
 
 

 

 

 

 

 

 

 

)علومتربیتی(ختگانیفصلنامهپیامفره 
9316تابستان،6شماره،سالدوم

 
  

خانوادهیاخالقتیدرامنایرسانهنقشسواد

   نژاد ییبایمعصومه ز



 چکیده
 های رسانهبه ویژه  ها رسانهخانواده در عصر فضای مجازی، دارای اعضا و عناصری است که در عرصه 

و اهل انتخاب است. از این جهت این اختراع نوین بشر، از  جستجوگر فعال، فضای مجازی به شدت

جغرافیایی جهت تعاطف و تعامل  های فاصلهیک سو با ایجاد یادگیری مستمر و مادام العمر، حذ  

بین اعضای خانواده، دوستان و آشنایان و ...و از سوی دیگر به طور جدی زندگی واقعی را کمرنگ 

ات مصنوعی، انحرافات اخالقی و در نتیجه از بین بردن امنیت اخالقی نموده و موجب کسب تجربی

کاربردی،  های پژوهش های یافتهاطالعاتی و  های بانک. در این نوشتار با استفاده از شود می ها خانواده

 های رسانه، ابزارها و نحوه کاربری ها مالفهراهکارهایی در جهت آگاهی بخشی به والدین در خصوص 

مجازی ارائه  های رسانهزی درمحیط خانه، به اولیاء برای توانمندی آنها در مواجهه با نفوذ فضای مجا

، که ره آورد آن خروج والدین در پدیده مذکور از حالت نظاره گر صر ، به تدبیرکننده ای که گردد می

واده را فضای دیجیتال زده خانه را مدیریت کرده و موجبات امنیت اخالقی خان با رویکرد عقالنی

 .کند میفراهم 

 ، فضای مجازی، امنیت اخالقی خانواده.ای رسانهخانواده، سواد  واژگان کلیدی:
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 تهران یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یتیو علوم ترب یمشاوره دانشکده روان شناس یدکتر یدانشجو*
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 مقدمه
حیاتی و عاطفی  های نیازمندینهادی عمومی و جهانی است که برای رفع  های نظامخانواده از مهمترین 

اجتماعی است، ولی افراد آن انسان و بقای جامعه ضرورت تام دارد، اگر چه خانواده کوچکترین واحد 

به بسامانی  توان میتشکیل دهندگان تمام واحدهای اجتماعند، بنابراین با اصالح آن  ترین اصلی

فرهنگ اسالمی نیز خانواده نهادی مقدس و حرکت آفرین  در بزرگترین واحد، یعنی جامعه اقدام کرد.

پیمودن راه رشد جهت شکوفایی و  است و هد  از تشکیل آن رسیدن به آرامش روان و آسایش خاطر

سوره توبه  00(. عالمه طباطبایی در تفسیر آیه 1388عبدی،) باشد میبالندگی استعدادهای اعضایش 

زمانی سعادت است که در  پندارد میمعتقد است حیات دنیا که بشر برای خود راحت و سعادت 

و نفع ندارد مشغول نشود. لذا توجه  مجرای حقیقی خود جریان یابد و به علم غیرنافع و آنچه که خیر

از موضوعات مهم دستیابی به سالمت خانواده  ها خانوادهبه نقاط آسیب پذیر اخالق و امنیت آن در 

دیجیتال به  های رسانهبه ویژه  ها رسانه. در عصر سیطره فناوری اطالعات و ارتباطات، رود میبشمار 

است، لذا تحلیل و اتخاذ تصمیم در خصوص مواجهه  تبدیل شده ها خانوادهعضو همیشگی و با نفوذ 

و درک صحیح ساختار و روابط و  شود میبا آنها در شمار موضوعات مهم و قابل توجه محسوب 

نوظهور اجتماعی به افزایش سطح آگاهی جامعه به ویژه اعضای خانواده برای ایجاد  ی پدیدهاجزاء این 

به عنوان تربیت شدگان  ها خانوادهاز طرفی فرزندان این . گردد میروابط حسنه و استحکام آن منجر 

برای  ها محدودیتنسل دیجیتال زده، به شدت جستجوگر و اهل انتخاب آزاد هستنند و در مقابل 

، بنابراین جاری نمودن روابط حسنه و یک تفاهم جمعی مبتنی بر آگاهی دهند میانتخاب، واکنش نشان 

فعال و استفاده  ای خانواده تواند میدر میان کلیه اعضای خانواده  ها سانهر های ویژگیاز ابزار، کارکرد و 

ها  اکنون خانواده گر از رسانه و در عین حال سالم از بعد مالحظات اخالقی شکل دهد. متأسفانه هم

 نسبت به تهدیدهای اصلی فضای مجازی آگاهی کامل ندارند به طوری که فرزندان در طی روز،

ها نسبت به جغرافیا و پیامدهای این فضا  کنند اما خانواده را در فضای مجازی می شماری سفرهای بی

امری ضروری  ها رسانهموجود در  تهدیدهایو  ها فرصتناآگاه هستند. در چنین شرایطی پرداختن به 

درصد  04/7که بدانیم بر اساس نتایج تحقیقات،  شود میاست. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر روشن 

اینترنتی اختصاص  های رسانهدرصد زنان فعال در فضای مجازی بیشتر وقت خود را به  04/4ن و مردا

بارزی از کشورهایی  ی نمونه(. ژاپن و کانادا 1312افراسیابی به نقل از بهرسی و همکاران، ) دهند می

این کشورها  . دراند برداشته ای رسانهمهمی در خصوص اشاعه سواد  های گامپیش  ها مدتهستند که از 
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 های دورهدرسی در میان دروس  ی مادهبه قدری اهمیت دارد که آن را به عنوان یک  ای رسانهسواد 

تحصیلی راهنمایی تا دییلم به رسمیت شناخته و حتی آن را برای سنین بزرگسال و مقاطع تحصیلی 

 .اند کردهباالتر نیز طراحی 

( توسعه و پیشرفت کسب و کار در فضای مجازی 1312به نقل از ابراهیم پور، 1316)نیسی و مدحج 

. با توجه به ناشناس بودن اند دانستهرا بیش از هر چیز معلول وجود فضای ایمن و مصون از تعدی 

شخصی در فضای  های دادهکاربران و سهولت استفاده از اینترنت، حق مصون بودن حریم خصوصی و 

بشر تبدیل شده است، زیرا تجاوز به حریم  حقوق مسائلمجازی به یکی از چالش انگیز ترین 

معتقدند که تمایل کاربران  (1381)خصوصی افراد به سرعت افزایش یافته است. استاد حسین و دلیلی 

 ی حوزه های بازاریابیاجتماعی و به اشتراک نهادن اطالعات موجب گردیده تا  های شبکهبه حضور در 

 (.1312ابراهیم پور،) باشنداین فرصت نو ظهور  مجازی به دنبال کسب منافع از های فناوری

)والدین، نوجوانان و جوانان( در  ها خانوادهنو به روی  ای دریچههد  از نگارش این مقاله گشودن  

 افزارهایکه شامل آشنایی با ابزارها و نرم  ای رسانهتشکیل دهند ه ی سواد  های مالفهخصوص 

ه و همچنین پاسخ به این پرسش که در مواجهه با فضای پرطرفدار و اثرگذار در فضای مجازی بود

مجازی چه رویکردی را باید اتخاذ کرد تا دست و پا بسته و  های رسانهبه ویژه  ها رسانهحاکم بر 

را چگونه باید در کشور  ای رسانهآن نباشیم؟ و دیگر اینکه نهضت سواد  پیامدهایتسلیم محض پیام و 

 ئولین و آحاد مردم را متوجه حساسیت و ضرورت موضوع نمود؟آغاز کرد و اذهان و افکار مس

 ای سواد رسانه ی مطالعهضرورت 
ای قرار دارد. فضای پیرامون ما  کنیم که خواه ناخواه در شرایط اشباع رسانه امروز در دنیایی زندگی می

ین اطالعات آید، ا نفر به صدا درمی سرشار از اطالعات است. به عنوان مثال وقتی تلفن همراه یک

تواند افراد را به  که یک مودِم می گیرنده شده؛ یا زمانی موجود در فضا است که پل ارتباط او با تماس

ای بر  ای دیگر است از همین شرایط حاکمیت اشباع رسانه انتهای اینترنت بکشاند، نشانه جهان بی

ی تلویزیونی بر زمین و   و شبکهها روزنامه و مجله و کتاب و خبرگزاری  جهان؛ و یا حاال که میلیون

که در برابر چنین فضایی، چتری بر سر بگیرند و یک رژیم مصر   بارد، همه نیاز دارند به این زمان می

هایشان بیشتر دقت کنند، درست مانند آنچه مردم در  که در انتخاب اتخاذ کنند. همه نیاز دارند به این

اند، مراقب هستند که در غذایی  دم اکنون باسوادتر شدهکنند. چون مر ی خودشان عمل می مورد تغذیه
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ای هم باید  کنند چقدر کلسترول، ویتامین و یا مواد دیگر باید باشد؛ در فضای رسانه می که مصر  

های مختلف اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری بود و چه  دانست چه مقدار باید در معرض رسانه

 ها برداشت. چیزهایی را از آن

تواند به شما بگوید چه مقدار از  ای می کنید، سواد رسانه های اطالعاتی حرکت می مانی که در بزرگراهز

و چه مقدار از آن را فرضاً در  -اعم از شناخته شده و ناشناخته -هایی وقتتان را در چه سایت

های خود، تنظیم  ای در نخستین گام توان گفت که هد  سواد رسانه ها بگذرانید. بنابراین می روم چت

ها چه  ها است. به این معنا که در برابر رسانه فایده با رسانه -ی منطقی و مبتنی بر هزینه یک رابطه

آوریم؟ و باز به عبارت بهتر، در مقابل  دهیم و چه چیزهایی را به دست می چیزهایی را از دست می

