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 عنوان مقاله:

با تاکید برشکاف دیجیتالی بین ) ینسلبا پدیده شکاف  و مقابله یا سواد رسانهآموزش 

 (ها نسل
 حسن عالی یلیل نویسنده:

 کارشناسی ارشد جامعه شناسی
Leily.hasanali@gmail.com 

 

 

 چکیده

 عصر عنوان به ارتباطات و اطالعات ژیتکنولو پیش از بیش گسترش و ارتباطی ابزارهای همگرایی به واسطه عصر پیش روی ما

 آنها، ساختن پذیر ونفوذ مرزها شکستن درهم با جدید تکنولوژی حضور حال هر به .است گرفته نام ارتباطات و اطالعات

 نوردند درمی را حصارها براحتی امواج ها، وماهواره اینترنت حضور وبا است زده هم به را پیشین ومکانی زمانی معادالت

توجه به این امر وتاثیر روزافزون فضای الکترونیک ومجازی بر روی افراد به  با .شوند یمزندگی افراد  یها حوزهن وارد همه وشتابا

 پیش رو، های یبآسمهمترین ابزار به منظور جلوگیری از  ینبنابرا ویژه نسل جوان وبروز پدیده شکاف نسلی به عنوان پیامد آن،

 یآگاه .باشد یمپیش رو ت همه جانبه این فضا ومحیط جدید ین پدیده ومجهز بودن به شناخا یها مؤلفهوآگاهی از  شناخت

خطرات  تواند یمدارا بودن دانش کافی در مواجهه با این محیط جدید  و وشناخت وتسلط برمولفه های مهم ارتباطی وفرهنگی

یکی از راهکارهای مهم  یا رسانهپدیده سواد در این راستا  وآسیب ها وتاثیرات مخرب فضای مجازی را به حداقل برساند.

معیاری از توانایی فردی در درک مستقل  یا رسانهسواد  .باشد یم ها رسانهاز  مؤثردستیابی به دانش واطالعات پیرامون استفاده 

 یها رسانهاز آن است که افراد دررویارویی با انبوه عظیم اطالعات مخابره شده  یا رسانهاز تحصیل سواد  هدف رسانه است.

همراه  یا رسانهسواد  یلتحص دیداری وشنیداری گوناگون به عنوان مخاطبینی فعال نقش موثری را دردرک پیام داشته باشند.

ونوشته ها وشنیده ها بیاندیشد وبه نقد  ها برنامهکه با دقت به ذات  آموزد یمفرد  ینبنابرا با پیدایش تفکر انتقادی در افراد است.

پژوهش با استفاده از روش اسنادی ومطالعه ومرورمنابع موجود به بررسی وتوصیف پدیده شکاف نسلی با  یندرا زد.آنها بپردا

 .پردازد یمهه با این پدیده در مواج یا رسانهز عنصر مهم سواد تاکید برشکاف دیجیتالی بین نسل هاواستفاده ا

 

 

 .یا انهرس سواد دیجیتالی، شکاف نسلی، شکاف ،نسل :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ناپذیر است. اما فقدان نظام جذب تغییرات و بومى کردن  تغییر و تحول روزافزون زندگى اجتماعى امرى فراگیر، دائمى و اجتناب

آن، نابرابرى دسترسى به اطالعات، انجماد فکرى درباره لزوم پذیرش تغییر و تحول و بدبین بودن در خصوص مظاهر دنیاى 

ها، اختراعات و ابداعات جدید از  پیشرفت .کند ها تبدیل مى یرات گسترده و عمیق را به عامل اصلى شکاف میان نسلجدید، تغی

تر از آن آگاه  هاى جدید به فراخور عالقه و اقتضاى سنى، سریع ، زندگى اجتماعى انسان را درنوردیده، و نسلهرروزهر سو و در 

کنند. امروزه جوانان و نوجوانان، در دسترسى به اطالعات، تغییر،  ریزى مى آن پایه بر اساسشوند و دنیاى فکرى خویش را  مى

 عصا به دست باره نیدرامسائل غافل و یا  گونه نیازاشناخت و یادگیرى آن در جامعه پیشرو از سایر قشرها هستند و والدین غالبآ 

 .ساز گسست نسلى است کنند. این مهم، زمینه حرکت مى

 که زمان آن از داشت اذعان توان یم است اجتماعی تحوالت ظهور و بروز در یرگذارتأث عوامل از یکی یفنّاور ینکها به توجه با

 را اجتماعی سیستم بر حاکم ارزش و فرهنگ ،گذارد یم یرتأث جامعه ساختارهای بر و گرفته شتاب جهان در فنّاورانهرشد 

 نسلی فاصله .آید یم حساب به اندیشمندان مهم موضوعات از ها نسل ی همسئل به پرداختن ،نماید یم تحول تغییر و دستخوش

 روی بر .است بوده خود ساالن بزرگ خاطر دغدغه و نگرانی باعث جوان نسل که یطور به است داشته وجود قدیم از و همیشه

 مسئله این و است سیختهگ نظام نسلی جوان نسل :که است شده نوشته ،آمده دست به قدیم سومر تمدن از که سنگی لوح یک

 دستاوردهای دادن باد بر درصدد جوانان که بود این از سخن یشپ سال  حدود یعنی .باد دهد بر را ما تمدن که است ممکن

 از همین استفاده با نه اما دارد تاریخ در ریشه نسلی، فاصله که ینا گرفتن نظر در ( با972::982منطقی،) مرهستند. سو تمدن

 تنها نه مسئله این در نوین های یفناور و یفنّاور یرتأث که کرد خاطرنشان باید ،ها تفاوت و ها ینگران بیان صورت به بلکه واژه

 فنّاورانه تحوالت این اصلی محصول عنوان به را اینترنت توان یم .افزاید یم غفلت صورت در نیز آن برشدت بلکه است یرگذارتأث

 باعث و است نموده مهیا سنی یها رده تمام در و کشورهای مختلف برای را مجازی یدنیا در گذاشتن قدم که گرفت نظر در

 عنوان به جوانان .آید یم شمار به توسعه یها شاخص از اینترنت نفوذ ضریب امروزه یحت .است گردیده دیجیتالی محیط بروز

این  یرتأث ینتر مهم .پذیرند یمرا از این فضا  یرأثت یشترینب اینترنت، ها آن رأس و در یفنّاوراصلی این ابزارهای  کنندگان مصرف

خانواده  یها نگرش و ها باارزشمتمایز  یو فکروبه عبارتی سبک زندگی  ها یقهسل یریگ شکل مربوط به آن، یمافضا ومولفه 

. اند داشتهان خود از فرزند یمتفاوتوبه عبارتی تجربه زیسته  اند کردهبوده در فضایی متفاوت زندگی را تجربه  ها آنوالدین 

 ازپیش یشب نسلی فاصله تا شده موجب ها آن تران بزرگ و جوانان بین در مشترک سلیقه و تعامل کاهش و گرایی فردیت

 در را نسلی فاصله که آید یم به وجود جدیدی شرایط فرهنگی و اجتماعی هنجارهای و ها ارزش با تغییر و د شو نمایان

 .کند یم آشکار شتریب یفنّاور و فرهنگ شدن یجهان

 و ارتباطاتفناوری اطالعات 

 عامل یک به در جهان سرعت به اطالعات بسیار حجم تولید فرایند رونق در اطالعاتی یفنّاور با مرتبط های ییتوانا در پیشرفت

 را ای یندهفزا رشد تاطالعا انتقال ییو توانا کامپیوتر قدرت مدد به که یفنّاور .است شده یلتبد اطالعاتی جامعه در توسعه مهم

1کستلز مانوئل که یطور به، کند یم طی
 دو به یکو نزد اند ینترنتیا کاربر نفر میلیارد یک از بیش امروزه که کند یم بیان 

 .رادارند نیست برق که ییدرجاها حتی تلفن با ارتباط امکان زمین کره ساکنان دوسوم باشند یمهمراه  تلفن دارای نفر میلیارد

 شود یم یافتو در تولید انفرادی طور به اما است وسیع هرچند که آمده وجود به برقرار کردن ارتباط از جدیدی اعیاجتم شکل

 .گذارد یم وتاثیر

 و است گذارده بسیاری یرتأث امروز انسان اجتماعی زندگی تاروپود بر اینترنت شاخص بر یدتأک با ارتباطات و اطالعات فناوری

 یریگ شکل به توان یم جمله آن از که است زده رقم را نوینی تحوالت سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، یها حوزه در

 با توجه جوانان نمود اشاره ... و الکترونیک گردشگری الکترونیک، دولت الکترونیک، کلبه الکترونیک، رفتار الکترونیک، اقتصاد

 ها آن اجتماعی روابط بر مسئله این طبیعی طور به و دهد یم تشکیل را اینترنت کاربران بیشترین یازهایشانو ن سن اقتضای به

