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راهبردهای تدریس 
6فصل 

کتاب درسی
«تفکر و سواد رسانه ای»

حسین حق پناه
96مهرماه 

مدرسه هنر و رسانه آینه



:فصل ششم
رژیم مصرف رسانه ای



رژیم مصرف، دستوری عمومی برای سالمتی



رژیم 
مصرف 

رسانه ای،

دستوری عمومی 
سالمتیبرای 

رسانه ای



تولید

تفکر انتقادی

رژیم مصرف رسانه ای

هرم آموزش سواد رسانه ای



تولید

رسانه شناسی

تفکر انتقادی

رژیم مصرف رسانه ای

سواد دیجیتال

هرم آموزش سواد رسانه ای



!مراقب اضافه بار باشید: 20درس 
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کارکردهای رسانه ها

اخبار و اطالع 
رسانی

آموزش و 
فرهنگسازی

سرگرمی
راهنمایی و 

راهبری

تبلیغات



اخبار و اطالع رسانی. 1



آموزش و فرهنگسازی. 2



سرگرمی. 3



راهنمایی و راهبری. 4



تبلیغات. 5



!کارکردهای ترکیبی



سرگرم آموزی



خبر سرگرمی



کارکردهای رسانه ها

20



ایجاد رشد. 1
اولویت بندی وظایف. 2
رفع نیازحقیقی. 3
رعایت حدود شرعی   . 4

(ایاخالق رسانه )

کسی ؟ چه .1
چه زمانی؟. 2

؟( چه مقدار و چه وقتی ) 
در چه مکانی؟. 3
با چه هزینه ای ؟. 4



نیازهای انسان

پاسخ به نیازها
نیاز کاذبنیاز حقیقی

حقیقیپاسخ

پاسخ کاذب

نیازهانیازشناسی و مدیریت پاسخ به 



نیازشناسی و مدیریت پاسخ به نیازها
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از رسانه هامحدودیت ها در استفاده

هزینه

زمان

قوانینمکان

اخالق



دو قاعده طالیی
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محدودیت های مهم در استفاده از رسانه هااولویت های مهم در استفاده از رسانه ها

تکالیف درسی. 1

دیدوبازدید از آشنایان و فامیل. 2

ورزش و فعالیت روزانه بدنی. 3

حضور در جمع خانواده و گفتگو با آن ها. 4

ارتباط و تفریح حضوری با دوستان. 5

تفریحات واقعی و گشت و گذار در طبیعت. 6

سالمت جسمانی. 7

.8

قیمت. 1

زمان. 2

مکان. 3

قوانیین. 4

اخالق. 5

.6

دو قاعده طالیی



نظام رده بندی محصوالت فرهنگی



زرد کم عمق



:شیلرهربرت 

ر انقالب اطالعات مانند انقالب صنعتی د
ات و اطالع. نظامی طبقاتی متولد شده است

برای آن ها که فن آوری های اطالعاتی 
.ودتولید می شقادرند پول آن را بپردازند

دارند، آن هایی که نظام طبقاتی رو به پایین
«  الاطالعات آشغ»هر چه بیشتر در باتالق 

.فرو می روند

اتنظام طبقاتی اطالع



نظام سرمایه داری
در

دنیای اطالعات
ما را با 

اطالعات آشغال
سرگرم می کند

( مثل تفریحات و شایعات)
.داما اطالعات با ارزش کمی را ارایه می نمای



31



!من از رسانه ها هوشمندانه استفاده می کنم: 21درس 
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انفجار 
اطالعات

ی در چه دنیایی زندگ
می کنیم؟

??????



انفجار 
اطالعات

ی در چه دنیایی زندگ
می کنیم؟

??????

!االنسال پیش150



وابستگی رسانه ای
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سرریز 
اطالعات

اضطراب اطالعاتی

اعتیاد 
رسانه ای

36



اخالق رسانه ای: 22درس 
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اخالق رسانه ای
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...شکاف دیجیتال 
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:منابع و مآخذ اینترنتی
Roshdmag.ir

Talif.sch.ir

Massir.ir

Rahbordi.ir

Azsarnevesht.ir

Haqpanah.ir

@massir_resane



«...باید در جستجوی حقیقت بود...»

حسین حق پناه
Haqpanah.ir

Haqpanah@chmail.ir 44