آوریم؟ بنابراین یکی از اهدا   میکنیم، در نهایت چه منافعی به دست  ای که صر  می زمان و هزینه

 ای این است که استفاده مبتنی بر آگاهی و با فایده از سیهر اطالعات را تأمین کند. اصلی سواد رسانه

در عصر اطالعات و ارتباطات، با ویژگی ظهور وسایل ارتباط نوین به مراتب بیش از گذشته ما و به 

م که به نظر بهترین راه ممکن برای بقا در این شبکه هستی ای رسانهویژه فرزندانمان تحت بمباران 

اطالعاتی که در سراسر محیط فرهنگی ما ریشه دوانده است، حفظ استقالل، اجتناب از انفعال، بهره 

در برخورد با این امواج فراگیر است که تنها  ها تواناییو  ها مهارتمندی از تفکری منتقدانه و افزایش 

نه تنها به بزرگساالن بلکه به کودکان  ای رسانهمیسر است و سواد  ای نهرسااز طریق تکامل سواد 

. کودکان و نوجوانان که آموزد میالزم برای برقراری ارتباطی آگاهانه و متفکرانه با رسانه را  های مهارت

قدرت چندانی در گزینش، انتخاب، پردازش و تجز یه  شوند میمحسوب  ها رسانهمخاطبان  ترین اصلی

لیل درست اطالعات و اخبار دریافتی نداشته و از سوی دیگر نظارت متمرکز برای کنترل برونده و تح

. بنابر این آگاهی مخاطبان، والد ین، افزاید میشده و به این مشکل  تر سخت، روز به روز ها رسانه

 کندراهنمایی  ها رسانهما را نسبت به پیامدهای این  تواند می ای رسانهمعلمان و اساتید نسبت به سواد 

توسط اعضای خانواده، به دلیل فراگیر شدن امواج وسایل  ای رسانهعدم درک سواد  (.1386طاهریان،)

ارتبا طی دیجیتال و تنوع و تعدد بیشمارآنها، اعضای خانوده جوامع کنونی را زیر بمبارانی از اطالعات 

به اعضای  ای رسانهسواد  ر حالیکه کسباعجاب انگیز آنها نابود خواهند نمود. د های قابلیتناشی از 

 تأثیرتبدیل شوند و  ها پیامتا خود به مولدین اخالق  بخشد می های تواناییخانواده به ویژه والدین 

پذیری کورکورانه نداشته باشند. کشورهای توسعه یافته همزمان با افزایش ضریب نفوذ اینترنت 

 .ندا دادهسازی الزم را در این باره صورت  فرهنگ
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 ای رسانهسواد 
خواندن سطرهای نانوشته  کوشد میمبحث جذابی در حوزه ارتباطات است که  ای رسانهسواد 

 های رسانهبه نمایش در نیامده یا شنیدن صداهای پخش نشده از  ها پالننوشتاری، تماشای  های رسانه

در اینجا بدان معنا نیست  ای رسانه( البته سواد 1386صالحی امیری،) بیاموزدالکترونیک را به مخاطبین 

برای  ای رسانهیا یک روان شناس ادراکی باشند، بلکه سواد  ای رسانهکه افراد جامعه همه یک تئورسین 

قدرت درک نحوه کار  ای رسانهسواد  آنهاست. های پیامشخصی در مورد رسانه و  های مهارتتوسعه 

و چگونه از آنها استفاده  شوند میندهی و معنی سازی در آنهاست، این که چگونه سازما ها رسانه

 های رسانه های میثاقاست، از اهدا  و  ای رسانه. به عنوان مثال، مخاطبی که دارای سواد شود می

که چگونه از نقش صدا،  داند می. او کند میمختلف آگاه است و از آنها به صورت شایسته استفاده 

(. 1386صالحی امیری،) شود میو معنی خاصی استفاده  ویژه برای القاء فضا های جلوهموسیقی و سایر 

دیجیتال، مستلزم آن است که وسایل بصری و سمعی را بهتر درک  های رسانهبه ویژه  ای رسانهسواد 

کنیم و معنی پدید ه های بصری را با در نظر گرفتن اشتراک نظر جمعی و عمومی بیاموزیم. برای ر 

یی نیروی طبیعی بینایی و شنوایی در خود اکتفا کنیم، و باید از سیدن به چنین هدفی نباید به توانا

درباره مسائل بصری تصمیم  توان مینیروی شهود پرورش یافته در خود که فقط به صورت تقریبی 

متکی به ذوق و سلیقه شخصی خود نباشیم. باید ارکان مختلف  صرفاًگیری کند فراتر رفته و نیز 

 های مکانیسمبا عناصر اولیه بصری و ساخت و قواعد حاکم بر آنها، و با آموزشی بصری را بشناسیم، و 

 افراسیابی(. 1386یوسفی،) شویمارتباط بصری آشنا  های سیستمو  ها سبک، ها تکنیکحسی، فنون یا 

در فضای اینترنت عبارت است دعوت به  ای رسانه( معتقد است سواد 1312به نقل از بهرسی،)

و در یک عبارت اندیشیدن درباره هر آنچه در این فضا به  شنویم می، بینیم میه آنچ ی دربارهاندیشیدن 

الگویی است تا بر اساس آن، مخاطب و افکار  ای رسانه. به دیگر سخن، سواد شویم میسوی آن دعوت 

فعال و جاری در فرایند شناختی به  ی پدیدهعمومی نه به عنوان یک عنصر منفعل بلکه به عنوان یک 

 ید و عمل تفسیر و تحلیل پیام را به انجام رساند.حساب آ

 جدید های رسانهتحوالت جدید و 
و مرتبط به  شود میایجاد  ها رایانهدنیای مجازی دنیای دیجیتالی است که در فضای مجازی در داخل 

، و دنیای هوشمند ترکیبی از فضای مجازی، دنیای مجازی و شود میشبکه است و شامل اینترنت نیز 
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عظیمی از  های گستره، انبوه اطالعات و خدمات در ها شبکههای واقعی است که در آن حسگرها، فضا

بارز دنیای مذکور تعامل از طریق پست الکترونیک،  های ویژگی از .کنند میایفای نقش  ها رایانه

و  ها اهوبگ، ها ویکینظیر  2اینترنتی است و همچنین توسعه فناوری وب  های پیامآنالین و  های بازی

 شود میکه این گونه ایجاد  فضایی .باشد میبا ارائه تسهیالت متعدد و همکاری و مشارکت بین کاربران 

به  تواند میو ابزارهای الزم  ها زمینهفضایی است بسیار فراخ و هر فرد یا گروه در صورت دارا بودن 

رگن هابرماس آن را چونان درون آن راه یابد. پس این فضا در واقع نوعی حوزه عمومی است که یو

)گل  کند میقلمرو مکالمه یا گفتگوی فارغ از زور و اجبار و معطو  به یک توافق علمی تعریف 

و چیزهایی می  دهند میفضای مجازی نوجوانان و جوانان کارهایی انجام  در (.178:1386محمدی، 

 .کنند نمیگویند که در دنیای واقعی و رو در رو هرگز طرح 

را به  ها انسانو تحوالت اخیر در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تمامی ابعاد زندگی تغییرات 

قرار داده و در یک نگرش وسیعتر موجب تغییر شکل و کارکردهای جامعه شده  تأثیرشدت تحت 

 :است از جمله این موارد

ج سال پیش خود ( معتقد است کامییوترها نسبت به پن2667؛ هورتن )شدن کامییوترها قدرتمند .1

سی و دو برابر بزرگتر و چهل درصد  هایی دیسکهشت برابر بیشتر،  ای حافظه، تر سریعهشت برابر 

 .اند شدهکمتر  های هزینه

؛ سرعت ارتباطات قابل دسترسی در منزل، اداره و ...چندین برابر بیشتر شده و سرعت شبکه افزایش .2

غنی و  های رسانهدر شبکه به معنی استفاده بیشتر از هم اکنون هم روبه افزایش است. سرعت بیشتر 

، شبیه سازی تر کیفیتبزرگتر، صداهای با  های گرافیکاز  توانند میدیجیتالی  های رسانهقوی است. 

 .بیشتر استفاده کنند تر طبیعی های همکاریو  تر قویهای 

تلفن سلولی و چه از طریق  های مودمبدون سیم، چه از طریق  های دادهارتباطات بی سیم؛  ارتباطات .3

به اطالعات و  توانند میارتباطات بدون سیم مستقیم، به این معنی است که هم اکنون اشخاص 

و قابلیت دسترسی اتصاالت بدون  سرعت از هر جایی دسترسی پیدا کنند. تقریباًآنالین  های آموزش

آن رو به افزایش است.  یشتروسایل بدون سیم و کاربردهای ب ها هزینهسیم، با کاهش قیمت و 

استانداردهای اتصاالت بدون سیم بیشتر مورد بهره برداری قرار گرفته و محصوالت آن رو به گسترش 

شامل اتصاالت به وسایل محلی مثل بلوتوث و ... هستنند، لذا این روندها منجر  استانداردهااست. این 
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انتظار دارندگه در حال حرکت بتوانند به خواندن،  ، فراگیرانشوند میبه انتظار از هرچیزی در هر زمان 

 .نوشتن و کسب اطالعات و به عبارتی یادگیری مشغول باشند

موجب انجام تحقیقات فراوان در  ها شبکه؛ جمع شدن اطالعات بیشتر در و حریم شخصی امنیت .4

 و مالکان آنها شده است. ها دادهامنیتی و حریم شخصی و حفاظت از  مسائلخصوص 

زیادی نخواهد گذشت که عموم مردم از بازاری و تجار گرفته تا  زمان ؛همیشگی و آنالین اتصال .0

برای تجهیزات شبکه و ارتباطات راه  ها هزینه کاهش زنان خانه دار و غیره همیشه آنالین خواهند شد.