                                                           

1- Manuel Castells 
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 تحوالت ینو همچن است نموده متحولا ر ها آن زندگی های یوهش از تاثیرداشته و بسیاری کنندگان مصرف رفتارهای در عرصه

 دچار جوانان یو رفتار فرهنگی و فکری ساختار تا شده باعث و آورده پدید آنان یو اجتماع فرهنگی یها ارزش در عمیقی

 و دیجیتالی مجازی دنیای که کند یم طی شرایطی در را خود یو جوان نوجوانی دوره جدید نسل .شود بسیاری تحول و تغییر

 رفتار و کند یم فکر کامپیوترها متاثراز بنابراین و دهد یم قرار ها نشانه و ازنمادها سرشار محیطی در را او امروز زندگی شدن،

 احاطه او زندگی یها عرصه تمام بر که دهد یم قرار الشعاع تحت چنان آن را امروز جوان زندگی نمایشگر صفحات و نماید یم

 .نماید برجسته را نسلی شکاف سرعت به تواند یم که یامر .نماید یم را دعوت او و کرده

 

 شکاف دیجیتالی بر یدتأکشکاف نسلی با مفهوم شناسی 

 برخی .دهد یم رخ فرهنگی و اجتماعی یرناپذ اجتناب تغییرات تناسب به یا جامعه هر در هک است ای یدهپدشکاف نسلی 

 در اما ،دانند یم جامعه توسعه و رفت پیش برای الزم شرط بلکه بدیهی امری تنها نه را نسلی بین یها تفاوت نظران صاحب

 سنتی شبکه گوناگون یها جنبه در پیوسته غییراتت ایجاد با جوامع، این در .است دیگری گونه به وضع گذار حال در جوامع

 این ازآنجاکه .کند یم ظهور جدید نسل بین سنتی باورهای و هنجارها با متفاوت ییها ارزش مدنی، نهادهای رشد و زندگی

 ها ارزش هحوز بنابراین، ندارند، سنتی جوامع موردقبول هنجارهای با چندانی هماهنگی و یخودسازگار مختلف ابعاد در ها ارزش

 گذشته و حال میان هنجاری ارزشی شکاف هرگونه که صورت این به ؛شود یم تبدیل بحران و ثباتی یب یها کانون از یکی به

 امر این .شود یم موجب آنان میان را ژرف گسستی و دهد یم قرار مختلف یها نسل فراروی را متفاوتی نبایدهای و بایدها

 یها گروه مشروعیت و مقبولیت کاهش و شدن، اجتماعی فرایند در نارسایی هنجارها، و ها ارزش انتقال فرایند در اختالل ییدهزا

 (.979::88تاجیک،) .است ارزشی مرجع

در حوزه  نسل .دهند یماجتماعی را تشکیل  یاتح یکدیگرکه در تعامل با  است ییها و نسلاز افراد  ییها گروهجامعه متشکل از 

از حیات را  یا مرحلهکه  شود یماطالق  از افرادگروهی  به لمعارف علوم اجتماعی آمده است،اایره در د که چنان شناسی یتجمع

که دریک زمان بالنسبه  یگروه ،شوند یمفارغ التحصیل  زمان یککه در  یگروه آغاز کرده یا پایان داده باشند. یکدیگربا 

که  و فرزندانمتقابل میان دو نسل والدین  و درک یهماهنگ (.987:،یانخسارواند ) کرده ازدواجنزدیک به هم به دنیا آمده یا 

روانی جامعه  و آرامشبنیادی در کیفیت همزیستی اجتماعی  یعامل ،دهند یم یلرا تشکواحد اجتماعی یعنی خانواده  ینتر مهم

 موجب که است شده تعریف سالمند افراد و جوانان رفتار یا نگرش در اختالفی مفهوم این آکسفورد فرهنگ در .شود یممحسوب 

 ها نسل میان های نگرش و ها خصلت در گسترده اختالف را آن نیز فرهنگ وبستر و شود می یکدیگر از آنان متقابل درک نبود

 رفتاری و گرایشی، دانشی، های تفاوت معنی به را نسلی شکاف ارمکی آزاد چنین هم (.979::88 است. )معیدفر، کرده تعریف

 و فرهنگی، اجتماعی، ساختارهای از متأثر کالن های پیوستگی باوجود فرزندان و والدین قبیل از خانواده در ضرحا های نسل بین

 ارمکی، )آزاد دارد داللت ها نسل میان و ناسازگار نامتجانس های سوگیری و مطالبات، منافع، بر که کند میبیان  تاریخی

 اما ،هاست نسل استقرار خاص وضعیت نوعی باوجوداینکه .است ویژه و استثنایی بسیار موقعیتی نسلی شکاف .(972::78

 منفک یکدیگر از نسل دو چنین وضعیتی در .است نظری لحاظ به ای مسئله و تجربی لحاظ به بحرانی موقعیتی احتماالً

 گسست وضعیت این در .شود می کم بسیار ها آن رابطه در پیوستگی و افتد میاتفاق  اساسی بسیار شکافی ها آن بین ،شوند می

 (.55،تاجیک ( است ارتباطی یب همین محصول نسلی

نسلی آینه تمام نمای  یچه طبیعی، طور به دو نسل تفاوت وجود دارد. یها و خواسته ها منش ،ها ینشببه عقیده روانشناسان بین 

اجتماعی خاص –روانی  یاتوصو خص یطشرا ،ینسل هر آن نیست. یها و منش ها خصلت دهنده انعکاسو نسل قبل  یها آرمان

بینش تابلوی  ها یژگیو ،درمنش که نسل جدید، کند یم اقتضا شدن، یو صنعت تحول دارد. یو منفمثبت  یها با جنبهخود را 

بیش از  ها نسل تفاوت زندگی بشری، یها عرصهتحوالت در تمام  سرعت بهبا توجه  خصوص به تمام نمای نسل قبل نباشد.

 ،پیوندد یمتغییرات وتحوالت عظیمی که در جامعه مدرن امروز به وقوع  شتاب (.979:کاکوجویباری،د )شو یمگذشته احساس 

 یاجتماع نسل امروز با نسل پیشین به لحاظ اخالقی، یقو سالعالیق  شود یم و سببرا افزایش داده است  ها نسلبین  گسست

 و تفاوت یو فرهنگ یاجتماع که اختالف فاحش روانی، فاحشی داشته باشدوشکاف نسلی مفهومی است یها تفاوت یو فرهنگ

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

  

 

دریک  زمان همارزشی والگوهای رفتاری رامیان دو نسل  های یریگ جهت ،انتظارات ،تصورات ،باورها ،یو آگاهمعنی داردربینش 

 های یفناوراز  رییگ و بهرهناشی از شناخت  ها تفاوت یناز ا یبخش (.975:نژاد، یو قاضتوکل دهد ) یمقرار  موردتوجهجامعه 

از  یریگ و بهرهتفاوت در دسترسی  ینهم است. در اختیار همگان نبوده یریو فراگبا این وسعت  درگذشتهنوین است که 

 .کند یممطرح  ها نسل یندر باست که بحث شکاف دیجیتالی را  یو ارتباطاطالعاتی  های یفناور

در  عمیقی تحول نوین ارتباطی، های یوهو شن در قالب ابزارها عینی آ و مظاهر و ارتباطاتشگرف فناوری اطالعات  های یشرفتپ

دستاوردهای حاصل  یریکارگ بهکه  هرچند افراد ایجاد کرده است. روزمره های یتو فعالسطوح زندگی مختلف زندگی اجتماعی 

این پدیده نوین وبه تبع آن رواج  مختلف جامعه به و اقشاروعالقمندی آحاد  ییآشنا فناوری در جامعه امروز انکارناپذیر است،

 جامعه به دالیل مختلف یکسان نخواهد بود. یها گروهرمیان د ها آناستفاده از 

دسترسی به  یها فرصترابطه با جغرافیایی در  یو نواحتجاری  یها بخش ،ها خانواده شکاف دیجیتالی به شکاف میان افراد،

با  امروزه .patricia,2003)کند ) یممختلفی اشاره  های یتفعالز اینترنت برای ا ها آن و استفاده و ارتباطاتوری اطالعات فنا

واحد  ینتر و کوچککه اولین  خانواده زندگی اجتماعی، یها جنبهمختلف در تمام  های یفناور آور سرسامتوجه به گسترش 

و وری اطالعات انس والفت با مظاهر فنا رازنظ یزنمحیط خانواده  در پذیرفته است. یرتأثها  یفناور ینا ازاجتماعی است نیز 

به میزان متفاوتی  ها نسلارتباطی جدید در بین  های یفناور رسد یمبه نظر  درمجموع وجود دارد. ییها تفاوت ارتباطات

