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   حجت  االسالم عليرضا فرهنگ*
فضاي مجازي فضايي تبليغ��ي براي انتقال 
فرهنگ ها و س��نت ها به مردم ش��ده است. 
هرچند مي تواند منشأ كارهاي بسيار خوبي 
ش��ود اما اگر خداي��ي نكرده نس��بت به اين 
فضا ب��دون تحقيق و دقت نظر وارد ش��ويم، 
آس��يب هاي بزرگي را مرتكب خواهيم شد 
كه جبران آن چه بسا امكان پذير نخواهد بود. 
بايد در هر مكاني به زبان همان مردم مطالب 
را منتقل كرد. امروزه نيز بايد با اس��تفاده از 
اين ابزارها پيام ها و مطال��ب مفيد را منتقل 
كرد و نشان داد همانطور كه مردم اين زمان 
مطالبش��ان را بيش��تر از اين فضا به دس��ت 
مي آورن��د، بايد با همين ابزار هم نس��بت به 

مسائل مختلف تبليغ كنند. 
متأس��فانه سوء اس��تفاده گراني كه امروز به 
جنگ فرهن��گ و س��نت و دي��ن و مذهب 
انس��ان ها رفته اند، در اين فضا با برنامه ريزي 
دقيق و با همه قوا در تالشند تا اهدافشان را در 
قالب اين مطالب به مردم منتقل كنند. آيا ما 
نيز نبايد به تعبير قرآن كريم كه مي فرمايند: 
در مقابل دش��من هرچه مي توانيد از ابزار و 
امكانات آماده كنيد، با هم��ه ابزار و امكانات 
به مقابله پرداخته و به ق��ول معروف آرايش 

جنگي بگيريم؟
چرا باي��د گرفتار برنامه ه��اي مخرب فضاي 
مجازي ش��ويم؟ اگر گرفتار شديم گرفتاران 
را چگونه بايد نجات دهيم؟ امروز آسيب هايي 
گريبان جامعه مخصوصاً بعضي از جوانان را 
گرفته و باعث بي بند و باري و انواع مشكالت 
اخالقي شده و نياز است نسبت به آن متعهد 
باش��يم. يكي از نقش��ه هاي ش��وم دشمنان 
در فضاي مجازي، ش��بهه پراكني و به شك 
انداختن مردم نسبت به مقدسات است. امروز 
به جاي دعوت مردم به عبادت خداوند، آنان 
را با اقسام شبهات به شرك و خرافه پرستي 
سوق مي دهند. چطور با غيبت موسي از بين 
امت خود سامري از اين فضا استفاده كرد و با 
ساختن مجسمه اي و ايجاد صدا از آن مردم 
را به پرستش آن بت دعوت كرد. امروز نيز در 
زمان غيبت امام زمان)عج( دش��منان از اين 
فرصت اس��تفاده كرده و مي خواهند مردم را 
به جهل و گمراهي بكشانند. شبهه هايي مثل 
تضعيف اعتقاد به امام زمان)عج(، گسترش 
اديان دست س��از و نجات بخش براي بش��ر، 
ارائ��ه الگوه��اي ناشايس��ت از طريق فضاي 

مجازي و... 
همه مبلغان دين و معلمان و فرهيختگان بايد 
نسبت به شبهه افكني در مسائل مختلف دين 

فعال باشند و اجازه جوالن دادن شبهه افكنان 
در ذهن جوانان را ندهند. 