را برای  دائمل شگفت انگیز امکان اتصا های قابلیتبا  تر پیشرفتهجدید و  های تکنولوژیدور، ظهور 

 ها فاصلههمیشگی امکان پذیر است و  تقریباًبسیاری از افراد فراهم نموده است. در حال حاضر اتصال 

و کافی شاپ ها،  ها رستورانبی سیم اتصال آنالین در اغلب  های شبکهدر حال پرشدن هستنند. 

ور پر تردد و دائمی عموم مردم عمومی، ادارات و سایر امکانی که حض های مکانو  ها ترمینال، ها مغازه

دارد در حال گسترش هست. بنابراین امکان جستجو و کسب اطالعات و پردازش آنها در تمامی 

اوقات برای احاد مردم اعم از کودکان و نوجوانان، مردان و زنان شاغل و خانه دار فراهم است، 

دت در حال توسعه است. هر چه و در هرجا عمومیت پبیشتر شده و به ش ای لحظهبنابراین فراگیری 

 های فعالیتآنالین و  های مالقاتتعداد و ساعات آنالین مردم بیشتر شود امکان به وجود آمدن 

 کل جامعه خواهد شد. ی پهنهبه  اش گسترهتعلیم و تربیت  عمالًخواهد شدو  تر آساناشتراکی 

 در عصر دیجیتال ها رسانه های مشخصه
( استاد جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه 1312رسی و همکاران، جان وین دایک )به نقل ازبه

 جدید نه مشخصه دارند: های رسانه معتقد است (Tilburg) تیلبورگ

 .کنید میرا به کجای دنیا که بخواهید ارسال  پیامتان: ظر  چند ثانیه سرعت .1

کی به یکدیگر دسترسی از کره خا ای نقطهاز هر  توانید می. دسترسی: از طریق شبکه جهانی وب 2

 داشته باشید.

قبلی مثل: تلفن، رادیو و  های رسانهاطالعات: قابلیتی که تاکنون در هیچ یک از  ی ذخیره. حجم باالی 3

 تلویزیون وجود نداشته است.

 ، اعداد و تصاویر و غیره به شکل چشمگیری افزایش یافته است.ها داده. دقت: دقت 4
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جدید شده  های رسانهویری و صوتی موجب جذاب شدن و کارای بیشتر . تعامل: تعامالت متنی، تص0

 است.

. توان تحریک حواس چندگانه با هم: بکارگیری همزمان حواس دیداری، شنیداری ازطریق صدا، 7

 تصویر و متن موجب غنای درک حسی مخاطبان شده است.

مان کارهای مختلفی مانند: تماس همز توان مینوین ارتباطی  های رسانه. پیچیدگی: با بهره گیری از 6

قبلی امکان پذیر  های رسانهاطالعات و موقعیت سازی را انجام داد که در  ی مبادلهگرفتن، پرسیدن، 

 نبود.

 ی همهکاربران از اینترنت  های استفاده. ظرفیت پایین در حفظ حریم خصوصی افراد: چون در تمام 8

 مورد سوء استفاده قرار بگیرد. بعداًاین اطالعات ممکن است  شود میمشخصات ارتباطی آنها ثبت 

 دایه الکترونیک فرزندان ها رسانه
بزرگ بر کل حیات خانواده هاپرتو  ای مدرسه، چنانچه به درستی به کار آیند، همچون ها رسانه

و حتی نقشی باالتر از مدرسه دارند؛ زیرا چون مدرسه محدودیت زمانی ندارند، برای تمام  افکنند می

. آورند مینین و تمامی انسا ن ها هستند و تمامی مشخصات مورد آموزش را به خانه آموزش گیرنده س

جایگزین معلم شود، چون از جریان پیامی یک سویه برخوردار است و از  تواند نمیگرچه تلویزیون 

و  طرفی امکان تصحیح تکالیف در محل، کنترل کالس درس و غیره هم ندارد، اما بسیاری از پدر

استفاده  دایۀ الکترونیکمادرها، چه تحصیل کرده یا کم سواد، فقیر یا غنی از تلویزیون به عنوان یک 

کودک در دنیا از  ها میلیوندانش افراد را افزایش بدهد به طوری که  تواند می. تلویزیون کنند می

و هر روز که تلویزیون بیاموزند  ها نکتهتلویزیون درباره زندگی مصور زادگاه خود و کشورهای دیگر 

 .گیرند مییاد  ای تازه، چیز بینند می

به کودکان در ادبیات مدرن ارتباطی، یک ضرورت به حساب  ای رسانهفراگیری و آموختن سواد 

اشباع شده به  ای رسانه. علت این تأکید کامالً بدیهی است: کودکان این زمانه در یک محیط چند آید می

. در حال حاضر در کنند میو تماشا  خوانند می، خوابند میو  خورند میدازه که و به همان ان برند میسر 

اکثر منازل، تلویزیون، کامییوتر واینترنت، نشریات و حتی اینترنت بی سیم و بدون محدودیت و 

تا حدی  ها رسانهحضور دارند. به عبارت بهتر، شاید بتوان از میزان حضور کودکان در معرض  ماهواره

جدا ساخت، از این رو بهتر آن است که آنها را با رژیم  ها رسانهآنان را از  توان نمیما هرگز کاست، ا
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و مکالمه انتقادی آشنا کنیم و به این مقوله بیردازیم که تا چه حد تلویزیون تماشا  ای رسانهمصر  

ای توسعه یافته و ... بگذرانند کشوره ها دیکنند، چقدر از وقت خود را با رایانه و اینترنت و سی 

امیر ) اند دادهسازی الزم را در این باره صورت  همزمان با افزایش ضریب نفوذ اینترنت فرهنگ

 (.1386انتخابی؛

که برون ریزی احساسی  کند میآشنا  هایی گرایشو  ها اندیشهدر بستر اینترنت نوجوانان را با  ها رسانه

از طریق این رسانه دنیا را در بستر جهانی ببینند و  ندتوان می. آورد میوعقالنی بیشتری برایشان فراهم 

محروم جامعه تعلق دارند نیز بتوانند در آن حضور  های گروهوارد فضایی شوند که حتی افرادی که به 

پیدا کنند. وقتی منابع اطالعاتی در دسترس کودکان و نوجوانان نسل شبکه قرار داشته باشد، جستجوی 

و بیان نظرهایشان را حق بنیادی خود خواهند دانست. همچنان که کودکان  اطالعات و دسترسی به آن

، کنند میو نوجوانان بیشتر و بیشتری برای ساختن دنیای خود از فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده 

تا فضای مجازی را امتداد  دهد میخالقیت نیز شکوفا خواهد شد. سرعت اینترنت به نوجوانان امکان 

 سازندره به چهرۀ خود تلقی کنند و نیاز به پردازش سریع و ارتباط در زمان واقعی را درونی روابط چه

 .(1312سعدی پور،)

رسانه را برای ارتباط انتخاب  ترین مناسبپیام را تفسیر و تولید کنند،  آموزد میآموزش رسانه به افراد 

 ای رسانهته باشند. هد  سواد داش ها رسانهکنند و سر انجام نقش بیشتری در محصول و برونده 

هوشیار سازی و اختیار بخشی به شهروندان است، هم چنین قصد ترویج مساوات، عدالت اجتماعی، 

را به کار  راهبردهاییو  دهد میرا مورد توجه قرار  تر انسانیدموکراسی، آزادی، کرامت انسان و جامعۀ 

چنان چه قرار باشد افراد  گوید میبراید  مک .شود میشامل  که گفتگو، بازتاب و اقدام را گیرد می

اجتماع نقش خود را به عنوان شهروندان مسوول ایفا کنند، باید به حد کافی به حقایق دسترسی داشته 

معقول بیردازند. برای این که صدای مردم نیز به گوش برسد با ید  های داوریباشند تا بر اساس آن به 

به عنوان  ها رسانهد. در حال حاضر قرار گرفتن افراد در انتهای مسیر به وجود آی تر دموکراتیکرهیافتی 

در فرایند ارتباط، شرکای فعالی باشند تا در نتیجه آن،  بایست می ها آندریافت کننده، پایان یافته است. 

 نیز بیشتر شوند. ها پیامتنوع 

ان هیجان انگیز و جالب و پر از یک مک تواند میاینترنت  ای رسانهاستفاده کودکان از اینترنت و سواد 

مختلفی در منزل و  های راهاز  توانند میابزارها و منابع یادگیری و کاوش، برای کودکان باشد. کودکان 

خارج از منزل به اینترنت دسترسی پیدا کنند و درباره موضوعات متنوع و گسترده، ارتباط با دوستان و 
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با دیگر کاربرهای کامییوتر و موج سواری بر روی وب  خانواده به وسیله پست الکترونیک، گپ زدن

موارد خطرناک  تواند میلذت ببرند. اگر چه اینترنت مزایای مثبت فراوانی دارد، اما در عین حال 

بسیاری را هم در برداشته باشد، مگر آن که والدین تدابیر الزم را اتخاذ نموده که البته ممکن است برای 

نباشد. اما به هر حال، همان طور که شما فرزندانتان را در نزدیکی یک جاده چندان خوشایند  ها بچه

 های بزرگراه، همین طور هم نباید آنها را بدون قواعد و قوانین الزم به فرستید نمیشلوغ بدون ایمنی 

 چه باید کرد؟ ابتدا باید یک اسم رمز، کد یا کلمات کلیدی برای ابتدا .اطالعاتی بفرستید

تا یک صفحه  دهد میقرار دهید، البته امروزه خدمات زیادی وجود دارند که به شما اجازه کامییوتر 

نامناسب جلوگیری نمایید بهتر است  های قسمتجدا برای فرزندتان ایجاد نموده تا از دسترسی آنها به 

اتاق  مثل شوند میمکان کامییوتر در جایی از منزل باشد که تمام افراد خانواده در کنار هم جمع 

