، در باید

 با( 242 ص ،1334)  بیابانگرد از نقل به نیومن! بپردازد مطالعه به و نکند تماشا تلویزیون اهیمبخو فرزندمان از رویم،می خواب

 تماشا تلویزیون ساعت 15 تا 11 هفته در که کودکانی میان در تحصیلی پیشرفت که کندمی عنوان تحقیق، 23 تحلیل

 تماشا، ساعات افزایش با سپس و( کنندمی تماشا ساعت ده از کمتر که کودکانی با مقایسه در) است حد باالترین در کنند،می

 (1314)روح افزا،.یابدمی کاهش گیریچشم طور به تحصیلی پیشرفت میزان هفته، در ساعت چهل تا بیست از

 منابع:

 .1311 توسعه، و رشد انتشارات: تهران اجتماعی؛ شناسیآسیب اکبری؛ مینا و ابوالقاسم اکبری،

 .212آبان ماه ، شماره  ،34،مدیریت پرنده ها)مهارت استفاده از اینترنت(، رشد معلم ، دوره (1314ایزدی، ریحانه،)

 .1311 مرکز، تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسی؛جامعه

 ملی کنگره نخستین مقاالت مجموعه ایرانی، یوخانواده مجازی اجتماعی هاینوپدید،شبکه های(، آسیب1331علی،)دژبانی،

 های. آسیب و مجازی فضای

  ارشد کارشناسی نامهپایان ؛«خلخال شهر موردی مطالعه نسلی؛ شکاف بر مؤثر اجتماعی عوامل» محمد؛ رحیمی،

 .31111والدین،پایگاه علمی خبری میگنا،کدخبر برای مجازی هایشبکه با مقابله راهکارهای (،1314روح افزا،فرشته،)

 (.1311یلی،)(،به نقل از نصیری و عق2113سوزوکی،)

 ای یک مقاله عقیده ای،فصلنامه رسانه. رسانه سواد (،1333 یونس،) خواه، شکر

 .1336 فرهنگی، انقالب عالی شورای دبیرخانه اینترنت؛ اجتماعی هایآسیب بررسی حبیب؛ خسروشاهی، صبوری

 .6 شماره سوم، سال اجتماعی، شیپژوه فصلنامه کودکان، علیه خشونت بر خانواده تضاد و نظم آثار،(1331) ،مجید کفاشی،

 .31(،ضرورت سواد رسانه ای برای معلمان، دوره یازدهم،آذرماه،شماره1313ماهنامه آموزشی مدرسه فردا،)

www.dehkadehejahani.blogfa.com 
anthropology.ir 

http://www.migna.ir 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.dehkadehejahani.blogfa.com/
http://www.dehkadehejahani.blogfa.com/
http://www.migna.ir/
http://www.migna.ir/
http://www.sid.ir


 

 

Medium literacy, virtual space management technique 

 

Abstract 

Today, that medium giants are antecedent in interesting public thought and have special 

position in society and families and changed to global phenomenon , unfortunately majority 

families do not know how to use virtual instruments correctly and training settings are not 

exception. This little notice causes persons specially adolescents and young   search in virtual 

 world causelessly. Nevertheless , using this virtual family is necessary for human and it is 

related to his/ her cultural and political life directly. The setting that can be a value pattern 

with positive effects and also agent of social and personal damages. Skill and literacy of 

using virtual spaces give opportunity to persons in order to exchange information easily in 

each time and place. However yhis subject requires to consider positive and negative results 

and effects of using technology correctly. Introduction of proposals and commendations is 

not only a step for preventing social damages resulting from these media but it develops 

relationships between family, training area and virtual space.                                                      

Keyword: virtual space, social damages, training settings, family, society 
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