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این مجموعه را تقدیم می کنم
بـــه بــــــرادران شــــݠهـــیــــــدم محـمــدابــراهیــم، 
کـــه  احمدحســـین و علی حســـین بختیـــاری 
کـــرده و جز رضای الهی  آزادی را پیشـــۀ خود 
هدفـــی  جامعـــه،  ســـعادت  و  پیشـــرفت  و 
که جوانمردانه جـــان خود را  نداشـــتند، آنان 
برای حفظ و اعتالی این مرز و بوم فدا کردند.





سخــــن آغازیــن
م »تربیت« اســـت و 

َ
کار عال بـــا همـــۀ دشـــواری ها و ظرافت هایـــش، شـــیرین ترین 

گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بســـتر تربیت، »خانواده«. خانواده ا
کـــه ما نفـــس می کشـــیم، در خانواده هـــم تربیت  می شـــود و طبیعـــی. همان طـــور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 
مرکز »احیاء اندیشـــه و سیرۀ علوی« مجموعه ای  اســـت مردم نهاد و خدمتگزار 
کارهای خیر. تمرکز این مرکز بر تربیت و تعلیم است، آن هم با رویکرد اسالمی و  در 

عقالنی و با محوریِت زیربنایی ترین نهاد تربیت، یعنی خانواده.
وجهـــۀ همـــت ما مهارت آمـــوزی به خانواده هاســـت و مایۀ حرکت ما اســـتفادۀ 
کردیم تا  هوشمندانه از ابزارهای حمایتی؛ ازاین رو، طرح »مهرســــتان« را پایه ریزی 
در پیمودن این مســـیر مقدس، بتوانیم منظم و هدفمند و برنامه دار پیش برویم. 
»مهرسـتان« فقط مخفف »محصوالت هنری رسانه ای« نیست، بلکه اسم مکانی 

کانون خانواده.  گرمابخشی به  ا ست برای آموختن مهرورزی در خانه و 
ابزار ما در این راه پرفراز و بی نشیب چیست؟ از بین همۀ راه های ممکن، با »یار 
که صدها نسِل  مهربان« به یاری خانواده ها آمده ایم؛ با همان آشـــنای پرسخاوتی 

بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن و ضمیرشان در هم تنیده است.



گرایش  که با همۀ تنوع ابزارهای دیجیتال و  کتاب آمده ایم و بر این باوریم   بله، با 
کتاب را نمی گیرد! اثبات سادۀ این  جنون آمیز انسان امروز به آن ها، هیچ چیز جای 
مدعا را در رشد کتاب های کاغذی، در همین سال ها و حتی در کشورهای صنعتی، 
گرفت. خوشبختانه این یار مهربان، هنوز هم به آدم ها وفادار مانده  می توان سراغ 
که پاســـخ گوی نیازهـــای رنگارنگ  گنجینۀ سرشـــاری به شـــمار مـــی رود  و همچنان 

مخاطبانش است؛ بماند که مدتی است با این یار مهربان نامهربانی می کنیم!
که حضورمـــان را در این عرصه معنا  کار خیـــِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 
ببخشد و جریانی پویا و اثری مانا به جای گذارد. سرانجاِم صدها نفرساعت پایش و 
پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرسـتان« انجامید که یکی از میوه هایش 

کنون در دستان شماست.  ا
کردیم تا شاخص ارزیابی باشند و  کار را تعیین  ِکیفی  با وسواســـی خاص، اصول 

بازتاب دغدغه مندی ما: 
1. تـــالش فعـــاالن ایـــن طـــرح و همـــۀ تولیـــدات آن، تمام وقـــت و تمام قد، در 
خدمـــت خانواده هاســـت و تمـــام آثـــار مکتوب بر محـــور نیازهـــای اعضای 

خانواده شکل می گیرد.
کرده ایم تا از پشـــتوانه های  کاماًل علمـــی و منطقی طراحی  گام هـــای اجرایـــی را   .2
محکم بهره مند باشد؛ برای نمونه، نرم افزار قدرتمند و جامع مدیریت سیستمی 

