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این مجموعه را تقدیم میکنیم به فرزندان وطن عز یزمان ایران.
پیوسته و از ته دل خندیدن ،نزد اهل فکر محترمبوودن ،محتوک کودکوان را بوه خوود
منتقدان صادق تحسوینشودن ،بوی وفوایی دوسوتان نابوار را
جلبکردن ،از سوی
ِ
تحملکردن .زیتاییها را ارج نهادن و در دیگران حسنها را دیدن؛ بهواسطۀ فرزندی
صالح یا با ساختن باغچهای یا با بهتودبخشیدن به شرایط اجتماعی؛ اثری مثتوک از
خود بهجایگذاشتن و دانستن اینکه حتی یک جاندار به واسطه شما توانسوک بهتور
زندگی کند ،این اسک موفقیک.
رالف والدو امرسون
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توجه به سواد رسانهای در خانواده؛ یعنی جایی که فرزندان در آن اولین اصوول زنودگی را فورا
میگیرند ،اهمیک بسیاری دارد .والدین همواره الگوی رفتواری فرزنودان خوو یش در تموامی
وجوه زندگی محسور میشوند و از اینروسک که آنها بای د نقش خود را در زندگی رسانهای
فرزندشان نیز درک کرده و به سادگی از ای ن مسئله عتور نکنند .بهتر اسک والودین بداننود کوه
رسانه بهعنوان والدین مجازی و شتانهروزی ،به ایفای نقش و رقابک با والدین و افوراد دنیوای
حقیقی می پردازد و ذهن کودکان را از بینشهای مورد نظر خود پر می کنند .در کشوور موا در
چند سال گذشته رسانه هوم از بعود سوخکافزاری فناوریهوای نوو ین و هوم از بعود میوزان
استفادهکنن دگان و مخاطتان گسترش چشمگیری داشته و عالقهمندی خانوادههوای ایرانوی بوه
رسانههای نو ین و مظاهر فناوریهای جدید ارتتاطاتی (اینترنک ،موبایل ،فضوای مجوازی و
فضای مجازی و شتکههای اجتماعی و  )...زبانزد خاص و عام اسک اما در کنوار ایون بسوتر
ارائه شده ،ترو یج و آموزش سواد رسانهای برای والودین کوه بوا ایون مفهووم بیگانوه هسوتند،
کماکان مغفول باقی مانده اسک .هرچند که از یک سو گفته می شود :در قرن معاصر والودین
نستک به نیازهای فرزندان خودآگاهتر ،هوشیارتر و به مراتب انعطافپذیرتر هستند(.کاستین،
لیچک ،وانس و الک )۲۱۱۲ ،اما از سوی دیگر والدین مجهز به تعامل صحیح با فرزندانشان
در فضای سایتر نیستند .زنده یاد نیل پستمن ،1معلم معروفی بود که تأثیر فرهنگ برخاسته از
صنعک رسانه بر کودکان را درک می کرد و معتقد بود که« :کودکان پیامهای زندهای هستند که
آن را برای زمانی میفرستیم که آن را نخواهیم دید« ،».پیامهوای زنوده» موا بایود در فرهنوگ
1. Neil Postman
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خودساخته زندگی کنند .ما میتوانیم چنین فرهنگی را بوا کموک همودیگر بورای کودکانموان
بسازیم( .گاتانو)25:1333 ،
در تحلیل پژوهشهای صورت گرفته میتوان آنها را پیرامون دو رو یکرد پیش رو طتقهبندی
نمود :برخی کارشناسان بر این امر معتقد هستند زندگی در فضای سایتر امری «اجتنارناپذیر»
اسک و فرزندان با ورود به این فضا و زندگی دوم در آن ،به توانمندیهای الزم بر متنای آزمون و
خطا دسک خواهند یافک و لزومی به حضور والدین نیسک .رو یکرد دیگر؛ رو یکرد «محدودیک
سازی» از سوی خانواده اسک که با منع ،سرکور و عدم دسترسی فرزندان به تولیدات رسانهای
این فضا همراه اسک؛ اما نه رو یکرد خوشبینانه پاسوخگو خواهود بوود و نوه رو یکورد بدبینانوه؛
رو یکرد واقعبینانه و دیدگاه سوم «مصونیک بخشی و توانمندسازی» خانوادهها و فرزندان کوه بوا
هدایک و مدیریک هوشمندانه همراه اسک .این مطالعه به دنتال رو یکرد سوم یعنی توانمندسازی
خانواده در نحوه استفاده فرزندانشان از فضای سایتر اسک به معنوای حرکوک از اسوتراتژیهای
