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 :مقدمه

 اسوتفاده ودسترسوی سوریع   ی  هنحوو کسی شده واگر و نوشتنخواندن اترازاطالعات مفهوم سواد، بسیار فر عصردر

 سوواد "اصوالال   5691از سوال   رو ازایون  !شوود  موی تلقی  سواد بیرا نداشته باشد  ها تمامی انواع رسانهاز صحیح

                                                             !خیلی جدی گرفته شده است )!(یک ضرورت برای زنده ماندن عنوان بهدر سراسر دنیا ،"ای رسانه

ده سال پوی    ،امروزه رسانه ای نامیده است. دهه ی سواد ن راآ ،دهه ای زندگی می کنیم که اتحادیه اروپا ما در

ازدنیای رسانه ها شوده اسوت وبوه هموین      ازدنیای خشی از دنیای ماباشندبلکه زندگی ما بخشینیست که رسانه هاب

ان  ان هوا !  موا ابوزار   یا،آن هاابزارماهسوتند مالک رسوانه هواییم یارسوانه هامالوک موا !      دلیل است که باید ببینیم ما

فوورق زیووادی ،"الفمخاطووف عوو"و"مخاطووف فلووال"یادتووان باشوودبین انهووارا ! مووا یا،هاماراموودیریت مووی کننوود

کسی است که میداندومی خواهدومی تواندکوه بوه شوکل مناسوف ومیوزان متناسوف ازرسوانه        ،است!مخاطف فلال

همیشووه وهمووه  ،بووی برنامووه وبووی واعووده وبووی  ازحوود   ،درحووالی کووه مخاطووف عووالف  ،هووابهره بوورداری کنوود 

                                                                                                                                                                اسیر دست ان هاست!،حاضروناظراست.اوامیربررسانه هانیستجا

                                                            :ای خوراک رسانه

محووووودود                                                                      مشروط،اسوووووتفاده هوووووا: اسوووووتفاده  نهدو واعوووووده طالیوووووی در اسوووووتفاده صوووووحیح از رسوووووا    

 :اول: مشروط به

 (ای رسانهتقوای ) ینیدحدود و وواعد شرعی و  :و مذهبیحیاله دینی  .5

 ها رسانهاز  بر استفادهاولویت وظایف )خانوادگی(  :بندی اولویت .2

 ها رسانهانجام تکالیف و وظایف )تحصیلی( بر استفاده از  تقدم :تکلیف محوری .3

 (با کیفیتی بهتر از وبل )حرکت رو به رشد و بهبود شونده ای رسانهتولید محصوالت  :رشد، اعتال و ارتقا .4

 :دوم: محدود به

 ها رسانهمکانی در استفاده و یا عدم استفاده از  شناسی موولیت مکان  .5

اسووتفاده از  و کمیووتدر کیفیووت  و مجووازلوووب المرعایووت حوودود ملقووول،  زمان .2

 ها رسانه

 ها رسانهاز  برداری بهرهبرای  ها هزینهآموزش تدبیر ملاش و پرداخت  ویمت .3

عملکرد خوالف ووانون، دارای تبلوات منفوی شخصوی در سوبک زنودگی و         ووانین .4

 (.عمومی در نظماجتماعی )
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لنددرجهت پیشرفت و اعتالی ملی یک گام ب درکشورمانهضت سواداموزی96که دردهه یهمانالور

نهضت سوادرسانه ای است.نهضتی که باید همه جانبه دیده شودوتمامی حوزه های  ،66ضرورت  دهه ،بود

یادتان  سوادوملرفت راپوش  دهددرغیراین صورت به ضدخودبدل شده ومی شودبازی درزمین دشمن.

هست!استادان کسانی هستندکه "شیادان"و"استادان"تفاوت زیادی میان،باشددرعرصه ی رسانه ها

تخصص وتجربه ی کافی دراین زمینه دارندومی شودساختمان رشدوتربیت وبرنامه ی خانوادگی راروی ،شناخت

شان اجازه ی اظهار نظروپیچیدن ف و وراج اندودرهرزمینه ای به خودان هایی هستندکهحرا،ان بناکرد.اماشیادان

مه ی زالل وملتبری اب می م باشدتوصیه هایشان از کدام سرچشووم باشدمللبدون اینکه ملل،نسخه می دهند

وگرنه هرچه دیدید ازچشم خودتان ،خورد !گول حرف های جذاب ومالالف به ظاهردرست ان هارانخورید

 دیدید!

 نوجوانان ای رسانهسنجش سواد مؤلفه ومعیارهای 

 ای رسانه و پنهانآشکار  های و پیامرسانه  های ویژگیشناخت  .5

 (ای رسانهمواجهه فلال و پرس  با تمامی تولیدات )قادی تفکر انت .2

 (خواندن و خوب)خوب شنیدن  ها رسانهکیفیت مواجهه با  .3

 (و استفادهمیزان دسترسی )کیفیت مواجهه  .4

 های اصحاب رسانه و تکنیکاهداف  و ارزیابیتوانایی تحلیل  .1

 ای رسانهمهارت، خالویت وتفکر خالق  .9

 رشدروبه  ای رسانهتولید محصوالت  .7

 و اخالق شخصی واجتماعی ای رسانهتقوای  .8

 ها رسانه: توازن در استفاده از همه انواع ای رسانهیم مصرف ژر .6

 ای رسانهنحوه صحیح و سریع دسترسی به اطالعات مورد نیاز و محصوالت  .56

انجوام موی    ای رسوانه هوه سواد دآغازو باتلیین و تامین و تضمین  ای رسانهباتبیین الفبای سواد ای رسانهنهضت سواد

باشد وبتوانیم به جوای اینکوه    ها رسانهبالتکلیفی عصرو  اه فلاالنه وخالوانه برون رفت ماراازسردرگمیرتنهاایابد ت

 .باشیم حاکم برآنها باشیم ها رسانهمحکوم وواعد تحمیلی صاحبان 

 شود می شروع ای رسانهوقتی سواد 

 ای رسانه+ رسانه 

مثول یوک رژیوم     ای رسوانه نند غذای رو  در نظر گرفت. در این صورت سوواد  را می توان هما ای رسانه های پیام

غذایی است که هوشمندانه مراوف است که چه مواردی مناسف هستند و چوه مووادی مضور، چوه چیوزی را بایود       

 مصرف کرد و چه چیزی را نباید مصرف کرد و یا اینکه میزان مصرف هر ماده ای چقدر است 
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ن ونوشتن به ماکمک میکند تا بتوانیم انواع جموالت سواده وپیچیوده را بفهمویم و ملنوا      همان طور که سواد خواند

و  ها رسانههم مهارتی است که با یادگیری آن میتوانیم انواع  ای رسانههای متفاوتی از آن ها برداشت کنیم، سواد 

 را درک، تفسیر وتحلیل کنیم ای رسانهتولیدات 

 مهم می شود ای رسانهوقتی سواد 

 را مهم شده؟چ

 :ورود به عصر اطالعات وبه واولیت پوستن دهکده جهانی

نق  مهمی در دسترسی وانتقال اطالعات دارند. جهان جدید مثل دهکوده کووچکی    ها رسانهدر عصر اطالعات، 

 .شده است که ساکنان  همدیگر را می شناسند واز ریز ودرشت اتفاوات مختلف با خبرند

 :جنگ گرم و سرد و نرم

شد به نظر می رسوید دنیوا میتوانود نفوس توازه ای       تمام 5641ی جنگ جهانی دوم پس ازتلفات زیاد در سال ووت

بکشد و تا مدتی از جنگ و دشمنی درامان باشد اما پس از مدت کوتاهی جنگ جدیدی آغاز شد که بسیاری از 

سوتقیم تحوت توا یر آن وورار     کشور های دنیا را به دو بلوک شرق وغرب تقسیم کرد وملت های دیگر نیوز غیور م  

دست به حمله موی زنود    ای رسانه های پیامگرفتند: جنگ سرد. درجنگ گرم دشمن نه با توپ و تانک که با ابزار 

 .وهدف او نه تسلط بر خاک و جان، بلکه تسلط بر ذهن انسان هاست

 :ای رسانهاشباع 

یم توانایی تحلیل وتفسیر آن ها را از ما گرفتوه  که در ملرض آن ورارگرفته ا ای رسانه های پیامحجم وتنوع باالی 