يكي ديگ��ر از اين نقش��ه ها ب��راي تضعيف 
ايمان اف��راد و ايجاد فض��اي بي اعتمادي در 
جامعه دروغ پراكني و ترويج اخبار نادرست 
اس��ت. وقتي اخب��اري از منابع گن��اه يعني 
رسانه هاي معاند و دش��من پخش مي شود، 
نسبت به انتش��ار آن دقت ش��ود. متأسفانه 
بعضي از اين اخبار در فضاي مجازي به راحتي 
دست به دس��ت مي ش��ود و عده اي هم آنان 
را پذيرفت��ه و منتقل مي كنن��د. افرادي هم 
هستند كارشان خواندن، باور و منتقل كردن 
هر حرفي است، اما نس��بت به فهم و تحقيق 
پيرامون مس��ائل مهم تر و اساسي تر غافلند. 
يكي از نش��انه هاي دروغگويي اف��راد را نقل 
هر خب��ري مي دانند. يكي ديگر از مس��ائلي 
كه متأس��فانه به عنوان بزرگ ترين آس��يب 
فضاي مجازي به حس��اب مي آي��د، ترويج 
بي حيايي و عادي كردن مسائل شهواني در 
بين جوان��ان و آحاد مختلف جامعه اس��ت. 
فضاي مج��ازي فضايي بس��يار قابل لمس و 
براي انتقال احساس��ات اس��ت و يكي از اين 
احساسات، نيازهاي جنسي است كه امروزه با 
انواع و اقسام تصاوير و فيلم ها دارند اين نياز را 
به وسيله هاي مختلف به انحراف مي كشانند. 
آيه 105 سوره توبه به خوبي انتقال اطالعات 
و ثبت آن در محضر عدل الهي و فاش شدن 
آن را براي بيدار ش��دن انسان و جلوگيري از 
بي حيايي به تصوير كش��يده است. خداوند 
متعال در اين آيه خطاب ب��ه پيامبر گرامي 
اسالم)ص( مي فرمايند: »َو ُقِل اْعَمُلوا َفَسيَرى 
وَن  ُ َعَملَكْم َو َرُس��ولُُه َو الُْمْؤِمُنوَن َو َسُتَردُّ اللهَّ
هاَدِة َفيَنبُِّئكْم بِما كْنُتْم  إِلى  عالِِم الَْغيِب َو الشهَّ
تَْعَمُلوَن«: بگو هرگونه كه مي  خواهيد عمل 
كنيد! خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال 
ش��ما را مي  بينند! و به  زودى، به  سوى داناى 
نهان و آشكار، بازگردانده مي  شويد و شما را به 

آنچه عمل مي  كرديد، خبر مي  دهد!
بهترين راه رهايي از بي حيايي در فضاي مجازي 
تفكر و تدبر در امثال اين آيات در قرآن اس��ت. 
وقتي انسان حيايش زياد شد، دست به هر كاري 
نمي زند، پس با احيا و ترويج فرهنگ حيا از خود 
در مقاب��ل پيام هاي رنگارنگ فض��اي مجازي 
محافظت كنيم. حضرت علي)ع( مي فرمايند: 
حيا انسان را از هر فعل قبيحي بازمي دارد. تفكر 
در اين نوع روايات و آيات بي شك در مديريت 

فضاي مجازي بسيار اثرگذار است. 
*كارشناس مذهبي
 و پژوهشگر سبك زندگي

محافظت از خود در مقابل پيام هاي مجازي با احياي فرهنگ حيا 

گرفتار مجسمه هاي سامري مدرن نشويم!

عصر رسانه و شغل هايي كه خواهند ُمرد 

 سوادهاي جديد
 براي نسل هاي جديد

نگاه

ديدگاه سبك رسانه

سبك زندگي جوانان را نرم و زيرپوستي عوض مي كنند

جاسوسان نوظهور در گوشي هاي همراه!

   بهنام صدقي
بي ش�ك پيش�رفت علم بر همه چي�ز تأثيرگذار 
است و اين پيشرفت روزافزون تكنولوژي به طور 
حتم در همه شرايط براي جامعه بشري مفيد واقع 
شده و نوعي كمك كننده به انسان ها براي داشتن 
زندگي بهتر، راحت تر، س�ريع تر و دقيق تر است. 
ما با داش�تن آگاهي و دانش الزم ب�ه منظور حفظ 
نعمت هاي الهي نظير آب، خ�اك، منابع، هوا، فضا 
و خانه مان يعني كره زمين مي كوش�يم تا آن را به 
نسل بعد هديه دهيم. دانش�مندان و محققان در 
ش�اخه هاي مختلف علمي نيز با دان�ش و فناوري 
به روز كه پس از س�ال ها تجربه كس�ب كرده و در 
اختيار دارند قدم هاي بيش�تري برداشته و در پي 
جواب بسياري از سؤال ها و پديده هايي كه از ديرباز 
تاكنون در ذهن بشريت شكل گرفته است هستند. 
اما همانطور كه مي توان از هر اتفاق و پيشرفتي در 
جهان تكنولوژي بهره هاي فراواني را براي بهبود 
وضعيت بش�ر برد، در مقابل نيز در برخي مواقع با 
استفاده ناصحيح مي توان در مسير منفي هم از آن 
اس�تفاده كرده و خالف جهت پيشرفت شنا كرد؛ 
اتفاقي كه در چگونگي استفاده از رسانه هاي جديد 

رخ داده از اين دست است. 
       

