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سال را کسب کنیم اما در آن سوی قضیه، ممکن باعث توهم  01سونامی اطالعات باعث شده که اکنون ظرف سه ساعت اطالعاتی معادل 

که دریافت می کنیم صحت و سقم آن مشخص نیست  سیل اطالعاتی همه چیز دانی یا  اضطراب اطالعاتی در کاربران شود. ضمن اینکه 

 ... ) جنبه های مثبت و منفی پاسخ شخصی است(

2 

، روان شناسی به نام گلدبرگ، اعتیاد جدیدی به نام اعتیاد به اینترنت را کشف کرد.این اعتیاد به سرعت رو به گسترش 0۹۹۱درسال 

هده می شودکه افراد یافرزندان ما چنان دراتاق های گفتگو غرق می شوند است وهرروز افراد جدیدی را به کام خود می کشد.گاه مشا

بسیاری از آن ها از  .صرف ناهار یا شام را فراموش می کنند.این ها عالئمی شبیه الکلی ها یامعتادان به مواد مخدر دارند که حتی زمان

داقل می رسد و بیشتر حالت عصبی دارند. کمرنگ شدن وازبین بی خوابی رنج می برند ، خسته اند، روابطشان با اطرافیان و جامعه به ح

رفتن رابطه عاطفی کاربر با اعضای خانواده وتبدیل آن به رابطه ای سرد مسالمت آمیز، ازدیگر اثرات نامطلوب اعتیاد به اینترنت 

نان پدر ومادر وتکالیف مدرسه می نوجوانی که پشت میز رایانه و اینترنت نشسته است،برنامه های سایت را لذت بخش تراز سخ.است

 .داند. درنتیجه، درارتباطات ، رفتار وزندگی اجتماعی او اختالل ایجاد می شود

3 

رسانه زرد امروز به رسانه ای گفته می شود که با استفاده از روش های عوام گرایانه می کوشد، مخاطبان بیشتری جذب کند؛ بی آنکه 

مصلحت های عمومی، توازن و بی طرفی و سود و زیان اجتماعی و اخالقی آن را داشته باشد. روز نامه دغدغه انتقال اطالعات درست، 

نگاری زرد معموالً از معیار های روزنامه نگاری علمی و روشنفکرانه پیروی نمی کند. انتشار اخبار جنجالی و احساسات برانگیز، 

دل های لباس، خوانندگان و رقاصه ها، حوادث خشونت بار و تکاندهنده موضوعات هیجان آور سینمایی، سریال های عامه پسند، م

جنایی و سیاسی و به خصوص تمایل زیاد به سکس و پخش و نشر مسایل تحریک آمیز جنسی از ویژگی های عمده دیگر رسانه های 

 .زرد به حساب می روند

زی های کشش دار، شگفت انگیز و دراماتیک و تکیه بر تخریب و ترور شخصیت افراد، ورود به حریم ممنوعه مردم، داستان پردا

احساسات زود گذر و تبدار جامعه، محور دیگری به حساب می رود که رسانه های زرد را از سایر رسانه ها، متمایز می سازد. دقیقاً به 

ساسات مردم می دمند، تا تعقل و همین دلیل است که رسانه های زرد، در جریان حوادث احساسات برانگیز، با تمام توان بر کوره اح

  .حقایق در میان شعله های سرکش احساسات بسوزند

به هر پیمانه که فضای سیاسی تنش زا و غبار آلود گردد؛ به همان پیمانه رسانه های زرد و زرد نویسان جامعه برای تیره تر کردن این 

سان ماهر به خوبی میدانند که چگونه باید با انتشار یک تحلیل، مقاله فضا فعال تر می شوند؛ زیرا کانال تغذیه شان همین است. زرد نوی

یا گزارش، در زمان ها و مکان های مناسب احساسات مردم را بیشتر برانگیزانند. اهمیت موضوع و ابهام در قضیه، در زرد نویسی از 

می کند. پیام رسانه ای زرد، اکثراً از طرف مخاطبان ارزش باالیی برخوردار است. همان چیزی که در شایعه نویسی نیز نقش بارزی بازی 

 .توده ای مورد استقبال قرار می گیرد

به طور کلی رسانه های زرد از تاکتیک هایی نظیر جنجال آفرینی خبری، شایعه، استفاده از عواطف مخاطبان و استفاده از عقاید و 

 .می برندگرایش های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آنان بهره های فراوان 