ن سال کمتری 57افراد باالی  9777در سال  متحده یاالتابنا برگزارش اراده بازرگانی  که چنان ،گیرد یمقرار  مورداستفاده

گزارش جکسون  به .(kolodinsky crawell,and rowe 2002) .اند داشتهسنی  یها گروهاستفاده از اینترنت در مقایسه با 

 85تا  57میانساالن  و استفاده شده خارججدید از انحصار جوانان  یها رسانه بعد از گذشت یک دهه استفاده، 97:7در سال 

در  یو ارتباطنوین اطالعاتی  های یفناورحال جوانان از  ینباا .(Jackson,2010است )داشته  ای سابقه یبرشد  ینترنتاشال از 

 .(junco and cotton 2011کنند ) یممتفاوت از نسل پیشین استفاده  ای یوهشسطحی باالتر وبه 

 

 دیجیتالی و شکافدر حوزه شکاف نسلی  پردازان یهآراء نظربررسی 

 نسلی شکاف موضوع در بوردیو و گیدنز اینگلهارت، ،یدمارگارتم دورکیم، امیل نهایم،ما کارل نظیر مختلفی پردازان یهنظر

 گرفته کار به نظری چارچوب در موردمطالعه جمعیت و موضوع با متناسب نظریات این از تعدادی .اند کرده ارائه هایی یهنظر

9یدمارگارتم کرده، بحث نسلی شکاف درباره که افرادی اولین از .شدند
 287: دهۀ دانشجویی یها جنبش بررسی با او .است 

 و قبل متولدین بین نسلی فاصلۀ وجود جوانان، یضد فرهنگ و غیرمتعارف رفتارهای علت که نمود عنوان غربی درکشورهای

 پیش دنیای با کامالً که کنند یم زندگی دنیایی در دوم جهانی جنگ از پس متولدین یدنظرم به .است دوم جهانی از جنگ بعد

 و فضاپیما کامپیوتر، ماهواره، تلویزیون، فضاپیما، اتم، بمب بدون جهانی در جنگ از پیش نسل چراکه است جنگ متفاوت از

 دلیل این به .کنند درک را جدید نسل تجربۀ توانند ینم دلیل همین به اندو شده بزرگ ... و المللی ینب جمعی یها رسانه

 نقاط سایر و غربی کشورهای در دوم جهانی جنگ از بعد و قبل نسل بین عمیق سلین فاصلۀ یک وجود معتقد به یدمارگارتم

 نسل آن در که یا جامعهحالت اول  .دارد وجود نسل دو بین رابطۀ در جامعه نوع سه یدنظرم به (.979: ،یپناه (جهان است

 جوامعی در دوم حالت .شود یم منتقل بعد نسل به تغییر بدون قبل یها نسلفرهنگ  و است قبل نسل رو دنباله کامالً جدید

 الگوی تواند ینم گذشته نسل دیگر که شوند یم دگرگون طوری شرایط اجتماعی و شوند یم تحول و تغییر دچار که است

 قبل فرهنگ و گیرد یم صورت ناقص بسیار بعد نسل به قبل از نسل فرهنگی انتقال .باشد بعد نسل زندگی برای مناسبی

 .دهند یم قرار خود زندگی الگوی را خود نسل هم اعضای جدید دیگر نسل بنابراین .باشد بعد نسل نیازهای ویپاسخگ تواند ینم

 شهر، به روستاییان مهاجرت مانند شرایطی در بلکه افتد ینماتفاق  جوامع شدن صنعتی با تنها وضعی چنین است معتقد یدم

 های یدگرگون جامعه در که است وضعیتی سوم حالت .دهد یم رخ زنی جدید دین به آوری یرو و اجتماعی یها انقالب وقوع

 بر را خود قدیمی هنجارهای و ها ارزش خود، تداوم حیات برای شود یم ناچار قبل نسل که طوری دهد یم روی شدیدی بسیار
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 وارد باید و دندار مشخصی الگوی نیز جدید نسل .زند ب مجدد شدن اجتماعی به دست و کند اصالح بعد نسل فرهنگ اساس

 است، نوع این از دوم جهانی جنگ از و بعد قبل نسل دو بین نسلی فاصلۀ که کند یم ادعا مید .شود نامعلوم و مبهم دنیایی

 دهد یم نشان یدمارگارتم نظریات بر یتأمل (.979: ،یپناه (بود نکرده تجربه را تغییر همه ینا یک یچه قبل یها نسل چراکه

 برای را مشابهی یبند دسته توان یمو  است دادن رخ حال در نیز ما جامعۀ در حاضر حال در نسل ود میان ها تفاوت این

 جنگ ماست، جامعۀ در این تغییرات پیدایش عامل آنچه که تفاوت این با .کرد ذکر نیز ما امروز فرزندان و والدین یها نسل

 ارتباطی ابزارهای و بوده است شکاف یا فاصله این پیدایش اصلی عامل ارتباطاتی انقالب رسد یم نظر به بلکه نیست جهانی

 آورده قبل پدید نسل به نسبت جدید نسل در را تحوالتی و تغییر چنین ... و همراه تلفن و اینترنت و ماهواره نظیر جدید

 .است

9اینگلهارت نسلی شکاف ینۀدرزم مطرح پردازان یهنظر دیگر زا
 را مختلف جوامع گیفرهن چند یها داده اینگلهارت .است 

 نسلی از که است روندی ارزشی تغییر گوید یم وی .است نموده تحلیل سن و نسل آثار به توجه با را ها آن و نموده یآور جمع

 یها ارزش دودسته به ها ارزش بندی یمتقس ضمن اینگلهارت دیگر. سال به سالی از مداوم طور به نه ،دهد یم رخ نسل دیگر به

 :است استوار اساسی فرض دو بر پسامادی -مادی نظریۀ که است معتقد پسامادی و مادی

 ارزش بیشترین شخص که نحوی به است، اش اقتصادی اجتماعی محیط بازتاب فرد اولویت آن در که کمیابی فرضیۀ -:

 .است کم نسبتاً ها آن عرضۀ که دهد می چیزهایی آن را به ذهنی

 بلوغ از قبل های سال در حاکم اوضاع بازتاب زیادی حد تا شخص یاصل های ارزش آن در که شدن اجتماعی فرضیۀ -9

 (.:98::89،اینگلهارت (وی است

 فرضیۀ که یدرحال :آورند یم پدید را ها ارزش دگرگونی به مربوط های بینی یشپ از ای یوستهپ هم به مجموعۀ باهم فرضیه دو این

شدن  اجتماعی فرضیۀ ،انجامد یم یفرا ماد یها ارزش گسترش به اقتصادی شکوفایی و رونق که دارد این بر داللت کمیابی

اساسی  دگرگونی برعکس، .کند ینم تغییر شبه یک کدام یچه جامعه یک یها ارزش و فردی یها ارزش که است این مبین

 نسل یک که آید یم پدید وقتی وسیع مقیاس در دگرگونی این .دهد یم روی نامرئی طرزی به بیشتر و یجتدر به ها ارزش

 حضور خود کار در اینگلهارت اساس همین . برشود یم جامعه یک سال بزرگ جمعیت در تر مسن نسل جانشین تر جوان

 وی .داند یم نظام برای پیامدهایی همین ترتیب به و فردی سطح در تغییرات باعث را نظام سطح در تغییرات از یا مجموعه

 سطح افزایش جمعیت، از تری یعوسنسبت  به طبیعی نیازهای ارضاء اوری،فن و اقتصادی توسعۀ را سیستم سطح در تغییرات

 افزایش و جمعی یها رسانه نفوذ جمعی، ارتباطات گسترش و جنگ فقدان مثل سنی یها گروه متفاوت تجارب تحصیالت،

 (.55،همان (داند یم جغرافیایی تحرک

 عوامل از که است شده جدیدتری فاز وارد قضیه این 287: از و پرداختند ها نسل مطالعه به میالدی 297: دهه از غربی جوامع

 که نیز ایران جامعه در .گرفت نظر در را فنّاورانه فزاینده رشد توان یم یافته توسعه یکشورها در نسل یافتن مطالعه اهمیت

 به حرکت نیز ایران .کند یم کمک بیشتر فاصله و تفاوت ایجاد به شرایط همین و کند یم طی را به مدرن سنتی از گذار مرحله

 تعبیر به .است شده بنیادی تغییرات دچار کشور اجتماعی نظام یجتدر به و است داده یجا بلندمدت برنامه در را توسعه سمت

 (.88::988:)رفیع پور،باشد یم یریگ شکل حال در آرامی انقالب ،اینگلهارت

 مکانی و زمانی معادالت و شده شکسته -درهم جغرافیایی مرزهای فرهنگ و یفنّاور شدن یجهان و اینترنت حضور با بنابراین

