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  از استفاده با مجازی فضای در اخلاق با آشنایی میزان بینی پیش

 فناورانه های شایستگی  و ای رسانه سواد 
 
 اعظم شبستانی  ،*دکتر مهین چناری

 گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم
 (11/78/89، تاریخ پذیرش: 11/70/89تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

شرفت های اخیر در زمینه فناوری و اطلاعات، و با توجه به افزایش با پی
روزافزون استفاده از فناوری، بحران های اخلاقی جدیدی به وجود آمده 

 از جدیدی نسل به واسطه فناوری نوین، 1مجازی .  فضای(1) است
 مردم. کرده است باز جا مردم زندگی که در است اجتماعی روابط فضای

 چهارصد به نزدیک روزانه متفاوت، اجتماعی های هگرو و سنین در
 از یکی کنند. می استفاده اینترنت از دنیا سراسر در نفر میلیون

(. 2) است دیگران با اجتماعی ارتباط برقراری اینترنت، اصلی کاربردهای
 برای ارتباطی نوین هایفناوری عنوان به اینترنت و واضح است رایانه

  مفید هستند، اما تماس، و پژوهش و آموزش رد تسریع و زندگی بهبود
 
 
 

 
 القای یا نادرست اخبار گذرانی، پراکندنوقت وسیله عنوان به اگر

 تواند می که چه آن لذا مضرند، شوند استفاده مخدوش موضوعات
 (. 3) است اخلاق داشتن نماید تضمین را فناوری از صحیح استفاده
 (،4یازهای جامعه انسانی )به عنوان یکی از ضروری ترین ن 2اخلاق

ت که بر هنجارها تاکید اس انسان باطنی و روحی خصوصیات مجموعه
(و به حوزه ای از رفتار مربوط می شود که مبتنی بر  نظام ارزش 5) دارد
 ،در کنار مزیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات .(6است ) 3ها

 این در یاخلاق مباحث مخاطرات و چالش های اخلاقی اهمیت یافته و
 . اند گرفته قرار توجه مورد جدّی صورت به المللی بین سطح در عرصه

 
 

 چکیده
بررسی رابطه سواد رسانه ای و  شایستگی های "با توجه به نقش فضای مجازی در جامعه و قشر نوجوان این پژوهش با هدف زمینه: 

 انجام شد.  "فناورانه با میزان آشنایی با اخلاق در فضای مجازی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان سوادکوه

نفر بود که مطابق  ۴۸4روش این پژوهش همبستگی و جامعه آماری آن دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان سوادکوه به تعداد  روش:

نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه  2۸۲جدول کرجسی مورگان 
ی های فناوارنه و اخلاق در فضای مجازی بود. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون های سوادرسانه ای، شایستگ

 چندگانه با روش ورود مکرر تحلیل شد.

بین سوادرسانه ای و میزان آشنایی با اخلاق در دنیای مجازی دختران متوسطه شهرستان سوادکوه رابطه مثبت وجود دارد. بین  یافته ها:

تگی های فناورانه و میزان آشنایی با اخلاق در دنیای مجازی دختران متوسطه شهرستان سوادکوه رابطه مثبت وجود دارد. بین شایس
 6/۲۸سوادرسانه ای و شایستگی های فناورانه با اخلاق در دنیای مجازی دختران متوسطه شهرستان سوادکوه رابطه چندگانه وجود دارد و 

ر دنیای مجازی به وسیله سوادرسانه ای و شایستگی های فناورانه تبیین می گردد. سوادرسانه ای پیش بینی کننده درصد از واریانس اخلاق د
 قوی تری برای اخلاق در فضای مجازی است.

ر دنیای با کمک به تقویت و بهبود سوادرسانه ای و شایستگی های فناورانه دانش آموزان می توان زمینه بهبود اخلاق آنان د نتیجه گیری:

 مجازی و در نتیجه کاهش آسیب های دنیای مجازی را فراهم کرد.

