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 ران.یزمان ایم به فرزندان وطن عزیکن یم مین مجموعه را تقدیا
بوودن، محتوک کودکوان را بوه خوود  دن، نزد اهل فکر محترمیخند لوسته و از ته دیپ

دوسوتان نابوار را  ییوفوا یبو شودن، نیمنتقداِن صادق تحسو یکردن، از سو جلب
 یواسطۀ فرزند هب ؛دنیها را د گران حسنیها را ارج نهادن و در د ییتایکردن. ز تحمل
مثتوک از  یاثر ؛یط اجتماعیدن به شرایبخش ا با بهتودی یا ا با ساختن باغچهیصالح 
ر توشما توانسوک به ک جاندار به واسطه  ی یکه حتنیگذاشتن و دانستن ا یجا خود به

 ک.ین اسک موفقیکند، ا یگزند
 رالف والدو امرسون
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 فصل اول

 اتیکل

 مقدمه

را فورا  یدگن اصوول زنویکه فرزندان در آن اول ییجا یعنیدر خانواده؛  یا توجه به سواد رسانه
 یش در تموامیفرزنودان خوو یرفتوار ین همواره الگویدارد. والد یاریک بسیرند، اهمیگ یم

 یا رسانه ید نقش خود را در زندگیها با روسک که آن نیشوند و از ا یمحسور م یوجوه زندگ
ن بداننود کوه ین مسئله عتور نکنند. بهتر اسک والودیاز ا یسادگ ز درک کرده و به یفرزندشان ن

 یایون و افوراد دنینقش و رقابک با والد یفای، به ایروز و شتانه ین مجازیعنوان والد رسانه به
کنند. در کشوور موا در  یمورد نظر خود پر م یها نشیپردازد و ذهن کودکان را از ب یم یقیحق

زان یون و هوم از بعود مینوو یهوا یفناور یافزار چند سال گذشته رسانه هوم از بعود سوخک
بوه  یرانویا یهوا خانواده یمند داشته و عالقه یریدگان و مخاطتان گسترش چشمگکنن استفاده

و  یمجواز یل، فضواینترنک، موبای)ا ید ارتتاطاتیجد یها ین و مظاهر فناورینو یها رسانه
ن بسوتر یوو ...( زبانزد خاص و عام اسک اما در کنوار ا یاجتماع یها و شتکه یمجاز یفضا

گانوه هسوتند، ین مفهووم بیون کوه بوا ایوالود یبرا یا اد رسانهج و آموزش سویارائه شده، ترو
ن یشود: در قرن معاصر والود یک سو گفته میمانده اسک. هرچند که از  یکماکان مغفول باق

گاه یازهاینستک به ن ن، یرتر هستند.)کاستیپذ ارتر و به مراتب انعطافیتر، هوش فرزندان خودآ
ح با فرزندانشان ین مجهز به تعامل صحیگر والدید ی( اما از سو۲۱۱۲چک، وانس و الک، یل

ر فرهنگ برخاسته از یبود که تأث ی، معلم معروف1ل پستمنیاد نیستند. زنده یتر نیسا یدر فضا
هستند که  یا زنده یها امیکودکان پ»کرد و معتقد بود که:  یصنعک رسانه بر کودکان را درک م

د در فرهنوگ یوموا با« ه  زنود یهوا امیپ»، «د.ید میم که آن را نخواهیفرست یم یزمان یآن را برا
                                                        
1. Neil Postman 
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کودکانموان  یگر بورایرا بوا کموک همود ین فرهنگیم چنیتوان یکنند. ما م یخودساخته زندگ
 (25:1333م. )گاتانو، یبساز

 یبند ش رو طتقهیکرد پیرامون دو رویها را پ توان آن یصورت گرفته م یها ل پژوهشیدر تحل
« ریناپذ اجتنار» یتر امریسا یدر فضا یامر معتقد هستند زندگن یکارشناسان بر ا ینمود: برخ

