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يل اين نكته مي پردازد كه چگونه سواد ديجيتالي در سايت فضاي من مورد استفاده قرار مي گيرد تا كاربران اين مقاله به تحل
ها نفر  توضيح آنكه سايت فضاي من، سايتي است که در آن ميليون.  بتوانند شرح حالهاي شخصي فراهم كرده و ارائه كنند

سايت .  شوند هاي اجتماعي گوناگوني سهيم مي نند و در فعاليتک شخصي ايجاد مي) Profiles(هاي  عضو هستند و شرح حال
شود و محيطي  کنند، ابزار اصلي ارتباط با يکديگر محسوب مي صورت مداوم از آن استفاده مي فضاي من براي نوجواناني که به

نظير موسيقي، تلويزيون و هاي سرگرمي  ويژه بخش هاي فرهنگي آمريكا به توانند در آن در بسياري از جنبه است که آنان مي
هاي سايت فضاي من خود، وقت و تالش  بسياري از افراد براي ايجاد و نگهداري شرح حال).  ۲۰۰۶بويد آ، (فيلم سهيم شوند 

تواند کانون سواد جديد ديجيتالي محسوب  ايجاد شرح حال سايت فضاي من از چه طريق مي.  كنند اي صرف مي قابل مالحظه
 شود؟

نويسنده، در اين مقاله ابتدا به تحليل ايجاد شرح .  چه باشد" سواد"رسش بستگي به اين نكته دارد كه منظور از پاسخ اين پ
هاي اجتماعي و فني   نشان ميدهد سواد ديجيتال جنبهكهپردازد  مي“ سواد”حال در سايت فضاي من با توجه به چارچوبي از 

پردازد که در حاليكه سايت فضاي   او، سپس به شرح اين موضوع مي. کز داردکند و بر استفاده از كد تمر را با هم تلفيق مي
سايت فضاي در  که در ايجاد شرح حال بازنماييهاي توليد وب نيست، قدرت  آلي براي آموختن بعضي از زبان من، محيط ايده
به عبارت ديگر، .  وط مي شودربکه از نظر فني ساده ولي از لحاظ اجتماعي پيچيده است، مرفتاري شود به  من يافت مي

پي كردن و چسباندن کد يا رمز، به عنوان راهي براي استفاده از محصوالت پيچيدگي آن به اين نكته مربوط مي شود كه ك
 توصيف فرآيند که در دو تاييهايي ، که اين عمل استمعتقداو سرانجام، .  يك رفتار پيچيده اجتماعي استاي ساير افراد،  رسانه

كارهاي تحقيقاتي  ترکيب  با. دهد روند را مورد ترديد قرار مي کار مي به" نوشتن"و " خواندن"هاي  و فعاليت" توليد" و "مصرف"
راهي مفيد " تركيب"و " تشريک" سواد، مفاهيمي نظير در باره يمسائل رسانه و مطالعات فرهنگي با تحقيق اخير در باره ي 

 .كنند د فراهم مي اين سواد جديرويه ي عمليبراي توصيف 
 

 .سوادها، شرح حالها، سواد ديجيتال، كد، توليد، مصرف: كليدواژه ها

 



 
هاي تبليغاتي،   مجريه، شرکت هاي گروهي، سياستمداران، مقامات قوه در چند سال گذشته مربيان، رسانه :مقدمه و طرح مسئله

ي آمريكا، نگاه خود را متوجه وب  ر کلي بخش وسيعي از جامعهطو گذاران، دانشگاهيان، کودکان، نوجوانان و والدين ـ به سرمايه
 . اند كرده) My space(سايتي به نام فضاي من 
با اين حال، من در .  هاي عمومي در خصوص نوجوانان به موضوعات حريم خصوصي و ايمني پرداخته است اگر چه بخش اعظم بحث

عنوان بخشي از ارتباطات  هايشان در سايت فضاي من به  حال ي آنها از شرح هي استفاد هاي نوجوانان و شيوه اين مقاله به آفرينش
 . ام روزانه آنها توجه نشان داده

کنند و در  شخصي ايجاد مي) Profiles(هاي  ها نفر عضو هستند و شرح حال سايت فضاي من، سايتي است که در آن ميليون
کنند، ابزار  صورت مداوم از آن استفاده مي فضاي من براي نوجواناني که بهسايت .  شوند هاي اجتماعي گوناگوني سهيم مي فعاليت

ويژه  هاي فرهنگي آمريكا به توانند در آن در بسياري از جنبه شود و محيطي است که آنان مي اصلي ارتباط با يکديگر محسوب مي
سياري از افراد براي ايجاد و نگهداري شرح ب).  ۲۰۰۶،  آبويد(هاي سرگرمي نظير موسيقي، تلويزيون و فيلم سهيم شوند  بخش
 . ندكن ميصرف اي  هاي سايت فضاي من خود، وقت و تالش قابل مالحظه حال

 تواند کانون سواد جديد ديجيتالي محسوب شود؟ ايجاد شرح حال سايت فضاي من از چه طريق مي
ن، در اين مقاله ابتدا به تحليل ايجاد شرح حال در سايت م.  چه باشد" سواد"پاسخ اين پرسش بستگي به اين نكته دارد كه منظور از 

هاي اجتماعي و فني را با هم تلفيق  پردازم كه نشان ميدهد سواد ديجيتال جنبه مي“ سواد”فضاي من با توجه به چارچوبي از 
آلي براي  ي من، محيط ايدهپردازم که در حاليكه سايت فضا  سپس به شرح اين موضوع مي. کند و بر استفاده از كد تمرکز دارد مي

شود به رفتاري که از  هاي توليد وب نيست، قدرت بازنمايي که در ايجاد شرح حال سايت فضاي من يافت مي آموختن بعضي از زبان
به عبارت ديگر، پيچيدگي آن به اين نكته مربوط مي شود كه .  نظر فني ساده ولي از لحاظ اجتماعي پيچيده است، مربوط مي شود

تلقي اي ساير افراد، يك رفتار پيچيده اجتماعي  ، به عنوان راهي براي استفاده از محصوالت رسانه٢ كردن و چسباندن کد يا رمزكپي
" نوشتن"و " خواندن"هاي  و فعاليت" توليد"و " مصرف" که اين عمل، دو تاييهايي که در توصيف فرآيند مسرانجام، معتقد.  مي شود

با ترکيب كارهاي تحقيقاتي اخير در باره ي مسائل رسانه و مطالعات فرهنگي با تحقيق .  دهد ترديد قرار ميروند را مورد  کار مي به
 .كنند  اين سواد جديد فراهم ميرويه ي عمليراهي مفيد براي توصيف " تركيب"و " تشريک"در باره ي سواد، مفاهيمي نظير 

 
 مطالعه عملکرد سايت فضاي من

 
ي خودم از  و استفاده)  ب۲۰۰۶:  آ۲۰۰۶؛ بويد، ۲۰۰۵مارويک (سايت فضاي من، ناشي از تحقيقات پيشين برداشت من از کاربرد 

ي اينترنت، به ويژه  ي مطالعه شناسانه يکي از مشکالت روش.  اين سايت و نيز مشاهده مشاركتي به همراه نوجوانان بوده است
اند، يافتن مکان مناسب براي سايت  غلب با قوم نگاري در ارتباطهايي استفاده کنيم که ا کنيم از روش هنگامي که سعي مي

 ).   ۲۰۰۰ ؛ هاين، ۱۹۹۹اليمن و ويکفورد، (تحقيقاتي است 
اين .  ام ها پرداخته من براي درک بهتر از چگونگي عملکرد سايت، به تحقيق در مورد سايت فضاي من و روند ايجاد شرح حال