 .اشباع شده ایم ای رسانه های پیامپیام ها پیوسته در هرجا و به هرکسی ارائه می شود. ما از  .است

در عین توجه به نکات مثبوت هور    ها رسانهانه به بین واوع نگاه :ها رسانهانه نسبت به بین واوعگسترش اندیشه انتقادی و 

 .منصفانه وضاوت می کند ها رسانهار سوء ومنفی آن را نیز در برمیگیرد و درباره رسانه، آ 

 چگونه با سواد شویم؟

 ای رسانهاتخاذ رژیم مصرف 

 شناخت کاربردها و محدودیت های هر رسانه

 شناخت فواید و مضرات هر رسانه

 استفاده از هر رسانه ی نحوهتلیین میزان، نسبت و 

 یاستفاده از تفکر انتقاد

 توجه به روش های جذب و افتاع مخاطف

 ای رسانهدرک ملناهای پنهان پیام 

 ای رسانهسوال اساسی سواد  1استفاده از 
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 اجتماعی –تجزیه تحلیل سیاسی 

 ای رسانه های پیامبر تولید کنندگان  ها رسانهشناخت صاحبان 

 توجه به اهداف سیاسی و اجتماعی رسانه

 ای رسانهتولید 

 آموخته شده در مراحل وبل ها و وواعد تولید استفاده از روش

 ها رسانهتوجه به اهداف سیاسی و اجتماعی 

 رژیم بگیریم .1

مثل یک رژیم غذایی است که مشخص می کند کدام مواد مضر هستند وکدام مفید و از هر مواده   ای رسانهسواد 

خوود را تلیوین    ای رسانهیم رژیم مصرف ای به چه نسبتی وچگونه باید مصرف شود تا فرد سالم بماند ووتی میتوان

 ی هر رسانه آگاه باشیم و مضرات و فواید هر کدام را بشناسیم.ها ویژگیکنیم که نسبت به 

 میانتقادکن.2

 هوای  پیوام نپذیریم به این ملنا که دیگر در برابر  ها رسانهدر مرحله دوم یاد می گیریم که به راحتی هر حرفی را از 

در جذب و واونواع مخاطوف را    ها رسانهخانواده ای منفلل نباشیم بلکه سلی کنیم روش های  یاو ، بیننده ای رسانه

 .را درک و تحلیل کنیم ...شناخته و ملانی پنهان متون، فیلم ها، تصاویر و 

 :دست های پشت پرده را بشناسیم .3

ود. ایون اهوداف در نگواه اول    تجزیه و تحلیل می شو  ای رسانه های پیامدر گام سوم اهداف خاص تولید کنندگان 

وابل مشاهده نیستند و فرد تنها با به کار بستن مهارت تفکر انتقادی و استفاده از روش های علمی می تواند آنها را 

 .را درک می کند ها رسانهرمز گشایی کند در این مرحله فرد روابط بین ودرت های مسلط و پشت پرده با 

 :وارد گود شویم .4

 .به شر  زیر می باشد "تولید مو ر"اعده طالیی در و "S4"واعده 

Short کوتاهی، اختصار، ایجاز 

sweet جذابیت و شیرینی 

simple سادگی و سهولت انتقال پیام 

soon سریع بروید سر اصل ماللف 
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 جمالت کلیدی درباره:
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 تلفن همراه-52 
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 کلیات رسانه :فصل اول

 هیچ کس همه داستان را برای شما تلریف نمی کند 

ارند که اگر چه حقیقی به نظر می رسند، اما با یک نگاه گزین  شده در دنیایی را به نمای  می گذ ها رسانه

 .ملرض دید مخاطبان ورار داده شده است

 هرکس چیزی را می بیند که می خواهد! 

 ای رسانه های پیاماگر چه سازندگان افرادوگروه هامد تواننددرکی متفاوت ازپیام های رسانه ای داشته باشند.

خاص خود را به ذهن مخاطف منقل کنند اموا هور مخاطوف بور اسواش دانو  وبلوی،         تالش می کنند تا ملانی

تجربیات، تلصبات، ارزش ها و عقاید خود برداشت ها وتفاسیر متفاوتی برای خود ایجاد می کند که ممکون  

 .است با برداشت های مخاطبان دیگر تفاوت داشته باشد

 دنه ها از طریق تصویر، تصور ما را تغییر می دهنارس 

برای بسیاری از اهالی دهکده جهانی نق  میانجی و واساله برای درک واولیت را دارند اموا ممکون    ها رسانه

برای اینکه در  .است واولیت به صورتی تحریف شده یا وارونه بازسازی شود ودر اختیار مخاطبان ورار گیرد

ناخت و اطالع از ووایع پیرامونتان به مابع نیفتید توصیه می شود تا حد امکان برای ش ها رسانهدام مهندسی پیام 

ورار ندهید  ها رسانهمشاهده رجوع کنید و چشم و گوشتان را رابه طور کامل در اختیار  وابل واولیت  اصلی و

اگر نتوانند به ما بگویند چگونه فکر کنیم می تواننود بوه موا القوا      ها رسانهکوهن دانشمند ارتباطات می گوید: 

 .فکر کنیم کنند به چه چیزی

 می خواهند جهان بینی بسازند ها رسانه 

 .منتقل می کنند و یاارزش ها و باورهای اساسی ملینی را به صورت مداوم، ساخته  ای رسانه های پیام

  انکار شدنی نیست ها رسانهاهداف و ا رات تجاری، سیاسی و اجتماعی 

بور   ها رسانهای خود نیازمند صرف هزینه هستند برای جذب مخاطف وتامین و انتشار محتو ها رسانهتقریبا همه 

می توانند برای خود منبع درآمود و سوود    ها رسانهمسایل سیاسی و تغییرات اجتماعی تا یر زیادی دارند. خود 

را در والوف هوای    ای رسوانه  های پیامباشند. اشخاص مرتبط با کانون های ودرت و روت راحت تر می توانند 

 .نندمتنوع تولید و منتشر ک

 سخن جایی و هرنکته مکانی دارد 

  ها کارکرد های متنوعی دارند رسانههر 

 ها هستند اطالع رسانی، سرگرمی، آموزش و بسیج گری از مهم ترین کارکرد های رسانه

با آگاهی از ایون   ای رسانهرسانه محدودیت های ملینی برای انتقال پیام دارد تولید کننده و مصرف کننده هر 

 .داشته باشند ها رسانهمی توانند انتخاب درستی در استفاده از محدودیت ها 

 از وواعد خاصی پیروی می کنند ها رسانه 
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تولیود شوده بوه شوکل زیبوا و دل       ای رسانهتا پیام  شود میاستفاده مناسف از واعد زیبایی شناختی رسانه باعث 

 .ور و حرفه ای را مشخص می کندآمات ای رسانهنشینی جلوه کند ونادیده گرفتن آن ها تفاوت بین ا ر 

 از زبان اوناع استفاده می کنند ها رسانه 

نظام رده بندی به مخاطف کمک می کند تا بر اساش سن خود بوازی هوایی را انتخواب کنود کوه درآن سون       

 .بازی هیچ آسیف روانی و رفتاری نداشته و به ارتقا ورشد بازیکن کمک کند

 می کنندروی ولف و مغز مخاطف کار  ها رسانه 

برای اوناع ما سلی می کنند از طریق عقل یا احساش و یا هر دوی این موارد روی ما توا یر بگذارنود    ها رسانه

 .بر ذهن و ولف مخاطف، دویق، ماهرانه و پیچیده است ها رسانها رات 
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 کتاب :فصل دوم

 جای کتاب را هیچ چیز پر نمی کند 

نتقوال دانو  و   ا ور گوذاری عمیوق وا    ارزشومند، وودمت،   افزای  سواد عمومی جامله، انتقوال مللوموات  

 فرهنگ تمدن بشری در

 .تبدیل ساخته است ها رسانهطول ورن ها کتاب را به مهمترین 

 بلضی کتاب ها سالم هستند و بلضی کتاب ها مسموم 

هر کتابی مفید نیست بلکه ممکن است ضرر هم داشته باشد به خصوص اگر در یک کتاب حرف هوای  

 .لط مخلوط شده باشنددرست و غ

 بلضی کتاب ها غذا هستند و بلضی تنقالت 

برخی کتاب ها با زبانی پیچیده یا بیانی علمی نوشته شده ومفواهیم اساسوی و عمیوق توری را در موضووع      