آزمون و  یالزم بر متنا یها یدوم در آن، به توانمند ین فضا و زندگیاسک و فرزندان با ورود به ا
ک یمحدود»کرد یگر؛ رویکرد دیسک. روین نیبه حضور والد یافک و لزومیخطا دسک خواهند 

 یا دات رسانهیفرزندان به تول یمنع، سرکور و عدم دسترسخانواده اسک که با  یاز سو« یساز
نانوه؛ یکورد بدبینانه پاسوخگو خواهود بوود و نوه رویب کرد خوشین فضا همراه اسک؛ اما نه رویا

ها و فرزندان کوه بوا  خانواده« یو توانمندساز یک بخشیمصون»دگاه سوم ینانه و دیب کرد واقعیرو
 یتوانمندساز یعنیکرد سوم ین مطالعه به دنتال روی. اک هوشمندانه همراه اسکیریک و مدیهدا

 یها یحرکوک از اسوتراتژ یتر اسک به معنوایسا یخانواده در نحوه استفاده فرزندانشان از فضا
سوواد  یهوا مهارت ین امور مسوتلزم گوردآوریاسک؛ که ا یجابیا یها یاستراتژ یبه سو یسلت

نش یوک بیودگاه و یوک دیوبه عنوان  یا د رسانهن حوزه اسک. سوایها در ا خانواده یبرا یا رسانه
ن پژوهش یران مطرح اسک اما آنچه که در ایا و در ای؛ در دنیا رسانه یایدر دن یدرباره زندگ یکل

ک یوبوه  یدگاه کلویوک دیورا از  یا شود توا سوواد رسوانه یقابل تأمل اسک آن اسک که تالش م
 یا دات رسوانهیوفرزندان در مواجهوه بوا تولن و یان والدیم روابط میتنظ یبرا یراهترد یاستراتژ

 یها و اقتضائات آموزش مهارت یا قات موجود از منظر سواد رسانهیل شود. تاکنون در تحقیتتد
ن یوز ایها پرداخته نشده اسک. وجه تما نه از رسانهینشگرانه و استفاده بهیالزم جهک مواجهه گز

صوورت  یهوا ن اسک که اغلب پژوهشن حوزه آیانجام شده در ا یها ر پژوهشیپژوهش با سا
که پوژوهش  یاند؛ در صورت داشته یا رسانه هراسی یشناس بیشتر جنته آسین حوزه بیگرفته در ا

ن با یاسک. همچن یا ارتقاء سواد رسانه یکاربرد یها وهیشتر به دنتال ارائه راهتردها و شیحاضر ب
موؤثر و  یها یفراهم آوردن اسوتراتژامروز  یدر جامعه اطالعات یشدن والدگر یا توجه به رسانه

خانواده و  یکند. توجه به توانمندساز یدا میک پین اهمیآموزش والد یبرا یا مداخله یها برنامه
من و یو حضور سالم، ا یا رسانه ین در استفاده از محتوایو ارتتاط والد یا رسانه یبحث والدگر

مود نظور اسوک. در  یا سوواد رسوانه یهوا د و تمرکوز بور مهارتیبا تأک یتریسا ید در فضایمف
موورد نظور اسوک.  یا رسوانه یخانواده و بحوث والودگر یپژوهش حاضر توجه به توانمندساز

ن در تعامول بوا فرزندانشوان در موورد نحووه یهدفمند رفتار والد یها وهیبه ش یا رسانه یوالدگر
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ها  دان در استفاده از رسانهمحدود کردن زمان فرزن یها از جنته یر برخیها و تأث استفاده از رسانه
( تمام ابعاد 2113اسک. )اوکونور. ات. ال،  یمشخص یها به مشاهده محتوا ق کردن آنیا تشوی

 یگر یانجیومختلوف م یها یگوذارد لوذا اتخواذ اسوتراتژ یر میتأث یخانوادگ یها بر زندگ رسانه
ها حائز  آن یرشد شناختن بر نحوه استفاده فرزندان به صورت مشارکک فعاالنه و مثتک بر یوالد
و  ی، سوواد اطالعواتیا از مهارت سوواد رسوانه ییتوانند با سطح باال ین میک اسک و والدیاهم