سلتی به سوی استراتژیهای ایجابی اسک؛ که این امور مسوتلزم گوردآوری مهارتهوای سوواد
رسانهای برای خانوادهها در این حوزه اسک .سواد رسانهای به عنوان یوک دیودگاه و یوک بیونش
کلی درباره زندگی در دنیای رسانهای؛ در دنیا و در ایران مطرح اسک اما آنچه که در این پژوهش
قابل تأمل اسک آن اسک که تالش میشود توا سوواد رسوانهای را از یوک دیودگاه کلوی بوه یوک
استراتژی راهتردی برای تنظیم روابط میان والدین و فرزندان در مواجهوه بوا تولیودات رسوانهای
تتدیل شود .تاکنون در تحقیقات موجود از منظر سواد رسانهای و اقتضائات آموزش مهارتهای
الزم جهک مواجهه گز ینشگرانه و استفاده بهینه از رسانهها پرداخته نشده اسک .وجه تمایز ایون
پژوهش با سایر پژوهشهای انجام شده در این حوزه آن اسک که اغلب پژوهشهوای صوورت
گرفته در این حوزه بیشتر جنته آسیبشناسی یا رسانه هراسی داشتهاند؛ در صورتی که پوژوهش
حاضر بیشتر به دنتال ارائه راهتردها و شیوههای کاربردی ارتقاء سواد رسانهای اسک .همچنین با
توجه به رسانهای شدن والدگری در جامعه اطالعاتی امروز فراهم آوردن اسوتراتژیهای موؤثر و
برنامههای مداخلهای برای آموزش والدین اهمیک پیدا میکند .توجه به توانمندسازی خانواده و
بحث والدگری رسانهای و ارتتاط والدین در استفاده از محتوای رسانهای و حضور سالم ،ایمن و
مفید در فضای سایتری با تأکید و تمرکوز بور مهارتهوای سوواد رسوانهای مود نظور اسوک .در
پژوهش حاضر توجه به توانمندسازی خانواده و بحوث والودگری رسوانهای موورد نظور اسوک.
والدگری رسانهای به شیوههای هدفمند رفتار والدین در تعامول بوا فرزندانشوان در موورد نحووه
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استفاده از رسانهها و تأثیر برخی از جنتههای محدود کردن زمان فرزندان در استفاده از رسانهها
یا تشو یق کردن آنها به مشاهده محتوای مشخصی اسک( .اوکونور .ات .ال )2113 ،تمام ابعاد
رسانهها بر زندگی خانوادگی تأثیر میگوذارد لوذا اتخواذ اسوتراتژیهای مختلوف میوانجیگری
والدین بر نحوه استفاده فرزندان به صورت مشارکک فعاالنه و مثتک بر رشد شناختی آنها حائز
اهمیک اسک و والدین میتوانند با سطح باالیی از مهارت سوواد رسوانهای ،سوواد اطالعواتی و
انتقادی ،فرزندان خود را برای حضور در این فضا واکسینه کنند.
به گفته دکتر سعید عاملی امروزه نظام حکمرانی در خانواده دو فضایی شده اسک و باید بوه
این امر بیش از پیش توجه کرد .رو یکردهای توانمندسازی در جامعه ،بر عهده رسانه ،مدرسه و
خود خانوادهها اسک .آموزش سواد رسانهای در مهرماه سال  1335وارد نظوام آمووزش رسومی
کشورمان شد .این واحد درسی تحک عنوان «تفکر و سواد رسانهای» بوه صوورت یوک درس 2
واحدی؛ تدریسش در مدارس کشورمان آغاز شد .در این بین آموزگواران دغدغهمنود بوه دنتوال
فراگیری آموزشهای الزم برای باال بردن کیفیک تدریس خود در زمینه سواد رسوانهای شودند و
دانش آموزان نیز برای نخستین بار با آموزههای سواد رسانهای آشنایی پیودا کردنود؛ اموا در ایون
میان بسیاری والدین این دانش آموزان آشنایی چندانی با این موضوع ندارنود؛ کوه ایون موضووع
تتدیل به یک شکاف و تناقضی شده اسک میان آنچه دانش آموزان بوه عنووان مودیریک صوحیح
مصرف رسانهای در مدرسه میآموزنود بوا آنچوه والودین بودون مودیریک ،برناموهریزی و نیواز
اطالعاتیشان از محتوای رسانهای دریافک میکنند .دانش آموزان در این میان سردرگم که کدام
راه را باید بروند؟! به همین دلیل پژوهشگر جهک پر کردن شکاف موجود میان آنها سوعی دارد
تا مطالب و یافتههایی را جهک ارتقای سطح سواد رسانهای والدین فراهم آورد.
اهمیت سواد رسانه ای در خانواده

