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 رالف والدو امرسون

این مجموعه را تقدیم مى کنم به فرزندان وطنم .
پیوسته و از ته دل خندیدن، نزد اهل فکر محترم بودن، 

منتقداِن سوى  کردن،از  جلب  خود  به  را  کودکان  محبت 
صادق تحسینشدن، بى وفایى دوستان ناباب را تحمل کردن،
 زیبایىها را ارجنهادن و در دیگران ُحسنها را دیدن؛ بهواسطۀ 

بهبودبخشیدنبه  با  یا  اى  باغچه  ساختن  با  یا  صالح  فرزندى 

شرایط اجتماعى، اثرى مثبت از خود به جاى گذاشتن و دانستن

بهتر  توانست  شما  واسطۀ  به  جاندار  یک  حتى  اینکه 

زندگى کند، این است موفقیت .
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سخــــنآغازیــن
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کهصدهانسِلبشررامعلموارپروردهوفروتنانهباذهن همانآشنایپرسخاوتی
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درآمد

پدران و مادران عزیز،

گـــر بهره مندی از فضای مجـــازی در خانواده به صـــورت صحیح مدیریت  امـــروزه ا

کـــه همه چیـــز را در  نشـــود، ایـــن فضـــا همچون ســـیالب توفنـــده ای خواهد شـــد 

گر این ســـیالب خروشـــان به مســـیرهای  ســـر راه خود ویـــران می کند؛ درحالی که ا

ازپیش تعیین شـــده »هدایت« و »مدیریت« شود تا زمین های حاصلخیز را آبیاری 

کند، به شکوفایی بذرهای نهفته در زمین منجر می شود. ارتباط با فضای مجازی 

گر با مدیریت اخالقی و هدایت عقالنی توأم و هدفمند شود، می تواند  در خانواده ا

کند. کمک  گاهی تک تک اعضای خانواده  به ارتقای دانش و آ

که اســـتفادۀ نابجـــا از این فضـــا به اندازۀ اســـتفادۀ نا بجـــا از مواد  بایـــد دانســـت 

گر دارو با مدیریت مصرف نشود، به جای  که ا ک است. همان گونه  دارویی خطرنا

گر به درستی مدیریت  درمانگری، آسیب زایی می کند، حضور در فضای مجازی نیز ا

ک تر  نشـــود و انســـان َبردۀ اطالعات موجود در این فضا شـــود، بـــه جهلی خطرنا

 »نداشـــتن 
ً
از جهـــل بی ســـوادی دچـــار می شـــود؛ زیرا امـــروزه تعریـــف جهل، صرفا
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اطالعات« نیســـت، بلکه »داشـــتن اطالعات غلط« یا »پردازش نکردن درســـت 
اطالعات« نیز نوعی جهل به شمار می رود.1

گر هدایت و مدیریت نشود، هر چیِز پیش    رویش را ویران خواهد ساخت.ســـیالب خروشان فضای مجازی ا

کاربران  کـــه اینترنـــت فرصت هـــای ارتباطـــی آســـان، متنـــوع و جذابی بـــرای  ازآنجا

که تمامی اعضای خانـــواده )والدین و فرزندان(  خود فراهم می آورد، الزم اســـت 

گاه باشند. درخصوص قدرت و نفوذ این فناوری هوشیار و آ

امـــروزه با حضـــور اینترنت در فضای خانـــواده، به وضوح تغییـــرات درخورتوجه 

کنار  و بســـیار تأمل برانگیزی را در ســـبک زندگی خانواده ها مشـــاهده می کنیـــم. در 

قابلیت هـــا و امتیازهای مثبت و مفیـــِد فناوری های ارتباطی و رســـانه های مدرن، 

کارآمد، این فناوری ها ممکن است  در صورت آشـــنانبودن و همچنین مدیریت نا

گاه سازی و  آسیب های انکارناپذیر و جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشند؛ لذا آ

کســـب دانش و اطالعات الزم در راستای استفادۀ صحیح و بهینه از فناوری های 

مـــدرن، به منظور پیشـــگیری از آســـیب ها و تهدیدها و ارتقای ســـالمت جســـمی، 

کارایی در امور فردی و اجتماعی  روحی، روانی و حفظ امنیت، افزایش بهره وری و 

خانواده ها نیازی ضروری و بسیار مهم تلقی می شود.