 

 سوادرسانه ای، شایستگی فناورانه، اخلاق، فضای مجازی کلید واژگان:

 

 
 
 

 
 

 
 

 mahin.chenari@gmail.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 

 



 فناورانه های شایستگی  و ای رسانه سواد  از استفاده با مجازی یفضا در اخلاق با آشنایی میزان بینی پیشدکتر مهین چناری و  اعظم شبستانی:  
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 برتری ارزش های انسانی و تنزّل اینترنت، و اطلاعاتی جامعه مشکل
 در 4جرم های اینترنتی تعداد که ای گونه به است فناورانه ارزش های

 از موجود آمارهای و بوده گسترش حال در صعودی طور به جهان
 . (۲کند )می تاکید موضوع بر این مختلف رهایکشو

 و فناوری خصوص در افراد آگاهی پژوهش ها نشان می دهد هرچه
 رعایت و 5هنجارشکنی از ناشی مخاطرات باشد، بیشتر مجازی دنیای

 های قابلیت را فناوری از آگاهی(. ۸)شود  می کمتر قوانین نکردن
 که اند کرده تعریف ۲فناوری یا شایستگی ریوفنا استفاده از 6فردی

 که است هایی مهارت و ۸موضوعی ادراکات ها، توانایی از ای مجموعه
 مناسب اثربخش، ای استفاده ها فناوری از توانند می افراد آن موجب به
 مخاطرات شود می باعث فناوری شایستگی(. ۴) باشند داشته بهنجار و

از  گرید یکی(. 11) یابد کاهش اطلاعاتی های فناوری از استفاده
شد  دایرسانه ها، پ ۴یانقلاب ارتباط و یکه با ظهور تکنولوژ یمیمفاه

 هیتجز ،یبررس ییتوانایا سواد رسانه ای  است. 11یرسانه ا مفهوم سواد
استفاده از  ییتوانا عبارت است از: ی دریافت شدهها امیپ لیو تحل

در  (.11و رابطه آن با تمام رسانه ها ) 11های تفکر انتقادی هارتم
 تولید در ای رسانه سواد از استفاده با نتیجه گرفته شده کاربران ژوهشیپ

 تجزیه و فعال، و انتقادی های فعالیت ،13اطلاعات پردازش و 12اطلاعات
 و پیام های اجتماعی سیاسی، پیام های های پیام محتوای تحلیل و

نشان  برخی پژوهش ها (.۲)اند شده توانمندتر اجتماعی شبکه اقتصادی
های  آسیب در کاهش موثری نقش تواند می ای انهرس سواد می دهند

 داشته اینترنت از و هوشمندانه نقادانه و استفاده 14فضای مجازی
 آسیب های کاهش در تواند می ای رسانه سواد علاوه بر این، (.12)باشد

 نتایج پژوهش ها نشان داده سواد فناوری(. 13)باشد موثر اینترنت
 افزایش نتیجه در و بیماران اهیآگ افزایش موجب تواند می اطلاعات
 جهت لازم های شایستگی دارای همچنین، افراد .(14شود ) آنان سلامت
کرده اند  رعایت را اطلاعات فناوری به مربوط اخلاق فناوری، از استفاده

 و فناورانه های قابلیت رفتن نتایج دیگر پژوهش ها نشان داد بالا .(15)
 .(16ش تاثیر منفی اینترنت می شود )افراد باعث کاه فناوری از آگاهی

 و فناورانه های قابلیت از افراد مندی بهره صاحبنظران معتقدند
 حل در کننده ای کمک عامل ای رسانه سواد و فناوری های شایستگی

 و ها دانش از افراد مندی بهره ( و1۲های فضای مجازی است ) چالش
 (. با1۸شود ) می ادافر سلامت سطح افزایش موجب فناوری، های قابلیت
 نوین ارتباطی های فناوری و مجازی دنیای 15اخلاقی مخاطرات به توجه

 بر فناوری شایستگی تاثیر به توجه با طرفی از و اخلاق رعایت ضرورت و
 بین آیا نماید بررسی دارد قصد محقق مجازی، دنیای در اخلاق رعایت

مجازی دانش  ایدنی در اخلاق و میزان آشنایی با فناوری های شایستگی
 دارد؟ وجود رابطه آموزان

 

 روش

 دختشر آمشوزان دانشش و جامعه آماری، حاضر از نوع همبستگی پژوهش
بشه  ۴6-۴۲ تحصیلی سال در سوادکوه شهر دولتی مدارس دوم متوسطه