سايت فضاي من، .  باشد ها و منابع شخص ثالث مي الگ هاي آموزشي، وب خارجي نظير سايتهايي به منابع  تحقيق، شامل پيوند
دهد و از اين گذشته من يک نوجوان نيستم، بنابراين با الهام گرفتن از  اي از ارتباط روزمره مرا تشکيل نمي بخش قابل مالحظه

اسکريبنر و کول، (ها در زندگي روزمره تاکيد دارد،  و فنآوريي چگونگي استفاده از ابزارها  تحقيقي در مورد سواد که بر مطالعه
از " طبيعي"که نوجوانان چگونه در محيطي  تحقيقي را در مرکز هنر و فنآوري انجام دادم تا در مورد اين) ۱۹۹۵استريت،  : ۱۹۸۱

سايت فضاي من وجود داشت اين به معناي فضايي بود که در .  کنند، آگاهي بيشتري پيدا كنم سايت فضاي من استفاده مي
 .نظر از آن که من در آنجا حضور داشته باشم يا نه صرف



اين مرکز اينترنت با پهناي .  دهد ي وسيع تشکيل مي اي در گستره هاي توليد رسانه مهارت) آموزش(هايي را براي   اين مرکز، کالس
با اين حال، پيش از کالس، .  کنند هاي کالس از آنها استفاده مي  کامپيوتر مکينتاش دارد که سواد آموزان براي پروژه۱۰باند باال و 

)  سال۱۳-۱۱بين سنين (ها، بسياري از سواد آموزان  هاي کوتاه بين فعاليت هاي تفريح، بعد از کالس و گاهي در فاصله در زمان زنگ
که آيا سواد آموزان در اين مرکز  ن اينمن راهي براي دانست.  کنند از کامپيوتر براي وصل شدن به سايت فضاي من استفاده مي

کنند، ندارم، ولي آنها هنگام استفاده از سايت فضاي من، خود را  هاي ديگر در سايت فضاي من مي ي متفاوتي از مکان استفاده
ضاي من اختصاص که سواد آموزان، اين مرکز را به مکاني براي استفاده از سايت ف خالصه اين.  کنند محدود به رعايت قيد و بند نمي

 . داد شان را تشكيل مي  بودند كه بخشي از ارتباط آنها با دوستان و خانواده داده
 

  اجتماعيتوليديك : شرح حال سايت فضاي من
نويسند و  هاي خود را مي مندي دهند، عالقه اي است که اعضا در آنجا مشخصات خود را شرح مي ي رنگي و رسانه ا فضاي من، صفحه

هاي  ها، انيميشن، رنگ بسياري از صفحات سايت فضاي من، ترکيبي از متن، تصاوير، گرافيک. كنند خود ارتباط برقرار ميبا دوستان 
جيمز، (نام دهد " هرج و مرج در طراحي"اين باعث شده يکي از مجالت اقتصادي مشهور آمريكا آن را .  روشن و صورتي هستند

عواملي وجود .  کند ي  پيش گزيده دارد که هر عضوي با آن صفحه شروع مي  صفحهاين صفحات تفاوت بسيار زيادي با).  ۲۰۰۶
نخست .  کنند، چرا صفحات سايت فضاي من، در ميان اعضاي مختلف آن، تفاوت بسيار زيادي با يکديگر دارند دارند که بيان مي

هاي  زمينه، اندازه و رنگ هاي پس کند مانند رنگ  ميتوانند پارامترهايي را که برداشت اوليه از هر صفحه را کنترل که، اعضا مي آن
هاي شخص ثالت  اعضاي سايت فضاي من معموالَ از سايت.  )۱شكل  (زمينه را ناديده بگيرند ها و تصاوير پس ها و حاشيه فانت

، فانتهاي رنگ،   گزينهکنند که استفاده مي" کدساز"کنند يا از  هاي مختلف يکي را انتخاب مي کنند يا از ميان طرح استفاده مي
 . دهد هاي مختلف صفحه را نمايش مي  و جنبهفانتي  اندازه

 

  
ي پيش گزيده  سمت چپ از طراحي و رنگهاي صفحهتصوير .  ت فضای منيسنده مقاله در ساي از شرح حال نوتصويردو .  ۱شکل 

 .ستفاده شده تا عناصر بصري را تغيير دهد  در تصوير سمت راست از سبكها و گرافيكهاي متفاوتي ا.استفاده كرده است

 
را از سايت کپي و آن ) صفحات سبک آبشاري (CSS و کد HTMLپس از يافتن طرح يا استفاده از کدساز، شخص بايد بلوکي از 

 سبانندهاي متن آزاد که سايت فضاي من، آن را به منظور وارد کردن اطالعات شرح حال فراهم کرده است، بچ را به يکي از زمينه
 . )۲شكل (



 
 .تغيير مضمون صفحه نيازمند گذاشتن كد در محتواي شرح حال است. ۲شكل 

 
اين طرحها با الگوهايي همراه هستند که .  شود ها و طرح هاي گرافيکي مي دار اغلب شامل استفاده از رسانه سفارش طرح موضوع

با اين حال، اعضا .  كنند صول فرعي از آن طرح استفاده ميباشند كه به عنوان مح هاي شخص ثالث مي ميزبان آنها، وب سايت
هاي گروهي را در صفحات خود  ها پيوند دارند، آشکارا رسانه توانند با چسباندن کدهايي که با تصاوير، ويدئو، صدا و حتي بازي مي

و انيميشن بر روي صفحه را بيان هاي گروهي، دليل استفاده از رنگ، صدا  ي مجدد از رسانه اين استفاده.  )۳شكل  (بگنجانند
در پيوند دادن به .  دهد شوند، نشان مي کند و از اين گذشته راهي را که عناصر در فضاي افقي و عمودي نمايش داده مي مي

 ها يا ازطريق جايگزين کردن، اعضا بيشتر کنترل خود را بر روي هاي گروهي به اين شيوه، چه به صورت آشکار از طريق طرح رسانه
زيرا . دهند شود و تغييري که در طي زمان در آنها ممکن است رخ دهد، از دست مي هاي آنها پديدار مي چه در شرح حال آن

 . هاي گروهي اغلب در كامپيوتر هاي ميزبان شخص يا شرکت موجودند رسانه

 

 
  گذاشته شده در يك شرح حال يتصاوير و ساير رسانها. ۳شكل 

 
ي صفحات افراد ديگر که داراي همان اثرات زيباي عاشقانه هستند  ها را در اظهارات خود درباره توانند رسانه يسرانجام، افراد اغلب م

شناسانه و ويراستاري،  ي بيشتر از کنترل زيبايي بنابراين حتي اگر يکي از اعضا در تالش براي استفاده.  )۴شكل  (بگنجانند
 . ها عمل کند تواند عليه اين تالش اي آنها را دستکاري کند، اظهار نظرهاي دوستان ميدقت انتخاب يا محتو هاي گروهي را به رسانه

ها، خواه از سوي شرح حال شخص، خواه دوستان او باشد، به معناي آن است که هر شرح حال، محصول  کدگذاري با پيوند به رسانه
ي  شود به عهده که چگونه يک شرح حال ايجاد مي ر اينکنترل مستمر ب.  افراد متعدد است، نه فقط اثر يک عضو سايت فضاي من

ديدگاه علمي .  ها جدا کردن اقدامات فني از اقدامات اجتماعي دشوار است بنابراين، در بررسي شرح حال.  افراد و منابع متعدد است



کنم و ايجاد  واد را معرفي مي فني  اين نوع س-من در بخش بعد جنبه اجتماعي.  کند ناکافي ست که به ابعاد اجتماعي توجه نمي
  .کنم شرح حال سايت فضاي من را بر اساس آن تحليل مي

 

 
 . توضيحات مي تواند رسانه هاي گذاشته شده و همچنين پيامهاي متني را در بر گيرد. ۴شكل 