کاربردی برای والدین دربـــارۀ »مدیریت مصرف در  این نوشـــتار مطالـــب مهم و 

کلیدهای همراهی و مراقبت از نوجوانان در اینترنت، ص19. کیت ای.شرودر،   .1
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فضـــای مجـــازی« دربردارد تا آن هـــا بتوانند در مواجهه با فضـــای مجازی و پدیدۀ 

اینترنت در خانواده، ضمن بهره مندشـــدن از فرصت ها و مزایای انکارناپذیر آن، از 

آفات، تهدیدها و خطرهای احتمالی ناشـــی از سوءاستفادۀ فرزندان از این پدیده 

که چگونه بر  کتاب خواهنـــد آموخت  پیشـــگیری نمایند. پدران و مـــادران در این 

فعالیت هـــای فرزنـــدان خود در فضـــای مجازی نظارت داشـــته باشـــند و آن ها را 

راهنمایی کنند.

کرد  در راســـتای مدیریت صحیح این فضا توسط والدین، ابتدا تالش خواهیم 

گام به گام با فرصت ها و آســـیب های این فضا آشنا شـــویم و در ادامه، راهکارهای 

اســـتفادۀ بهتر و مفیدتر از این فضا را ارائـــه دهیم؛ بنابراین در فصل اول به مطالبی 

دربارۀ فضای مجازی و جایگاه آن در زندگی امروز خواهیم پرداخت. در فصل دوم 

فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی را بررسی می کنیم و فصل سوم و پایانی را به 

مدیریت فضای مجازی در خانواده، نحوۀ تعامل با فرزندان در مواجهه با فضای 

مجـــازی باتوجه به مقطع ســـنی آنان و زمان الزم  برای حضـــور در فضای مجازی و 

راهنماهای ایمنی اینترنت در خانواده اختصاص می دهیم.

 یا »پردازش نکردِن درست اطالعات« هم نوعی جهل است.جهل فقط نداشتن اطالعات نیست؛ »داشتِن اطالعات نادرست«  

در پایان، ذکر دو نکته ضروری به نظر می رسد:

کتاب از اصطالح »فضای مجازی« اســـتفاده شـــده  نکتۀ اول: در سرتاســـر این 
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که همان بســـتر اینترنت و شبکه های اجتماعی است. در حال حاضر متخصصان 

علم ارتباطات و جامعه شناســـان از واژه های جایگزین دیگری اســـتفاده می کنند، 

کثر  ازجمله »زندگی دوم«، »فضای سایبر« و...؛ ولی به دلیل مأنوس بودن ذهن ا

مخاطبان با این واژه، در کتاب حاضر از آن استفاده شده است؛ زیرا متخصصان بر 

که امروزه بستر اینترنت، فضا و عالمی َمجازی و دسترس ناپذیر  این عقیده هستند 

که هریک از ما ساعت هایی از   عین واقعیت اســـت؛ واقعیتی 
ً
نیســـت، بلکه اتفاقا

وقتمان را در آن می گذرانیم یا به عبارتی بهتر، در این فضا زندگی و تنفس می کنیم.

کثـــر مخاطبـــان مفید اســـت،  کتـــاب بـــرای ا گرچـــه مطالـــب ایـــن  نکتـــۀ دوم: ا

که در آن به والدین توصیه می شـــود، بیشـــتر برای آن دســـته از پدر و  راهکارهایی 

گر تا  که ا که فرزندان زیر 1۴ سال دارند؛ زیرا ما بر این اعتقاد هستیم  مادرانی است 

زیر 1۴ سال ریشه های تربیتِی بهره مندی صحیح از این فضا را در وجود فرزندانمان 

کنیم، در ســـنین باالتر نیز آن ها توانمندی مواجهۀ هوشمندانه با این فضا  نهادینه 

گاهی  گرفت، ممکن اســـت  گر طوفانی وزیدن  را خواهنـــد داشـــت. به این ترتیب ا

شاخه ها را درهم بشکند؛ اما ریشه ها محکم و استوار خواهند ماند.

