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ابعاد زندگی رسانه ای فرزندان ما

نوجوان

نتلویزیو

ماهواره

سینما

ویدیو

گیمموسیقی

وب

رسانه های 
اجتماعی

کتاب و 
مجله



زندگی رسانه ای چه آثاری بر تربیت فرزندان دارد؟



شخصیّت
ساختار 

بدن

عملکرد 
مغز

مدیریت  
زمان

مدیریت  
هزینه



ساختار بدن

تحریک اعصاب بینایی

 شنواییآسیب  به ابزار

 یرسانه امبلمان ارگونومی در

گونه های جدید درد گیمرها

چاقی و تلویزیون

 ضعف مهارتی/ دست کوچک



عملکرد مغز

 کم حوصلگی/ کمال گرایی

 کاهش هوش+ اطالعات افزایش!

 تصویر-تقابل فهم متن

پدیده ی تلویزیونی شدن

افزایش مهارت های فضایی

تمرکز یا چندوظیفه ای؟

اختالل خواب



مدیریت زمان

انبهار، تابستان، پاییز، زمست

ههزینه ی فرصت های از دست رفت

 و اضطراب اطالعاتیاضافه بار

 ه ایاعتیاد رسان/ اعتیاد فناوری

چند ساعت ؟ چه ساعتی؟



مدیریت هزینه

 سرگرمی-فراغت کار

نهمدیریت رفتار با مدیریت هزی

 مهارت های پولی/ سواد مالی

 سرمایه گذاری/ پس انداز

 کسب و کار/ کارآفرینی

کار خیر



هویّت
روابط 
انسانی

ارتباطات 
اجتماعی

اندیشه و 
عقیده

اخالق و 
آداب



روابط انسانی

دوستی یا انزوا؟

دوستی واقعی یا خیالی؟

دوست حقیقی یا مجازی؟

ضوابط دوستی

 شخصی/ حریم خصوصی

تمهارت مدیریت محبت و نفر



ارتباطات اجتماعی

شخصیت

تی؟سنتی یا صنع: گروه های مرجع

مقایسه ای/ هنجاری : کارکردها

اجتماعی شدن در رسانه ها

سلبرتی ها و فرهنگ شهرت

 مهارت حفاظت از خود در

ارتباطات اجتماعی تصادفی



اندیشه و عقیده

شخصیت

تقلید یا تفکر؟

؟تفکر اسفنجی یا غربالی

شک یا یقین؟

سؤال یا شبهه؟

گندم نمایان جوفروش



اخالق و آداب

غفلت زایی و جابجا  

کردن اولویت های 

اخالقی

ی  اسطوره سازی توخال

بر اساس ارزش های  

اخالقی نامشخص

نسبی گرایی برای  

سرگرم کننده  

باقی ماندن

جهانی شدن و موازنه

ارزش ها به ضرر 

اخالقیات

تولید برای 

ارافراد نابهنج

گذر از مرزهای  

اخالقی
جذابیت و زیبا جلوه

دادن بی اخالقی ها

باورپذیری و صراحت

ا  در بیان بی اخالقی ه

و شکستن قبح آن

خانگی شدن و عدم

اعتراض عمومی

انفعال مخاطب و در  

زی  نتیجه نهادینه سا

انفعال اخالقی



زندگی رسانه ای چه آثاری بر تربیت فرزندان دارد؟



خانواده و نهادهای رقیب

فرزند

رسانه

جامعه

مدرسه

خانواده



به خانواده« والیت در تربیت فرزندان»بازگرداندن شأنِ : تربیت رسانه ای

رسانه

جامعه

مدرسه

خانواده

فرزند

والدین
آگاهسازی•

توانمندسازی•

فرزندان
مصونسازی•

توانمندسازی•



نظام جامع تربیت رسانه ای



یهقوهقضای قوهمجریه قوهمقننه

نظام جامع تربیت رسانه ای



قوهمقننه
قانون گذاری رسانه ای در خانواده•

قوهمجریه
اجرای قوانین رسانه ای در خانواده•

هقوهقضایی
وادهنظارت بر حسن اجرای قوانین رسانه ای در خان•

ی
ت رسانه ا

ع تربی
ظام جام

ن

علوم
تربیتی

سواد
رسانه ای



توصیه هایی برای قانون گذاری و برنامه ریزی رسانه ای در خانواده

درباره قانون 
و برنامه

قابل فهم و 
قابل اجرا

کمّی و 
قابل پایش

پیش بینی  
جریمه و 

پاداش

برای همه 
خانواده

درباره ی  
قانون گذاری 
و برنامه ریزی

با مشارکت
و خرد  
جمعی

کم تعداد  
و حداقلی

فعال و 
پویا

شفافیت در  
اعالم



درباره 
اجرا

اقتدار 
منطقی و 

منعطف

اعمال 
تدریجی و  

پلکانی

اجرا 
بدون 
استثناء

درباره 
مجری

همراهی و 
هماهنگی  

والدین

تمکین 
والدین به 

قانون

ادهتوصیه هایی برای اجرای قوانین و برنامه های رسانه ای در خانو



دهانواتوصیه هایی برای نظارت بر اجرای قوانین و برنامه های رسانه ای در خ

برخورد با  
تخلف مطابق 

قانون

ترجیح 
خودارزیابی و 
خودتنظیمی 

بر جریمه

آگاهی از 
کارکرد 
پاداش 
تصادفی

آگاهی از 
ضرورت تغافل 

سازنده



چهمبلغی؟

چهجایی؟

چهوقتی؟ چهمقدار؟

چهچیزی؟

چهکسی؟

چهشکلی؟

سرفصل های پیشنهادی برای قانون گذاری در خانواده



با مسأله رشدمنطبق فرزندانرسانه ای تربیت طراحی مسیر 

یخودکنترلپایشآموزشمنع



ادب آداب دارد



مجموعه کتاب های مؤسسه هدایت میزان



«منِ دیگرِ ما»مجموعه کتاب 
حجت االسالم محسن عباسی ولدی



درباره ی سواد رسانه ای
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