
تفاوت نس�ل هاي امروزي كه با فضاي 
مجازي مأنوس هس�تند با نسل ديروز 

در چيست؟
نسلي كه زندگي قبل از اينترنت را تجربه نكرده است، 
»ديجيتال برن« ناميده مي شود و بزرگ شده در فضايي 
است كه عالوه بر محيط واقعي، زندگي در فضاي مجازي 
را هم تجربه مي كند. كساني كه در فضاي عصر ديجيتال 
به دنيا نيامدند از جايي به بعد وارد اتمسفرهاي مختلف 
اينترنت می ش��وند و اين تجربه را كسب می كنند، اما 
نسل امروز تجربه زيست قبل از اينترنت را ندارند و همه 
آنچه در فضاي فناوري ارتباطات هست را جزو حيات 
خود تلقي مي كنند؛ به تعبيري اينترنت ادامه دست و 
پاي او و فضاي مجازي ادامه حس بينايي، ش��نوايي و 

درك حواس وي است. 
شاخص ترين ويژگي  نسل فضاي مجازي 

جيست؟
اينترنت كاري كرده است كه نمي توان يك ويژگي براي 
نسل فعلي قائل شد و جمع را متكثر مي كند. هويت يابي 
نسل جديد در اينترنت مثل نسل قبل نيست. كاربران در 

بسياري از موارد هويت خود را كنار كساني پيدا مي كنند كه 
فرسنگ ها با آنها فاصله دارند. هويت يابي بر مبناي عاليق 
مشتركي اتفاق مي افتد كه روي زيست آنها تأثير دارد. در 
واقع جمعيت متكثري ديده مي شود و فضاي متكثر موجود 

به آنها براي انتخاب ها هويت مجزايي مي دهد. 
شيوه درست رفتار والدين با اين نسل 

بايد چگونه باشد؟
سواد رس��انه اي مبتني بر دو رويكرد انتقادي و حمايتي 
است. در رويكرد حمايتي والدين، مربيان و جامعه حكم 
ناظر را دارن��د و كودك و نوج��وان را باي��د در برابر تمام 
خطرهاي فضاي رسانه اي حمايت كنند. نگاه تربيت كننده 
و آموزش دهنده بايد نگاهي باش��د كه كودك را به تفكر 
انتقادي وادار كند و در تفكر انتقادي فرد نسبت به همه چيز 
با نگاه انتقادي پيش  رود. خيلي از موارد وقتي به والدين 

گفته مي شود مصرف رسانه اي كودك خود را كنترل كنيد، 
وارد قالب حمايت كننده مي شوند تا مقابل همه آسيب ها 
را بگيرد، اما كسي كه تفكر انتقادي را اصل قرار مي دهد، 
معتقد است فرزند بايد خود مسير درست را پيدا كند؛ در 
مقابل فرزند را به جعبه ابزارهايي تجهيز مي كنند كه در 
مواجهه با هر مسئله اي جلو برود. پدر و مادرها بايد جعبه 
ابزار سواد رسانه  اي خود را مجهز و به  روز كنند، چراكه رفتار 
پدر و مادر براي فرزندان بازتاب مي شود و در اين  صورت، 

يك پله جلوتر از كودك و نوجوان خواهند بود. 
در اين جعبه ابزار چه مواردي بايد قرار 

داده شود؟
مس��ير اعتمادكردن بسيار مهم اس��ت. پدر مادر بايد 
بدانند كه همه موارد مصرف رسانه اي از كتاب گرفته تا 
بازي و انيميشن و... را در منابع اصلي جست وجو كنند؛ 

يعني محتواي اصلي را پيدا كنند تا ببينند دليل ايجاد 
چيس��ت و با چه ترفند و غالبي زينت داده مي شود تا 