امید اســـت ایـــن مجموعه با ارائـــۀ راهکارهـــای الزم در حـــوزۀ مدیریت فضای 

گامی مؤثر در این مسیر بردارد. مجازی در خانواده، 

تکیه بر خداست و توفیق از اوست.
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فصل اول: فضای مجازی و جایگاه آن در زندگی امروز
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دلم جای دیݡگرست

دریچه ای به مباحث این فصل

1. استفاده از اینترنت چه تغییراتی در سبک زندگی و هویت ایرانی ما 

کرده است؟ ایجاد 

2. رســـانه های جدید در مقایسه با رسانه های سنتی چه ویژگی های 

منحصربه فردی دارند؟

گرایش نوجوانان و جوانان به فضای مجازی چیست؟ 3. دالیل 

۴. تأثیرات حضور در فضای مجازی بر زنان ایرانی چه بوده است؟

5. مناســـبات و ســـبک زندگـــی خانواده هـــای ایرانـــی متأثـــر از فضای 

مجازی چه تغییراتی یافته است؟
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فصل اول: فضای مجازی و جایگاه آن در زندگی امروز

مقدمه

کامپیوتر یا  امـــروزه همـــۀ ما با متصل شـــدن بـــه شـــبکۀ اینترنـــت و بـــا اســـتفاده از 

گســـترش رسانه های  تلفن همراه به زندگی خود سروســـامان می دهیم. رشـــد و 

کاربرد آن هـــا در تمام ابعـــاد زندگی روزمره،  دیجیتالـــی و الکترونیکـــی و افزایـــش 

تلفـــن،  گاز،  بـــرق،  بانکـــی، مثـــل پرداخـــت قبض هـــای آب،  از فعالیت هـــای 

کارهای جزئی درون  گرفته تا آشپزی و  خریدوفروش اینترنتی و آموزش از راه دور 

خانه و دریافت اطالعات دربارۀ چاقی، الغری، اطالعات پزشکی و...، فرایند 

گســـترش داده اســـت و در حـــال تغییـــردادن ســـبک زندگی  دیجیتالی شـــدن را 

ماســـت. برای مثال در آموزش، دانش آموزان و دانشـــجویان متقاضی استفادۀ 

کالس های بدون  هرچه بیشـــتر از تکنولوژی های آموزشـــی دیجیتالی هســـتند و 

کاربرد پاورپوینت )فایل های نوشـــتاری به همراه تصویر  تصویـــر و صدا و بـــدون 

یا صوت( برای آن ها مالل آور یا بهتر است بگوییم تحمل ناپذیر شده است. در 

کروویو و ماشین لباس شویی و دیگر وسایل  که ما آشـــپزخانه ها نیز سال هاســـت 

به برنامه ها و دستورهای ازپیش تعیین شدۀ دیجیتالی برای انجام فعالیت های 
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دلم جای دیݡگرست

خود مجهز شده اند و دیگر نیازی به تنظیم دستی آن ها نیست. دربارۀ بانک ها و 

سازمان های دیگر نیز داستان به همین منوال است.

شـــاید تلفن هـــای همراه بیـــش از هر ابـــزار دیگر، فنـــاوری دیجیتال را بـــه زندگی 

کافی است یک روز تلفن همراه ما قطع یا به هر دلیلی  کرده اســـت.  روزمرۀ ما وارد 

که  از دســـترس ما خارج شـــود، دچار احســـاس غریبی می شـــویم و چـــون مادری 

ُگم شـــده اســـت، احساس تنهایی و  که در جزیره ای  کرده یا فردی  ُگم  فرزندش را 

که درنتیجۀ خروج از مدار دنیای دیجیتال به  غربت می کنیم. این احساسی است 
ما دست می دهد.1

سبک زندگی مجازی

گذشـــته، ســـنت ها و آداب ورســـوم نقش مهم و تعیین کننده ای در زندگی افراد  در 

کمتر  کنند و  داشـــتند. افراد مجبور بودند فقط از آداب ورســـوم اجداد خود پیروی 

کنند. در خیلی از عرصه ها، آداب ورسوم  می توانستند تغییری در این رسوم ایجاد 

کنند و خـــود فرد چندان قدرت انتخابی  که افراد چگونه زندگی  تعییـــن می کردند 

گذشته قدرت انتخاب بیشتری درخصوص  نداشـــت؛ اما امروزه افراد نســـبت به 

شیوۀ زندگی خود دارند. 

