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*

مقدمه

آخرین آمار وضعیت استفاده ا ابزارهای فنااوری اط عاات و ارتباطاات ،گویاای آن
است که بیش ا  67میلیون نفر در ایران ا اینترنت اساتفاده میکنناد 1.عاد کااربری
مناسب و فلدان آمو شهای ال توسط کاربران ،موجب شده به جاای بهرهباردن ا
فرصتهای بسیار و پیشرفت رو افزون ،آسایبها و تهدیادهای فراوانای گریباانگیر
خانوادهها شود .ا سویی به دلیا افزایش هر رو ه نلش فضاای ساایبری در نادگی
رو مره افراد ،حذف آن غیر ممکن است .ا این رو یکای ا راههاای معلاول جهات
ملابله با تهدیدهای فضاای ساایبر ،ارتبااط مناساب اعضاای خاانواده باا یکادیگر و
آمادهسا ی مطلوب فر ندان جهت بهرهمندی صاحیح ا اینترنات اسات کاه در ایان
ملاله به طور اجمالی به آن پرداخته میشود.
الف .ارتقای سطح سواد

برای بهرهگیری ا فرصتهای فضای سایبری و مصونیت ا تهدیدهای آن ،افراد باید
به سواد اعتلادی و رسانهای مجهز باشند.
 .1ارتقای سواد رسانهای

رسانهها ،واسطهای برای درک و شناخت پدیدهها در دایره برداشتهایی هستند که به
* پژوهشگر رسانه و فضای سایبرر دانشجوی دکتری مدیریت رسانه.
 .1خبرگزاری میزانر «آخرین آمار ا تعداد کاربران ایرانی اینترنت»ر  ،1398/09/09کد خبر.572279 :
https://www.mizanonline.com/fa/news/572279/

طور غیرمستلیم برای افراد منفعا میسا ند .رسانهها ،سا نده یا با سا نده تصاوی ِر باه
هاهر واقعی هستند که مخاطبان منفعاا آنهاا را باه واساطه مشااهده ،تفسایر و بااور
میکنند .ایان در حاالی اسات کاه یناین برداشاتهایی اغلاب بار اساا اهاداف
سرمایهداری و برنامهریزیهای سلطهگران جهانی در راستای اللای باورها و علاید مد
نظر آنان شکا میگیرد .ا این روست که میگویند در عصر رساانهها «دیادن ،عاین
1
باور کردن نیست».
ا جمله ابزارهایی کاه افاراد باه واساطه آنهاا میتوانناد در ملاباا باورهاای اللاایی
ایستادگی کنند و ا مخاطب منفعا به فعال تبدیا شوند ،سواد رسانهای است« .هدف
اصلی سواد رسانهای ،تبدیا مخاطب منفعا به فعال ،متفکر و منتلاد اسات تاا بتواناد
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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قدرت کنترل بیشتری نسبت به تعاابیر پیا هاا باه دسات آورد .بارای مثاال صااحبان
آگهیهای تبلیغاتی میخواهند مخاطب را اینگونه متلاعد کنند که با خود بگویاد :ماا
مشک تی داریم و کاالهای آنهاست که میتواند ما را در غلبه بر این مشکا یاری کند».
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خانوادهها برای دست یافتن به سواد و کنترل رسانهای بایاد باا اهاداف ،ویژگیهاا و
جااذابیتها ،فنااون رسااانهای و ترفناادهای روانشناساای تأثیرگااذاری ،هرفیتهااای
تأثیرپذیری انسان ،تکنیکهای ملابله با تأثیر پاذیریهای منفع ناه و  ...آشانا شاوند.
«برای نمونه تأکید بیش ا حد رسانهها بر عنصر یباایی باه عناوان کلیاد موفلیتهاای
فردی و اجتماعی نان ،منجر به نیا آفرینی شدید و تمایا آنهاا باه شایوههای مختلاف
یبایی اندا و صورت شده است .بدین ترتیب انوا کاالها و لوا آرایاش ،عماهاای
جراحی و  ...فرصت تبلی و توصیف در رسانهای را پیدا کردهاند و در پرتو ارضای این
نیا غیر واقعی ،رسانهها به راحتی محتوای ضد دینی مادنظر خاود را باه مخاطاب اللاا
میکند» 3.این در حالی است که دیدگاه انتلادی هماراه باا تفکار ،اندیشاه و انتخااب
مناسب در میان افراد خانواده ،آنها را ا این اهداف رسانهها آگاه میکناد و باه جاای
 .1لیلی حسنعالیر «آمو ش سواد رسانهای و ملابله با پدیده شکاف نسلی»ر ص .3
 .2همان.
 .3مهدی عمروآبادی و دیگرانر «روششناسی تبلیغات ضد دینی در فضای مجا ی و راهکارهای ملابله
با آن»ر فصلنامه رهآورد نورر ص .59