گرفته ایم. را در مسیر تصمیم سازِی تصمیم گیران و آماده سازی آثار، به کار 
 موردنیـــاز باشـــند و نوآورانـــه و 

ً
کـــه حقیقتـــا 3. آثـــاری بایـــد تولیـــد و ترویـــج شـــوند 

مشکل گشایانه به طرح مسائل بپردازند؛ ازاین رو، هم به درون مایه هایی عالمانه 
و مبتنی بر آموزه های دین اسالم توجه داریم و هم به قالب هایی شیوا و جذاب 



که معادل و مشابهی برای آن آثار،  در انتقال آن ها. انتظارمان تا بدان حد است 
بر اســـاس رویکرد انتخاب شـــده، برای انســـان عصر حاضر به ویژه نســـل جوان 
گنجینۀ اطالعات جامع  وجود نداشـــته باشد. در این راستا و برای دستیابی به 

در این موضوع، طرح »اطلس سواد خانواده« در دست تدوین است.
که  کردیم  4. فـــارغ از شـــهرت اســـمی افـــراد، از نویســـندگانی دعوت به همـــکاری 
نه تنها از استانداردهای تعریف شده در طرح برخوردار باشند، بلکه توصیه های 
نکته ســـنجانه و موشـــکافانه دربـــارۀ موضوع مدنظـــر را در انبـــان دانش و تجربۀ 

خویش انباشته باشند؛ البته از قلم جوان ترهای خوش آتیه نیز غافل نماندیم.
که متخصصان  کیفیت روبنای »مهرسـتان« چنین اقتضا می کرد  5. غنای زیربنا و 
ممتـــاز در حوزه هـــای مختلف را در زنجیرۀ تولید مشـــارکت دهیم:  بهره مندی  از  
اطالعات طرح جامع اطلس خانواده و هیئت علمِی بصیر برای انتخاب موضوع 
کاربلد و انتخاب افراد زیـــادی از میان جامعۀ مخاطب هر  و نویســـنده، ارزیابان 
کتاب ها برای ارزیابی آثاِر رســـیده بر اســـاس شـــاخص های تعریف شده،  یک از 
کتاب هـــا، ویراســـتاراِن فعال ترین نهاد  هنرمندان طبع شـــناس بـــرای یافتن نام 
ویرایشـــی ایران، طراحان و صفحه آراهای خوش قریحه، نمونه خوانی چندباره 
آثار به منظور اصـــالح ایرادهای احتمالی در مراحل پایانی، نیروهای متخصص 
کارُکشـــته و مجهـــز، فعاالن حرفه ای در تبلیغ و  در صنعت چاپ، چاپخانه های 
اطالع رسانی و مدیریت فروش، متفکران دلسوز برای انگیزه آفرینی و امکان سازی 

کتاب و... . برای مطالعۀ 
گذشـــتگان با موضوع  گران بهای  گوشه چشـــمی هم داریـــم به میراث مکتوب   .6
خانواده، از راه بازآفرینی و بازنویسی آن ها متناسب با نیازها و اقتضائات انسان 



معاصر، تا عطر نام و یادشان و خوشه چینی از خرمن معرفتشان، ذائقۀ مشتاقان 
کند.  را ُپرحالوت 

که این طرح برای امکان تداوم بلندمدتـــش، باید از نظر منابع  7. درســـت اســـت 
که چراغ این  مالی مســـتقل و خودگردان باشـــد، اما به پشـــتوانۀ خیراندیشـــانی 
 

ً
که احتماال کامـــاًل غیرانتفاعی خواهد ماند و عوایـــدی را  کرده اند،  راه را روشـــن 

به دست می آید، در فرایند تولید و ترویج آثار فاخر فرهنگی بازهزینه می کنیم. به 
این موضوع، در طرح مصوب و تمامی قراردادها تصریح شده است. 