 شما به راحتی مراقب فعالیت فرزندانتان در اینترنت باشید. در شود مینشیمن، این کار باعث 

زندگی فرزندانتان جلوتر از زمان باشید. برای مثال، بحث کنید درباره این که اگر  های شیوهزمینه کنترل 

تی نمایند چه باید انجام تهدید کننده وحشتناک بفرستد و آنها احساس ناراح های پیامکسی برای آنها 

تا فرزندانتان به مناطق مطمئن  دهند میبسیاری از نرم افزارهای مسدود کننده به شما این اجازه را  دهند

 .(1386امیرانتخابی، ) کننددسترسی پیدا 

الزم از دولت، موضوع آگاه سازی  های کنترلعالوه بر اعمال  رسد میدر چنین شرایطی به نظر 

که درجامعه ای که هر روز  چرا م از والدین و فرزندان از ضروریات محسوب شود.اع ها خانواده

همراه وارد فضای مجازی اشتراکی  های تلفنهزاران کودک و نوجوان، بزرگسال زن و مرد از طریق 

جدی به پیکر  های آسیبو متاسفانه با کارکردها و مخاطرات آن هم آشنایی ندارند، باعث  شوند می

باید عالوه بر  ها آنخطیر به عهده دارند.  ای وظیفه. پدران و مادران در این وضعیت شود می ها خانواده

صحیح  های شیوهرا بیاموزند، الزم است در کنار فرزندانشان آنها را با  ای رسانهاینکه خودشان سواد 

، از مسائلی اند سیدهنراستفاده از این فضا آشنا سازند و کودکانی را که از نظر بلوغ اجتماعی به تکامل 

میر بهرسی و ) سازنداینترنتی آگاه  جرائمچون فریب اینترنتی، آزار و اذیت در فضای مجازی و 

 (.1312همکاران،
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 دیجیتال: ای رسانهنهضت سواد  ی دهندهتشکیل  های مؤلفه
 دیجیتالی های رسانه های فناوریبا ابزارها و  ها خانواده آشنایی( الف

 ای رسانهدر فضای  ها خانوادهو کاربری فعال اعضای  مواجهه عقالنی ب(

 ای رسانهج( آموزش همگانی سواد 

 بعضی از ابزارها و نرم افزارهای اجتماعی

 21وب  .1
به دنبال نسل  ها آنمطرح شد.  oreillyاولین بار در یک همایش توسط معاون موسسه  2 وبمفهوم  

 2 وبو قابل گسترش باشد. اینگونه بود که کنفرانس جدیدی از وب بودند که بتواند جذاب، کاربردی 

زیادی پیرامون این پدیده مطرح شد.. از این واژه تعاریف زیاد و گاها قابل  های بحثشکل گرفت و 

جدیدی را در ایجاد وب  های روشبحثی ارائه شده است؛ با افزایش کاربردهای وب، طراحان وب 

برای کاربر و مشارکت کاربر در  ها دادهشدن دسترسی به  تر راحتبه کار بستند که باعث  ها سایت

یک اصطالح است که روند استفاده از فن آوری شبکه جهان گستر و  2. وب شود می ها دادهایجاد 

که هد  آن ارتقاء خالقیت، به اشتراک گذاری اطالعات و بویژه  کند میطراحی وب را تشریح 

م به توسعه و تکامل جوامع مبتنی بر وب و خدمات میزبانی . این مفاهیباشد میهمکاری میان کاربران 

وغیره. این اصطالح پس از اولین  ها ویکیاجتماعی،  های شبکه های سایت منجر شده است از قبیل:

از اصول زیر  2 وبو قابل توجه شد.  برجسته 2664، در سال 2اورلی در مورد وب  ای رسانهکنفرانس 

( است، ب( دانش جمعی را تحت کنترل platforomنی یک بستر ): الف( شبکه جهاکند میپیروی 

یک دستگاه یا  به( نویسی مورد نیاز نیست، ز برنامه( یک منبع اولیه است، د "صرفاً اطالعات( دارد، ج

 .کند می( تجارب غنی کاربران را حمایت ر فرد مستقل وابسته نیست،

به طور کلی  ولی گرداند. ون نتیجه را بر میمیلی 16در گوگل بیش از  2امروزه جستجوی عبارت وب 

WEB 2.0  دهد میاشاره به استفاده اجتماعی از وب است که به افراد گوناگون امکان مشارکت ،

در ایجاد محتوای وب با یکدیگر مشارکت کنند، در تولید دانش شرکت کرده و به اشتراک  توانند می

ها و  RSS، نشانگرها، ها ویکی، ها وبالگهمچون  اطالعات به صورت برخط بیردازند. موارد مختلفی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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از نقاط  بعضی (.1312هستنند )زارعی،  WEB 2.0روشن از  هایی مصداقاجتماعی همگی  های شبکه

یادگیری و مشارکت اجتماعی، انعطا  پذیری و امکان  های هزینه کاهش از: عبارتند WEB 2.0قوت 

اطالعات، به اشتراک گذاری تجارب تراکمی  گوناگون، دسترسی سریع به های فناوریانتخاب 

از  همچنین باالی فنی برای استفاده و بهره گیری از آن. های مهارت...(، عدم نیاز به ها ویکی، ها وبالگ)

 های فناوریبه: نیاز ضروری به ارتباط اینترنتی، متکی بودن به سایر  توان می WEB 2.0نقاط ضعف 

 (.1312ایی آنها در آموزش و یادگیری اثبات نشده است )زارعی، دیگر شبکه و اینترنت است که کار

 . نرم افزارهای اجتماعی2
که  ای زمینهتعریف نرم افزارهای اجتماعی امروزی به توانایی سخن گفتن در  های ویژگییکی از 

در یک صدای خاص را  تواند می، برای نمونه ویراستار روزنامه گردد می، باز اند کردهدیگران ایجاد 

(. بازخورد شود مییعنی جهت دار کردن آنچه منتشر ) دهدرخدادهای سیاسی و اجتماعی انعکاس 

دیگری که  ی زمینه، یعنی رسد میبه دست ویراستار  ها نامهخوانندگان به مطالب منتشر شده، از طریق 

ی و بحث و . ابزارهای اجتماعی از طریق امکان یادداشت نویسشود میباز هم توسط ویراستار کنترل 

به عبارت دیگر  و میکروفونی برای سخن گفتن در اختیار داشته باشند. دهند میگفتگو به افراد امکان 

که به دیگران تعلق دارد، به شکل دهی و توزیع مجدد  ای زمینهتوانایی سخن گفتن مستقیم درون 

، هر نوع پلتفرم مورد (2667)اعتقاد باالس  به (.1311اسکندری،) شود مینیروی کنترل پیام منتهی 

در آن  توانند میاستفاده برای ایجاد جوامع به صورت آنالین، که در آن کاربران از نقاط مختلف جهان 

 یودل. شود میشرکت نموده و با همدیگر ارتباط برقرار نمایند به عنوان نرم افزار اجتماعی شناخته 

قدرتمند از توسعه فن آوری است که به افراد ، نرم افزار اجتماعی یک ابزار کند می( نیز بیان 2664)

اجازه تماس برقرار کردن با همدیگر از را ههایی که حتی در یک دهه گذشته قابل تصور هم نبود را 

محوریت کامییوتر مرکز همه این تعامالت است. نرم افزار اجتماعی تعریف کننده  . ارتباطات بادهد می

ه راه استفاده افراد از اینترنت را تغییر داده و همکاری، ارتباط توسعه ابزارهای جدید و خدماتی است ک

نموده است. این مفهوم که بسیار رایج است اغلب برای  تر آسانو به اشتراک گذاری اطالعات را 

، نرم (2666) الیسونو حتی بعضی از صاحبنظران مانند بوید و  شود مینیز به کارگرفته  2توصیف وب 

نرم افزار اجتماعی را جنبه  توان می. همچنین دانند می 2حت سرفصل ابزارهای وب افزار اجتماعی را ت
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 2تعریف کرد. برخی از نویسندگان نیز نرم افزار اجتماعی را به طور کامل معادل وب  2تعاملی وب 

 .دانند می

به  توان می نرم افزارها و ابزارهای تعاملی و فوق العاده هیجان انگیزی برخاسته است که 2در بستر وب 

 گذار آنها اشاره داشت: تأثیربعضی از موارد 

 اجتماعی مجازی های شبکه. 4
و یا دنباله محور با  (Friend-Oriented) های اجتماعی افراد به دو صورت دوست محور در شبکه

های اجتماعی عمومی  های اجتماعی انواع مختلفی دارند، شبکه کنند. شبکه یکدیگر ارتباط برقرار می

انند فیسبوک که تعداد زیادی از افراد را همانند فضای عمومی جامعه کنار هم گردآورده است، م

های  های اجتماعی تخصصی که بیشتر توسط پژوهشگران، محققان و دانشگاهیان و حول رشته شبکه

، کسب وکار و (hubby) هابی های اجتماعی فیلم، موسیقی، کتاب، گیرد، شبکه گوناگون شکل می

 .غیره

های اجتماعی بر حسب هد  راه اندازی و موضوع فعالیت خود امکانات متنوعی عالوه بر  شبکه

امکانات عمومی مانند اضافه کردن دوستان، به اشتراک گذاری متن، تصویر و فایلهای چندرسانهای و 

 های ازیبدهند، امکانات و ویژگیهایی نظیر خبرخوان،  سیستم ارسال پیام در اختیار کاربران قرار می

های قابل حمل نظیر موبایل و تبلت و  ها، ارتباط با دستگاه آنالین، تماشای فیلم، ارتباط با سایر رسانه

ها را از مراجعه به چندین سایت باز داشته و احتیاجات و نیازمندیهای  نظایر اینها کاربران این شبکه

های  ، نتیجه آن که گرایش به شبکهدهد اطالعاتی، ارتباطی و تفریحی مختلفی از ایشان را پوشش می