آنکه تحت سیطره رسانهها حرکت کنند ،خ ف جهت آن حرکت میکنند.
 .2ارتقای سواد مذهبی و اعتقادی

هر یند فضای سایبری هرفیتهای فو العادهای برای تارویج دیان اسا
دشمنان اس

دارد ،اماا

ا این فرصت سوءاساتفاده میکنناد .آنهاا باا هادف تخریاب علایاد

شبههافکنی نسبت به اصول دین اس

میپردا ند .ا ایان رو افازایش ساواد دینای و

اعتلادی ،ضروری است تا مسلمانان اینترنت را فلط امکانی در خدمت رفاع نیا هاای
مادی و معنوی مثبت و سا نده بدانند ،نه مأمنی برای یافتن باورهاای اللاایی .در ایان
میان بهرهمندی نوجوانان و جوانان ا آمو ههاای اعتلاادی ،بسایار ضاروری اسات و
والدین باید بر اسا

توصیههای ائمه اطهار

به برنامهریزیهای بلندمادت جهات

آمو ش اعتلادات به فر ندان بپردا ند.
با توجه به نلش کلیدی والدین در تربیت فر ند ،قرآن و روایات همواره تأکید دارناد
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ایمااان آوردهای اد! خااود و خااانواده خااویش را ا آتشاای کااه هی از آن انسااانها و
سنگهاست ،نگه داریادر آتشای کاه فرشاتگانی بار آن گماارده شاده کاه خشان و
سختگیرند».
ب .افزایش معنویت در خانواده

خانواده مانی میتواند ا آسیبها مصون باشد که رفتار ،گفتاار و افکاار اعضاای آن
سرشار ا معنویت الهی باشد .برای رسیدن به معنویت نیز راهکارهای بسیاری وجاود
دارد که به دو مورد آن اشاره میشود.
 .1یاد خدا در خانواده

کوشش برای حفظ رنگ و بوی اخ قی در فضای ساایبری ،میتواناد خاانواده را در
 .1تحریم.6 :
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اسا می بااا تولیااد و انتشااار انااوا نمادهااا ،علایااد و ار شهااای شیطانپرسااتی بااه
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برابر آثار سوء فضای ساایبری ملااو کناد .اگار کااربران هنگاا اساتفاده ا فضاای
سایبری ،خدا ،قانونهای الهی و اصول اخ قی را در نظر بگیرند و به آمو ههای دینی
توجه کنند ،ا آسیبهای فراوان این فضا نیز در امان خواهند بود .گفتگو باا ناامحر ،
دیدن سریالهای نامناسب یا عکسهای تحریککننده ،استفاده ا برخی سارویسهای
پر مخاطره ،خواندن داستانهای محرک جنسی و  ،...خطوط قرمازی اسات کاه هام
والدین باید ا آنها دوری کنند و هم اعضای خانواده را ا آثار و عواقب آن بار حاذر
دارند .کمترین سهاانگاری در عباور ا خاط قرمزهاا ،موجاب فراموشای یااد خادا
میشود .انسانی که یاد خدا را به فراموشی بسپارد ،به حاال خاود رهاا میشاود و باه
سوی شلاوت و سلوط گا بر میدارد.
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