کتاب خوانی، نبـــودن آثار فاخر و  کتاب و  8. بزرگ تریـــن معضل امروز مـــا در حوزۀ 
مناسب نیست؛ بلکه ضعیف بودن فرهنگ مطالعه در بین اقشار جامعه به ویژه 
خانواده هاست. پیکاِن تمامی فعالیت هایمان تنها به این سمت نشانه می رود 
کـــه این آثار خوانده شـــوند و تراز مهارتِی خانواده هـــا را در زندگی افزایش دهند. 
به همیـــن منظـــور، طـــرح »مطالعۀ آثـــار« با توجه بـــه راهبردهای عملی در بســـتر 

خانواده، تهیه شده و در حال پیگیری است.
که بی اعتنایی به ابزارهای غیرکتابی، راهبرد درستی نیست: تولید  9. توجه داریم 
کتاب های صوتی، محصوالت تصویـــری، نرم افزارهای رایانه ای و تلفن همراه، 

حضور در شبکه های مجازی و اینترنتی، ترجمۀ آثار و... نیز مدنظر خواهد بود.
10. برای تنومندشدن این نهاِل نوپا، نظارت مستمر و ارزیابی همه جانبه نیاز است. 
از ابتدا تا انتهای این طرح، بازخوردگیری و اصالح مناسب و به موقِع مشکالت 

کار خواهد بود.  احتمالی در دستور 
11. طرح هـــا و برنامه هـــای موفِق دیگر فعاالن در این عرصه هـــا را برای الگوگیری و 
کرده و می کنیم. خود نیز یافته ها و برســـاخته هایمان را حاضریم  مقایســـه، رصد 



کنیم تا ضمن هم افزایی در  کرانه نابـــردار  به رایگان پیشـــکِش رهروان این وادِی 
بینش ها و دانش ها، بتوانیم با موج آفرینی، خیراندیشان فرهنگی را متقاعد کنیم 

که پا به این عرصه بگذارند. 
گفتنی بود؛ به قدر دقیقه های چندین  آنچه خواندید، همۀ حرف هایی نبود که 
که سخن آغازین  ســـال، حرف و تجربه و خاطره و نکته هســـت؛ اما نباید و نشاید 
را به درازا بکشـــیم. فقط اینکه حساســـیت موضوع و فرهیختگـــی خواننده، به ما 
که بارها و بارها درون مایه، قالب، مراحل تولید و توزیع را  بازبینی  انگیزه می دهد 
گرامیان نماییم  کنیـــم تـــا اثری فاخر و ارزشـــمند را تقدیم نگاه و نگرِش بلند شـــما 
و مشـــتاقانه منتظریـــم تا بـــا دریافت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیـــز به آدرس  

گردیم. mehr@mehrestan.ir  بیش از پیش مرهون مهربانی هایتان 
کرد تا  که توفیق، رفیـــق طریقمان  بر آســـتان جانانی ســـِر ســـپاس فرود می آوریم 
دورۀ امانت داده شده در مزرعۀ دنیا را به خوشه چینی از خرمن ارباب و اصحاب 
فرهنگ و اندیشه بگذرانیم و آنگاه با لطفی دوچندان، ما را وامدار فضل بی کرانش 
کرد تا در طرح پربرکت »مهرسـتان« بتوانیم بابت تولید و ترویج محصوالتی فرهنگی 
گـــردن بیاویزیم. آری، »تربیـــت و تعلیم« هدف اصلِی  و تربیتـــی، مدال افتخار بر 
م<و 
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ه
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َ
یِهْم َو یع

ّ
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َ
کتاب های آسمانی بوده است:>یز آمدن پیامبران و جان مایۀ 

ما نیز به راه پیمایی و نفس کشـــیدن در این وادی مفتخریم. از تک به تِک سروران 
گام به گاِم مسیــر را هم شـــانۀ ما شدند، به رسم  کردند و  که ذره پروری  ارجمــــندی 

ادب، خاضعانه سپاسگزاریم. 
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مقدمه

پدران و مادران عزیز

گســـترش رســـانه های جمعـــی در دنیای امـــروز، یکی از علل اصلی تغییر ســـبک 

زندگی مردم است. این تغییر سبک زندگی، در عین حال، افزایش میزان مصرف 

رسانه ای انسان ها را نیز در پی دارد.