 نه کنند.ین فضا واکسیحضور در ا ی، فرزندان خود را برایانتقاد
د بوه یشده اسک و با ییدر خانواده دو فضا یامروزه نظام حکمران ید عاملیبه گفته دکتر سع

در جامعه، بر عهده رسانه، مدرسه و  یتوانمندساز یکردهایش توجه کرد. رویش از پین امر بیا
 یوارد نظوام آمووزش رسوم 1335در مهرماه سال  یا ها اسک. آموزش سواد رسانه خود خانواده

 2ک درس یوبوه صوورت « یا تفکر و سواد رسانه»تحک عنوان  ین واحد درسیکشورمان شد. ا
منود بوه دنتوال  ن آموزگواران دغدغهین بیرمان آغاز شد. در اسش در مدارس کشوی؛ تدریواحد

شودند و  یا نه سواد رسوانهیس خود در زمیک تدریفیباال بردن ک یالزم برا یها آموزش یریفراگ
ن یودا کردنود؛ اموا در ایوپ ییآشنا یا سواد رسانه یها ن بار با آموزهینخست یز برایدانش آموزان ن

ن موضووع یون موضوع ندارنود؛ کوه ایبا ا یچندان ییموزان آشنان دانش آین ایوالد یاریان بسیم
ح یک صوحیریان آنچه دانش آموزان بوه عنووان مودیشده اسک م یک شکاف و تناقضیل به یتتد

از یوو ن یزیر ک، برناموهیرین بودون مودیآموزنود بوا آنچوه والود یدر مدرسه م یا مصرف رسانه
ان سردرگم که کدام ین مید. دانش آموزان در اکنن یافک میدر یا رسانه یشان از محتوا یاطالعات
دارد  یها سوع ان آنیل پژوهشگر جهک پر کردن شکاف موجود مین دلید بروند؟! به همیراه را با

 ن فراهم آورد.یوالد یا سطح سواد رسانه یرا جهک ارتقا ییها افتهیتا مطالب و 

 در خانواده یت سواد رسانه ایاهم

مناسوب جهوک پور  ییراهکارهاو ارائه  یرانیمتناسب با جامعه ا یا رسانه سواد یها ارائه مهارت
ک مطلوور سوواد یران و وضوعیودر ا یا ک آموزش سواد رسانهیان وضعیکردن شکاف موجود م

گوردد. چورا کوه اموروزه عوالوه بور  یق محسوور میون تحقیواز اهوداف ا یکیا یدر دن یا رسانه
در جامعوه  یزنودگ یهوا بورا خانواده یسواز آمادهاز به ی، نیك جامعه ملی یافراد برا یساز آماده
د با مطالعوه ین مهم بایا یك ضرورت درآمده اسک و برایبه صورت  یو جامعه اطالعات یجهان

 ینکوه تواکنون محتوواین بوا توجوه بوه این بستر مناسب آن را فراهم کرد؛ بنوابرایادیو پژوهش بن
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م و ارائوه نشوده یه، تنظویوهوا ته خانواده یبرا یبوم یکردیران با رویدر ا یا سواد رسانه یآموزش
 رد.یصورت گ یا ژهیتوجه و ین خأل دانشیاسک، ضرورت دارد تا به ا

 یهوا بورا خانواده یسواز ، آمادهیک جامعوه ملوی یها برا ک خانوادهیامروزه عالوه بر ترب 
درآموده اسوک. آمووزش سوواد  یتیک ضرورت تربیبه صورت  یدر جامعه جهان یزندگ

، ی، فرهنگویا اسک که به مطالعات رسانه یکل یشدن، مفهوم یعصر جهان در یا رسانه
تووان آن را بوه آمووزش  یوابسوته اسوک و م یکیو تکنولوو  یاسی، سیخی، تاریاجتماع

ک یوکردن در عصر اطالعات و ارتتاطات که بوه طوور خواص در  یبهتر زندگ یها وهیش
بوه عنووان  یا د. سوواد رسوانهتوان اطوالق کور یم یجامعه و به طور عام در جامعه جهان