ارائه مهارتهای سواد رسانهای متناسب با جامعه ایرانی و ارائه راهکارهایی مناسوب جهوک پور
کردن شکاف موجود میان وضعیک آموزش سواد رسانهای در ایوران و وضوعیک مطلوور سوواد
رسانهای در دنیا یکی از اهوداف ایون تحقیوق محسوور میگوردد .چورا کوه اموروزه عوالوه بور
آمادهسازی افراد برای یك جامعه ملی ،نیاز به آمادهسوازی خانوادههوا بورای زنودگی در جامعوه
جهانی و جامعه اطالعاتی به صورت یك ضرورت درآمده اسک و برای این مهم باید با مطالعوه
و پژوهش بنیادین بستر مناسب آن را فراهم کرد؛ بنوابراین بوا توجوه بوه اینکوه تواکنون محتووای
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آموزشی سواد رسانهای در ایران با رو یکردی بومی برای خانوادههوا تهیوه ،تنظویم و ارائوه نشوده
اسک ،ضرورت دارد تا به این خأل دانشی توجه و یژهای صورت گیرد.
 امروزه عالوه بر تربیک خانوادهها برای یک جامعوه ملوی ،آمادهسوازی خانوادههوا بورای
زندگی در جامعه جهانی به صورت یک ضرورت تربیتی درآموده اسوک .آمووزش سوواد
رسانهای در عصر جهانی شدن ،مفهومی کلی اسک که به مطالعات رسانهای ،فرهنگوی،
اجتماعی ،تاریخی ،سیاسی و تکنولوو یکی وابسوته اسوک و میتووان آن را بوه آمووزش
شیوههای بهتر زندگی کردن در عصر اطالعات و ارتتاطات که بوه طوور خواص در یوک
جامعه و به طور عام در جامعه جهانی میتوان اطوالق کورد .سوواد رسوانهای بوه عنووان
ابزاری برای حمایک از خانوادههوا در برابور آثوار منفوی رسوانههای جمعوی اسوک؛ کوه
چارچوبی را جهک دسترسی ،تحلیل ،ارزیابی و خلق پیامها به اشکال مختلف از چاپ
گرفته تا اینترنک ،فراهم مینماید .سواد رسانهای رو یکردی آموزشی در قرن بیسک و یکم
محسور میگردد .چرا که سوواد رسوانهای درکوی را از نقوش رسوانه در اجتمواع شوکل
میدهد و کسب مهارتهای ضروری تحقیق و بیان عقاید شخصی را برای آنان در عصر
جهانی شدن ضروری میداند .با عملیاتی کردن این دانش و آموزش آن نه تنهوا فرهنوگ
ایرانی اسالمی تقو یک میشود بلکه بخشوی از حقووق خانوادههوا بوه عنووان مخاطتوان
رسانهها نیز تأمین خواهد شد.
 خانوادهها در عصر جدید ،به واسطه تنوع رسانهای آسیبپذیرتر از گذشته شدهاند .برای
اینکه بتوان در برابر رسانههای متکثر موجود ،خانوادهها و مخاطتینی داشک که بتوانند در
کنار بهرهبرداری آگاهانه و فعاالنه از این رسانهها ،خود را در مقابل چالشها ،آسیبها و