مصرف آن صورت بگيرد. 
نكته ديگر اعتم��اد به منبع اصلي اس��ت كه پيچيدگي 
خاص خود را دارد. در هر موضوعي والدين در سه دسته 
قرارمي گيرند؛ يا اطالع��ات ندارند و عموم غيرمتخصص 
هستند و در برخي موضوعات عالقه مندي دارند و جزو آنها 
محسوب مي شوند و در برخي ديگر به صورت تخصصي 
وارد مي ش��وند. در حيطه غيرمتخص��ص و عالقه مندي 
مسير اعتماد ما از موضوعي به نام »رهبر فكري« مي گذرد. 
به طور مثال براي يافتن كالس زبان خارجي براي فرزند 
وقتي اطالعاتي نداريم جزو عموم غيرمتخصص محسوب 
می شويم و در اينجا پيداكردن فردي عالقه مند به موضوع 
مهم است. ما در بسياري از موارد به فرد غيرمتخصص نگاه 
مي كنيم، در حالي كه هميشه بايد به كساني نگاه كنيم كه 
چند پله از ما باالتر و متخصص ترند. در بسياري از جوامع 
در بحث اينترنت به سراغ افراد غيرمتخصص مي رويم كه 
اثرگذار نيستند و  بايد به سراغ كساني برويم كه چند مرحله 

از ما جلوتر هستند و اطالعات جامع تري دارند. 

در را محكم كوبيدم و  از خانه  مرضيه 
بي��رون زدم. اگ��ر مي ماندم باميري

حتماً با مامان سرخواستگاري 
كه مي خواس��ت بيايد و من 
قبولش نداشتم، حرف مان 
مي شد. فراركردن بهتر از ماندن و چانه زدن بود. مرغ 
مامان يك پا داش��ت و ان��گار م��ن در دوران قحطي 
خواستگار زندگي مي كردم و ممكن بود، اگر اين مورد 
را رد كنم، براي هميشه روي دس��ت آنها بمانم. دلم 
مي خواست درس بخوانم. از وقتي يادم مي آيد سرم در 
كتاب بود. همه مهماني مي رفتند من درس مي خواندم. 
دوس��تانم تولد مي گرفتند و من براي كنكور تست 
م��ي زدم. آنه��ا ب��راي خودش��ان الك ه��اي رنگي 
مي خريدند و من در قفسه هاي كتاب دنبال رد پاي 
دانايي بودم. احساس برايم معنايي نداشت. هر چه بود 
علم بود و منطق. از نظر من عش��ق يك دروغ محض 
بود، ي��ك قصه كه فق��ط كتاب ها را قاب��ل تحمل تر 
مي كند. مامان هم وقتي نااميد شد و ديد من دلم ُسر 
نمي خورد و دودي از من بلند نمي شود، فكر كرد بهتر 
اس��ت خودش دلم را در عمل انجام شده قرار دهد و 

عشق را دو دستي تقديمم كند. 
مي خواستم مستقل باش��م. براي خودم زندگي كنم 
و كس��ي را پايبند خودم نكنم. فك��ر مي كردم همه 
عاشق ها يك جور اسيرند كه وقتي عشق رنگ باخت 
بايد يك عمر بسوزند و به پاي انتخاب احمقانه شان 
بمانن��د، ول��ي مامان ب��زرگ نظرش فرق داش��ت و 
مي گفت: »هركسي دنبال جفت خودش مي گردد، 
س��ر مي خوري و تس��ليم  وقتش كه برس��د تو هم ٌ

سرنوشت مي شوي و پرچم س��فيد را باال مي بري.«  
اين حرف مادربزرگ به نظرم خنده دارترين استدالل 

براي توجيه عشق و ازدواج بود. 
چند روز پيش برايم از دانشگاهي بورسيه آمده بود. 
اگر مامان مي فهميد از ترس اينكه از او دور بش��وم، 
همين امش��ب من را به هر زحمتي شده پاي سفره 
عقد با خواس��تگار محبوبش مي نش��اند. بايد دنبال 
كارهايم مي رفت��م. يك مهاجرت حساب ش��ده كه 
مدت ها منتظرش بودم. بايد دور از چشم مامان پاسم 
را مي گرفتم و كم كم براي رفتن آماده اش مي كردم. 
چيزي تا پريدن نمانده ب��ود و فقط كافي بود در اين 
مدت با دل مامان راه بيايم و آرزوي عروس شدنم را 

عقب بيندازم. 
چند جا كار داشتم. كافي نت رفتم. بعد هم يكسر به 
س��فارت زدم. وقتش بود براي رفتن پول جور كنم. 