 و  منتقل می کنند. در کنار این موارد کتاب هایی نیز با زبانی ساده وبیانی روان و جذاب منتشر می شوند

بنوابراین کتواب هوایی کوه در یوک       ؛ندارند زیادی وعمق ارزش اما است تر آسان ها آن همالالل چه اگر

 .موضوع به رشته تحریر در می آیند ارزش یکسانی ندارند

 از ووت های مرده استفاده کنید 

زمان های رفت و آمد، انتظار برای شروع جلسات و کالش ها، صبل از خواب و ... از جمله زموان هوای   

 اهمیتی هستند که می توان در آن ها به مالالله کتاب پرداختبه ظاهر بی 

 الزم نیست حتما کتاب بخرید 

با مراجله به کتابخانه ها هم در هزینه صرفه جویی می کنید هم در یک موضوع کتاب های متنوعی موی  

 بینید و هم می توانید از کتابداران و دیگر اعضای کتابخانه مشورت بخواهید

 کتاب خوب بخوانید 

 .برای انتخاب کتاب باید به سن، جنسیت، سالح تحصیالت، شغل و نیاز مخاطف دوت کنید

 خوب کتاب بخوانید 

و... نکاتی هستند کوه بوه    انتخاب زمان ومکان مناسف برای کتاب خوانی، خالصه نویسی، حاشیه نویسی

 .ما در خوب کتاب خواندن کمک می کنند

 پس از خواندن جا بگذارید 

اینترنت و شبکه های اجتماعی، کتاب خووانی در مالءعوام، خریودن و خوانودن کتواب      ملرفی کتاب در 

برای بچه ها از راه کارهای ساده، اما کاربردی هستند که توجه دیگران را نیز به کتاب خوانی جلف موی  

 .کند

 کتاب هدیه دهید 
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دهیود. صودوه دادن   حتی اگر کتاب خوان نیستید می توانید به دیگران به جای لباش و گل کتواب هدیوه   

 .کتاب یا نذر کتاب نیز از راه های دیگر ترویج کتاب خوانی است

 همین حاال شروع کنید 

؛ بهتر است به جای حسرت خوردن از روز ها و دوایقی که کتاب نخوانده اید از یک جایی شروع کنیود 

دویقه بهتور از آن اسوت    51اما سلی کنید بیشتر از یک ربع تا بیست دویقه نخوانید. مالالله مستمر روزانه 

 .که آخر هفته یک ساعت ونیم کتاب بخوانید
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 نشریات :فصل سوم

 بازه انتشار نشریات مهم و متفاوت است 

ملموال با طوالن شدن بازه های زمانی انتشار، حجم و عمق ومیزان علمی بودن مالالف افزای  می یابد اما در 

یت دارد و پس از مدتی مالالف اصالالحا بیات می شوود بوازه   موضوعاتی که به روز و تازه بودن اتفاوات اهم

 .انتشار کوتاه تر می شود

 تیتر همه چیز نیست 

گاهی اووات خبری که در صفحات داخلی روزنامه چاپ شده، کوامال بوا تیتور هموان ماللوف در صوفخه اول       

 .تفاوت دارد و تیتر تنها برای جذب مخاطف انتخاب شده است

 انتخاب کنید نشریه مناسف خودتان را 

 به عالوه، نیاز و تخصص خودتان و اعتبار علمی و حرفه ای نشریات دوت کنید

 مالالف مورد نیاز و مفید را انتخاب ومالالله کنید 

تولید کنندگان یک نشریه در چین  مالالف، طیفی از مخاطبان خود را در نظر می گیرند و تالش می کنند با 

 .کنندانتشار مالالف متنوع آن ها را راضی 

 از تلصف و یک جانبه نگری در مالالله و نقل اخبار از انتشارات بپرهیزید 

اگر نتها منبع کسف اطالعات ما نشریه و یا مجله ای خاص باشد و چشم و گوشومان را روی اخبوار و تحلیول    

 .های دیگر ببندیم و همه را دروغ و فریف بدانیم دچار یک جانبه نگری و تلصبات بی جا خواهیم شد

 ه آن چه نوشته نشده دوت کنیدب 

نویسندگان اخبار روزنامه ها، ملموال در ال به الی نقل خبر به ارائه تحلیل ونظرات شخصی خود درباره واوله 

اتفاق افتاده می پردازند. ضمن اینکه در بیان اصل خبر نیز وسمت هایی را برجسته و وسمت هایی را کم رنگ 

 .و یا نادیده می گیرند

 خبار و مالالف نشریات اخالق را رعایت کنیددر بیان ا 

گاهی ووت ها کم و زیاد کردن یک کلمه، عوض کردن یک فلل یا گزین  بخ  هایی از یک خبر ونقل 

آن ممکن است اصل خبر را به کلی دگرگون کند خواسمان باشد در برخوی اخبوار و نقول ووول هوا آبوروی       

 .نشریات، ارجاع دادن و ذکر منبع خبر است ای هرسانکسی درمیان است نکته دیگر در رعایت اخالق 

 در دام شایلات گرفتار نشوید 

نیفتید صحت و دوت یک خبر را از حداول دو منبع بررسی  ها رسانهبرای این که در دام شایلات و اشتباهات 

 کنید و به منبع خبر توجه کنید

 دست به ولم شوید 
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یسید و برای نشریات مرتبط بنویسید، در محول تحصویل یوا    در حوزه مورد عالوه و توانایی خودتان ماللف بنو

 .اشتغال خودتان نشریه ای با تیراژ محدود راه بیندازید

 رادیو و موسیقی :فصل چهارم

 با رادیو آشتی کنید 

که با فرستنده ای کوچک و ارزان می تواند محدوده جغرافیایی وسویلی   ای رسانههنوز هم وابل اعتماد ترین 

 ادیو استرا پوش  دهد ر

 با رادیو باشید و کار خودتان را بکنید 

رادیو تنها حس شنوایی شما را درگیر می کند و دست شما را برای کار هایی مثل رانندگی، آشپزی و ... باز 

 .می گذارد

 رادیو های اینترنتی را دریابید 

نتخواب بیشوتری در   پادکست ها ارزان تولید می شوند وابلیت های مراجله مجودد دارنود و مخاطوف وودرت ا    

 .شنیدن داد

 از طریق رادیو کتاب بخوانید 

رادیو از طریق نمایشنامه ها وکتابخوانی صوتی نق  مکمل را در جهت ترویج فرهنگ کتوابخوانی ایفوا موی    

 .کند

 سیقی عادت نکنیدوبه م 

دن هدف خود را از گوش دادن به موسیقی مشخص کنید و بلد هم نتایج و پیامدهای روحوی و جسومی شونی   

 موسیقی را مرور کنید

 از کاربردهای متنوع رادیو استفاده کنید 

 .سرگرمی، اطالع رسانی، موسیقایی و آموزش از مهم ترین کارکردهای رادیو می باشد

 به ا رات نا خود آگاه و خود آگاه موسیقی دوت کنید 

پزشوکی و روان  همه ا رات موسیقی به راحتوی والوف مشواهده نیسوت و در بلضوی مووارد توسوط تحقیقوات         

 شناختی مشخص می شود

 ا رات مثبت موسیقی مفید: 

 فلالیت بیشتر

 کاه  تن  در عضالت و تسکین درد ها

 کمک به تمرکز

 آرام  روانی

 فراموش کردن مووتی مشکالت

 ... احساش لذت روحی و
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 ا رات منفی موسیقی مخرب 

 از دست دادن تلادل روحی و عصبی

 ناتوانایی در کنترل احساسات

 بینیبد 

 اضالراب و تپ  ولف

 توهم و خیال پردازی

 آسیف به دستگاه شنوایی

 اعتیاد به موسیقی

 با هدفون گوش کنید 

در مکان های عمومی صدای پخ  کننده موسیقی خود را پایین بیاورید و حتی االمکان از هودفون اسوتفاده   

 کنید

 با هدفون گوش نکنید 

یتا یک ساعت از هدفون استفاده شوده و سوالح صودای آن    رای جلوگیری از آسیف های شنوایی، روزانه نها

 .درصد می باشد 96نیز در حد 

 به آهنگ گوش کنید 

و نقواط ضولف و وووت آن را تشوخیص دهیود.      « آن گوش کنیم » آهنگ سلی کنید که به « شنیدن»به جای 

