
 
آشنایی والدین  ها و پیامدهای ناشی از عدم آسیب

 ای های سواد رسانه با مهارت

*ساز مهدیه چیت
 

 مقدمه

مفید به ان ان معاصر کم، کننرد ترا برا اسرتفاده از توانند همچون ابزاری  ها می رسانه
های علمی، زندگی دلخواه، آرمانی و پرباری داشته باشد. حال اگرر ایرن  آخرین پدیده

کننرده و  تواند به صورت نیرویی ویران ابزار، غل  یا با سوءنیت به کار گرفته شود، می
ای  وع رسررانههررا در عاررر جدیررد، برره واسررطه تنرر بار عمررل کنررد. خانواده مارریبت
اند. از سوی دیگر امروز به علت تنییرر سرب، زنردگی و  پذیرتر از گذشته شده آسیب

ها سهب قابل توجهی از اوقاعت فراغت فرزنردان را بره  افزایش وسایل ارتباطی، رسانه
توانند هماننرد شمشریر دو لبره عمرل  ها می جا که رسانهاز آن اند. خود اختااص داده
شخایت و هویت فرزنردان خرود  یگیر کننده در شکل ی تعیینکنند؛ والدین که نقش

و اطالعراتی،  یا دارند، باید با مجهز شدن به دانرش و مهرارتی بره نرام سرواد رسرانه
 اجتماعی را کاهش دهند. یها فضای مجازی و شبکه یها آسیب

 شناسی مفهوم
هرای  گیری از فناوری فضایی است که امروز با بهره 1فضای مجازی: یمجاز ی. فضا1
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توزی  اطالعات ایجاد شده است. این ارتباطات تا چند سال گذشته بره وسریله رایانره 
های اجتمراعی،  شربکهاما امروزه تلفن همرراه، پرکراربردترین ابرزار و  1،شد انجام می

 مشهورترین عرصه ظهور فضای مجازی است.
تروان انرواع  که بر اسراس آن میاست در  متکی بر مهارت  ینوع: یاسواد رسانه. 2

ای را از یکردیگر تفکیر، و  و انواع تولیردات رسرانهجدا کرد ها را از یکدیگر  رسانه
 2شناسایی کرد.

آموزشری در قررن بی رت و یکرب  یو اطالعراتی، رویکررد یا در واق  سرواد رسرانه
دهد. آموزش سرواد  شود که درکی از نقش رسانه در اجتماع را شکل می مح وب می

بره  واب رته و اطالعاتی به افراد در عار جهانی شردن، مفهرومی اسرت کره یا رسانه
تروان از بوده و مری ی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، سیاسی و فنّاوریا مطالعات رسانه

بهتر زندگی کردن در عار اطالعات و ارتباطرات یراد  یها آن به عنوان آموزش شیوه
 3کرد.

 ای  اهمیت آشنایی والدین با سواد رسانه
ای  ها شده است و کمتر خانره ناپذیر زندگی ان ان امروزه فضای مجازی، جزء جدایی

ترنت و فضرای مجرازی توان یافت که از این تکنولوژی جهانی به دور باشد. این را می
 نه فق  بزرگ االن و جوانان، بلکه حتی کودکان را هب جذب بره خرود کررده اسرت.

ها و آگاهی یافتن از آنچه که  گونه مهارت بنابراین والدین باید برای مجهز شدن به این
ترا بتواننرد  حضور فعال و جّدی داشته باشندخورد،  امروزه در فضای مجازی رقب می

 ملکرد فرزندان خود نظارت داشته باشند. بر فعالیت و ع
ها و ب رترهایی کره زمینره و امکران  والدین باید بتوانند ضمن شناسایی ابرزار، برنامره

کننرد؛  استفاده، حضور، فعالیت و تنذیه اطالعاتی افراد را در فضای مجازی فراهب می

                                                           
1. Ploug, Thomas (2009); Ethic in Cyber Space: How Cyber Space May Influence Interpersonal 

Interaction; New York: Springer. 

