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!رسانه ها مهم اند

)!(:سخن بزرگان 



!رسانه ها مهم اند؟چرا
چرا با اینکه می دانیم رسانه مهم است، به آن اهمیت نمی دهیم؟



!چرا رسانه ها مهم هستند؟

اقناع

فرهنگ فارسی معین
.ساختنخشنود-2.کردنقانع-1(.ممص)[.ع](اِ)



ارسطواقناع از نظر جنبه ی سه 

ethosمنبع 

خطیب خود را شخص خوب و قابل اعتمادی نشان دهد

 logosپیام  

نده در تدوین پیام از ادله و ترتیب منطقی و مثال های ز
تاریخی و فرضی استفاده شود

 pathosاحساس مخاطب 

شم، نحوه ی برانگیختن احساس مخاطب نظیر خخطیب 
بداندترس، دوستی و شرم را 



(میحقوقدان رو)از نظر سیسرون وظایف خطیب 

مجذوب کردن

خطیبجا انداختن اعتبار 

آموختن

درستعرضه ی پیام با استداللی 

منقلب کردن

مخاطبان را از احساس انباشتن



...و ناگهان 

:اقناعتعریف

رفتارهاینوعهمهغاییواساسیهدفاقناع
نهگوآنمؤثروموفقارتباط.استارتباطی
راناعاقیعنیدلخواهنتیجهکهاستارتباطی

.باشدداشتهبدنبال

ر راه ارتباط سلطه گ
و سلطه پذیر

نظام طبقاتی

اجبار
دنیای کشاورزی

(1760-خلقتابتدای)

معامله
دنیای صنعتی

(1990-1760)

اقناع
دنیای اطالعات

(امروز-1990)



...و ناگهان 
!اقناع در عصر جدید



...و ناگهان 
!اقناع در عصر جدید



...و ناگهان 
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...و ناگهان 
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...و ناگهان 
!اقناع در عصر جدید



...و ناگهان 
!اقناع در عصر جدید



کند؟اقناعچه کسی می تواند فرزند من را 

روی دستش تیغ زنی کند!

باالی ارتفاع برود!

 صبح از خواب بیدار شود4:20ساعت!

فیلم ترسناک ببیند!

با کسی حرف نزند!

...

خودش را بکشد؟!!