 معمول مسائل از جدا جامعه، هر در جدید نسل تا شود یم موجب ها فاصله فشردگی که است خورده برهم چنان آنگذشته 

 قرار متنوعی و مختلف یها فرهنگ و هنجارها و ها ارزش معرض در امواج طریق از خود محیطی و شرایط روحیات با مرتبط

 .شود خود از قبل نسل از گرفتن فاصله ساز سبب تواند یم امر این و بگیرد

عمیقی در  تحول نوین ارتباطی، های یوهو شن در قالب ابزارها آعینی  و مظاهر و ارتباطاتشگرف فناوری اطالعات  های یشرفتپ

دستاوردهای حاصل  یریکارگ بهکه  هرچند کرده است.افراد ایجاد  روزمره های یتو فعالسطوح زندگی مختلف زندگی اجتماعی 
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به تبع آن رواج مختلف جامعه به این پدیده نوین و و اقشاروعالقمندی آحاد  ییآشنا فناوری در جامعه امروز انکارناپذیر است،

 ه دالیل مختلف یکسان نخواهد بود.جامعه ب یها گروهرمیان استفاده از آنهاد

در محیط خانواده در  تعارض ،ها آنگفته  به .کنند یماشاره  در خانوادهر رابطه با شکاف دیجیتالی به نکته جالبی د 4زور وزور

در این  ها آنفرزندان  که یدرحال جهان دیجیتالی امروز هستند، مهاجران که والدین، شود یمبیشتر موارد ناشی از این امر ناشی 

شدن  دار و خدشهبیشتر منجر به تعارضات مستمر در درون خانواده  دیجیتالی شکاف .شوند یممحسوب  یبوم دنیای دیجیتال،

و  و ارتباطاتاطالعات  یفناورنسل جوان به مظاهر  یفتگیش(.zur and zur,2010شود ) یم ینوالدو  ارتباط میان فرزندان

گسترده به  یدسترس .شود یمدر همه جوامع به نحو محسوسی مشاهده  یشوب کم ها یفناوراین  ها از آنگسترده  استفاده

 یبرخ .(Decker,2010شود ) یمتفاوت اصلی نسل امروز با نسل بیست سال گذشته قلمداد  عنوان به امروزه فناوری اطالعات،

 Ari,Uchendi and Atseye 2007,Sokerاند ) دانستهشکاف دیجیتالی را عامل سن  یها جنبهیکی از  ها پژوهش

 افراد است؛ ای یانهرا های یتفعالتفاوت سنی در میزان  مؤثرر حاکی از نقش دیگ یها پژوهشبرخی  های یافته(.2005

 Coulson 2000,White andترهاست ) جوانوعالقمندی به رایانه کمتر از  دانش ،تر مسنکه در افراد  ترتیب ینا به

Weatherall 2000.) 

 در نهادهای اجتماعی مختلف، و ارتباطاتطالعات وری ااز فنا یریگ بهره در این زمینه، شده انجام یها پژوهشبا توجه به 

اد جامعه از این قاعده نه ینتر مهمو  اولین عنوان بهاست که خانواده  یهیبد .دهد یمنشان  و حالرادرنسل گذشته  ییها تفاوت

 اثراتدرجهت شناخت  تواند یم و ارتباطاتوری اطالعات ی بین نسلی در رابطه با فناها تفاوتآگاهی از  ینبنابرا ت.مستثنی نیس

 و شکاف و ارتباطاتتوجه به اهمیت مبحث فناوری اطالعات  با باشد. مؤثرگامی  و فرزندانفناوری در روابط بین میان والدین 

آن در  و نقشمورد فضای سایبری  ( در:97:دوران )مانند پژوهش  ها پژوهشاین زمینه برخی  در ،ها نسلدیجیتالی بین 

بررسی شکاف  اما است، شده انجامخانواده  یها ارزشاستفاده از اینترنت بر  ینه( درزم979:) یجوادوهش هویت اجتماعی وپژ

 است. نشده انجاممنسجم  صورت بهدیگری  پژوهشدر  تاکنون آن،اهمیت  باوجود ها نسلدیجیتالی بین 

معرفی  ضمن این پژوهش، در است. قرارگرفته ( موردپژوهش:97:دوران )تاثیرفضای سایبرنتیک برهویت اجتماعی توسط 

هویت در دو  بحث شدن جوامع، یا و شبکهپرشتاب اینترنت  گسترش اطالعاتی،–نوپدید ارتباطی  های یفناوروجوه اجتماعی 

با انجام یک  ینهمچن پژوهشگر بیان گردیده است. و روانشناسانجامعه شناسان  و نظرات شده یبررسرویکرد مدرن وپسامدرن 

نفر از دانشجویان  985 دابر روی تعد و جامعه همساالن نواده،سایبرنتیک در سه سطح خا یرتأث یبررس هدفباپژوهش میدانی 

 شده اشارهاز سه سطح  یک یچهدانشگاه تهران به این نتیجه رسیده است که تجربه فضای سایبرنتیک با هویت اجتماعی در 

 وجود ندارد. داری یمعنرابطه 

 یها بر ارزشاستفاده از اینترنت وتاثیرآن  و نوعبررسی میزان "خود با عنوان  ارشدکارشناسی  نامه یانپا( در 979:) یجواد

 جمعی، ارتباطاتاز نظریات  با استفادهاینترنت را  یرتأث ،79مشهد درسال  9خانواده در بین دانش آموزان دبیرستانی ناحیه 

 یها گروهاز  و استفاده یا خوشه یریگ نمونه ازبا استفاده  یو .دادقرار موردسنجشنیازها  یهو نظرارتباطی  کنش ،ها گروه یاییپو

نمود وبه این نتیجه  استفاده مختلف اینترنتی است، های یطمحاز متغیرهای اینترنتی که مربوط به استفاده از  یشو آزماکنترل 

و دقیقه در هفته  427اده از اینترنت استف یانگینم .کنند یمدرصد دانش آموزان در آن سال از اینترنت استفاده  45رسید که 

 یرتأث این پژوهش، های یافته اساس بر دقیقه در هفته است. 98:چت با  یزانم میانگین از انواع استفاده از اینترنت، یشترینب

 زندگی خانواده ده درصد بوده است. یها ارزشدرصد وبر  95سنتی خانواده  یها ارزشاینترنتی بر  هایمتغیر

 .قرارگرفت موردمطالعه( 978:بالش ) توسط بر شکاف نگرش اخالقی بین نسلی، ارتباطاتفناوری اطالعات  یریارگک به یرتأث

وپرورش  آموزش 5: و 4و  9هنمایی پسرانه مناطق هدفمند وغیر تصادفی از دانش آموزان مدارس را یا نمونه پژوهش، جامعه

این پژوهش که با استفاده از  های یافته ر خانواده همراه با پدرشان بود.نفر از پسران تک فرزند د 77:شهر تهران به تعداد کل 

مورد نظر در فناوری اطالعات وارتباطات برشکاف نگرش اخالقی بین نسلی  یها شاخصداد که  نشان پرسشنامه انجام گرفت،
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نوجوان به بررسی  95:و لدین نفر از وا 55با  ییها مصاحبهدر یک پزوهش کیفی وبا انجام  کالرک پدران وپسران موثزند.

پژوهش وی نشان داد که  های یافته اطالعات وارتباطات پرداخت. های یفناورراهبردهای والدین در رابطه با استفاده از جوانان از 

 این حال در با است، تر یقعم ها نسلدیجیتالی بین  شکاف هستند، تری یفضعکه از نظر اقتصادی در موقعیت  ییها خانوادهدر 

حاصل از  یها چالشومطلوبی با  مؤثربه نحو  توانند یمنیز والدین وفرزندان با بکارگیری راهبردهای مناسب  ها خانوادهاین 

وابسته به سن در پذیرش  یها تفاوتودیگران در پژوهشی در زمینه  چاتگ .(Clarck,2009) یایندبشکاف دیجیتالی کنار 

که میان سن وخودکفایی در استفاده از اینترنت رابطه معنی دار  اند یدهرساین نتیجه  واستفاده ازشبکه های مجازی اینترنتی به

وس معک رابطه بین سن وتصوری که ازکیفیت جوامع مجازی موجود در اینترنت وجود دارد، ینهمچن ومعکوس وجود دارد.

 .(Chung et al,2010) یدگردومعنی داری مشاهده 

 

 5یا رسانهسواد 

چه در  شود یمزندگی عموم در آن عرصه متجلی  مسائلکه روز به روز بیشتر  آورند یمفراهم  یا عرصهیا  موقعیت ها رسانه

، چه به معنی هنر و اشکال نمادین و چه اند فرهنگاغلب جایگاه بروز تحول در  ها رسانهسطح ملی و چه در سطح بین المللی. 