؛ «فضای مجازی و پیامدهای اخالقی آن ضع  سواد خانواده در استفاده از». ر. : ح ینعلی رحمتی؛ 2

 .۱3ص 

 . ۱۵۱؛ ص «ای در قرن بی ت و یکب اهمیت آموزش سواد رسانه». ر. : بهاره نایری و همکاران؛ 3



 

61 

ها،  سایت اپ، ایتا، وبمانند رایانه، تلفن همراه، تبلت، این تاگرام، توییتر، تلگرام، وات 
ترا جرایی کره امکران دارد های اطالعاتی و ...، مهارت استفاده از این ابزارها را  پایگاه

ها و اصطالحات رایرج در مرورد هرر یر، از  بیاموزند و با خدمات، امکانات، قابلیت
توانند در هر زمان و مکرانی  در این صورت است که میآشنایی ن بی پیدا کنند. ها  آن
ز اطالعاتی خود را تشخیص دهند، مناب  اطالعاتی مناسب را شناسرایی و مهرارت نیا

گیری از راهبردهای ج تجو و بازیابی اطالعات را ک ب کننرد، توانرایی  الزم در بهره
در نهایرت  به دست آورنرد. مقای ه، ارزیابی و تشخیص میزان وثوآ و اعتبار مناب  را

های پیشرین خرود بره  ی برقراری پیوند با دان تهبتوانند اطالعات به دست آمده را برا
توانند بره فرزنردان خرود نیرز  کار گیرند. والدین آموزش دیده، باسواد و با مهارت می

آموزش دهند که چگونه و با چه معیارهرایی از محتواهرای فضرای مجرازی اسرتفاده 
 درست داشته باشند تا دچار آسیب کمتری شوند.

گیری، سرالمت و سرعادت زنردگی فرردی و  در شرکل با توجه به نقش مهب والدین
ها مجهز کنند، بدون ش، سرطح  گونه مهارت ها خود را به این اجتماعی ان ان، اگر آن

سواد خانواده در استفاده درست از فضای مجازی افزایش یافته، اعضرای خرانواده برا 
ای هرای اخالقری در ایرن فضرا حاضرر شرده و از پیامرده پایبندی به اصول و ارزش

کره خداونرد دربراره حفاظرت از خرود و غیراخالقی آن در امان خواهند برود. چنران
ا»خانواده از آتش جهنب فرموده است:  َْ بَنلا ِلْْم ن بَرَأهن ْفَسْم ن ِذيَنبآَوْکَّابْقَّابَأنن َهاباَلُّ امرام  1«.َيابَأْيُّ

ب یکُ أهلرر و بکُ َعلُِّمرروا أنفَُ رر»در تف رریر ایررن آیرره شررریفه فرمرروده اسررت:  علرری
بُوُهب؛ و رَ یالخَ  د و بره برا ادب شردن آنران توجره یاموزیر بیتان خ به خود و خانواده2أدِّ
ُمُرُهْ أ»نیز فرموده است:  امام صادآ«. دینک

ْ
َمَرُهُ أأأَتأ

َ
هُأأأِبَم أأ أَتْنَه ُهْ أأأِبِهأأأ ل َّ ُهأَعْنوُهأأأَعمَّ أَنَه ُهُ أأأَْ  ل َّ

أإِأ َْ ُهْ أ ََ َقْی َْ أ ََ َط ُعاَكأُكْن
َ
أَم أَعَ ْیَكأَفَِّْ أأ ََ أَقْدأَقَضْی ََ اوامر و نرواهی خداونرد را  3؛ْ أَعَصْاَكأَفُكْن

به خانواده خود اعالم کنید؛ اگر به آن عمل کردند که هیچ، اگر هب عمل نکردند شرما 
هایی اسرت کره در آن  از عرصه ،امروزه فضای مجازی«. اید به وظیفه خود عمل کرده

                                                           

 . 6. تحریب: 1

 .۲44، ص 6؛ ج الدر المنثور فی تف یر المأثورعبدالرحمن بن ابوبکر سیوطی؛ . 2

 .74، ص 97؛ جبحاراالنوارمحمدباقر مجل ی؛ . 3
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ها را نقض کرد. بنابراین والردین بایرد  رد و هب آنتوان به اوامر خداوند عمل ک هب می
   1شیوه استفاده درست از این فضا را بیاموزند و به فرزندان خود نیز آموزش دهند.