نیز رو به رو ایم. سایت ها و  (Yellow cyber journals) رسانه های زرد، طیف های مختلف دارد امروزه ما با سایبر رسانه های زرد

وبالگ ها، اکثراً به زرد نویسی رو می آورند. افشای اطالعات خصوصی افراد، )آن بخش از زندگی خصوصی که قابلیت رسانه ای شدن 

یب چهره های مشخص سیاسی، به منظور دستیابی به اهداف خاص سیاسی، خصوصاً در زمان انتخابات، حاالت بحرانی، و راندارد( تخر

  .وقوع حوادثی که تب جامعه را باال می برد

گ به هر حال، آنچه مسلم است این است که رسانه های زرد بیشتر آسیب رسان است هستند تا آگاهی بخش وبیدار کننده. ترویج فرهن

هتک حرمت، لمپنیسم زبانی، دور نگهداشتن مردم از اطالعات معتدل و عقالنی و آموزش های نامناسب دیگر از جمله آسیب هایی به 

  .حساب می روند که توسط این نوع رسانه ها متوجه مخاطبان می گردد

افراط گرایانه و احساسات برانگیز ذهن جامعه را به نشریات زرد، همواره با انتشار مطالب غیر جدی و سرگرم کننده، و یا مطالب تند، 

سوی بیراهه و عدم عوام زدگی می کشاند. پیچیدن زیاد به مسایل مربوط به فساد اخالقی، شاخ برگ دادن به دوسیه های جنایی و 

مفید نیست؛ بلکه جنبه  توضیح دقیق روش های جانیان، تن فروشان و... که از خصوصیات رسانه های زرد نیز محسوب می شود نه تنها

بد آموزی نیز دارد و از نظر اخالق حرفه ای ژورنالیستی نا درست تلقی می شود. بناءً پیچیدن زیاد به مسایل از این دست، به هر انگیزه 

 .ای که باشد، شامل نوعی از تاکتیک های رسانه زرد می شوند و اذهان جامعه را مغشوش می کند

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه 
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 تفکر و سواد رسانه اینام درس: 

 سوفیا فرخي نام دبیر:

 30/6096/ 30:امتحانتاریخ 

 / عصرصبح 8 ساعت امتحان:

 دقیقه 63 :امتحانمدت 



 ؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشورهــیــوا 

www.Heyvagroup.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 

کرات مشاهده کرده باشید که  های خانوادگی به حتماالً در جمع .محدود و مشروط استفاده کنیمیاد بگیریم همیشه آنالین نباشیم؛ 

های تلفن همراه خود  اند! البته نه به معنای اخالقی آن؛ بلکه به این معنی که دائماً سر در گوشی زیری شده جماعت فامیل، جماعت سربه

جایی و  یک را بر عهده دارند. این وضعیت همه آوردن اطالعات ناب و درجه های مجازی و بدست دارند و وظیفه خطیر مدیریت گروه

بودن در اتوبوس، مترو، بر سر سفره، سر کالس درس یا حتی بعضاً سر  on اصطالح امروزی گیر است. بودن با تلفن همراه و به نسبتاً همه

نجاست که آیا قرار است فضای مجازی که با تلفن همراه امکان سجاده نماز نشان از اهمیت این موضوع برای افراد دارد. سؤال اساسی ای

های دیگر زندگی ما چه  الشعاع قرار دهد؟ ساحت مکانی شده است، همه ابعاد زندگی ما را تحت زمانی و همه دسترسی به آن همه

ها  رد؟بجواب این است که بعضی موقعهای آن، چه باید ک خیالی خطرناکی است. برای مقابله با آسیب تأثیری این فضا، خوش شود؟ بی می

توانند  اما آیا همه افراد می کنار گذاشتن فضای مجازی برای آدمی که بخواهد دست از زندگی امروزی بردارد کار خوبی است؛ آن نباش!

و راهکار مناسبی  مسلماً پشت پا زدن به امکانات فضای مجازی سیاستی بزدالنه برای فرار از آن است مانند چنین فردی زندگی کنند؟

در رویکردهای معطوف به رسانه، از زمره واکنش های بدبینانه و منفعالنه محسوب  های آن بشمار نمی آید.این کار برای مقابله با آسیب

های فضای مجازی برای استفاده صحیح از آن برنامه  رویکرد صحیح آن است که با شناخت درست امکانات و آسیب می شود. در مقابل،

آید دانشی  باید بدانیم قرار نیست فضای مجازی همه وقتمان را بگیرد. باید بدانیم دانشی که از فضای مجازی به دست می شته باشیم.دا

