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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.

چگونه از اعتیاد به
فضای مجازی خالص شویم؟
اگــر شــا نیــز جــز
آن دســته از افــرادی
هســنید کــه بیشــر
وقــت خــود را بــه
اســتفاده از ابــزار
مربــوط بــه تکنولــوژی
دنیــای مجــازی رصف
مــی کنیــد مــا در ایــن
گ ـزارش راه رهــا شــدن
از آنهــا را برایتــان بیــان
مــی کنیــم .حضــور
پررنــگ تکنولــوژی
در ایــن روزگار همــه
را درگیــر خــود کــرده
اســت و بــا کمــی
توجــه میتــوان دریافــت کــه متامــی گــروه هــای ســنی از پیــر
تــا جــوان مشــغول و درگیــر آن هســتند .در برخــی مواقــع
ایــن اب ـزار پرقــدرت موجــب ایجــاد اعتیــاد در اف ـراد مختلــف
مــی شــود؛ پیــروی در ایــن اعتیــاد بیــن افــراد تــا حــدی
اســت کــه بــه جــای هــم صحبتــی و معــارشت بــا دوســتان
حقیقــی وقــت خــود را رصف هــم کالم شــدن بــا افـراد فعــال
در فضــای مجــازی رصف میکننــد .بــه جـرات میتــوان گفــت
ایــن مشــکل بســیار فراگیــر اســت و تقریبــا متــام افـراد فعــال
در دنیــای وب بیشــر ســاعات شــبانه روزی خــود را بــا متاشــا
کــردن منایشــگرهای رایانــه هــا و تلفــن هــای همـراه هوشــمند
ســپری مــی کننــد .بـرای مطالعــه مــروح ایــن گفتــار بــر روی
لینــک مرتبــط کلیــک مناییــد.

نگاهیبه نظریه وابستگیمخاطبان،
چرا به رسانه وابسته می شویم؟

اینفوگرافیک
آموزش در بازیهای رایانهای

آموزش جمعزدایی ،ناهمزمانی ،مترکززدایی ،تعاملی بودن و فضای مجازی

نظری ـ ه وابســتگی بیــان میکنــد کــه عواملــی باعــث افزایــش یــا کاهــش وابســتگی مخاطبــان بــه رســانهها
میشــود .از جملـهی ایــن عوامــل افزایــش تغییــر ،تضــاد و بینظمــی در جامعــه اســت کــه در ایــن هنــگام،
می ـزان وابســتگی اف ـراد بــه رســانهها ب ـرای کســب اطالعــات درســت و دقیقتــر افزایــش مییابــد .در زمــان
بحرانهــای اجتامعــی از جملــه جنگهــا میتــوان ایــن وابســتگی را مشــاهده کــرد.
همچنیــن هــر مقــدار کــه تعــداد و کارکردهــای اطالعــات رســانهای توســط رســانههای جمعــی بیشــر باشــد،
ایــن وابســتگی بیشــر میشــود .بــه طــور مثــال زمانــی شــبکههای تلویزیونــی در ایــران کــم بــود ولــی
امــروزه کــه تعــداد و تنــوع برنامههــای آن بیشــر شدهاســت و رقابــت آن بــا شــبکههای ماهــوارهای نیــز
مطــرح اســت ،وابســتگی مخاطبیــن افزایــش یافتهاســت .بــه عــاوه اینکــه تنــوع برنامههــای تلویزیونــی در
رسارس جهــان بــه مــرور زمــان افزایــش چشــمگیر یافتــه و عــاوه بــر انتقــال اخبــار ،موضوعاتــی همچــون
رسگرمــی و غیــره نیــز بــه آنهــا اضافــه شدهاســت .ایــن افزایــش کارکردهــا نیــز منجــر بــه افزایــش وابســتگی
مخاطبــان میشــود .ب ـرای مطالعــه مــروح ایــن گفتــار بــر روی لینــک مرتبــط کلیــک مناییــد.

