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 چکیده        

قرار   الشعاعتحت ها را زندگی همه خانواده ویژه شبکه جهانی اینترنتهای اطالعاتی و ارتباطاتی بهفناوری گسترش فزاینده 

 نوپدید اجتماعی هاییب آس کاهش برای راه ینمؤثرترها شده است.  داده و در بسیاری موارد سبب فروپاشی بنیان خانواده

 و  اینترنت از استفاده امنیتی و تخصصی یهاآموزش  کسب تصویب قوانین، بر عالوه  ،هارسانه  و مجازی فضای از  ناشی

که   فضای مجازی الزم استهای ناشی از منظور صیانت از آسیب به بنابراین ؛است یا سواد رسانه  سطح ارتقای ،درمجموع

  . ند ها، خودکفا شوج کشور و سازمان ئکه برای برآورده نمودن حوا یااندازه ارتقا یابد به معلمانسواد مجازی مردم بخصوص 

  شده پرداخته های فرهنکیان های فضای مجازی در خانوادهای در کاهش آسیبدر این مقاله به بررسی نقش سواد رسانه

به سزایی در   توانند نقشاست. نتایج حاکی از آن است که چنان چه معلمان سطح سواد رسانه خود را افزایش دهند، می

 های ناشی از فضای داشته باشند. ها جهت کاهش آسیبآگاهی بخشی دیگر خانواده

 ،فرهنگیان های فضای مجازیای،آسیبسایبر،سوادرسانه  :کلید واژگان

 
 ) پردیس شهید بهشتی زنجان( کارشناسی علوم تربیتی،دانشگاه فرهنگیان -1

 
 دانشگاه فرهنگیان ) پردیس الزهرا زنجان(کارشناسی علوم تربیتی،  -2
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 مقدمه

 سایبر، فضای شدن پدیدار آن پی در و آدمی زندگی ابعاد تمامی در ارتباطات و اطالعات هایفناوری نفوذ و گسترش

 افزایش.  است  کرده  ایجاد  جوامع  اجتماعی  ارساخت  طورکلیبه  و  فردی  میان  فردی،  مناسبات  و  هویت  فرهنگ،  در  تغییراتی  گمانبی

 نهاد شناختییب آس مباحث در. است شده جامعه در جدیدی اجتماعی هاییب آس بروز موجب تعاملی، یهارسانه  به دسترسی

 هایییدگرگون بروز منشأ  خود که تحوالتى. است خانواده تحوالت از ناشى هاییب آس بررسى مهم، محورهاى از یکى خانواده،

 تحمیل  خانواده بر بیرون، از هایدگرگون و تحوالت این از بسیارى. باشندیم خانوادگى یهاارزش و روابط نوع در اساسى و عمیق

 و هادغدغه یکسرى آن، مزایاى و محاسن تمام رغمیعل امروز، به تا شده انسان زندگى فضاى وارد اینترنت که زمانى از .شودیم

 نو و مجازی فضای خاص هاییژگیو دلیل به. (1390کشتی آرای و همکاران،). است نموده تحمیل هاخانواده بر را هاییینگران

 دست  به را آن کاربردهای و فضا این دقیق شناخت برای کافی توان یا و امکان فرصت، والدین از بسیاری پدیده، این بودن

 باعث فضا این از کودکان حتی و جوانان و نوجوانان روزمره استفاده مقابل در و فضا این با هاآن مناسب آشنایی عدم و اندیاوردهن

 وجود  احساس  بدون و  دغدغه بدون  هاآن  و  شود  ایجاد  فرزندان  برای  خانه  داخل  در  خصوصی  و محرمانه  فضای یک  که  است  شده

 خود  هاییکنجکاو و  شخصیتی  و سنی  هاییژگیو  دلیل  به بعضا    و  یافته  دسترسی  فضا  این  در مختلف  هاییتسا  به  بیرونی  ناظر

 تحوالتی همراه به حاضر عصر در ارتباطی نوین هایی تکنولوژ ظهور بنابراین؛ گردند اینترنت در موجود ناسالم فضاهای از متأثر

 اختالل دچار را هاخانواده از بسیاری کارکردهای که نموده یجادا را بسیاری هایآسیب است، آمده به وجود مجازی فضای در که