 2ضعف سواد والدین در فضای مجازیهای  بازتاب
عدم آگراهی، نداشرتن مهرارت الزم در اسرتفاده از فضرای مجرازی و ضرع  سرواد 

ای و اطالعاتی والدین پیامدهای اخالقی، اقتاادی، اجتماعی، فرهنگری و ... را  رسانه
 شود.  ها اشاره می در پی خواهد داشت که به برخی از آن

 عدم توانایی تشخیص محتوا. 1

رسرانی  های ارتبراطی و اطالع ترین فناوریفضای مجازی عرصه ارا ه و نمایش جدید
کند.  های خاص خود، به آسانی افراد و کاربران را جذب خود می با جذابیت که است

هر محتوایی اعب از اخبار صرحیح و درسرت ترا بتوان  سبب شده گ تردگی این فضا،
اگر افرراد ن ربت بره ایرن  کرد.در آن منتشر را اطالعات و اخبار ناصحیح و نادرست 

های  سواد باشند، به سهولت اسیر و گرفتار این فضا و گرداب فضا ناآشنا و در واق  بی
شوند. بنابراین خانواده و والدین باید بتوانند در هنگام مواجهه با ایرن فنراوری،  آن می

توانایی تشخیص اخبار، اطالعات و محتواهای مناسب و دارای صرحت و سرقب را از 
اشته باشند تا ضرمن جلروگیری از دامرن زدن بره اخبرار سایر محتواهای ارا ه شده د

 3های این فضا حفش کنند. پراکنی، فرزندان خویش را از آسیب کذب و شایعه
تواند به دلیل پیگیرری مرداوم  ، میراعتبا یعدم توجه به اخبار، اطالعات و محتواهای ب

ا تنییرر دهرد؛ کاربر در ی، حوزه موضوعی معین، به مرور زمان ذا قه اطالعاتی فرد ر
منردی افرراد،  های اجتماعی بر اسراس میرزان عالقه زیرا امروزه الگوریتب برخی شبکه

یرابی خرود در ایرن  جوهای صورت گرفته و ردپایی که از نحوه اطالعوپیشینه ج ت

                                                           

؛ «ضع  سواد خانواده در استفاده از فضای مجازی و پیامدهای اخالقی آن»؛  ینعلی رحمتی. ر. : ح1

 .۱۱ – 36ص 

 مان. . ر. : ه2

 .۲6/۰۲/۱393؛ «ای سواد رسانه»آنالین؛  جوان. ر. : 3
https://www.javanonline.ir/fa/news/646207 
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توانرد منجرر بره تنییرر  دهد کره می اند، محتواهایی را پیشنهاد می فضاها به جا گذاشته
 د شود. ذا قه اطالعاتی افرا

 سازی اقتصادی هزینه. 2

استفاده بیش از اندازه و غیرضروری از فضای مجازی، باعث دلب رتگی فررد بره  گاه 
قرراری و دلتنگری  جا که با تمام شدن شارژ اینترنت، حالرت بیشود تا آن این فضا می

رویره  یشود. این اسرتفاده ب  آید که به آن، اعتیاد اینترنتی گفته می برای فرد به وجود می
از اینترنت، عرالوه برر اخرتالل در امرور زنردگی، بره طرور م رتقیب و غیرر م رتقیب 

تواند فشار مضاعفی بر اقتااد خرانواده  که می کند هایی را نیز متوجه خانواده می هزینه
هایی  افزار از جمله هزینه افزار و نرم . خرید شارژ اینترنت، خرید سختو والدین باشد