   پارادوكس استفاده از فناوري هاي ارتباطي
علم و تكنولوژي سبب خلق بس��ياري از ابزار و وسيله ها 
به دست بشريت شده است و اين ابزارها هر روز در حال 
توس��عه و ارتقا هس��تند. مانند چرتكه، ماشين حساب، 
كامپيوتر، لپ تاپ، تلفن، گوشي هاي همراه پيشرفته و... با 
توجه به استقبال زياد، اين ابزارها به سرعت وارد بازار شده 
و متأسفانه قبل از اينكه فرهنگ استفاده از آنها جا بيفتد، 
در اختيار عموم قرار گرفته و با اس��تفاده ناصحيح از آنها 

عواقب جبران ناپذيري را نيز متحمل مي شوند. 
يكي از اين ابزارها تلفن همراه است. افراد قبل از اينكه فكر 
كنند كاربرد تلفن همراه چيست و از آن در چه مواردي 
مي توان بهره برد يا از چه سني افراد به اين تكنولوژي نياز 
دارند، آن را تهيه كرده و بدون اينكه بخواهند حتي اندكي 
از اين تكنولوژي سر در بياورند، آن را هميشه همراه خود 
به اين طرف و آن طرف حمل مي كنن��د. اين امر جداي 

از ايجاد وابستگي ش��ديد، نوعي رقابت نيز در بين افراد 
ايجاد كرده و بارها ديده شده كه از سر چشم و همچشمي 
والدين گوشي هاي همراه فوق پيش��رفته و ميليوني در 
اختيار نوجوانان يا حتي كودكان خ��ود قرار مي دهند و 
غافل هس��تند كه چقدر با اين كار به جسم و روح فرزند 

خود آسيب مي زنند. 
تكنولوژي بي شك ماهيتاً مفيد اما فرهنگ سازي استفاده 
صحيح از آن امري ضروري و بس��يار حائز اهميت است. 
به عنوان مث��ال والدين ب��ا نصب برنامه ه��ا و بازي هاي 
آموزش��ي و تعيين يك بازه زماني مشخص مي توانند به 
رشد خالقيت و شكوفايي استعدادهاي فرزندشان كمك 
شاياني كنند. اما اگر بي نظارت و با استفاده نامحدود آن 
را در اختيار نوجوانان خود قرار دهند، شاهد آسيب هاي 
جدي روحي و جسمي آنان نيز خواهند بود. اين ويژگي 
دوگانه فناوري هاي ارتباطي است كه خط سيري از بسيار 
مفيد تا بسيار مضر دارد. پس بايد بچه ها را براي مواجهه 
درس��ت با دنياي ديجيتال و مجازي با آگاهي هاي الزم 

مسلح كنيم. 
   سردرگم و بي دفاع در دنياي بي رحم مجازي

انس��ان به طور كلي موجودي جس��ور و كنجكاو است و 
هميشه سعي دارد با كس��ب اطالعات و دانش مربوطه 

پاسخي براي پرسش هايش بيابد كه البته اين ويژگي در 
دوران كودكي و نوجواني بسيار تشديد شده و به اوج خود 
مي رسد. بارها ديده ايم كه وقتي اسباب بازي يا عروسكي 
را در اختيار كودكان قرار مي دهيم، او پس از ساعتي شروع 
به تكه تكه كردن آن كرده و سعي مي كند تشخيص دهد 
آن وسيله از چه اجزايي تشكيل شده است و اينكه آن اجزا 
چگونه سر هم قرار گرفته اند تا آن شيء را تشكيل دهند. 
با توجه به اين خصيصه كودكان، اسباب بازي هايي نظير 
پازل ها، خانه س��ازي ها، جورچين ها و... طراحي شده و 
شكل گرفته اند تا از اين كنجكاوي شان در جهت مثبت 
و شكوفايي استعدادهاي آنها اس��تفاده شود. زماني كه 
وسيله اي مدرن و پيشرفته مانند گوشي همراه يا تبلت در 
دست يك نوجوان يا كودك قرار مي گيرد و هيچ نظارتي 
هم بر آن نيست، نوجوان سعي مي كند فرصت را غنيمت 