 2۲۸ ای طبقشهتصشادفی  گیری که از طریق  نمونه نفر بوده ۴۸4تعداد 
 سشواد پرسششنامه ، عبارتنشد از:پژوهش شدند. ابزارهای آنان انتخاب نفر

 به پایایی آن که ای گزینه 5 طیف اساس بر سوال 21 شامل  ای رسانه
 حاضشر پژوهش در(. 1۴)است  شده گزارش ۸۲/1  کرونباخ آلفای روش

 پرسششنامه .ششد محاسشبه ۸4/1 همشین روش بشه پرسشنامه پایایی نیز
و روایشی  یشاییگزینشه ای دارد. پا 5با طیف  گویه 15 فناورانه شایستگی

محاسشبه  ۸4/1و  ۸2/1پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ به ترتیب  این
. پرسشنامه اخلاق در فضای مجازی دارای سشه مولفشه و (21)شده است 

است، روایی پرسشنامه به روش تحلیل  سوال با طیف پنج گزینه ای 16
 آلفشای روش بشه آن و پایشایی عاملی اکتشافی مورد تاییشد قشرار گرفشت

 و پیرسشون همبسشتگی از طریشق هشا داده .ششد محاسبه ۸۲/1 کرونباخ
 .بررسی شده اند مکرر ورود روش با چندگانه رگرسیون تحلیل

 

 یافته ها
ضریب همبستگی بین سواد رسانه ای با  1بر اساس یافته های جدول 

اخلاق در دنیای مجازی و نیز بین شایستگی فناورانه با اخلاق در دنیای 

 Fنشان می دهد  ،2 جدول و معنادار است. یافته های مجازی مثبت
اخلاق در دنیای  واریانس از درصد 6/۲۸دار بوده و نیز  معنا مشاهده شده

گردد.  می تبیین سوادرسانه ای و شایستگی فناورانه وسیله به مجازی
 را اخلاق در دنیای مجازی از درصد ۴/6۴ سوادرسانه ای اول، گام طی

 سوادرسانه ای به شایستگی فناورانه دوم گام در .است نموده تبیین
 درصد 6/۲۸ به را اخلاق در دنیای مجازی تبیین توان و شده افزوده
برای  قوی تری کننده بینی پیش سوادرسانه ای نتیجه در. است رسانده

 . اخلاق در دنیای مجازی است

 

 

 در دنیای مجازیهمبستگی سواد رسانه ای و شایستگی فناورانه با اخلاق  : 5جدول 

 سطح معنی داری ضریب همبستگی تعداد آماره

 111/1 ۸34/1 2۲۸ اخلاق در دنیای مجازی –سوادرسانه ای 

 111/1 ۲22/1 2۲۸ اخلاق در دنیای مجازی –شایستگی فناورانه 
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 سیون ورود مکرررابطه چندگانه سوادرسانه ای و شایستگی فناورانه با اخلاق در دنیای مجازی به روش رگر :2جدول 

همبستگی  متغیر پیش بین متغیر ملاک روش

 چندگانه

ضریب 

 تعیین

F سطح  بتا

 معنی داری

اخلاق در دنیای  ورود
 مجازی

 43/515 ۲۸6/1 ۸۸۲/1 سوادرسانه ای
11/1 

365/1 111/1 

 111/1 626/1 شایستگی فناورانه

 22/632 6۴6/1 ۸34/1 سواد رسانه ای 1گام  گام به گام

11/1 

۸34/1 111/1 

 43/515 ۲۸6/1 ۸۸۲/1 سوادرسانه ای 2گام 
111/1 

626/1 111/1 

 111/1 365/1 شایستگی فناورانه

 

 بحث
 های شایستگی  ای، رسانه سواد هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین

 است. یافته ها نشان مجازی فضای در اخلاق با آشنایی میزان و فناورانه
رابطشه  مجازی دنیای در اخلاق با آشنایی میزان و ای انهسوادرس بین داد

دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نششان داد  وجود مثبت و معنادار
درصد و همشراه بشا شایسشتگی فناورانشه   ۴/6۴سواد رسانه ای به تنهایی 

درصد از اخلاق در دنیای مجازی را تبیین می کند و سوادرسانه ای  6/۲۸
ننده قوی تری برای اخلاق در دنیای مجازی اسشت. نتشایج پیش بینی ک

