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علمداری
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:مقدمه

مفاهیم پایه



چارچوب ارتباطات اجتماعی
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پیام رسانه

فرهنگ

مخاطبجامعه



تعاریف و رابطه رسانه ، جامعه ، پیام و مخاطب

ردنظر مو وسیله ای است که فرستنده پیام به کمک آن ، معنا و مفهوم : رسانه :رسانه

را به گیرنده منتقل می کندخود 

، رمی انسجام عمومی ، رسگخرب و اطالع رسانی، آموزش، آگاهی بخشی، : رسانهاصلی  کارکردهای 
....  ونظارت همگانی 

یام پدریافت خارجی که از طریق حواس ظاهری یا باطنی دریافت شود به هرگونه :  پیام

.گفته می شود

...اتی و، تله پمزه، ملسی انواع پیام مانند صوتی ، تصویری ، کالمی ، نور ، رنگ ، طعم و 
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تعاریف و رابطه رسانه ، جامعه ، پیام و مخاطب

وانین افرادی که گرد هم جمع می شوند و مناسبات و روابطی میان آنها حاکم است و با نظامات و قجامعه

.کنندخاص به یکدیگر پیوند می خورند و زندگی می 

.شونددر یک دسته بندی کلی جوامع به دو دسته موحد و غیر موحد تقسیم می : انواع جوامع 

ر معرض کسی است که داوطلبانه و یا غیر داوطلبانه ، مستقیم یا غیر مستقیم د:   مخاطب

.پیام ، محتوا و رسانه ای قرار می گیرد

..تکلیف گرا ، حس گرا ، تجربه گرا ، عرفان گرا ،عقل گرا و:انواع مخاطب 
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تعاریف و رابطه رسانه ، جامعه ، پیام و مخاطب
8

:فرهنگ
اد اخالقیات و هر آنچه که آحدانش، باورها، هرنها، قوانین، آداب، عادات، مجموعه پیچیده ای از 

.دهدجامعه از جامعه فرا می گیرند و پسندها و ناپسندهای آنها را شکل می 

: انواع فرهنگ
فرهنگ واال-1

فرهنگ بومی -2

ایفرهنگ توده -3
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:  پیشگفتار

مینظام گفتمانی رهبران معظم انقالب اسال

در قلمرو سبک زندگی و خانواده



تحقق آرمان تمدن اسالمی 
(مد ظله العالی)رهبر معظّم انقالب اسالمی های دغدغهبا توجه به کالن

10

انقالب اسالمی نظام اسالمی دولت اسالمی حکومت اسالمی
تمدن 
اسالمی

تمدن بخش حقیقى و اصلى زندگی؛ سبک 

سبک زندگی

یاسالمی ایران

مهندسی 

فرهنگی

تقویت ساخت

درونی قدرت

الگوی ایرانی

اسالمی 

پیشرفت

اقتصاد 

مقاومتی

تحول در علوم

انسانی



(یظله العالمد )اسالمیرهبر معظم انقالب اسالمی و ( ره)امام خمینی زن در اندیشه جایگاه 
11

از دامن زن مرد به معراج 

می رود قرآن کریم انسان ساز 

است ، زن ها نیز انسان 

ساز

ز نقش زن در جامه باالتر ا

مرد است 

ه زنان قشرهای فعال جامع

را در دامن خودشان 

تربیت می کنند

ما در مسأله زن از غرب 

ه زن طلبکاریم  آنها هستند که ب

ی ظلم می کنند و زن را تحقیر م

کنند

جایگاه زن در خانواده همانی 

ت  است که در گفتار ائمه آمده اس

زن گل خانه است نه قهرمانه

بزرگ خانه زن خانه 

است



(مد ظله العالی)خانواده از منظر رهبر معظّم انقالب اسالمی

ز جامعه اسالمی بدون بهره منددی کشدور ا

و بدا نشدا  خدانواده سدا ، رس زندده نهداد 

. کندامکان ندارد پیرشفت اصال 
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(مد ظله العالی)خانواده از منظر رهبر معظم انقالب اسالمی 

ر خانواده دمساله رندانه از زیر بار طرح غرب، 
در همدده بحددی هددایی کدده اینهددا مددی . رودمددی 
اما اصال بحدی خدانوادههست؛ بحی زن کنند، 
.  نیست

زن را مسداله . اسدتنقطه ضعف غرب خانواده 
مندی اما اصال اسدم خدانواده را می کنند، مطرح 
...  نیستبا اینکه زن از خانواده جدا آورند؛ 
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علمداری
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:گفتار اول

