
حامد حاجي مالميرزايي، رئيس مركز »توسعه فرهنگ و 
هنر در فضاي مجازي« در گفت وگو با »جوان« چالش ها و 
اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در حوزه سواد 
رسانه اي را تشريح كرده است. به گفته وي، امروز ما با 
كودكان و نوجواناني در ح�د يك محقق مجهز به ابزار 
ارتباطي طرفيم، پس نخس�ت بايد والدين خودشان 
كارب�ر حرفه اي اين فض�ا باش�ند. حاجي مالميرزايي 
همچنين از پاردوكس منافع رس�انه ها با ارتقای سواد 
رس�انه اي مردم ب�ه عنوان ي�ك چالش ي�اد مي كند. 
مش�روح اين گفت وگو در ادامه پيش  روي شماس�ت. 

 در افق1404 وزارت ارش�اد كانون اعتماد 
خانواده ه�ا ب�راي بهره من�دي از محتوا و 
خدم�ات فرهنگ�ي ايراني- اس�المي در 
زيس�ت بوم فض�اي مجازي اس�ت. مركز 
توس�عه فرهنگ و هن�ر در راس�تاي اين 
اعتمادسازي چه گام هايي برداشته است؟

مركز توس��عه فرهنگ و هنر در فضاي مجازي براي توليد 
محتواي فرهنگي سالم و ايمن از يك دهه گذشته اقدامات 
متعددي را با همكاري بخش ه��اي خصوصي و دولتي در 
دس��تور كار خود قرار داده اس��ت و همچنان آنها را دنبال 
مي كند. مهم ترين اين موارد عبارتند از 1. توانمندس��ازي 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امي ب��راي آمادگي جهت 
مواجهه با رويدادهاي فضاي مجازي 2. استفاده از ظرفيت 
فضاي مجازي براي توسعه فرهنگ و هنر در ايام كرونا كه 
كسب وكارها و فعاليت هاي فرهنگي، سينماها، كنسرت هاي 
موسيقي، تئاترها، رويدادها و همايش ها تعطيل شده بودند 3. 
ايجاد بسترهاي حمايتي الزم براي توسعه توليدات محتوايي 
اعم از كتاب، موسيقي، بازي در حوزه فضاي مجازي از طريق 
پلت فرم هاي آناين و حمايت از كسب و كارهايي كه در اين 

حوزه فعال هستند. 
اين مركز همچنين برنامه ايجاد يك كنسرسيوم يا اتحاديه 
جامع كسب و كارهاي فرهنگي در فضاي مجازي را در دستور 
كار دارد كه اقدامات اوليه براي تشكيل آن انجام شده است. 
مركز توسعه فرهنگ و هنر در فضاي مجازي 
چه اقدامات مشخصي در حوزه ارتقای سواد 

رسانه اي مخاطبان داشته است؟
اساساً مفهوم يا جنبش سواد رسانه اي يعني ايجاد درك، 

دانش و مهارت استفاده از رسانه، تجزيه و تحليل رسانه و 
توليد محتواي رسانه كه آن را در اصطاح سواد رسانه اي 
مي نامند. وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امي بنا بر اسناد 
متعدد باالدس��تي از جمل��ه مصوبات مرك��ز ملي فضاي 
مجازي و شوراي عالي فضاي مجازي، متولي اصلي سواد 
رسانه اي در كشور است. با توجه به اينكه »سواد رسانه اي« 
مفهوم نسبتاً جديدي در كشور ماست، يكي از مهم ترين 
فعاليت هاي اين وزارتخانه »تقويت توليد ادبيات مربوط به 
حوزه سواد رسانه اي« از طريق كمك به حوزه نشر محتوا 
در حوزه سواد رسانه اي با همكاري بخش هاي خصوصي و 
دولتي از طريق توليد محتواهاي مكتوب و ويدئويي به روز 
بوده است. انتشار كتاب، برگزاري پويش هاي متعدد كه با 
استقبال عموم مردم مواجه شد، توليد و عرضه رايگان 300 
اثر موشن گرافيك با محتواي آموزشي كه حاال در برخي 
سازمان ها به عنوان مرجع آموزش استفاده مي شوند و توليد 
مجموعه تلويزيوني چاي نت در سال1399 با موضوع سواد 
رسانه اي و سواد فضاي مجازي براي پخش در شبكه تهران 
از جمله اين اقدامات بوده است. پژوهشگاه فرهنگ و هنر و 
ارتباطات هم تأليفات متعددي براي غنا بخشيدن به موضوع 
سواد رسانه اي داشته از جمله كتاب هايي كه براي افزايش 
آگاهي مسئوالن، روزنامه نگاران، چهره ها و اقشار مختلف 