د. در موسیقی با کالم ملودی مناسی باید ریتم بسیار کند و یا تندی نداشته باشد و با ضربان ولف هماهنگ باش

هم باید آهنگ و کالم با هم تناسف داشته باشند. در هنگام گوش دادن به موسیقی و از آن به کلمات واشلار 

 .  ارائه شده وضاوت کنید های پیامآهنگ دوت کرده و در مورد درستی و غلط بودن 
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 عکس :فصل پنجم
 فیلم جای عکس را نمی گیرد 

دگی جملی ما و بهانه مرور خاطرات است. در والف بندی هر صفحه فیلم باید از عکس نشان دهنده تاریخ زن

وواعد ترکیف بندی عکس استفاده شود و به نوعی یک فیلم بردار خوب در درجه اول بایود عکواش خووبی    

 .باشد

 خالوط، چشم بیننده را هدایت می کنند 

از آن دور کنند و یا کواری کننود   خالوط در یک عکس می توانند چشم مخاطف را به طرف سوژه بکشند، 

 .در مسیری حرکت کند و یاچشم در کل تصویر گردش کند 

 خالوط و نقاط طالیی را دریابید 

اگر مستالیل کادر عکس را به سه وسمت مساوی از طوول و عورض تقسویم کنویم خوط هوای ایجواد شوده را         

 .ارترین نقاط در عکس هستندخالوط طالیی و محل برخورد آن ها را نقاط طالیی می گوییم که تا یر گذ

 تلادل و تقارن در زیبایی تصویر مو ر است 

در اطراف ما تقارن والگو هی بسیاری وجود دارد، هم طبیلی و هم ساخته دست انسان، آن ها می تواننود در  

 .هر ترکیف بندی چشم نوازی به خصوص در شرایالی که انتظار نداریم به کار روند

 ا بشناسیدنشانه ها و ملانی آن ها ر 

نوع والف بندی، اندازه نما، نحوه نور پردازی وترکیف رنگ تصویر می تواند ملانی مختلفی را به بیننوده القوا   

 .کند

 به دام فتو شاپ نیوفتید 

امکانات متنوع نرم افزارهای رایانه ای موجف شده تا عکس های دست کاری شده و جللی و غیر واولوی را  

ز این تصاویر به ودر ی شبیه به واولیت هستند که ممکن است کوه خاطوف را بوه    تولید و منتشر کنند. برخی ا

 .اشتباه بیندازند

 به زاویه دوربین دوت کنید 

 .نقاله دید ما تا یر زیادی در ترکیف بندی عکس و به خصوص پیام تصویر دارد

 امتحان و تجریه کنید 

یشتر چشمانتان به کادر بندی عادت می کد هر چه بیشتر عکس های دوستانه و خانوادگی و روزمره بگیرید ب

آن گاه ووتی که یک اتفاق نادر در زندگی شما رخ دهد، دومین اتفاق، گرفتن بهتورین عکوس از آن لحظوه    

 .است

 گول مگاپیکسل را نخورید 
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یک عکس خوب فقط عکسی نیست که با یک دوربین خوب گرفته شده باشد و یوک دوربوین خووب هوم     

مگاپیکسلی داشته باشد. برای خرید دوربوین بایود بوه مشخصواتی مثول وزن،       20ه لنز لزوما دوربینی نیست ک

 .ابلاد، حسگر، لنز و ... نیز توجه کرد

 مفاهیم مهم مرتبط با دوربین عکاسی را بشناسید 

نوردهی، دیافراگم، سرعت شاتر، عدد حساسیت و تلادل سفیدی از عناوینی هستند کوه بوا تنظویم آن هوا در     

  .سی می توانید عکس خوبی بگیریددوربین عکا
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 تلویزیون و ماهواره :فصل ششم

  صمیمی است ای رسانهتلویزیون 

خانوادگی و همگانی شده است که تصاویر آن برای اکثر مردم دنیا با هور سون و    ای رسانهتلویزیون تبدیل به 

 .زبان و فرهنگ وابل فهم است

 با تلویزیون دنیا دیده شوید 

طف کمک می کند اطالعات  را راجع به تاریخ، افراد، مکان ها، شهر هوا و وووایع مختلوف    تلویزیون به مخا

 افزای  دهد

 دیدن کی بود مانند انجام دادن 

 .تجربه های تلویزیونی همیشه منالبق بر واولیت نیستند و گاهی نیز با اغراق و تحریف همراهند

 گول جذابیت های تلویزیونی را نخورید 

طف ممکن است از فنون مغالاله و عملیات روانی نیز برای وانع کوردن مخاطوف اسوتفاده    در فرایند جذب مخا

موارد ملمول  عنوان بهشود واگر بیننده تلویزیونی از تفکر منالقی و انتقادی برخوردار نباشد هرچه می بیند را 

 و سالم و وابل وبول می پذیرد

 دکمه ورمز را فراموش نکنید 

شدن اعضای خانواده و زمان مالالله زمانی نیست که با تماشای تلویزیوون از  زمان صرف غذا ودور هم جمع 

 .کیفیت آن کاسته شود

 تلویزیون پرستار بچه نیست 

به برنامه هایی که کودک شما می بیند توجه نموده و اجازه ندهید هر زمانی پای تلویزیون نشسته و هر چیزی 

 .را تماشا کند

 برنامه خودتان را تماشا کنید 

 .به نیاز خود برنامه های مورد عالوه تان را تماشا کنید بنا

 وبل از روشن کردن تلویزیون تکلیف خود را مشخص کنید 

محبوبیوت مردموی پیودا کورده انود وبسویاری از        هوا  رسوانه ستاره ها چهره های مشهوری هستند که به واسواله  

 .طرفدارانشان سلی می کنند از آن ها تبلیت و تقلید کنند

 شت پرده را بشناسیددست های پ 

می توانید اهداف، ارزش ها و سبک زندگی نهفته در هر  ای رسانهبا تحقیق و شناخت دست های پشت پرده 

 .پیام را راحت تر و دویق تر پی  بینی کنید و عکس اللمل مناسف نشان دهید

 ماهواره داشتن یا نداشتن مسئله این است 

 کنید و تصمیم بگیرید فواید ومضرات ماهواره را منصفانه مقایسه
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 فواید ماهواره: 

 تلداد بیشتر شبکه ها

 تنوع موضوعات شبکه ها

 دسترسی بدون سانسور به اطالعات

 سرگرمی های زیاد

 تقویت زبان های خارجه

 مضرات ماهواره 

  (...نمای  خیانت، روابط نامشروع، بی بند و باری جنسی و)به خالر افتادن حریم خانواده 

 ...(شراب خواری، دروغ گویی و)مسائل غیر اخالوی و غیر شرعی از بین رفتن وبح 

 تالف ووتا
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 فیلم وسینما :فصل هفتم
 سینما وهم مخیل مصور مصوت تکنولوژی است 

ی تصویری هستند اما مهم ترین عامل تفاوتشان حرکت است. این حرکت ها رسانهعکس و فیلم هر دو جزو 

ادی عکوس و رد شودن سوریع آن هوا از جلووی چشومانمان       توهمی است که از پشت سر هم چیده شدن تلد

 .اتفاق می افتد

  نیاز داریم ای رسانهبرای درک فیلم به سواد 

تماشاگر فیلم به تدریج به دان  و مهارت هایی مسلط شده که الزمه درک فیلم اسوت و برا ور آن نمادهوا و    

 .نشانه های دیداری در سینما را به خوبی می شناسد

 درست انتخاب کنید 

ورار نیست برای تماشای یک فیلم صرفا به تیزر تیلیغاتی و لیست سوپر استارهای حاضر در آن استناد کنید و 

 کنید باید به موضوع فیلم و نظرات منتقدان و سابق فیلم ساز و مسائلی از این دست نیز دوت

 به ووانین وحقوق مولفان و کپی رایت احترام بگذارید 

فیلم از دست فروش ها یا دانلود وکپی کردن آن عوالوه بور انجوام فلول غیور ووانونی و غیور شورعی،         با خرید 

 زحمت فیلم سازان را ضایع می کنیم

 به اطالعات ارائه شده در مورد فیلم ها توجه کنید 

ر و ژانر فویلم اطالعوات پایوه ای هسوتند کوه موو تواننود راهنموای شوما د          اطالعاتی مانند درجه بندی، کیفیت