تحوالت فرهنگی در حوزه زن و خانواده 



فرهنگی در حوزه زن و خانواده تحوالت -1
15

رشایط محیطی و تحول در خانواده -1
تحول در سبک زندگی -2
تحول در روابط فرزندان با والدین -3
ل در تحو سیاسی اجتامعی، اقتصادی، بررسی عوامل -4

فرهنگی زن و خانواده

آشنایی با نقش رسانه ها -1

درمباحی زن و خانواده

آشنایی با اهمیت جایگاه خانواده-2

آشنایی با تحوالت فرهنگی و -3
اجتامعی در حوزه زن و خانواده 

:موضوعات  :اهداف 



شرایط محیطی و تحول در خانواده 

.نسبت زنان تحصیل کرده ، شاغل و فعال درعرصه های مختلف پس از انقالب افزایش چشمگیری داشته است •
.تبدیل شده است هسته ای ساختار خانواده گسرتده به خانواده •
.نقش ها در خانواده جابه جا شده و نقش مدیریت و سهم پدران کم رنگ تر شده است •
.بر سالمت خانواده اثر گذاشته .. ناهنجاری های اجتامعی مانند اعتیاد ، طالق ، بیکاری و•
عدم توان مواجهه منطقی و رویارویی اعضاء خانواده با چالش های زندگی •
ازدواج سفید ، ازدواج اینرتنتی ، زیست مجردی: اشکال نوین ازدواج و ایجاد مفاهیم جدید •
متایل وتأثیر الگوهای زندگی غربی به صورت نسبتا مسلط بویژه در حوزه زن و سبک زندگی•
تزلزل نسبی ارزش ها دینی خانواده ها و عادی شدن روابط خارج از خانواده •
ناپایداری روابط عاطفی زوجین ، افت کمی آمار ازدواج و افزایش سن ازدواج•
به ازای هر 1372یک طالق ،10/6به ازای هر 1380یک طالق ،6/5به ازای هر 1389ازدواج یک طالق 4به ازای هر 1393)  افزایش آمار طالق •

15/89
(نسبت زنان رسپرست خانوار ، افزایش دخرتان نسبت به پرسان ،نسبت روستاییان به شهری )تحوالت جمعیتی •



تحول در سبک زندگی زنان

تعارضات. زنانودخرتانهویتی1

گرایش. غربیمدهایرواجوافراطی2

مرصف. گرایی3

کمرنگ. حیاوعفافشدن4

تغییر. فراغتاوقاتگذراندندر5

متایل. زنانمیاندراشتغالوعالیهتحصیالتبه6

تجرد. بهنگامازدواجبهمتایلعدموگرایی7

مرصف. مخدرمواد8

متایل. پشتوانهبدونوجهشیهایپیرشفتبه9



تحول در روابط فرزندان و خانواده

کمرنگ. فامیلووالدینبافرزندانعاطفیروابطشدن1

گسست. گذشتهنسلوجدیدنسلبینفرهنگی2

کاهش. فرزندانتحملآستانهوپذیریمسئولیت3

کاهش. هاتربزرگبهنسبتادبواحرتام4

عدم. آنتوسعهوحفظوزندگیتشکیلدرتواناییواستقالل5



در تحول فرهنگی زن و خانوادهاجتماعی اقتصادی، سیاسی، عوامل 
19

گسرتش ارتباطات ،از طریق فضای مجازی و رسانه ها•
کم توجهی به نیازهای فرهنگی در سیاست های کالن•
کاستی های موجود در دستگاههای فرهنگی و رسانه های جمعی •
فقرنسبی و نابرابری اقتصادی •
ارشافی گرایی و تجمل گرایی در طبقات مختلف اجتامعی •
جنگ نرم غرب علیه خانواده ایرانی •
القاء شبهات و انحرافات فکری •
فرقه گرایی •



علمداری
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:گفتار دوم

نرم علیه خانواده جنگ 

تغییر سبک زندگیو 



جنگ نرم علیه خانواده و تغییر سبک زندگی  -2
21

چرایی هجمه دشمن علیه زن و خانواده در -1
نرمجنگ 

خانواده اهداف دشمن در جنگ نرم علیه زن و -2

اقدامات با بهره گیری از زنان -3

تبیین اهداف دشمن و -1

نظام سلطه علیه زن و 
خانواده

بیان مصادیقی از جنگ -2
نرم در حوزه زن و خانواده

:موضوعات  :اهداف 



چرایی جنگ نرم علیه خانواده و تغییر سبک زندگی 
22

خانوادهوزنبدیلبیوتاریخینقش
هایانقالبواسالمیسازمتدندرتاریخ
امنظحفظومقدسدفاع،میانهخاورمنطقه