منتشر كرده است. 
گام بعدي در اين حوزه تقويت گفتمان س��واد رسانه اي در 
كش��ور از طريق برگزاري رويدادهاي متنوع است. در اين 
خصوص مركز توس��عه فرهنگ و هن��ر در فضاي مجازي 

تاكنون سه همايش دو ساالنه سواد رسانه اي با رويكرد علمي 
و پژوهشي در سطح دانشگاهي برگزار كرده است كه زمستان 
امسال چهارمين همايش سواد رسانه اي برگزار خواهد شد. 
همچنين تا امروز دو نشست فعاالن حوزه سواد رسانه اي 
توسط مركز توسعه فرهنگ و هنر در فضاي مجازي برگزار 
شده كه اواخر آبان1401 س��ومين نشست فعاالن سواد 
رسانه اي كشور را نيز برگزار خواهيم كرد. الزم به ذكر است 
بيش از 50هزار فعال سواد رسانه اي در كشور داريم و تاش 
بر اين است گفتمان سواد رس��انه اي در بخش نخبگان و 
دانشگاهيان، محافل، رسانه ها و عموم مردم تقويت شود 
و اين رويكرد ادامه دارد. ادارات فرهنگ و ارش��اد استان ها 
نيز موظف به اج��راي برنامه هاي متنوعي براي توس��عه 
سواد رسانه اي در سراسر كشور شده اند، با اين همه نبايد 
از نظر دور داشت اين حوزه كماكان نياز به كار، فعاليت و 
هماهنگي همه نهادهاي فرهنگي كشور دارد و همكاري 
بيشتر سازمان تبليغات اسامي، صدا و سيما و دستگاه هاي 
فرهنگي متعدد كه بتواند كامل و جامع حوزه سواد رسانه اي 

را تقويت كند، مي طلبد. 
كاستي هاي فعلي سواد رسانه اي در بخش 

كودك و نوجوان چيست؟
بخش عمده متولي س��واد رس��انه اي در بخش كودك و 
نوجوان وزارت آموزش و پرورش است، يعني ما دسترسي 
اندكي به قش��ر كودك و نوجوان داريم. با خانواده ها، افراد 
بزرگسال، دانشگاهيان و رسانه ها ارتباط خوبي داريم اما 
در بخش كودك و نوجوان چون تقريباً مي شود گفت همه 

دوران زيست يك كودك و نوجوان از سن هفت تا 18سالگي 
در اختيار نظام آموزش و پرورش اس��ت. طبيعتاً آموزش 
سواد رسانه اي از طريق سيستم آموزشي بسيار راحت تر و 
بهتر صورت مي گيرد، البته ما كارهايي را با همكاري وزارت 
آموزش و پرورش در حوزه تقويت سواد رسانه اي در قشر 
كودك و نوجوان انجام داديم، از جمله همين كتاب درسي 
پايه دهم متوسطه با عنوان سواد رسانه اي و تفكر انتقادي 
كه به هر حال وزارت فرهنگ و انجمن ها و نهادهاي مختلف 
در تكميل آن نقش داشتند. همين حاال هم در كميته هاي 
مختلفي موضوع آموزش سواد رسانه اي دانش آموزان در 
حال بازنگري است كه هم اين كتاب بازنگري شود و هم در 
مقاطع مختلفي آموزش سواد رسانه اي را براي دانش آموزان 
داشته باشيم. مطالعات ما نش��ان مي دهد در كشورهاي 
مختلف دنيا موضوع سواد رس��انه اي در سطوح مختلف 
آموزش داده مي شود و نه فقط در مقطع دهم متوسطه. در 
برخي كشورها حتي پيش از مقطع دبستان و از دوران مهد 
كودك، آموزش سواد رس��انه اي را براي نسل آينده كشور 
خود شروع مي كنند و اين آموزش ها تا مقاطع دانشگاهي 