اسوک؛ کوه  یجمعو یها رسوانه یهوا در برابور آثوار منفو ک از خانوادهیحما یبرا یابزار
ها به اشکال مختلف از چاپ  امیو خلق پ یابیل، ارزی، تحلیرا جهک دسترس یچارچوب

کم یسک و یدر قرن ب یآموزش یکردیرو یا د. سواد رسانهینما ینترنک، فراهم میگرفته تا ا
را از نقوش رسوانه در اجتمواع شوکل  یدرکو یا گردد. چرا که سوواد رسوانه یحسور مم
آنان در عصر  یرا برا ید شخصیان عقایق و بیتحق یضرور یها دهد و کسب مهارت یم

ن دانش و آموزش آن نه تنهوا فرهنوگ یکردن ا یاتیداند. با عمل یم یشدن ضرور یجهان
هوا بوه عنووان مخاطتوان  ز حقووق خانوادها یشود بلکه بخشو یک میتقو یاسالم یرانیا

 ن خواهد شد.یز تأمیها ن رسانه

 یاند. برا رتر از گذشته شدهیپذ بیآس یا د، به واسطه تنوع رسانهیها در عصر جد خانواده 
داشک که بتوانند در  ینیها و مخاطت متکثر موجود، خانواده یها نکه بتوان در برابر رسانهیا

گاهانه  یبردار کنار بهره ها و  بیها، آس ها، خود را در مقابل چالش ن رسانهیو فعاالنه از اآ
در  یا ازمنود توجوه بوه آمووزش سوواد رسوانهیند، نیحفظ نما یا مخرر رسانه یامدهایپ

 یدید افراد را به سواد جدیم. چرا که در عصر ارتتاطات و اطالعات بایسطح جامعه هست
 مجهز نمود. یا به نام سواد رسانه

 یآموزشو ید محتووایها و تول به خانواده یا سواد رسانه یها انتقال آموزه یبرا یزیر برنامه 
ن یوشرو در ایپ ینه و مطالعه کشورهاین زمیالزم در ا یازمند پژوهش و بررسیمناسب، ن
گواه یات موضووع جایها در جامعه اسک. با توجه به فقر ادب ن برنامهیاده کردن ایحوزه و پ

د یو، در گام نخسوک ضورورت دارد توا بوه تولیتاحث ارتتاطدر م یا آموزش سواد رسانه
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نوه ین زمیودر ا یتوجه ینه پرداخک. چرا که هرگونه بین زمیدر ا یاسالم و یرانیا یمحتوا
 به دنتال داشته باشد. ینیتواند تاوان سنگ یم
 د یور شوود بایوجامعه موا فراگ یها ان نسل جوان و خانوادهیدر م یا آنکه سواد رسانه یبرا

و  یالملل نیب یآموزش آن بر اساس استانداردها یها به مشخص کردن چهارچور نستک
ده شود. تجربه ثابک کرده اسک که مقابلوه یشیاند یداتیکشور تمه یمنطتق با مسائل بوم

حاصل نکرده اسک بلکه گاه  یق چندانیک نه تنها توفیصفر و  یبا امواج و کدها یکیزیف
ن صرفًا محدود کننده به یوضع قوان یشده اسک. حتمنجر  یریناپذ جتران یها به شکسک

ن یش رو نداشوته و نودارد؛ بنوابرایدر پو یک چنودانیدر ضمانک اجرا موفق یل دشواریدل
م یتواند باشد، آن اسک کوه بتووان یم یا از هر جامعهیکه امروز آموزش آن مورد ن یمهارت

م یکه بودان یم به طوریهص دیم و منتقدانه تشخیتر فکر کن قیم، عمیتر مشاهده کن قیعم
 یم، اموا بورایکن یاسوتفاده مو یا رسوانه یهوا امیما و فرزندانمان از چه نوع اطالعات و پ

ن حووزه یومربوط بوه ا یو آموزش یعلم ید محتوایازمند تولین امر، نیر شدن ایپذ امکان
گاه، گز ییها خانواده یبرا یم. فراهم کردن بستریهست و  نشگر، متفکر، فعوالیتوانمند، آ