خانوادهنهاداستحکامومداریارزش

جایگزینیوسختجنگازدشمنامیدینا
نرمجنگ



اهداف دشمن در جنگ نرم
23

تذالاببهگرایشومسلامنزندینیهویتتضعیف
آزادینامبه

ومادری،همرسیمهمنقشایفاءدرتزلزلایجاد
دینیتربیت

آنارزشمندیوخانوادهکارکرداستحاله

خانوادهانحاللبااسالمیهایارزشتضعیف

تالشودرونازنفوذواسالمینظامناکارآمدکردن
براندازیجهتنایی



اقدامات کالن جنگ نرم علیه زن و خانواده
24

مسلامنخانوادهوزنوضعیتعلیهمناییسیاه

فمینیسمهایجنبشازحامیتوتقویت

زنانبهظلماصلیعاملعنوانبهاسالممعرفی

برشیحقوقابزاربامدنینافرمانیایجاد

خارجوداخلزناناپوزیسیونتقویت

مسلامنومؤمنزنچهرهتقبیح

غربیخانوادهوزنالگویوغربیمبانیتقویت



علمداری
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:گفتار سوم

پیامدهای رسانه ها بررسی انواع تأثیرات و 

مخاطب بر 



پذیرهجمه  کنندههجمه 

04

در تهاجم فرهنگی و جنگ نرم



:بدون سواد رسانه ای

بدون ساخت درونی و

مقاومت درون زا

:دارای سواد رسانه ای

با ساخت درونی و مقاومت 

درون زا

04

دو سر طیف ذینفعان و مخاطبان رسانه 
های محتواییداده



تأثیرات رسانه ها

28

اثرات 

شناختی

گسترش 

نظام  

عقیدتی
مواضع 

گوناگون

طراحی 

نگرش ها 

ابهام و 

شک

تغییر در

ارزش ها 

شکل دهی

اناپسنده

ایجاد 

پسندها

برجسته 

سازی



تأثیرات رسانه ها
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اثرات 

عاطفی 

تشدید 

احساسات

شکل دهی 

امیال  

طراحی 

گرایشات 

کاهش 

روابط 

عاطفی
تغییر 

وابستگی

شکل دهی

هنجار 

عاطفی

احساس 

تنفر

احساس 

تعلق 



تأثیرات رسانه ها
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اثرات 

رفتاری

تحریک و 

هیجان

انفعال و 

انزوا

طراحی 

کنش ها 

ساخت 

روش ها

طراحی 

واکنش ها

مد و مدل 

سازی

ساخت 

هنجارها

فعال 

سازی 

مخاطب 



علمداری
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:گفتار چهارم

و راهکارهاراهبردها 



و راهکارهاراهبردها

...ایرانی و شبهه زدایی از قوانین اسالمی در باره حضانت ،ارث ، چند همسری ،قیمومیت ، دیه و–ترسیم خانواده تراز اسالمی 

..  قت وتالش در جهت حفظ و تقویت باورها و ارزشهای دینی حاکم بر خانواده ، ترویج فضیلت در خانواده مانند حسن خلق ، مدارا ، احترام ، صدا

ترویج تعامالت سازنده خویشاوندی و توسعه  صله رحم  

ارائه الگوی مطلوب ساده زیستی و قناعت  

توسعه و دعوت به ازدواج های سنتی و فامیلی

ایجاد خود باوری در زنان خانه دار و احیای منزلت و اهمیت تربیت فرزندان

..  آموزش سبک زندگی مطلوب مانند انتخاب همسر ، همسر داری ، فرزند پروری ،تغذیه سالم و مهارت های زندگی مانند گفتگو، داوری و قضاوت و
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و راهکارهاراهبردها

سلیقه سازی به وسیله هنر و رسانه ها

تالش در جهت تقویت عقل معاش و تأمین و مدیریت هزینه زندگی 

تشویق و ترغیب به مسئولیت پذیری اعضاء خانواده

اسالمی -تقبیح تقلید از غرب و شرق در پاسداری از اصالت های خانواده ایرانی 

توجه به نقش روابط سالم جنسی و اقتضا ئات آن 

با پشتیبانی و حمایت همه جانبه و بسیج امکانات..مطالبه توجه ویژه کلیه دستگاه های فرهنگی ، اجتماعی و 