پیامدهای مخرر رسانهای حفظ نمایند ،نیازمنود توجوه بوه آمووزش سوواد رسوانهای در
سطح جامعه هستیم .چرا که در عصر ارتتاطات و اطالعات باید افراد را به سواد جدیدی
به نام سواد رسانهای مجهز نمود.
 برنامهریزی برای انتقال آموزههای سواد رسانهای به خانوادهها و تولید محتووای آموزشوی
مناسب ،نیازمند پژوهش و بررسی الزم در این زمینه و مطالعه کشورهای پیشرو در ایون
حوزه و پیاده کردن این برنامهها در جامعه اسک .با توجه به فقر ادبیات موضووع جایگواه
آموزش سواد رسانهای در متاحث ارتتاطی ،در گام نخسوک ضورورت دارد توا بوه تولیود
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محتوای ایرانی و اسالمی در این زمینه پرداخک .چرا که هرگونه بیتوجهی در ایون زمینوه
میتواند تاوان سنگینی به دنتال داشته باشد.
برای آنکه سواد رسانهای در میان نسل جوان و خانوادههای جامعه موا فراگیور شوود بایود
نستک به مشخص کردن چهارچورهای آموزش آن بر اساس استانداردهای بینالمللی و
منطتق با مسائل بومی کشور تمهیداتی اندیشیده شود .تجربه ثابک کرده اسک که مقابلوه
فیز یکی با امواج و کدهای صفر و یک نه تنها توفیق چندانی حاصل نکرده اسک بلکه گاه
ً
به شکسکهای جترانناپذیری منجر شده اسک .حتی وضع قوانین صرفا محدود کننده به
دلیل دشواری در ضمانک اجرا موفقیک چنودانی در پویش رو نداشوته و نودارد؛ بنوابراین
مهارتی که امروز آموزش آن مورد نیاز هر جامعهای میتواند باشد ،آن اسک کوه بتووانیم
عمیقتر مشاهده کنیم ،عمیقتر فکر کنیم و منتقدانه تشخیص دهیم به طوری که بودانیم
ما و فرزندانمان از چه نوع اطالعات و پیامهوای رسوانهای اسوتفاده مویکنیم ،اموا بورای
امکانپذیر شدن این امر ،نیازمند تولید محتوای علمی و آموزشی مربوط بوه ایون حووزه
هستیم .فراهم کردن بستری برای خانوادههایی توانمند ،آگاه ،گز ینشگر ،متفکر ،فعوال و
پو یا در مواجهه با حجم وسیعی از پیامهای رسانهای در جامعه اطالعاتی امروز ضروریا
اسک .بنابراین با توجه به اینکه پژوهشهای پیشین کمتر به خأل کاربردی سازی آموزش
مهارتهای سواد رسانهای برای والدین پاسخگو بودهاند؛ لذا تمایز این تحقیق آن اسوک
تا خألها و کاستیهای موجود در این زمینه را با ارائه راهکارهای عملی مناسب برطورف
سازیم .برخی کشورها تمهیداتی را برای آموزشهای مربوط بوه سوواد رسوانهای در نظور
گرفتهاند و این مسئله برای کشور ما نیز ضرورت دارد و حائز اهمیک اسک.