ا یامروز ضرور یدر جامعه اطالعات یا رسانه یها امیاز پ یعیا در مواجهه با حجم وسیپو
آموزش  یساز ین کمتر به خأل کاربردیشیپ یها نکه پژوهشین با توجه به ایاسک. بنابرا

ق آن اسوک ین تحقیز ایاند؛ لذا تما ن پاسخگو بودهیوالد یبرا یا سواد رسانه یها مهارت
مناسب برطورف  یعمل ینه را با ارائه راهکارهاین زمیموجود در ا یها یتا خألها و کاست

در نظور  یا مربوط بوه سوواد رسوانه یها آموزش یرا برا یداتیکشورها تمه یم. برخیساز
 ک اسک.یز ضرورت دارد و حائز اهمیکشور ما ن ین مسئله برایاند و ا گرفته

 1یا سواد رسانه یستیچ

کوه هموان توواِن  یملحوظ در سواد سنت ییعالوه بر توانا یا واد رسانهاز آراء هابز س یریگ بهرهبا 
د و انتقال اطالعوات بوه یها و قدرت تول امیپ یابیل و ارزشیتحل ییخواندن و نوشتن اسک، توانا

ن گونه از سواد، یآورد. ا ید میگوناگون در انسان پد یمختلف و با ابزارها یها گران را در قالبید
ک و اهوداف یوهوا، ماه آن یساز یمعن ه  ها و نحو انسان بر درک نحوه کار رسانهبا توانمند کردن 

گونواگون، او را از حالوک انفعوال خوارج  یها رسانه یها کیرات و تکنیها و تأث ام رسانهید پیتول
 ( 57: 2113سازد. )هابز، یها فعال، هدفمند و مقاوم م کرده و در برابر اثرات رسانه

                                                        
1. Media Literacy 
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گاهانوه بوا فضوا یارتتواط یک برقورارالزم جهو یها کسب مهارت تر و یسوا یمتفکرانوه و آ
 یهوا امیبوه پ یلویق، نقادانه و تحلیدق ین حال به وجود آوردن نگاهیو درع یاجتماع یها شتکه
توانود بوا برخوورد هدفمنود و نقود  یم یا تر اسوک. سوواد رسوانهیسا یموجود در فضا یا رسانه

د یو جد یجد یانه، حوزه رسانه را با تحولیک جوه و مشارکیجاد ارتتاط دوسویسازنده، ضمن ا
که  یخواهد بود. افراد یه و تعاملیسک و ارتتاط دوسویگر مخاطب منفعل نیرا دیمواجه سازد، ز
دهنود،  یرا مدنظر قورار م یام نکاتیقرار دارند، همواره در طول پ یا سواد رسانه یدر سطوح باال

رند، دچوار شوك و یگ یکه مورد پردازش قرار م ییها امیو پر ارائه شده یر و تفاسیها درباره تعاب آن
شوود، توداوم دارد.  یهوا سواخته م که توسوط خوود آن یمیند مدام با مفاهین فراید هستند. ایترد

 یا رسانه یها امیکند تا پ یها کمك م به خانواده یا ها و داشتن سواد رسانه ن شناخک رسانهیبنابرا
گاهانه اسک.  یا سانهکنند. قلب سواد ر ییرا رمزگشا و روح حاکم بر آن، تفکر نقادانه و پرسش آ
 یزنودگ یبورا یا م؛ آموزش سواد رسانهیشده مواجه هست یا رسانه یها که با خانواده یدر عصر

 اسک. یضرور یامر یجهان یا رسانه یایدر دن
گاهی، افزایا سواد رسانه  یجتمواعا یها تر و شتکهیسا یرا در فضا یزینکه چه چیاز ا یش آ

هوا  امیموجوود در پ یم و کودهایم، اسوک؟ چگونوه از مفواهیسینو یا میم و یخوان یم، مینیب یم
ها را  امیپ ییها کیبا چه اهداف، اغراض و تکن یا کسانی ینکه چه کسیم؟ کشف ایکن ییرمزگشا
ر، یام به اشکال مختلف آن )متن، تصویرامون آنچه که تحک عنوان پید پیکنند؟ چرا با یارسال م