دانشگاه رفتم و ماجراي وام را پيگيري كردم. مبلغ وام 
كم بود، ولي از هيچي بهتر بود. در سالن دانشگاه بودم 
كه دوستم زنگ زد. خيلي وقت بود از او بي خبر بودم، 
وقتي فهميد خيال پريدن دارم، اصرار كرد همديگر را 

ببينيم، آن هم خيلي زود!
ميان كارهايم خالي كردن زمان براي ديدن يك دوست 
س��خت بود، ولي دور از ادب بود دعوت��ش را رد كنم. 
مخصوصاً حاال كه قرار بود ب��روم و احتماالً دلم براي 
تك تك اين قرارها تنگ مي شد. با او در يك رستوران 
سمت پونك قرار گذاشتم. كارم كه تمام شد يك راست 
به ايستگاه مترو رفتم. واگن خيلي شلوغ بود و من پاهايم 
در كفش تازه ام تاول زده بود. آدرس را پيدا كردم و به 
سمت رستوران رفتم. اگر يك دقيقه ديرتر مي رسيدم، 
زير باران تند و يكهويي موش آب كشيده مي شدم. وارد 
رستوران شدم، چش��مم را در پي دوستم چرخاندم. 

كنار پنجره نشسته و آرنجش را زير چانه اش گذاشته 
بود. مثل هميشه با نمك و سرحال بود. من را كه ديد از 
جا پريد و در آغوشم گرفت. انگار سال ها بود كه من را 
نديده. يكهو دلم خالي شد. هنوز حرفي از رفتن جدي 
نبود. من نشانه هاي دلتنگي را در خود حس مي كردم. 
شك داش��تم آدم دل كندن و غربت كشيدن باشم. از 
اينكه يك روز تنها با دوستان غريبه ام كه حتي زبان مان 
هم يكي نيست در رس��توران غذا بخوريم و خاطرات 

ايران را مرور كنيم، دلم می گرفت. 
مالقات خوب و به موقعی بود و حسابي انرژي گرفتم. 
هنوز غذايي را كه سفارش داده بوديم، نياورده بودند 
كه موبايلش زنگ خورد. با محبت و صميمي جوابش 
را داد:»جانم عزيزم.« نمي دانم او پشت خط چه گفت، 
ولي دوستم جواب داد: »شرمنده، كمي طول مي كشد. 
مي خواي بيا باال.« باز هم نمي دانم پشت خط چه گفت، 
ولي دوستم اصرار كرد. عصبي بودم. حوصله مردها را 
نداشتم. مي خواستم گپ مان دخترانه باشد. به روي 
خودم نياوردم و به حرف زدن ادامه دادم. غذا را آوردند. 
استيك پنبه اي و خوشمزه اي بود. از اينكه در انتخاب 
رستوران و نوع غذا ولخرجي كرده بود، خوشحال بودم، 
ولي چند دقيقه بعد حواسم پرت شد. يك پسر جوان 
روي صندلي دو ميز آن طرف تر پشت دوستم نشسته 
بود. معذب بودم. هرچه س��رم را به ح��رف زدن گرم 
مي كردم باز يكهو از دستم در مي رفت و مي ديدم زل  
زده ام به آن جوان بيچاره. وقتي نگاهمان با هم يكي شد، 
خجالت كشيد و سرش را پايين انداخت. بدون اينكه 
غذايش را سفارش بدهد، از پشت ميز رفت و من ته  قلبم 