 
 شرح حال سايت فضاي من به عنوان سايت سوادهاي جديد

ها بر اين  برخي از اين ديدگاه.  كنند  متفاوتي درباره معناي سواد درجامعه مطرح ميهاي ي سواد، ديدگاه هاي گوناگون درباره نظريه
؛ ۱۹۶۸گوي و وات، (شود  اند که فنآوري يا رسانه قادر به چه کاري است و چه نتايج اجتماعي و شناختي از آن ناشي مي تمرکز کرده

ي علمي استفاده از  ها و نتايج اين کار، ديدگاه شيوه اري از فرضيهاسکريبنر و کول، با استدالل عليه بسي).  ۱۹۸۲؛ انگ، ۱۹۷۷گوي، 
: ۱۹۸۱اسکرينز و کول، (کارگيري اين سواد براي مقاصد ويژه و در شرايط ويژه را معرفي کردند  ترکيب فنآوري، سواد و مهارت و به

که در آنها ) تغيير كرد(هاي اجتماعي   به شيوهي بيان، ، از وسيله)۱۹۸۴استريت، (به همين ترتيب، مدل ايدئولوژيکي سواد ).  ۲۳۵
: ۲۰۰۴هابز، (اخيراَ، تحقيق بر روي سواد ديجيتال يا رسانه .  شود ها منتقل مي هاي اين شيوه شود و ايدئولوژي از رسانه استفاده مي

ي سواد ضروري  هاي درباره اي ديدگاهي از ابعاد وجود دارد که در آن استفاده از رسانه بر ا دهد که دامنه نشان مي) ۲۰۰۴ليوينگتون، 
 . گيرد هستند و از مصرف انتقادي تا قابليت استفاده از ابزارهاي توليد را در بر مي

باشد که سواد را يکپارچگي گروه  هاي مختلف از سواد است متعلق به آندريا دي سسا مي يکي از ابعادي که در پي تلفيق برداشت
توصيف او سه عاملي را که در باال به آنها اشاره ).  ۲۴: ۲۰۰۰دي سسا، (داند  بر اساس شکلي واحد ميها  ها و موقعيت وسيعي از گونه

ها بر  دوم، اين استفاده.  اي خاص بايد در بافت اجتماعي آن بررسي شود نخست، استفاده از رسانه.  کند جا جمع مي شد در يک
اين توصيف از .  ي اشكال بازنمايي اهميت دارند اص مربوط به رسانهسرانجام اين که خو.  گيرد اساس الگوهاي خاص صورت مي

از كاربرد سواد به اين معني که درک سواد به معناي درک چگونگي ) ۱۹۸۱(سواد به انحاء مهمي با ديدگاه اسکريبنر و کول 
با اين حال، هدف دي سسا .  داردهاي اجتماعي خاص است، همپوشاني  ها و آگاهي در بافت ها، مهارت ي مردم از فنآوري استفاده
 . سازد هاي اجتماعي مختلف را به يکديگر متصل مي ي اين است که چگونه استفاده از شکلي خاص، بافت مشاهده

کنم، چرا كه اين ديدگاه بين  در اين مقاله، من از ديدگاه نظري باال براي تحليل ايجاد شرح حال سايت فضاي من استفاده مي
توان به  کند و همچنين منظري فراهم مي كند که از طريق آن مي اعي و فني در خصوص سواد توازن ايجاد ميهاي اجتم ديدگاه

در اين بخش و بخش بعدي به اين مسئله خواهم پرداخت که نظريه دي سسا راهي مفيد براي درک احتمال .  بحث قبلي نگريست
 . ن استهاي جديد در ايجاد شرح حال سايت فضاي م استفاده از سواد

 



 هاي اجتماعي هاي سايت فضاي من و موقعيت شرح حال
هاي مختلف اجازه  ها را در جوامعي که به قابليت ي وسيعي از وابستگي موقعيت اجتماعي، شبکه) ۲۴: ۲۰۰۰(ي دي سسا  به گفته
ي استفاده از سايت   به دامنههاي اجتماعي، نيازمند توجه تاکيد دي سسا بر موقعيت.  دهد نشان مي) يا نمي دهند(دهند  رشد مي

 ). ۱۹۹۶نگاه کنيد به گي، (کنند، است   ها، عقايد و عادات از آنها حمايت مي که چگونه ارزش فضاي من و اين
سايت فضاي من .  ها و کاربردهاي سايت فضاي من نشانگر يکپارچگي بسياري از متصديان قبلي و کاربردهاي همراه آنهاست ويژگي
جندلر و روبرت (تر نسبت به صفحات شخصي براي بسياري از کاربران نوجوان آن به حساب آورد  زيني دو سويهتوان جايگ را مي

يابي کنند يا از  هاي دوستان، خود را نمايان و جهت دهد تا شبکه اين خدمت شبکه اجتماعي، به مردم اجازه مي).  ۱۹۹۵يانگ، 
ها،  هايي براي حمايت از وبالگ سايت فضاي من، ويژگي).  ۲۰۰۶ بويد، :۲۰۰۵مارويک، (طريق ديگران با مردم مالقات کنند 

، قرار مالقات اينترنتي و سهيم شدن در )مانند اي ميل(زمان   ، پيام غير هم٣)IM(زمان  هاي بولتن، ارسال پيام فوري هم صفحه
 هماهنگ براي حمايت از ايجاد روابط بين صورت ها به طور که من در مركز شاهد آن هستم، برخي از اين ويژگي همان.  عکس دارد

 . شود دوستان جديد در مرکز استفاده مي
خدمات موسيقي و ويدئويي سايت فضاي .  اند ، سايتي است که در آن توليد سرگرمي و مصرف يکي شده“فضاي من”از اين گذشته 

بعضي از .  هاي ديگران منتشر سازند  شرح حالدهد که موسيقي خود را در اي و آماتور اين امکان را مي من به هنرمندان حرفه
اند يا  هايي که در مرکز ايجاد شده  نوظهور هستند و از سايت فضاي من براي انتشار فيلمرويه ينوجوانان در اين مرکز، بخشي از اين 

يافتن و سهيم شدن کنندگان سايتي، براي  سايت فضاي من از جهت مصرف.  کنند اند، استفاده مي خود آنها آن را خلق کرده
 ساله زمان قابل توجهي را براي يافتن ۱۴براي مثال گريس .  موسيقي و ويدئو و براي نوجوانان در مرکز ظاهراَ نقشي محوري دارد

ي مصرف، از سايت فضاي من به عنوان  با اين حال او به عنوان مثال پيچيده.  کند موسيقي و قرار دادن بر روي سايت خود صرف مي
هاي سايت فضاي من چند هنرمند  من در يک مورد او را ديدم که در شرح حال.  کند هاي موبايلش استفاده مي براي آهنگمنبعي 

که موبايل خود را نزديک  مشهور، جستجو کرد و آهنگ خاصي را يافت و آن آهنگ را در شرح حال خود قرار داد و سپس در حالي
 . قي را ضبط کند، آن موسيقي را پخش کردبلندگوهاي کامپيوتر گرفته بود تا آن موسي

ي نوجوانان از سايت  ي استفاده شود که نحوه ها شامل گروهي از مردم و نهادها مي هاي اجتماعي در اين مثال توان گفت موقعيت مي
ها از   و سازمانها و دوستان نوجوانان و همچنين صنايع معلمان و دانشجويان مرکز، خانواده.  کنند گذاري مي فضاي من را ارزش

ها  ي متنوع از شرح حال درک استفاده.  کنند جمله نمونه هايي هستند که از سايت فضاي من براي منافع تجاري خود استفاده مي
کنند ولي اين مسئله  ها با يکديگر تداخل مي هاي اجتماعي و بافت ي اين است که چگونه اين موقعيت نيازمند تحقيق بيشتر درباره