 .اجتماعی رشدی روزافزون دارد

پذیرفته، حوزه ارتباطات و تعامالت انسانی است،  تأثیرهای اجتماعی  که از شبکه ای حوزهبیشترین 

های اجتماعی مرزهای قراردادی و عرفی را از میان برداشته و افراد را از ورای مرزهای  شبکه

های اجتماعی  اسی، اقتصادی و عقیدتی کنار هم نشانده است. همچنین شبکهجغرافیایی، فرهنگی، سی

های مکتوب و  های اجتماعی رجوع به رسانه حوزه اطالع رسانی را نیز دگرگون کرده است. شبکه

، چرا که شتاب نهفته در زندگی شهری قرن بیست و یکم افراد را اند دادهسنتی را به شدت کاهش 

ها و حتی  ، در چنین شرایطی اخبار چاپ شده در هفته نامهکند میبه لحظه اخبار  ناچار به دانستن لحظه

. اند کردهها در هنگام چاپ نیز تازگی ندارند چرا که پیش از آن هزاران نفر از آنها اطالع پیدا  روزنامه
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های نقش موتور اند شدههای اجتماعی به حاشیه رانده  های مکتوب که با وجود شبکه در کنار رسانه

دهند برای اطالع از  جستجو در کسب اخبار نیز در حال کمرنگ شدن است. چرا که افراد ترجیح می

اجتماعی مجازی  های شبکه اخبار روز بر روی لینکهای ارسالی از دوستان و آشنایان خود کلیک کنند.

ابل کنترل و ناشناخته است که این روزها به شدت توسعه پیدا کرده است میدانی برای ارتباطات غیر ق

و با توجه به همین ناشناخته بودن، زمینه گرفتار شدن نوجوانان و جوانان و حتی در بعضی موارد 

 مهیاست. کامالًبزرگساالن در دام صیادان هرزه 

 :1. بالگ ها5
توسط جورن بارگر ابداع شد. بالگ به کاربران امکان انتشار صفحات وب را  1116وبالگ در سال 

. تعاریف مختلفی در گذارد میاده و اطالعات شخصی و خاطرات کوتاه آنها را با دیگران به اشتراک د

ابزارهای مدیریت »اینگونه تعریف کرد:  توان میارتباط با بالگ وجود دارد که از بین آنها بالگها را 

شت روزانه وب یا را به راحتی قادر به ایجاد دفتر جدید یاددا ای غیرحرفهمحتوای ساده که افراد 

و بین چندین کاربر که تفکرات آ نها بر موضوع مشترکی متمرکز است، ایجاد  کند میمجالت آنالین 

مختلف مورد بحث را دربرداشته باشد، شامل یادداشت  های پیغام. بالگ، به جای این که کند میارتباط 

شتن، مشخصه بارز بالگ است. یک دوستانه کاربر با پیغامهای مجزاست. توانایی کاربر برای نظر گذا

بالگ نمونه، متن، تصاویر و لینکها را با دیگر صفحات وب، بال گها و موارد مربوط به موضوع ترکیب 

. بالگ معموالً اخبار یا نظرات مربوط به موضوعی خاص یا نظر شخصی در متن، عکس و کند می

سایت است که افراد قادر هستند نوعی از وب  وبالگ .شود میسمعی و بصری را شامل  های فرمت

، نظرات و پیشنهادهای خود را در آن انعکاس دهند. بیشتر بالگهای موجود متنی ها ایدهتفکرات، 

 (.1312نجف لو و همکاران، ) باشد ای چندرسانههستند. این امکان وجود دارد که محتوای وبالگ 

 CNN. شبکه کند میای جدید استفاده از ابزار بالگ خود برای معرفی محصوالت یا پیشنهاده گوگول

سیاسی از  های فعالیت. بالگ ها در کند میاز بالگ ها به عنوان یک منبع خبری جایگزین استفاده 

 برقرارنمایندبرای کاندیداها محملی است تا با هواداران خود ارتباط  ها انتخاباتجمله 

 (.1311اسکندری،)
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 :1ها ویکی .6
معرفی شد. ویکی یک سیستم ساده و در عین  1110کانینگهام در سال  مفهوم ویکی توسط بولیو  و

(، و در 1312حال قدرتمند مبتنی بر وب، برای تولید و مدیریت محتواست )نجف لو و همکاران، 

ویکی که ارجاعات آن  ترین معرو (. 1311نوشتن جمعی در فضای وب )اسکندری، تر وسیعمعنای 

درخصوص موضوعی  تواند میانشنامه آزاد است. در ویکی هر کاربر روبه فزونی است ویکی پدیا یا د

تا هر تعداد  دهد میمطلب بنویسد و یا مطالب موجود را ویرایش کند. ویکی این امکان را به کاربران 

به این موضوع توجه شده که  اخیراًصفحه وب با لینک درونی را ایجاد و به سادگی ویرایش کنند. 

افزاری مناسب برای پشتیبانی از فرایند دانش بوده و به طور روزافزون از آن ویکی یک راهکار نرم 

 (.1312. )نجف لو و همکاران، شود میبرای مدیریت دانش همکارانه استفاده 

 2گذاری اجتماعی نشانه .7
در  ها گزیدهاینترنتی یا همان  های آدرسنشانه گذاری اجتماعی راهی برای برای ذخیره و سازماندهی 

را  یابد می(. ابزاری است که صفحات وبی که کاربر آ نها را مرتبط 1311اسکندری،) استای وب فض

آنها را با کلیدواژ ه هایی ثبت، تا در آینده قابل بازیابی باشند و همچنین این  نشانه گذاری کرده و

نه گذاری اجتماعی را برای سایر کاربرانی بفرستد که ممکن است برای آنها نیز مفید باشد. نشا ها سایت

از منابع مبتنی بر وب انتخابی و فردی شده را در هر  های مجموعتا  دهد میاین امکان را به کاربران 

ذخیره کنند که بطور اتوماتیک امکان حفظ و نگهداری و به اشتراک گذاشتن  دادهایزمانی در پایگاه 

)همانند  ای)برچسب( و یا حاشیه  تگ کلیدواژه، تواند میآن بر روی یک وب سایت باشد. این کاربر 

نظرات یا مرورها( روی هر منبع ایجاد نماید و قادر خواهد بود تا کامنت ها را بر روی منابع نشانه 

 .گذاری شده سایر افراد نیز قرار دهد

 تگ .8
3 

در وب مانند یک وب سایت، متن  ای دادههستند که توسط کاربران به یک مجموعه  هایی واژه ها تگ

. به عبارت دیگر تگ، توصیف یک محتوا از نظر شوند میک مقاله، تصویر و یا فیلم اختصاص داده ی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.wiki 

2.social bookmarking 

3.tag 
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تصور و ادراک خود را از  تواند می. هر کاربر شود مییک کاربر است که در قالب یک یا چند واژه ارائه 

تا براى منابع  دده میگذارى به کاربران اجازه  برچسب بیان کند. ها تگرا در قالب  ای دادهیک شیء 

از کلید واژ ه ها که براى  های مجموعوب سرعنوان هاى موضوعى بسازند. برچسب، عبارت است از 

نسل  های گاهبیان مفاهیم و بازنمایی محتواى موضوعى منابع وب در نظام رده بندى مردمى و در وب 

 کنند میان اینترنت فراهم این امکان را براى کاربران و جست وجوگر ها برچسب. رود میبه کار  2وب 

تا منابع برچسب گذارى شده از سوى افراد مختلف را بررسى و افرادى که برچسب واحدى به یک 

، شناسایی نمایند )نوروزى اند کردهیا منابعى را که برچسب واحدى دریافت  اند دادهمنبع خاص 

 )1387ودیگران، 

 1.اساس .آر .9
دارای این  های سایتخبری و لینک  های عنوانتون کوتاه خبری، م دهد میسیستمی که به کاربر امکان 

(. در حقیقت اگر کاربران بخواهند از آخرین تحوالت 1311اسکندری، ) کندسیستم را به سرعت مرور 

ابزاری را در  2و اخبار تعداد زیادی وب سایت یا وبالگ بدون مرور تک تک آنها مطلع شوند، وب 

. آل.ام فناوری یک برچسب اکس. این .اس می گویند.اس که به آن فناوری آر. دهد میاختیار آ نها قرار 

محتوا یا سرخط اخبار یک وبالگ یا اخبار سایر  دهد میبرای یک صفحه است که به کاربر اجازه 

را به صورت خودکار به دیگر صفحات وب منتقل کند. با استفاده از این ابزار، هنگامی که  ها سایت

نجف لو ) شود میوبالگ یا وب سایت مورد نظر کاربر اضافه شود، به او اطالع داده  مطلب جدیدی به

 .(1312و همکاران، 

 2ماشاپ .11

دو یا بیش از دو منبع را  های ارائه، عملکردها، و یا ها دادهیک صفحه اینترنتی یا یک کاربرد است که  

. ویژگی اصلی کند میکدیگر ترکیب و برای ایجاد خدمات جدیدتر با ی دهد میمورد استفاده قرار 

(، به عبارت دیگر، یک 1311اسکندری، ) مشاپ، ترکیب کردن، تجسم کردن و گردآوری است.

را از چندین منبع موجود در وب جمع آوری  هایی سرویسماشاپ، وب سایتی است که اطالعات و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.RSS(Really simple syndication) 

2.mashup 
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عنوان مثال با ترکیب  به .دده میکرده و با کمک یک واسط کاربری یکیارچه در اختیار کاربران قرار 

یا فروشی  ای اجاره های مسکنمربوط به  های دادهبرنامه نویسی سرویس نقشه گوگل و  ای واسطه

یک سرویس جدیدایجاد کرد. در این سرویس یا  توان میموجود در بنگا ههای معامالت امالک، 

با جستجو بر روی نقشه،  تواند میماشاپ جدید، کاربری که به دنبال خرید یا اجاره مسکن است 

)نجف لو و همکاران،  فروشی یا اجارهای محل مورد نظر خود را بدست آورد های خانهاطالعات تمام 

1312). 