ها نیرز بره  برخی هزینه مشکالت اقتاادی خانواده را مضاع  کند.تواند  میاست که 
آیند. برای مثال تبلینرات  دلیل تأثیرپذیری از این فضا، به طور غیر م تقیب به وجود می

دخترران جروان ویبه  تواند موجب ایجاد اح اس نیاز کاذب در کاربران به اینترنتی می
 1اده را دچار اختالل کند.برای خرید وسایل غیرضروری شود و معیشت خانو

 های جسمی و روحی  آسیب. 3

بخش باشرد کره آدمری از سرالمت روحری و ج رمی  توانرد لرذت میزمانی زندگی 
ْكَمُلأ»فرمروده اسرت:  امیرالمؤمنینکه برخوردار باشد؛ چنان ََ ِةأُتْسو وحَّ ةأأِب لصِّ وذَّ برا  2؛ ل َّ

با هردف ایجراد آسرایش  اگر چه تکنولوژی و فناوری«. شود تندرستی، لذت کامل می
ضرابطه از آن،  برای ان ان به زندگی او وارد شده اسرت، امرا اسرتفاده نادرسرت و بی

هایی را نیز به دنبال داشته است. برای مثال استفاده زیاد از تلفن همراه، رایانره و  آسیب
هرای گرردن و  ها، سبب آسیب رساندن به چشرب، مهره تبلت و خیره شدن زیاد به آن

شود. استفاده از خریدهای اینترنتی و سفارش آنالیرن و دریافرت  چ دست میکمر و م
تحرکری افرراد، برروز چراقی و بره دنبرال آن  منرزل، موجرب کب راقالم مرورد نیراز د

                                                           

 .۲8/۰4/۱399؛ «میلیونی برای ی، شب الکچری بودنهای  هزینه»باشگاه خبرنگاران جوان؛ . ر. : 1
https://www.yjc.ir/fa/news/7425438 

 . ۲98؛ ص غرر الحکب و درر الکلبعبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ . 2
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چه ب یار فرزندانی که به سبب استفاده بیش از حد از ایرن شود.  های دیگر می بیماری
انرد و هرب  بره خطرر انداخته ؛ هب سالمت خرود را فضا، دچار مشکالت ج می شده

 .اند شدهسبب غب و اندوه والدین 
هایی است که استفاده بیش از اندازه از  عدم تمرکز و فراموشی مقطعی، از دیگر آسیب

های ج می، عدم داشتن سواد و مهارت کافی  کند. عالوه بر آسیب این فضا ایجاد می
تواند به دنبال داشته باشد. بررای  ای را نیز می های روحی در مواجهه با این فضا، آسیب

 های جذاب متنی، صوتی و تاویری که در این فضرا مثال محتواهای جن ی در قالب
تواند در دسترس فرزندان قرار گیرد، موجب تهییج زودهنگام غریزه جن ری و در  می

هرا  شود و مشکالت روحی و روانی زیادی را برای آن نتیجه بلوغ جن ی زودرس می
 1کند. میایجاد 

 گیری تضاد در رفتار خانوادگی شکل. 4

های اجتماعی و ارتبراط میران کراربران  استفاده بیش از حد از فضای مجازی و شبکه
این فضا، به مرور زمان سبب ایجاد عالقه، اعتمراد و واب رتگی عراطفی میران آنران و 

انواده شود. مبنای تشرکیل خر های مجازی می ها و تشکیل خانواده گیری دوستی شکل
ای است که به طور مجازی در ارتباط بین افراد شکل گرفتره  و همدلیالقه مجازی، ع

و به تب  آن به طور م تقیب یا غیر م رتقیب، اصرول اخالقری حراکب در ایرن فضرا برر 
هایی که میان دخترران و پ رران در ایرن  . دوستیگذارد زندگی واقعی فرد نیز تاثیر می

هرای  شرود و برا ارزش ارج از این فضا نیرز کشریده میگیرد و گاه به خ فضا شکل می
 خانواده منایر است، ی، نمونه از این تضاد در رفتار خانوادگی است.