د بوا تفکور مواجوه یشوند با یارائه م یاجتماع یها تر و شتکهیسا یلم و...( در فضای، فیقیموس
 کرد؟ ییل و رمزگشایها را تحل امین پیتوان ا یشد؟ چگونه م

 1والد

ف خود را ین وظایبود که والد یگردد، روش یباز م 1155که منشأ آن به سال  یا ، وا ه0والد بودن
اسم اسک،  ین وا ه که از نظر دستوریکردند. ا یف میستم تعریل دوره قرن بیله آن در اوایبه وس

که هم اسوم و هوم فعول اسوک، روش انجوام دادن  یک حالک بودن دارد. فرزندپروریاشاره بر 
وا ه »کنود کوه  یسنده، اشواره مین و نوی، مدرس والد1ن برندزیبر یکند. پل یف میرا تعر یکار

کنود کوه بور  یل میتتود یک فعل متدل ساخته و آن را به فعلین را به ، وا ه والد بودیفرزند پرور
                                                        
1. parent 
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3. Polly Berrien Berends 
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ل بوه ین هسوتند کوه کودکوان را تتودین والدیا ییکه گو یا شود؛ به گونه یفرزندان انجام م یرو
ک یک کورده و وضوعیرا تقو یمفهوم فرزندپرور یمتعدد فرزندپرور یها هینظر«. کنند یانسان م

 دادند. یفرزندان انجام م ین برایدرآمد که والد ییاه کیشتر جزء فعالیوالد بودن، ب
رخ داد کوه در  یک فرزنودپروریدر ماه ینیادیرات بنیی، تغ1351و  1351 یها در طول دهه

ن به فرهنوگ لغوک یکلمه والد 1353ر قرار داد. در سال یقًا تحک تأثیرا عم یعصر خود والدگر
کوه  یا ن، کلموهیه فرزنودان بوود. والودش مشوارکک و تعهود بوین نشان دهنده افوزایوارد شد. ا

ن کردند. پدر یین قرن تعین نقش خود را در آغاز ایگردد، والد یباز م 1155آن به سال  یها شهیر
ک را مشخص کردند. پدر و مادر، هر دو اسم و فعول، راه یک وضعیک اسم، یو مادر، به عنوان 

ک حالوک و یوپدر و مادر بودن که  ینابه مع« نیوالد»کنند. کلمه  یف میانجام کار تعر یرا برا
کوودک  یسازد. آنچوه کوه بورا یشود و آن را م یل میک فعل تتدیاسک، به  یسال مرحله از بزرگ

رشد کودک و  یمختلف یها هیل شود. نظریشود که کودک به انسان تتد یشود و باعث م یانجام م
را نستک بوه فرزنود  یو مادر یک پدریها، وضع کیاز فعال یستیک کرد و لین را تقویمفهوم والد

ن امکانوات یتوا ارائوه بهتور یه و اساسویاول یازهایه نین از تهیوالد یف شغلیف کرد. توصیتعر
ل توا یتحصو یکودکان و فراهم آوردن فرصوک بورا یو روان یروح یازهای، برآورده شدن نیماد

شدن فرزندان  ی، مشارکک در اجتماع1311و  1371افته اسک. در دهه یش ی، افزایآموزش عال
 (۶و۵:  ۲۱۱۵گاتانو، ین بود. )دیاز فهرسک کار والد یبخش

 1یوالدگر

بخوش گرفتوه شوده اسوک.  یزنودگ ی، به معن1ویشه پریاز ر 0یپرور ا فرزندی یاصطالح والدگر
ن نستک به یاسک که والد ییها انگر نگرشیرند و بیگ ین بکار میاسک که والد ییها منظور روش

ش وضوع یاسوک کوه در رابطوه بوا فرزنودان خوو ینیارها و قووانیشامل مع فرزندان خود دارند و
دا یوپ»اموان فهرسوک  یم در فهرسک والدگریتوان ی( ما م1315و همکاران،  یاسعد کنند. ) یم