 قوانین،  تصویب بر عالوه ،هارسانه و مجازی فضای از ناشی نوپدید اجتماعی هاییبآس کاهش برای راه ینمؤثرتر. است کرده

 یارسانه  سواد  میزان  لذا.  است   یاسواد رسانه  سطح  ارتقای  ،درمجموع  و  اینترنت  از  استفاده  امنیتی  و  تخصصی  یهاآموزش   کسب

 کافی یارسانه سواد از مجازی یهاشبکه کاربران کهیدرصورت و داشته نقش اجتماعی فضای هایآسیب میزان در کاربران،

 کاهش در ایرسانه سواد نقش بررسی به پژوهش این روینازا. افتاد خواهد خطر به قطعا  کاربران این امنیت نباشند، مندبهره

فضای  مفهومو  تعریف به دوم بخش در. است شدهیمتنظ بخش پنج در مقاله این. پردازدمی مجازی فضای از ناشی هایآسیب

 کاهش در ایرسانه سواد یرتأث به چهارم بخش در ،و اهداف آن ایرسانه سواد مجازی و مزایا و معایب آن، در بخش سوم مفهوم

 .شودمی پرداخته گیری نتیجه و بندیجمع به آخر بخش در و مجازی فضای هایآسیب

 

 پژوهش: روش- 

 تحقیق پیرامون موضوع موجود پژوهشی ادبیات و نظری مبانی بررسی به استنادی طریق از مطالعه این انجام برای 

 .است شدهپرداخته 

 

 :فرضیات و هاپرسش- 

 به افراد عادیهای فضای مجازی توانند در پیشگیری از آسیبچگونه می معلماناصلی در این پژوهش این است که  سؤال

های فضای توانند در کاهش آسیبفرضیه اصلی پژوهش است که با استفاده از آن می معلمانای باال بودن سواد رسانه کمک کنند.

 مجازی کمک کنند.

 

 

 مفهوم فضای مجازی (1
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 استفاده با که شودمی دانسته کامپیوترها از ایشبکه  محیط یا الکترونیکی محیط فضا این مجازی، فضای تعاریف تمام در

 توان می  را  مجازی  فضای.  کند  سازیمشابه  را  واقعی  جهان  بعدیسه  هایواقعیت  و  اشیاء  تا  دارد  سعی  بصری  و  سمعی  هایجلوه   از

 متفاوتی  نوع  مجازی  فضای  حقیقت  در  ،کار برد  به  ایرایانه   هایشبکه   طریق  از  شده  موجود  اطالعاتی  منابع  انواع  تمام  توصیف  برای

  را  آن توانمی مسامحه اندکی با که شودمی تأمین پیوند هم ایرایانه هایشبکه  توسط که است دیجیتالی و مجازی واقعیت از

 رو ازآن   که  واقعیتی  ،داندمی  "رایانه  توسط  شدهخلق  واقعیت"  را  مجازی  واقعیت  اندرسون.  دانست  اینترنت  جهانی  شبکه  با  مترادف

 باواسط  تعامل درنتیجه کاربران اذهان در و نکرده اشغال را مکانی مادی، محیط واقعی دنیای در که است مصنوعی یا مجازی

 افزار نرم  توسط  نداشته  فیزیکی  وجود  که  است  واقعیتی  مجازی  واقعیت  (bidaricyberi.blogfa.com) دارد.  وجود  الکترونیکی

 بنابراین ،اندکرده خلق را واحدی مفهوم هم کنار در که است مجزا مفهوم، دو از ترکیبی مجازی یا سایبر فضای. شودمی تولید

 از  واژه این. کنیممی آغاز سایبر واژه با را کار جزءجزءبه  و شکسته  را واحد مفهوم این نخست مفهوم این درک برای است بهتر

 شد گفته نیز ازاینپیش که طورهمان. است کاررفتهبه سایبرنتیک واژه در ترکیبی طوربه و شدهگرفته کنترل لغت یونانی ریشه

 مصنوعی واقعیات و جدید تکنولوژی ،پیوستههمبه هایرایانه هایتکنولوژی  ابر کنترلی هایسیستم بر داللت سایبرنتیک مفهوم