 . حث اين مقاله استخارج از ب
 

 ژانرها در ايجاد شرح حال هاي سايت فضاي من
داند که ما در آن  دي سسا ژانر را شکلي تخصصي مي.  دومين جزء مدل دي سسا به مفهوم ژانرها در استفاده از رسانه مربوط است

گيرد که  ين واژه را از باختين به عاريت مياو ا).  ۲۲: ۲۰۰۰دي سسا، (يابيم  کار رفته است، مي سوادي  را که در توليد و مصرف به
ي  به گفته).  ۶۰: ۱۹۸۶باختين، (رسد  ي فعاليت به ثبات مي هاي خاص در حوزه داند که از طريق استفاده ژانرها را الگوهاي زباني مي

.  ر خود را شکل دهيمهاي خود را انتخاب کنيم و افکا کنند که چگونه در ارتباطات، واژه هاي ژانريک تعيين مي باختين، شکل
سرانجام، باختين استدالل .  کنند شنويم، چگونگي تفسير و ايجاد معني را تعيين مي هاي ژانريک که در سخنان ديگران مي شکل
اين بدان معناست که مهارت در استفاده از .  ي آزادانه از ژانرها به طور کامل با آنها آشنا شد کند که بايد به منظور استفاده مي
 ). ۸۰: ۱۹۸۶باختين، (هاي ژانريك الزم است  لشک

فرد به منظور فهم .  ژانر شبيه به يك چسب ذهني است که فعاليت اجتماعي را به فعاليت فني مرتبط كرده و آنها را به هم مي دوزد
ها در استفاده از رسانه  هايي که گروه هاي ژانريک و قابليت هاي فعاليت اجتماعي و همچنين به شکل ها بايد به ويژگي انواع سواد



هاي آن  هاي ژانريك و استفاده از قابليت ايجاد شرح حال سايت فضاي من، شامل درک بسياري از شکل.  شوند، توجه کند سهيم مي
 . کنند هاي فعاليت عبور مي شود که از حوزه مي

 
 هاي ژانريك شرح حال و شکل

ها  ي اجتماعي سايت کند که در ميان شبکه اتکا مي" دوست"فکر خاص هاي ژانريک زبان به ت سايت فضاي من با توجه به شکل
).  b ۲۰۰۶بويد، (کند که لزوماَ با مفهوم واژه در ارتباطات روزمره يکي نيست  معمول است، اما به مفهوم خاصي از واژه اشاره مي

را در سايت فضاي " دوستان"که آنها چگونه   اينبراي مثال، يکي از همکارانم در بحث با سه دختر متوجه شد که در زبان روزمره و در
 ساله پرسيدم که ۱۵هنگامي که از گرگوري .  شوند دادند، بين مفهوم همکاران و دوستان تفاوت قائل مي من مورد استفاده قرار مي

هاي استفاده از سايت  هکه نشانگر آن است که يکي از جنب!" هر چه بيشتر بهتر"توانم در سايت، دوست او شوم، پاسخ داد،  آيا مي
“ روي خط يا مجازي”افزودن به تعداد دوستان لزوماَ متعلق به محيط .  آوري دوستان  است از رقابت در جمع فضاي من عبارت
تواند شبيه  بنابراين استفاده از واژه مي.  باشد“ واقعي يا خارج از خط” اي از وضعيت و محبوبيت محيط  تواند نشانه نيست بلکه مي

ي صحيح از واژه، نيازمند مهارت در  بنابراين درک معناهاي مختلف، به منظور استفاده.  ونگي استفاده از آن در شرايط ديگر باشدچگ
 . ژانر است

براي مثال، بخش اظهارنظرها در يک .  هاي ژانريك تعامل نيز در درون شرح حال سايت فضاي من وجود دارند از اين گذشته، شکل
ي  زمان با صاحب صفحه وجود دارد که جنبه ي خاصي از ارتباط عمومي غير هم  هستند که در آن شيوههايي صفحه، شکل

ها،  هاي مشابه در ديگر سايت اما در سايت فضاي من مانند ويژگي.  هاي اجتماعي است استانداردي از وبالگ نويسي و سايت
ها، ترتيب دادن  نظرها راهي را براي ثبت ورود، سازماندهي برنامهدر عوض، اين اظهار.  اظهارنظرها پاسخي به نوشته خاصي نيستند

گروهي از نوجوانان همانند رقابت براي گردآوري دوستان بيشتر، مکرراً از اعضاي گروه تحقيقاتي .  سازند ي عمومي فراهم مي مکالمه
 تعداد اظهارنظرهاي بيشتري نسبت به ديگران  ترتيب، آنها به اين. شان نظرات خود را بنويسند خواستند تا بر روي صفحات ما مي
 . بايد يادآور شويم که تعداد اظهارنظرها براي برخي، نشان از اعتبار دارد.  داشتند

 
 هاي ژانريك براي ايجاد شرح حال قابليت

 مهارت در ايجاد و هاي ژانريكي نيز وجود دارند که براي هاي ژانريك زبان و ارتباط، قابليت صرفنظر از فهم و استفاده از شکل
ريزي وب تجربه دارم، تالش زيادي الزم است تا دريابم که چگونه از سواد  هاي برنامه گرچه من در زبان.  نگهداري شرح حال الزمند

که ايجاد شرح حال، آسان است و تنها نياز به  به رغم ادعاهاي سايت فضاي من مبني بر اين. خود در سايت فضاي من استفاده کنم
 ). ۲۰۰۶اطالعات سايت فضاي من ( دارد HTMLي اوليه در مورد سواد

کند که  اين مسئله، بر اين تاکيد مي.  کند براي کمک گرفتن با افراد جديد مالقات کنند سايت فضاي من اعضاي خود را تشويق مي
.  به تالش زيادي شده بودمچقدر ممکن است عجيب باشد که من براي فهم چگونگي ايجاد صفحه خود در سايت فضاي من، مجبور 

کاربران جديد سايت از .  ايم که نوجوانان در آن با مشکلي مشابه مواجه بودند هاي متعددي را کشف کرده ما در مرکز، موقعيت
هنگامي که از مردم .  کردند تا به آنها کمک کنند خواستند و ديگران در کالس معموالَ کارهاي خود را متوقف نمي يکديگر کمک مي

ام چگونه آموخته اند که شرح حال شخصي براي خود ايجاد کنند پاسخ معموالَ اين بوده است که از يک دوست يا فاميل ياد  پرسيده
" سواد اوليه"بنابراين در واقعيت .  اند اند يا حتي برايشان شرح حال ساخته شان اين کار با به آنها آموخته اند يا اعضاي خانواده گرفته

 . هاي فردي در سايت فضاي من مورد نياز است هايي براي استفاده از دوستان و شبکه  نيست بلکه مهارتHTMLز کد تنها آگاهي ا
از اين .  هاي نوشته شده از سوي افراد مختلف بود اي از آموزش هاي عضوي را يافتم که مجموعه من در جستجوي خود شرح حال

آرايي و کدساز را يافتم که  هاي صفحه رداختم و منابع متعددي نظير سايتگذشته من در خارج از سايت فضاي من به جستجو پ
کردند و  ها درباره ايجاد صفحات بحث مي هاي بحث و تبادل نظري يافتم که افراد در آن من مکان.  ام بيشتر به شرح آنها پرداخته



گامي که کدي را يافتم آن را کپي کردم، بازرسي هن.  کردند تر مطرح مي کارشناسان نکات و مطالبي براي ايجاد تغييرات پيچيده
نه فقط (ريزي  هاي ديگر برنامه هايي بودند که براي آموختن زبان جا نظير گام هاي من در اين گام.  کردم و حتي آن را اصالح کردم

HTML و CSS ( براي ديگر مقاصد اجتماعي)ماعات توسعه نرم ، و حتي آنهايي که در ديگر اجت)نه فقط ايجاد سايت فضاي من
 . ام ام، برداشته افزار ديده