به نظر شـــما چه عواملی ســـبب می شـــود افراد قدرت انتخاب بیشتری نسبت 

گسترۀ   یکی از عوامل رسانه ها هستند. رسانه ها 
ً
گذشـــته داشته باشـــند؟ قطعا به 

1. نعمت اهلل فاضلی، »دیجیتالی شدن به سبک ایرانی و ایرانی شدن به سبک دیجیتال«، فصلنامۀ رسانه، س17، 
ش3، ش پیاپی 67، ص 64.
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فصل اول: فضای مجازی و جایگاه آن در زندگی امروز

وســـیعی از ســـبک های زندگی را به ما عرضه می کنند، مانند انواع غذاهای دنیا و 

آمـــوزش پخت آن هـــا، الگوهایی برای چیدمـــان منزل، انواع و اقســـام نام ها برای 

نام گذاری فرزندان، شیوه های فرزندپروری، نحوۀ خرید و مصرف کردن کاالها و... .

و هر داده، اطالعات و پیامی را به درون ذهنمان راه ندهیم.هرچه پیش آید را خوشامد نگوییم   

یادگرفتـــن نوعی آشـــپزی یا ورزش فقط آموزش نیســـت؛ همین یادگیری بر ســـبک 

زندگی شما اثر می گذارد. شاید شما عالقه مند به آشپزی باشید و با جست وجو در 

شـــبکه های اجتماعی با یک غذای ایتالیایی، چینی و... آشنا شوید. پس از طبخ 

کشـــور   رضایت از آن، عالقه مند خواهید شـــد غذایی دیگر آن 
ً
این غذا و احتماال

را نیز بیاموزید. شـــاید در جست وجوی یک غذای دیگر، یک قطعه موسیقی این 

 عالقه مند می شوید بدانید خود مردم آن 
ً
کند. احتماال کشـــور توجه شـــما را جلب 

کدام غذاهای محلی خود را دوست دارند.  کشور 

کشـــوری دارند. درواقع،  غذاها، موســـیقی و لباس ریشـــه در آداب و ســـنن هر 

گاه با آداب و ســـنن و شـــیوۀ زندگی  شـــما با یادگیری یـــک مهارت آشـــپزی ناخودآ

کشـــور دیگر آشنا می شوید و انتخاب و مصرف هرکدام از آن ها در زندگی شما  یک 

کند و شـــکل تازه ای به خود بگیرد. این  باعث می شـــود ســـبک زندگی شـــما تغییر 

تغییر خودبه خود مثبت یا منفی نیســـت، بلکه بســـتگی به نوع نگرش و اســـتفادۀ 
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دلم جای دیݡگرست

گونی آشنا  گونا شـــما دارد.1 به این ترتیب در فضای مجازی ما با سبک های زندگی 

که برخی را می پسندیم و به کار می گیریم و برخی را طرد می کنیم. می شویم 

فضای مجازی افزون بر اینکه بســـتر آموزش ســـبک های مختلف زندگی است، 

خود نیز سبک زندگی جدیدی را ایجاد کرده که تا پیش ازاین سابقه نداشته است. 