اینترنت همانند دریاست که نباید ناآگاهانه به آن وارد شدر یرا خطر غر شدن را باه
دنبال دارد .باید در آغا راه ،خطر را جدی گرفت و با تلویت اراده وارد میدان شاد و
شر شیطانهای انسی و جنی وسوسهگر به خدا پناه برد ،ا او هادایت طلبیاد و در
ا ّ

بهرهبرداری ا اینترنت ،انضاباط و برناماه صاحیحی داشات« 2.خاوب اسات مانناد
تابلوهای راهنمایی و رانندگی در کنار وسایله ارتبااط باا فضاای ساایبری ،پیا هاایی
بگذاریم تا ا مسیر درست منحرف نشویم و خویشتن خاویش را فراماوش نکنایم و
ناخواسته در دا غفلت و دوری ا
َ
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ْ
یاد خدا نیفتیمر یرا که خداوند میفرمایدَ " :و َمكن

َْ َ
ض َع ْن ِذ ْكر ف ِإ َّن َل ُه َمعيشة ضنكار 3و هر کس ا یاد من روىگردان شاود ،نادگی
أعر
(سخت و) تنگی خواهد داشت" .بناابراین بارای ورود باه اینترنات و بهرهگیاری ا

فایدههای آن ،تنها ابازار ایمنایبخش یااد خداسات» 4 .ا ایان رو اعضاای خاانواده
 .1علیرضا فجری و محمدمهدی فجریر راهکارهای صایانت ا خاانواده در برابار آسایبهای فضاای
سایبریر فصلنامه اخ

ر ص .67

 .2سید مهدی سلطانی رنانیر «راهکارهای اخ قی برای ملابله باا آسایبهای باافتی اینترنات در نهااد
خانواده»ر فصلنامه اخ

ر ص .178

 .3طه.124 :

 .4علیرضا فجری و محمدمهدی فجریر راهکارهای صایانت ا خاانواده در برابار آسایبهای فضاای
سایبریر فصلنامه اخ

ر ص .77

ِ
همانند «فرشتگان فضای مجاا ی
میتوانند آیات نورانی قرآن ،احادیث و نیز جم تی
را هم میبینند و اعمالت را ثبت میکنند»« ،ای بنده مؤمن خادا ،پروردگاار رفتارهاای
مجا یات را هم میبیند ،خودت باش! خالصانه و مؤمنانه»« ،در پیجهایی که تو را در
پیچ لذت میاندا د ،نپیچر شاید پشت پیچ آخر درهای ا گناه نهفته باشد»« ،قانونهاای
دستنوشته یا پوستر در خانه نصب کنند.
والدین در خانه میتوانند مکانی به عنوان خلوت با خود و خدا در نظر بگیرند و هار
رو هنگا اقامه نما برای را و نیا با خداوند و یا تفکر درباره خود و کارهاایی کاه
انجا میدهند ،به آن مکان بروندر در این صورت فر ناد نیاز میآماو د کاه همانناد
والدین ینین خلوتی داشته باشد .این فضا باید به دور ا هار وسایله ارتبااطی باشاد.
افراد در این خلوت باید بیشتر به نیا های خود ،نحوه برطرفسا ی پسند یاا ناپساند
آنها در فضای حلیلی یا مجا ی فکر کنند ،ا گناهان خود احسا

پشایمانی کنناد و

تصمیم بگیرند که درصدد تغییر رفتارهای گناهآلود خود برآیند .والدین میتوانند برای
تأثیرگذاری بر فر ندان ،نتایج تفکر خویش را با فر نادان مطارح و ا آنهاا مشاورت
بگیرند.
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 .2ایجاد سبک زندگی تقواگرایانه

تلوا به معنای خودمراقبتی و کنترل نفس ،خصوصیت ال همه افراد در همه جاا و هار
مان استر اما در هر برههای ا مان و به تناسب مصدا  ،معانی مختلفی پیدا میکناد.