شمرده و سر از زير و بم آن درآورد. 
او بدون اينكه متوجه عواقب آن باشد پا به دنياي بي رحم 
مجازي گذاشته و س��ريع از آن محيط تأثيرات سوء نيز 
مي پذيرد. به مرور زمان وارد رابطه هاي ناس��الم شده و با 
ايجاد وابستگي شديد به افراد ناشناس، ضربه هاي روحي 
عميقي خورده و دچار انزوا، گوش��ه گيري، بي تحركي، 
بي عالقگي نس��بت به تحصيل و آينده و نوعي اعتياد به 

تلفن همراه نيز مي شود و روزبه روز در اين مرداب مجازي 
بيش��تر فروخواهد رفت. عالوه براين اس��تفاده مداوم از 
گوشي هاي همراه باعث آسيب رساندن به چشم، اعصاب، 
گردن، ستون فقرات، ابتال به چاقي در اثر نشستن مداوم 
و بي تحركي و همچنين بيماري هاي عصبي- رواني نيز 

خواهد شد. 
جداي از آس��يب هاي جس��مي، برقراري اين رابطه هاي 
ناصحيح و وجود ش��رايطي كه زمينه را فراهم مي آورد تا 
نوجوانان زودتر از زمان تعيين شده و بدون آمادگي پا در 
مسائل و دنياي جواني و بزرگس��الي بگذارند و همچنين 
كم آگاهي والدين، نداش��تن نظارت و رابطه اي صميمي 
بين خود و فرزندانش��ان و عدم فرهنگ سازي استفاده از 
تكنولوژي سبب شده است كه سن بلوغ كاهش پيدا كند. 
روان شناس��ان كودك و نوجوانان تش��خيص داده اند كه 
امروزه با توجه به شرايط موجود ميانگين سن بلوغ از 18 
سالگي به 16 و نيم سالگي كاهش پيدا كرده است و علت 
اين بلوغ زودرس را نوعي تغيير همگاني در روند رشد نسل 
بشر و استفاده ناصحيح از خدمات تكنولوژي و عدم تربيت 
صحيح و مناس��ب والدين و همچنين عدم ايجاد شرايط 
تربيتي درست مي دانند.  عده اي از بزرگساالن نيز زماني 
كه بدون آگاهي و بدون شناخت دقيق از آن، وارد دنياي 
مجازي مي شوند، به دليل نداشتن خودآگاهي تحت تأثير 
افراد و كشورهاي غربي قرار گرفته و دچار نوعي چندگانگي 
شخصيتي مي شوند. پايه هاي زندگي شان شروع به لغزش 

كرده و بعد از مدتي همه چيز بر سرشان آوار مي شود. 
عده اي هم به دليل دي��دن عكس ها و مدل هاي مختلف 
دچار نوعي كمال گرايي افراطي مي شوند و كل عمر خود 
را صرف گشتن به دنبال بهترين همسر دنيا مي كنند كه 
البته ويژگي هاي ظاهري نيز نسبت به خصوصيات باطني 
بيشتر برايش��ان ارجحيت دارد و جالب اينكه چون فكر 
مي كنند از هر مورد بهترش هم وجود دارد، در آخر ناكام 

مانده و حسرت فرصت هاي پيشين را مي خورند. 
در خاتمه بايد گفت يكي از عواقب جدي اعتياد به فضاي 
مجازي باال رفتن آم��ار طالق و ت��رس از ازدواج در بين 
جوانان است. پس بياييم قبل از استفاده از هر وسيله اي 
اطالعات و دانش كافي راجع  به آن كس��ب كنيم و با باال 
بردن سطح آگاهي خود مراقب خود و فرزندانمان باشيم 

تا بعدها شاهد آسيب پذيري آنها نباشيم.