بنیاد است. خوب است برای کارهای دیگرمان نیز زمانی را اختصاص دهیم. مطالعه، گردش، فرصت با خود تنها بودن،  سطحی و سست

 چنینی اهمیت زیادی دارند و نباید آنها را فدای فضای مجازی کنیم. ت صحیح فرزندان و اموری اینرسیدگی به خانواده، تربی

باید موقعیت را شناخت و دانست که کی از رسانه استفاده کنیم و کی استفاده نکنیم.  . مکان:0و اینکه استفاده ما باید محدود باشد به: 

احترامی ندارد. یا زمانی که  تلفن همراه، معنایی جز بی  کند استفاده از فرزندان صحبت میبرای مثال زمانی که پدر خانواده با یکی ار 

نشینند و به چت و  ها پای تلفن همراه خود می برخی، ساعت . زمان:2رباید. درس خواندن استفاده از فضای مجازی تمرکز و وقت ما را می

دهند.  خواب ترجیح می  زنند و فضای مجازی را به رخی حتی از خواب خود میپردازند. شاید جالب باشد، ب گردی و اینستابازی می وب

 ها است. منظور از محدودیت زمان، رعایت حدود معقول، مطلوب و مجاز در کیفیت و کمیت استفاده از رسانه

 پاسخ دلخواه به فراخور رفتار شما در فضای مجازی است. 5
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 مجازی می باشد.پاسخ با توجه به تجربه شما در فضای 

 فرهنگ سازیراه حل: 

 / .استفاده از ظرفیت هایی همچون رسانه های دیداری و شنیداری، روزنامه ها، مجالت، نشریات برای نهادینه شدن فرهنگ سایبری –

ر مورد فناوری برگزاری جلسات آموزشی از سوی مصادر امور فرهنگی در شهرستان ها به منظور آشنا نمودن و اطالع رسانی به والدین د

پخش آگهی های آموزنده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در رادیو و  /های جدید به ویژه اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی

پخش برنامه های کوتاه آموزشی درباره مزایا و / .تلویزیون در جهت افزایش آگاهی خانواده ها در خصوص خطرات ناشی از اینترنت

ساخت و پخش فیلم ها و  /درنت از زبان ورزشکاران و هنرمندان محبوبی که عموما جوانان آنها را الگوی خود قرار می دهنمعایب اینت

 .سریال هایی با موضوع اینترنت و مزایا و معایب آن

بیشتری با فرزندان در گذراندن اوقات / .تشویق به شرکت در فعالیت های اجتماعی و تقویت این گونه رفتارها توسط والدین:والدین

 .فضای بیرون از خانه به طوری که فرزندان از نظر عاطفی، احساس خأل نکنند و جهت جبران این کمبود به فضای مجازی پناه نبرند

 .مجرمان جرایم اینترنتی و اجرایی نمودن این قوانینعامالن بی اخالقی، وضع قوانین سختگیرانه تر جهت برخورد با  :حاکمیتدستگاه 

 .پاسخ سوال براساس تجربه شخصی است 7

 پاسخ مبتنی بر سبک زندگی تاثیر گرفته شما از فضای مجازیست. به صورت دلخواه البته صادقانه پاسخ داده شود. 8

9 

فرهنگ با گسترش تلفن همراه و کاربردهای آن، تاثیرات زیادی بر نسل جوان ایجاد شده است. به طوری که بسیاری از به وجود آمدن 

جدیدی به نام فرهنگ تلفن همراه یا شکل گیری نسل انگشت شصت ) به معنای این که جوانان در همه جا، همواره دستشان روی 

اینکه در این حلقه انگشت شصتی  .صفحه کلید تلفن همراهشان است و در حال ارسال و یا دریافت پیام جدیدی هستندسخن گفته اند

 ه شخصی خودتان است.قرار دارید با توجه به تجرب

http://gerdab.ir/fa/news/19669/%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
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لف( فضای مجازی مثل تیغ دو لبه است و جنبه های مثبت و منفی بسیاری دارد. یا بسان ژانوس خدای یونانی دوگانه است....ا

در جنبه های مثبت، اینترنت جزء جدایی ناپذیر نهادهای اجتماعی، سیاسی، آموزشی، اقتصادی و خانوادگی : کارکردهای مثبت اینترنت

 :    شمار می آید. کارکردهای مثبت اینترنت را می توان در چند محور طبقه بندی کردبه 

اینترنت، هزاران شغل برای کارکنان صنایع رسانه ای فراهم ساخته و به صورت غیرمستقیم، برای میلیون ها  توسعه اقتصادی؛-0 