1

خداوند متعال برای رفع مشک تی مانند اعماال غیراخ قای ،تهمات ،حرمتشاکنی،
سوءهن و  ...راهکار تلوا را معرفی کرده است 2.تلوای یشام ،تلاوای باان ،تلاوای
گوش و تلوای دست ،یکی ا مصادی جزئی تلوا هستند .در سابک نادگی اسا می
 .1سید عبدالکریم حسنپورر «تعارضات کاربری فضای مجا ی باا سابک نادگی اسا می»ر فصالنامه
علمی بینالمللی

رسالت والدین در کاهش آسیبهای فضای سایبری در فرزندان

نانوشته مجا ی را باا الفباای ایماان بارای خاودت بناویس» را تهیاه و باه صاورت

(میانرشتهای و یند بانه)ر ص .71

 .2اعظم پریم و آسیه علی باالییر «راهکارهای اخ قی  -قرآنای در ارتلاای ساواد اساتفاده ا فضاای
سایبری در خانواده»ر فصلنامه اخ

ر ص .45

برای هر عضو و فعالیتی ا انسان ،توصیه مخصوصای وارد شاده اسات 1.ا ایان رو
وهیفه مهم اعضای خانواده در استفاده ا فضای سایبر ،رعایت تلوا به مفهو کاماا و
مشاهده نکردن تصااویر و فیلمهاای حارا  ،گاوش نادادن باه موسایلیهای حارا ،
تهمتها ،شایعهها و  ...است تا باعث دامن دن به دروغ ،نیرناگ و  ...نشاوند .بهتار
است خانوادهها با یکدیگر پیمان ببندند و خود را ملز به رعایت تلاوا و هنجارهاای
اخ قی در فضای سایبری بدانند .برخی ا این هنجارها عبارتند ا :
 .2/1رعایت موازین شرعی در ارتباط با نامحرم

فضای سایبری که تلابا و هویت اصالی افاراد را پنهاان میکناد ،امکاان برونریازی
علدههای درونی یا حتی جنسی افراد را فراهم میکند .این موضو موجاب میشاود
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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که این رفتارها به دلیا عادیسا ی ،کمکم به دنیای واقعی نیز تعمایم یاباد .در دنیاای
سایبری ،شبکههای اجتماعی و بسیاری ا کانالهاا مانناد کانالهاای علمای ،هناری،
ور شی و حتی دوستیابی وجود دارند .حال اگر افراد توسط دنبالکنندگان (فالوورهاا)
ناخواسته در هر گروهی عضو شدند ،باید با رعایت تلوا و ناهر دانساتن خداوناد بار
همه اعمال خود ،همانند دنیای واقعی هنجارهای دینی را در ارتباط با نامحر رعایات
کنندر یرا عد رعایت موا ین شرعی در ارتباط با نامحر  ،مشک ت جبرانناپاذیری
را برایشان ایجاد خواهد کرد تا آنجا که ممکن است ندگیشان ا دست برود.
خانمی با مراجعه به دادگاه خانواده ،دادخواست ط داده و به قاضی گفته بود:
شوهر هر شب که به خانه میآید ،تنها به فکر متصا شدن به اینترنت است .او دائام
با دخترهای ناآشنا در فیسبوک یت میکند و در تلگارا باا آنهاا در ارتبااط اسات.
دیگر خانواده برای او معنایی ندارد .فیسبوک ،کابو و هاووی مان شاده اسات و
وقتی شوهر پای اینترنت مینشیند ،دیگر حاضر نیست حتی برای شاا باا مان سار
یک سفره بنشیند .در واقع شاوهر باا فیسباوک ا دواج کارده و ایان موضاو  ،باه
کابو هر شب من تبدیا شده اسات .وقتای کناار شاوهر مایرو تاا در جریاان
 .1سید عبدالکریم حسنپورر «تعارضات کاربری فضای مجا ی باا سابک نادگی اسا می»ر فصالنامه
علمی بینالمللی