ا. هم چنین به منبع غالب تعاریف و تصاویر واقعیت اجتماعی در نزد زندگی و هنجاره های یوهشدر معنای مدها، خلق و خوها، 

ارزشی و هنجاری خود را به صورتی  های یداور ها آن. اند شدهو جوامع، بصورت دسته جمعی تبدیل  ها گروهافراد و هم چنین 

ارهای تکنولوژیکی برای انتشار پیام ابز ها رسانه .کنند یمسرگرم کننده بیان  یها برنامهغیر قابل تفکیک و مخلوط با اخبار و 

، فیلم، تلویزیون، اینترنت( ها یدرادیو، سی ) یکیالکترون، کتب، مجالت( یا ها )روزنامه یچاپ یها رسانههستندو معموالً هم به 

د مخاطبان غیر جمعی. این تفاوت ربط چندانی به تعدا یها رسانهجمعی و  یها رسانه. دو نوع رسانه وجود دارد: شوند یمتقسیم 

. عالوه بر این با نوع تجربه مخاطبان در هنگام دریافت پیام هم کنند یمندارد. اگرچه اغلب مردم جمع را به این شیوه تعریف 

پیش این مالک اصلی برای تعریف مخاطبان جمعی بوده است. در مقابل جمع با انگیزه های  ها مدتربطی ندارد. اگرچه از 

ابت برای ه اش عادت دادن مخاطبان به روشی ثای رسانه جمعی است که قصد اصلی فرستند فرستنده مرتبط است. رسانه

عرضه محتوا باشد؛ یعنی رسانه های جمعی چندان تمایل ندارند که مردم را به قرار گرفتن در معرض پیام هایشان ترغیب کنند 

های  رسانه .)7: 9775پاتر، باشند )عرض پیام ها بلکه بیشتر مایلند آن ها را در موقعیتی قرار دهند که بطور معمول در م

جمعی یک صنعت رو به رشد و در حال تحول اند که تأمین کننده اشتغال، تولید کننده کاال و خدمات و تغذیه کننده سایر 

ن نهاد را این رسانه ها در عین حال خود به نهادی تبدیل شده اند با قواعد و هنجارهای خاص خود که ای .صنایع مرتبط هستند

اذهان  در .به جامعه و سایر نهاد های اجتماعی پیوند می دهد. پس این نهاد نیز به نوبه خود توسط جامعه تنظیم می شود

با رسانه های چاپی بیشترین ارتباط را دارد. عده ای دیگر در مورد رسانه هایی مانند فیلم و « سواد»بسیاری از افراد، واژه 

 .استفاده کرده اند« سواد کامپیوتری»استفاده می کنند. نویسندگان دیگری هم از اصطالح « اد بصریسو»تلویزیون از اصطالح 

، سواد رسانه ای را می 8عقیده مساریس به .نیستند و صرفاً اجزای سازنده آنند« سواد رسانه ای»اما هیچکدام از این ها معادل 

جامعه تعریف کرد. در شرایط آرمانی، این دانش باید دربرگیرنده توان دانش پیرامون چگونگی عملکرد رسانه های جمعی در 

آن ها، یعنی قواعد بازنمایی و راهبردهای « زبان»همه ابعاد کاری رسانه ها باشد: بنیادهای اقتصادی آن ها و مهمتر از همه، 

ای یک فهرست  سواد رسانه همان(.) یجمعبالغی تبلیغات، برنامه های تلویزیونی، فیلم و دیگر صورت های محتوایی رسانه های 

از معیارهایی است که مردم را قادر به تحلیل، ارزیابی و ایجاد پیام در برابر پهنای متغیر اشکال، انواع و سبک های رسانه ها می 

وال کند تا س مردم را تشویق می (پایه ای _اغلب در مدلی وابسته به آموزش و پرورش تحقیقی) یاسازد. آموزش سواد رسانه 

کنند، می شنوند و می خوانند، بپرسند. همچنین ابزارها را برای اینکه مردم به طور انتقادی پیام  هایی درباره ی آنچه تماشا می

ها را تحلیل کنند، بهبود می بخشد و مهارت های خالقانه ی خوانندگان در ساختن پیام های رسانه شان و انتشار تجربه شان 
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یک فهم آگاهانه و انتقادی از رسانه جمعی است که شامل تکنیک ها، »رت دیگر سواد رسانه ای را توسعه می دهد. به عبا

تکنولوژی ها و نهادهای درگیر در تولید رسانه ها می شود و قادر به تجزیه و تحلیل انتقادی پیام های رسانه ای و تشخیص و 

توانایی دستیابی، »ارشناسان ارتباطات، سواد رسانه ای به نظر ک .شناخت نقش مخاطبان در ساختن معانی از این پیام هاست

(. به نظر آنان فرد واجد این 99ا : 975:سپاسگر،)«تجزیه و تحلیل، نقد، ارزیابی و ایجاد ارتباط به گونه های مختلف است

مهارت می تواند درباره آنچه در کتاب، روزنامه، مجله، تلویزیون، رادیو، فیلم، موسیقی، تبلیغات، بازی های ویدئویی، اینترنت و... 

های رسانه ای مقوله ایست که سعی می کند درکی عمیق و منتقدانه از پیام  سواد .می بیند، می خواند و می شنود، فکر کند

 (.977:::8علوی،هاست )وسایل ارتباط جمعی ایجاد کند و هدف از آن افزایش و تقویت اندیشه انتقادی با استفاده از رسانه 

سواد رسانه ای، توانایی وارسی و تحلیل از میان پیام هایی است که روزانه به ما اطالع می دهند، سرگرم می کنند و می 

جب می شود مهارت های تفکر انتقادی، همه ی رسانه ها را در بر بگیرد. همچنین سواد فروشند. یک نوع توانایی است که مو

رسانه ای درباره ی پرسیدن سوال هایی مربوط به آنچه که وجود دارد و توجه به آنچه که نیست، می باشد. به عبارتی نوعی 

زه، پول، ارزش ها و مالکیت( و آگاه شویم چطور غریزه است؛ اینکه بپرسیم چه دروغی پشت تولیدات رسانه ها نهفته است )انگی

این عوامل تاثیرگذارند. از نظر بعضی کارشناسان، سواد رسانه ای به معنای فراگیری چگونگی تولید پیام با استفاده از رسانه 

 (.995: 975:سپاسگر، است )های چاپی، سمعی و بصری و... 

 اصول و مفاهیم سواد رسانه ای

 :پایه و مفاهیمی استوار است که فهم آنها را اجتناب ناپذیر می کند. این اصول عبارتند ازسواد رسانه ای بر 

مفهوم نشان می دهد رسانه ها با دقت ماهرانه ای به ارائه ی برداشت هایی می پردازند که  نیا .رسانه ها سازه ای هستند-:

تدوین، انتخاب و طراحی می شوند. آن ها دنیایی را به ما عوامل معینی را انعکاس دهند. همه ی رسانه ها با دقت، گردآوری، 

در واقع در روزگار واقعیت مجازی و   نشان می دهند که اگر چه حقیقی به نظر می رسد، اما از یک نگاه گزینش شده است.

 .شبیه سازی کامپیوتری، دیدن عین باور کردن نیست

شیوه ی ارائه ی وقایع به وسیله ی رسانه ها با شیوه ی درک مخاطبان یعنی میان  .رسانه ها واقعیت را بازسازی می کنند -9

رسانه ها رابطه ی معناداری وجود دارد. هنگامی که ما درک مستقیم و عینی از فرد، مؤسسه، موضوع، شخص یا مکان ارائه شده 

 .(27: 975:نقل از قاسمی، به 7:: 982:داین، کانسیبود )ین درک، رسانه ها خواهند در رسانه نداشته باشیم، واسطه ا

اغلب مخاطبان مطابق با نیازها، خوشی ها، سختی های  .مخاطبان مفهوم مورد نظر خودشان را از رسانه ها می گیرند --9

نگرش های نژادی و جنسیتی، پیشینه خانوادگی و فرهنگی و بسیاری از چیزهای دیگربا دیگران تعامل برقرار می   روزمره،

که گروه های قومی متفاوت پس از مواجهه با محتوای رسانه ای یکسان، اجزای متفاوتی از آن را   ت استکنند. به همین عل

 .انتخاب، رد، حفظ و درک می کنند

هر نوع درک واقعیت از محتوای رسانه ها را نمی توان از زمینه اقتصادی و  امروزه .محصوالت رسانه ای اهداف تجاری دارند -4

بنیانگذاران مکتب فرانکفورت، مارکوزه، هابرماس( معتقدند )ک صنعت جدا کرد. تا جایی که عده ای ضرورت های مالی محر

مده است. قاسمی معتقد است که در اینجاست که بحث مالکیت و آرسانه به عنوان ابزاری در انحصار نظام سود و سرمایه در 

