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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.

همه چیز درباره اینرتنت اشیا

فنــاوری اینرتنــت اشــیاء یــا اینرتنــت همــه چیــز
( )Internet of Thingsجدیدتریــن تکنولــوژی مــورد بحــث در
دنیــای فنــاوری اطالعــات محســوب مــی شــود کــه قـرار اســت
امــکان اتصــال همــه چیــز را از طریــق شــبکه هــای ارتباطــی
فراهــم کنــد .بــا وجــود اینکــه گفتــه شــده اســت  ۵میلیــارد
دســتگاه در طــول ســال  ۲۰۱۵بــه اینرتنــت متصــل شــده
انــد ،پیــش بینــی مــی شــود کــه بــا توجــه بــه رونــد رسعــت
جابجایــی اطالعــات ،تــا ســال  ۲۰۲۰بالــغ بــر  ۵۰میلیــارد شــی
در دنیــا از طریــق اینرتنــت بــه هــم متصــل شــوند.
هــم اکنــون میلیاردهــا حســگر در جهــان بــه کار گرفتــه شــده
انــد تــا قابلیــت اتصــال اشــیا بــه اینرتنــت را فراهــم کننــد .ایــن
فنــاوری از لــوازم خانــه گرفتــه تــا پوشــیدنی هــا و خــودرو
و بــه طــور کل متامــی اشــیایی کــه در محلــی واقــع شــده
انــد و یــا در حــال حرکــت هســتند را قبضــه مــی کنــد و
بــه همیــن دلیــل اســت کــه کشــورهای مختلــف دنیــا بــرآن
شــده انــد کــه آمــاده مواجهــه بــا  IOTشــوند .جذابیــت ایــن
تکنولــوژی بــه حــدی بــاال اســت کــه کشــورها در پــی توســعه
رسیــع اســتانداردهای ایــن فنــاوری و راه انــدازی برنامــه هــای
کاربــردی بـرای آن هســتند .بـرای مطالعــه مــروح ایــن گفتــار
بــر روی لینــک مرتبــط کلیــک مناییــد.

بررسیرابطه میزاناستفادهتکنولوژیهای
نوین ارتباطی و سواد رسانهای

هــدف اصلــی ایــن پژوهــش بررســی رابطــه میـزان اســتفاده از تکنولوژیهای نوین ارتباطی و سـواد رســانهای اســت.
روش پژوهــش پیامیشــی بــوده و جامعــه آمــاری آن کلیــه افـراد منطقــه یــک تهـران بــوده اســت .حجــم منونــه 200
نفــر و روش منونهگیــری غیرتصادفــی خوشــهای بــوده و ابـزار گــردآوری اطالعــات پرسشــنامه محقــق ســاخته بــوده
اســت .یافتههــا نشــان داد  56درصــد پاســخگویان زن و  44درصــد مــرد و میانگیــن میـزان اســتفاده از تکنولوژیهای
ارتباطــی  28/74درصــد و میانگیــن سـواد رســانهای آنــان  28/81درصــد میباشــد .همچنیــن بــر اســاس یافتههــا بیــن
میـزان اســتفاده از تکنولوژیهــای نویــن ارتباطی و سـواد رســانهای رابطه معنــاداری وجــود دارد و شــدت رابطه قوی
و جهــت آن مثبــت اســت یعنــی هرچــه میـزان اســتفاده از تکنولوژیهای ارتباطی بیشــر شــود ســطح سـواد رســانه
ای اف ـراد هــم باالتــر میــرود .براســاس نتایــج بهدســت آمــده میت ـوان گفــت ابزارهــای تکنولــوژی ارتباطــی مــورد
بهواســطه امکاناتــی کــه بـرای مخاطب خــود فراهم
مطالعــه در ایــن تحقیــق کــه شــامل ماهـواره و اینرتنــت بودنــد 
منودنــد از جملــه امــکان دســتیابی و رسعــت دسرتســی فــرد بــه اطالعــات باعــث رشــد سـواد رســانهای فــرد شــده اند
بهواســطه بهرهمنــدی از ایــن تکنولوژیهــا و از آنجــا کــه رسیعــر از گذشــته میتوانــد بــه
بــه طوریکــه مخاطــب 
حجــم عظیمــی از اطالعــات دسرتســی پیــدا میکنــد بــه هــان نســبت هــم راحتتــر میتوانــد بــه گزینــش اطالعــات
پرداختــه و بــه صحــت و ســقم یــک موضــوع پیبــرده و از اعــال سانســور در یــک موضــوع اطــاع یافتــه و بــه
لحــاظ در دســرس قـرار گرفــن پیــام هــا و اطالعــات متنــوع از طریــق ماهـواره و اینرتنــت توامنندی او هــم در تحلیل
و تفســیر پیامهــای ارتباطــی بیشــر شــده و نهایتـاً سـواد رســانهای وی افزایــش مییابــد .بـرای مطالعــه مــروح این
مقالــه (نوشــته الهــام ســادات بلبلــی ،رسونــاز تربتــی) بــر روی لینــک مرتبط کلیــک منایید.