 پادکست .11
دیجیتال در شکل صداست. پادکست به کاربران اجازه  ای رسانه های فایلاز  های مجموعیک پادکست 

 های تلفندهند تا از طریق دستگا ههای مختلف، مانند را روی وب قرار  شان شدهتا صدا ضبط  دهد می

همراه، آی پدها، نت بوکها، لپ تا پها، دسکتاپ ها و سایر وسایل قابل حمل دیگر آپلود و دانلود کنند 

تا  دهد می. ایجاد پادکست به هر کسی این امکان را (2667و آن در وب منتشر کنند )ریچاردسون، 

آن را باز  خواهد میبر روی یک وب سایت قرار دهند و از هر جایی که  ویدئو و یا صدا را های فایل

 کند.

 فیلکر -1

تصاویر  توانند میفیلکر ابزاری تعاملی و وب محور است برای به اشتراک گذاشتن تصویر. یادگیرندگان 

خود را بارگذاری و عالمت گذاری نمایندو به اشتراک گذاشته و در مورد آنها توضیح  های عکسو 

 (1311اسکندری،) کننددهند و بحث 

 1ریز بالگ. 12
ریز بالگ شامل منابع اشتراکی است و در آن گفتگوهی کوتاهی با دیگر کاربران همان سرویس صورت 

 (.1311اسکندری،) هستنندمعرو  ریزبالگ  های نمونه، مثل توییتر و پلورک از گیرد می
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1.microblogging 
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 1. زندگی دوم13
با ایجاد یک حساب کاربری  آید میازها در فضای مجازی بشمار زندگی دوم که جزء گروه شبیه س

مشخصات کامل اعم از سن، جنس، عالیق و سلیقه و مظاهر خود  سیس .شود میتوسط کاربر شروع 

 های گپرا شامل شکل ظاهر بدن، نوع بدن و غیره، را وارد یمی کند و در ادامه با افزودن دوستان، در 

. کاربران کند میمختلف شرکت  های باشگاهو  ها تفرجگاهایش، تفریح در ، همها کنسرتصوتی و متنی، 

در فضای مجازی زندگی دوم، محیط جغرافیایی زندگی خود، وسایل نقلیه، وسایل منزل و  توانند می

هر نوع وسایل و احتیاجات که در زندگی واقعی وجود دارد را انتخاب و خریداری و یا حتی  تقریباً

یا جوان و یا حتی بزرگسالی به عنوان کاربر وارد زندگی دوم  نوجوان (.1311سکندری، ا) نماینداجاره 

 برسد. هایش خواستهآزادانه به  تواند میو  بیند نمیشود هیچ محدودیتی در مقابل خود 

 دیجیتال های رسانهتهدیدهای فضای مجازی و 
رای حفظ امنیت خود انجام دهد، تنها کاری که فرزندانشان باید ب کردند میروزگاری والدین گمان 

یا احتیاط هنگام عبور از عرض خیابان است. اما امروز در کنار  ها غریبهقبول نکردن شکالت از 

مالحظات و نگرایی که در گذشته وجود داشت، مسئله عصر ارتباطات و کاربردهای فوق العاده مفید و 

والدین را مشغول خواهد کرد؛ به نحوی که ذهن شما  قطعاًتهدیدات بسیار خطرناک آن برای فرزندان 

به فکر اعمال سطح جدیدی از امنیت و حفاظت در چنین عصری خواهید افتاد. برای پرداختن به این 

 های استفاده، مزایا و ها فرصتموضوع و برقراری امنیت بیشتر برای کودکان خود، ابتدا باید از طرفی با 

یگر با تهدیدات و مضرات لوازم دیجیتالی و محیط سایبری آشنا مفید ابزار ارتباطی نوین، و از طر  د

باشید تا بتوانید فرزندان عزیز خود را به طور صحیح در استفاده درست و مفید از آن راهنمایی کند. 

 های سایتبسیار جذاب و کاربردی است؛  ها خانوادهدیجیتال و محیط اینترنت برای اعضای  های رسانه

دیجیتال و  های کتابگفتگو و تبادل اطالعات، فرهنگ لغات، دایره المعار ،  های محیطآموزشی، 

بسیار پایین در اینترنت یافت  ی هزینهو با  ای ثانیهبا یک جستجوی چند  توان میاطالعات بسیاری که 

 )1312میر بهرسی و همکاران،)

در معرض تهدیداتی مجازی  های محیطدر  ها خانوادهکودکان و نوجوانان و حتی اعضای بزرگسال 

مثل؛ تهدید، تحقیر، آزار و اذیت و فریب دادن، سرقت اطالعات، انتشار اطالعات خصوصی و از دست 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.secend life 
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از  بعضی .دادن اعتبار شخصی، خسارت مالی و امنیتی، کالهبرداری های سایبری گوناگون و...هستنند

زارهای فوق العاده را برای فرزندان از این اب استفاده والدین با برخورد اشتباه و سنتی با این مسئله،

روانی، حس کنجکاوی  های عقدهرفتار پیامدهای بدی از جمله سرخوردگی، ایجاد  این .اند کردهممنوع 

 داشتکاذب، آگاهی نداشتن از خطرات سایبری و استفاده افراطی و نادرست از آن در پی خواهد 

 همان منبع(.)

همراه و  های تلفن، ها رایانهدیجیتال مثل انواع  های رسانهاز کنترل کودکان و نوجوانان در استفاده 

بشمار  ها خانواده های نگرانیو  ها دغدغهاجتماعی از مهمترین  های شبکهفضای مجازی مثل  های محیط

گوناگون از جمله؛ دیدن انواع  های زمینهابزارهای قدرتمند امکانات بسیار زیادی را در  این .رود می

مفید و  های سرگرمیآموزشی(، گوش دادن به موسیقی، تایپ، نرم افزارهای متنوع،  های مفیلمثل ) فیلم

غیرمفید و مخرب و ...  های موسیقی... و از سوی دیگر، جعل اسناد، دزدی اطالعات، دیدن فیلم و 

 همان منبع(.) آورد میفراهم 

 ها خانوادهاینترنتی برای  ها رسانهبرخی از تهدیدهای 
و تا کنون قربانیان  رود میبشمار  ها خانوادهعات: جزء تهدیدهای جدی حریم خصوصی اطال سرقت .1

زیادی داشته است که به دلیل عدم آشنایی با کار فضای مجازی با یک غفلت به ظاهر کوچک اموال، 

 .اند دادهآبرو و اعتبار خود را برای همیشه از دست 

اجتماعی، بالگ ها و غیره: با توجه به  های شبکه، . افترا و نشر اکاذیب از طریق پست الکترونیک2

هر گونه افترا و نشر اکاذیب علیه اعضای خانواده به ویژه دختران  امکان دشواری در شناسایی کاربران،

 و نوجوانان وجود دارد.

آن برای مقاصدی چون  های برنامهکامییوتری یا  های دادهکامییوتری: وارد کردن، تغییر و محو  جعل .3

 انتقام گیری شخصی، اقتصادی و سیاسی امکان پذیر است.

که از راههای غیرقانونی به دست آمده است  هایی پول. تطهیر پول نا مشروع: ایجاد مشروعیت برای 7

از هدیدهایی است که ممکن است  رسد مییا همان پول کثیف، به نحوی که قانونی یا پاک به نظر 

 م آن بیفتند.به دا ها خانوادهناخودآگاه بعضی 
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در محیط سایبر و دسترسی آسان افراد به  ای شبکه. توزیع و قاچاق مواد مخدر: از طریق ارتباطات 6

همدیگر از طریق پست الکترونیک و اینترنت، امروز خرید و فروش و توزیع مواد بین نوجوانان و 

 جوانان برای سوداگران کار بسیار آسانی شده است.

 دیجیتال های رسانهبا  مواجهه عقالنی های روش
اجتماعی یعنی غوطه ور شدن از دریایی  های شبکهبه ویژه فضای مجازی و  ها رسانهورود به به فضای 

تشخیص صحت و سقم، مفید و غیر مفید بودن، مرتبط  که هایی گفته، اخبار و ها سلیقه، ها سخناز 

، لذا الگو و طلبد میهنر خاصی را  بودن و غیر مرتبط بودن آنها بسیار دشوار است و یا به عبارتی

 چند پیش فرض اولیه دارد: شود میروشی که پیشنهاد 

 هستنند ها رسانهاعضای خانواده اعم از والدین و فرزندان عالقمند به فعالیت در فضای  ی همه .1

 آموختن شکل گرفته باشد. ی اراده، ها رسانه. در صورت عدم آشنایی با اجزاء و ابزارهای 2

بگذرانند. و  ها رسانهدر با پسر، مادر با دختر و همه با هم اوقاتی را با هم و در کنار هم در فضای . پ3

 این میدان پر خطر و بی پایان را برای فرزندان خالی نگذرانند.