آسیب شناسی خانواده های هسته ای و معایب تک فرزندی و تبیین شاخص های والدین
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و راهکارهاراهبردها

ای انهتبیین جایگاه و کرامت زن و نقش پدر درخانواده و ارائه  الگوی ارتباطی خانواده سالم از منظر آیات و روایات با جذابیت های هنری و رس

نواده فرهنگ سازی در خصوص ازدواج آسان و پایدار و نقد فرهنگ و سبک زندگی منحط غربی و تشریح  بحران های موجود در جوامع و خا
غربی 

تبیین جذاب و هنرمندانه آراستگی زنان به مکارم و فضایل اخالقی و ارزش های اسالمی و برکات فردی ، خانوادگی و اجتماعی

افزایش سواد رسانه ای خانواده

34



علمداری
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:پنجمگفتار 

جستاری در سواد رسانه ای



سواد رسانه ای

تعریف
آناساسبرکهمهارتبرمتکیدرکنوعیکازاستعبارتکلیبسیارتعریفیکدرایرسانهسواد
.کردشناساییوتفکیکیکدیگرازراآنهاوشناختراایرسانهتولیداتانواعوهارسانهانواعتوانمی

چهواستمناسبموادیچهکهاستمراقبهوشمندانهکهاستغذاییرژیمیکمثلایرسانهسواد
.کردمرصفنبایدراچیزییچهوکردمرصفبایدراچیزییچهمرض؛موادی

دایتهایرسانهفعاالنهومتقابلرابطهبهوخارجمرصفیوانفعالیحالتازرامخاطبایرسانهسواد
.کنندبرداریبهرهمفیدوهوشمندایگونهبههارسانهازتاکندمی

36



تعریف سواد رسانه ای

رسانه اي به اسدتعداد پرسش درباره سواد 

. پردازدگیرد می که پشت تولیدات رسانه اي قرار می آنچه 

ها، ارزشهدا، مالکیدت، سدرمایه انگیزه 

.آگداه بودن از آنکه چطور این عوامل بر محتواي پیام ها تاثیر می گذارندو 

. نیست" نکردنمتاشا "رسانه اي به معنی سواد 

.است" فکرکردنانتقدادي "و " کدردندقدت نگداه بدا "، "کردنتوجه "به معنی بلکه 
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مولفه های سواد رسانه ای

رسانه ای فرایندی چند بعدی است سواد 

ن در اذهان بسیاری از مردم اصطالح سواد رسانه ای با رسانه های چااپی و نوتاتاری ی ای
اد برخای ایان اصاطالح را باه ساو. تده و به معنای توانایی خواندن آن را فرض می کنند

ر نویسندگان دیداری که مرتبط با رسانه هایی چون تلویزیون و فیلم است تعمیم داده، و سای
. این مفهوم را تا حد سواد رایانه ای نیز گسترش می دهند
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های سواد رسانه ایمولفه 

نیسترسانه ای محدود به یک رسانه سواد 

رک و ایده و طرح کلیدی در این ا این است که تصور قدیمی سواد محدود به خوانادن و نهایتااب باه د
باا . اری باتداین هنوز به نظر می رسد بنیانی برای تمامی سوادهای چاپی یا نوتت. تشخیص نمادها بود

 های مختلف این وجود، سواد رسانه ای چیزی بسیار وسیع است که معنا را از ت ربیات، زمینه ها و بافت
الت هاای رساانه در مفااهیم و ح. مانند بافت ها و ترایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره بنا می کند

ار ت ااری و نمادین متفاوتی هستند، آنها رفتارهایشان نسبت به مخاطبان، انگیزهایشان برای ان اام کا
.  ارنداکثر مردم درباره این اختالفات در رسانه ها اطالع د. زیبایی تناسی هایشان را به کار می برند
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های سواد رسانه ایمولفه 

نیازمند م مویه ای از مهارت هاسترسانه ای سواد 
رای در این ا بحث درباره مهارت هایی است که به آنها نیاز داریم، اما این ممکن است روتی باتاد با

ی بارای نام گذاری و یا روتی برای تالش نویسندگان جهت یرضه کارایی و قابلیت ها به جاای تالتا
.  تکامل باتد

آموزش رسانه ای حول مفاهیم کلیدی سازماندهی تده اسات و در آن باه جاای محتاوای جانشاینی، 
ن محتاوای آنها این مسئله را دنبال نمی کنند که محتوای بد را جاایگزی. ابزارهایی تحلیلی وجود دارند