(میانرشتهای و یند بانه)ر ص .72

کارهایش قرار گیر  ،بر سر فریاد می ناد و صافحۀ کاامپیوتر یاا گوشایاش را بار
1
میگرداند .دادخواست ط داد تا مشک ت و ناراحتیهایم پایان یابد.
 .2/2عدم توجه به شایعات

 .1خبرگزاری تابناک خراسان رضویر «همسر اینترنتی با دختران یاادی ارتبااط دارد»ر ،1396/02/02
کد خبر.412100 :
http://www.tabnakrazavi.ir/fa/news/412100

 .2اسراء.36 :
 .3نور.19 :
 .4اعظم پریم و آسیه علی باالییر «راهکارهای اخ قی ا قرآنای در ارتلاای ساواد اساتفاده ا فضاای
سایبری در خانواده»ر فصلنامه اخ

ر ص 51
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گردانندگان سایتها در فضای سایبری برای شهرت هر یه بیشتر افراد مادنظر و یاا
افزایش تعداد با دیدکنندگان ،به سرعت شایعهسا ی میکنند که بیشتر ایان شاایعات
نیز بر اسا ندگی افراد مشهور و یا آبروی اخ قی آنهاست .رعایت سبک اسا می
در اینترنت ،یعنی عد دنبال کردن شایعات ،عد انتشاار و یاا باا گو کاردن آنهاا در
جمعهای حلیلی و خانواده و دوستانر ینانکه خداوند در قرآن کریم میفرمایدَ « :و ال
ُ
ْ ٌ َّ َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ُّ ُ َ َ ْ
َْ َ ََ
َْ ُ
كان َعن ُه َم ْسؤال؛ 2ا آننه باه آن
ولئك
تقف ما ليس لك ِب ِه ِعل ِِن السمع و البصر و الفؤاد كل أ ِ
آگاهی ندارى ،پیروى مکنر یرا که گوش و یشم و دل همه مسئولند».
گسترش شایعهسا ی و تهمت به دیگران یاا خیانتهاای مطارح شاده در فیلمهاا و
سریالها (بهویژه در ماهوارهها که اغلب به عنوان خط اصلی داساتان مطارح اسات)،
موجب افزایش شک ،دودلی و بدبینی به افراد خانواده میشود که مهمترین راه ملابله
و دوری ا وسوسه شیطان در موارد مذکور ،رعایت تلوای الهی است.
َ ُ
َّ َّ َ ُ ُّ َ َ ْ َ
َ ْ
فاحشكة ِفكي
خداوند درباره عواقب شایعهسا ان میفرمایدِِ « :ن الذين ي ِحبون أن تشكيع ال ِ
َّ َ َ ُ َ ُ ْ َ ٌ َ
َْ
ُّ ْ
الدنيا َو اْل ِْخ َر ِ َو َّالل ُه َي ْع َل ُ َو أن ُت ْ ال َت ْع َل ُمونر 3کسانی که دوسات
ذاب ألي ٌ ِفي
الذين آمنوا له ع
دارند شتیها در میان مرد با ایمان شیو یابد ،عذاب دردناکی براى آناان در دنیاا و
آخرت است و خداوند میداند و شما نمیدانید» .خداوند در این آیاه تهمت ننادگان
را تهدید کرده استر یرا تهمت ،ا مصادی فاحشه است و اشاعه آن در میان مؤمنان
به این دلیا بود که دشمنان دوست داشاتند هار عماا شات و فاحشاهای در میاان
4
مؤمنان شیو یابد.
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شایعات و تهمتها ،فضا را برای عادیسا ی هر گونه اعماال خا ف شار هماوار
میکنند .آبروی بسیاری ا افراد را به ناح میریزند و رواباط اجتمااعی و شخصای
آنها را برای عمو با گو میکنند .این در حالی است که خداوند در سوره نور ،دستور
داده است که برای ورود به حریم خصوصی دیگران باید ا آنهاا اجاا ه گرفتاه شاود:

َ َ َ
َ ً َ َ ُُ
َ َّ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ْ
كو أ ككى
«ف ِإ ْن ل ْ ت ِج ُدوا فيها أ َحدا فال ت ْدخلوها حتى يؤذن لك و ِِن قيل لك ار ِجعوا فار ِجعوا ه
َل ُك ْ ر 1و اگر کسی را در آن نیافتید ،وارد نشوید تا به شما اجا ه داده شود و اگار گفتاه
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شد :با گردید ،با گردیدر این براى شما پاکیزهتر است».
حفظ حریم خصوصای ،یکای ا مهمتارین موضاوعات در فضاای ساایبری اسات.
«بعضی ا افراد بدون هیچگونه تاوجهی ،اط عاات و دادههاای خاود را باه اشاتراک
میگذارند .حتی شناختن دوستان و فالوورها هم دلیاا خاوبی بارای ایان بیدقتیهاا
نیستر یرا عواقبی در پی دارد که گاهی جبرانناپذیرند» 2.حال آنکه تلوای الهی ،مانع
خودافشایی و خودجلوهگری فرد میشود.
در بسیاری ا صفحات شبکههای اجتماعی ینین تبلی میشود که فرد با اضافه کردن
تعداد باالیی ا مخاطبان به گروه مبل  ،یندین میلیون پول به عناوان جاایزه دریافات
خواهد کرد .این موضو موجب شناسایی دوستان افراد و قرارگیاری بیشاتر آنهاا در
معرض هک خواهد شد .همننین دروغ بودن تبلیغات ،موجب میشود سایر افراد باا
انوا حیلههای مهندسی اجتماعی آشنا شده و ا این ترفندها سوءاستفاده کنند .ا این
رو والدین بایاد باا گوشازد کاردن یناین ترفنادهایی ،فر نادان را ا دروغگاویی و
فریبگری که در تضاد با تلواست ،با دارند.
ج .استفاده هدفمند از فضای سایبری

مهمترین موضو در استفاده ا اینترنت ،هدفمندی است .فضای سایبری باه عناوان
امکانی برای برآوری نیا های معلول انسانهاست ،نه وسایلهای بارای خوشگاذرانی.
عد وجود هدف در استفاده ا اینترنات ،باعاث میشاود فارد باه دلیاا وبگاردی و
خوشگذرانی ،به موارد مستهجن روی بیاورد و به دلیا عد کنترل بار نفاس ،متضارر
 .1نور.28 :
 .2ر.ک :سعید منافی و ینب رضایتپورر حریم خصوصی در شبکههای اجتماعیر ص .50

د .جایگزینسازی آموزههای اسالمی

برای کااهش آسایبهای اساتفاده ا فضاای ساایبری ،افاراد بایاد افعاال مناسابی را
جایگزین وبگردیهای بیهوده کنند.
 .1سید مهدی سلطانی رنانیر «راهکارهای اخ قی برای ملابله باا آسایبهای باافتی اینترنات در نهااد
خانواده»ر فصلنامه اخ ر ص .171
 .2محمد بن حسین شریف الرضیر نهجالب غهر تصحیح صبحی صالحر ص .477
 .3اعظم پریم و آسیه علی باالییر «راهکارهای اخ قی  -قرآنای در ارتلاای ساواد اساتفاده ا فضاای
سایبری در خانواده»ر فصلنامه اخ