   فرشاد نوروزي
از نظ�ر آنتون�ي گيدن�ز، يك�ي از مش�هورترين 
جامعه شناسان بريتانيايي، رسانه ها نقش بسزايي 
در ترويج سبك هاي مختلف زندگي دارند. هرچند 
طيف هاي مطرح شده در رس�انه محدود است، اما 
تأثيرگذاري متنوعي ب�ر زندگي افراد جامعه دارد. 
حوزه فرهنگ يك�ي از اساس�ي ترين بخش هايي 
است كه در سبك زندگي مورد توجه و مطالعه قرار 
مي گيرد. از اين رو در تدوين و س�اخت برنامه ها و 
راهبردهاي رس�انه به ويژگي هاي مخاطبان توجه 
می شود و بررس�ي هاي دقيقي انجام مي پذيرد. در 
اين جهان وسايل ارتباط جمعي بيشتر از هر قشر 
ديگري جوانان را مورد توجه قرار داده و برنامه هاي 
خاصي با اهداف متفاوت فرهنگي و هويتي برايشان 
در نظر گرفته مي ش�ود و از آنجا كه جوانان آينده 
كشور را ترسيم مي كنند، طراحي و ساخت برنامه ها 

از دقت خاصي در اين خصوص برخوردار است. 
       

   هزينه ه�اي غربي ب�راي تغيير س�بك زندگي 
جوانان

هويت مجموعه خصايص، ويژگي ها و س��اختاري اس��ت 
كه احساس دروني شخص را شكل داده و سبب مي شود 
تا ديگران او را بدان مش��خصه شناسايي كنند. از گذشته 
تاكنون نهادهاي متنوعي ش��كل دهنده هويت و ساختار 
ش��خصيتي فرد بوده اند. روزگاري مكتبخانه و هم اكنون 
دانش��گاه ها و رس��انه هاي جمعي و... به طوري كه با آنها 
مي توان هويت و ساختار جوانان را تحت تأثير و در غالب 

اوقات تغيي��ر داد. در حال حاضر نيز مي ت��وان به هجمه 
رس��انه هاي غربي در اين زمينه اش��اره كرد كه جوانان و 

فرهنگ جامعه را نشانه رفته اند. 
در اصل وقتي صحبت از جنگ نرم مي شود منظور تأثير 
رسانه هاس��ت. بدان معنا كه رس��انه هاي غربي سعي در 
تغيير فرهن��گ و نهادينه كردن فرهنگ خ��ود به عنوان 
فرهنگ غالب دارند و مدام در اين زمينه هزينه مي كنند و 
در تالشند تا همزمان با بمباران تبليغاتي و فرهنگي خود 
اقدام به توزيع انواع كاالهاي همس��وي خ��ود در جوامع 
كنند تا درنهايت فرهنگ خود را توسعه داده و بومي كنند. 
حقيقت اين اس��ت كه نظام س��لطه هزينه هاي بسياري 
براي تغيير فرهنگ ايراني- اسالمي كرده است كه نشان 
از اهميت موض��وع دارد. روزگاري جنگ ها تعيين كننده 
مرزها بودند اما اكنون خبري از اين جنگ ها نيست. آنها 
بدون سر و صدا و به آرامي مرزها را به دست مردمان خود 
آن كشورها مي گشايند. با كمي دقت در اين زمينه خواهيد 
ديد كه وجود شبكه هاي اجتماعي، فضاي مجازي و برخي 
از سايت هاي اينترنتي چگونه توانس��ته مرزها را از ميان 

برداشته و توسعه دهنده دهكده كوچك جهاني باشند. 
   تغيير در سبك زندگي، هدف اصلي شبكه هاي 

اجتماعي
هم اكنون تعداد كاربران ش��بكه هاي اجتماعي همچون 
فيس ب��وك و توييتر از مرز ي��ك ميليارد نفر گذش��ته و 
همچنان اين رقم در حال افزايش و عملكرد اين شبكه ها 
در حال توس��عه اس��ت. به صراحت مي توان گفت فضاي 
مجازي و به ويژه ش��بكه هاي اجتماعي مانند فيس بوك، 
توييت��ر و... در تمام��ي عرصه ه��اي زندگي بش��ر جا باز 