هم ادامه دارد. 
ما به عنوان يك شاخه مطالعاتي در حوزه سواد رسانه اي به 
بخش كودك و نوجوان توجه خاص داريم اما بايد بدانيم 
اين حوزه دچار چالش ها و پارادوكس هايي است. مهم ترين 
آن اين است كه رسانه ها نمي خواهند فنون القايي و به كار 
گرفته خود را در قبال كودك و نوجوان افشا كنند. رسانه ها 
خودشان دوست ندارند خانواده ها مطلع شوند آنان براي 

جذب مخاطبان خود از چه تكنيكي استفاده مي كنند. اين 
از اسرار داخلي رسانه ها و خود يك چالش بزرگ است. از 
نظر علمي افزايش سواد رسانه اي مردم به ضرر رسانه هاست 
چراكه باعث آگاهي افراد و خانواده ها نسبت به انگيزه هاي 
پنهان پيام رسانه اي مي شود. ساده ترين آن اين است كه 
كودك فرق بي��ن پيام هاي با محتواي اطاع رس��اني را با 
تبليغات تش��خيص مي دهد و در نتيجه رسانه نمي تواند 
تبليغات خود را در بين برنامه ها به خورد كودكان و نوجوانان 
بدهد چراكه او متوجه مي ش��ود، لذا اين وظيفه عموماً بر 
دوش دانشگاه ها، سازمان هاي مردم نهاد و انجمن هاست 
و آنها هستند كه فارغ از منفعت مي توانند آگاهي بخشي 
كنند. دولت و وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امي در اينجا 
درگير يك پارادوكس هستند چراكه هم متولي حمايت از 
مردم و خانواده ها هستند و هم بايد منافع رسانه ها را در نظر 
داشته باشند، لذا در اين نقطه بيشتر به دنبال آگاهي بخشي 
و تبيين مسائل و موضوعات و گفتمان سازي با همكاري 

بخش هاي خصوصي و دولتي هستيم. 
خانواده ها چگون�ه مي توانند به افزايش 
س�واد رس�انه اي فرزندان خود كمك يا 
حداقل از آنان در برابر مخاطرات فضاي 

مجازي كمك كنند؟
طبيعي است كه يك فاصله بين نسلي بين والدين و فرزندان 
به وجود آمده است. يك زماني مي گفتند والدين فرزندان 
خود را كنترل مي كنند اما حاال برعكس شده است، فرزندان 
ب��راي والدين خود روي ابزارهاي ش��ان قف��ل مي گذارند. 
فرزندان موبايل والدين خود را به روز رساني و كنترل مي كنند 
و تنظيمات آن را انجام مي دهند، چراكه سطح دانش فرزندان 
در حوزه فضاي مجازي به مراتب بيشتر از والدين است. در 
حال حاضر شايد تنها نقشي كه خانواده ها مي توانند داشته 
باشند، ايجاد يا دريافت زيرس��اخت هاي عمومي دريافت 
محتوا و ارتباط است. استفاده از پلت فرم هاي آناين مربوط 
به كودكان و نوجوانان كه تنظيمات كودك روي آنها به طور 
پيش فرض مستقر است و در كشورمان نيز اقداماتي در اين 
حوزه انجام شده است مي تواند براي خانواده ها مفيد باشد. 
يكي از آنها اپراتور كودك و نوجوان يا س��يم كارت كودك 
است و دوم رده بندي محتوا كه اعم از بازي هاي رايانه اي و 
رده بندي محتوا براي كودك و نوجوان است كه اين را نيز 