 و بدیع وسیع، قلمرویی تعریفی، هر با و تعبیری هر در مجازی فضای درهرحال. دارد سیستمی کنترل و دستیابی راهبردهای با

 اهمیت . دارد همراه به را نوینی هایمحدودیت و هاآسیب ،هادلهره ،هافرصت ،هاآزادی امکانات، خود ساکنان برای که است بکر

 .است اسالمی انقالب اهمیت اندازهبه مجازی فضای اهمیت: فرمایندمی خود بیانات در ایخامنه امام است حدی تا قلمرو این

 

 مزایا و معایب فضای مجازی(  2-1

و باال  یزیربرنامهکه با  هستدیگر دارای پیامدهای مثبت و منفی  هاییدهپداجتماعی مانند بسیاری از  یهاشبکهاینترنت و 

 .از آثار و دستاوردهای مثبت آن بهره گرفت و پیامدهای منفی را به حداقل رساند توانیمبردن سطح آگاهی عمومی 

 

 

 

 

 مزایای فضای مجازی( 2-1-1

 نقاط  (http://www.tahlileiran.ir/a/100327.html)  تعبیری،  به  و  فرصت   عنوانبه  هاآن   از  توانمی   که  مواردی  ازجمله

 :از اندعبارت برد نام مجازی فضای از استفاده قوت

 وجه، ینترآسان  به فناوری این طریق از دهدیم امکان جهان از نقطه هر در فردی هر به که مجازی فضای بودن عمومی. 1

 فضای از استفاده جلوی نتوانسته کنونتا سیاسی یا جغرافیایی مرزهای و آورد به دست را خود موردعالقه اطالعات جدیدترین

 .بگیرد  را آن روزافزون گسترش و مجازی

http://www.tahlileiran.ir/a/100327.html
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 و اقتصادی روابط از بسیاری در که مجازی فضای در موجود امکانات از استفاده با… و اجتماعی اقتصادی، هایهزینه کاهش. 2

 یتوجهقابل کاهش باعث  امر  این  که  است  طبیعی  و  نیست  خدمات  یا  کاال  خرید  برای  حضوری یمراجعه   به  نیازی  دیگر  اجتماعی

 آلودگی کاهش و انرژی مصرف کاهش یجهدرنت و یشهردرون یرضروریغ  یوآمدهارفت کاهش. شودمی اقتصادی هایهزینه از

 مجازی فضای در موجود امکانات از استفاده با هاینه هز سایر و نشر و چاپ هایهزینه و کاغذ مصرف کاهش همچنین. هوا

 سطح در که … و هنری اقتصادی، اجتماعی، اعتقادی، مختلف هایینهزم در تخصصی اطالعات آخرین به آسان دستیابی. 3

 .شودیم و منتشرشده جهان سطح در … و افزارنرم کتاب، مقاله، صورتبه جهان

 در معموال  که هارسانه دیگر بر حاکم هاییتمحدود بدون مجازی فضای در ارتباطات و روابط بودن یتأمل و اطالعات تبادل. 4

 .خواننده و شنونده صرفا  دیگری جمع و هستند نویسنده و گوینده یاعده هاآن 

 این در ارزیابی و سنجینظر امکان کهی طوربه آن، در هاداده اغلب بودن محور مخاطب و مجازی فضای در تنوع و جذابیت. 5

 این که گردند مطلع خود مخاطبان هایخواسته  آخرین از که دهدمی پردازانداده به را توانایی این و است روزتربه و برقرار فضا

 .دارد مخاطب جذب در بسزایی تأثیر سایبری فضای جذابیت و تنوع کنار در امر

 دسترسی نشریات و مطبوعات به توانستندمی بزرگ شهرهای در همآن خاصی افراد فقط درگذشته: ایرسانه عدالت گسترش. 6

 هایفناوری و مجازی فضای باوجود آنکهحال و شوند مطلع … و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، رویدادهای و روز  اخبار از و داشته

 آن از و مطلع اطالعات این از برابر، شکل به توانندمی نیز نقاط دورترین در حتی افراد تمام ارتباطاتی، و اطالعاتی گوناگون