دلم مي خواست يك بار ديگر او را تصادفي ببينم. 
بابت ناهار خوش��مزه دوستم تش��كر كردم و با هم از 
رستوران بيرون زديم. مي خواستم اسنپ بگيرم، ولي 
نگذاشت. اصرار كرد كه با برادرش برويم و من را تا خانه 
برس��اند. باران هنوز مي باريد و هوا براي رفتن مساعد 
نبود. ميان تعارف هايمان ماشين ترمز كرد و دوستم 
تعارف زد، بنشينم. برادرش مؤدبانه پياده شد و سالم 
كرد. خشكم زده بود، اين همان پسر بود. لبخندي روي 
لبم نشست، اما قلبم تندتند مي زد و دست هايم يخ زده 

بود. به نظرم خيلي مهربان و نجيب مي آمد. 
فكر كنم علت تندش��دن ضربانم را فهميده باش��م. 
من همان موقع در رس��توران و آنچه اتف��اق افتاده 
بود، ُس��ر خورده بودم؛ يك روز معمولي كه غافلگير 

و پاگيرم كرد. 
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88498471سبك زندگي  و خانواده

والدانه

يك روز معمولي

 تسليم 
سرنوشت

والدين جعبه ابزار رسانه اي خود را تجهيز و به  روز كنند
فاطمه بنيادي پژوهشگر ارتباطات در گفت وگو با »جوان«:

 والديني كه در تربيت فرزند تفكر انتقادي را اصل قرار مي دهند،  معتقدند فرزند بايد خود مسير درست را پيدا كند  
پس او را به جعبه ابزارهايي  تجهيز مي كنند كه در مواجهه با هر مسئله اي جلو برود

 نيره دكت�ر فاطم�ه بني�ادي، 
پژوهش�گر ارتباط�ات در ساری

گفت وگ�و ب�ا »ج�وان«، 
راهكارهاي برخورد صحيح 
والدين در عصر رسانه را با 
فرزندان تشريح كرد. به گفته وي، بالطبع عموم 
م�ردم در همه مس�ائل متخصص نيس�تند و در 
مواردي كه تخصص حرف�ه اي در زمينه اي وجود 
ندارد، بايد به سراغ افراد مسلط و كاربلدتر از خود 
برويم. وي معتقد اس�ت بايد نسل امروز را كه در 
فضاي مج�ازي هويت پي�دا مي كن�د، مجهز به 
ابزارهايي براي قرارگرفتن در اين فضا كرد و صرف 
محدودي�ت س�ازنده نخواه�د بود. مت�ن كامل 
گفت وگ�و با اي�ن پژوهش�گر در ادام�ه مي آيد. 

نس��ل امروز تجربه زيس��ت قبل از اينترنت را ندارد و همه آنچه در فضاي 
فناوري ارتباطات هست را جزو حيات خود تلقي مي كند؛ به تعبيري اينترنت 
ادامه دس��ت و پاي او و فضاي مج��ازي ادامه حس بينايي، ش��نوايي و درك 

حواس وي است 

در سالن دانشگاه بودم كه دوستم زنگ زد. خيلي وقت بود از او 
بي خبر بودم. وقتي فهميد خيال پريدن دارم اصرار كرد همديگر 

را ببينيم، آن هم خيلي زود!