كرده اند. بدينگونه كه كوچك تري��ن اخبار و اطالعات به 
سرعت دست به دست ش��ده و در كوتاه ترين زمان ممكن 
اطالع رس��اني مي ش��ود. اين مطلب فقط مختص اخبار 
نيست، بلكه آنها در شرف تغيير مد، نحوه لباس پوشيدن 

و سبك زندگي نيز هستند. 
روزگاري هزينه هاي بسياري انجام مي شد تا يك جاسوس 
تربيت شود و بتواند با تمام مالحظات امنيتي ايجاد شده 
اطالعات افراد را به دس��ت آورد اما اگ��ر خوب نگاه كنيد 
درمي يابيد كه اين اطالعات توسط خود افراد و به سهولت 
در ش��بكه اي ثبت مي شود و در دس��ترس قرار مي گيرد. 
كاري كه يك جاس��وس بايد زحمات فراوان��ي براي آن 
بكش��د آنها با يك كليك اين كار را انجام مي دهند تا دنيا 
و پيش��رفت هايي كه در حوزه فناوري صورت گرفته را به 
يك دهكده كوچك تبديل كنند. به صورتي كه همگي از 
ش��رايط زندگي يكديگر باخبرند. در اين ميان هركس به 
نوبه خود و بر اساس سبك زندگي، عقايد و طبقه اجتماعي 
نسبت به انتخاب الگوي متجانس با خود اقدام مي كند و 
رفته رفته در رفتار و عملكردش ج��ا باز مي كند، هر چند 
در اين ميان افرادي هستند كه نسبت به حفظ موازين و 
معيارهاي خود ملتزم بوده و به صورت آگاهانه و هدفمند 

به گروه ها و جامعه هاي همگن وارد مي شوند. 
   رس�يدن ب�ه س�بك زندگ�ي اس�تاندارد ب�ا 

آسيب شناسي و اطالع رساني
سبك زندگي مجموعه اي انتخابي از عملكرد و رفتارهاست. 
در جوامعي كه سبك زندگي سنتي حكمفرماست، نحوه 
زندگي از قبل تعيين شده اس��ت. انتخاب سبك زندگي 
وابسته به اطالعاتي است كه داده شده و مورد گزينش قرار 

مي گيرد. سرمنش��أ ورود اين اطالعات رسانه ها هستند. 
براي تبيين و ايج��اد زندگي ايراني- اس��المي ابتدا بايد 
به نقد و بررسي فرهنگ هاي وارده بپردازيم و دوم اينكه 
خألهاي سبك زندگي خود را ش��ناخته و درصدد بهينه 

كردن آن برآييم. 
منظور از نقد و بررسي فرهنگ وارده در حقيقت شناخت 
نقاط قوت و ضعف آن فرهنگ است تا بدانيم چه چيزي 
را بايد پذيرفته يا چه چيزي را پس بزنيم. به عنوان مثال 
با شروع به كار كردن شبكه فارس��ي وان در سال هاي نه 
چندان دور اطالع رساني بس��يار خوبي در جامعه صورت 
گرفت و شناساندن ابعاد مختلف اين شبكه و راهبردهاي 
آن باعث شد اقشار مختلف جامعه مذهبي و غيرمذهبي 
از ديدن اين شبكه خودداري كنند. با اينكه اطالع رساني 
عمومي بسيار نتيجه بخش بود اما درنهايت اين شبكه با 
ريزش مخاطب روبه رو ش��د. بايد بپذيريم كه در اينگونه 
م��وارد نبايد به ص��ورت مقطع��ي عمل ك��رد و اينگونه 
اطالع رساني ها و روش��نگري ها را بايد به صورت مستمر 

در مورد ساير شبكه ها نيز انجام داد. 
همچنين بهتر است ضمن اينكه به نقد و بررسي فرهنگ 
غربي مي پردازيم، نسبت به آسيب شناسي سبك زندگي 
ايراني- اس��المي نيز اقدام و در نتيجه هم پس از شناخت 
محاسن و ضعف ها، الگوهاي مناسب را گزينش كنيم. بد 
نيست بدانيم در دنيايي كه توس��ط رسانه ها و ماهواره ها 
تحت س��يطره و بمباران اطالعاتي اس��ت، بايد نس��بت 
به توس��عه جامعه اي فرهنگي اقدام ك��رد. برگزيده اي از 
فرهنگ هاي مختلف كه در قالب فرهنگ ايراني- اسالمي 

مي تواند به بالندگي مردم و كشور منجر شود. 