که رســـانه های نوین به مـــا و فرزندانمان  افزایـــش بی ســـابقۀ حجم پیام هایـــی 

می رســـانند، باعـــث شـــده تا بخـــش بزرگـــی از اوقات فراغـــت مـــا و فرزندانمان به 

گون از رسانه ها اختصاص یابد. استفاده های گونا

که ما از رســـانه ها دریافت می کنیم، اغلب در یکی از ســـه قالب خبر،  محتوایی 

آموزش و سرگرمی دسته بندی می شود. از بین این قالب های سه گانه، سرگرمی ها 

به دلیـــل ارائۀ پیام هـــای غیرمســـتقیم و جذابیت هـــای بصری و خوشایندســـازی 

اوقات فراغت مخاطبان، از حجم و تأثیرگذاری بیشـــتری نســـبت به دو نوع دیگر 

برخوردارنـــد. به همین دلیل، حتی اخبار و برنامه های آموزشـــی نیز تالش می کنند 

از عنصر جذابیت برنامه های سرگرم کننده همچون طنز، موسیقی، صمیمیت بین 
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کنند. مجری و عوامل سازندۀ برنامه و مخاطبان و... استفاده 

که مردم سرگرمی ها1 را جدی نمی گیرند و پیام های  تحقیقات نشان داده از آنجا 

سرگرم کنندۀ رسانه ها را فقط به قصد خوشایندسازی اوقات خود تماشا می کنند یا 

می شنوند، چندان به تحلیل و تفسیر این پیام ها دقت نمی کنند و در واقع ریزبینی 

که مخاطبان در قبال اخبار یا برنامه های آموزشـــی  و موشـــکافی و تفکر نقادانه ای 

کاماًل به حاشیه رانده می شود. دارند، در حوزۀ سرگرمی ها 

که اخبار و برنامه های آموزشـــی را جدی می گیریم،  تأثیرات • به همان اندازه 
برنامه های سرگرم کننده را بر سبک زندگی خود و فرزندانمان نیز جدی بگیریم. 

همین موضع منفعل که بسیاری از ما و فرزندانمان در قبال رسانه ها و به خصوص 

که شـــئون مختلف ســـبک  ســـرگرمی های رســـانه ای داریـــم، باعث شـــده اســـت 

زندگی مان به تدریج و بر اثر تکرار پیام های رسانه ای، به شدت تحت تأثیر رسانه ها 

گیـــرد و در واقـــع بیش از آنکه ما برای اســـتفادۀ رســـانه ای خـــود و فرزندانمان  قـــرار 

کنیم، رسانه ها برای چگونگی رفتارها و روابط و شکل زندگی اجتماعی  برنامه ریزی 

ما برنامه ریزی می کنند.

الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره ها یکی از جنبه های این تغییرات است. 

1.  Intertainments  
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ستاره ها اعم از هنرپیشـــگان، خوانندگان، ورزش کاران و... بر مردم و به خصوص 

گرایش و همۀ آنچه به سبک  نوجوانان، در چگونگی پوشـــش، معاشرت، تفریح، 

زندگی انسان ها مربوط می شود، تأثیر می گذارند.

که نمی شود فرزندان را در مقابل این حجم از پیام های رسانه ای،  بدیهی است 

که به ما بیاموزد: کرد؛ بلکه به دانش و مهارتی نیاز است  بی پناه و بی پشتوانه رها 

کنیم؛ به طوری که  کار با رسانه های نوین را کسب  1. چگونه مهارت های فنی برای 

کثری از فواید آن ها، از مضراتشان در امان باشیم و حرفه ای  ضمن استفادۀ حدا

کنیم. و ایمن از آن ها استفاده 

که  کنیم  2. چگونه زمان و میزان مصرف رســـانه ای خود و فرزندانمان را مدیریت 

سایر شئون و روابط اجتماعی ما آسیب نبیند و تقویت شود.

کنیم تا  3. چگونـــه پیام های رســـانه ای را برای خود و فرزندانمان تحلیل و تفســـیر 

استفاده کننده ای فعال و دانا باشیم، نه منفعل و جاهل.