مركز توسعه فرهنگ و هنر در فضاي مجازي وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامي انجام داده و آن را در اختيار وزارت ارتباطات 
گذاشته و همچنين در تهيه وايت ليست يا فهرست منابع 
امن در فضاي مجازي و اينترنت ام��ن كودك و نوجوان به 
وزارت ارتباطات كمك كرده اس��ت. در عين حال افزايش 
سواد رسانه اي خانواده ها و والدين كمك مي كند استفاده 
درست كودكان از رس��انه ها و فضاي مجازي تا حد زيادي 
تقويت شود، البته بايد در نظر داشت سواد رسانه اي مفهومي 
بود كه به رسانه هاي كاس��يك مرتبط بود و سواد فضاي 
مجازي به رس��انه هاي نوين تعلق دارد، لذا مي توان گفت 
مباحث سواد رسانه اي و سواد فضاي مجازي امروز در هم 
تنيده شده است و وقتي ما صحبت از سواد رسانه اي فرزندان 
مي كنيم، در واقع به حضور آنان در فضاي مجازي اش��اره 
داريم چراكه استفاده كودكان و نوجوانان از رسانه چيزي به 
غير از حضور آنان در فضاي مجازي نيست و اساساً رسانه هاي 

آنان در فضاي مجازي است. 
توصيه ش�ما به والدين ب�راي همدلي و 
همراهي در فضاي مجازي ب�ا نوجوانان 

خود چيست؟
تجربه اي كه در طول همه سال هاي فعاليتم در حوزه فضاي 
مجازي و مواجهه با خانواده ها داشته ام اين است كه والدين 
بايد با فرزندان شان دوست و در فضاي مجازي نيز همراه آنها 
باشند. خود، كاربر اين فضا با اطاعات به روز باشند تا بتوانند 
مزايا و خطرات فضاي مجازي را به فرزندان ش��ان گوشزد 
كنند و جايگزين مناسب به آنها بدهند نه اينكه صرفاً نقش 
منع كننده و محدودكننده داشته باشند، چراكه اين نسل 
همه اطاعات خود را از فضاي مجازي دريافت مي كنند و 
فضاي مجازي براي آنان ابزار تنفس، ابزار سرگرمي و دريافت 

و انتقال اطاعات است. 
بايد بدانيم كودكان و نوجوانان ما امروز از والدين معلم قوي تري 
دارند و آن موتورهاي جست وجو است. بسياري از ما تجربه 
كرده ايم كه هنگام صحبت با فرزندمان، وقتي او به نكته اي 
برمي خورد، سريع در موتور جست وجو سؤالش را جست وجو 
و پاسخ هاي متنوع را مطالعه مي كند. كودكان ما باهوش، آگاه و 
اهل مطالعه هستند. امروز ما با كودكان و نوجواناني در حد يك 
محقق مجهز به ابزار ارتباطي طرفيم، پس نخست بايد والدين 

خودشان كاربر حرفه اي اين فضا باشند.
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88498471سبك زندگي  و خانواده

حميد هنرجو سواد يا دانش رسانه اي را براي همه گروه هاي 
س��ني يك ضرورت توصيف كرد و گفت: م��ا در زمانه اي 
هستيم كه اكثريت قريب به اتفاق بزرگساالن مان نسبت به 
سواد رسانه ای شناختي ندارند و تنها شمار محدودي نسبت 

به اين فضا دانش كافي دارند. 
هنرجو سواد رسانه اي را داراي ابعاد گسترده و در عين حال 
مهم ارزيابي كرد و ادامه داد: دانش يا سواد رسانه اي در زندگي 
امروز بشر جزو موارد بااهميت و پركاربرد است و از آنجا كه 
كش��ور ما طي 20س��ال اخير در معرض هجوم رسانه هاي 
رنگارنگ قرار گرفته است، در نتيجه امروز آشنايي با پديده ها 

و فرايندهاي اين عرصه بيش از قبل احساس مي شود. 
وي با تأكيد بر اينكه در جهان امروز مسائل در معرض تحريف 
و تغيير و تلقين رسانه اي قرار دارند، ادامه داد: همه چيز در يد 
قدرت رسانه است و همه گروه هاي سني در مواجهه با پديده ها 

