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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.

آثار مثبت و منفی
بازیهای رایانه ای کدامند؟!

عــر حــارض را عــر ارتباطــات و اطالعــات مینامنــد.
حکومتهــا و صاحبــان قــدرت و رســانه همــواره میکوشــند
بــا بــه کارگیــری قــدرت و ظرفیــت رســانههایی کــه در اختیــار
دارنــد .ایدئولــوژی و هرآنچــه مــورد پسندشــان اســت را منایــان
و بــه مخاطــب منتقــل ســازند .در واقــع رســانهها یکــی از
عوامــل مؤثــر در ســاخت ذهنیــت تــک تــک افــراد جامعــه
دربــاره موضوعــات مشــخص و نیــز ابــزار بازمنایــی جهــان
واقعــی و پیرامونــی شــمرده میشــوند .در چنــد دهــه اخیــر
از بازیهــای رایانــه ای بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن ابــزار
جهــت دهــی ذهنــی اســتفاده میشــود؛ چراکــه بیشــرین
قــر مــرف کننــده آن جوانــان و کــودکان هســتند و
جذابیــت و کشــش فــوق العــاده ای دارنــد .در حــال حــارض
بازیهــای رایانــه ای بــه یــک رســانه قدرمتنــد تبدیــل شــده و
بــه عنــوان اب ـزاری تاثیرگــذار در مســیر تغییــر رفتــار کارب ـران
عمــل میکننــد .ب ـرای مطالعــه مــروح ایــن گفتــار بــر روی
لینــک مرتبــط کلیــک مناییــد.

چگونه از انبوه
پیامهای رسانهای فرار کنیم؟

«سواد رسانهای» مهمرتین نوع
سوادهای نوظهور است
حسن مقدس زاده بیان کرد.

بســیاری از مــا بــه آســیب هــای رســانه هــای جمعــی آگاهــی داریــم ولــی چــون وجــوه مختلــف زندگــی مــا
بــه آنهــا وابســته شــده اســت ،منــی توانیــم از آن اســتفاده نکنیــم .رژیــم رســانهای مــی توانــد مــا را از گزنــد
ایــن آســیب هــا محافظــت کنــد.
تابهحــال از خــود پرســیدهاید چــرا تهرانیهــا بــا تحمــل مشــقت و گرانیهــا و متــام مشــکالت ،حــارض
نیســتند بــه شهرســتان یــا روســتا مهاجــرت کننــد و در آنجــا بــا آرامــش و راحتــی زندگــی کننــد؟ آیــا
تابهحــال دقــت کــرده ایــد زمانــی کــه ب ـرای تعطیــات بــه شــهری کوچــک ســفر مــی کنیــد ،پــس از چنــد
روز گش ـتوگذار ،دلتــان ب ـرای شــهر خــود تنگشــده و علیرغــم اینکــه تائیــد مــی کنیــد ســاکنان شــهرهای
کوچــک و روســتاها زندگــی ســامل و بانشــاطی دارنــد ،امــا در هــر حالــت شــهر بــزرگ و پــر مشــکل خــود
را بــر روســتای ســامل و بــا نشــاط ترجیــح مــی دهیــد؟ ایــن یکــی از ویژگیهــای جالــب و پارادوکســیکال
دنیــای مــدرن اســت ،اگــر از انســان هــای ســاکن مرتوپلهــا و شــهرهای بــزرگ بپرســید کــه چگونــه حارضنــد
شــلوغی ،ناامنــی و زندگــی در کوچهپسکوچههــای تنــگ و مخــوف را بــا همــه مشــکالت آن تحمــل کننــد
ـواب شــا احتــاالً پاســخ قانعکننــدهای نخواهــد داشــت
ولــی بهقــدر چنــد روز از آن فاصلــه نگیرنــد ،در جـ ِ
و ســعی مــی کننــد بــا عبــارات احساســی و گــزاره هایــی غیرشــفاف عقیــده خــود را توجیــه کننــد .ایــن
توجیهــات بــه ایــن دلیــل اســت کــه احتــاال بــا مفهــوم «فردگرایــی» آشــنایی چندانــی ندارنــد .بـرای مطالعــه
مــروح ایــن گفتــار بــر روی لینــک مرتبــط کلیــک مناییــد.