ای قرار می گیرد تا از آن رهگذر میزان و چگونگی نفوذ  کنترل از مهمترین موضوعات اساسی است که مورد توجه سواد رسانه

 .مالحظات تجاری بر محتوا، روش و پخش پیام ها نزد مخاطبان روشن شود
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تولیدات رسانه ای تا اندازه زیادی تبلیغاتی هستند زیرا آن ها  تمام .رسانه ها پیام های ایدئولوژیکی و ارزشی را در بردارند-5

گی را نشان می دهند. به عقیده سایزر تلویزیون بزرگترین نظام آموزشی و شکل دهنده اصلی ارزش ها و روش های زند

امیرانتخابی و است )فرهنگی تبدیل شده است و درک آنچه این رسانه آموزش می دهد، نکته محوری در سواد رسانه ای 

وژیکی، از قبیل؛ نحوه درست زندگی کردن، (. روند کلی رسانه ها، مستقیم یا غیر مستقیم پیام های ایدئول89: 978:رجبی،

 .مصرف گرایی، نقش های جنسیتی، مسئولیت پذیری و... است

ها بر مسائل سیاسی و تغییرات اجتماعی تأثیر زیادی دارند. این اصل به بررسی  رسانه .رسانه ها بار سیاسی و اجتماعی دارند-8

د و این که در عصر مصرف و مادی گری، تربیت معنوی فرزندان را چگونه رابطه میان تصویر و تأثیر، محتوا و پیامدها می پرداز

بر عهده بگیریم. هم چنین این اصل مربوط به نحوه نمایش و شکل دادن، بازتاب و تقویت واقعیت توسط رسانه ها و یا مربوط 

معه ما در این تصویر جایی ندارند به درک این که چه کسی یا چه چیزی تصویر شده است و این که کدام گروه ها و افراد در جا

های دولت که منجر به ثبات  تعادل در کار ویژه جادیا (.978::89امیر انتخابی و رجبی، باشد )و به آن ها نپرداخته ایم، می 

می شود، همچنین تأمین منافع دولت های صاحب سلطه، کارکرد ابزاری رسانه ها در جلب عقاید عمومی،   سیاسی بیشتر

ذهنی و هشیاری بسته بندی شده، تقویت و تحکیم وضع موجود، صنعت نظر سنجی، سنجش و ساخت عقاید، از  دستکاری

 .)به نقل از قاسمی 988:::7شیلر،است )کارکردهای رسانه ای 

اصل ما را قادر به درک ویژگی ها و مشخصات منحصر به فرد  نیا .هر رسانه شکل زیبایی شناختی منحصر به فردی دارد-8 

(. از سوی دیگرتکثر رسانه 27: 982:بلیغ، ) میکنرسانه می سازد تا بتوانیم نحوه ارتباط شکل و محتوا را جستجو و درک  هر

ای موجب افزایش توانایی شهروندان جامعه برای مشارکت در زندگی سیاسی شده است. به عالوه می توانند در انتخاب یک 

 .درهبر ملی نیز تأثیر قابل توجهی داشته باشن

 

 اهداف سواد رسانه ای

کارشناسان، مهم ترین اهداف سواد رسانه ای را رشد و گسترش تفکر انتقادی و دادن قدرت کنترل به افراد در استفاده از برنامه 

های رسانه می دانند و فهم و تفسیر صحیح پیام های رسانه ای و تجزیه و تحلیل آن ها و آماده سازی افراد برای زندگی در 

دموکراتیک در اولویت های بعدی )دوم و سوم( می دانند و کمترین توجه به سواد رسانه ای را یادگیری درباره تاریخ  جوامع

رسانه می دانند. هدف سواد رسانه ای را هوشیار کردن، اختیار بخشی و آزاد سازی مخاطب نیز ذکر کرده اند. یکی از پیامدهای 

باال رفتن سطح آگاهی است که می تواند منجر به ایجاد ارتباطات اجتماعی سالم تر تحلیل و درک صحیح پیام های رسانه ای، 

با رسانه ها و تقویت ساختارهای دموکراتیک جامعه گردد و شهروندان می توانند از این طریق به مشروع سازی گزینه های 

یجاد تغییرات اجتماعی مثبت فعالیت کند و سالم تر در رسانه کمک نمایند؛ چرا که یک شهروند فعال و باسواد می تواند در ا

کلی  طوربه  .)4ا : 978:صالحی امیری و رجبی، نباشد )عکس العمل خود را در برابر رسانه ها اعالم نماید و تنها بیننده صرف 

 هدف از سواد رسانه ای این است که به مردم کمک کند تا به جای آن که مصرف کنندگانی فرهیخته باشند، شهروندانی

بنابراین به دنبال راهی در جهت گسترش مردم ساالری در جامعه ایست که مفهوم مردم ساالری در آن جامعه  .فرهیخته شوند

بطور مبسوط، تعریف و نوشته شده باشد. در واقع کانال های ارتباط جمعی، دو جنبه متفاوت دارند. آن ها یک ورودی متغیر 

گیری سیاست خارجی را تحت نفوذ قرار می دهند و همزمان به محیط رسانه به  دارند که بدین وسیله حتی فرآیند تصمیم

از این نظر سخنگوی کار دولت هاست که رهبران را وادار می « وسیله پخش»مثابه یک خروجی، خدمت رسانی می کنند. یک 

ی رسانه، اهمیتی دوچندان می کند تا تصمیماتشان را در آن بازگو کنند. به همین خاطر سواد رسانه ای، در تحلیل نقش ها

یابد؛ زیرا این تأثیرات دوگانه و همزمان عمدتا از برجسته سازی و شکل گیری دیدگاه های سیاسی در رسانه ها ناشی می شوند 

 .)98و  98: 975:بصیریان جهرمی،) دینماکه درک آن برای مخاطبی که به سواد رسانه ای مجهز نیست، ناممکن می 
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 ای وکاهش شکاف دیجیتالی بین نسل ها آموزش سواد رسانه

اى است که  هاست. حجم انبوه و بسیار گسترده اطالعات، در عصر حاضر به گونه دنیاى امروز دنیاى ارتباطات، اطالعات و رسانه

ن دچار اند. تبلیغات در مقایسه با گذشته، آنچنان پیچیده، مسموم و گسترده است که انسا انفجار اطالعات دانسته»آن را عصر 

اند که مرز بین این دو مشخص نیست. نسل امروز، قبل از آنکه  شود. تبلیغات و اعمال فشار، آنچنان به هم آمیخته تحیّر مى

فرهنگ خود را به درستى بشناسد، مورد هجوم تبلیغات گسترده قرار گرفته و همین امر، آفتى براى ذهن پویا و خلّاق آنان 

هاى گوناگون و  امروز در اندیشه کشف و کسب هویت خویش است، ولى در برابر جاذبهسوى دیگر، نسل جوان  از .است

تضادهاى موجود در دنیاى ارتباطات، ناتوان و سرگشته است. در آغاز هزاره سوم، فناورى و سلطه فرهنگ غربى، فرهنگ و 

هاى  رجاذبه است. غرب به پشتوانه پیشرفتاالطالق جهان است؛ فرهنگى که براى نسل نوخواه و تجدّدگراى امروز، پ فناورى على

آور علمى و فنى، امکانات مادى پیشرفته، منابع مالى گسترده، و تبلیغات حجیم و بسیار گسترده به انتقال فناورى، به  حیرت

گزاران سو، و انفعال و یا عدم امکان مقابله کار سازى فرهنگ غربى از یک پردازد. جهانى همراه فرهنگ خود به سایر ملل مى

ساز جذب نوجوانان به این فرهنگ و دورى از  تواند زمینه فرهنگى داخلى با هجمه سهمگین دنیاى اطالعات از سوى دیگر، مى

ترى قرار داشت، هرگز با این مشکل به  قطعآ نسل گذشته، به دلیل اینکه درفضاى بسته چراکه شود؛ فرهنگ ملى و دینى مى

ها و عقاید ملت  اى که خود را با ارزش مروز در یک گسست تاریخى قرار دارد، به گونهاما نسل ا .صورت جدّى مواجه نبود

است،  تر شدن است و نسل نو، کمتر به خانواده وابسته  بیند. شکاف بین دو نسل، در حال عمیق خویش بیگانه مى

مسائل و مشکالت خویش را بیش از  گذراند، کند و بیشتر وقت خود را با گروه همساالن مى عمل مى ها مستقل گیرى درتصمیم

  هاى زمینه  ازجمله  سان، دنیاى ارتباطات و انفجار اطالعات کند. بدین آنکه با پدر و مادر مطرح کند، با افراد بیگانه مطرح مى

امعه ر جد امروزه با توجه به گسترش روز افزون رسانه ها وفناوری های نوین اطالعاتی وارتباطی، .است نسلى  گسست  پیدایش 

نوع دیگری از شکاف بین نسل ها می باشیم که در فرهنگ اندیشمندان این حوزه از  شاهد کاف نسل ها،ودر راستای پدیده ش

آنجایی که گسترش ورشد فزاینده این پدیده در جامعه به واسطه استفاده روز  از آن به عنوان شکاف دیجیتالی یاد می شود.