 .انتخاب فیلم ها باشند

 فاخر ببینید 

بسیاری از فیلم های ودیمی سینما اگر چه از لحاظ کیفیت تصویر د سالح پایین تر از اموروز وورار دارنود اموا     

عمیق و تفکر انتقادی در مخاطف به فهم بهتور سوینما و عناصور     های پیامآ ار فاخری هستند که عالوه بر ارائه 

 .کمک می کنند مهم در ساخت یک فیلم موفق

 مستند ببینید 

 .ژانر مستند یکی از ژانر های بسیار مهم اما مهجور و غریف در سینمای ایران است

 دوبله ببینید 

 .حیف است به بهانه تقویت زبان یا تماشای نسخه کامل فیلم خود را از لذت دوبله محروم کنید

 مراوف نان و پنیر تزیین شده باشید 

 .نشین طراحی می شوند تا ذهن مخاطف را درگیر کنند و بر او ا ر بگذارندصحنه های فیلم جذاب و دل

 نقد کنید 

بلد از دیدن هر فیلم سلی کنید نکات مثبت و منفی ای که در حوزه والف و محتوا به ذهنتان رسیده است را مرور 

 .کرده و جایی یادداشت کنید
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 رایانه :فصل هشتم

 رایانه اسباب بازی نیست 

ی پیشگام دنیای مجازی بووده و  ها رسانهمی جزو فرعی ترین کاربردهای رایانه هاست رایانه ها بازی و سرگر

و تصواویر تبودیل بوه محتوووای     هسوتند دنیوایی کوه در آن حجوم بواالیی از اطالعوات مثوول افکوار، نوشوته هوا         

 .گیرد الکترونیک شده است و فلالیت ها و ارتباطاتمان نیز از طریق همین رسانه دیجیتال صورت می

 مهارت های پایه کاربردی رایانه را بشناسیم 

آموختن مهارت های کار با رایانه تنها منحصر به این رسانه نیست بلکوه پایوه ای بورای اسوتفاده کواربردی از      

عنوان گواهی نامه بین المللی کار با رایانه اسوت   ICDL.ی دیجیتال همچون تلفن همراه استها رسانهدیگر 

 .ی پایه ای رایانه ای استکه شامل مهارت ها

 هوشمندانه انتخاب کنید 

تفاوت های کاربردی رایانه خانگی، رایانه همراه و لپ تاپ ها را بشناسید و در انتخاب و خرید بر اساش آن 

 عمل کنید

 از رایانه خود محافظت کنید 

 الزم است رعایت نکات ایمنی در استفاده از رایانه ها برای محافظت از اطالعات و حریم خصوصی

 به روز نباشید 

 .همگام بودن با آخرین فناوری های رایانه ای بسیار پر هزینه و بی فایده است

 اصل باشید 

از برنامه های سروتی و کرک شده استفاده نکنید احتمال وجود بد افزارهای تخریبی در این نرم افزارهوا بواال   

 .است

 کسف کنید درباره روش های خرابکاری رایانه ای اطالعات کامل 

اغلف کاربران عادت دارند که هر نوع بد افزار را با نام ویروش خالواب کننود در حوالی کوه بوه لحواظ فنوی        

  .کاربرد این اصالال  در همه موارد صحیح و دویق نیست

 به سوی )متن باز ها( حرکت کنید 

ورار می دهنود و کواربر موی    نرم افزارهای متن باز جزییات پردازش های رایانه ای خود را در اختیار کاربران 

 .تواند در کد های دستوری نرم افزار تغییر ایجاد کند یا اشکاالت برنامه را خود رفع کند

 با فرزندان همگام شوید 

فرزندان باید تحت نظارت و هدایت والدین کاربری رایانه را بیاموزند تا ضمن استفاده مفیود از آسویف هوای    

 .آن در امان باشند

 صاف بنشینید 
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جود شرایط نا مناسف در محیط کاری، عدم توجه به موارد ایمنی هنگام کار با رایانه و اسوتفاده بوی  از حود از    و

 .این ابزار ممکن است در بلند مدت سبف بروز بیماری ها و ناهنجاری های جسمانی شود
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 بازی های ویدیویی :فصل نهم

 بازی های ویدیویی تلاملی هستند 

ای ویدیویی باعث می شود پیام در کوتاه ترین زمان و با تا یر گذاری باال منتقل شود خاصیت تلاملی بازی ه

 و در ذهن بازیکن جای بگیرد

 بازی های ویدیویی تکرار پذیرند 

 انجام چند باره بازی ها به ماندگاری پیام نهفته بازی در ذهن مخاطف می انجامد

 بازی های ویدیویی فقط سرگرمی نیست 

تا یر گذار و جدی تبدیل کورده اسوت بوازی     ای رسانهتکرار پذیری بازی های ویدیویی را به تلاملی بودن و 

 .های ویدیویی برای ارائه پیام ها و سبک زندگی مد نظر خود به مخاطف از سرگرم آموزی استفاده می کنند

 پول بده تا ودرش را بدانی 

بازی های رایانه ای و هم انگیزه آن ها برای جدی گرفتن وانون کپی رایت هم به نفع تولید کنندگان داخلی 

ساخت بازی های با کیفیت را بیشتر می کند و هم باعث موی شوود وودر پوول و وووت و سورگرم شودنمان را        

 بدانیم

 در چهار راه بازی های رایانه ای راه مستقیم اخالق را انتخاب کنید 

و  رزهایی که وانون، خانواده، هنجار های عرفیدر دنیای واولی انجام دادن بسیاری از کارها به خاطر خط و م

دین برایمان تلیین می کنند ممنوع است اما ممنوعیت در بازی ها جای خود را به لذت داده اسوت. در موورد   

رعایت مسائل اخالوی برای کودکان و نوجانان باید وسواش بیشتری بوه خورج دهویم و شورایط را بوه نحووی       

ه این مسائل در یک بازی برخورد کند بتوانیم بوا ارائوه اطالعوات ضوروری و     فراهم کنیم که اگر فرزندمان ب

 .صحیح او را توجیه کنیم

 با شناخت انواع بازی ها، بازی مناسف هدف خود را انتخاب کنید 

برای انتخاب یک بازی ویدیویی براساش هودف خوود و بوا توجوه بوه گونوه هوای         ای رسانهمخاطف با سواد 

 .دمختلف بازی عمل می کن

 مراوف سالمت جسمی خود باشید 

زیاده روی در بازی کردن می تواند موجف گونه های مختلوف درد، مشوکالت بینوایی، صودمات اسوکلتی،      

 چاوی و عوارض پوستی شود با محدود کردن زمان بازی به نیاز های جسمانی خود پاصخ دهید

 دبازی های ویدیویی می توانند بر ذهن و روان بازیکن تا یر بگذارن 

ضمن دوت به موضوع و محتوای بازی ها، به ا رات مثبت و منفی آنها توجه کنید و بورای دوری از توا یرات   

 .منفی، انجام بازی را به موضوعات و ساعات و محتواهای مناسف محدود کنید
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 به نظام درجه بندی بازی ها توجه ویژه داشته باشید 

اساش سن خود بازی هایی را انتخاب کند که در آن سن نظام رده بندی به مخاطف کمک می کند تا بر 

 .بازی هیچ آسیف روانی و رفتاری نداشته باشد و به ارتقا بازیکن کمک کند

 مراوف اعتیاد باشید 

 رابالاض

اعتیاد به بازیهای 

 رایانه ای

 تنبلی ذهنی

خشونت و 

 پرخاشگری

 مشکل در یادگیری

 گوشه گیری و انزوا

 اختالل خواب

 افت تحصیلی

آ ار منفی روحی، 

 روانی بازی ها

کمک به سرعت و 

 دوت جراحان 

بهبود توانایی 

 کارکنان نظامی

یادگیری مهارت 

 های اجتماعی  

ی انتقال پیام ها

 اجتماعی و بهداشتی

افزای  توانایی 

 تجسم فضایی

باال رفتن سرعت  

 ادراک

آ ار مثبت روحی، 

 روانی بازی ها
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اگر ساعات زیادی از روز مشغول بازی هستید به طوری که از کارهای روزانه باز می مانید و اگر حتی شوف  

ذرش یا سر کار نیز در فکر بازی مورد عالوه خود هستید احتماال دچار اعتیاد ها به هنگام خواب و در کالش 

به بازی های رایانه ای شده اید. در صورتی که نشانه های اعتیاد بروز کرده است هراسوان نشووید. مشوکل را    