به دانش و مهارت یادشده، سواد رسانه ای1 می گویند.

Media Literacy .1
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بـاالنـــشــیــــن

دریچه  ای به مباحث این فصل:

1. برخورداری از سواد رسانه ای چه ضرورتی دارد؟

2. شـــیوۀ فرزندپـــروری در عصر رســـانه چـــه تغییری 

کرده است؟

کـــودکان و نوجوانان  3. هـــدف از تربیت رســـانه ای 

چیست؟
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فصلاول:چیستیوچراییسوادرسانهای

دریچه ای به سواد رسانه ای

ذهن ما از طریق رسانه ها در معرض انبوهی از اطالعات قرار دارد. در این هیاهو، 

گاهی های ناشـــی از ســـواد رســـانه ای، در  که بتواند با آ مخاطبی موفق خواهد بود 

گاهانه  هنـــگام مواجهـــه با پیام های متعدد رســـانه ها،از میـــان انبوه اطالعـــات، آ
کند .1 دست به انتخاب درست بزند و رابطۀ خود و رسانه ها را مدیریت 

هرچنـــد برای زنده ماندن و تقویت جســـمانی خود، به خوردن و آشـــامیدن نیاز 

کی  داریـــم، هرچیزی را نمی خوریم؛ بلکه از قبل دربارۀ فایده ها و ضررهای هر خورا

اطالعاتی به دست می آوریم و بسته به سن و وضعیت جسمانی مان، خصوصیاتی 

کالری، قند و چربی را برای اســـتفاده از مواد غذایی در نظر می گیریم.  مانند میزان 

پیام های رســـانه ای را می توانیم همانند غـــذای روح در نظر بگیریم. به این ترتیب 

که هوشـــمندانه مراقب اســـت چه  ســـواد رســـانه ای مثل یک رژیم غذایی اســـت 

موادی مناسب و چه موادی مضر است و چه چیزی را باید مصرف کرد و چه چیزی 

را نباید؛ یا اینکه میزان مصرف هر ماده چقدر است.

1 . طاهره خیرخواه، مدیریت موبایل در خانواده، ص 1۰ الی 1۲.
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بـاالنـــشــیــــن

پیام های رسانه ای غذای روح ماست؛•
گرفته ایم؟!  آیا برای روح خود رژیم غذایی در نظر 

کمک می کند تا بتوانیم  که ســـواد آموزشـــی در خواندن و نوشتن، به ما  همان طور 

انـــواع جمالت ســـاده و پیچیده را بفهمیـــم و معناهای متفاوتی از آن ها برداشـــت 

کنیم، سواد رسانه ای هم مهارتی است که با یادگیری آن می توانیم انواع برنامه های 

کنیم. رسانه ای را درک، تفسیر و تحلیل 

کتاب، روزنامـــه و... چیز  گـــر خواندن بلد نباشـــیم، از رســـانه های چاپی مانند  ا

گر در درک نشانه های دیداری و تصویری مشکل  زیادی دستگیرمان نمی شـــود. ا

گر نتوانیم از رایانه  داشته باشیم، نمی توانیم از تلویزیون یا فیلم چیز زیادی بفهمیم و ا

کارهای روزمرۀ خود نیز دچار مشکل خواهیم شد؛  کنیم، به مرور در انجام  استفاده 

که همۀ ســـوادهای زیر را به میزان ضروری  کســـی است  که امروزه فرد باســـواد  چرا

داشته باشد:

سواد عاطفی: توانایی برقراری روابط عاطفی به نحو مطلوب؛

ســـواد ارتباطـــی: توانایـــی برقـــراری ارتبـــاط و تعامـــل با اعضـــای جامعـــه )آداب 

معاشرت، روابط اجتماعی مثبت(؛

سواد مالی: توانایی مدیریت اقتصادی درآمد )چگونگی پس انداز، سرمایه گذاری 

و مدیریت مخارج(؛
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فصلاول:چیستیوچراییسوادرسانهای

