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حال خودمان چطور است؟



نظام جامع تربیت رسانه ای

چه باید کرد؟



یهقوه قضای قوه مجریه قوه مقننه

نظام جامع تربیت رسانه ای

چه باید کرد؟



چه باید کرد؟

قوه مقننه

.قانون را با خرد جمعی وضع کنیم•

.قانون کمّی  و قابل پایش بگذاریم•

.قانون را شفاف اعالم کنیم•

قوه مجریه

.قانون را به تدریج اعمال کنیم•

.قانون را جدی و با محبت اعمال کنیم•

.قانون را بی استثناء اجرا کنیم•

هقوه قضایی

.مبا تخلف برخورد جدی و مطابق قانون بکنی•

.از تغافل سازنده غافل نباشیم•

.گاهی پاداش هم بدهیم•

ی
ت رسانه ا

ع تربی
ظام جام

ن

علوم
تربیتی

سواد
رسانه ای





رژیم مصرف، دستوری عمومی برای سالمتی



عواقب جبران ناپذیر عدم رعایت رژیم مصرف



چه 
جایی؟

چه 
وقتی؟

چه 
مقدار؟

چه 
چیزی؟

چه 
کسی؟

برای چه کسی؟ چه چیزی را؟ به چه مقداری؟ در چه وقتی؟ و در چه جایی؟ توصیه می کنیم

چیزپنج سؤال کلیدی در تعیین رژیم مصرف هر 



چه کسی؟: سؤال یکم ۱

؟چه کسی

چه 
چیزی؟

چه 
مقدار؟

چه 
وقتی؟

چه 
جایی؟



ناسی، روانشدلیل اختالف نظر کارشناسان فناوری، علوم ارتباطات، 
؟تاستفاده از رسانه ها چیسو علوم تربیتی درباره جامعه شناسی 