 . دو یا چند رسانه نوین پرطرفدار و جذاب را انتخاب نموده و بستر ارتباط خود را در آن قرار دهند.4

 در کنار خانواده قرار گیرند. دهند می اجازه شناسند میکه آنها را  ها بچهتان . به دوس0

رویکرد  توان میاستاد شهید مرتضی مطهری درکتاب تربیت اسالمی  های گفتهدر ادامه بر اساس 

 عقالنی مواجهه با رسانه را پیشنهاد کرد که از ابعاد زیر تشکیل شده است:

 :ها نهرساگری اطالعات در فضای  غربال
یکی از بارزترین صفات عقل برای انسان، تمیز و جدا کردن سخن راست از دروغ، سخن ضعیف از 

سخن قوی، سخن منطقی از سخن غیر منطقی و خالصه؛ غربال کردن. عقل آن وقت برای انسان عقل 

 سبک سنگین کند، غربال کند، شود میاست که به شکل غربال در بیاید یعنی هر چه را که وارد 

بعضی افراد خاصیت ضبط  .دور بریزد و به دردخورها را نگه دارد خورد نمیرا که به درد  هایی آن

بدون آنکه  دهند میو بعد در جای دیگر تحویل  شوند میصوت دارند هر چه دیگران می گویند پر 

علم غالباً در احادیث در مقابل  جهل درست است یا نادرست. شنوند میتشخیص بدهند که آنچه که 

نیست بلکه در مقابل عقل است، یعنی بی فکری نه بی علمی. برای بی فکری و حساب نکردن انسان 

نهادینه کردن روحیه غربال گری اطالعات در  .باور و نقل کند شنود میکافی است که هر چه را 
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و پا بسته  دست ها رسانهفرد در مقابل اطال عات  شود میموجب  ها رسانه های پیاممواجهه با مطالب و 

 .شود مینباشد و به بررسی و تفکیک مطالب بیردازد و این موضوع باعث مصونیت 

اجتماعی برگزار کنید؛ بدین شکل متون،  های شبکهو  ها سایتروش: مسابقه غربال گری اطالعات 

را کنار را انتخاب و بقیه  ها مناسببراساس دالیلی که دارند  بخواهید ها بچهرا انتخاب و از  هایی فیلم

 بگذارنند.

 :فضای مجازی های رسانهبا تاکید  ها رسانه های پیامنقد اطالعات و 
صحیح را از  های بخشاجزای سخن، یعنی  های ویژگینقادی اطالعات یا نقادی سخن یعنی تشخیص 

اطالعات و  انبوه .غلط تشخیص دادن. نقادی سخن یعنی تجزیه سخن به اجزای درست و نادرست

عرصه را برای تشخیص درست یا غلط بودن آنها بر کاربر تنگ  ها رسانهبدون فیلتر  اًبعضاخبار و 

به عقالنیت در مواجهه با این فضا  تواند می ها رسانه، لذا روحیه نقد و تجزیه و تحلیل اطالعات کند می

 منجر شود.

جازی روش اجرا: اعضای خانواده با هم و درکنار هم به جستجو و گشت و گذار در فضای م

. سیس نقد دسته جمعی با حضور پدرمادر و فرزندان از بعضی اخبار و اطالعات و نقدها را پردازند می

 به مباحثه و مناظره گذاشتن.

 :ها رسانهعاقبت اندیشی و آینده نگری در تعامل با 

 آینده است. هر نوع ی مسئلهرویکرد عقالنی، آینده نگری و به حساب آوردن  های ویژگیاز دیگر 

و فضای مجازی بدون عاقبت اندیشی و آینده نگری  ها رسانهتصمیم و اقدام در مواجهه با اطالعات 

 جبران ناپذیری را به کاربران به ویژه اعضای خانواده تحمیل کند. های خسارتممکن است 

و  ها سرگذشتروش: تمرین دادن فرزندان به نگاه عاقبت اندیشانه، جمع آوری و نقل کردن 

در تقویت این روحیه  تواند میکرده،  ها خانوادهاسف باری متوجه  های سرگذشتواقعی که  های داستان

 باشد. ماثر

 :اجتماعی های شبکهپیروی نکردن از اکثریت حاکم در فضای رسانه به ویژه 

آزادی از حکومت عدد و اینکه اکثر و اکثریت نباید مالک باشد و نباید انسان این جور باشد که ببیند 

همان  روند می)همان راه را برود و بگوید( آن راهی که اکثر مردم  روند میکثر مردم کدام راه را ا

اجتماعی توسط فرد یا گروهی  های شبکهبه ویژه  ها رسانهدرست است. جریان سازی فکری که در 
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یر هوشیاری برای عدم پیروی از یک جریان فکری فقط به دلیل کث شود میبرای اغراض خاص ایجاد 

 مصداق پیروی نکردن از اکثریت در فضای مجازی است. بودن آنها،

 اصالًروش: تمرین تشخیص دادن اطالعات جریان ساز و هدفمند که اغلب آنها یا غلو آمیز است و یا 

 بی اساس است.

 :تأثیرناپذیری از قضاوت دیگران

میم گیری او در خصوص این است که نباید تنها مالک تص ها رسانهدیگر در موجهه با  ی مسئله

دیگران یک  های قضاوتباشد. منفعل بودن در مقابل  ای رسانهفعالین  های قضاوت هایش انتخاب

بیماری عمومی است که اغلب افراد کم و بیش گرفتارش هستند. مثالً انسان در مسائلی که مربوط به 

تشخیص و مورد استفاده خودش است نباید تحت تأثیر قضاوت دیگران قرار بگیرد. نظرات خوب را 

 قرار دهد اما تصمیم گیری نهایی به عقل و اطالعات درست خود بسیارد.

خانوادگی، یکی از بهترین راهکارهای با ثبات شدن فرزندان در نظر و عقیده  ی مناظرهروش: تمرین 

 انجام مناظره خانوادگی جدی اما صمیمی و با نشاط است.

 :با روحیه علمی برخورد کردن

حقایق را آن چنان که هستند  خواهد میند انسان را حقیقت طلب آفریده است؛ یعنی انسان خداو

اشیاء را همان طور که هستند بشناسند و درک کند. و این فرع بر این است که انسان  خواهد میبفهمد، 

خودش را نسبت به حقایق بی طر  و بی غرض نگاه دارد. اگر انسان خودش را بی غرض نگاه دارد 

و بخواهد حقیقت را آن چنان که هست کشف کند نه اینکه بخواهد حقیقت آن طوری باشد که او 

برخورد کردن دستاورد مناسبی را نخواهد  ها رسانهتعصب و ذهنیت با اطالعات  با .خواهد میدلش 

 داشت.

 اظهار نظرها، موافق و مخالف با منطق علمی و استداللی برخورد کنید. روش: درهمه ی

 دیجیتال ای رسانهش همگانی سواد آموز

لذا همانطور که در ابتدای شکل گیری انقالب شکوهمند اسالمی ایران و پس از تثبیت آن به تدبیر 

ره( بینانگذار کبیر انقالب آموزش سواد همگانی خواندن نوشتن با تشکیل ) خمینیحضرت امام 

در اقصی نقاط  روهای جهادگر و انقالبینهضت سواد آموزی در دستور کار قرار گرفت و سازمانی از نی

فراوان به آموزش سواد خواندن و نوشتن  های سختیایران اسالمی اعم از شهر و روستا با تحمل 
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شصت، نهضتی  ی دههبیسوادان پرداختند. هم اکنون نیز وقت آن رسیده که مشابه نهضت سواد آموزی 

 روستاهاکوچک و  شهرهای کالن شهرها،دیجیتال در  ای رسانهترویج سواد  ملی وهمگانی، جهت

 ها رسانهموجود برای با سواد کردن کردن اعضای خانواده در حوزه  های ظرفیتشکل گرفته و از تمام 

 به شرح زیر اقدام کرد اقدام کرد:

دیجیتال و فضای مجازی از دوره ابتدایی تا سطوح مختلف  ای رسانهگنجاندن در آشنایی با سواد 

 دانشگاهی

فناوری( توانمند و عالقمند در این  ی حوزهرشته رسانه و ) دانشجویانجهادی از بین  های گروه تشکیل

 غیر رسمی و داوطلبانه. های آموزشحوزه و اعزام به روستاها جهت انجام 

 ها شهرستان های فرمانداریاجرایی دراستانداری ها و  های کمیتهتصمیم گیری و  ستادهایتشکیل 

بخشها و زیر  ی همهدر  ای رسانههمگانی سواد  های آموزشو پشتیبانی از  جهت راهبری، حمایت

 اداری و مردمی های مجموعه

رایگان  های آموزشراسانه ای دیجیتال به برگزاری  ابزارهایتولیدی  ماسساتو  ها شرکتملزم شدن 

 مورد نظر ی رسانهحضوری و مجازی در خصوص فرصتها و تهدیدهای 

 نتیجه گیری
به ویژه  ها رسانهو حتی بزرگساالن و کودکان مسحور  جوانان ا در این حجم وسیع نوجوانان،اینکه چر

باید در یک پارادایمی جستجو کرد که به علت و معلولی ساده، دنبال  اند شدهاجتماعی  های شبکه

در این  ها علتمتغییرهایی بود که به سرعت در حال رشد و تغییر هستنند. بنابراین حذ  کردن 

صوص موضوعیت نداشته و کاری را به سرانجام نخواهد رساند. هر چند بعضی از صاحبنظران خ

مثل؛ عدم  کنند میدر فضای مجازی عنوان  ها بچهدالیل خاصی را برای حضور غیر قابل پیش بینی 

مجازی  های شبکهیکی از دالیل روی آوردن آنها به  تواند میکافی والدین به فرزندانشان نیز  توجهی

، در دسترس ترین و در ترین آسان رسد میباشد. و یا چالش پیرامون روابط بین دو جنس، که به نظر 

 های شبکهبه ویژه؛ اینترنت و  ها رسانه ،ای رابطهفضا جهت ایجاد چنین  ترین محرمانهعین حال 

انکار  توان ینماینترنت و فضای مجازی را  های رسانه. مزایای فوق العاده ی باشند میاجتماعی مجازی 

بشری محسوب  های اندیشهافکار و  ی توسعهکرد، زیرا در حال حاضر اینترنت ابزاری مناسب برای 

به شرط آن که در راه صحیح استفاده شود. بستن درها و منافذ خاناده و منزل به روی رسانه،  شود می
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ازاثربخشی را  هایی نشانهنه شدنی است و اثربخش، بلکه باید چاره کار را در مسیری جستجو کرد که 

باید برای ورود به دنیای مجازی اطالعات کافی در اختیار داشته باشند تا  افراد خانواده داشته باشد.