برای مثال، تا به حال چند بار به خاطر حضور در شبکه ای اجتماعی تا دیروقت بیدار 

کار یا تحصیلتان حاضر شده اید؟   فردا صبح خواب آلود در محل 
ً
بوده اید و احتماال

گاهی این شبکه ها، ساعات برنامه های زندگی ما را تعیین می کنند. خیلی وقت ها، 

که در حین  ســـاعت شـــام خوردنمان را با برنامۀ تلویزیونی خاصی تنظیم می کنیم 

کنیم. در فضای مجـــازی نیز همین اتفـــاق می افتد.  تماشـــای آن، شـــام را صـــرف 

کارهایمـــان را باتوجه بـــه بـــودن یا نبودن در شـــبکه ها تنظیـــم می کنیم  بســـیاری از 

که وقتـــی پدربـــزرگ و مادربزرگمان  یـــا اصطالحاتی از این شـــبکه ها بـــه کار می بریم 
می شنوند، فکر می کنند با زبان بیگانه ای با آن ها صحبت می کنیم.2

تغییر در هویت ایرانی

کرده و متناسب  گذشـــته تفاوت هایی پیدا  مفهوم »هویت ایرانی« در مقایســـه با 

با اوضاع جدید، اشـــکال تازه ای از آن ظهور و بروز یافته اســـت. در حال حاضر، ما 

گاهی ها و شـــناخت های تازه ای در زمینه های مختلِف تغذیه،  هر روز در معرض آ

بهداشـــت، درمان، مســـکن، پرورش فرزند، اشتغال، پوشـــش و لباس، آموزش و 

1. نعمت اهلل فاضلی، تجربۀ تجدد: رویکردی انسان شناختی به امروزی شدن فرهنگ ایرانی، ص83.
2. اسماعیل رمضانی، مژگان فراهانی و عاطفه نوری راد، شبکۀ اجتماعی )سواد رسانه ای 5(، صص 23-22.

20



فصل اول: فضای مجازی و جایگاه آن در زندگی امروز

 باعث تغییر ســـبک 
ً
پرورش و دیگر موضوعات زندگی هســـتیم. این فرایند تدریجا

زندگی و درنتیجه تغییر عادت ها و روحیات ما می شـــود. نه تنها ســـبک زندگی به 

سبک دیجیتال در حال تغییر است، بلکه الیه های عمیق تری از فرهنگ و هویت 

ایرانی در معرض دیجیتالی شدن است.

 به صورت رودررو با یکدیگر ارتباط 
ً
در گذشته، ایرانیان مانند دیگر ملت ها عمدتا

داشتند و ازطریق فرایندهای ارتباط مستقیم و چهره به چهره نیازهای خود را تأمین 

می کردنـــد و زندگی خود را ســـامان می دادند. فعالیت های اقتصادی، سیاســـی، 

 با تکیه بر روابط چهره به چهره و با دو یا عده ای از افراد 
ً
اجتماعی و فرهنگی عمدتا

شـــکل می گرفت. برای مثال، روابط بین دختران و پسران، سرگرمی های فرزندان، 

ارائه و ارســـال پیام و انتقال دانش، مبادلۀ احساســـات، خریدوفروش، مسابقه و 

گونه هـــای مختلف روابط  رقابـــت و تمام اشـــکال دیگـــِر روابط اجتماعی مســـتلزم 

کامپیوتری و دیجیتال، الگوی  چهره به چهـــره بود؛ اما با ورود رســـانه ها و تکنولوژی 

کرد. روابط سنتِی چهره به چهره به روابط رسانه ای و اینترنتی تغییر 

این تغییر در الگوی روابط بر نوع و چگونگی هویت و فرهنگ تمام جوامع ازجمله 

گذاشـــته اســـت. در الگوی ســـنتی و روابط چهره به چهره، حجم  جامعۀ ایران تأثیر 

کم شـــمارتر بود؛ زیرا هرکس فقط در محدودۀ  کّمی  ارتباط بســـیار محدودتر و از نظر 

که اطراف او بودند، امکان مراوده داشت؛ اما بر  خویشاوندان، آشنایان و افرادی 

که با حضور افراد در فضای مجازی به وجود آمده است،  اســـاس الگوی جدیدی 

روابط اجتماعی با واســـطۀ ابزارهای رســـانه ای و دیجیتالی توسعه یافته است. در 
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کس دیگری در هر  ایـــن اوضاع، فرد نه تنها با نزدیکان و آشـــنایان خود، بلکه با هر 

گوشـــه از جهـــان، امکان ردو بدل کـــردن پیام و گپ وگفـــت دارد و درنتیجه، حجم 

ارتباط افراد به شدت گسترش یافته است.

