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🔷درس بیستم  :مراقب اضافی بار باشید.

اطالعات وپیام های اضافی وبی ارزش را در ذهن خود تلنبار نکنیم تا انگشت نما نشویم بسیاری از پیام های رسانه ها جذاب
هستند ولی ارزش وسودی برای ما ندارند.درنتیجه نیرو وزمان خودرابرای کسب اطالعات وپیام های بی ارش هزینه نکنیم.
سواد رسانه ای مثل رژیم غذایی است که هوشمندانه مراقب است که چه موادی ( پیامهای ) مناسب ویا مضراست .چه چیزی را
باید مصرف کنیم چه چیزی را نه ،و یا اینکه میزان مصرف هر ماده به چه مبنایی هست.
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منظور از رژیم مصرف رسانه ای چیست؟ :پیام های رسانه ای را نیز می توان همانند غذای روح در نظر گرفت با این تفاوت که حجم و
گوناگونی پیام های رسانه ای ،که در طول روز به ما می رسد ،گاهی اوقات خیلی بیشتر از خوراکی های در دسترس ماست  ..به همین دلیل ضروری
است که در برابر جریان سیل آسای پیام ها رژیمی انتخاب کنیم تا ضمن درجه بندی رسانه های دور و اطرافمان از میان اطّالعات و پیام های پیرامونی،
آنچه راموردنیازمان هست ،دریافت کنیم  .همچنین تشخیص دهیم که کدام یک از پیام های رسانه ای را نادیده بگیریم و از رویارویی با آنها پرهیز کنیم
تا دربرابر حجم انبوه اطّالعات و پیام های درست و نادرست ،ضمن مدیریت هوشمندانه از پیام های رسانه ای استفاده کنیم .
همان طور که ما در بشقاب غذایی خود دقت می کنیم که چه چیزی می خوریم؟ و به چه میزان؟ یعنی رژیم غذایی را رعایت می کنیم  /...در بشقاب
مصرف رسانه ای خود هم باید دقت کنیم که چی ( پیامهای ) مصرف می کنیم؟ به چه میزان؟وچه میزان مفید وباارزش هستند؟یا برای ذهن وروح ما
مضرند؟همان رژیم مصرف رسانه ای (سواد رسانه ای )است . .
ذهن ما باغچه ایست

گل در آن باید کاشت ...تا نروید علف هرز در آن

هرزگی آن علف است

سه صافی در ارتباط با گفتاروپیامها.
شخصی نزد سقراط آمد و گفت :
گوش کن! می خواهم چیزی برایت تعریف کنم.
دوستی به تازگی در مورد تو می گفت...
سقراط حرف او را قطع کرد :
قبل از اینکه تعریف کنی ،
بگو آیا حرفت را از میان آن سه صافی گذرانده ایی یا نه ؟
"کدام صافی "
سقراط گفت :
اول از میان صافی واقعیت.
آیا مطمئنی چیزی که تعریف می کنی واقعیت دارد ؟
نه .
من فقط آن را شنیده ام .
شخصی آن را برایم تعریف کرده است .
سقراط سری تکان داد و گفت :
پس حتما آن را از میان صافی دوم یعنی صافی شادی گذرانده ای .
مسلماً چیزی که می خواهی تعریف کنی ،
حتی اگر واقعیت نداشته باشد  ،باعث خوشحالیم می شود .
"دوست عزیز فکر نکنم تو را خوشحال کند".
بسیار خوب  ،اگر مرا خوشحال نمی کند ،
حتما از صافی سوم  ،یعنی صافی فایده رد شده است .
آیا چیزی که می خواهی تعریف کنی ،
برایم مفید است و بدردم می خورد؟
"نه  ،به هیچ وجه" !
سقراط گفت :
پس اگر این حرف  ،نه واقعیت دارد ،
نه خوشحال کننده است و نه مفید ،
آن را پیش خود نگه دار و سعی کن خودت هم زود فراموشش کنی...
یوهان روسلر
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زحمت کاشتن یک گل سرخ کمتر از زحمت برداشتن

استفاده افراطی از فضای مجازی  ،سبب غافل شدن انسان از خطرات پیرامون می شود.
...............
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چرا باید از رژیم مصرف رسانه ای پیروی کنیم؟ چلوکباب حتّی اگر با بهترین گوشت و بهترین شکل هم پخته شود ،زیاد
خوردنش دل درد می آورد!یعنی در رژیم مصرف مواد غذایی هم باید مشروط و محدود عمل کرد؛ مشروط به سالم بودن و محدود
به میزان مورد نیاز .همین دستور را برای رسانه ها نیز به کار می بندیم .بسیاری از ما از رسانه ها برای پرکردن اوقات فراغت یا
تنهایی خود استفاده می کنیم و وقتی به خود می آییم که ساعت ها مشغول تماشای تلویزیون ،بازی های ویدئویی ،وبگردی و
فعّالیت در شبکه های اجتماعی هستیم و دیگر وقت ،توان و حوصله ای برای تکالیف درسی یا گفت وگو با اعضای خانواده نمانده
است  .برای اینکه رسانه ها وسیله رشد و اعتالی ما -و نه مانع شکوفایی استعدادها -باشند ،باید با اولویت بندی ازرسانه هااستفاده
کنیم
اخبار و اطالعات زرد چیست؟ خیلی وقت ها اخبار و اطّالعات به همراه رنگ و لعاب زیاد و با استفاده از کلمات فریبنده و
به صورت جذاب ارائه می شود و ممکن است ما را ساعت ها به خود مشغول کند؛ اما با کمی دقّت در این گونه پیا م ها ،متوجّه
می شویم که بر خالف ظاهر فریبنده و جذابشان ،محتوایی سطحی و توخالی دارند و علی رغم سرگر م کنندگی و جالب بودن،
ارزش چندانی ندارند و اطّالعاتی ارزشمند به ما اضافه نمی کنند به این نوع اخبار و اطّالعات ،اخبارواطّالعات زرد گفته می شود.

هرکدام از اعضای خانواده تویی رسانه وقفسه ای محبوس شده اند وبیگانگی وعدم تعامل با همدیگراز هدیه های رسانه ها به مردم
است  //نشانگر این امر است که در دنیای امروز بچه ها به جای بازی و ورزش در محیط واقعی اسیر دنیای مجازی و موبایل شده
اند.
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