ها و مدارس،  یش دبستانین پینوزادان و کودکانمان، انتخار بهتر ین مهدکودک برایبهتر« کردن
نکه نوجوانان ما بعد از ینان حاصل کردن از ایو اطم ییابتدا یاه بچه یمراقتک بعد از مدرسه برا

م؛ اموا اموروزه یاموان محسوور کنو یف والودگریروند را جزء وظوا یمدرسه به مکان مناسب م
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د، یوجد یها کین مسوئولیواند. ا اضافه شده یف والدگریبه شرح وظا یدتریجد یها کیمسئول
ها اسک؛  شیانواِع صفحه نما یرو یف سرگرمشامل نظارت بر استفاده کودکان از اشکال مختل

ها  نوهین زمیوها در ا د به آنین بایو... و والد یمتنوع گرفته تا مسائل اخالق یها یها و باز لمیاز ف
 الزم بدهند. یها آموزش

 1یا رسانه یوالدگر

ه ن در تعامول بوا فرزندانشوان در موورد نحوویهدفمند رفتار والد یها وهیبه ش یا رسانه یوالدگر
ها  محدود کردن زمان فرزندان در استفاده از رسانه یها از جنته یر برخیها و تأث استفاده از رسانه

ن ی( والود2113اسوک. )اوکونوور. ات. ال،  یمشخص یها به مشاهده محتوا ق کردن آنیا تشوی
 یرفرزندانشان دارنود، نظوام رفتوا یها کیازها و حساسیها، ن کیکه از ظرف یتوانند با شناخت یم

ن یوارتتواط موؤثر و نافوذ در ا یبرقورار یهوا ن کننود و مهارتییها تع آنان را در استفاده از رسانه
 ند.یخصوص را کسب نما

 2بریسا یفضا

طرح کرد و از آن پس به  1354در سال  1بارنز یا ین بار چینخست یتر را برایسا یاصطالح فضا
(  212: 2117، 4سونیدو الیک. )بوقات و مطالعات بدل گشیدر تحق یدیکل یا وهیسرعک به ش
، به اعتقاد کاسوتلز در ینترنتیا یاجتماع یها تر و شتکهیسا یفضا یریگ خچه شکلیدر مورد تار

 یها ب رسوانهیشکل گرفک که از ترک یدیجد یکیستم ارتتاط الکترونی، س1331مه دوم دهه ین
د، قلمورو یوسوتم جدیسن یول شده بوود. ایتشک یوتریو ارتتاط کامپ یو سفارش یجهان یهمگان

( و از آن پس به سرعک 422:1331گسترش داد. )کاستلز،  یرا به کل زندگ یکیارتتاط الکترون
ک یو، یسنت یشتکه اجتماع یقات و مطالعات بدل گشک. در تئوریدر تحق یدیکل یها وهیبه ش

که اسک  ییها اسک که شامل مردم و سازمان یاجتماع یاز نهادها یا مجموعه یشتکه اجتماع
اند و با هم در به اشتراک گذاشتن  به هم متصل یاز روابط معنادار اجتماع یا له مجموعهیبه وس
ها و  یبر انواع روابط همچون دوسوت یخدمک شتکه اجتماع یها تعامل دارند. شکل سنت ارزش
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 یشتر بر جامعوه مجوازیامروزه ب یروابط چهره به چهره متمرکز اسک اما خدمات شتکه اجتماع
 وتر واسط متمرکز اسک. ین و ارتتاطات کامپیآنال

گر، یکدیفرزندان با  ،ن فرزندانیوالدو نترنک و تلفن همراه در تمام سطوح روابط یها، ا انهیرا
 یکودکان در فضا یها کیگذارد. حرکک گام به گام و نظارت بر فعال یر میخانواده و بستگان تأث

 یکه و نوجوانان دارا ین مسئله زمانیشود. ا ز محسوریچالش برانگ یا فهیتواند وظ یم یمجاز
ط یهستند، شورا ییدئویو یها یباز یها ا کنسولی، تلفن همراه هوشمند، تتلک و یانه شخصیرا

