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در این نرشیﻩ لینکﻩای متعددی بﻩ رنگ نارنجی وجود دارد کﻩ شام در صورت اتصال بﻩ اینرتنت ،میتوانید با کلیک بر روی آن ﻩا مطالب مورد نظرتان را در مرورگر خود مطالعﻩ فرمایید.

تکنولوژیهراسی
بر ذهنیت رسانه ملی غلبه دارد

اولین هامیش «سواد رسانهای و مسئولیت
اجتامعی» به ایستگاه پایانی رسید

اینفوگرافیک روابط نامتعارف
در فضای مجازی

حضور خطرناک کودکان در فضای مجازی ،قبح زدایی محرم و نامحرم و ...

عاملــی در گفتوگویــی تفصیلــی بــا ایســنا ضمــن ترشیــح
و واکاوی مختصــات اینرتنــت و شــبکههای اجتامعــی،
بایســتههای حضــور در فضــای مجــازی را مــورد اشــاره قــرار
داد و از عــدم پرداخــت صحیــح بــه موضــوع انتقــاد کــرد .در
ادامــه ،اظهــارات رصیــح عضــو شــورای عالــی فضــای مجــازی
را میخوانیــد .عاملــی اظهــار کــرد :اســتفاده ناهنجــار از
شــبکههای اجتامعــی مثــل نــر هرزهنگاریهــا بــر اســاس
برآوردهــا پنــج درصــد اســت و قطعــا وظیفــه نظــام حک مرانــی
در ایــن زمینــه ،اعــال حاکمیــت اســت کــه بخشــی از اعــال
حاکمیــت از طریــق قانــون صــورت میگیــرد .هامنطــور کــه
فضــای فیزیکــی دارای قانــون و مقــررات اســت ،فضــای مجــازی
هــم بــه قانــون و مقــررات نیــاز قطعــی دارد و نیــاز آن بــه
مراتــب باالتــر از فضــای فیزیکــی اســت.
وی یــادآور شــد :بایــد در فضــای مجــازی هــم رشایطــی را
ایجــاد کنیــم کــه ضمــن اســتفاده از ظرفیتهــای ایــن فضــا،
قوانیــن و مقــررات نیــز رعایــت شــود .لــذا مهمتریــن چیــزی
کــه میتوانــد اســتفاده فضــای مجــازی را منطقــی کنــد ،تدویــن
و اج ـرای قوانیــن و مقــررات اســت.
وی افــزود :مــا بــه ســواد جدیــد نیــاز داریــم؛ ســواد اینرتنتــی
یــا بــه طــور خاصتــر ســواد ارتباطــات شــبکهای یــک رضورت
قطعــی اســت .هرچیــزی بــه ســواد مربــوط بــه خــود نیــاز دارد.
در ســواد اینرتنتــی مــا از چهــار ســطح ســواد صحبــت مــی کنیم:
)۱ســواد دانشــی )۲ ،ســواد مهارتی )۳ ،ســواد حقوقی و  )۴ســواد
انتقــادی .ســواد دانشــی یعنــی مــن بدانــم کــه عملکردهــا،
ظرفیتهــا ،خط ـرات و واقعیــات فضــای مجــازی چیــزی و بــا
عمکردهــای نــرم افـزار گســرده ایــن فضــای آشــنا شــوم و روش
کار کــردن در ایــن محیــط را بیامــوزم .ب ـرای مطالعــه مــروح
ایــن گفتوگــو بــر روی لینــک مرتبــط کلیــک مناییــد.

فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح کرد.

کتاب «بازیهای رایانهای ،فرصت یا تهدید؟»

نقدی بر کتاب
«تفکر و سواد رسانهای»