ر ص .176
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دنیا و آخرت شود .همانگونه که امرو ه بارای آنکاه افاراد در سافر گام نشاوند ،ا
نر افزارهای خاصی مانند سفریاب استفاده میشود ،در دنیای سایبری نیز اگار هادف
معلول یا ملصد مشخص باشد ،فارد ا مسایر مناساب و بیخطار باه ملصاود خاود
میرسد.
برای تعیین یا تصحیح هدف و مسیر ،میتوان ا مشاورانی همنون والادین یاا افاراد
معتمدی که با ابعاد وجودی انسان و برنامههای خداوند برای رشاد او آگاهناد ،بهاره
برد و نیز فرد بکوشد با ار شهای وجودی خویش آگااه شاود 1.در یناین شارایطی
است که فرد با کارهای بیهدف ،وقت و ار ش خود را ضایع نمیکندر ینانکه اماا
علی فرموده است« :ق ْد ُر َّالر ُج ِل على ق ْد ِر ِه َّم ِتهَر 2قدر و اندا ه هر کاس ،هماان قادر و
اندا ه همتش است».
خودآگاهی موجب شناخت خود ،خداوند و انگیزهای برای حرکت به سوی اوسات.
لذتها و خوشگذرانیهای کاذب ،همواره آدمی را ا یاد خدا و خودشناسای غافاا
میکند و او را به انحطاط میکشاند .ایان در حاالی اسات کاه «فارد باا خودآگااهی،
نیا های خود را میشناسد و میداند که باید ا راههای درست آنها را تاامین کنادر در
جامعه معیارهای ار شمند را میشناسد و دنبال ار شهای کاذب نمیرود .با شناخت
هویت خویش ،در پی هدف برتر و غایی است .او با عازت و کرامات انساانی و بار
اسا مذهب و حس خداجویی خود ،ا بسایاری ا لغزشهاا و سساتیها مصاون
خواهد بود و با حرکات بار پایاه علام و بصایرت ،در مسایر ساعادت گاا خواهاد
3
برداشت».
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 .1افزایش ارتباطات خانوادگی

برای کاهش آسیبها و معض ت ناشی ا ابزارها ،توجه به آداب و رساو و فرهناگ
اس می ،ضروری است .بهترین و مهمترین بساتری کاه میتواناد ایان جاایگزینی را
انجا دهد و همزمان با غنیسا ی اوقات فراغت ،فرهناگ اصایا اسا می ایرانای را
تلویت کندر خانواده و کارکردهای مربوط به آن است 1.برای مثال والدین میتوانند ا
طری فراهم کردن فرصتهایی برای گفتگو ،افزایش صامیمیت ،باا ی و تفریحاات
سالم ،افراد خانواده را گرد هم آورناد تاا ضامن برطارف کاردن نیا هاایی همناون
ارتباطات خانوادگی ،کمک به حاا مشاک ت ،ایجااد دورهمیهاای مفارح و  ،...ا
فرصت غر شدن در فضای سایبری بکاهند.
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 .2تولید محتواهای دینی

والدین میتوانند با ایجاد صفحات دینی ،فرهنگی و علمی و با توجه به رشاته ماورد
ع قه فر ند ،دغدغهای برای فعالیتهای سایبری او ایجاد کنناد تاا ضامن مادیریت
فضای سایبری ،مکانی اختصاصی برای فر ند خود فراهم کنند تاا باا انجاا فعاالیتی
هدفمند و سودمند در آن ،به وبگردیهای بیهوده گرفتار نشود.
 .3معرفی الگوهای رفتاری

والدین ،اولین افرادی هستند که فر ندان ا آنها الگوبرداری میکنند و این الگاوگیری
تا آخر عمر آنها میتواند ادامه داشته باشد« .اگر والدین اصا ح مصارف رساانهای و
بهرهمندی ا فضای ساایبری را ا خودشاان شارو کنناد ،فر نادان نیاز ا رفتاار و
عملکرد آنها الگو خواهند گرفت .برای مثال اگر پدر خانواده شب هنگا و مانی کاه
در کنار خانواده است ،تلفن همراه خود را کنار بگذارد یا اگر رمز عباور تلفان هماراه
پدر و مادر یا رایانه خانگی برای دیگر اعضای خانواده معلو باشد و فر ندان بدانناد
در تلفن همراه والدینشان مورد نامناسبی وجاود نادارد ،آناان نیاز یناین رفتااری را
2
میآمو ند».
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