
سواد رسانه ای
تحلیل های هفتگی علمی و خربی

در میــان مقاطــع تحصیلــی در آمــوزش و پــرورش، مقطع متوســطه به ســبب داشــن نقش ارتباطی بین مدرســه و جامعــه از اهمیت 

بــاال و رسنوشــت ســازی برخــوردار اســت. دانــش آموختــگان ایــن مقطــع کــه به عنــوان دیپلــم از آن خــارج می شــوند رضوری اســت 

بــه ســواد رســانه ای بــه عنــوان مهارتــی الزم بــرای زندگــی در عــر کنونــی و جامعــه اطالعاتــی مجهــز شــوند، مهارتــی که تســلط بر 

آن بــرای دانــش آمــوزان بیــش از ســایر اقشــار جامعه احســاس می شــود.

ســازمان هــا و موسســاتی کــه در زمینــه ســواد رســانه ای فعالیــت مــی کنند مانند: یونســکو دربــاره چهــار زمینه در خصــوص مهارت 

هــای مــورد نیــاز ســواد رســانه ای توافــق دارنــد. مهــارت هــای مرتبــط بــا ســواد رســانه ای مــی تواننــد در توانایــی در زمینــه هــاِی 

دسرتســی و اســتفاده،  تحلیــل کــردن،  ارزیابــی انتقــادی و تولیــد خــالق خالصــه شــوند. همــه ایــن مهــارت هــا پیرشفــت جنبــه هــای 

شــخصی توانایــی هــای خودآگاهــی، تفکــر انتقــادی و توانایــی حــل مشــکل را تقویــت می کننــد. ایــن زمینه هــا را می تــوان توانایی 

دسرتســی و اســتفاده از رســانه هــا، تحلیــل و ارزیابــی، تولیــد و ارتبــاط بــا پیــام هــای رســانه ای و تفکر انتقــادی نامید. بــرای مطالعه 

مــرشوح ایــن گفتــار )نوشــته عبــاس تقــی زاده( بــر روی لینــک مربوطــه کلیــک منایید.

کتاب سواد رسانه ای 3 »بازی های رایانه ای«

رضورت  توامنندسازی مهارت های
مرتبط با سواد رسانه ای  دانش آموزان

چشم در چشم مخاطب
اينكــه وقتــي قــرار اســت پيامــي را بفرســتيم بدانيــم آنچــه مي خواهيــم 

ــد بســيار مهــم اســت. ــم را چه كــي قــرار اســت دريافــت كن بگويي
يب توجهــي بــه همــن اصــل ســاده در بســياري از رســانه ها باعــث »خــود 
گفــن و خــود خنديــدن« شــده اســت. توجــه بــه همــن اصــل به مــا امكان 
ــان  ــان و دريافــت واكنــش آنهــا را مي دهــد. اگــر مخاطب ســنجش مخاطب
بــراي مــا مهــم باشــند، ديــدن آنهــا هــم مهــم خواهــد بود.ايــن ديــدن و 
شــناخت گاهــي رو در رو و چهــره بــه چهــره اســت و گاهــي هــم نيســت.

گاهــي جــور ديگــري مخاطبان مــان را ببينيــم و حواســان بــه آنهــا باشــد. 
يعنــي اگــر در يــك كانــال يــا گــروه تلگرامــي پيامي ارســال مي كنيــم، بدانيم 
چــه كســاين و بــا چــه ويژگي هايــي ايــن پيــام مــا را دريافــت خواهنــد كــرد 
 و چــه واكنــي بــه آن خواهنــد داشــت. بــرای مطالعــه مــرشوح ایــن گفتار

)نوشته اساعیل رمضانی( بر روی لینک مربوطه کلیک منایید.

در ایــن گفتــار بــه اینکــه آمــوزش دانــش ســواد رســانه ای در دنیــای معارص 
تــا چــه حــد بــرای مــا و بخصــوص فرزنــدان مــان مفیــد اســت؟ )از ایــرو 
بایــد هــر چــه زودتــر در نظــام آمــوزش رســمی کشــور گنجانده شــود(، در 
پــی آشــنایی و تســلط هــر یــک از افــراد جامعــه  بــر »ســواد رســانه ای« 
چــه توانایــی هایــی بــرای فــرد حاصــل مــی شــود؟ و ایــن توانایــی هــا بــه 
ــد؟ پاســخ داده شده اســت. از توانایی هــای حاصــل  ــی آی ــان م چــه کارم
ــوژی  ــه توانایــی اســتفاده صحیــح از تکنول ــوان ب از ســواد رســانه ای می ت
رســانه، توانایــی کســب نــگاه انتقــادي و نــه منفعالنــه، توانایــی مقابلــه 
بــا  تأثــرات ناشــی از تکنیــک هــای رســانه ای، توانایــی تجزيــه و تحليــل 
پیــام هــای رســانه ای و همچنیــن توانایــی اتخــاذ رژيــم مــرف رســانه  اي 
مناســب می تــوان اشــاره کــرد کــه بــه طــور کامــل بررســی خواهنــد شــد.  
بــرای مطالعــه مــرشوح ایــن گفتــار )نوشــته رضا ســیف پور( بــر روی لینک 

مربوطــه کلیــک مناییــد.

 توانایی های
حاصل از سواد رسانه ای

خطرات فضای مجازی
بدون سواد رسانه ای
محمد صادق افراسیابی؛ مدرس دانشگاه

و دبیر کل هایش سواد رسانه ای و مسئولیت اجتاعی بیان می کند.