ســـواد رســـانه ای: شـــناخت انـــواع رســـانه ها و توانایـــی درک، تفســـیر و تحلیل 
پیام های آن ها؛

کردن  ســـواد آمـــوزش و پرورش: توانایـــی تربیت صحیح فرزنـــدان و جامعه پذیر 
کامل آنان؛ درست و 

1.)ICDL( سواد رایانه: توانایی استفاده از مهارت های هفت گانۀ رایانه

چرا سواد رسانه ای مهم است؟

فرض کنید به فروشگاهی می روید تا 25 قلم کاال بخرید. برای این کار چند تصمیم 

کـــرده و تصمیم  کاالها 25 بار فکر  می گیریـــد؟ در واقـــع برای خریـــد هرکدام از ایـــن 

که قرار نیست بخرید، چطور؟ این روزها به طور  کاالهایی  گرفته اید. اما دربارۀ دیگر 

متوســـط، 30هزار قلم جنس در قفسه های هر فروشگاه بزرگ دیده می شود. پس 

شما در مدت کوتاهی که در فروشگاه هستید، 30هزار تصمیم می گیرید: 25 تصمیم 

که نمی خرید.2  که می خرید و 29 هزار و 975 تصمیم برای آن ها  کاالهایی  برای 
گرفت؟ جواب این اســـت  چطور ممکن اســـت این قدر ســـریع و مؤثر تصمیم 
که ذهنتـــان را برای  کـــه شـــما مجموعه ای دســـتورالعمل خـــودکار در مغز داریـــد 
کرده و باعث می شود شما  کاالهای مورد نظر هدایت  چگونگی انتخاب و خرید 
اصـــاًل ســـراغ بخش های خاصی از فروشـــگاه نروید و خرید موفقی را با ســـرعت 

مناسب انجام دهید.3 

1. سیدبشیر حسینی و حسین حق پناه، هشتگ؛ نهضت سوادآموزی، ص۳۳.
کلیات، فهم، ص1۴. ۲. حمیدرضا آیت اللهی و اسماعیل رمضانی، سواد رسانه ای؛ مفاهیم و 
کلیات، فهم، ص1۴. ۳ .حمیدرضا آیت اللهی و اسماعیل رمضانی، سواد رسانه ای؛ مفاهیم و 
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استفاده از این دستورالعمل های خودکار، مزیت بزرگی دارد؛ اما دارای معایبی هم 

کاال، از توجـــه به اینکه چرا  هســـت. ممکن اســـت با تمرکز بیش از حـــد روی فواید 

خرید می کنیم، غفلت کنیم. از طرفی، شاید از مسئلۀ سالمت و بهداشت به خوبی 

گاه باشیم؛ بنابراین بیشتر، برچسِب کاالها را می خوانیم تا بهترین و با کیفیت ترین  آ

کم چرب، مثل هم نیستند و  کنیم. برای مثال، همۀ مواد غذایی  آن ها را انتخاب 

محتوای چربی آن ها هم یک نوع نیست یا همۀ محصوالت ویتامینه، ویتامین های 

کاال برایمان مهم است و در واقع بیش از آنکه  یکســـانی ندارند. شـــاید هم قیمت 

کنیم، به قیمت آن ها اهمیت می دهیم و برای مقدار  به مفیدبودن اجناس توجه 
که خرج می کنیم، ارزش قائل هستیم.1 پولی 

امروزه فرهنگ هر جامعه ای، یک فروشگاه بزرگ پر از پیام های رسانه ای است، 

که  کنیم یا نه، همه جا هســـتند، با این تفاوت  کـــه چه آن ها را درک  پیام هایـــی 

که در یک فروشگاه  کاالهایی هستند  پیام های موجود در فرهنگ ما، بیش از 

دیده می شوند. این تعداد زیاد پیام ها نتیجۀ فعالیت رسانه های جمعی است.2 

مشکل دسترسی به اطالعات امروزه تا حد زیادی برطرف شده است، اما انسان 

زمان حاضر را با پدیده جدیدی مواجه کرده که از آن به سرریز یا اضافه بار اطالعاتی 

یاد می کنند و معنای آن این است که بخش زیادی از اطالعاتی که از طریق رسانه ها 

به ما می رسد، غیر ضروری، بی فایده، غیر سازنده و حتی مضر است.