بچه ها را مقابل دشمن ديجيتال مسلح كنيم 
آيا از پاردوكس هاي فضاي مجازي آگاهيم؟

سبك مراقبت

   محمد صادق دهنادي*
همه ما كم كم داري��م با ويژگي ه��اي دوران 
الكترونيك و عصر رس��انه ها آش��نا مي شويم. 
عصري كه تا حدود 10 سال آينده 25 الي 30 
درصد افرادي كه شاغل هستند را بيكار خواهد 
كرد. مخصوصاً اگر در كش��وري مث��ل ايران 
باشيد كه به نحو س��وداگرايانه آموزش عالي 
در آن راه اندازي ش��ده و چند برابر كشورهاي 
پرجمعيتي مثل هند و چين دانش��گاه دارد، 
ش��ما تا 10 س��ال آينده با روند بيكار ش��دن 
بسياري از تحصيلكرده ها روبه رو خواهيد شد 
و تك تك ما تبعات عصر رسانه و تغيير شغل ها 

را خواهيم ديد. 
ش��ايد باورپذير نباش��د اما اين اتف��اق فقط 
مختص ايران نيس��ت. تا س��ال 2025 حدود 
800 ميليون نفر شغل هايش��ان را از دس��ت 
مي دهند و بحران هاي اجتماعي ناشي از نبود 
ش��غل دنيا را فرا مي گيرد. به نظر مي رسد كه 
مردم اگر با عصر رس��انه ها و سوادي كه براي 
زنده ماندن و زيس��تن در عصر رسانه ها به آن 
نياز دارند، آشنا شوند، شايد رويكردهايشان را 

از همين امروز تغيير دهند. 
ش��ايد رويكرده��اي جديدي را ب��راي تربيت 

فرزندانشان پيش گيرند و شايد سرمايه گذاري 
بزرگي كه براي آنها در م��دارس غيرانتفاعي و 
دانشگاه هاي غيردولتي انجام مي دهند را تغيير 
دهند و فرزندانشان را به س��متي سوق دهند 
كه در 10 سال آينده سختي زيادي را متحمل 
نشوند. در سيستم آموزش و پرورش معيوب ما 
چيزي نصيبشان نمي شود. پس الاقل بتوانند 
در زندگي كردن انسان هاي موفق تري باشند، 
خالقيت آنها نمي��رد و از خيلي چيزهاي ديگر 
كه به مقتضاي عصر رس��انه ها باي��د آن را ياد 
گرفت بهره مند ش��وند. در اين زمينه سازمان 
علمي، فرهنگي ملل متحد -يونس��كو- قواعد 
و مباحثي را به عنوان س��وادهاي ش��ش گانه 
قرن 21 مشخص و مطرح كرده است و اگر اين 
سوادهاي شش گانه را هركسي بلد باشد، شايد 
بتواند زندگي بهتري داشته باشد. اگر پروفسور يا 
دكتر باشيم و هركدام از اين سوادهاي شش گانه 
را نداشته باشيم، بي سواد هستيم. سواد عاطفي، 
سواد ارتباطي، سواد مالي، سواد رسانه اي، سواد 
تربيتي و س��واد رايانه اي شش سوادي هستند 
كه نسل هاي فردا بدون برخورداري از آنها توان 

خوب زندگي كردن را نخواهند داشت. 
*دكتراي مديريت رسانه

روزگاري هزينه ه�اي بس�ياري انج�ام 
مي ش�د تا ي�ك جاس�وس تربيت ش�ود 
و بتواند ب�ا تمام مالحظ�ات امنيتي ايجاد 
ش�ده اطالعات افراد را به دس�ت آورد اما 
اگر خوب ن�گاه كنيد درمي يابي�د كه اين 
اطالعات توس�ط خود افراد و به س�هولت 
در شبكه اي ثبت مي ش�ود و در دسترس 
ق�رار مي گي�رد. كاري كه يك جاس�وس 
بايد زحمات فراواني براي آن بكش�د آنها 
با يك كليك اي�ن كار را انج�ام مي دهند