 .نیز انکار نکنید، بلکه به دنبال حل آن باشید
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 اینترنت :فصل دهم

 اینترنت شهر بازی نیست 

ی جملی اگر بوه درسوتی   ها رسانهو سرگرمی تنها یکی از امکانات اینترنت است و مثل دیگر امکانات  تفریح

صوحیح از ایون رسوانه نوو ظهوور ضومن شوناخت         بورداری  بهوره استفاده نشود می تواند آسیف زا باشد. بورای  

را بوه گونوه ای    امکانات متنوع اینترنت و تسلط به مهات هوای اینترنتوی بایود زموان ونحووه اسوتفاده خووی        

 مدیریت کنیم که دچار آسیف های پنهان و آشکار اینترنت نشویم

 زمان استفاده از اینترتن را مدیریت کنید 

وبل از اتصال به شبکه بنویسد که چه کاری در اینترنت دارید و تخمین بزنیود کوه کارتوان چقودر طوول موی       

 .کشد

 انواع دامنه های اینترنتی را بشناسید 

مهمترین آن ها به شور    ؛ کهت نام وب سایت است که از دو وسمت نام و پسوند تشکیل شده استدامنه درحقیق

 :زیر است

Com           ملروف ترین و پور اسوتفاده تورین پسووند بورای دامنوه هوای سوایت هوا اسوت com   مخفوف

commercial    به ملنای تجاری است. البته بساری از سایت های همه منظوره از ایون پسووند

 .کنند استفاده می

Net که مخفف Network         به ملنی شبکه می باشود و غالبوا شورکت هوای ارائوه دهنوده خودمات

 .اینترنتی و شکه های اطالع زسانی از ان استفاده میکنند

Info  که به نحوی با امر اطالع رسانی، مرتبط هستند شود میدر سایت هایی استفاده 

ORG مخفف Non-Profit Organizations) عاین نو Domain   ملموالْ توسط مؤسسوات و

حتی تجاری( دارند مورد استفاده ورار می )سازمانهای غیر انتفاعی که غالباْ فلالیت غیر تجاری 

 .گیرد

TV این نوع Domain          مخصوص به دامنه ملوی یوک کشوور اسوت ولوی بخواطر مشوابهت آن بوا

اره ای وورار گرفتوه   مورد توجه شبکه های تلویزیوونی و مواهو   (Television) مخفف کلمه

 .است و برای این منظور استفاده میگردد

IR          این دامنه با عنوان دامنه بین المللی ایوران در دنیوا شوناخته موی شوود و دارای زیور دامنوه هوای

 متلددی مثل

ac.ir رای سازمانهای آکادمیک کوه دارای مجووز از وزارت علووم، تحقیقوات و فنواوری، وزارت      ب

موزش پزشکی، شورای نظارت بر حووزه هوای علمیوه، یوا شوورای عوالی       بهداشت، درمان و آ

 .انقالب فرهنگی هستند

sch.ir   برای مدارش، موسسات و سایر سازمانهای آکادمیک تحت مجوز وزارت آموزش و پورورش
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 جمهوری اسالمی ایران

org.ir          یوا یکوی از   برای سازمانهای غیر انتفواعی رسومی و سوازمانهای بوین المللوی کوه دولوت ایوران

 .موسسات آن عضو آنهاست

Ov.ir       برای بخ  های اداری و سازمان های زیر مجموعه وووای مجریوه مقننوه و وضواییه جمهووری

 اسالمی ایران

co.ir برای همه سازمانها و شرکتهای غیر دولتی دیگر. 

 در دنیای علم و آموزش روش صحیح مالالله و پژوه  را بشناسیم 

ی برای آموزش و رشد علمی به وجود آورده است که در تاریخ بی نظیور اسوت اموا    اینترنت فرصت بی نالیر

این تنها یک روی سکه نیست و درکنار این فرصت تاریخی، مشکالتی هم علم و آموزش علموی را تهدیود   

 .می کند

 در دنیای تجارت الکترونیک تراوف جیف خود باشید 

کمک می کنند تا بتوانیود در زموان کوتواه و بودون نیواز بوه        بازار های جدید ایجاد شده در فضای مجازی به شما

اما مهم ترین مشکلی که در این حوزه بروز کورده اسوت کالهبورداری    ؛ مراجله حضوری به مغازه ها ملامله کنید

 .شود میالکترونیک است که ساالنه باعث متضرر شدن بسیاری از کاربران وب 

 اینترنت یک فضای عمومی است، گول نخورید 

در دنیای سایبر تقریبا هیچ محتوای محرمانه و خصوصی وجود ندارد بلکه تنها از چشم بلضی کاربران پنهوان  

 .می ماند

  فیلترینگ( احترام بگذارید)به نظام ملی محدود سازی دسترسی 

که ممکون اسوت محتووای     شود میهیچ کس منکر اشتباهات در فیلترینگ نیست و بلصا سایت هایی مسدود 

دور زدن بیلتر عالوه بر مشکالتی که برای حریم خصوصی کواربر بوه    ؛ اماابل استفاده نیز داشته باشدمفید و و

وجود می آورد و نه فقط دسترسی به یک سایت را آزاد میکند بلکه تمام محدودیت هوایی کوه بورای ایمون     

 .سازی کاربران وضع شده را از بین می برد

 ستفاده کنیداز نرم افزار های محدود کننده خانگی ا 

با استفاده از این ابزار می توانید محتواهای نامناسف برای کودکان و نوجوانان و همچنین زمان و نحوه اتصال 

آنان را کنترل کنید. البته هیچ چیز نمی تواند جای پدر و مادر مسوئول و پاسوخگویی را بگیورد کوه فرزنودان      

 .خود را در زمانی که آنالین هستند مراوبت می مند

 مودم را خاموش کنید 

 فای دستگاه خود و مودم را خاموش نگه دارید-ووتی که نیازی به اینترتن ندارید بهتر است وای

 از روش های پیشرفته ی جستجو استفاده کنید 
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با استفاده از جستجوی پیشرفته و ابزار جستجو می توانید کلماتی که می خواهید حتما در نتیجه جسوتجو بوه کوار    

یوا جسوتجو در یوک سوایت      pdf بازه زمانی و مکانی انتشار ماللف، جستجوی یک فرمت خاص مثلرفته باشد، 

 .مشخص و غیره را تغیین کنید
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 های اجتماعیشبکه  :فصل یازدهم
 

  ی آن استفاده نماییدها ویژگیی اجتماعی را بشناسید و از هریک متناسف با ها رسانهانواع 

تماعی عضویت داشته باشیم بلکه باید براساش نیواز خوود و متناسوی بوا     ی اجها رسانهورار نیست در همه انواع 

 ی اجتماعی به فلالیت و تلامل با دیگران بپردازیمها رسانهی ها ویژگی

 امنیت اطالعات را جدی بگیریم 

در انتخاب شرکت های بیگانه و استفاده از خدمات آن ها، محرموانگی و امنیوت اطالعوات شخصوی موان را      

 جدی بگیریم

 داب ملاشرت مجازی داشته باشیدآ 

درست است که در فضای مجای، ارتباط رو در رو و مستقیم با کاربران نداریم اما نبایود فرامووش کنویم کوه     

 .بسیاری از هنجار ها و آداب ملاشرت در فضای حقیقی کماکان در ارتباط مجازی هم پا برجاست

 در دنیای بی جسمی مراوف سو ء تفاهم ها باشید 

ای بی جسمی بار اصلی انتقال مفاهیم از طریق کلمات اسوت و دیگور حرکوات جسومانی ولحون صودا       در دنی

چندان تلیین کننده نیستند. همین مسوئله ممکون اسوت باعوث سووه تفواهم در درک ملوانی کلموات توسوط          

 .مخاطبین با سن و سواد و میزان اطالعات عمومی متفاوت باشد

 دجای خودتان را روی نردبان تلیین کنی 

ی اجتماعی ما با انواع مختلفی از مخاطبان یا به عبارتی کاربران مواجهیم که برحسف سالح ونووع  ها رسانهدر 

دسته بندی شده اند. این ش  پله از باالترین سالح به ترتیف عبوارت   ها رسانهفلالیتشان در ش  پله از نردبان 