امروز بیش از »سواد رسانه ای« به 
»سواد تحلیل رسانه ای« نیازمندیم
دکرت حسن بشیر؛ دانشیار دانشگاه امام صادق )ع( می گوید.

اینفوگرافیک
ویژگی و آسیب های فضای مجازی

بررسی ویژگی های فضای مجازی، خطرات احتالی شبکه های مجازی

و راه کارهای تخصصی سواد مجازی

کتــاب بازی هــای رایانــه ای توســط اســاعیل رمضانــی، مــژگان فراهانــی و عاطفــه نــوری راد نوشــته شــده و در 9 درس بــه موضوعاتــی در حــوزه بازی هــای رایانــه ای پرداختــه 

ــذاب  ــه ای ج ــای رایان ــرا بازی ه ــه ای، چ ــای رایان ــواع بازی ه ــت؟ ان ــه ای چیس ــای رایان ــت. بازی ه اس

ــه ای،  ــای رایان ــی بازی ه ــرات فرهنگ ــا و تاثی ــه ای، نقش ه ــای رایان ــب در بازی ه ــواع مخاط ــت؟ ان اس

خشــونت، ســبک زندگــی و بازی هــای رایانــه ای، بازی هــای رایانــه ای چگونــه ســاخته می شــود؟ 

ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــه ای موضوعات ــای رایان ــل بازی ه ــه ای و تحلی ــای رایان ــه ای از بازی ه ــی منون بررس

ــرده اســت. ــح ک ــا را ترشی ــه ای آنه ــاب آموزشــی در درس هــای جداگان کت

بــه دالیلــی همچــون: رشوع  اســت؟  رایانــه ای جــذاب  بازی هــای  توضیــح چــرا  نویســندگان در 

جــذاب بازی هــا، درگیــر ســاخن عمیــق کاربــر بــا بــازی، تنــوع بخشــیدن بــه بازی هــا، پــاداش 

هاننــد دیگــری  مــوارد  و  کاربــران،  کنجــکاوی  و  ماجراجویــی  ارضــای  بــرای  تــالش   مســتمر، 

انجام امور غیرممکن اشــاره کرده اند.

ــه ای و همچنیــن مفاهیــم و مالحظــات مرتبــط  ــه تعاریــف ســبک های بازی هــای رایان کتــاب حــارض ب

ــاد  ــان زی ــاال و هیج ــگ ب ــرک و گرافی ــر متح ــل تصاوی ــه دلی ــه ای ب ــای رایان ــردازد. بازی ه ــا آن می پ ب

باعــث شــده اســت کــه مخاطــب چشــمگیری داشــته باشــد.

ــد  ــعه یاب ــاخته و توس ــه ای س ــای رایان ــی از بازی ه ــای متفاوت ــود ژانر ه ــث می ش ــه باع ــی ک از عوامل

ــده   ــود آم ــه ج ــا ب ــياري در بازي ه ــاي بس ــبک ها و گونه ه ــن س ــند. همچن ــازی می باش ــای ب موتور ه

كــه هركــدام داراي قواعــد خــاص خــود اســت.

ــط  ــان توس ــزار توم ــت 4ه ــه قیم ــه و ب ــه ای« در 32 صفح ــای رایان ــانه ای3 »بازی ه ــواد رس ــاب س کت

ــازار نــرش شده اســت.  ــه ب ــزان( روان ــه موسســه فرهنــگ و هــر هدایــت می مؤسســه فهــم )وابســته ب

ــد. ــدام مناین ــا اق ــاب از اینج ــن کت ــی ای ــد اینرتنت ــرای خری ــد ب ــدان می توانن عالقه من

در این نرشیه لینک های متعددی به رنگ نارنجی وجود دارد که شا در صورت اتصال به اینرتنت، می توانید با کلیک بر روی آن ها مطالب مورد نظرتان را در مرورگر خود مطالعه فرمایید.

شـــــمـــــاره هشتم
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مطالب نقل شده در پیوند های فوق، لزوما دیدگاه این

هفته نامه نیست و مسئولیت آن با سایت

انتشار دهنده می باشد.
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آغاز کارگاه های تابستانی سواد رسانه ای
با همکاری موسسه هدایت میزان، موسسه مسیر، جهاد دانشگاهی، 

اداره کل تبلیغات اسالمی و نهاد کتابخانه های عمومی کشور

ارتقاء سواد رسانه ای؛ تثبیت کننده
جایگاه فرهنگی سازمان تبلیغات اسالمی

معصومه سهرابی؛ کارشناس برنامه ریزی آموزش های دینی  اداره کل امور 

فرهنگی رسانه و فناوری های نو، اظهار داشت.

خالصه کتاب »سواد رسانه ای،
درآمدی بر شیوه یادگیری و سنجش«

نوشته علی طلوعی

سواد رسانه ای نگرانی از تاثیرگذاری منفی
شبکه  های اجتامعی را کاهش می دهد

ناهید احمدی؛ مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی توضیح می دهد

انتقال سواد رسانه ای به جامعه نیازمند 
دید انتقادی همراه با دانش است

سیدمرتضی موسویان؛ رییس مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی در جلسه کارگروه استانی شبکه ملی فرهنگ در گرگان گفت

دالیل گرایش روزافزون ایرانی ها به 
شبکه های اجتامعی چیست؟

متامی کشورها به نوعی نگرانی های خود از گسرتش شبکه های اجتاعی ابراز 

کرده اند، اما به مراتب افراد کمرتی از جامعه را به خود مشغول کرده است.
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