 
 "و چسباندنكردن پي ك"تا " کدگذاري"نقش رسانه، از 

هاي ژانريك، ابزار مفيدي براي تحليل  هاي ژانريك و قابليت هاي اجتماعي، شکل ثابت شده است که توجه به يکپارچگي موقعيت
اي ويژه  ها از يکپارچگي رسانه کند که سواد  با اين حال، دي سسا ادعا مي. هاي سايت فضاي من هستند ايجاد و استفاده از شرح حال

ي تفکر ما  نحوه.  کنند ي تفکر را تسهيل مي هاي تازه هاي مختلف، امکانات توصيفي مختلفي دارند و راه رسانه.  پذيرند تاثير مي
بنابراين، .  نقاشي کردن و برنامه نويسي متفاوت باشدي تفکر ما هنگام صحبت کردن، طراحي کردن،  تواند با نحوه هنگام نوشتن مي

تواند منجر به توسعه ي اطالعات مادي جديدي شود، راهي از تفکر که در همکاري با مواد بيروني  ي خاص از رسانه مي استفاده
ماع محور که سهم بنابراين، دي سسا هنگام رد جبرگرايي تکنولوژيک از مطالعات علمي اجت) ۵، ۲۰۰۰دي سسا (شود  حاصل مي

 ).همان(کند  گيرند، انتقاد مي سواد و فنآوري را ناديده مي
، ۲۰۰۳کرس وجويت (دهد  کنند در يک رديف قرار مي مطالعه مي" سوادهاي چند وجهي"اين مسئله، اثر او را با کساني که در مورد 

 درخواستش براي تغيير در ديدگاه محققان نسبت به همين ترتيب باکينگهام در).  ۲۰۰۵نگاه کنيد به هال و نلسون : ۲۰۰۳کرس 
ها را مورد توجه  ها و احتماالت در متون رسانه کند که به تحقيقي نياز داريم که محدوديت ها، تاکيد مي به مخاطبان کودک رسانه

ها باعث شده  ر مهارتکند که تاکيد ب ضمن موافقت با اين نظر اشاره مي) ۲۰۰۴(ليوينگستون ).  ۲۰۰۰،۱۲۰باکينگهام (قرار دهد 
 . ي فنآوري توجه نشود است که تا حدود زيادي به مسئله

هاي سايت  پردازم که در ايجاد شرح حال ها مي  تخصصي و وابسته به رسانهرويه ي عمليمن در اين بخش به ارزيابي اهميت دو 
 سواد ديجيتال وابسته به آموختن کد را، کنم که سايت فضاي من، ي اين احتمال بحث مي ابتدا درباره.  فضاي من نقش دارند

پردازم كه اعتقاد دارم تالشي است  کد که با رسانه ارتباط دارد مي“ کپي كردن و چسباندن”سپس به اهميت .  دهد گسترش مي
 . ي دوم اهميت قرار گيرد محور از بازنمايي است و معتقدم نبايد نسبت به کدگذاري در درجه-شکلي مهم و رسانه

 
   با استفاده از سايت فضاي منCSS و HTML کدگذاري آموزش

هاي ايجاد شرح حال در سايت فضاي من  بر کدگذاري مهارت“ هوش مادي”ي  تمرکز من در پاسخ نظري به تفکر دي سسا درباره
توان  ا مي رHTML.  ي وب داراي ساختار، محتوا و سبک است تواند گمان کند که هر صفحه از نظر فني، فرد مي.  معطوف است

راهي استاندارد براي ) CSS (٤براي کنترل هر سه نوع از اين فاکتورها استفاده کرد اما در چند سال گذشته صفحات سبک آبشاري
 . اند جدا ساختن محتوا و ساختار از سبک ايجاد كرده
من در .  ام ي خودم نوشته  دربارهتصور کنيد که من يک پاراگراف از متني را.  کند ذکر مثالي به روشن شدن اين مسئله کمک مي

توانم تاکيد کنم که اين   نشان دهم که اين متن بايد خوانده شود، مي۱۶ فانتکه با حروف سياه و   خود، به جاي آنHTMLکد 
" ه منمتن دربار"توانم سبکي را ايجاد کنم که در آن براي نشان دادن اين که  سپس مي.  باشد" درباره من"پاراگراف از متن بايد 

چه متن به آن شباهت دارد، اين توانايي  گويد و آن چه متن مي اين جداسازي در کد بين آن.   استفاده کنمCSSچگونه بايد باشد از 
 . کار ببرم سازد که سبک را در يک مکان تغيير دهم و همان سبک را براي قطعات متن در سراسر نوشته به را برايم فراهم مي

.  دهد ها، راهي ويژه در مورد انديشيدن به مشکل را نشان مي نويسي و زبان ، مانند ديگر متون برنامهCSS و HTMLبنابراين 
هاي خاص، و در اين مورد  اي، چگونگي تجزيه و تحليل مشارکت از راه آموختن استفاده از آنها، نيازمند آموختن چگونگي تفکر نقطه

ي مورد نياز براي ايجاد صفحات  هاي پيچيده آموختن مهارت.  ر و محتواستآموختن چگونگي مربوط به تفکر جدايي سبک، ساختا



ي افزايش در حالت يا هوش مادي جديد را برآورده سازد، گرچه براي اثبات اين مسئله، نياز به  تواند آستانه وب پويا و دوسويه، مي
 پرسش مطرح است كه محيط آموزش سايت فضاي اما حتي اگر اين مسئله حقيقت داشته باشد، هنوز اين.  تحقيقات بيشتري است

 من تا چه اندازه براي مهارت و قابليت فني در برنامه نويسي وب مناسب است؟
کند و حتي برخي ممکن است به عنوان بخشي از تالش خود براي ايجاد شرح  اي براي رسانه فراهم مي مطمئناَ، اين سايت مقدمه

کنند   استفاده ميCSSبا اين حال، راهي که در آن طراحان سايت فضاي من از .  وزند بيامCSS و HTMLي  حال، بيشتر درباره
را براي هر " ها سبک"براي مثال طراحان سايت فضاي من .  کند کامالَ مخالف مقصود مورد نظر بروشورها و كتاب راهنماها عمل مي

اين مسئله موجب مي شود، اعضا مجبور شوند .  اند  ـ رنگ ـ اندازه مورد استفاده، بر اساس سليقه خودشان تعريف کردهفانتترکيب 
تواند براي ايجاد  اين امر مي.  انجام دهند) مثل تعريف زرد بجاي قرمز(هايي نظير رنگ، کارهاي تقريباَ عجيبي  تا براي تغيير ويژگي

هاي جديد تفکر که ممكن است از جدا کردن فرم از محتوا ايجاد شود را  ري از مزاياي بالقوه و راهصفحات وب خوب باشد اما بسيا
پذير  است که چندان انعطاف  کرده CSS و HTMLاز اين گذشته، سايت فضاي من مردم را مجبور به استفاده از .  کند حذف مي

ي بازنما دهد و در خارج از بافت  نها قدرتي بالقوه به عنوان رسانه هاهايي را نمي دهد که به آ هاي استفاده از فنآوري نيست و راه
 . سايت فضاي من، عمل كند

 
 و چسباندن در سايت فضاي منكردن  کپي كاربرد

اين قابليت به ماهيت .  است با اين همه، سايت فضاي من محيطي است که در آن قابليتي ديگر جاي پاي محکمي پيدا کرده 
HTMLاز .  اي وب نظير، کدهاي کپي كردن و چسباندن براي انتخاب، دستکاري و تصاحب کار ديگران وابسته استه  و فنآوري

.  اهميت و فاقد ارزش فني است کپي كردن و چسباندن به نظر بي.  نظر فني کپي كردن و چسباندن نيازمند مهارت زيادي نيست
از منابع مختلف در مرکز توجه بسياري از نوجوانان در سايت فضاي هاي کد  با اين حال، عمل کوچک کپي كردن و چسباندن بلوک