 .کنند یبرداربهره

 را امکان این که «اجتماعی هایشبکه » در بخصوص و مجازی فضای در باال بسیار سرعت با نظرهاتبادل و تعامالت گسترش. 7

 …و بپردازند افکار و آراء تبادل به افراد که سازدیم فراهم

 معایب فضای مجازی( 2-1-2

در کنار مزایا و محاسن  هاانسانعلوم انسانی معتقدند که ورود اینترنت به فضاى زندگى  پژوهشگرانو  نظرانصاحب

) قرار داده است یرتأثتحت  شدتبهشده و روابط افراد را  هاینگرانو  هادغدغهآمدن یکسرى  به وجودکتمان، باعث  یرقابلغ 

(82-87): 2009 Amsterd )  شوداشاره می هاآن به بعضی از  اختصاربهکه: 

 یسازندهعنصر    ترینیاصلو قبح شکنی از گناهان همراه با ایجاد آشفتگی در    هاحرمت : شکستن  هاخانوادهایجاد آشفتگی در   .1 

 .گیرداز بین بردن نقش سازنده خانواده در تربیت فرزندان صورت می باهدفجامعه یعنی “نهاد خانواده” که این کار 

 هاییبآسفضای مجازی موجب باال رفتن آمار جرم و اعمال مجرمانه و تشدید  هاییژگیودر جامعه:  یهنجارشکنافزایش  .2

فرهنگی را مورد  ورسومآدابسنتی و  یاآموزهانسانی مانند اخالق خانوادگی، حیا، حریم خصوصی،  یهاارزشاجتماعی شده و 

شدن  رنگکمو تهدیدات جدی و  یهالشچااین تهاجم، درگیر نمودن نهاد خانواده با  ییجهنتقرار داده است که  وتازتاخت

 .اجتماعی« برای افراد است یهاارزش بسیاری از »

 



5 
 

، دارای کردندیمی جغرافیایی زندگی  فرهنگ غربی: درگذشته، افرادی که در یک محدوده  یالقااز طریق تبلیغ و    سازییجهان  .3

و  رفتهیانازمکردند اما با گسترش فضای مجازی، این مرزهای فرهنگی فرهنگ مخصوص همان محدوده بوده و از آن پیروی می

ی نظران حوزه تر شده است تا جایی که بسیاری از صاحب فرهنگ کاربران فضای مجازی تا حدود زیادی به هم شبیه یجهدرنت

فرهنگ تمام مردم   دارندیفهوظکه    دانندیمشدن«    یکاییآمری »اجتماعی را بخشی از پروژه  هایارتباطات، فضای مجازی و شبکه

 .دنیا را به فرهنگ غرب نزدیک کند

های خاص فضای مجازی و نو بودن این پدیده، فرصت : بسیاری از والدین به دلیل ویژگیهاخانوادهشدن نقش نظارتی    کمرنگ  .4

که این عدم آشنایی با فضای سایبری در کنار  اندیاوردهنق این فضا و کاربردهای آن را به دست و یا توان کافی برای شناخت دقی

استفاده روزمره نوجوانان و جوانان و حتی کودکان از این فضا باعث شده است که یک فضای محرمانه و خصوصی بدون احساس 

مختلف مجازی دسترسی یافته و به دلیل   یهاشبکه  یانا احو   هایتسابدون دغدغه به   هاآنوجود ناظر برای فرزندان ایجاد شود و  

باعث تغییر  بلندمدتدر  مسئلهخود، از فضاهای ناسالم موجود در اینترنت متأثر شوند که این  هاییکنجکاوسنی و  هاییژگیو

 .است هاخانوادهسنتی  یهاارزش در مغایرت با عرف و  معموال که  شودیمآن جامعه  تبعبهرفتار فرد و 

جدیدی را در جوامع مختلف به وجود   یهاچالشغربی،    یهاارزش  باو باورهای اجتماعی: ورود اینترنت همراه    هاارزشتعارض    .5

کرده  سوءاستفادهفضای مجازی برای نیل به اهداف خود  هاییتظرفغربی و صاحبان بزرگ اقتصادی از  یهاقدرتآورده است. 

سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سایر جوامع   یهاحوزه « تمامی  داری یهسرماه با حاکمیت ایدئولوژی »و در تالش هستند ک

 .را پذیرای عقاید خود سازند

نقش   هر فردهویت، یعنی خود شخص، فرهنگ و جامعه، در تکوین شخصیت    گانهسهشخصیت: عناصر    یریگشکل اختالل در  .  6

و  هانقشمتنوع،  هاییتموقعفرهنگى و اجتماعى است که کاربر را در  یاصحنهفضای سایبری،  ازآنجاکهکنند. مهمى را ایفا مى

از مواقع، چند شخصیتی شدن فرد   شخصیت کاربر و در بسیاری  پذیرییب آساست برای    ایینه زم،  دهدیمزندگى قرار    یهاسبک 

 .شودمی

اجتماعی با تجاوز به حریم خصوصی کاربران تجاوز کرده و اطالعات  یهاشبکهبه خطر افتادن حریم شخصی: گردانندگان  .7

 . در هنگام نصبدهندیمتجاری و سایر مراکز متقاضی قرار  یهاشرکتشخصی افراد را در اختیار مراکز اطالعاتی و امنیتی، 

تا اطالعات شخصی او را با منابع خارجی به اشتراک بگذارد؛  دهندیماجتماعی، کاربر به سایت مربوطه اجازه  یهاشبکهبرنامه 

 .کردن این موضوع وجود داشته باشد یرفعالغ بدون اینکه تنظیماتی بری 

ها، های جدید به عرصه خانوادهرا بیشتر کرده و با ورود وسایل و تکنولوژی   هانسل: استفاده از اینترنت شکاف میان  هانسلشکاف   .8

نشینند، بدون آنکه حرفی برای گفتن داشته باشند. متمادی در کنار یکدیگر می یهاساعتشاهد هستیم که اعضای خانواده 

گفتگو کنند، رو به  باهمدگی و کاری خانوادگی که در آن والدین و فرزندان درباره موضوعات مختلف خانوا یهانشستامروزه 

های اجتماعی، زندگی و دو نسل به دلیل داشتن تفاوت ییدهگراکاهش است. روابط موجود میان والدین و فرزندان رو به سردی 

 .کنندرا از دیدگاه خود تفسیر می

 ای( تعریف و مفهوم سواد رسانه3
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کل از دو تشای متواند کمک کند. سواد رسانهصحیح آن مفهوم میروشن شدن هر مفهوم، قبل از هر چیزی برای درک 

رفتیم تا »خواندن و عبارت است: »سواد« و »رسانه«. برگردیم به دوران کودکی و روزهای اول مدرسه، زمانی که به مدرسه می

یم؛ یعنی نسبت به شکل حروف، گرفتسواد« نباشیم. در مدرسه ابتدا حروف الفبا را یاد مینوشتن« را یاد بگیریم و دیگر »بی

 کردن یهجّمهارت« کنار هم گذاشتن حروف و خواندن و سپس » کردیم.»دانش« پیدا می هاآنوشتن و نحوه ن هاآن صدای 

ها و خواندن و نوشتن متون مختلف را آموختیم و بدین گرفتیم و بعد از مدتی »کاربرد« کلمات در ساختن جمله کلمات را یاد می

 کرد. باسوادما را  هماضافه کاربردها در کنار ها بهها در کنار مهارتای از دانشسواد شدیم«! مجموعهترتیب »با

رفته ابزارهای ارتباطی گسترش کند. رفتهای است که فرستنده به کمک آن پیام خود را به گیرنده منتقل میرسانه وسیله

های ترین تفاوت رسانهمهم های جمعی شکل گرفتند.کترونیکی، رسانههای چاپی و الپیدا کرد و در عصر حاضر با ظهور رسانه

که سواد خواندن و  طورهمانهای خود را با سرعت زیاد به طیف وسیعی از مخاطبان برسانند. توانند پیامامروزی آن است که می

ها برداشت کنیم، سواد کند تا بتوانیم انواع جمالت ساده و پیچیده را بفهمیم و معناهای متفاوتی از آننوشتن به ما کمک می