...  و ناگهان
!اقناع در عصر جدید



در غزه سال۹تا ۶دختران مراسم ازدواج دسته جمعی رزمندگان حماس با 



سال حامی حماس در غزه10دختران زیر مسلمانان با نفر از 450عروسی دسته جمعی 



شهید در مراسم ازدواج مجدد مادران خوددختران :      پنهانواقعیت 



!و ناگهان اقناع در عصر جدید

!چیزی به اسم بازی نهنگ آبی وجود ندارد: واقعیت پنهان



!چرا رسانه ها مهم هستند؟

یاخبار و اطالع رسان
یآموزش و فرهنگساز

رمیتفریح و سرگ
غاتتجارت و تبلی

راهنمایی و راهبری
ردیارتباطات میان ف



!چرا رسانه ها مهم هستند؟

رسانه

جامعه

مدرسه

خانواده

فرزند

فرزند

رسانه

جامعه

مدرسه

خانواده



!چرا رسانه ها مهم هستند؟



دنیایی که در  آن 
زندگی می کنیم

اسارت در

نظام طبقاتی اطالعاتی

آمریکا-2000تا 1919-هربرت شیلر 



دنیایی که در  آن 
زندگی می کنیم

سرریز 

اطالعات آشغال

ذهن مردمبه 

تفریحات ومثل )کند می سرگرم 
را اطالعات با ارزش کمیاما ( شایعات

.می نمایدارایه 



دنیایی که در  آن 
زندگی می کنیم

جنگ روایت ها





حال مردم دنیا چطور است؟



...دنیایی که در آن زندگی می کنیم



...یا با سپر یا بر سپر 



مخاطب عالف/ مخاطب فعال 



چه باید کرد؟

فهم مسئله، بخشی از حل مسئله

درمانپیشگیری تشخیص



چه باید کرد؟

فهم مسئله، بخشی از حل مسئله

بدانیم

بخواهیم

یمبتوان



تولید

رسانه ای

یرسانه شناس

ادیمنطق وتفکر انتق

رژیم مصرف رسانه ای

(سواد رایانه ای)سواد دیجیتال 

هرم آموزش سواد رسانه ای

چه باید کرد؟



چه مبلغی؟

چه جایی؟

چه وقتی؟ چه مقدار؟

چه شکلی؟

چه چیزی؟

چه کسی؟

آداب مصرف رسانه ای



رسانهآداب مصرف فهرست مسائل 

چه چیزی؟ چه کسی؟

کنجکاوی

نیازمیل

چه 
مقدار؟ چه 

وقتی؟

چه 
جایی؟

چند؟

مخاطب

چگونه؟



نیاز میل کنجکاوی

هر چیز که می خواهیم، می خواهیم؟ چه چیزی؟

نیاز به موبایل برند

کنجکاوی 

فناورانه

میل به 

خودنمایی

نیاز به 

ارتباط

نیاز به شبکه اجتماعی

نیاز به کسب 

هویت

نیاز به 

صمیمیت

نیاز به 

استقالل



هر کسی را بهر کاری ساختند کسی؟چه 



هر کاری راهی دارد شکلی؟چه 



اندازه نگه دار که اندازه نکوست مقدار؟چه 



راًاهلل الّذی جعل لکم اللّیل لتسکنوا فیه و النّهار مبص
(۶1سوره غافر، آیه )

وقتی؟چه 



من در میان جمع و دلم جای دیگرست جایی؟چه 

خلوت

خانه

جمع

جامعه



چو دخلت نیست خرج آهسته تر دار مبلغی؟چه 



با مسأله رشدمنطبق رسانه ای تربیت طراحی مسیر 

یخودکنترلپایشآموزشمنع



مدیریت مصرف

44

Qualitytime



!چه باید کرد؟

...بخوانیم تا بدانیم 



...بخوانیم تا بدانیم 



...بخوانیم تا بدانیم 



...بخوانیم تا بدانیم 



!چه باید کرد؟

!خانه سازی در دامنه آتشفشان

زیند،میمینزبررو،شبدزدانکههستندایفایدهمفیدهنگامیتاحصارها.بترسیمنباید.خودماندربارهاما...

کهندیشهااینازبایدپسکرد؟اطمینانحصارهابهتوانمیچگونهآیند،میفرودآسمانازدزدانکهگاهآناما

درباید«.کردبناآتشفشاندامنهدرراخانه»وشدبیروندارند،محفوظهاماهوارهشرّازرامابتوانندحصارهایی

.داشتشجاعتوجرئتکافیاندازهبهواقعیت،باشدنروبهرو



وَ استَعمِلنی لِما تَسأَلُنی غَدًا عَنه؛
من را به کار بگیر در آن چیزی که فردا درباره ی 

.آن از من در قیامت سؤال خواهی کرد
فرازی از دعای مکارم االخالق

(:مدظله العالی)امام خامنه ای 
بری هم ابزارهای تسهیل کننده، مثل رایانه ها و ارتباطات اینترنتی و فضای مجازی و سای

مه حرف اگر بتوانید اینها را یاد بگیرید، میتوانید یک کل. که االن در اختیار شماست
؛درستِ خودتان را به هزاران مستمعی که شما آنها را نمیشناسید، برسانید

،اگر ضایع شد. این فرصت ضایع شودبادا ماین فرصت فوق العاده ای است؛ 
از فرصت این همه جوان، : خدای متعال از من و شما روز قیامت سؤال خواهد کرد

چه این همه استبصار، این همه میل و شوق به دانستن، شما برای ترویج معارف اسالمی
استفاده ای کردید؟

1۳91/0۷/19

!چه باید کرد؟



Haqpanah.ir
@haqpanah

...باید در جست وجوی حقیقت بود 


