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مقدمه
پدران و مادران عزیز
گس ــترش رس ــانههای جمع ــی در دنیای ام ــروز ،یکی از علل اصلی تغییر س ــبک
زندگی مردم است .این تغییر سبک زندگی ،در عین حال ،افزایش میزان مصرف
رسانهای انسانها را نیز در پی دارد.
یس ــابقۀ حجم پیامهای ــی که رس ــانههای نوین به م ــا و فرزندانمان
افزای ــش ب 
میرس ــانند ،باع ــث ش ــده تا بخ ــش بزرگ ــی از اوقات فراغ ــت م ــا و فرزندانمان به
استفادههای گونا گون از رسانهها اختصاص یابد.
محتوایی که ما از رس ــانهها دریافت میکنیم ،اغلب در یکی از س ــه قالب خبر،
آموزش و سرگرمی دستهبندی میشود .از بین این قالبهای سهگانه ،سرگرمیها
ته ــای بصری و خوشایندس ــازی
بهدلی ــل ارائۀ پیا مه ــای غیرمس ــتقیم و جذابی 
اوقات فراغت مخاطبان ،از حجم و تأثیرگذاری بیش ــتری نس ــبت به دو نوع دیگر
برخوردارن ــد .به همین دلیل ،حتی اخبار و برنامههای آموزش ــی نیز تالش میکنند
از عنصر جذابیت برنامههای سرگرمکننده همچون طنز ،موسیقی ،صمیمیت بین
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مجری و عوامل سازندۀ برنامه و مخاطبان و ...استفاده کنند.
تحقیقات نشان داده از آنجا که مردم سرگرمیها 1را جدی نمیگیرند و پیامهای
سرگرمکنندۀ رسانهها را فقط بهقصد خوشایندسازی اوقات خود تماشا میکنند یا
میشنوند ،چندان به تحلیل و تفسیر این پیامها دقت نمیکنند و در واقع ریزبینی
و موش ــکافی و تفکر نقادانهای که مخاطبان در قبال اخبار یا برنامههای آموزش ــی
ً
دارند ،در حوزۀ سرگرمیها کامال به حاشیه رانده میشود.

.

•به همان اندازه که اخبار و برنامههای آموزشـــی را جدی میگیریم ،تأثیرات
برنامههای سرگرمکننده را بر سبک زندگی خود و فرزندانمان نیز جدی بگیریم

همین موضع منفعل که بسیاری از ما و فرزندانمان در قبال رسانهها و بهخصوص
س ــرگرمیهای رس ــانهای داری ــم ،باعث ش ــده اس ــت که ش ــئون مختلف س ــبک
زندگیمان بهتدریج و بر اثر تکرار پیامهای رسانهای ،بهشدت تحت تأثیر رسانهها
ق ــرار گی ــرد و در واق ــع بیش از آنکه ما برای اس ــتفادۀ رس ــانهای خ ــود و فرزندانمان
برنامهریزی کنیم ،رسانهها برای چگونگی رفتارها و روابط و شکل زندگی اجتماعی
ما برنامهریزی میکنند.
الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستارهها یکی از جنبههای این تغییرات است.
1. Intertainments
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ستارهها اعم از هنرپیش ــگان ،خوانندگان ،ورزشکاران و ...بر مردم و بهخصوص
نوجوانان ،در چگونگی پوش ــش ،معاشرت ،تفریح ،گرایش و همۀ آنچه به سبک
زندگی انسانها مربوط می شود ،تأثیر میگذارند.
بدیهی است که نمیشود فرزندان را در مقابل این حجم از پیامهای رسانهای،
بیپناه و بیپشتوانه رها کرد؛ بلکه به دانش و مهارتی نیاز است که به ما بیاموزد:
 .۱چگونه مهارتهای فنی برای کار با رسانههای نوین را کسب کنیم؛ بهطوری که
ضمن استفادۀ حدا کثری از فواید آنها ،از مضراتشان در امان باشیم و حرفهای
و ایمن از آنها استفاده کنیم.
 .۲چگونه زمان و میزان مصرف رس ــانهای خود و فرزندانمان را مدیریت کنیم که
سایر شئون و روابط اجتماعی ما آسیب نبیند و تقویت شود.
 .۳چگون ــه پیامهای رس ــانهای را برای خود و فرزندانمان تحلیل و تفس ــیر کنیم تا
استفادهکنندهای فعال و دانا باشیم ،نه منفعل و جاهل.
به دانش و مهارت یادشده ،سواد رسانهای 1میگویند.
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