گرم  مجموعۀ این عوامل باعث می شود شهروند ایرانی این بار نه ازطریق روابط 

چهره به چهره، بلکه ازطریق روابط باواسطۀ صنایع رسانه ای فنی مانند اینترنت به 
شکل دادن و بازتعریف خود بپردازد.1

رسانه های جدید و مشارکت مخاطبان

در گذشته افراد اندک و محدودی در رادیو و تلویزیون با عنوان نویسنده، کارگردان، 

تهیه کننـــده، بازیگر، مجـــری، تصویربردار، صدابـــردار و... به تولید فیلم، ســـریال، 

انیمیشن، برنامۀ خبری، مستند و برنامه های سرگرمی و تفریحی می پرداختند یا در 

مطبوعات به عنوان فرستندگان پیام به تولید خبر، مقاله، گزارش، مصاحبه، عکس 

کثیری  و... اشـــتغال داشـــتند. این عدۀ محدود پیام های خـــود را برای جمعیت 

گیرندگان پیام( ارســـال  از دریافت کننـــدگان و مصرف کننـــدگان خود )مخاطبان یا 

می کردند؛ اما امروزه در بستر فضای مجازی، تولیدکنندگان و فرستندگان بسیاری با 

گیرندگان بسیاری ارتباط دارند. برای مثال در حال حاضر، زمانی  مصرف کنندگان و 

که در نقطه ای از شهر حادثه ای اتفاق بیفتد، شما و بسیاری از حاضران در صحنه 

کنید و به همراه اطالعات آن، برای  می توانید بی درنگ فیلمی از این حادثه تهیه 

1. نعمت اهلل فاضلی، »دیجیتالی شدن به سبک ایرانی و ایرانی شدن به سبک دیجیتال«، فصلنامۀ رسانه، س 17، 
ش3، ش پیاپی 67ص 42.
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کثیری از دوســـتان و آشـــنایان خود بفرستید یا حتی با قراردادن آن در فضای  عدۀ 

کنید. کره زمین از این حادثه باخبر  مجازی، افرادی را در آن سوی 

پرسشگر و منتقد تبدیل کرده اند.رســـانه های جدید مخاطبان منفعل و تســـلیم پذیر را بـــه مخاطبانی فعال،   

گســـترۀ امکانات   با اضافه شـــدن رســـانه های جدید به 
ً
مخاطبـــان امـــروزی دائما

موجود، سعی می کنند از آن ها بهره مند شوند. در عصر حاضر، خود مردم براساس 

منافـــع، عالیق یا هویت مشـــترک می توانند مخاطبان جدید و متفاوت بســـازند. 

صنایع و منابع رســـانه ای به صـــورت یک جانبه »مخاطبان« را فقـــط در قالب بازار 

گیرنده به راحتی  مصرف کننده یا عامۀ مردم تعریف نمی کنند. تمایز بین فرستنده و 

گیرندۀ پیام نیز می تواند فرستندۀ پیام باشد؛ خود شما هم  گذشـــته نیست. امروز 

می توانید یک رســـانه باشید و به تولید و ارســـال پیام بپردازید. دیگر نیازی نیست 

کرخت و  گیرنـــده یا هدف منفعـــل،  مخاطـــب در نقـــش شـــنونده، مصرف کننده، 

گاهانه با پیام ها و تولیدات  گر مخاطب امروزی، هدفمند و آ تسلیم  پیام ها باشد. ا

رســـانه ای مواجه شـــود، می تواند هریک از این نقش ها را فعاالنه تر برعهده بگیرد 

و جســـت وجوگر، پرسشگر، مشورت خواه، منتقد، پاســـخگو و فعال باشد. بدون 

تردیـــد چنین تغییری، آن هم پـــس از یک قرن را می تـــوان انقالبی عظیم در نقش 
مخاطبان نامید.1