هامیــش ملــی سـواد رســانهای و مســئولیت اجتامعــی بــا تجلیــل از مقــاالت برتــر بــه کار خــود پایــان داد .در مراســم
اختتامیــه هامیــش س ـواد رســانهای و مســئولیت اجتامعــی زرافشــان ،معــاون آمــوزش متوســطه وزیــر آمــوزش و
پــرورش ،ســیدمرتضی موســویان ،رئیــس مرکــز رســانه دیجیتــال وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و محمدصــادق
افراســیابی ،دبیــر هامیــش سـواد رســانهای و مســئولیت اجتامعــی ســخرنانی کردنــد.
محمــد صــادق افراســیابی در ســخنانی مطــرح کــرد :بومیســازی سـواد رســانهای رســالتی اســت کــه محقق منیشــود
مگــر آنکــه همـراه بــا یــک حرکــت جهــادی باشــد همچنیــن در ایــن هامیــش  ۸۰۰نفــر از معلــان شــهر تهـران در
حــوزه س ـواد رســانهای در ایــن هامیــش رشکــت کردهانــد کــه نشــان از یــک عطــش اســت .در ایــن هامیــش ۳۲۲
چکیــده مقالــه بــه دبیرخانــه ارســال شــد کــه از ایــن تعــداد  ۲۵۶چکیــده مقاله مــورد تائیــد قـرار گرفتــه و در نهایت
از ایــن تعــداد  ۱۷۰چکیــده مقالــه چــاپ شــد .در ادامــه ســید مرتضــی موســویان اظهــار داشــت :مهمترین دســتاورد
ایــن هامیــش مشــارکت دســتگاههای مختلــف همچــون ســازمان فنــاوری اطالعــات ،آمــوزش و پــرورش ،اصحــاب
رســانه و دیگــر ســازمانها و نهادهــا بودنــد کــه توانســتند س ـواد رســانهای را تبدیــل بــه گفتامنســازی کننــد .مــا
حرفـهای عمــل نکردیــم امــا خودمــان عمــل کردیــم؛ البتــه شــاید کار اجرا را به شــکلی انجــام دادیــم که در خور شــأن
شــا نباشــد .همچنیــن از همیــن تریبــون تولــد انجمــن سـواد رســانهای ایـران را اعــام میکنــم کــه شــا حــارضان بــا
پــر کــردن فرمهــا عضــو ایــن انجمــن شــدید و اســامی در ســامانه ثبــت و در وزارت کشــور تصویــب شــد.

نویســنده در کتــاب حــارض بــه ویژگیهــای زیســتی ،روانــی و اجتامعــی
بازیهــای رایانــهای در متامــی حوزههــای زندگــی پرداختــه اســت .بدیــن
ترتیــب در بخــش نخســت ایــن کتــاب بــه تعریــف بازیهــای رایانــهای و
بررســی تاریخچــه ،ویژگیهــا ،میــزان اســتفاده از ایــن بازیهــا ،نقــش
جنســیت بازیکنــان و طبقهبنــدی و ردهبنــدی بازیهــای رایان ـهای پرداختــه
شــده اســت .در بخــش دوم تأثیــر ایــن بازیهــا بــر ایجــاد وابســتگی ،افزایــش
خشــونت ،ایجــاد احســاس تنهایــی ،تعامــات اجتامعــی و… ارزیابــی گردیــده
و در بخــش پایانــی بــا نگاهــی همــه جانبــه بــه کاربــرد ایــن بازیهــا در
عرصــه آمــوزش و پــرورش ،برخــی از بازیهــای اختصاصــی ب ـرای گروههــای
ویــژه ،نظیــر «کمتوانــان ذهنــی» ،معرفــی و تأثیــر آن بــر رونــد ترسیــع
فرآینــد درمــان بیامریهایــی نظیــر :دیابــت و آســم و کاربــرد ایــن بازیهــا
در مشــاغل مختلــف ،رشح داده شــده اســت.
کتــاب بازیهــای رایان ـهای ،فرصــت یــا تهدیــد؟ (نوشــته احمــد علــی پــور،
مــژگان آگاه هریــس ،نــدا گلچیــن ،علیرضــا باغبــان پرشــکوهی) در 208
صفحــه و بــه قیمــت پنــج ه ـزار و دویســت تومــان و در ســال  91منتــر
شدهاســت .عالقهمنــدان میتواننــد بــرای خریــد اینرتنتــی کتــاب فــوق بــر
روی لینــک مربوطــه کلیــک مناینــد.

چند برداشت از سواد رسانهای
به بهانه فرا رسیدن هفته سواد علمی
گفتاری از زهرا اجاق

«تفکر و سواد رسانهای» به آینده
فناوری اطالعات بیتوجه است!

سید مرتضی موسویان

آموزش همراه با رسگرمی کودکان را
با تفکر انتقادی آشنا میکند

دکرت حسینی؛ مدرس سواد رسانهای عنوان کرد.

سطح عمومی سواد رسانهای در ایران
 ۱۲از  ۱۰۰است!

نقدی از علی جهانی؛ مدرس علوم ارتباطات اجتامعی

چه شد که
جامعت مجازی شکل گرفت؟
نگاهی متفاوت به کاربران مجازی

ثبت نام دومین رویداد «تربیت مدرس
کتاب تفکر و سواد رسانهای»

با حضور مولفین و پژوهشگران و مدرسان سواد رسانهای

چاپ دوم
کتاب مبانی سواد رسانهای منترش شد
همزمان با هامیش ملی سواد رسانه ای و مسوولیت اجتامعی

سواد رسانهای الزمه
تحقق اقتصاد مقاومتی است
گفتاری از یهروز بقایی

www.hmizan.ir/_savadrasanei_/
hedayatmizan@hmizan.ir
savadrasanei

مطالب نقل شدﻩ در پیوند ﻩای فوق ،لزوما دیدگاﻩ این
ﻩفتﻩنامﻩ نیست و مسئولیت آن با سایت
انتشار دﻩندﻩ می باشد.
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