کتاب «مدیریت موبایل در خانواده»
کتــاب «مدیریــت موبایــل در خانــواده» عنــوان ســومین کتــاب از مجموعــه ســبک
زندگــی در عــر رســانه اســت .تویســنده ایــن کتــاب ،طاهــره خیرخــواه کارشــناس
ارشــد ارتباطــات در چهــار فصــل بــه تبییــن مشــکالت اســتفاده کــودکان و نوجوانــان
از موبایــل و ارائــه راه حــل پرداختــه اســت.
در فصــل اول ایــن کتــاب؛ «تلفــن هم ـراه و ارتباطــات میانفــردی» بــه مباحثــی
چــون موبایــل و کنــرل فرزنــدان ،انتخــاب گوشــی مناســب بـرای فرزنــدان و اینکــه
از چــه ســنی بــه فرزنــدان بایــد گوشــی موبایــل داد ،پرداختــه شــده اســت .در
فصــل دوم کتــاب بــه تلفــن هم ـراه بــه مثابــه رسگرمــی نــگاه شــده و آســیبها و
فرصتهایــی کــه گوشــی موبایــل بــا امکاناتــی مثــل بــازی بـرای فرزنــد دارد بررســی
شــده اســت .در فصــل ســوم ایــن کتــاب بــا عنــوان «تلفــن هم ـراه و امکانــات»
مســئله بهبــود ارتبــاط خانــه و مدرســه بــا موبایــل بررســی شــده و در فصــل ســوم
نویســنده کتــاب بــه تفصیــل دربــاره آســیبهای موبایلــی از نظــر فیزیکــی و روانی
صحبــت کــرده اســت .در فصــل آخــر هــم بــا عنــوان «بایدهــا و نبایدهــای اســتفاده
از موبایــل» راهکارهــای عملــی بــرای آمــوزش اســتفاده فرزنــدان از موبایــل بــه
خانوادههــا ارائــه شــده اســت.
کتــاب «مدیریــت موبایــل در خانــواده» نوشــتهی طاهــره خیرخــواه بــا شــارگان
ســه ه ـزار نســخه در  84صفحــه بــه بهــای  10ه ـزار تومــان از ســوی انتشــارات
یادآفریــن روانــهی بــازار نــر شــده اســت.عالقهمندان میتواننــد بــرای خریــد
اینرتنتــی کتــاب فــوق بــر روی لینــک مربوطــه کلیــک مناینــد.
www.hmizan.ir/_savadrasanei_/
hedayatmizan@hmizan.ir
savadrasanei

تقدیر از مقاالت برتر هامیش ملی
سواد رسانهای و مسئولیت اجتامعی

در بخش تجربیکاربردی سعید مدرسی و در بخش علمی پژوهشی
یزاده رتبه نخست را کسب کردند.
عباس تق 

کتاب مقاالت سواد رسانهای و
مسئولیت اجتامعی رومنایی میشود
در دیماه امسال

سواد رسانهای و مسئولیت اجتامعی؛
نهضتی را که آغاز کردهایم ...
گفتاری از سید تقی کاملی

سواد رسانه ای،
برای مخاطب رضوری است

تعریف سواد رسانهای از دیدگاه کارشناسان رسانه و ارتباطات

سواد رسانهای دبیرمحور است
لیال وصالی ،مدرس دانشگاه و کارشناس رسانه بیان کرد.

کارگاه افزایش سواد رسانهای والدین
مجتمع آموزشی سیدالشهدا (ع)
با همکاری مؤسسه «مسیر رسانه» برگزار کرد.

راهکارهایی برای حفظ
«حریم خصوصی» در فضای سایربی
رعایت نکاتی از جمله استفاده از رمز گذاری و گذرواژہ و ...

نگاهی به بسط جهان انسانها در دنیای
مجازی و امتداد در دنیای واقعی

بررسی رابطه بین مخاطب ،بازی و زندگی حقیقی

حضور موفق «مسیر» در هامیش
سواد رسانهای و مسئولیت اجتامعی
اینفوگرافیک
انواع بازی ها چیست؟

انواع بازیها چیست و با ما چه میکند؟!
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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