کلیات، فهم. ص1۴. 1 .حمیدرضا آیت اللهی، اسماعیل رمضانی، سواد رسانه ای؛ مفاهیم و 
۲. سیدبشیر حسینی و حسین حق پناه، هشتگ؛ نهضت سوادآموزی، ص۵۴.
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کنیم تا از شّر اطالعات بی فایده و • غیرسازنده رهایی یابیم.فیلترهای ذهنی خود را فعال 

ما نمی توانیم خود را از این اطالعاِت زیاد دور کنیم؛ بلکه باید به دنبال مهارتی برای 
گزینش هر چه بهتر رسانه ها و پیام های آن ها باشیم.1

کتابی را  کنیم؟ آیا می توانیم  چگونه می توانیم از خود در برابر رسانه ها محافظت 

نخریم و نخوانیم؟ آیا می توانیم روزنامه ای را نخریم؟ آیا می توانیم برای جست وجو 

کمتری  و به دســـت آوردن اطالعـــات خاصی از رادیو و تلویزیـــون و اینترنت، زمان 

که هر روز صدها  بگذاریم؟ ما با پیام های رســـانه ای بســـیار زیادی مواجه هســـتیم 

امکان برای جلب توجه ما ایجاد می کنند. نمی توانیم از بمباران همه جانبۀ رسانه ای 

جلوگیری کنیم؛ زیرا این پیام ها در فرهنگ ما چنان ایجاد شده که ازبین بردن آن ها 

ممکـــن اســـت به معنای ازبین بردن فرهنگ خود باشـــد. در ایـــن صورت نیز همۀ 

فرصت های خوب را برای به دســـت آوردن تجربه از رســـانه ها از دست می دهیم. 

در این وضع چه باید بکنیم؟

کنیم؛ یعنی  کنارکشیدن خود از این فرهنگ، آن را مدیریت  بهتر اســـت به جای 

باید راهنمای خودکاری در ذهنمان به کار اندازیم تا بتوانیم با فیلترکردن پیام ها، از 

گاه شویم:2  درست یا نادرست بودن پیام ها آ

1 . سیدبشیر حسینی و حسین حق پناه، هشتگ؛ نهضت سوادآموزی، ص۲۳.

۲. سیدبشیر حسینی و حسین حق پناه، هشتگ؛ نهضت سوادآموزی، ص۲۵.
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با چه عینکی به سواد رسانه ای بنگریم؟

کنون هنگام استفاده از رسانه ها از خود پرسیده ایم: آیا تا

- چه کسی پیام را ساخته است؟

- چرا این پیام ساخته شده است؟

- هدف فرستندۀ پیام چیست؟

کرده است؟ - چه کسی هزینۀ ساخت و ارائۀ این پیام را تأمین 

- چه کسانی از ساختن و ارائۀ این پیام سود می برند؟

- چه کسانی از ساخت این پیام ضرر می بینند؟

- محتوای پیام چیســـت؟ پیام رســـانه چه بار سیاسی و فرهنگی و اقتصادی را 

به همراه دارد؟

که در پیام وجود دارد، چقدر است؟ - راستی و اعتبار عقیده یا واقعیتی 

گرفـــت و بخش هـــای اصلـــی پیام  - چـــه بخش هایـــی از پیـــام را بایـــد نادیـــده 

کدام اند؟

- از کدام تکنیک های فنی و محتوایی برای اقناع مخاطبان استفاده شده است؟

- چه سبک زندگی هایی از طریق پیام رسانه ای مدنظر ترویج شده یا از چه سبک 

زندگی هایی ممانعت و نهی شده است؟

که تولیدکنندگان • کنون هنگام استفاده از رسانه ها از خود پرسیده ایم  آیا تا
برنامه ها چه کسانی هستند و با تولید برنامه ها چه اهدافی را دنبال می کنند؟    
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