ها به  اند که مردم را به کپي كردن و چسباندن لينک  ايجاد شدهYouTubeهاي جديدي مانند  از اين گذشته شرکت.  من قرار دارد
 . کنند هر نوع رسانه از مکاني به مکان ديگر در وب، از جمله شرح حال سايت فضاي من، تشويق مي

هايي مانند تركيب رنگها، در هم تنيدن، چسباندن پوسترها و مقاالت مجله به ديوارهاي اتاق خواب و غيره  اين فعاليت، به فعاليت
، ۱۹۹۸ يانگ -براي مثال چندلر و رابرتز(هاي ديجيتال دارد  هاي موجود در رسانه از اين گذشته ربطي هم به شيوه.  ماند مي

ي کامپيوتري شبکه اي، عمل کپي كردن و چسباندن را به شيوه هاي متمايزي تغيير   ها اما، رسانه.  )۲۰۰۵ گرين -استيفت
هاي شخصي،  تصاوير، عکس: اي از جمله  ها را تقريباَ به هر نوع رسانه تواند لينک نخست اينكه، عضو سايت فضاي من، مي.  دهد مي

که، اعضا  دوم آن.  ارتون، بازي و حتي کاربردهاي دوسويه کپي كرده و بچسباندهاي تلويزيوني، ک هاي خانگي، برنامه موسيقي، فيلم
چه در حال حاضر موجود است، به  هاي مختلف يا افزودن به آن هاي خود را با تعويض رسانه توانند به طور مکرر، ظاهر شرح حال مي

ش است، در اينترنت شمار قابل مالحظه اي از منابع از که، کپي كردن و چسباندن بر روي وب نيازمند حداقل تال سوم آن.  روز کنند
 . طريق جستجوگر در دسترس است

ها اتصال دارند، کپي كرده و  آنها کدهايي را که به منابع رسانه.  چسبانند ها را کپي نكرده و يا نمي سرانجام اين که مردم رسانه
گونه  به عبارت ديگر، همان.  کند ين توليدات مردم در وب، ايجاد ميي از وابستگي ب اين مسئله، شبكه هاي پيچيده ا.  چسبانند مي

حال، اين  با اين).  ۸۹، ۱۹۸۶باختين (هاي ديگران پر شده است  کرد، صفحات اعضا با واژه ي گفتار استدالل مي که باختين درباره
شان، شکل بازنمايي هر  هاي اعضا و دوستان از طريق انتخاب.  ها به يکديگر متصل هستند صفحات از لحاظ محتوا، از طريق لينک

 . فرد آشکارا به توضيحات ديگران مرتبط است
اين مثال از آن جهت .  کشد هاي گوناگون اين فرآيند را به تصوير مي دهد و جنبه مثال زير، کپي و چسباندن را در عمل نشان مي

از اين گذشته، حسي را که .  رود و براي بازنمايي فرد به کار ميسازد  ي منابع اجتماعي و فني را متمايز مي آموزنده است که شبکه
دهد که هنگامي که جانيس  روايت زير وضعيتي را شرح مي.  دهد شرح حال هر فرد از طريق توليد توزيعي ايجاد كرده را نشان مي



 در سايت فضاي من به يکديگر متصل پانزده ساله بود اتفاق افتاد و من تالش کردم تا مطمئن شوم که ما دو نفر به عنوان دوست
 . ايم شده

من پس از آن که مطمئن شدم که در فهرست دوستان او قرار دارم به سراغ کامپيوتر دومي رفتم که در سمت راست جانيس 
ي يكي از  من متوجه شدم که او در صفحه. ي بلند او را شنيدم سپس صداي خنده.  قرار داشت تا به شرح حال خود وصل شوم

جانيس بر روي .  خنديد کرد و به تصويري که فردي در بخش اظهار نظر براي دوستش گذاشته بود مي وستان جستجو ميد
هاي متعدد در اينترنت که ميزبان تصاوير براي  تصوير کليک کرد و آن تصوير، او را به صفحه ديگري منتقل کرد، يکي از سايت

هاي تبريک به نظر  ي تصاوير را که مانند کارت او صفحه.  هاي ديگر است ي مستقيم در سايت فضاي من يا سايت استفاده
او .  بود" پسر خانواده"او تصويري را ديد که متعلق به نمايش يکي از بازيگران نمايش تلويزيوني .  برد رسيدند باال و پايين مي مي

 HTML بود که در آخر آن پنجره ي متني با کد اي انتقال داد كه تصويري در آن بر روي تصوير کليک کرد که او را به صفحه
 . جانيس آن کد را کپي کرد. . . . . . .  براي آن تصوير وجود داشت

به مدت چند ثانيه بر روي شرح حال آن دوست .  او صفحات دوستان خود را باال و پايين برد و بر روي دوستي کليک کرد
سپس جانيس با .  تجوي خود از طريق فهرست دوستانش بازگشتحرکت کرد اما بعد تصميم خود را عوض کرد و به جس

جانيس بر روي .  ي دانستن اين موضوع بود که آن تصوير را به چه کسي بدهد صداي بلند به خود چيزي گفت که ظاهراَ درباره
 Add“او بر روي بخش اظهار نظر رفت و بر روي لينک .  يکي از دوستان خود کليک کرد و به شرح حال او رفت

Comment”شود و متوجه شد که ثبت شده است  سپس جانيس چک کرد که ببيند که اظهار نظرش ظاهر مي.   کليک کرد
 . و به صفحه خود بازگشت
نخست، اقدامات جانيس سلسله رويدادهايي بدون .  ي سواد، نکاتي به طور اخص حائز اهميت است در ارتباط با بحث من درباره

ي او با اظهار نظر  ي دوسويه ي دوستش به طور ناخواسته از رابطه ي صفحه ميم جانيس براي اظهارنظر دربارهتص.  ريزي بود برنامه
تمايل به اظهار نظر، از لذت بردن و تحسين او در مورد عکسي .  بود شخصي ديگر بر روي شرح حال شخص ديگري ناشي شده 

 . گرفت خاص سرچشمه مي
ي دوسويه با جستجوگر؛ از دانستن اين که او  هر رابطه.  ادي بود و حداکثر چند دقيقه وقت گرفتکه، کل فرآيند براي او ع دوم آن

تواند براي رفتن به سايت ديگر تصاوير بر روي تصوير کليک کند، گرفته تا کپي کردن کد از يک سايت و سپس چسباندن آن به  مي
 . بود  به خوبي آن را انجام دادهاين کاري بود که او قبالَ.  سايت ديگر، چندان اهميتي نداشت

براي مثال، .  پذير ساخت و نقش مهمي ايفا نمود سرانجام، يادآوري اين نکته اهميت دارد که طراحي کد  و رسانه، تسلسل را امکان
ه آنها را براي ويژ اين سايت ميزبان بسياري از تصاوير بود و به.  تصوير اصلي نيز خودش لينکي به سايتي ديگر در جايي ديگر بود

از اين گذشته، .  هاي کپي و چسباندن همراه هر تصوير بود کد و دستورالعمل.  کرد استفاده در صفحات سايت فضاي من عرضه مي
سازد و درک کامل  هاي زيادي را مطرح مي از اين گذشته اين مثال، پرسش.  ها در دسترس جستجوگر وب است تمام اين فعاليت

اما اين مثال بايد روشن سازد که .  ي جانيس از اين سايت دشوار است الع بيشتر از بافت اجتماعي استفادهاين وضعيت، بدون اط
آيد، معمولي  نويسي کاري ساده به حساب مي کپي كردن و چسباندن کد براي مقاصد خاص، تنها به اين دليل كه در ارتباط با برنامه