 و غیر فلاالن ماشاگراناست از: تولید کنندگان، منتقدان، گردآورندگان، پیوستگان، ت

 به هر کسی اعتماد نکنید 

برای اعتماد و دوستی در فضای مجازی وسواش به خرج دهید. همان طور که در فضای حقیقی ایون کوار را   

 .می کنید و حتی بیشتر

 در انتخاب گزینه های ایرانی شک نکنید 

خووش فکور کشوورمان طراحوی      ی اجتماعی توسط جوانوان ها رسانهامروزه جایگزین های خوبی برای انواع 

شده و اجرا شده که هم نیاز کاربران را به خوبی برطرف می کند و هم خیالمان از امنیت و سوالمت اخالووی   

 .این شبکه ها راحت تر است

 ،پیشه کنید ای رسانهتقوای  واشتراک در ارتباط، انتشار 

ای تمام حرکات و سکنات خوود در  به خاطر بسپارید عالم مجازی هم محضر خداست وفردای ویامت باید بر

 .این فضا هم جواب بدهیم

  باشید ای رسانهمراوف مغالالات 
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حجم باالی اطالعاتی که از هر سو و با والف های جذاب و متنوع به سمت ما روانوه موی شوود ممکون اسوت      

مغالالوه آمیوز اونواع    باز کند و به راحتی در برابور محتواهوای فریبنوده و     ای رسانه های پیامگارد ما را در مقابل 

با آموختن و به کارگیری منالق و تفکر انتقادی وهمچنین آشنایی با تکنیک هوای اونواع مخاطوف     تنها شویم.

ی اجتمواعی بیورون بکشویم ودر سویل شوایلات و      هوا  رسانهاست که می توانیم گلیم خود را از آب گل آلود 

 .جوسازی ها و شبهات غرق نشویم

 اضافه بار ممنوع 

دارید وورار نیست حجم باالی اطالعوات موجوود    ها رسانهشته باشید شما ووت محدودی برای استفاده از به یاد دا

تنها با تخاذ یک رژیم  .کنید استفاده رسانه آن از  در یک رسانه یا جذابیت های آن باعث شود به طرز نا ملقولی

ت کوه موی تووانیم اطالعوات مفیود و      سو ها رسوانه دوباره ی شبکه های اجتماعی و دیگر  ای رسانهمناسف مصرف 

 .کاربردی را آن هم بدون اضالراب اطالعاتی دریافت کنیم
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 تلفن همراه :فصل دوازدهم
 تلفن همراه جزئی از زندگی ماست 

ودرتمند بدل کرده است کوه آرام آرام دارد   ای رسانههمیشه همراه بودن و کاربردهای متنوع، این ابزار را به 

جامله را می گیرد و به جزئی ضوروری وجودایی نوا پوذیر از      ای رسانهر هرم مصرف ی دها رسانهجای دیگر 

 .زندگی ما تبدیل می شود

 راه فقط تلفن نیستمتلفن ه 

در حال حاضر فناوری های ارتباطات سیار چندین دستگاه را دریک دستگاه جمع کورده انود و تلفون هموراه     

انه مثول رادیوو موسویقی عکوس فویلم بوازی اینترنوت و        همه کاره شده است که چندین رس ای رسانهتبدیل به 

 .ی اجتماعی را درون خود جا داده استها رسانه

 تلفن همراه تلفن همراه است 

به کمک تلفن همراه می توانیم با هرکس در هر جا ودر هر زمانی ارتباط برورار کنیم. تلفن جزئی از حافظوه  

 یتی و کار های روزمره مان را به آن بسپاریمفردی ما شده است و می توانیم برخی از امور مدیر

 مراوف امواج مزاحم باشید 

برای اینکه از ا رات زیان بار تلفن همراه در امان بمانید به میزان ای.ای.آر آن توجه کرده وسلی کنیود تلفون   

 .همراه را از بدن خود عزیزانتان دور نگه دارید

 اسیر برند نشوید 

 تنها به مارک و تبلیغات توجه نکنید در انتخاب نوع تلفن همراه خود

 همیشه در دسترش نباشید 

اگر سکان مدیریت استفاده از رسانه تلفن همراه را به دست نگیریم به جای کاربر تلفن همراه بوه کوارگر آن   

 .تبدیل می شویم و مدام گوش به زنگ دستورات مختلف آن خواهیم بود

 ی خود را مدیریت کنیدها هزینه 

بسته های صحیح و مدیریت مصرف خود الزم است تلقی درستی از میزان ونوع اسوتفاده خوود   برای انتخاب 

داشته باشید. یک هفته ریز استفاده خود را از تلفن همراه در نظور گرفتوه و یادداشوت کنیود. پوس از آن موی       

 .توانید با انتخاب خدمات مناسف با نیاز خود در هزینه صرفه جویی کنید

  باشیدمراوف کیف پولتان 

محتویات یک تلفن هوشمند ممکن است ارزش بسیار بیشتری از محتویات کیف پول موا داشوته باشوند و بوه     

همین دلیل سروت و سوء استفاده از محتویات تلفن همراه امنیت شخصی ما را بیشتر از سروت کیوف پولموان   

 .تهدید می کنند

 آداب ملاشرت تلفنی را رعایت کنید 
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به طور رو در رو و فیزیکی با مخاطبمان در تماش نیستیم اما این مسوئله لوزوم رعایوت    در ارتباطات تلفنف ما 

 .آداب مکالمه را نفی نمی کند

 یک روز بدون موبایل زندگی کنید 

حضور همیشگی رسانه جایی برای خلوت باوی نگذاشته است. خلوتی که ورار بود فرصتی برای آرام  و تامل و 

. مجالی که فرد در تنهایی شخصی خود به وجدان و فالرت  مراجلوه کنود و بوه    تفکر انسان در احواالت خوی 

مرور و وضاوت درباره ی افکار و رفتارش بپردازد. برای در امان ماندن از این آسیف ها سلی کنیود یوک روز در   

 .ماه را به زندگی بدون تلفن همراه اختصاص دهید
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 سبک زندگی :فصل سیزدهم

 چگونه زندگی کنیم 

ندگی به زبان ساده یلنی الگوی عمل هایی که ما در افلال و رفتار های روزمره مان از آن ها پیوروی  سبک ز

 .با ارائه طیف متنوعی از سبک های زندگی، ودرت انتخاب مخاطف را باال می برند ها رسانه .می کنیم

 خوشبختی یلنی مصرف 

مصورف زدگوی و تجمول گرایوی موی       تبلیغات به صورت های مستقیم و غیر مستقیم موجف ترویج فرهنوگ 

 .شوند

 alaki - masalan - man -kharejiam 

ی جدید منجر به پویوایی بیشوتر   ها رسانهیکی از عناصر تلیین کننده زبان هر جامله هستند ظهور  ها رسانه

 .بان و البته تغییر در نحوه ساخت کلمات شده است

 راباله از راه دور 

یز تغییر داده اند. ورود تلویزیون و بلد ها رایانه و اینترنت به خانواده منجر بوه  روابط بین انسان ها را ن ها رسانه

 .کاه  میزان تلامل رو در رو بین اعضای خانواده شده است

 دور دنیا در خانه 

ی جدید امکان دور کاری و مدیریت مسائل شغلی از راه دور را فراهم ساخته و از سوی ها رسانهاز یک سو 

 .ار و تفریح را کم رنگ کرده استدیگر مرز بین ک

 ستاره شناسی خود را تقویت کنید 

تا یر ستاره ها دربین مردم تنها به حوزه ی تخصص خودشان محدود نمی شود واین اشخاص در نقو  الگوو   

هایی برای سبک زندگی مالر  می شوند که در نحوه پوش ، ملاشرت، تفریح و مصورف نیوز بوه مخاطبوان     

 .ن الگو می دهندخود به خصوص نسل جوا

 همان گونه می اندیشیم که زندگی می کنیم 

فردی که یک سبک زندگی به خصوص را انتخاب می کند ممکن است اطالعی از اندیشه ورای آن سبک 

 .نداشته باشد اما با گذشت زمان افکار وی نیز در جهت همان سبک زندگی تغییر می کند

 ها رسانهبرای ما یا ما برای  ها رسانه  

با جهت دهی افکار  ها رسانهبا آن ها برخورد کنیم  سواد بیسپر بیندازیم و بی هدف و  ها رسانهر در مقابل اگ

 .و اعمال ما بر ما مسلط خواهند شد

 خلوت را از دست ندهید: 