کتاب «مدیریت رایانه و بازیهای رایانهای در خانواده»
آخریــن کتــاب مجموعــه ســبک زندگــی در عــر رســانه «مدیریــت رایانــه و بازیهــای
رایانـهای در خانــواده» اســت کــه بــه قلــم مریــم احمــدی کارشــناس ارشــد مدیریــت رســانه
بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت.
ایــن کتــاب در دو بخــش مج ـزا بــه موضــوع رایانــه و بازیهــای رایان ـ های میپــردازد و در
هــر بخــش آســیبها و فرصتهــای اســتفاده از ایــن رســانهها بررســی شــده اســت .در
فصــل اول کتــاب بــه اهمیــت رایانــه در زندگــی امــروز خانوادههــا و ســن مناســب اســتفاده
از رایانــه پرداختــه شــده اســت و در فصــل دوم بــا عنــوان «آمــوزش اســتفاده صحیــح از
رایانــه» برخــی نرمافزارهــای مفیــد شــناختی معرفــی شــده اســت .در فصــل ســوم کتــاب بــه
آســیبهای رایانـهای پرداختــه شــده اســت .فصــل چهــارم تــا ششــم ایــن کتــاب بــه بررســی
چگونگــی مدیریــت بازیهــای رایانــهای در خانــواده اختصــاص دارد .نویســنده در فصــل
«آشــنایی بــا ماهیــت بــازی» دربــاره چیســتی بــازی و تجربیــات حیــن بــازی ســخن میگویــد
و در بخشهــای بعــدی دربــاره چگونگــی انتخــاب بــازی مناســب ب ـرای فرزنــدان و نظــام
ردهبنــدی ســنی بــازی رایانـهای در ایـران نکاتــی را ارائــه میکنــد .در ســه فصــل آخــر کتــاب
هــم ضمــن معرفــی پلتفرمهــای مختلــف بــازی و آســیبها و فرصتهــای هــر کــدام ،بــه
ارائــه راهکارهایــی ب ـرای کاهــش آثــار منفــی بازیهــا و قانونمنــد کــردن بــازی در خانــه
پرداختــه شــده اســت.
کتــاب «مدیریــت رایانــه و بازیهــای رایانــهای در خانــواده» نوشــته مریــم احمــدی بــا
شــارگان ســه ه ـزار نســخه در  98صفحــه بــه بهــای  10ه ـزار تومــان از ســوی انتشــارات
یادآفریــن منتــر شــد ه اســت .عالقهمنــدان میتواننــد عالقهمنــدان میتواننــد بـرای خریــد
اینرتنتــی کتــاب فــوق از اینجــا اقــدام مناینــد.
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آموزش سواد رسانهای؛ ز گهواره تا گور
گفتاری از آذر مهاجر

آمار کاربران اینستاگرام و تلگرام،
چرا شبکه های بومی محبوب نیستند؟

گفتاری از معصومه بخشیپور

آنچه خانوادهها باید از
«سواد رسانهای» بدانند

گفتگو با حسین امامی؛ استاد علوم ارتباطات

رومنایی از دو کتاب سواد رسانهای

کتاب آموزش عملی سواد رسانهای و کتاب سواد رسانهای؛ مفاهیم بنیادی آموزشی

برگزاری کارگاه
«آشنایی با مبانی سواد رسانهای»

 29آذر  -پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اتحادیه اروپا هم نگران
شبکههای اجتامعی است!

تالش برای تغییر سن قانونی استفاده از شبکههای اجتامعی از  13به ۱۶

از فعالیت سمنها برای ارتقای
سواد رسانهای حامیت می کنیم

شفیع شفیعی در مجمع «انجمن روزنامه نگاران ایران ما» عنوان کرد.

رسانه قدرمتندترین ابزار تشخیص
موضوعات اجتامعی
مریم قهرمانی؛ عضو شورای شهر کرج عنوان کرد.

برگزاری نشست بصیرتی
«افزایش سواد رسانهای»

در شهر صومع هرسا

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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