ای را درک، تفسیر و تحلیل کنیم. هر رسانه ها و تولیدات رسانهتوانیم انواع رسانهای هم مهارتی است که با یادگیری آن میهرسان

سواد بنابراین ؛ کندما نقش مهمی را ایفا می باسواد شدنها در های خاص خود را دارد که شناخت این نشانهای از نشانهمجموعه 

 آن به تعاملی، یک رسانه عنوانبه  اینترنت خصوصبه و هارسانه از استفاده در کنار جوانان است الزم هک است مهارتی ،یارسانه

 یژهوبهباشد.  همراه ینامطلوب اثرات با تواندیم ،یارسانه  سواد داشتن بدون هارسانه از استفاده(. 1389ایران پور، شوند ) مجهز

 یهامهارت  ارتقای  لزوم جدید، یهارسانه  شدن  یو تخصص و تنوع  یکسو از  والدین با جوانان بین مهارتی و اطالعاتی فاصله  با آنکه

 جوانان یارسانه مصرف رژیم شده، درونی و ناظر هوشمند یک همچون تواندیم یاسواد رسانه. شودیم دوچندان یاسواد رسانه

 .کند یمرا تنظ

 

 یااهداف سواد رسانه  (3-1

 یعنی این است که به مردم کمک کند تا به شهروندانی پیچیده، ،هست همآن که خود ناظر بر اهمیت  یارسانههدف سواد 

توان در گامی فراتر می ...پیچیده یکنندگانمصرف به نه شوند، یلامروز تبد یجامعه یازموردن هاییتظرفآگاه و با  شهروندانی

ابزار  یهامهارتو  مفاهمه ارتقای خود رهبری از طریق فرایندهای استدالل، تحلیل، یارسانهسواد  چنین اظهار داشت که هدف

تواند این باشد که بر اساس آن بتوان دید آیا بین محتوای ای میهدف اصلی سواد رسانه  ینبنابرا  .(Hobbes, 2003است )وجود  

ی ای وجود دارد یا خیر. به عبارت بهتر، خواننده یا بیننده یا شنوندهبا عدالت اجتماعی رابطه  -محصول نهایی  مثابهبه  -یک رسانه

ه با عدالت را در نظر گرفته و نزدیکی یا دوری محتوای یک ای بهتر است رابطه و نسبت محتوای یک رسانیک مضمون رسانه

سویه و ی یکتسلیم بودن و یا تسلیم شدن به رابطه یجابه قرار دهد تا همیشه در ارتباط با رسانه موردتوجهاز عدالت را  رسانه

 ایشدهیفتحرخشی از جهان یا شکل محصول نهایی یک رسانه ممکن است ب .تر داشته باشدتر و تعاملیای فعالانفعالی، رابطه

تواند در خدمت تثبیت یک جریان، گروه یا از آن باشد و یا حداقل در بازتاب دادن جهان ناموفق مانده باشد. محتوای رسانه می

 های سواد هدف .گرا نباشدبخش و آزادیجو، رهاییباشد و آن طبقه و قدرت الزاما  عدالت حاکمطبقه و یا در خدمت قدرت 

است در مراحل   یعنی ممکن ;شوندبه شکل پلکانی تعقیب می معموال تابعی هستند از شرایط زمانی و مکانی که  عموما  یارسانه

توفیق در این  یظهور اولیه نشانه محضبهبالفاصله و  یول هدف باشد، هارسانه ی روزانه از ی آموزش ساماندهی استفادهاولیه 

 هاییامپ  کنندگانیافتدر ای آن است که به های آموزش رسانهاز هدف یکی ،ینبنابرا کنند.می دامانعرضمراحل هدف باالتر 
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منفعل، ساکن و مطیع در مقابل  کهیناآزاد در این فرایند تبدیل شوند تا  یکنندگانمشارکت به  جمعی کمک شود، یهارسانه

آن است که  یارسانههدف عملی سواد  شوند.ارسال می یارسانهطرفه از منابع جریان یک ها بنشینند که در یکتصاویر و ارزش 

 یهاهرسانو محتوای  فرمت ای از فرم،منتقدانه های باکیفیت باشند و حستماشاچیان و یا مخاطبانی بپرورد که به دنبال برنامه