چه کسی؟: سؤال یکم ۱



مخاطب ها در مراحل مختلف رشد هستند: مسأله رشد

چه کسی؟: سؤال یکم ۱



چه کسی؟: سؤال یکم

مراحل مختلف رشد اقتضائات خود را دارد: مسأله رشد

۱



ظرفیتی دارد...( از نظر سن، سواد، تجربه و )هر مخاطب 

چه کسی؟: سؤال یکم ۱



چه کسی؟: سؤال یکم

؟چه کسی است( این محتوای رسانه ای)مخاطب این رسانه 

برنامه 
آشپزی

برنامه 
کودکان

یبرنامه خبر

۱



حرکرده بندی سنی تصاویر مت
Motion picture rating system

چه کسی؟: پاسخ به سؤال یکم ۱



چه کسی؟: پاسخ به سؤال یکم

رده بندی سنی بازی های ویدیویی

۱



چه کسی؟: پاسخ به سؤال یکم

رده بندی سنی کاربری رسانه های اجتماعی

۱



چه کسی؟: سؤال یکم ۱

یخودکنترلپایشآموزشمنع

طراحی مسیر رسانه ای و هدایت نوجوان 
رشدبا مسأله منطبق 



چه چیزی؟: سؤال دوم ۲

چه چیزی؟

چه 
مقدار؟

چه 
وقتی؟

چه 
جایی؟

چه 
کسی؟



چه چیزی؟: سؤال دوم

شرعی

غیرشرعی

ل
ف و عق

عر
ل

عق
و 

ف 
عر

د 
ض

ذبح حاللآب و نان

شرابذبح حرام

نوشابه

گربهخوک

سوسک

خون

ما حکم به العقل
حکم به الشرع

عقل و عرف–نسبت شرع 
غذادر رژیم مصرف 

۲



چه چیزی؟: سؤال دوم

شرعی

غیرشرعی

ل
ف و عق

عر
ل

عق
و 

ف 
عر

د 
ض

آموزش

موسیقی مطرب

:انواع سرگرمی ها و بازی ها
هیجان، خنده

ترس، خشونت

پورن اطفالپورن بزرگسال

ما حکم به العقل
حکم به الشرع

گوییدروغ

قمار

عقل و عرف–نسبت شرع 
رسانهدر رژیم مصرف 

۲

لغو

فرح

اطالع رسانی



راه حل طناب جادویی

چه چیزی؟: سؤال دوم ۲



چه چیزی؟: سؤال دوم ۲

کنجکاوی یا نیاز؟: دلیل جذب شدن به یک پدیده

مدیریت 
کنجکاوی



نیازشناسی و مدیریت پاسخ به نیازها

چه چیزی؟: سؤال دوم ۲

نیازهای انسان

پاسخ به نیازها
نیاز کاذبنیاز حقیقی

یحقیقپاسخ

پاسخ کاذب



مدیریت نیازهای کاذب

چه چیزی؟: سؤال دوم ۲



چه مقدار؟: سؤال سوم ۳

چه مقدار؟

چه 
وقتی؟

چه 
جایی؟

چه 
کسی؟

چه 
چیزی؟



چه مقدار؟: سؤال سوم

عرق نعنا

دواغذادوا

گالب

نان

استامینوفن

نمک

میزان مصرف

نوع مصرف

تعادل در رژیم مصرف 
سالمتی= 

۳



چه مقدار؟: سؤال سوم

عرق نعنا

مرض

گالب

استامینوفن

میزان مصرفنمک

نوع مصرف

عدم تعادل 
در رژیم مصرف

مرض= 

۳



چه مقدار؟: سؤال سوم

تأثیرات مخدرها بر روی ساختار مغز

۳



چه مقدار؟: سؤال سوم

دوپامینی شدن مغز و تقویت مدار پاداش و لذت

۳

اهرمموش ها،قفسدر
دادند،قرارراکوچکی

اهرمموشاگرکهطوری
الیسیگنمی داد،تکانرا
غزشمبهالکترودطریقاز
یمبیکلسیستمازبخشیو

ارمدکهمی شدفرستاده
.کردمیفعالرالذت

مالعکار،اینانجامازبعد
موش هایکهکاریتنها

تکانمی دادند،انجام
.بوداهرمایندادن

ازموش هاسرانجام
تلفگرسنگیوخستگی

.شدند



چه مقدار؟: سؤال سوم

هرم مقدار مصرف رسانه ای انسان غربی

۳



چه مقدار؟: سؤال سوم ۳



چه مقدار؟: سؤال سوم ۳

استاندارد مقدار مصرف رسانه ای بومی؟

عهدیک آدم عاقل بالغ متین رشید مت
چند ساعت در شبانه روز امکان بازی

دارد؟( تفریح–سرگرمی )کردن 

یک نوجوان مستعد متعادل معقول
چند ساعت در شبانه روز اجازه بازی 

کردن دارد؟ 



چه وقتی؟: سؤال چهارم ۴

؟چه وقتی

چه 
جایی؟

چه 
کسی؟

چه 
چیزی؟

چه 
مقدار؟



چه وقتی؟: سؤال چهارم ۴

:خاصرژیم های
روزشبانهدرباردو

(،افطاریسحری)
روزشبانهدودربارسه

(،ناهارشام،صبحانه)

:عادیهایرژیم
روزشبانهدربارسه

(،شامناهار،صبحانه)
روزشبانهدربارچهار

(،شامناهار،چاشت،صبحانه)
روزشبانهدربارپنج

(،شامعصرانه،ناهار،چاشت،صبحانه)

چه زمانی بخوریم؟



چه وقتی؟: سؤال چهارم ۴

۶:۰۰
۶:۱۰

۶:۵۰ ۷:۳۰
۸:۱۰

۸:۱۳
۸:۳۴ ۹:۰۳

۹:۱۵

۹:۱۶

۹:۱۷
۱۰:۲۲



چه وقتی؟: سؤال چهارم ۴

بصراًاهلل الّذی جعل لکم اللّیل لتسکنوا فیه و النّهار م
(۶۱سوره غافر، آیه )



چه وقتی؟: سؤال چهارم ۴

چه وقتی مصرف کنیم؟



چه وقتی؟: سؤال چهارم ۴

انواع پیام های گوشی همراه شما، 
باشد، حتی اگر همیشه حدیث و اخبار مهم و مفید

نامنظمبه صورت 
در هر لحظه ای از شبانه روز 

به شما می رسد، 
 ها را اگر شما با همان بی نظمی که پیام

دریافت می کنید، 
عه کنیدبه گوشی مراجمنفعالنهبه صورت 

و آن اطالعات و اخبار خوب و مفید را
مطالعه نمایید، 

به مرور بسیاری از 
قوای ذهنی خود

را از دست خواهید داد؛
ا شمتمرکزو قدرت حافظه و چیزی از 

.باقی نخواهد ماند
(۹۳.۱۰.۲۷)یادداشت حجت االسالم علیرضا پناهیان 



چه وقتی؟: سؤال چهارم ۴

استپیوسته خواری مذموم 
اشباع رسانه ای= همیشه در جریان همه چیز بودن 

عدم تمرکز، پرش حواس و ضعف حافظه

روزه ی رسانه ای= رسانه ساعت بدون رسانه، روز بدون 

چه وقتی مصرف کنیم؟



چه جایی؟: سؤال پنجم ۵

چه جایی؟

چه 
چیزی؟

چه 
مقدار؟

چه 
وقتی؟

چه 
کسی؟



چه جایی؟: سؤال پنجم ۵



چه جایی؟: سؤال پنجم ۵



چه جایی؟: سؤال پنجم ۵



چه جایی؟: سؤال پنجم ۵



چه جایی؟: سؤال پنجم ۵



چه جایی؟: سؤال پنجم ۵



خلوت

خانه

جمع

جامعه

چه جایی؟: سؤال پنجم ۵



چه جایی؟: سؤال پنجم ۵

!لطفاً نمکدان را بده



چه جایی؟: سؤال پنجم ۵



چه جایی؟: سؤال پنجم ۵

عابد و زاهدی صومعهرفتم به در 
دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد

عابدصومعهرهبانم و در میکدهدر 
مسجدم و گه ساکن دیرگه معتکف 

خانهیعنی که تو را می طلبم خانه به 



چه جایی؟: سؤال پنجم ۵

یلدای بدون رسانه: یک حرکت جالب



گام اول در ارتقای سواد رسانه ای: تعیین رژیم مصرف

چه 
کسی؟

چه 
چیزی؟

چه 
مقدار؟

چه 
وقتی؟

چه 
جایی؟

هرم آموزش سواد رسانه ای

تولید

رسانه ای

رسانه شناسی

یمنطق و تفکر انتقاد

رژیم مصرف رسانه ای

(سواد رایانه ای)سواد دیجیتال 



یک گام به سوی تربیت رسانه ای در خانواده اسالمی

گیتعیین و رعایت رژیم مصرف رسانه ی خانواد
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