1. محمد سلطانی فر، روابط عمومی در فضای مجازی، ص 18.
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ارتباط نویسنده و مخاطب در رسانه های الکترونیکی، دیگر ارتباطی یک طرفه، 
سرد و از باال به پایین نیست؛ بلکه ارتباطی دوطرفه، صمیمی و تعاملی است. به 
عبارت بهتر، مشـــارکت مخاطبان در تولید، توزیع و انتشـــار پیام جایگاه آن ها را در 
چرخۀ ارتباط ارتقاء بخشـــیده اســـت. رســـانه های مجازی رابطۀ تولیدکنندۀ پیام 
کرده اســـت.  مســـلط و مصرف کنندۀ منفعل را بـــه رابطۀ آزاد، فعال و متقابل بدل 
مخاطـــب در این گونـــه رســـانه ها می تواند به ســـرعت و ســـهولت پـــس از خواندن 
مطالـــب، آنچه در نظـــر دارد ازطریق پیـــام الکترونیکی به نویســـندگان پیام منتقل 
کند. او حتی به راحتی می تواند در رســـانه های جدید و مشارکتی، در زمرۀ اعضای 
تحریریه و تولیدکنندگان پیام باشـــد؛ چون مـــرز میان مخاطب و تولیدکنندۀ محتوا 

بسیار کم رنگ و اغلب تشخیص ناپذیر شده است.

که فقط یک منبع برای حقیقت وجود داشـــت و  مدل ســـنتی پیام این گونه بود 

افـــراد محـــدودی آن را تولید و توزیع می کردند؛ امـــا در مدل جدید، منابع متعدد و 

گاهی از حقایق وجود دارد و ما خودمان با جست وجو و رصدکردن،  متنوعی برای آ

که شـــما هم بـــرای پی بردن به  گزینـــش و انتخاب می زنیم. همان گونه  دســـت به 

کنید و  درستی یا نادرستی خبری، بهتر است آن را از منابع مختلف و معتبر پیگیری 
در پایان، خودتان با قضاوت شخصی درخصوص قبول یا رد آن تصمیم بگیرید.1

کرده است.رسانه های مجازی رابطۀ تولیدکنندۀ پیاِم مسّلط    و مصرف کنندۀ منفعل را به رابطه ای آزاد، فعال و متقابل تبدیل 

 .http://hamshahrionline.ir/details/192868/Communication/internetMediaxhi ،1. طاهره ساعدی
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مخاطبانی با تابعیت فراملی

شـــیوه های جدید اطالع رســـانی در دنیای جدید باعث افزایش سطح اطالعات 

گاهی مردم شـــده اســـت و به دنبال آن، انسان ها به واسطۀ اوضاع جدید تغییر  و آ

که در عصر دوم رســـانه ها )ظهور بســـترهای الکترونیکی مثل  کرده انـــد. اطالعاتی 

 مخاطبـــان فراملـــی و بین المللی دارند. 
ً
اینترنـــت( تولید و عرضه می شـــوند، غالبا

انسان های بی شماری با »دیگران« و »غریبه ها« ارتباط دارند و اطالعات ردوبدل 

می کننـــد؛ به همیـــن دلیل، این شـــیوۀ اطالع رســـانی، فرهنگ خاصـــی )جهانی و 

غربـــی( را ترویج می کند و مخاطبان )مصرف کنندگان( به مـــرور بیش ازآنکه خود را 

کشـــور خاصی بدانند، خود را انســـانی با تابعیت جهانی  متعلق به قوم، فرهنگ و 

و بین المللی خواهند نامید. مخاطبان رســـانه های جدید با وجود فاصلۀ فیزیکی 

بسیار، می توانند به یکدیگر بسیار نزدیک شوند.

که متأثر از فضای مجازی شکل می گیرند، دنیاهای کوچکی  ارتباطات جدیدی 

که در آن ها، افراد جدا از دیگران هستند و هیچ کس نمی تواند  را به وجود می آورند 

بـــدون موافقت صریح آن افراد، از آنان اطالعات و دانشـــی به دســـت بیاورد. در 

گمنامی خود ســـیر می کنـــد و در قالب یـــک »ذره« در نقابی  ایـــن روابـــط، فـــرد در 

پنهان، تفکر، اندیشه، ارزش ها، اعتقادات و باورهای خود را از »دیگری« مخفی 

نگه می دارد.
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