متأثر از رسانه هستند. 
وي با بيان اين مطلب ك��ه در حوزه بزرگس��االن منابع و 
كتاب هاي فراواني وجود دارد، افزود: با جست وجوي آرام و 
گذرا در اينترنت هم مي توان به متن ها و سرفصل هايي رسيد 
كه ماهيت رسانه را توضيح مي دهند، به اين معني كه شايد 
منابع سواد رسانه اي براي بزرگساالن كم و محدود باشد اما 
به هر حال در دسترس است و باالخره امكان شناخت رسانه 
توسط آنها وجود دارد اما در مقابل منابع سواد رسانه ای براي 

نوجوانان و كودكان تقريباً صفر است. 
هنرجو به فقدان منابع كافي و وافي در حوزه كودك و نوجوان 
از قبيل مقاله و كتاب براي ارتقای سواد رسانه اي اشاره كرد و 
با بيان اين مطلب كه توليد منابع به خصوص كتاب ضرورتی 
قابل انكار است، توضيح داد: مراكز نشر و متوليان فرهنگ 
بايد اهميت اين موضوع را درك كنن��د چراكه در گام اول 
ما داراي كمبود منابع داخلي هس��تيم در حالي كه منابع 

خارجي تا حدي در دسترس است. 
وي به ضرورت به روزرساني منابع اشاره كرد و گفت: ماهيت 
س��واد رس��انه اي نس��بت به موقعيت اجتماعي، سياسي و 

جغرافيايي تفاوت دارد، در نتيجه نياز به منابع تازه داريم. 
هنرجو كه سابقه فعاليت در شوراي تأليف و برنامه ريزي كتب 
درس��ي را دارد، درباره گنجاندن مفاهيم سواد رسانه اي در 
كتب درس��ي نيز توضيحاتي را ارائه داد و گفت: راجع به هر 
موضوعي از فقدان مطالب در كتب درسي نظر داده مي شود 
و جاي خالي آن را در منابع درسي گوشزد مي كنند، در حالي 

كه ما بيش از اين نيازمند فعاليت هاي خاقانه هستيم. 
وي اهميت كتب درسي درباره گنجاندن موضوعات مختلف 
را غيرقابل انكار توصيف ك��رد و افزود: ه��ر چند آموزش 
موضوعات در سنين پايين ماندگارتر است اما بايد به سمت 
كار خاقانه پيش برويم و اين ام��ر صرف توقع از آموزش و 

پرورش به تنهايي عملي نخواهد بود. 

وي ضمن نقد هرگونه ارائه مطالب با محتواي تحكم و دستور 
و فرمايش براي نسل كودك و نوجوان اظهار كرد: مخاطب 
كودك و نوجوان از موارد ذكرشده گريزان است و در مقابل 
به دنبال جذابيت هاي بصري و شنيداري است، در نتيجه اين 
اشتباه است كه با نگاه دستوري موضوعي را ذيل كتاب هاي 

درسي قرار دهيم. 
هنرجو ضمن تأكيد بر ايجاد راه ها و مسيرهاي جذاب براي 
فهم سواد رسانه اي در حوزه كودك و نوجوان گفت: ما بايد 
راه هاي جذاب و مناسب براي آشنا سازي جوان و نوجوان با 

حوزه رسانه را پيدا كنيم. 
اين مؤلف اظهار كرد: اگر نگاه ما اين است كه دانش رسانه براي 
مخاطب كودك و نوجوان مهم است، بايد نگاه را از مباحث 
رسمي و محدود آموزش��ي كنوني خارج كنيم و درباره آن 
توليدات محتوايي جذاب همچون انيميشن، فيلم و نمايش 

داشته باشيم. 
وي بيان داشت: صحبت با نوجوان، زبان و دايره واژگاني خاص 

مي طلبد و مثل يك فرد معمولي نبايد آموزش ببينند. 
وي با اشاره به منابع محدود و قابل دسترس در حوزه سواد 
رسانه ای اظهار كرد: صرف نگاه به كتب آموزشي نتيجه بخش 
نيس��ت و بايد صدا وس��يما، وزارت ارشاد و س��اير نهادهاي 