 . معني نيست يا بي
 

 ژه هاي جديد براي سوادهاي جديدوا: مشارکت و تركيب مجدد
هاي مهم در تحليل و ارزشيابي محتواي شبکه  ، بر نياز به گسترش مهارت ايشبکهسواد  يلمعرويه هاي   يتحقيق درباره

متمرکز شده ) ۲۰۰۳ ،؛ فيسر۱۹۹۸ يانگ، -چندلر و رايت( براي نوشتن صفحات وب HTMLيا استفاده از ) ۲۰۰۳ليوينگتون، (
 :در پاسخ به اين بحث در ارتباط با سواد شبکه مردد استدي سسا .  است

اين شبکه .  هاي جديد، هم دلگرم کننده و هم دلسرد کننده است ي جهاني با توجه به عملي بودن سواد شبکه"
ي  ي جهاني، دوسويه است و بر اهميت رسانه شبکه.  گامي بزرگ در اقتصاد و توزيع اما گامي کوچک در فرم است



هاي کامپيوتري  ي جهاني با توجه به امکانات بياني جديد که رسانه کند، اما شبکه ر ابراز وجود تاکيد ميدوسويه د
توانند متون پويا و  آنها نمي: مردم معمولي محدود به استفاده از متون و تصاوير هستند: سويه است اند يک ارائه کرده

 ). ۲۲۱-۲۲۲ :۲۰۰۰ دي سسا،(سويه ايجاد کنند  دو
 براي بالقوه ي شبكهرغم مخالفت دي سسا با قابليت   وجود دارد؟ بهشبكه تعامليدر فضاي سواددارشدن هاي ديگري براي  يا راهاما آ

يا " سويه يک"رويه هايي  به عنوان ،بالقوهسواد ديجيتالي لي معقالب ريزي رويه هاي ، من معتقدم که مشکالت يان جديد بالشکا
ي آسانبه مي توان را محسوب مي شوند  ،)ها و چسباندن رسانهكردن کپي (اعي و فني مهم و جديدي كه رويه هايي اجتم" سويه دو"

 . ناديده گرفت
ي وب به  دهد که با نظر دي سسا درباره  در سايت فضاي من تصويري را ارائه ميCSS و HTMLتمرکز بر آموختن استفاده از 

 .  جديد بيان هماهنگي داردبا توجه به امکانات" سويه يک"عنوان ابزاري تنها 
با جدا ساختن رسانه از منابع گوناگون .  سازد ها، اين تصوير را مبهم مي هاي مرتبط با رسانه با اين حال تمرکز بر عمل ايجاد شبکه

.  اد کنندباشد، ايج اي را که مورد نظر دي سسا مي سويه توانند به راحتي متون پويا و دو ديگر، مردم عادي در سايت فضاي من مي
 . ها نفر از جمله نوجوانان در حال انجام اين کار هستند ميليون

.  شناسي اساسي اين بحث باشد ي اهميت بالقوه اين عمل ساده کپي و چسباندن، شايد به دليل واژه بخشي از مسئله، در مشاهده
ايجاد شرح حال فضاي من، نه .  کند دعوت مياين بحث ما را به ترديد در مورد سواد دوسويه و تمرکز بر مصرف و توليد رسانه 

 . خواندن و نه نوشتن صرف است، بلکه ترکيب هر دوي آنهاست
کنند که به بعضي از  منظور آموزش به طور فعاالنه الگوهايي را کپي مي کند که کودکان به به مواردي اشاره مي) ۲۰۰۳(فيسر 
همه  با اين).  ۱۱۴ :۲۰۰۳سر، في(ها نه بازآفريني صرف است نه خالقيت صرف  رويه اين .  هايي که من اشاره کردم شباهت دارد رويه

منابعي که . آوري منابع فرهنگي از سوي کودکان را توصيف کنند را به نحوي تغيير دهند که جمع" مصرف"خواهند واژه ي  آنها مي
ي  ها و فرضيه  توصيف مجدد عبارات، محققان رسانهاين نوع از).  ۱۱۲ :۲۰۰۳، فيسر(کند تا هويت خود را بسازند  به آنها کمک مي

که چگونه کپي و  ن آبا معني ضمني است، در مورد تضاد بين مصرف و توليد رسانه  اين ترديد  . كرده است ترديد را دچارفرهنگي
 . مچسباندن را بخشي از فرآيند ايجاد شرح حال سايت فضاي من به حساب آوري

ند، از دو جهت شو کننده محسوب مي  كه به طور سنتي مصرف كسانيدهد  تلويزيون نشان ميادارانهوي  درباره) ۱۹۹۲( جنکينز 
خلق مي  معني هايي را نيز ها  مانند اسباب بازيها يا روايتدر جريان استفاده از توليداتي آنها  اينكهنخست.  توليد کننده نيز هستند

سازي از طريق خلق مجدد، هم عمل توليد است و   است، اين مفهوم ستدالل کردهپرداز فرانسوي ا نظريهدوسرتو طور که    همان.كنند
 جنکينز  دوم اينكه). ۱۶۹ :۱۹۸۴ ،دوسرتو(کند  است، خلق مي چه مورد نظر بوده  خواننده متون را چيزي متفاوت از آن: هم مصرف

ي مصرف رسانه را  کنند و تجربه ات واقعي توليد ميمند، مصنوع هاي مختلف عالقه  چگونه گروهدهد نشان ميدوسرتو با دور شدن از 
 ). ۴۶ :۱۹۹۲ ،ينزجنك(دهند  فرهنگي و اجتماعي تغيير ميد به توليد متون جدي

  هاي همگراي جديدرسانه ها معتقد است مخاطبان فعال و منفعل رسانههاي ديگر در خصوص  ها و بحث  اين استداللبر اساسايتو 
 در حكم امري افزوده و  به عنوان مفروض و نه  که فعاليت خالقانه را در سطح مصرف کننده دي دارندجدي مفهومي  ابزار نياز به

، مفهوم مشارکت را به )۱۹۹۱(و ليو و دنگر ) ۱۹۹۲(و با استفاده از کار جنکينز ايت).  ۳۹۴ :۲۰۰۸ ايتو، (استثنا به حساب آورد
دهد که ارتباط با رسانه که اجتماعي و  فکر مشارکت، فرض را بر اين قرار ميت.  برد کار مي کننده به عنوان جايگزيني براي مصرف

هاي درگير  ها و بين گروه کند و ارتباط بين افراد و رسانه فعاالنه است راهي را براي احتساب موضوعات قدرت و ايدئولوژي فراهم مي
کند؟  و تغيير  سش فردي، چگونه يک کودک متني را تفسير ميي تحقيق از پر مسئله"ي ايتو،  به گفته.  گيرد در رسانه را در نظر مي

 ). ۳۹۵:،۲۰۰۸، وايت(شود  شوند؟ ناشي مي ها سازماندهي مي آن به پرسش جمعي مردم چگونه با رسانه
نوشتن /  مجدد، ممکن است قرينه تضاد خواندنتركيبکشد پس  توليد را به چالش مي/ اي است که تضاد مصرف  اگر مشارکت، واژه

رفت، براي توصيف  کار مي هاي موسيقي به  نمونهتركيبي توصيف راهي خاص از   مجدد که در اصل دربارهتركيبي  واژه.  باشد



لنهارت و مدن  (ي مركز پيوتحقيقي جديد که از سو.  رود کار مي اي براي ايجاد محصوالت جديد به  گروهي از اشکال رسانهتركيب
کند تا به خلق محتواي   در مورد خلق متون مربوط به نوجوانان استفاده ميازتركيببصورت گرفته است از واژه ) ۲۰۰۵

 مجدد را تركيباختصاص هنرمندانه ي محتوا از طريق ) ۲۰۰۶(جنکينز .  اي سابق اشاره کند هاي رسانه ي جديد از شکل هنرمندانه
 . پندارد اي جديد مي اي اساسي از سواد رسانه جنبه

