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در این نرشیﻩ لینکﻩای متعددی بﻩ رنگ نارنجی وجود دارد کﻩ شام در صورت اتصال بﻩ اینرتنت ،میتوانید با کلیک بر روی آن ﻩا مطالب مورد نظرتان را در مرورگر خود مطالعﻩ فرمایید.

ما همه چندکارهایم!

سواد رسانهای و
آموزش رسانهای كودكان و نوجوانان

اینفوگرافیکراهکارهایی
برای امنیت در شبکههای اجتامعی

رس میــز ناهــار نشســتهاید و ناگهــان قبــل از اینکــه رشوع بــه
خــوردن کنیــد گوشــی موبایلتــان را بــر میداریــد و یــک
عکــس از ســفره رنگــی غذایتــان میاندازیــد.
بدينترتيــب غــذا قبــل از معــده بــه اينســتاگرام شــا ميرســد.
يــك مثــال ديگــر بزنــم .داريــد مســابقه فوتبــال ايــران و
كرهجنــويب را نــگاه ميكنيــد و در اوج هيجــان ناگهــان پيامــي
از دوســتتان گــويش شــا را بــه صــدا در مــيآورد .گــويش را
بــر ميداريــد و همزمــان كــه چش ـمتان بــه ســاق بازيكنــان
دوختــه شــده ،پيامــك مربوطــه را هــم جــواب ميدهيــد.
شــايد فكــر كنيــد ايــن قبيــل كارهــا مغــز شــا را فعالتــر
ميكنــد و كاركــرد آن را افزايــش ميدهــد .امــا اينگونــه
نيســت .شــايد كامپيوتــر از عهــده ايــن كار بهخــويب بــر بيايــد
امــا گويــا مغزهــاي مــا ب ـراي ايــن كار برنامهريــزي نشــدهاند.
روزنامــه گارديــن در مقالــه مبســوطي بــه همــن موضــوع كــه
بــا افزايــش ســطح اســتفاده از رســانهها بهشــدت در جامعــه
بــري شــيوع پيــدا كــرده ،پرداختــه اســت.
براســاس گــزارش ايــن روزنامــه «ارل ميلــر» از دانشــمندان
علــوم اعصــاب دانشــگاه  MITبــر ايــن بــاور اســت كــه
مغزهــاي مــا بهصــورت ذايت بــراي چندكارگــي طراحــي و
ســيمكيش نشــدهاند! يعنــي آن هنــگام كــه تصــور ميكنيــم
در آن واحــد داريــم چنــد كار را انجــام ميدهيــم ،در توهــم
محــض هســتيم و در واقــع داريــم خيــي رسيــع از كاري بـهكار
ديگــر« پــرش » ميكنيــم! همــن مســئله باعــث ميشــود
كــه كارايــي بهشــدت پايــن بيايــد و ميــزان هورمونهايــي
كــه هنــگام مواجهــه بــا تنــش در بــدن مــا ترشــح ميشــوند
افزايــش يابنــد .بــا افزايــش مي ـزان هورمونهــاي كورتيــزول و
آدرنالــن ،عملكــرد شــناختي مــا مختــل ميشــود .بـرای مطالعــه
مــروح ایــن گفتــار (نوشــته اســاعیل رمضانــی) بــر روی
لینــک مرتبــط کلیــک مناییــد.

فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح کرد.

کتاب سواد رسانهای « 9مطبوعات»

«آخرین خرب»
یک پیام رسان بی طرف…

زندگی در فضای مجازی آدابی دارد که توجه به آنها رضوری است.

رســانهها اعــم از تلویزیــون ،رادیــو ،اینرتنــت ،فیلــم ،ویدئــو ،روزنامــه و مجلـــه هــر روز و بطــور فزاینــده
اطالعــات ،رسگرمیهــا و آگهیهــای مختلفــی را بــه مــا و فرزندامنــان عرضــه میكننــد و همگــی نقــش
مهمــی در شــكل دهـــی و نفـــوذ بــه فرهنــگ ،ارزشهــا ،دیدگاههــا و اعتقادات ما بازی میكننـــد .بـــه عبـــارت
دیگــر در عــر جدیــد بــا ویژگــی ظهــور وســایل ارتباطــی نویــن بــه مراتــب بـــیش از گذشــته ،مــا و بویــژه
فرزندامنــان تحــت مببــاران پیامهای رســانهای هـــستیم كه در بـــسیاری مـــوارد بهتـــرین و قابـــل قبـــول تـــرین
روش حـــل مـــسائل و مشــكالت را بــا پیامهــای خشــونت بــار ارائــه میكننــد.
بــه نظــر میرســد بهرتیــن راه ممكــن ب ـرای بقــا در ایــن شــبكه اطالعاتــی كـــه در رسارس محیــط فرهنگــی
مــا ریشــه دوانیــده حفـــظ اســـتقالل ،اجتنـــاب از انفعــال ،بهرهمنــدی از تفكــری منتقدانــه و بــه عبــارت
دیگـــر افــزایش توانـــایی گزینــش ،انتخــاب و چالــش بــا ایــن مــوج فراگیــر اســت كــه تنهــا از طریــق تكامــل
ســواد رســانهای میرس اســت .ســواد رســانهای نـــه تنهـــا بـــه كودكـــان بلكـــه بـــه بزرگســاالن ،مهارتهای الزم
ب ـرای برق ـراری ارتباطــی متفكرانــه و آگاهانـــه بـــا رســانهها را میآمــوزد و در عیــن حــال نگاهــی دقیــق،
دیدگاهــی نقــاد و تحلیلــی نســبت بــه پیامهــای رســانهای نوشــتاری ،دیــداری و شــنیداری فراهــم مــیآورد.