 کوتاهی در انجام وظایف. 5

لِذيَنب»ها تأکید کرده است:  خداوند در قرآن به وفای به عهد و انجام م ئولیت َهلاباَلُّ َيابَأْيُّ
ًِب ْعْقَّ الن َِ ْفَّاب

وظرای  و «. ی اهرل ایمران، بره عهرد و پیمران خرود وفرا کنیردا 2؛آَوْکَّابَأرن

                                                           

 .۲۵/۰3/۱398؛ «بیند، چگونه رفتار کنیب! با فرزندی که محتوای غیراخالقی می»نیوز؛  ر. : مشرآ. 1
https://www.mashreghnews.ir/news/966889 
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تواند مارداقی بررای  های اعضای خانواده در درون و بیرون از خانواده، می م ئولیت
این آیه شریفه باشد. برای مثال والدین در برابر تربیت صحیح فرزندان و فراهب کرردن 

ر عهده دارنرد. فرزنردان هایی ب ها، وظای  و م ئولیت شرای  زندگی مناسب برای آن
نیز وظیفه دارند به تحایل علب بپردازند، به والدین خود کم، کنند و امروری را کره 

رویره از  شود به درستی انجام دهند. حرال اگرر بره دلیرل اسرتفاده بی به آنها سپرده می
فضای مجازی و گذراندن وقت به دالیل غیرضروری یا عدم داشتن مهرارت و سرواد 

اده مفید و بهینه از این فضا از انجام وظای  براز بماننرد، در واقر  کرار کافی در استف
َلَلأِبَلیوِرأ»فرمایرد:  می ای صورت گرفته است؛ چنانچه حضرت علی بیهوده ََ َموِنأ شو

َعأ َلَه َّأ أَضیَّ شترى یت بیه اهمک ت بپردازد، آنچه را یه مهب نکزى یس به چکهر  1؛ لُمِه ِّ
ب ا در این میان حقی نیز از افراد ضای  شرود. بررای مثرال ای «. دهد دارد از دست می

عدم آگاهی اعضای خرانواده در اسرتفاده درسرت از فضرای مجرازی ممکرن اسرت 
پراکنی، مزاحمرت بررای دیگرران،  ضررهایی را متوجه دیگران کند؛ برای مثال شرایعه

 تم خر، تحقیر و قضاوت دیگران، تجاوز به حریب خاوصری افرراد، دامرن زدن بره
   اخبار و اطالعات کذب، ه، کردن ح اب کاربری افراد و ... .

شرود ان ران از  گاهی استفاده نادرست یا بیش از اندازه از فضای مجازی موجرب می
اطاعت پروردگار و انجام وظای  و تکالی  خود در برابر خداوند باز بماند. مراجعره 

یا طرح سواالت و شربهات های اجتماعی  ها و شبکه به محتوای غیراخالقی در سایت
دار کرردن  ساز انجام گنراه یرا خدشره تواند زمینه ها، می ها و سایت دینی از طریق کانال

باورهای دینی نوجوانان و جوانان و به دنبال آن سرپیچی از دستورات الهی شود. چره 
ها وقرت در ایرن فضرا و  ب ا افرادی که به دلیل سررگرم شردن و گذرانردن سراعت

شبانه، از انجام فریضه نماز صبح بره عنروان یکری از تکرالی  در برابرر های  وبگردی
 مانند. خداوند متعال باز می

 های اخالقی عدم پایبندی به اصول و ارزش. 6

های اخالقی، عامل ازدیاد برکات در زندگی است. وعده قرآن کریب  پایبندی به ارزش

                                                           

  .6۲6؛ ص غررالحکب و دررالکلب. عبدالواحد تمیمی آمدی؛ 1
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باشرد و مرردم بره تعرالیب  ای بر اساس صالح و سداد استوار این است که اگر جامعه
دینی و دستورات الهی التزام عملی داشته باشند و از گناه اجتناب ورزند، انواع برکات 
چون بارش باران، رویش گیاهان، امنیت، سالمتی، آسایش، آرامش و رفراه و... شرامل 