فرهنگساز در اين زمينه گام بردارند. 
هنرجو كودك و نوجوان را قشري توصيف كرد كه به راحتي 
تحت تأثير افكار مختلف قرار مي گيرند و اظهار كرد: مخاطب 
نوجوان به راحتي تحت تأثير قرار مي گيرد و رسانه با اغواگري و 
تأثيرگذاري باال ارزش را براي او به ضدارزش تبديل مي كند. 
هنرجو خاقيت را گام مهمي براي آشنايي كودك و نوجوان 
در بحث سواد رس��انه اي معرفي كرد و گفت: مخاطبان به 
دسته هاي مختلفي در جامعه تقسيم مي شوند كه در دايره 
خانواده ه��م به طبقات مختلف تفكيك خواهند ش��د، اگر 
ديروز تأثيرگذاري والدين بر فرزندان 80درصد بود، امروز به 
50درصد رسيده است و روزبه روز هم كمتر مي شود. امروز پدر 

با فرزند خود هم فاصله نسلي و هم فاصله فكري دارد. 
به اعتقاد اين پژوهش��گر لزوماً هر نسلي نبايد صددرصد 
ش��بيه والدين خود باش��د و در مقابل دغدغه اصلي بايد 
تحليل مسائل باشد تا در نهايت نسل كودك و نوجوان، خود 

تصميم گيري كند. 
وي اظهار كرد: دليل فاصله والدين با فرزندان و گسست فكري 
و اعتقادي اين است كه نسل جديد يا فرزندان نيز تحليل و 

شناخت جامعي از والدين خود ندارند. 
هنرجو مسئله و دغدغه اصلي را شناخت از مسائل دانست 
و ادامه داد: اگر شناخت راجع به هر پديده و موضوعي پيش 
آيد، تصميم گيري راجع به آن راحت تر اس��ت و بس��ياري 
از موضوعات موج��ود در فضاي رس��انه به عدم ش��ناخت 

برمي گردد. 
وي تأكيد كرد: لزوماً زاويه ديد والدين و فرزندان نبايد يكسان 
باشد اما در مقابل بازشناخت و توصيف مسائل موجب حاجي 
موضوعات خواهد شد و هر دو طرف امكان دستيابي به مباني 

درست را خواهند داشت. 
هنرجو در پاسخ به سؤال »جوان« براي معرفي راهكارهاي 
ايجاد جذابيت در حوزه سواد رسانه ای اظهار كرد: در حوزه 
كتاب كودك و نوجوان تأليف بايد سبك باشد، به اين معني 
كه واژگان از نظر حجم و معنا و مفهوم قابل فهم و درك باشد، 

همچنين بايد سوژه جديد و نو ارائه داد. 
وي تأكيد كرد: كار را بايد دس��ت كاردان سپرد. امروز در 
حوزه هاي فرهنگ و هنر و رسانه شاهد سستي فعاليت ها 
هس��تيم، چنانچه بس��ياري از خروجي ها به روز نيست و 
سفارشي است چراكه بعضاً به دليل اهداف سازماني صورت 

مي گيرد كه تأثيري در مخاطب ندارد. 
هنرجو ادامه داد: كتاب رسانه سنتي ماست و بقيه رسانه هاي 
مدرن محسوب مي شوند، در حالي كه جامعه امروز كتاب 
را به عنوان رسانه نمي شناس��د. امروز دچار قحطي كتاب 
خوب و متناسب با زبان روز، براي نسلي هستيم كه به شدت 

نِت زده است. 
اين مؤلف، كتاب را رس��انه هزاره هاي گذش��ته دانست 
و خاطر نش��ان كرد: جذابيت عامل مهمي اس��ت و بايد 
مؤلفه هاي شناخته ش��ده را در قالب مناسب به نوجوان 

امروزي ارائه دهيم. 
به اعتقاد هنرجو پيدا كردن زبان مخاطب كار بزرگي است 
كه بايد به آن پرداخته شود و در اين ميدان مي توان كارهاي 

خوب و اثرگذار در حوزه رسانه انجام داد.