سبك مراقبت

سبك يادگيری

حتماً برايتان پيش آمده است    مهسا
كه فرزندتان هن��گام عبور از  مهاجر

خيابان توجهش ب��ه متن يا 
عكس يك بيلب��ورد جلب يا 
خب��ري از راديوي ماش��ين 
پخش شود و او كنجكاوانه گوش دهد. حتي ممكن است از 
ساعت ها زماني كه صرف فضاي مجازي مي كند، زماني را 
صرف دريافت اخبار گوناگون از سراسر جهان كند و شما 
روحتان خبردار نباشد. ممكن است نوجوان شما در معرض 
تبليغات فرقه ها و آيين هاي من درآوردي قرار بگيرد و دست 
به انتخاب يا تغيير بزند. ممكن است تحت تأثير اخبار كذب 
و دس��ت به رفتارهاي ناهنجاري بزند يا حت��ي به خود و 
اطرافيانش آس��يب وارد كند و اين بدين معني است كه 
فرزند شما پيام درستي را از رسانه دريافت نكرده و دچار 
اشتباه شده است. سواد رسانه دقيقاً اينجا معنا پيدا مي كند؛ 
يعني فرزند ش��ما بتواند منابع خبري را از هم تشخيص 
بدهد، قدرت تحليل بااليي داشته باشد و بتواند اخبار جعلي 

يا واقعي را از البه الي صدها خبر تشخيص دهد. 
در دنيايي كه فضاي مجازي هر روز بيش��تر بر زندگي 
اجتماعي و روابط افراد اثر مي گذارد، بس��يار مهم است 
كه فرزندان تأثير درستي از اين پديده ارتباطي دريافت 
كنند. آنها بايد ادبيات و مهارت ورود به دنياي مجازي را 
ياد بگيرند تا بتوانند در اين جهان پروسعت از خودشان 
مراقبت كنند. بتوانند ميان ه��زاران فيلم و كليپي كه 
از منابع مختلف دريافت مي كنند، كلك هاي رسانه را 
پيدا كنند. ممكن است بخش��ي از يك عكس تقطيع 
يا با فتوشاپ دستكاري شده باشد. ممكن است بخش 
مهمي از يك گفت وگو و سخنراني حذف شده باشد كه 
بتواند به راحتي معنا و مفهوم را تغيير دهد. سواد رسانه 
كمك مي كند اين كلك ها و حقه ها را ياد بگيرند و در هر 

رسانه اي كه باشند، درست ترين را انتخاب كنند. فرض 
كنيد در يك شرايط خاص، شبكه هاي مختلف ايراني و 
خارجي دست به تحليل اتفاقات مي زنند. اصل موضوع 
يكي است، ولي هر كسي از زاويه اي به آن مي پردازد كه 
در راستاي تأمين منافعش باش��د. اين وسط مخاطب 
بيچاره سردرگم مي شود و نمي داند چه كسي راست و 

چه كسی دروغ مي گويد. 
در دو سال اخير كه با حجم انبوه اخبار كرونايي مواجه 
شديم، اهميت س��واد رس��انه بيش از هميشه پديدار 
شد. وقتي ضدواكسن ها به هر نوشته و عكسي متوسل 
مي شدند تا مردم را از طبيعي ترين حق شان دور كنند 
يا وقتي وانمود مي كردند واكسن ها مرگ آفرين است. 
وقتي عده اي مي گفتند آمار فوتي ها بيشتر از چيزي است 
كه دولت اعالم مي كند. حتي تنش كمبود موادغذايي 
و گراني اجناس كه ساخته و پرداخته اتاق فكر رسانه ها 
بود، آنها هر طور كه صالح بدانند ذه��ن مخاطب را از 
اطالعات مورد نياز پر مي كنند. كم سوادي رسانه باعث 
مي شود ما حتي زيبايي ها و توانمندي هاي كشورمان را 
نبينيم و فقط روي نقطه ضعف هايي كه برخي رسانه ها و 

شبكه ها نشان مان مي دهند، تمركز كنيم. 
در حال حاضر سواد رسانه به عنوان يك رشته  آكادميك 
در بسياري كشورها جا افتاده و هر روز بر شمار طرفداران 

اين علم در كشورهاي مختلف افزوده مي شود. 
با گسترش اين علم مي توان اميدوار بود كه باورپذيري 
شايعات و اخبار جعلي آسيب رسان به حداقل برسد و 
مخاطب باهوش و نكته س��نج، از ميان دهها خبري كه 
دريافت مي كند، درست ترين را تشخيص دهد و بازيچه  
اتاق فكر برخي رسانه ها نشود. مي توان اميد داشت كه 
مردم دل به اخبار دروغين ندهند و در پي آن، خود و حتي 

ديگران را به درد سر نيندازند.