َکاب»شود:  حال آنان می ابَلَفَتحن َقَّن ْقَرىبآَوْکَّابَرات  بالن ََ بَأهن بَأن  ِ بَرَلَّن ْن َ َن لَ اِببَرا َرَكاٍتبِولَنبالس  ََ ب ِه ن ْن َعَل
ِسْبََّنب َ ابَكاْنَّابَيمن َِ ب

َناْه ن َّابَفَأَخذن َْ بَكذ     1«.َرَلِمنن
های فضرای مجرازی، خروب جلروه دادن رفتارهرای غیراخالقری در قالرب  جذابیت

اندازی ی، چالش و عدم آگاهی کرافی از خطررات و مشرکالت موجرود در ایرن  راه
روی از دیگری  را مرتکب رفتاری کند که قربانی تقلید و دنباله زندانتواند فر میفضا، 
های ب یاری را از نظر اقتاادی، اجتمراعی و فرهنگری وارد  و به خانواده آسیب دنشو
افزار در ی، بازه زمانی معرین، توسر  کراربران  یا نرم 2. گاه استفاده از ی، برنامهکنند

ن ربت بره نحروه اسرتفاده و چگرونگی فرزندان گیرد. اگر  مورد تبلیر و استفاده قرار
افزارها آگاهی کافی نداشرته باشرند و بره تقلیرد از  ها و نرم کارکرد این دست از برنامه

ها کنند، ممکن است با ارا ه اطالعات شخای خرود بره  دیگران اقدام به استفاده از آن
امه، بره راحتری مرورد تهدیرد یرا ها و امکانات این برن برنامه، جهت استفاده از قابلیت

 3های اینترنتی از طرف سودجویان قرار گیرند. تطمی 

 ایجاد فاصله اطالعاتی میان والدین و فرزندان در استفاده از فضای مجازی. 7

های ارتباطی، جهان، هر روز شاهد ظهور ابزارها و  با پیشرفت فناوری و گ ترش راه 
اند.  هولت در زندگی بشر طراحی و تولید شردهافزارهای مختلفی است که برای س نرم

به روز جهان و همگام با فرزندانی که بنرا برر اقتضرای زمران و   در کنار پیشرفت روز
های کاربردی و اطالعراتی خرود  روزرسانی مهارت مکان به صورت موازی در حال به

ایرن های کراری و فکرری از  ه تند، والدین نباید به دلیل براال رفرتن سرن و مشرنله
های والدین درباره استفاده  ها غافل شوند؛ چرا که اگر اطالعات و مهارت روزرسانی به

                                                           

 .96. اعراف: 1
2. Application 

 .۱4/۰۵/۱39۵؛  «شناسی فضای مجازی ضرورت آسیب». ر. : خبرگزاری جمهوری اسالمی؛ 3
https://www.irna.ir/news/82175000 
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ای ایجراد  ها از بعد اطالعاتی فاصرله از فضای مجازی از فرزندان کمتر باشد، میان آن
نامند. وجرود فاصرله اطالعراتی  نیز می« شکاف دیجیتالی بین ن لی»شود که آن را  می

زنردان در اسرتفاده از فضرای مجرازی، والردین را در تربیرت عمیق بین والردین و فر
هرا در ایرن فضرا دچرار مشرکل  سایبری فرزندان خود و نظارت صحیح بر رفترار آن

ها، بهتررین فرصرت را بررای مجرمران سرایبری  کند. چه ب ا ناکافی بودن نظارت می
های  بفراهب کند تا با سوءاستفاده از کودکران و نوجوانران در فضرای مجرازی، آسری

ها و  ها وارد کنند. بنابراین والردین عرالوه برر آگراهی ن ربت بره آسریب جدی به آن
تهدیدهای فضای مجازی، باید بدانند فرزندان از این فضا چگونره و برا چره کیفیتری 

 1هایی در این فضا ه تند. استفاده کنند و همچنین مجاز به انجام چه فعالیت
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