هايي  رويه ها شبيه  رويه اين  .  مجدد را به گسترش ابداعات هنرمندانه محدود کنيمتركيبهاي  رويه  ندارد که اما هيچ دليلي وجود
برداشتي كه نه و در زندگي روزمره، فعاليت و بيان روزمره ناميده است، نمادين ، خالقيت ههستند که ويليس آنها را فرهنگ عام

 .  )۱: ۱۹۹۰، ويليس(دارند " هنر"نخبگان از 
او اشاره .  داند  مجدد ميتركيب خود، ي را در تکاليف کالسعامه پسندهاي  ي سواد آموزان از رسانه دايسون در بررسي سواد، استفاده

 ،دايسون( شامل تصرف، تفکيک کردن، ترجمه و تنظيم مجدد مواد فرهنگي در چارچوب ارتباطي و جامعه است  متنيبازيکند  مي
اين . آورد  مجدد، اين نوع از اختصاص سمبليک و مادي و ترجمه را به ذهن ميتركيبي من از  ا استفادهج در اين).  ۵۵۵ :۲۰۰۲

حال،  با اين. دننام ها مي اي دبيرستاني  توليدات رسانه دراي  مجدد منابع نشانهتركيب) ۲۰۰۷ ( و همكاران ارستادهمان است كه
 مجدد کد و بنابراين افزودن ابعاد مادي ديگر به اين فرآيند تركيبه از طريق ي توزيع شد ي مجدد از رسانه تاکيد من بر استفاده

 . است
شرح يك  و نگهداري خلقها در  ي مورد نياز براي ترکيب متن، تصاوير، ويدئو، صدا و بازيرويه ها مجدد براي توصيف تركيباگر 

زنجيره ي تبديل به هم ، پيوند هاو چسباندن كردن ي فني ساده کپپس درك دستآوردهاي رود،  کار مي سايت فضاي من بهدر حال 
اين .  است از مفاهيم خواندن و نوشتن متمايز ن مفهوماز اين گذشته اي.  شود ميها توسط مردم رسانه پيچيده ي اجتماعي تصاحب 

 :۲۰۰۸ ،ايتو(شود   فردي ميتخيل به صورت جمعي به جاي  تخيلسازي  است که مشارکت منجر به مفهومايتوتفکر شبيه ديدگاه 
 از بسياري خالقيت هاي افراد در اين جا.  استگروهيو فني رويه اي  ، مجدد رسانه با کپي و چسباندنتركيبکه در آن ) ۳۹۵

اي از اطالعات مادي شبکه است که با ديدگاه دي سسا   مجدد نشانهتركيبتوان مشاهده کرد که   مي.جهات به يکديگر وابسته است
در هر حال، با استفاده از سايت فضاي من و سايت هاي نظير . ت آن به تحقيق بيشتري نياز استشريحچه براي  گرسازگاري دارد،

آن، دانستن اينكه چگونه مي توان به طور اجتماعي و فني از رسانه ها به اين طريق خاص استفاده دو باره كرد، به صورت امري 
 .استاساسي براي بيان ارتباطي و خالقانه در آمده 

 
 نتيجه گيري
کاري که در توليد شرح د،هاي قديم و جدي هاي سواد مرتبط با رسانه  به نظريه با توجه كهاستدالل من اين استدر اين مقاله 

رويه  كه چنين گفتهمچنين بايد .   استآموزيسوادرويه هاي هاي جديدي از   شکل در برگيرندههاي سايت فضاي من رخ داد حال
دي   .ين كد را دستكاري و مديريت كندكد داشته و نيازمند نظامهايي است كه ابكارگيري  بازنمايي خاص يعني  بستگي به شكلاي

ي   هارسانه در آنها با  که برداشت هايي از سواد رسانه هاي جديد   استفاده، و بافت اجتماعيبازنمايي بر اهميت شکل  با تاكيدسسا
کند که اگر استفاده از  به همين ترتيب ليوينگستون استدالل مي.  دبر  ميا زير سوالبرخورد شده است رکامپيوتري همچون متن 

هاي  ، تحقيق بيشتري مورد نياز است تا مهارت نيست متنگسترش روش و رفتار مبتني با  و فقطدهد  وب چيز جديدي را نشان مي
د  کراند، بررسي وارد زندگي خود کردهتي  را   آي سي داري که به طرز معني ي جديد را در حالي نوظهور کاربران رسانه

هاي اجتماعي   و موقعيتتر به رفتارها ي نوجوانان از سايت فضاي من نيازمند توجه عميق درک استفاده).  ۱۰ :۲۰۰۴ ،ليوينگستون(
ست که کد،  اييه کنند و همچنين توجه به نقش هاي خود را ايجاد و نگهداري مي کنند مردم چگونه شرح حال است که تعيين مي

 . کنند  خاص و محدود کردن موارد ديگر ايفا مياختن رفتار هايپذير س هاي چندگانه رسانه بر روي وب و خود سايت در امکان شکل
، آن رفتار سواد گونهعنوان   و چسباندن به كردنشکل در کپيمسازد که نشان دهيم بخشي از  اجتماعي سواد ما را قادر ميديد به 

 . هاي آموزشي معمول همخواني ندارد  مسئله به طور کامل با شيوهاست که اين



.  که منابع دقيقاَ ذکر شوند شود مگر آن و چسباندن، سرقت ادبي محسوب مي كردن  کپي ،از نظر موقعيت اجتماعي، آموزش سنتي
ي  هاي اجتماعي نظير توسعه  موقعيتي ديگر اما از سوي ديگر، از جنبه.  ي علمي در تضاد است بنابراين کپي و چسباندن با شيوه

صورت اجتماعي و فني از کد استفاده مجدد کنيم، از  که کي، چرا و چطور به درک اين.  نرم افزاري، کپي و چسباندن عادي است
اي  هاي اجتماعي، ممکن است کپي و چسباندن، نشانه ي تحقيق آينده اين است که در کدام موقعيت مسئله.  هاي مهم است توانايي

 شود؟ گر محسوب از تغيير در چگونگي برخورد مردم با يکدي
دهند که آنها را قادر  اي را گسترش مي هاي جديد فني و اجتماعي اند مهارت نوجواناني که صفحات سايت فضاي من را ايجاد کرده

هاي مختلف  آموزند که از وب در جنبه آنها مي.  هاي اجتماعي مشارکت داشته باشند سازد با استفاده از ابزاري جديد در فعاليت مي
دانند که چگونه در آن شرکت  کنند، بحثي که بسياري از نوجوانان مي آنها در بحث اينترنتي شرکت مي.  زندگي خود استفاده کنند

 . دانند که چگونه عقايد خود را منعکس سازند کنند اما لزوماَ نمي
هاي اجتماعي نفوذ   در گروهروشهاکه چگونه اين  رسانه محور به ما در درک ايناد  سوتدوين مجدد سواد از نظر فني و اجتماعي يا 

هايي از رسانه هستند که  کنند دارد و چه ويژگي  استفاده مي  که از آنکه چه معنايي براي افرادي رساند و اين کند، ياري مي مي
هاي اجتماعي و فني براي   مجدد به عنوان چارچوبتركيبسرانجام، توجه به مشارکت و .  کنند هاي بيان جديد را تسهيل مي شکل

اي جديدي ممکن است از طريق آنها گسترش يابد، کمک  که چه سواد رسانه ي جديد به ما در درک اين هاي رسانه درک شيوه
ت دارد اين است که اکنون چه اهمي  عواقب درازمدتي دارند يا خير، فعالَ ناممکن است، اما آنروشهاکه آيا اين  سواد اين.  خواهد کرد

به اهميت آنها پي ببريم و توجه کنيم که پذيرش آنها از سوي جامعه به عنوان سواد جديد يا عکس آن چه دستاوردي به شمار 
 .خواهد آمد
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