در این میان آموزش سواد رسانه ای وآگاهی از اصول  نیبنابرا های نوین ارتباطی می باشد،زارفزون از وسایل ارتباط جمعی وابا

 این علم می تواند درمواجهه وبرخورد با این فضا واستفاده از راهکار مناسب در مواجهه با اثرات وپیامدهای آن کارساز باشد.
واقعیت این است که  .ی نسبت به تعابیر پیامها می بخشدهدف اصلی سواد رسانه ای این است که به ما قدرت کنترل بیشتر

روزنامه نگاران به ما تعابیر خودشان را از اینکه چه چیزی و چه کسی  .همه پیامهای رسانه ای، تعابیر و تفاسیر مختلف هستند

سانیت، آشتی، جنگ و مفاهیمی چون ان ارائه می دهند، برنامه سازان برنامه های سرگرمی نیز تعابیر خود را از مهم است،

 سعی می کنند ما را متقاعد سازند که مشکالتی داریم و اینکه کاالهای آنها است خوشبختی نشان می دهند. صاحبان آگهی نیز

مخاطب می توانیم تعابیر خودمان را از این پیامها  که می تواند ما را در غلبه بر این مشکل یاری کند. همچنین ما نیز به عنوان

باشیم، می توانیم به تاثیرات مثبت  که ما بتوانیم کنترل بیشتری نسبت به رسانه ها و تعابیر آنها داشته یزمان .شیمداشته با

متفکرانی  منفی آنها بکاهیم. سواد رسانه ای به افراد توانایی می بخشد تا ضمن اینکه ناشی از آنها قوت بخشیده و از تاثیرات

فناوری های ارتباطی جوامع را متحول ساخته، بر فهم و  ق پیامها بدل شوند، در حالی کهمنتقد باشند خود نیز به مولدین خال

ای، مهارتی حیاتی برای  مان و تنوع فرهنگی ما تاثیر می گذارد، مسلما بهره مندی از سواد رسانه جوامع ادراک ما از خودمان،

یع خود شامل توانایی دسترسی، تحلیل، ارزیابی و در مفهوم وس قرن بیست و یکم به حساب می آید. لذا سواد رسانه ای

 .اطالعات در اشکال مختلف پیامهای مکتوب، دیداری و شنیداری است پردازش فعال

محیط الکترونیکی پیچیده و دائما در حال  به عبارتی سواد رسانه ای پاسخی ضروری، غیر قابل اجتناب و واقع نگر نسبت به

می  وجودی که سواد رسانه ای پرسش های انتقادی را در خصوص تاثیرات رسانه ها مطرح تغییر و تحول اطراف ما است. با

اصلی آن این است که از طریق مهارت هایش به  سازد، اما باید گفت که این فرایند یک جنبش ضد رسانه ای نیست. بلکه هدف

هستند کمک کند  عصر حاضر بسیار آسیب پذیرنوجوانان که در برابر محیط خشونت بار رسانه ای  همه افراد بویژه کودکان و

کنند به طوری که بتوانند کنترل تعبیر آنچه را که می خوانند،  تا در خصوص انواع رسانه ها حالتی کارآمد، دقیق و باسواد پیدا

رسانه ای دادن هدف سواد  .گیرد اریاین تعبیر، کنترل آنها را در اختبینند در دست گیرند نه اینکه بگذارند  می شنوند و می
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قدرت کنترل برنامه های رسانه به افراد است. تک تک افراد به خودی خود تاثیر زیادی بر تغییر روش رسانه های جمعی در 

ساخت پیام هایشان ندارند. تک تک افراد هرگز نمی توانند بر آن چه به علوم عرضه می شود کنترل زیادی داشته باشند، اما 

به روش برنامه ریزی ذهن خود را بیاموزند. بنابراین هدف سواد رسانه ای این است که به مردم نشان می توانند اعمال کنترل 

دهد چگونه کنترل را از رسانه ها به خود معطوف کنند. اولین گام در تغییر کنترل رسانه ها به شخص این است که دریابند 

رسانه ای دائما در قالب چرخه ای دو مرحله ای که مدام تکرار می  چگونه رسانه ها آنان را برنامه ریزی می کنند. برنامه سازی

است شود، انجام می گیرد. یکی از مراحل چرخه مذکور محدود کردن انتخاب ها است و مرحله دوم تحکیم تجربه 

تخابهای زیادی پیش محدود کردن انتخابها رسانه ها چنان برای ما برنامه ریزی می کنند که باور کنیم که ان .) 99:9775پاتر،،)

رو داریم. اما می دانیم که گستره این انتخابها بسیار محدود است. با آن که ظاهرا تفاوت هایی میان انتخابهای پیام ها وجود 

دارد، این تفاوت ها در مقایسه با شباهتها بی اهمیت است. رسانه ها چنان برنامه ریزی می کنند که فکر می کنیم حق انتخاب 

آنکه در واقع دایره انتخابمان به شدت محدود است. اگر در گستره بالقوه عالیق مخاطبان تعادلی در انتخاب وجود  داریم حال

داشت این محدود سازی انتخاب کم خطرتر می شد. اما دست اندرکاران حرفه رسانه، این محدودیتها را می سازند تا به اهداف 

اتی را فراهم می کنند که بیشترین درآمد را ایجاد می کند و در عین حال هزینه اقتصادی خود دست یابند. یعنی آنها تنها خدم

تحکیم تجربه الگوهایی که انسان بر اساس آنها در معرض رسانه ها قرار می گیرد  هایشان را تا حد ممکن پایین نگه می دارد.

که تجارب مذکور رضایت بخش و عاری از به تدریج در جریان تجارب گذشته وی با رسانه برنامه ریزی می شود. تا وقتی 

احساس منفی، شکست و یا نفرت بوده باشند، قرار گیری در معرض رسانه ها تقویت می شود. آدمی دائم به همان نوع پیام ها 

رجوع می کند که مطمئن است باز هم تجارب رضایت بخشی مشابه تجارب گذشته اش خواهد داشت. به راحتی می شود به 

ارادی لغزید و به اطمینان رسید که انتخاب های از پیش تعیین شده، انتخاب هایی قابل قبول هستند. با گذشت وضعیت غیر 

 (.99همان،شود )زمان عادات قوی تر و آزمودن چیزهای تازه بسیار دشوارتر می 

گاهی کامل در خصوص داشتن آ ت:چهار مرحله اساسی اشاره کرده اس کسب سواد رسانه ای کافی به ( برای228:) 8تومن  

استفاده از رسانه ها در این مرحله سواد رسانه ای شامل کسب هوشیاری و حساسیت نسبت به میزان و شرایط مواجهه افراد با 

اندازه گیری میزان استفاده افراد از رسانه ها،  :انواع پیام های رسانه ای است. فعالیت های مورد نظر در این مرحله عبارتند از

برخورد ،ندی های کسب شده از پیام های رسانه ای و یادگیری راهبردهای الزم برای مدیریت استفاده از رسانه هاکشف رضام

در این مرحله فرد می آموزد که با پیام های رسانه ای برخورد انتقادی داشته باشد و مهارتهای  .منتقدانه با محتوای رسانه ها

حلیل انتقادی، از طریق کشف الیه های درونی پیام های رسانه ای، مجموعه مهارت الزم را برای تماشای منتقدانه کسب کند. ت

ها و توانایی های فرد را برای مفهوم پردازی اطالعات و پیام های ارائه شده به چالش فرا می خواند. نحوه بازنمایی واقعیت های 

شهروندی و رفتارهای مدنی داشته باشد. کشف  اجتماعی در رسانه های مختلف می تواند تاثیر زیادی بر شکل گیری مفهوم

الیه های درونی پیام های رسانه ای و جهت دهی آنها به ادراک مخاطبان، فرد را یاری می دهد تا از اغراض و اهداف پنهان، 

 تحلیل .اهی یابدو تمهیدات رسانه ای، آگ انگیزه ها، نگرش ها، ساز و کارهای تاثیر گذاری و نحوه استفاده پیام رسان از امکانات

زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی محیط رسانه این مرحله در برگیرنده کسب دانش کافی درباره زمینه های 

تاریخی، ا قتصادی و سیاسی رسانه ها و منافع و عالیق آنها در این حوزه هاست. بی تردید رسانه های مختلف، اهداف، سیاست 

را بر حسب منافع و اولویت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بویژه اقتصادی تدوین و اجرا می کنند. این ها و برنامه های خود 