گوناگون اخالقی و اجتماعی نشوند. ارتباطات سالم در فضای مجازی و لزوم  های بحراندچار 

نخست اولویت قرار دارد.  ی درجهر نسبت به تهدیدات فضای مجازی د ها خانوادههوشیاری جوانان و 

و برای  باشد میوالدین به رفتار فرزندان بسیار مهم  توجهیاجتماعی و  های آسیبپیشگیری از 

روز دنیا مسلط باشند و  های فناوری، والدین باید تا حدودی به ها خانوادهجلوگیری از هم پاشیدگی 

جاد تغییر در طرز فکر آنهاست و هنگامی که بنیان آگاه باشند که تغییر در رفتار فرزندان به معنای ای

فکری و شخصیت آنها به صورت ناصحیح شکل گیرد، راه نفوذ شیادان به حریم خصوصی افراد و 

جدید ارتباط فرزندان خود  های شیوهنسبت به  ها خانواده. لذا، چنانچه شود میمحیط امن خانواده باز 

و ارتباطات پنهانی آنان  جرائماشند، از انجام بسیاری از آگاهی و شناخت کافی و الزم را داشته ب

این اساس راهبردهایی زیر را برای مواجهه با مندرجات و محتواهای  بر .آید میجلوگیری به عمل 

 :شود میدیجیتال پیشنهاد  های رسانهفضای مجازی و 

 ای مجازیخوب دیدن، خوب شنیدن و خوب انتخاب کردن در فض های زمینهفراهم نمودن  -1

عادت دادن فرزندان به سنجیدن بر اساس حقیقت و به دور از تعصبات و سوگیری در مواجهه با -2

 ها رسانهاطالعات 

اعم از فیلم، تصویرومتن بر اساس اطالعات  محتواهاعادت دادن فرزندان به تحلیل و نقد کردن -3

 علمی و مفاهیم کسب شده

و  ها عادتو ثبات عقیده به جای پیروی از  در فضای مجازیعادت دادن فرزندان به تفکر و تعمق  -4

 تقلید کور بدون تفکر از دیگران.

خارج خانواده سهم مهمی در شکل گیری این جریان دارند. به  نهادهایو  ها بخشاز طرفی دیگر 

 ثمر بخش توانند میعنوان نمونه به بعضی از راهکارهایی زیر که در صورت اجرای به موقع و مناسب 

 :شود میواقع شوند اشاره 

برگزاری  و ها شهرستانآموزشی در دستگاههای مرتبط و به تبع در  های هسته . تشکیل ستادها و1

 جلسات آموزشی مستمر در محالت، مساجد به منظور آشنا نمودن و اطالع رسانی به والدین در مورد

 .اعی مجازیاجتم های شبکهجدید به ویژه اینترنت و  های فناوریو  ها رسانه
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آموزشی در مدارس جهت ارتقاء سطح آگاهی و هوشیار سازی دانش اموزان  های کالسبرگزاری  .2

 اینترنتی های رسانهو تهدیدهای  ها فرصتنسبت به 

دیگر در فضای  جرائمکه قصد فریب یا )همکاری و آگاهی دادن به پلیس در مواجهه با افراد  .3

 مجازی دارند(

وزنده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در رادیو و تلویزیون در جهت آم های آگهیپخش  .4

 .در خصوص خطرات ناشی از اینترنت ها خانوادهافزایش آگاهی 

گذراندن اوقات بیشتری با فرزندان در فضای بیرون از خانه به طوری که فرزندان از نظر عاطفی،  .0

 .ی مجازی پناه نبرندنکنند و جهت جبران این کمبود به فضا خألاحساس 

مزایا و معایب اینترنت از زبان ورزشکاران و هنرمندان  ی دربارهکوتاه آموزشی  های برنامهپخش  .7

 .دهند میجوانان آنها را الگوی خود قرار  عموماًمحبوبی که 

که در آنها انواع خطرات موجود در فضای مجازی و  ای گونهبه  ای رایانه های بازیطراحی  .6

 .رهایی جهت آشنایی و مقابله با آنها تعبیه شده استراهکا

 های فناوریدرسی در ارتباط با آشنایی دانش آموزان با  های کتابطراحی و تدوین بخشی در  .8

 .آنها ی بالقوهجدید، اینترنت و خطرات 

 .با موضوع اینترنت و مزایا و معایب آن هایی سریالو  ها فیلمساخت و پخش  .16

دینی از جمله امر به معرو  و نهی از منکر به عنوان نوعی کنترل اجتماعی  های آموزهاز  استفاده .11

 .توسط هر شخص

 . هنجارسازی های مثبت و ترویج فرهنگ استفاده از اینترنت و فضای مجازی.12

 برای ارتقاء امنیت ها خانوادهبرای  های توصیهپیشنهادات و 
 .بر روی اینترنت منتشر نکنید تان خانوادهخود یا افراد  هیچ گونه اطالعاتی را در مورد هرگز .1

 .فایلی را بدون هماهنگی با والدین خود از اینترنت بر روی کامییوتر دانلود نکنید هرگز .2

 های ایمیلویا برای شما  دهد مییا شما را ازار  گوید میکسی به صورت انالین به شما ناسزا  اگر .3

 .به والدین خود اطالع دهید یعاًسر ،کند میناخواسته ارسال 
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وانمود کنند که شخص دیگری  توانند می مردم خاطر داشته باشید در دنیای مجازی اینترنت، به .4

این افراد را  های حر  هرگز هستند و با ایجاد ارتباطات طوالنی اینترنتی اعتماد شما را جلب کنند.

 !باور نکنید

ایمیل خود را  آدرسواقعی یا  نام ،کنید می استفاده (chat rooms) گفت وگو های اتاقشما از  اگر .7

 .متفاوت از ان ها استفاده کنید هایی نامو  ها آدرساز  بلکه به کار نبرید؛

مانند گفت و گو با  توانند نمیروابط و گفتوگو های مجازی هرگز  و یاد داشته دوستی اینترنتی، به .6

به هم صحبت دارید سعی کنید با دوستان واقعی خود و یا افراد واقا نیاز  اگر یک شخص واقعی باشند.

 صحبت کنید. تان خانواده

و حر  آخر اینکه همه باید دست به دست هم دهند تا یکبار دیگر نهضتی شکل گیر که قصد آن 

نهضت ریشه کن کردن بیسوادی در فضای رسانه و مجازی در کشور عزیزمان ایران باشد، در واقع 

 .را آغاز کنیم ای رسانهسواد 

 منابع
 . تهران: انتشارات سمتآموزشی در عصر دیجیتال های رسانهنظریه و عمل (. 1311) حسیناسکندری، 

. پژوهشنامه گروه ای رسانهضرورت سواد (. 1386صالحی امیری، سیدرضا، رجبی، سید مسعود. )

 ع تشخیص مصلحت نظام.فرهنگی اجتماعی. تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجم های پژوهش

 های پژوهشپژوهشنامه گروه  بر قابلیت انسانی. ای رسانهسواد  تأثیرنحوه (. 1386یوسفی، مجید. )

 فرهنگی اجتماعی تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

، ای نهرسابررسی و تحلیل سطوح مختلف سواد (. 1386انتخابی، شهرود، رجبی، سید مسعود. ) 

فرهنگی اجتماعی تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع  های پژوهشپژوهشنامه گروه 

 تشخیص مصلحت نظام.

. ای رسانهاز طریق سواد  ها رسانهارتباطات اجتماعی سالم با (. 1386فرهنگی، علی اکبر، نصیری، بهاره. )

ه تحقیقات استراتژیک مجمع فرهنگی اجتماعی. تهران: پژوهشکد های پژوهشپژوهشنامه گروه 

 تشخیص مصلحت نظام.

، پژوهشنامه گروه گودکان و نوجوانان ای رسانه آموزش :ای رسانهسواد (. 1386طاهریان، مریم. )

 فرهنگی اجتماعی. تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. های پژوهش
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از  هایی درسعادل در اسالم، مجله فلسفه و کالم؛ خانواده مت های شاخص(. 1312نساجی، اسماعیل. )
 .727، شماره مکتب اسالم

(، 4)13، مجله حکومت اسالمی(. خانواده مدیران در نظام اسالمی از منظر قرآن، 1388) میانجیعابدی، 

44-04. 

. مبانی نظری و عملی کاربرد اینترنت در فرایند تدریس و یادگیری(. 1312زارعی زوارکی، اسماعیل )

 تهران: انتشارات آوای نور.

اجتماعی با تأکید بر نوجوانان،  های شبکهنوین بر  های فناوری(. آثار 1312سعدی پور، اسماعیل. )

 .34-23(، 2)2، مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران

، دیجیتال های رسانهو  ای رسانهخانواده، سواد ( 1312؛ افراسیابی، محمد صادق. )سیدمحسن میربهرسی، 

 تهران: انتشارات خبرگزاری فارس.

(. ارائه چارچوبی مفهومی برای بهره 1312، بابک. )سهرابی ؛مهدی نجف لو، فاطمه؛ شامی زنجانی،

 مطالعه موردی شرکت همکاران سیستم(.) مشتریگیری از نرم افزارهای اجتماعی در مدیریت دانش 
 .182-141(، 1)1، مدیریت توسعه فناوری فصلنامه

فوکسونومى( ) مردمى( رده بندى 1387) نوروزی، علی رضا؛ منصوری، علی؛ حسینی، سید مهدی.

 .177-101(، 16)18سازماندهى دانش براساس خرد جمعى، اطالع شناسى، 

اجتماعی مجازی  های شبکهنو پدید؛  های آسیب(. 1311ابراهیم پور کومله و سمیرا و کامیان خزایی. )

، تهران، اجتماعی نوپدید های آسیبنخستین کنگره ملی فضای مجازی و نی، ایرا ی خانوادهدر کمین 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
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