فضاي اينترنت بسيار پيچيده   فريده 
و گس��ترده اس��ت كه براي آقابراري

دسترس��ي و به��ره وري از 
امكاناتش نياز ب��ه اطالعات 
اولي��ه، مه��م اس��ت. زماني 
اينترنت در وسعتي كم و در اختيار افراد محدودي از جامعه 
بود. اول شهرهاي بزرگ سپس شهرهاي كوچك و كم كم 
تمام نقاط ايران حتي دوردس��ت ترين روستاها از نعمت 
اينترنت برخوردار شدند. وقتي پاي اين دنياي جهاني به 
همه جا باز شد، كم كم شكل و سبك زندگي مردم تغيير 
كرد و همه چيز رو به هوشمندش��دن و ديجيتالي شدن 
پيش رفت. به عنوان مثال نوبت دكترها اينترنتي شد. ديگر 
كس��ي براي پرداخت قبوض خود در ص��ف باجه بانك 
نمي ايستد يا كسي تمام مداركش را زير بغل نمي گذارد تا 
خ��ودرو ثبت نام كن��د. نظرس��نجي هاي آنالين و حتي 
بس��ياري از دوره هاي آموزش��ي به صورت برخط برگزار 
مي شود. حاال براي استفاده از اين فرصت، الزم است افراد 
حداقل هاي كار با دنياي ديجيتال را ياد بگيرند تا به راحتي 
از پس مشكالت و نيازهاي خود برآيند. به عنوان مثال افراد 
در هر رده سني الزم است، ياد بگيرند به صورت اينترنتي 
پول جابه جا كنند. اقساط خود را آنالين پرداخت كرده و 
حتي با يك شناسه پول آب و برق ش��ان را بپردازند. الزم 
اس��ت دنياي ديجيتال و كار با گوش��ي هاي هوشمند را 

فرابگيرند. اين آموزش براي كودكان بسيار ضروري است، 
زيرا در مسير سوادآموزي شان زياد در معرض استفاده از 

ابزار هوشمند قرار مي گيرند. 
س��واد ديجيتال در واقع پيش نياز س��واد رسانه است، 
يعني براي ورود به دنياي رسانه بايد اول آداب ورود را فرا 
گرفت. با پيچ و خم و تمام ريزه كاري هاي ديجيتال آشنا 

شد و سپس پا به عرصه اينترنت گذاشت. 
در اين راستا، يونيسف )صندوق كودكان سازمان ملل 
متحد( س��واد ديجيتال را در ارتباط ك��ودكان چنين 
معني كرده است: »دانش، مهارت ها و رويكردهايي كه 
به كودكان اجازه مي دهد تا هم ايمن باش��ند و هم در 
دنيايي كه به صورت روزافزون در حال ديجيتال شدن 

است، قدرتمند شوند.«
استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك، ايجاد روابط 
با دوس��تان و اقوام، صرفه جويي در زم��ان و كم كردن 
هزينه ها در امور اقتصادي و امور خريدها بس��يار مهم 
است كه همه اين اتفاقات در سايه باالبردن سواد فناورانه 
يا ديجيتال رخ مي دهد. اگر كسي از اين سواد جا بماند، 
با توجه به گس��ترش فناوري هاي ارتباطي، براي انجام 
پيش افتاده ترين خدمات ش��هروندي خ��ود متكي به 
ديگران خواهد شد. چنين فردي بي شك يك شهروند 
ناتمام است و ش��وربختانه بايد گفت از اين شهروندان 

ناتمام كم نداريم.

آيا فرزند شما توان تشخيص محتواي درست و نادرست  رسانه ای را دارد؟

 نوجوانان سردرگم 
در برابر ميليون ها پيام راست و دروغ

سواد ديجيتال مقدمه سواد رسانه است

شهروندان ناتمام در عصر فناوري