مسئله در حوزه رفتارهای مدنی و ارزش های سیاسی مانند دموکراسی اهمیت فراوانی پیدا می کند. اگر بینندگان دانش و 

جتماعی و اقتصادی پیام های رسانه ای داشته باشند، به گونه مهارت کافی برای کشف و پیگیری زمینه های فرهنگی، سیاسی، ا

جانبداری از رسانه و استفاده از آن  .ای فعال آنها را پردازش کرده و از پذیرنده منفعل به گزینش گر فعال تبدیل می شوند

ومی برای تدوین سیاست ها و برای تغییرات اجتماعی این مرحله از سواد رسانه ای شامل مشارکت فعال افراد در بسیج افکار عم

ه برای تاثیر گذاری بر مسائل و مشکالت اجتماعی ژستفاده از راهبردهای رسانه ای ویخط مشی های کلی اصالح رسانه ها و ا

است. در این مرحله فرد به حدی از مهارت می رسد که می تواند در سیاست گذاری های رسانه ای فعاالنه شرکت جوید. یکی 
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شاخص در این گستره، اقدام دو هزار و پانصد نفر از معلمان و دانش آموزان دبیرستان ها و کالج های ماساچوست  از نمونه های

صورت گرفت. این  224:در استفاده از ظرفیت و توانایی رسانه های گروهی برای مبارزه با مصرف دخانیات بود که در سال 

 (.94همان،بست )نی و رفتارهای مدنی نیز به کار عمل را می توان در حوزه های مختلف فرهنگ شهر نشی
 

 نتیجه گیری

 تحول و تغییر درمعرض افراد گذشته از بیشتر تا شده باعث اطالعات و ارتباطات تکنولوژی و شهرنشینی گسترش شدن، جهانی

 بدیهی امر یک عنوان به نسلی فاصله .شود نوسان دستخوش پیش از بیش آنان فرهنگی اجتماعی، ارزشهای بگیرندو قرار

 است ممکن نشود وکنترل تعدیل اگر چراکه باشد می مهم بسیار نسلی فاصله وقوت شدت اما دارد، وجود امروز جوامع درتمام

 نوین ای پدیده عنوان روز افزون فناوری های اطالعات وارتباطات به گسترش پیامدهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

 طورچشمگیری به تاثیرات این مدرن، به سنتی از گذار، درحال جوامع در و است داشته ای گسترده تاثیر امروز بشر زندگی بر

فضای  در حضورآنها و کنند پرمی اینترنت و نوین های تکنولوژی با را خود فراغت وقت بیشتر جوانان چراکه .شود می نمایان

 با بیشتر را گشودگی خود و نمایند آشکار را خود بیشتر بودن اسناشن خاطر به تا شود می باعث مجازی دنیای و الکترونیکی

 یکدیگر از هنجاری و ارزش لحاظ به مختلف را نسل های ،نسلی شکاف .خود والدین با تا کنند می تجربه مجازی فضای

 سلیقه فاصله حال هر به .گیرند می فاصله خود از بزرگساالن تفکر نحوه و سلیقه و ذوق در جوانان که بطوری کند، می متفاوت

 زمان مرور به موارد از دربرخی و کند می وپوشش ونگرش نمود پیدا گفتاری انتخاب لغات موسیقی، غذا، انتخاب در ها نسل ای

 جای آنها والدین و جوانان ونگرش های ارزشها میان افتادن فاصله اما دارند پوشانی هم در سعی هم با ها انتخاب و ها سلیقه

 فرد و فردیت تا شده باعث ارتباطات و اطالعات جدید تکنولوژیهای حضور چه اگر براین بنا .می طلبد را بیشتریوتفحص  تامل

 خود مرجع های وگروه الگوها افراد و شوند تحول و تغییر دچار فرهنگی و هنجارهای اجتماعی و ها ارزش و کرده رشد گرایی

ازبروز وگسترش  متاثر نسلی فاصله تا اندیشید ترتیبی می توان ویند امابج کردند، انتخاب می والدینشان آنچه از خارج را

 ارتباطات و اطالعات تکنولوژی حضور ها، رسانه آنجایی که تعداد از ارتباطی را کاهش داد.تکنولوژی وفناوری های اطالعاتی و

 نیازمند نیز خود که شود تولید میهمچنین اطالعات متنوعی  و آراء سالئق تعدد بنابراین کند می ساطع گوناگونی امواج

انی این علم به منظور تجهز به اطالعات ودانش سواد رسانه ای وتوجه به اصول ومب یشافزا .باشد می سازی فرهنگ و آگاهی

 از نیازها وضرورت های افراد جامعه به ویژه در این برهه زمانی می باشد. یکی مورد نیاز در مواحهه با رسانه ها،
ای، توانایی وارسی و تحلیل از میان پیام هایی است که روزانه به ما اطالع می دهند، سرگرم می کنند و می  سواد رسانه

فروشند. یک نوع توانایی است که موجب می شود مهارت های تفکر انتقادی، همه ی رسانه ها را در بر بگیرد. همچنین سواد 

سواد رسانه  هدف .و توجه به آنچه که نیست، می باشدکه وجود دارد  رسانه ای درباره ی پرسیدن سوال هایی مربوط به آنچه

ای را هوشیار کردن، اختیار بخشی و آزاد سازی مخاطب نیز ذکر کرده اند. یکی از پیامدهای تحلیل و درک صحیح پیام های 

با رسانه ها و تقویت ساختارهای رسانه ای، باال رفتن سطح آگاهی است که می تواند منجر به ایجاد ارتباطات اجتماعی سالم تر 

دموکراتیک جامعه گردد و شهروندان می توانند از این طریق به مشروع سازی گزینه های سالم تر در رسانه کمک نمایند؛ چرا 

که یک شهروند فعال و باسواد می تواند در ایجاد تغییرات اجتماعی مثبت فعالیت کند و عکس العمل خود را در برابر رسانه ها 

توجه به این امر می توان گفت آشنایی وآگاهی خانواده ها با اصول ومبانی سواد رسانه  با .عالم نماید و تنها بیننده صرف نباشدا

ای می تواند در استفاده از وسایل ارتباطی واطالعاتی نوین وشکل گیری روابط متناسب میان آنان وپیشگیری از شکاف 

 نشان مقاومت نو ی یک پدیده مقابل در خانواده اگر ینبنابرا ازنده ای را داشته باشد.دیجیتالی به وجود آمده نقش موثر وس

 مدد وبه کند باز زمینه دراین خود را بافرزندان تعامل و گفتگو زمینه تواند می باشد داشته آشنایی آن با مقابل در و ندهد

 در سالمت و کارآمد ارتباط سازی درباره آگاه نضم می گیرد صورت مجدد پذیری جامعه طریق از که آموزش و سازی فرهنگ

 این از بهینه گیری بهره با نو نسل تا دهند، کاهش را مجازی فضای از ناشی های آسیب فرزندان به مجازی، و واقعی محیط

 تهوی نباید دیگر و شود سمت آن کشیده به عقالنیت و با آگاهی آموزد که می خود موقعیت و شرایط کنترل ضمن فناوری

 رهایی یابد. بعدی عوارض بحرانهای از و کند نمادها و ایماژها دستخوش را خود
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 یک بصورت باشد هایشان نیاز از برخی برآوردن مختص به و ناکارآمد بصورت اگر بزرگترانشان با امروز جوان نسل ارتباط

 جمعی وتکنولوژی ارتباط وسایل حال هر به .کند می جلوه رنگ کم عاطفی فضای صمیمیت، درآن که آید عقیم درمی ارتباط

 اگر و است نموده باز ترها جوان بخصوص افراد زندگی در را خود جای انگیز شگفت ای گونه به هر یک سایبر وفضای جدید

 والدین برای کند می مشاهده که را هایی شگفتی حتی نتواند وجوان باشند بیگانه...و ،ینترنتا کامپیوتر، مقابل در آنها والدین

 در وشخصیتی رفتاری گشودگی موجب گشودگی خود از که صورتی در .شد ازپیش خواهد بیش آنها بین فاصله کند بیان خود

 حائز بسیار رارتباطات موث در که باشد می نسلی طور اخص میان به و فردی میان ارتباط مهم های جنبه از یکی و میگردد فرد

 بایستی .دهد افزایش می نسلی میان کردن روابط تر غنی و نمودن کیفی تجه در را ما توانایی خودگشودگی .است اهمیت

 به حالت ممکن بدترین در یا و تضعیف روابط به تواند می دونسل میان افشاگری خود یا گشودگی خود عدم که داشت توجه

ه از جمله د دراین زمینت مبانی ومفاهیم موجومی توان گفت که آگاهی وشناخ ینبنابرا گردد. منجر نسلی بین مرگ روابط

 سواد رسانه ای می تواند نقشی بسیار موثر در پیشگیری از این بحران را داشته باشد.
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