 .فعالیت های مربوط به اینترنت تأمین کنندخانواده دیگر شرایطی فراهم آورده است که زندگی خود را از طریق 

هرچه گردش اطالعات در جامعه بیشتر باشد، به همان اندازه جامعه فعال تر می شود و خالقیت ها بیشتر می گردد.  رشد فرهنگی؛-2

فرهنگی در جامعه اینترنت به سبب نقش ویژه ای که در انتقال و انتشار فرهنگ ها دارد، می تواند به رشد و اعتالی هرچه بیشتر 

 .بینجامد

هم گرایی اجتماعی؛ اینترنت از منظر روان شناسی اجتماعی، به ایجاد فضای سالمی برای گفت وگو، ایجاد رابطه بین کشورها و در -3

نام  نتیجه، کاهش تنش های فرهنگی و هم گرایی اجتماعی کمک می کند. در این حالت، به تعبیر لرنر در جوامع انسانی، پدیده ای به

 شکل می گیرد.« همدلی»

کاربردهای اینترنت در پژوهش و کسب مهارت های زندگی نیز بسیار چشم گیر است. ما برای  دانش و کسب مهارت های جدید؛-4

دسترسی به انواع اطالعات، به اینترنت مراجعه می کنیم. محیط اینترنت، فضای گسترده ای از اطالعات است که افراد می توانند از آن 

ارتباط اینترنتی، به گسترش و تقویت مهارت های اجتماعی نیز کمک می  .برای پژوهش های خود در موضوع های گوناگون بهره گیرند

 کند. بر اساس برخی یافته ها، افراد از طریق اینترنت با فرهنگ های گوناگون آشنا می شوند و مهارت های اجتماعی را فرا می گیرند.

بسیاری از روان شناسان این نگرانی را داشته اند که آسانی ارتباط های اینترنتی،  : افسردگی و انزوای اجتماعیالف( جنبه های منفی: 

چه بسا افراد را وا دارد تا زمان بیشتری را به تنهایی بگذرانند؛ به صورت آن الین با غریبه ها صحبت کنند و ارتباط سطحی برقرار 

دست دادن گفت وگوهای رو در رو و ارتباط های فامیلی و دوستانه انجام دهند. بنابر برخی پژوهش سازند و این کارها را به قیمت از 

های پیمایشی، ارتباط های اجتماعی از طریق اینترنت، ضعیف تر از ارتباط های واقعی است و در درازمدت، به انزوای اجتماعی فرد می 

 انجامد

 های منفی اینترنت، اشاعه فحشا، بی بندوباری اخالقی و تحریک جنسی است. یکی از پی آمد: و تحریک جنسی بلوغ زودرسب( 

کاربر، حالت های متنوع و متفاوت ذهنی؛ از قبیل تخیالت، خیال پردازی ها، خیال پروری ها، توهمات، حاالت هیپنوتیستیک  همینطور

« رویا»ایطی است که فضای سایبر؛ همانند دنیای و سطوح گوناگونی از هوشیاری را در فضای مجازی تجربه می کند و تحت چنین شر

با توجه به ارتباط قوی ای که بین کاربران  -در فضای مجازی ..می شود؛ دنیایی که وقتی ما به خواب فرو می رویم، پدیدار می شود

یگاه افراد دیگر هویت یابی شوند. به این امکان را به افراد می دهد تا اقدام به ایجاد دنیایی بکنند که افراد بتوانند در جا -وجود دارد 

از طریق وبالگ و سایت های مجازی دیگر در  -که این هم دچار تغییر می شود  -این صورت که افراد داده ها و آمار شخصیتی خود را 

رد دیگر نمی تواند اختیار کاربران قرار می دهند، که این عمل به نوعی سبب از خودبیگانگی و از دست دادن هویت فرد می شود و این ف

شخصیت پایداری را در دنیای واقعی برای خود تعریف نماید؛ چرا که شخص درگیر یک سری اوهام و تخیالت مجازی می شود، که این 

، شکاف نسلی، «نیهیلیسم در فضای مجازی» توان به ز دیگر تاثیرات منفی هم میا.امر نیز از شخصی به شخص دیگر متفاوت است

 .ی، قطع جریان سالم تفکر، تعارض فرهنگی، درگیری درونی و بیرونی، طالق، مشکالت حاد جنسی و اخالقیاختالالت روان