مثال وبل ازخواب( بوه خلووت اختصواص دهیود و در آن زموان      )سلی کنید در روز ووت  ابت و مشخصی را 

 .را خود دور کرده و خاموش کنیدی ها رسانهتمام 

 دو برابر مسئولید 
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به دیگران برسانید و با این کار در جهت گسترش انسانیت و  ها رسانهاگر بتوانید پیام درست و مناسف را از طریق 

 دوبرابر مسئولید! ملنویت گامی بردارید و این کار را نکنید
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 اتغتبلی :فصل چهاردهم

 تبلیغات فقط تجاری نیست 

و سیاسی از انواع تبلیغات هستند که اگر چوه از روش هوای نسوبتا مشوابه در جوذب       ات تجاری، فرهنگیتلیغ

 .مخاطف استفاده می کنند اما در هدف متفاوت هستند

 به تبلیغات پنهان دوت کنید 

در این گونه از تبلبغات آگهی دهنده پیام خود را در ضمن یک فرصت یوا فلالیوت غیور تبلیغواتی بوه اطوالع       

 .اطبان می رساند و به نحوی که اکثر مخاطبان تبلیغی بودن پیام را متوجه نمی شوندمخ

 دوباره ببینید 

ا ور مانودگاری بور مخاطوف داشوته باشود تکورار         ای رسوانه یکی دیگر از خصوصیاتی که منجر می شود پیام 

 .پذیری پیام است

 از موسیقی غافل نشوید 

انتقال بخ  های احساسی و منالقی بوه شونوده موی شوود گوینوده       تبلیغی با موسیقی منجر به های پیامترکیف 

 .حقایق منالقی را می گوید و موسیقی اخساش را منتقل می کند

 زود باور نباشید 

تبلیغاتی ورار می گیرند واکن  یکسانی نشان نمی دهند. عده کموی   های پیاممخاطبانی که مکررا در ملرض 

 پیام آن را می پذیرند و از آن پیروی می کنند اما به مرور تلوداد  اندکی پس از مشاهده اولین تبلیغ یک کاال

 .پذیرندگان بیشتر می شوند و دیگران هم تحت تا یر آن ها تبلیغ را باور می کنند

 لیست خرید داشته باشید 

برخی از ما زمانی که به وصد خرید یک جنس خاص به بازار می رویم طلمه جاذبه فروشگاه هوا و تبلیغوات   

و با اندوهی از خرید های غیر ضروری به منزل باز می گردیم. برای ایون کوه دچوار ایون مسوئلع لیسوت       شده 

 .خرید تهیه کنید

 گول کلمات ا ر بخ  را نخوربد 

بسیاری از تبلیغات از کلمات و جمالت موبهم و پور آب و تواب اسوتفاده موی کننود و موجوف فریوف ذهنوی          

 .شوند می وی نادرست گیری نتیجه  مخاطف و

 ستاره هایی که گنجشک رنگ می کنند 

بسیاری از طرفداران ستاره ها سلی می کنند از نحوه پوش ، حرف زدن، اعمال و رفتار ستاره ها تقلید کنند 

تبلیغی نیز از این موضوع استفاده می کنند تا مخاطبان عالومند را نسبت به خرید و  های پیامو تولید کنندگان 

 .مصرف کاال متقاعد کنند

 چه بگوید تا شما باور کنید 
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نیستند و آگهی دهندگان بسته به موضوع آگهوی، از وشور هوای دیگوری      تبلیغ  همیشه هم ستارگان مشهور سوژه

 .استفاده می کنند که نزد مردم اعتبار دارند

 خالویت حرف اول را میزند

 

 ارائه پیام تبلیغی در لحظه ای که انتظارش را نداریم

 نظارش را نداریم ا ر بیشتریو یا به روشی که ات 

 .خواهد داشت 
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 ای رسانهاخالق  :فصل پانزدهم
 

 

 دور زدن ممنوع 

برای دور زدن وواعد و ووانین باید حتموا دالیول محکوم و محکموه پسوندی داشوت دالیلوی کوه هوم در          

 .محکمه وجدان و هم در دادگاه حقووی وابل استناد و پذیزش باشند

 عالم مجازی هم محضر خداست 

از رسوایی یا رو در بایستی با دیگران از انجام بلضی کار ها  ترش خاطر به واولی فضای  خی از ما دربر

صرف نظر می کنیم اما در فضای مجازی با فرض این که کسی ما را نمی بیند یا نمی شناسد خوط ورموز   

 ها را زیر پا می گذاریم

 شکاف نسلی را تشدید نکنید 

د و چون کار کردن با تلفن هوشمند یا رایانه آگاهی نبود او را تحقیور یوا   اگر شخص دیگری مثل شما از چن

 .مسخره نکنید بلکه با صبر و خوش رویی مراحل کار را به وی توضیح دهید

 نترسید 

 هر چقدر هم که بیراهه ها زیاد باشند راه یکی است و آن راه تقواست: یلنی انجام واجف و پرهیز از حرام

 گناه گناه است 

 را بی خودی توجیه نکنیم (ضرورت)و  (توجیه)باشیم که مرز بین  مواظف

 گناه، فقط اون گناهه نیست 

اگر در مواجهه با رسانه خود را از برخی آسیف های اخالوی خاص حفظ کرده ایود فکور نکنیود دیگور کوار      

 تمام شده و وسط بهشت هستید

 ملتاد نشوید و تهمت ملتاد شدن هم به دیگران نزنید 

شده ایود کوه از رسویدگی بوه عزیزانتوان و خوانواده توان یوا در انجوام وظوایف            ها رسانهدر ی درگیر اگر به و

 تحصیلی و شغلی خود به مشکل بر خورده اید احتماال به یک یا چند رسانه اعتیاد دارید

 همین جوری تجویز نکنید 

اما این دلیل نموی شوود    برای شخص شما بی ضرر و بی خالر باشند ای رسانهممکن است برخی از محتواهای 

خوود محودودیت هوایی نظیور سون       ای رسوانه که همان محتوا برای دیگران هم مناسف باشد در توصویه هوای   

 و ... را در مخاطف خود در نظر بگیرید ای رسانهجنسیت میزان تحصیالت سواد 

 اسراف نکنید 

 ه چیز بدانیداستفاده کنید و در مورد هم ها رسانههیچ لزومی ندارد که حتما از همه 

 دو برابر مسئولید 
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به دیگران برسانید و با این کار در جهت گسترش انسانیت و  ها رسانهاگر بتوانید پیام درست و مناسف را از طریق 

 .ملنویت گامی بردارید و این کار را نکنید دو برابر مسئولید



16 

 :نتیجه گیری
جوانانوبزرگسال(وهمه اوشاریک ضرورت اسوت  ،ننوجوا،افراد )کودکءهمهسوادرسانه ای دردنیای امروزبرای 

ومبحوث سوادرسوانه درجاملوه کنوونی یکوی از       .وباید ان را یادبگیرندزیراکه دردنیای امروز جنگ رسانه هاست 

م رانمی طلبد بلکه تموامی اوشوارجامله بوه ان نیازدارنود     ای ماست که تنها گروهی خاص ازمرداساسی ترین نیازه

.باتوجوه بوه   ان رادرش داد حتوی اگوران فردرانتووان گوول زد    ری اسالمی به هموه اوشوار  وسوادرسانه باید درجمهو

پیشرفت های چشمگیری که دراین دهه های اخیردرزمینه ی رسانه صوورت گرفتوه ماهرچوه بگووییم بوازهم کوم       

است پس این انبوه اطالعات وفزونی روزشماریالحظه شمارشان نیازمندبصیرت واگاهی است تابانگرشی صوحیح  

ودرست ازاین عرصه بهوره بردتوادراین دهکوده ی جهوانی نوه تنهوا فریوف خوردبلکوه شوایدبانگرش واطالعوات           

هشتگ رامالالله کردیم فهمیدیم که نبایود بوه هموه    516ماووتی کتابصحیحمان مرهمی برجنگ دلفریبانه باشد.

خصوصوا بورای سسوت    چیززودگذرنگاه کرد.واالن جنگ رسانه ای درجهان است توامردم ازانهوا تبلیوت کنندوم   

کردن دین اسوالم کشوورهای ودرتمنود دسوت بوه هرکواری میزننودپس اگرموی خواهیوددرامان جنوگ نورم انهوا             

 باشیدکتاب هایی درموردسوادرسانه مالالله کنید.
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