 .ها شکوفا شودجمعی در آن

 یارسانه سواد و مجازی فضای نوپدید اجتماعی هاییب آس(4

 یهاحلراه هایب آس این اما است متصور هاآن  سوی از هایییبآس و دارند کژ کارکرد مثبت، یکارکردها در کنار هارسانه

 با مقابله یاراهه  از یکی د.دارن اثر سیاسی مشروعیت و مشارکت قدرت، خانواده، در نوین یهارسانه  .دارد جمعی و فردی

 از یاهوشمندانه  مخاطبان، استفاده تا است یارسانه سواد آموزش ،هارسانه از نامطلوب استفاده زا ناشی اجتماعی هاییب آس

 .باشند داشته هاآن 

 در جامعه زایب آس موارد از ماهواره یهاشبکه و تعاملی یهارسانه یژهوبه و مختلف یهارسانه هدفمند یاسیس تجاری، تبلیغات

 هرچه  .کندیم جامعه ایجاد پایین به رو متوسط طبقه در را سرخوردگی و بیکاری ،ییگرامصرف رواج و یغاتتبل  .رودیم شمار به

 متعددی یهاگروهو   هستند کنشگر همه  امروز، مجازی دنیای درشود.  ی م کمتر مخرب  تأثیر این باشند ترفعال اجتماعی نهادهای

باشند  داشته تعامل باهم این مرزها داخل در و داشته مشخصی فرهنگی مرزهای کرده، فعالیت ارتباطی حوزه در توانندیم

 .(1387کوثری، )

بخشی از این پیچیدگی ناشی از . رودیمرو به پیچیدگی  هرروز یامروز زندگ یارسانهدر فضای  یارسانهنیاز به سواد 

، نیازما به یادگیری و شوندی مارتباطات و اطالعات بیشتر متحول  هایی فناورهر چه  روین ازا. دنیای ارتباطات است اییشرفته پ 

ضعف آموزش و آگاهی نسبت به  چراکه ،یابدیمو امکانات آن نیز افزایش  از ابزارهاآموزش برای درک دنیای جدید و استفاده 

امروزه سواد تنها به معنای خواندن . آوردینمبه همراه  هایبآسو تشدید  یماندگجز عقب دنیای ارتباطات و مقتضیات آن چیزی 

از  تریچیدهپ خیلی  و موضوعسواد بدانیم  توانیمینماین مسئله را  لزوما دنیای امروز  در و نوشتن و توانایی درک مطلب نیست؛

 .(1392تقی زاده، ) یرندبگدر این تعریف جای  توانندیمجدید هم  هاییفناوراست امروزه یادگیری دانش الکترونیک و  هاینا

کند که بتواند سیستم را تحلیل    رودیمبه کسی گفته    باسوادامروز به نسبت گذشته خیلی تغییر کرده و    وپرورشآموزش   یستمس

آگاهی اجتماعی و حتی خود سواد باالتر  سیرشود یم باعثشدن است و همین پیچیدگی  تریچیدهپ در حال  هرروزسواد  مفهوم

، افراد رودیمزمانی که اجتماع رو به سمت پیچیدگی    آورداین موارد پیچیدگی اجتماعی را در دنیای امروز به وجود می  برود همه

نین شرایطی نتواند سیستم موجود را تحلیل کند کارش به سمت تنش و هم که در چ یشوند کس باسوادترو  تربافرهنگباید 

 هایی تکنولوژگسترش استفاده از  موازاتبه و تکرار آن  یارسانه، آموزش مستمر مهارت اجتماعی سواد بنابراین .رودیمآسیب 

اجتماعی جامعه، فرهیختگان، رهبران فکری و مخاطبان   یهاگروهجمعی به    یهارسانهتعاملی و خلق فضای ناشی از آن از سوی  

 یهاروشبرای اشاعه و انتقال این مهارت اجتماعی همراه با گنجاندن    یارسانهاجتماعی، فرهنگی و    هاییاستسو تدوین    هارسانه

حداقل رسانده و مخاطب   منفی ناشی از فضای مجازی را به  هاییبآس  تواندیمتفکر انتقادی در منابع آموزشی در سطوح مختلف  