چیستی سواد رسانهای

1

تووان
با بهرهگیری از آراء هابز سواد رسانهای عالوه بر توانایی ملحوظ در سواد سنتی کوه هموان ِ
خواندن و نوشتن اسک ،توانایی تحلیل و ارزشیابی پیامها و قدرت تولید و انتقال اطالعوات بوه
دیگران را در قالبهای مختلف و با ابزارهای گوناگون در انسان پدید میآورد .این گونه از سواد،
با توانمند کردن انسان بر درک نحوه کار رسانهها و نحوه معنی سازی آنهوا ،ماهیوک و اهوداف
تولید پیام رسانهها و تأثیرات و تکنیکهای رسانههای گونواگون ،او را از حالوک انفعوال خوارج
کرده و در برابر اثرات رسانهها فعال ،هدفمند و مقاوم میسازد( .هابز)57 :2113،
1. Media Literacy
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کسب مهارتهای الزم جهوک برقوراری ارتتواطی متفکرانوه و آگاهانوه بوا فضوای سوایتر و
شتکههای اجتماعی و درعین حال به وجود آوردن نگاهی دقیق ،نقادانه و تحلیلوی بوه پیامهوای
رسانهای موجود در فضای سایتر اسوک .سوواد رسوانهای میتوانود بوا برخوورد هدفمنود و نقود
سازنده ،ضمن ایجاد ارتتاط دوسو یه و مشارکک جو یانه ،حوزه رسانه را با تحولی جدی و جدید
مواجه سازد ،زیرا دیگر مخاطب منفعل نیسک و ارتتاط دوسو یه و تعاملی خواهد بود .افرادی که
در سطوح باالی سواد رسانهای قرار دارند ،همواره در طول پیام نکاتی را مدنظر قورار میدهنود،
آنها درباره تعابیر و تفاسیر ارائه شده و پیامهایی که مورد پردازش قرار میگیرند ،دچوار شوك و
تردید هستند .این فرایند مدام با مفاهیمی که توسوط خوود آنهوا سواخته میشوود ،توداوم دارد.
بنابراین شناخک رسانهها و داشتن سواد رسانهای به خانوادهها کمك میکند تا پیامهای رسانهای
را رمزگشایی کنند .قلب سواد رسانهای و روح حاکم بر آن ،تفکر نقادانه و پرسش آگاهانه اسک.
در عصری که با خانوادههای رسانهای شده مواجه هستیم؛ آموزش سواد رسانهای بورای زنودگی
در دنیای رسانهای جهانی امری ضروری اسک.
سواد رسانهای ،افزایش آگاهی از اینکه چه چیزی را در فضای سایتر و شتکههای اجتمواعی
میبینیم ،میخوانیم و یا مینو یسیم ،اسوک؟ چگونوه از مفواهیم و کودهای موجوود در پیامهوا
رمزگشایی کنیم؟ کشف اینکه چه کسی یا کسانی با چه اهداف ،اغراض و تکنیکهایی پیامها را
ارسال میکنند؟ چرا باید پیرامون آنچه که تحک عنوان پیام به اشکال مختلف آن (متن ،تصو یر،
موسیقی ،فیلم و )...در فضای سایتر و شتکههای اجتماعی ارائه میشوند باید بوا تفکور مواجوه
شد؟ چگونه میتوان این پیامها را تحلیل و رمزگشایی کرد؟
والد

1

والد بودن ،0وا های که منشأ آن به سال  1155باز میگردد ،روشی بود که والدین وظایف خود را
به وسیله آن در اوایل دوره قرن بیستم تعریف میکردند .این وا ه که از نظر دستوری اسم اسک،
اشاره بر یک حالک بودن دارد .فرزندپروری که هم اسوم و هوم فعول اسوک ،روش انجوام دادن
کاری را تعریف میکند .پلی برین برندز ،1مدرس والدین و نو یسنده ،اشواره میکنود کوه «وا ه
فرزند پروری ،وا ه والد بودن را به یک فعل متدل ساخته و آن را به فعلی تتودیل میکنود کوه بور
1. parent
2. Parenting
3. Polly Berrien Berends
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روی فرزندان انجام میشود؛ به گونهای که گو یی این والدین هسوتند کوه کودکوان را تتودیل بوه
انسان میکنند» .نظریههای متعدد فرزندپروری مفهوم فرزندپروری را تقو یک کورده و وضوعیک
والد بودن ،بیشتر جزء فعالیکهایی درآمد که والدین برای فرزندان انجام میدادند.
در طول دهههای  1351و  ،1351تغییرات بنیادینی در ماهیک فرزنودپروری رخ داد کوه در
ً
عصر خود والدگری را عمیقا تحک تأثیر قرار داد .در سال  1353کلمه والدین به فرهنوگ لغوک
وارد شد .این نشان دهنده افوزایش مشوارکک و تعهود بوه فرزنودان بوود .والودین ،کلموهای کوه
ریشههای آن به سال  1155باز میگردد ،والدین نقش خود را در آغاز این قرن تعیین کردند .پدر
و مادر ،به عنوان یک اسم ،یک وضعیک را مشخص کردند .پدر و مادر ،هر دو اسم و فعول ،راه
را برای انجام کار تعریف میکنند .کلمه «والدین» به معنای پدر و مادر بودن که یوک حالوک و
مرحله از بزرگسالی اسک ،به یک فعل تتدیل میشود و آن را میسازد .آنچوه کوه بورای کوودک
انجام میشود و باعث میشود که کودک به انسان تتدیل شود .نظریههای مختلفی رشد کودک و
مفهوم والدین را تقو یک کرد و لیستی از فعالیکها ،وضعیک پدری و مادری را نستک بوه فرزنود
تعریف کرد .توصیف شغلی والدین از تهیه نیازهای اولیه و اساسوی توا ارائوه بهتورین امکانوات
مادی ،برآورده شدن نیازهای روحی و روانی کودکان و فراهم آوردن فرصوک بورای تحصویل توا
آموزش عالی ،افزایش یافته اسک .در دهه  1371و  ،1311مشارکک در اجتماعی شدن فرزندان
بخشی از فهرسک کار والدین بود( .دیگاتانو۵ :۲۱۱۵ ،و)۶
والدگری