مجموعــه کتــاب هــای «ســواد رســانه ای» با رویکــردی کاربــردی ،کارگاهی ،ســاده
و همــه فهــم ،بــه روز و کام ـاً آموزشــی ســعی مــی کنــد تــا چارچوبــی باشــد
بــرای آمــوزش الفبــای ســواد رســانه ای بــرای جوانــان ،دانــش آمــوزان و ســایر
عالقــه منــدان .اســاعیل رمضانــی و محســن امیــن در رسی نهــم ایــن مجموعــه
بــا عنــوان «مطبوعــات» بــه ايــن درسهــا پرداختهانــد :از خــط تــا مطبوعــات،
مهمرتیــن مطبوعــات در ایـران و جهــان ،انواع مطبوعــات ،مطبوعــات زرد ،حقوق
و وظایــف مطبوعــات ،شــکل و محتــوای مطبوعــات ،مطبوعــات چگونــه کار
میکنــد ،مطبوعــات؛ اقتصــاد و سیاســت ،کاغذهــا بایگانــی میشــوند؟
در ایــن کتــاب بــه معرفــی مهمرتیــن مطبوعــات جهــان هامننــد تایــم ،گاردیــن،
فیــگارو و مطبوعــات ایرانــی هامننــد اطالعــات ،ای ـران ،جامجــم و همشــهری و
حتــی مطبوعــات تخصصــی هامننــد بخــارا و فیلــم پرداختــه شــده اســت.
همچینــن اطالعاتــی دربــاره جرایــم مطبوعاتــی ،قالبهــای مختلــف تولیــد
مطبوعــات ،و اجـزای مهــم مطبوعــات هامننــد لوگــو ،تیــر ،عکــس و حتــی درباره
چــاپ دوم مطبوعــات ،ســایرب ژورنالیســم و مالکیــت و پشــت پــرده مطبوعــات
اشــاره شــده اســت.
کتاب ســواد رســانهای « 9مطبوعات» (نوشــته اســاعیل رمضانی و محســن امین)
در  36صفحــه و بــه قیمــت پنــج ه ـزار ریــال منتــر شدهاســت .عالقهمنــدان
میتواننــد بـرای خریــد اینرتنتــی کتــاب فوق بــر روی لینــک مربوطه کلیــک منایند.
www.hmizan.ir/_savadrasanei_/
hedayatmizan@hmizan.ir
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سواد رسانهای
دروغ سنج شبکههای اجتامعی
درخواست منبع خرب کارآمدترین مانع پخش شایعه

آنچه در نشست تجربهنگاری
هامیش ملی سواد رسانهای گذشت

دومین تجربهنگاری هامیش ملی سواد رسانهای و مسئولیتهای اجتامعی

سواد رسـانهای سواد ندارد!

گزارش جامجم از نقدهایی که یک ماه پس از تدریس کتاب درسی
«تفکر و سواد رسانهای» رسزبانهاست.

شوپروش
احیا نقش آموز 
در سواد فضای رسانهای

دومین نشست از سلسلهنشستهای «تجربهی از ایده تا ثروت» برگزار شد.

رسگرمآموزی روش مدرن
ایرانیان برای آموزش

رسگرمآموزی تئوری جدیدی است که مورد توجه رسانهها قرار گرفتهاست.

نشست بردهداری مدرن
نشست فرهنگی «تبیین بردهداری مدرن» با حضور حسن قدیری
ابیانه برگزار میشود.

چگونه با شبکههای اجتامعی
افرسده میشویم؟

از هر پنج نفر یک نفر در اثر استفاده از شبکههای اجتامعی احساس افرسدگی میکند.

با نکات امنیتی «موبایل بانک» آشنا شوید

بدافزار هایی به وجود آمدهاند که میتوانند اطالعات موبایل بانک
را بدزدند و حساب شام را به رسقت بربند.
مطالب نقل شدﻩ در پیوند ﻩای فوق ،لزوما دیدگاﻩ این
ﻩفتﻩنامﻩ نیست و مسئولیت آن با سایت
انتشار دﻩندﻩ می باشد.
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فرﻩنگی و آموزشی ﻩدایت میزان
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