 .آماده کند یارسانهمفید و سودمندانه از مسائل زندگی و حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نظام مصرف  یبرداربهره را برای 

 

 فرهنگیانهای های فضای مجازی در خانوادهای در کاهش آسیبنقش سواد رسانه  (4-1
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 که برخالف تصور رایج،  بیان کلی، تأکیدی است بر این مطلب به ،یارسانهسواد که در بخش قبل گفته شد،  طورهمان

است از   عبارت تر،دقیق یانیب دررفتار با رسانه، به دانش و مهارت خاصی نیاز دارد و  ییوه ش اساسا  و یارسانه هاییامپ  درک

، سواد ترتیبینابهباشد.  ی محتوای رسانه قضاوتی مستقل داشتهدرباره مخاطب بتواند، کهی نحوبهمهارت تفکر استداللی و نقاد 

مهارت در از است  تر عبارتعمیق هاییهالوری از رسانه و در خردمندانه بهره هاییوه شقبل از هر چیز داللت دارد بر  یارسانه

کسانی هستند  فضای مجازی قربانیان و آسیب دیدگان یشترب .کنیمدریافت می ی منبعی که از آن اطالعاتتفکر انتقادی درباره

مدعی شد اغلب کاربران اینترنت، تلفن  توانیمجدید را ندارند. حتی  هایی تکنولوژ هاییتقابلکه آگاهی کافی از امکانات و 

 یری کارگبه نحوه درباره کافی اطالعات انددهنش هایبآسهایی که هنوز گرفتار آن حتیجدید در ایران  یهارسانههمراه و سایر 

جدید و رفع برخی نیازهایشان، کاربر این ابزارهای جدید  یهارسانهاین  هاییتجذابندارند و تنها به دلیل  های تکنولوژاین 

ها، توانند قدرت رسانهبهتر از عموم افراد جامعه می  یجهدرنتای باالتری دارند،  اطالعات و سواد رسانه  معلمان  کهییازآنجا  .اندشده

توانند بنابراین می؛ بنگرند مسئلهمنتقدانه به  یدباداینترنت و محتوای آن اعم از اطالعات سمعی و بصری را تحلیل کرده و 

ها و قربانیان میزان آسیب های اجتماعی آگاه کنند وهای فضای مجازی و شبکههای خود و سایر افراد جامعه را از آسیبخانواده

 فضای مجازی را به حداقل برسانند.

 گیریبندی و نتیجهجمع(5

 سایبر، فضای شدن پدیدار آن پی در و آدمی زندگی ابعاد تمامی در ارتباطات و اطالعات هایفناوری نفوذ و گسترش

 با. است کرده ایجاد جوامع اجتماعی ساخت طورکلیبه و فردی میان فردی، مناسبات و هویت فرهنگ، در تغییراتی گمانبی

 نوپدید اجتماعی هاییبآس افزایش ییاز سو و تعاملی رسانه یناز ا جوانان روزافزون استفاده و اینترنت در عصر زندگی به توجه

 بسیار تعریف یک در ایرسانه سواد. باشد داشته هاآسیب نوع این در کاهش یمؤثر نقش تواندیم یارسانه سواد مجازی، فضای

 از  و شناخت را هاآن  تولیدات انواع و هارسانه  انواع توانمی آن بر اساس که مهارت بر متکی درک نوع یک از است عبارت کلی

 مجازی فضای از ناشی هایآسیب کاهش در ای رسانه    سواد نقش بررسی به مقاله این در. کرد شناسایی و تفکیک یکدیگر

 افراد  عموم از بهتر یجهدرنت دارند، باالتری ایرسانه سواد و اطالعات معلمان اینکه دلیل به که دهندمی نشان نتایج. شد پرداخته

 بنابراین؛  بنگرند  مسئله  به  منتقدانه  دید  با  و  کرده  تحلیل  را  بصری  و  سمعی  اطالعات  از  اعم  آن  محتوای  و  اینترنت  توانندمی  جامعه

 فضای قربانیان و هاآسیب میزان و کنند آگاه اجتماعی هایشبکه و مجازی فضای هایآسیب از را جامعه افراد سایر توانندمی

 .برسانند حداقل به را مجازی
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