1

اصطالح والدگری یا فرزندپروری 0از ریشه پریو ،1به معنی زنودگی بخوش گرفتوه شوده اسوک.
منظور روشهایی اسک که والدین بکار میگیرند و بیانگر نگرشهایی اسک که والدین نستک به
فرزندان خود دارند و شامل معیارها و قووانینی اسوک کوه در رابطوه بوا فرزنودان خوو یش وضوع
میکنند( .اسعدی و همکاران )1315 ،ما میتوانیم در فهرسک والدگری اموان فهرسوک «پیودا
کردن» بهترین مهدکودک برای نوزادان و کودکانمان ،انتخار بهترین پیش دبستانیها و مدارس،
مراقتک بعد از مدرسه برای بچههای ابتدایی و اطمینان حاصل کردن از اینکه نوجوانان ما بعد از
مدرسه به مکان مناسب میروند را جزء وظوایف والودگری اموان محسوور کنویم؛ اموا اموروزه
1. Parenting
2. Parenting
3. Pario
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مسئولیکهای جدیدتری به شرح وظایف والدگری اضافه شدهاند .ایون مسوئولیکهای جدیود،
شامل نظارت بر استفاده کودکان از اشکال مختلف سرگرمی روی انواع صفحه نمایشها اسک؛
ِ
از فیلمها و بازیهای متنوع گرفته تا مسائل اخالقی و ...و والدین باید به آنها در ایون زمینوهها
آموزشهای الزم بدهند.
والدگری رسانهای

1

والدگری رسانهای به شیوههای هدفمند رفتار والدین در تعامول بوا فرزندانشوان در موورد نحووه
استفاده از رسانهها و تأثیر برخی از جنتههای محدود کردن زمان فرزندان در استفاده از رسانهها
یا تشو یق کردن آنها به مشاهده محتوای مشخصی اسوک( .اوکونوور .ات .ال )2113 ،والودین
میتوانند با شناختی که از ظرفیکها ،نیازها و حساسیکهای فرزندانشان دارنود ،نظوام رفتواری
آنان را در استفاده از رسانهها تعیین کننود و مهارتهوای برقوراری ارتتواط موؤثر و نافوذ در ایون
خصوص را کسب نمایند.
فضای سایبر