افزايش سواد رسانه اي مردم به ضرر رسانه هاست چراكه باعث آگاهي افراد و خانواده ها 
نس��بت به انگيزه هاي پنهان پيام رسانه اي مي شود. س��اده ترين آن اين است كه كودك 
فرق بين پيام هاي با محتواي اطالع رساني را با تبليغات تشخيص مي دهد و در نتيجه رسانه 

نمي تواند تبليغات خود را در بين برنامه ها به خورد كودكان و نوجوانان بدهد

اگر نگاه ما اين است كه دانش رسانه براي مخاطب كودك و نوجوان مهم است، بايد 
نگاه را از مباحث رسمي و محدود آموزش��ي كنوني خارج كنيم و درباره آن توليدات 

محتوايي جذاب همچون انيميشن، فيلم و نمايش داشته باشيم

امروز در حوزه هاي فرهنگ ، هنر و رسانه بسياري از خروجي ها به روز نيست 
و سفارشي است، چراكه بعضاً به دليل اهداف س��ازماني صورت مي گيرد كه 

تأثيري در مخاطب ندارد

رئيس مركز »توسعه فرهنگ و هنر در فضاي مجازي« در گفت وگو با »جوان«:

 كودكان و نوجوانان معلم قوي تري از والدين دارند
 و آن موتورهاي جست وجو است!

ارتقای سواد رسانه اي مردم به نفع رسانه ها نيست، از اين رو در برابر اين موضوع مقاومت مي كنند

 حميد هنرجو، مؤلف و پژوهشگر 
 حوزه ادبيات كودك و نوجوان مطرح كرد

 قحطي كتاب خوب
  براي نسل  ِنت زده

 منابع و كتاب هاي آموزش سواد رسانه ای 
به كودكان و نوجوانان در حد صفر است

چگونه مثل فرزندان مان به كاربر حرفه اي فضاي مجازي تبديل شويم؟

 والدين  مبتدی 
و  بچه هاي حرفه اي

در چند شماره گذشته كاشانه و همين طور ش�ماره امروز به طور ويژه به موضوع سواد رس�انه ای و چالش هاي آن 

پرداختيم. فصل مشترك گفته هاي تمام كارشناسان اين است كه والدين از سواد رسانه اي كافي برخوردار نيستند، در 

حالي كه فرزندان )كودك و نوجوان و جوان( همگي در اين عرصه حرفه اي و نيمه حرفه اي هستند، پس والدين اول بايد 

خودشان يك كاربر حرفه اي فضاي مجازي شوند تا بتوانند به دنياي فرزندان شان ورود و همراه با آنان اين جهان وسيع 

و بي درو پيكر را سير كنند. در واقع وظيفه امروز والدين، همراهي و حضور آنان در كنار بچه ها در فضاي پيچيده مجازي 

است تا به وقت خطر بتوانند از آنان صيانت كنند، چنين وظيفه اي نيز مستلزم غني شدن پدر و مادرها در سواد رسانه اي 

و مجازي است. با اين مقدمه، گفت وگو با دو تن از كارشناسان را در صفحه امروز تقديم شما والدين گرامي مي كنيم. 

نيره ساری

پرونده
خانواده و 

سواد رسانه

حميد هنرجو، مؤلف كتاب هاي كودك و نوجوان در پاس�خ به س�ؤال »ج�وان« درباره معرفي 
راهكارهاي ايجاد جذابيت در حوزه سواد رسانه ای مي گويد: در حوزه كتاب كودك و نوجوان تأليف 
بايد سبك باشد، به اين معني كه واژگان از نظر حجم، معنا و مفهوم قابل فهم و درك باشد، همچنين 
بايد سوژه جديد و نو ارائه داد. حميد هنرجو تاكنون بيش از 90عنوان كتاب در حوزه هاي شعر، 
داستان، ادبيات كودك و نوجوان، پژوهش هاي اجتماعي و ادبي منتشر كرده است. گفت وگوي 
»جوان« را با اين شاعر و نويسنده حوزه كودك و نوجوان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه مي خوانيد. 