 .دارد مطابقشت (1۲، 12، ۲)پژوهش هشای گذششته  نتایج این پژوهش با
 در ای رسشانه سشواد از اسشتفاده با کاربران پژوهش های قبلی نشان داد

 و تجزیشه و رویکرد انتقشادی بشه پیشام رسشانه اطلاعات، پردازش و تولید
 اجتمشاعی شبکه اقتصادی و اجتماعی سیاسی، یها پیام محتوای تحلیل

 رسشانه ازایشن جوانشان روزافزون استفاده به توجه (، و با۲شده) توانمندتر
آسشیب هشای  در کشاهش موثری نقش تواند می ای رسانه سواد تعاملی،

باششد  داشته اینترنت از نقادانه اجتماعی نوپدید فضای مجازی و استفاده
 فناورانه های قابلیت از افراد مندی نیز بهره نتایج دیگر پژوهش ها. (12)
 کمشک عامشل عنشوان بشه را ای رسانه سواد و فناوری های شایستگی و

معرفشی کشرده و تاکیشد داششته انشد بشین  هشا چشالش این حل در کننده
سوادرسانه ای با میزان رعایت اخلاق در فضای مجازی کشاربران رابطشه 

 اخلشاق بشا آشنایی میزان و ورانهفنا های شایستگی (. بین1۲وجود دارد )
 درصشد 1/4۲ و دارد مثبت و معناداری وجود رابطه نیز مجازی فضای در
 بشا کشه شود می تبیین فناورانه شایستگی توسط مجازی فضای اخلاق از

( مطابقت دارد. نتایج قبلی بر این 1۲، 16، 15پژوهش های قبلی ) نتایج
 جهشت لشازم هشای شایسشتگی دارای افشراد چنانچه نکته تاکید دارند که

 رعایت نیز را اطلاعات فناوری به مربوط اخلاق باشند، فناوری از استفاده
 . (15کرد ) خواهند

 

 گیرینتیجه
نتایج پژوهش نشان داد سواد رسانه ای و شایستگی های فناورانه عاملی 
موثر در بهبود اخلاق فضای مجازی هستند و با تقویت سواد رسانه ای و 

ی بهبود شایستگی های فناورانه می توان در پشرورش اخلشاقی تلاش برا
افراد در حوزه فضای مجازی اثرگذار بوده، چالش ها و آسیب های ناشی 

از فضای مجازی را کاهش داد و از آنان در برابر مسائل اخلاقی ناشی از 
می توان به عدم  پژوهش فضای مجازی محافظت کرد. از محدودیتهای

نشام بشرد.  اخلشاقی هشوش نظیر اخلاق، با مرتبط متغیرهای کنترل امکان
سشواد  حوزه در آموزشی های کارگاه پرورش و پیشنهاد می شود آموزش

و  آمشوزان دانشش بشرای فنشاوری های قابلیت و ها شایستگی ای، رسانه
 فنشاوری مربیشان نمشوده و نیشز مشدیران مشدارس از  والدین آنان برگزار

 و مجازی فضای در آنان اخلاقی بهبود زمینه تا گیرند بهره دیده آموزش
 ای سوادرسانه و فناورانه های شایستگی کسب شده و به فراهم اینترنت
 شود. کمک

 

 های اخلاقیملاحظه
در این مقاله، به منظور رعایشت امانشت داری علمشی و احتشرام بشه حشق 

 .نابع مورد استفاده معرفی شده اندمعنوی مولفین، م
 

 هنام واژه
 Cyberspace .1 مجازیفضای 

 Ethics .2 اخلاق

 Human values .3 های انسانیارزش

 Internet crimes .4 اینترنتی هایجرم

 Breaking the norm .5 هنجارشکنی

 Individual capabilities .6 های فردیقابلیت

 Technological competence .7 شایستگی فناوری

 Thematic perceptions .8 ادراکات موضوعی

 Communication revolution .9 طیانقلاب ارتبا

 Media literacy .10 ایسواد رسانه

 Critical thinking .11 تفکر انتقادی

 Producing information .12 اطلاعات  تولید

 Information processing .13 پردازش اطلاعات

 Cyberspace's damages .14 مجازی های فضایآسیب

  Ethical challenges .15 اخلاقیمخاطرات 
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