توانود بوه  ینترنک در کنوار نوجوانوان مین وجود، استفاده از ایرد. با ایگ یز به خود مین یتر یجد
 یداشتن دوسک یها کیور سا .ها متدل شود نآ ین و هم برایوالد یبخش هم برا لذت یا تجربه

ن بار جسوتجو و ینخست یکه برا یینترنک وجود دارند که ارائه خدمات به افراد نوپایدر ا یاریبس
ن یواند. اسوتفاده از ا اند را در دستور کار خود قرار داده نترنک آغاز کردهیپهناور ا یایکاوش در دن

 یمنینوجوانان فراهم کند. در نظر گرفتن ا یرا برا یدیمف یآموزش یها تواند فرصک یخدمات م
ن یق والودیون طریبرخوردار بوده و از ا یا ژهیک ویاز اهم یمجاز یکودکان و نوجوانان در فضا

را  یمجواز یق و مسئوالنه فرزندان خود در فضایک دقیک ممکن هداین موقعیتوانند در بهتر یم
گاه نیاز ا .رندیبر عهده بگ نوه و ین زمیوها و خطورات موجوود در ا ز فرصوکو شناخک ا یرو، آ

 یا ژهیوک ویونوجوانان از اهم ینترنک برایبه ا یش از فراهم کردن دسترسیمناسب پ یزیر برنامه
ن یوشوود. در ا یاسوک، برخووردار م یشورفک فنواوریع پیامروز که شاهد آهنگ سور یایدر دن

گاهانه، متتنیپژوهش تأک تر یسوا یو هدفمنود از فضوا یتاز اطالعوایوبور ن ید بر نحوه مواجهه آ
 مدنظر قرار دارد.

 



 فصل دوم

 قیتحقة نیشیات و پیادب

 مقدمه

افوک یتووان  یرا م ین اسک که کمتر کسیباشد ا یک میاهم یکه در عصر حاضر دارا یموضوع
 یجمعو یها اطالعوات رسوانه یآسوا لیها قرار نگرفته باشد. هجووم س ر و نفوذ رسانهیتحک تأث

نه تنهوا بور  یاموزند آثار مخربیام را نینش و ادراک پیکه اگر مخاطتان راه گزچنان سرعک گرفته 
ن داشتن اطالعوات و ی( بنابرا27: 1331پاتر،  ها که بر جامعه خواهد گذاشک. ) ذهن و روان آن

گاه ها  توانود اسوتفاده موا را از رسوانه یم یا رسوانه یهوا امیاز پ یمند نه بهرهیالزم در زم یها یآ
خواص  یها یدئولو یوها و ا ر ارزشیتحک تأث ید تا به راحتیتر نما بخش اتر و لذتیومؤثرتر، پ

را متأثر ساخته  یجهات و ابعاد انسان یتمام یل ارتتاط جمعیم. امروزه وسایریقرار نگ یا رسانه
امن رسوخ کرده اسک و باعث شده کوه انسوان  یها میها و حر ل به همه روزنهین وسایو امواج ا

 یطین شورای( در چن34: 1314، یریل شود. )نصیمنفعل و راکد تتد یکر به تماشاچفعال و متف
و  یا رسوانه یهوا مواجهوه هدفمنود بوا متن یاز تفکر انتقاد یمند و بهره یا آموزش سواد رسانه

محسوور  یجد یژه کودکان و نوجوانان ضرورتیمخاطتان به و یسالم برا یشنهادهایانتخار پ
 گردد. یم

 انواع سواد

ن توافلر یسوک. بوه قوول آلوویگر توان خواندن، نوشتن و حسار کوردن نیروزه مفهوم سواد، دام
سوند، یا بنویوتوانند بخواننود  یستند که نمین ییها سوادان آن یکم، بیسک و ی(، در قرن ب1313)

 کنند. یرند و بازآموزیاد بگیتوانند  یاند که نم یبلکه کسان