فصلنامه علمی ـ ترویجی رسانه (شامره )۱۰۴
شــاره  ۱۰۴فصلنامــه «رســانه» از طــرف دفــر مطالعــات و برنامهریــزی رســانهها منتــر
شــد .در ایــن شــاره ،گیتــی علــی آبــادی بــه عنــوان مدیــر مســؤول و محمــد ســلطانیفر بــه
عنــوان رسدبیــر فصــل نامــه هســتند.
در ایــن شــاره از فصلنامــه بــه موضوعاتــی همچــون جایــگاه طنــز در مطبوعات ،مســئولیت
کیفــری نویســنده و مدیرمســئول در جرایــم مطبوعاتــی ،پیشــگیری از جــرم در بســر رســانه،
ن سوادرســانهای و میـزان رضایتمنــدی از اخبــار شــبکههای رسارسی ،نشانهشناســی
رابطــه بیـ 
تبلیغــات کــودک و ...پرداختــه شــده اســت .محمــد فرقانــی  -اســتاد ارتباطــات و روزنامهنــگار
 مقال ـهای بــا عنــوان «جایــگاه طنــز در مطبوعــات ای ـران» و ســمیه تاجیــک اســاعیلی -اســتاد ارتباطــات  -مقالـهای بــا عنــوان «رابطــه بیــن ســواد رســانهای و میـزان رضایتمنــدی
از اخبــار شــبکههای رسارسی و ماهــوارهای» منتــر کردهانــد .عــاوه بــر اینهــا ،در ایــن
شــاره از فصلنامــه رســانه مطالبــی بــا عناویــن :مســؤولیت کیفری نویســنده و مدیرمســؤول،
پیشــگیری از وقــوع جــرم و ترویــج مجازاتهــای جایگزیــن در بســر رســانه ،چگونگــی
کاربــرد گفتوگــو در قالــب برنامههــای تلویزیونــی منتــر شــده اســت.
آخریــن مقالــه فصلنامــه رســانه ،بازمنایــی تغییــر کلیشــههای جنســیتی در پویامنایــی
باباســفنجی را مــورد توجــه ق ـرار داده اســت .نویســندگان در ایــن مقالــه بــه رابطــة بیــن
تغییــر کلیشـههای جنســیتی در ایــن پویامنایــی بــا لیربالیســم فرهنگــی و اقتصــادی و بــه تبــع
آن فردگرایــی و رسمای ـهداری پرداختهانــد نویســندگان ایــن مقالــه ابراهیــم ســلیمیتکوچی
و رضــوان صادقیقهســاره میباشــند .مطالــب ایــن شــاره از فصلنامــه رســانه عــاوه
بــر مقــاالت فــوق شــامل مــروح گــزارش نشســت روز بیناملللــی دسرتســی جهانــی بــه
اطالعــات و همچنیــن گزیــده مقــاالت ارتباطــات جمعــی میباشــد .عالقهمنــدان میتواننــد
ب ـرای دریافــت نســخه الکرتونیکــی شــاره  10۴فصلنامــه رســانه از اینجــا اقــدام مناینــد.

www.hmizan.ir/_savadrasanei_/
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«سواد رسانهای» و غفلتهای ما
معصومه نصیری؛ مدرس دانشگاه عنوان کرد.

افزایش سواد رسانهای الزمه
پیشگیری از آسیبهای اجتامعی است
دبیر دفرت گفتامن و اندیشه جوان در بندرعباس اظهار داشت.

 7راهکار مهم برای
کنرتل کودکان در فضای مجازی
فاصله هزار کیلومرتی را کم کنید!

بیامر فضای مجازی کیست!؟

لیال وصالی ،مدرس دانشگاه و کارشناس رسانه بیان کرد.

برگزاری نشست
«تبلیغات سیاسی و سواد رسانهای»

 14آذر  -پژوهشگاه فرهنگ ،هرن و ارتباطات

روزنامهنگاری آنالین،
کاتالیزور سواد رسانهای عام

محمدمهدی فرقانی؛ رییس دانشکده علوم ارتباطات عالمه طباطبایی عنوان کرد.

سواد رسانهای الزمه
موفقیت در تبلیغ بین املللی است

حجتاالسالم نهاوندی؛ مديركل پژوهشهاي اسالمي رسانه بیان کرد.

هامیش سواد رسانه ای
در چهارمحال وبختیاری برگزار شد
ایامن اعتدالی خرب داد.

اینفوگرافیک
یرایانهای()2
مخاطبیناصلیبازیها 
کاوشگر ،اجتامعی ،سلطهجو و سختکوش

مطالب نقل شدﻩ در پیوند ﻩای فوق ،لزوما دیدگاﻩ این
ﻩفتﻩنامﻩ نیست و مسئولیت آن با سایت
انتشار دﻩندﻩ می باشد.

آدرس  :تﻩران ،خ آزادی ،خحبیباللﻩ ،خ تیموری،
کلطفعلیخانی ،ک محبت ،مؤسسﻩ
فرﻩنگی و آموزشی ﻩدایت میزان
تلفن 021 - 66522400 :