الل و آموزش رسانه ای نه تنها قصد پروراندن درک و فهام منتقداناه را دارد، بلکاه اساتق. خوب کنند
ه و آموزش رسانه ای در ابتادا جسات وگران»مسترمن اظهار می دارد که . آزادی منتقدانه را رتد می دهد

«محققانه است
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مرحله ای سواد رسانه ای3مهارت های 

:شوداز طیفی را دربرمی گیرد که منجر به تقویت رسانه ای می این مهارت ها، سه مرحله 

ف برنامه ریدزي و گدزینش کدردن زمدانی کدده   : یعنی، می باشد" رژیم رسانه اي"از اهمیت مدیریت و آگاهی : اولمرحله 

.میشددددددودو انددددددواع رسددددددانه هدددددداي چدددددداپی فیلمهددددددا الکرتونیکددددددی، بددددددازي هدددددداي تلویزیددددددون، اینرتنددددددت، 

فراگرفنت مهارتهاي خاص تفکر انتقادي که یکی از اجزاي اصلی سواد رسانه اي است، : مرحله دوم

/ شدکل گرفتده؟ساختار آن چگونه/ یدادگیري تجزیه، تحلیل وپرسش درباره اینکه چه چیزهایی در پیام گنجانده شده؟ : یعندی

شده است؟چه چیزي احتامال حذف 

/ د میکندد؟پیامی را که ما تجربده میکندیم چده کسدی تولید: عمیق تري را مورد بررسی قرار میدهد، یعنیمسائل : سوممرحله 

ه است؟ چه کسی تصمیم گیرند/ چه کسی بازنده است؟ /چه کسی ذینفع اسدت؟ / براي چه هدفی این کار را انجام میدهد؟ 
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رسانه ایسواد کلیدی در مفهوم 4

. دمی شون" ساخته"رسانه اي متام پیام هاي -1
(دارندخالق )

بیعدی طپیام هاي تصور کنیم که متون رسانه اي نباید 
بلکدده متددون رسددانه اي سدداخته و . و واقعددی هسددتند
. پرداخته می شوند

. ستساخنت آنها از متنی به منت دیگر متفاوت امواد 
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مفهوم کلیدی در سواد رسانه ای4

رسانه اي با زبان خاص خود پیام هاي -2
ساخته می شوندو هر کدام از تکنیک های
خاص خود برای جلب توجه استفاده می 

.کنند
مکتددوب، دیددداري و )هریددک از اشددکال ارتبددا  

زبان مخصوص و قواعد خداص خددود را ( شنیداري
، شدمی بخموسدیقی ترسدناك،ترس را شدت : دارد

ند، کلوزآپ هاي دوربدین بیدانگر صدمیمیت هسدت
مدی دهندددتیرتهاي بزرگ درجه اهمیت را نشدان 

...و
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مفهوم کلیدی در سواد رسانه ای4

مختلف یک پیام واحد رسانه اي را افراد -3
.می کنندمتفاوت تجربه 

هدر در تعبیر متون رسانه اي نقش دارندد زیدرامخاطبان 
ا با عضوي از مخاطبان یک رسي تجربیات شخصی خاص ر 
ی و توجه بده سدن، جنسدیت، تحصدیالت، تربیدت فرهنگد

زمدانی کده ایددن. غیره با خود به مدنت رسدانه مدی آورندد
مدی ب یا با مدنت ترکیدمی شوند تجربیدات در مدنت اعامل 

. ورنددمی آ ، تعبیرهاي منحرص به فردي را به وجود شوند
. املبینش سطحی و بدون تشاید بینش عمیق یا شداید

44



مفهوم کلیدی در سواد رسانه ای4

و نقطه نظرات خاص خود را رسانه ارزش ها -4
.دارد

چده که به چه کسی ومی باشند ها داراي معناي نهفته اي رسانه 
ز نیداداسدتان هدا . چیدزي اهمیدت دهند،آنها راوي داستان هستند

ن، به شخصیت ها، مکانها و وقایعی دارندد کده یدک نقطده آغدازی
همدراه انتخاب سن، جنسیت یا ندااد. میانی و پایانی داشته باشد

داده با سبک زندگی، طرز فکدر و رفتددارشخصیت داسدتان نشدان
؟؟ ثرومتندنشددین؟ روسدددتاییشددهري)میشددود، انتخدداب مکددان 

نها برخدی تمی افتد و اتفاقداتی کده دروقایع داستان (فقیرنشدین؟
م از راه هایی است که ارزشها در برنامده هداي تلویزیددونی، فددیل

.می شودهدا و تبلیغدات گنجاندده 
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