2

اصطالح فضای سایتر را برای نخستین بار چیای بارنز 1در سال  1354طرح کرد و از آن پس به
سرعک به شیوهای کلیدی در تحقیقات و مطالعات بدل گشک( .بو یدو الیسون)212 :2117 ،4
در مورد تاریخچه شکلگیری فضای سایتر و شتکههای اجتماعی اینترنتی ،به اعتقاد کاسوتلز در
نیمه دوم دهه  ،1331سیستم ارتتاط الکترونیکی جدیدی شکل گرفک که از ترکیب رسوانههای
همگانی جهانی و سفارشی و ارتتاط کامپیوتری تشکیل شده بوود .ایون سیسوتم جدیود ،قلمورو
ارتتاط الکترونیکی را به کل زندگی گسترش داد( .کاستلز )422:1331 ،و از آن پس به سرعک
به شیوههای کلیدی در تحقیقات و مطالعات بدل گشک .در تئوری شتکه اجتماعی سنتی ،یوک
شتکه اجتماعی مجموعهای از نهادهای اجتماعی اسک که شامل مردم و سازمانهایی اسک که
به وسیله مجموعهای از روابط معنادار اجتماعی به هم متصلاند و با هم در به اشتراک گذاشتن
ارزشها تعامل دارند .شکل سنتی خدمک شتکه اجتماعی بر انواع روابط همچون دوسوتیها و
1. Media Parenting
2. Cyberspace
3. J. A. Barnes
4. Boyd & Ellison
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روابط چهره به چهره متمرکز اسک اما خدمات شتکه اجتماعی امروزه بیشتر بر جامعوه مجوازی
آنالین و ارتتاطات کامپیوتر واسط متمرکز اسک.
رایانهها ،اینترنک و تلفن همراه در تمام سطوح روابط و والدین فرزندان ،فرزندان با یکدیگر،
خانواده و بستگان تأثیر میگذارد .حرکک گام به گام و نظارت بر فعالیکهای کودکان در فضای
مجازی میتواند وظیفهای چالش برانگیز محسور شود .این مسئله زمانی که و نوجوانان دارای
رایانه شخصی ،تلفن همراه هوشمند ،تتلک و یا کنسولهای بازیهای و یدئو یی هستند ،شورایط
جدیتری نیز به خود میگیرد .با این وجود ،استفاده از اینترنک در کنوار نوجوانوان میتوانود بوه
تجربهای لذتبخش هم برای والدین و هم برای آنها متدل شود .ور سایکهای دوسکداشتنی
بسیاری در اینترنک وجود دارند که ارائه خدمات به افراد نوپایی که برای نخستین بار جسوتجو و
کاوش در دنیای پهناور اینترنک آغاز کردهاند را در دستور کار خود قرار دادهاند .اسوتفاده از ایون
خدمات میتواند فرصکهای آموزشی مفیدی را برای نوجوانان فراهم کند .در نظر گرفتن ایمنی
کودکان و نوجوانان در فضای مجازی از اهمیک و یژهای برخوردار بوده و از این طریوق والودین
میتوانند در بهترین موقعیک ممکن هدایک دقیق و مسئوالنه فرزندان خود در فضای مجوازی را
بر عهده بگیرند .از اینرو ،آگاهی و شناخک از فرصوکها و خطورات موجوود در ایون زمینوه و
برنامهریزی مناسب پیش از فراهم کردن دسترسی به اینترنک برای نوجوانان از اهمیوک و یوژهای
در دنیای امروز که شاهد آهنگ سوریع پیشورفک فنواوری اسوک ،برخووردار میشوود .در ایون
پژوهش تأکید بر نحوه مواجهه آگاهانه ،متتنی بور نیواز اطالعواتی و هدفمنود از فضوای سوایتر
مدنظر قرار دارد.

فصل دوم
ادبیات و پیشینة تحقیق
مقدمه

موضوعی که در عصر حاضر دارای اهمیک میباشد این اسک که کمتر کسی را میتووان یافوک
تحک تأثیر و نفوذ رسانهها قرار نگرفته باشد .هجووم سیلآسوای اطالعوات رسوانههای جمعوی
چنان سرعک گرفته که اگر مخاطتان راه گز ینش و ادراک پیام را نیاموزند آثار مخربی نه تنهوا بور
ذهن و روان آنها که بر جامعه خواهد گذاشک( .پاتر )27: 1331 ،بنابراین داشتن اطالعوات و
آگاهیهای الزم در زمینه بهرهمندی از پیامهوای رسوانهای میتوانود اسوتفاده موا را از رسوانهها
مؤثرتر ،پو یاتر و لذتبخشتر نماید تا به راحتی تحک تأثیر ارزشها و ایودئولو یهای خواص
رسانهای قرار نگیریم .امروزه وسایل ارتتاط جمعی تمامی جهات و ابعاد انسانی را متأثر ساخته
و امواج این وسایل به همه روزنهها و حریمهای امن رسوخ کرده اسک و باعث شده کوه انسوان
فعال و متفکر به تماشاچی منفعل و راکد تتدیل شود( .نصیری )34 :1314 ،در چنین شورایطی
آموزش سواد رسانهای و بهرهمندی از تفکر انتقادی مواجهوه هدفمنود بوا متنهوای رسوانهای و
انتخار پیشنهادهای سالم برای مخاطتان به و یژه کودکان و نوجوانان ضرورتی جدی محسوور
میگردد.
انواع سواد

امروزه مفهوم سواد ،دیگر توان خواندن ،نوشتن و حسار کوردن نیسوک .بوه قوول آلوو ین توافلر
( ،)1313در قرن بیسک و یکم ،بیسوادان آنهایی نیستند که نمیتوانند بخواننود یوا بنو یسوند،
بلکه کسانیاند که نمیتوانند یاد بگیرند و بازآموزی کنند.

