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ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﯾﺠﺎد اﻧﻮاع
ﭘﯿﺎمﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای اﺷﺎره دارد و ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﺿﺮوری در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوزی ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺤﯿﻂ رﺳﺎﻧﻪای ﭘﯿﭽﯿﺪه اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر
ﺑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮ ﭘﯿﺎمﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻓﺮاد ،ﺑﺎ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ ای ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهی ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﺤﺘﻮای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،رادﯾﻮ ،روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻣﺠﻼت ،ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺳﺎﯾﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .آنﻫﺎ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ رﺳﺎﻧﻪای
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺮدم از ﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه ،از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ ای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ:
 .۱ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﺎمﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای را درک ﮐﻨﻨﺪ.
 .۲آﻧﭽﻪ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎور آن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺑﺪﻫﻨﺪ.
 .۳ﺗﻌﺼﺒﺎت ،اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ و دروغﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
 .۴ﻗﺴﻤﺘﯽ از داﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﮐﺘﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
 .۵ﭘﯿﺎمﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد ،ﺑﺎورﻫﺎ و ارزشﻫﺎﯾﺸﺎن
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 .۶ﭘﯿﺎمﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ ،اﯾﺠﺎد و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل
در ﻓﺮﻫﻨﮓ رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺪف آن ،دادن آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻓﺮاد
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻗﺪرت دادن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ،
ارزﯾﺎﺑﯽ و اﯾﺠﺎد رﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ ای ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻟﮑﻞ،
ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻐﺬﯾﻪای ،ﻗﻠﺪری ،ﺧﺸﻮﻧﺖ،
ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ ای ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎی ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن اﺳﺖ.
در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ درک ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و اﻧﺤﺼﺎر رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

تعداد انگشتشماری از شرکتها هستند که بسیاری از رسانهها را
کنترل میکنند ،سواد رسانه ای افراد را برای تغییر سیستمهای
رسانهای تشویق میکند.
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ ای
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﻌﻨﺎ از
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﺳﺎﻧﻪای ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
و ﻧﻘﺶ ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ ای در اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ -ﺣﺘﯽ درک ﻣﺎ از واﻗﻌﯿﺖ -از ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼﻋﺎت و
ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ
ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﻗﺼﻪﮔﻮﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوز
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺑﺎزیﻫﺎ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻗﺼﻪﮔﻮﯾﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺎمﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای اﻓﮑﺎر ،ﻧﮕﺮشﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻫﻤﻪی
ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،اﺧﺒﺎر ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل رﺳﺎﻧﻪای ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه و ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﮐﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﺎﻗﻼﻧﻪ،
ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﻧﯿﺎﯾﯽ
ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﻤﻪی ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی و ﺧﯿﺎﻟﯽ
ﺳﺎزﻧﺪه را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و آن را ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ادﻏﺎم ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺧﺎص ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮدم اﯾﻦ
ﭘﯿﺎمﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﺘﻘﺎدات ،ارزشﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
از ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ و
ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﯿﺎﻧﯽ
ﭘﺮدازش ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن از ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﻗﺴﻤﺘﯽ
از ﻣﻐﺰ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻏﺮاﯾﺰ ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و زﺑﺎن ﻣﺤﺎوره
در ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺌﻮﮐﻮرﺗﮑﺲ ﮐﻪ ﻋﻠﺖﻫﺎ در آن ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﺮدازش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻗﻮیﺗﺮ از
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭼﺎﭘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻋﻈﯿﻢ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ،ﺑﺎزیﻫﺎ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻏﯿﺮه در ﺑﺨﺶ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه
ﻣﻐﺰ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﻣﻐﺰ را دور ﻣﯽزﻧﻨﺪ؛ اﻣﺎ
ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن و
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻘﻼﻧﯽ وﺟﻮد دارد .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ و ذﻫﻦ
ﻣﺎ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎ را ﻫﺪف ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ
را دارﻧﺪ.
ﭘﯿﺎمﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﻣﺎﻧﻨﺪ زاوﯾﻪی
دورﺑﯿﻦ ،ﺟﻠﻮهﻫﺎی وﯾﮋه ،ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻧﻮرﭘﺮدازی ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و
ﻣﯽﺗﻮان دﺳﺘﮑﺎری ﮐﺮد و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ آن را اﻓﺰاﯾﺶ داد.

ﻏﯿﺮه(
اﺛﺮات

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺎمﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی
اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،اﻣﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی ﺧﺎﻧﻮاده،
دوﺳﺘﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ اﺛﺮات
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﺛﺮات واﻗﻌﯽ آنﻫﺎ را درک ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻗﺪرت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺮدم ﭘﻮﻟﺪار ،ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻈﯿﻢ
و ﭘﯿﺎمﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺴﯿﺎری را اﯾﺠﺎد و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺠﺎری ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ اﻏﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎب ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ و ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻘﺶ
زﯾﺎدی ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ دﯾﺪ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .آﯾﺎ آنﻫﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﮕﺮان ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
آﯾﺎ آنﻫﺎ در اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت در اﺧﺘﯿﺎر ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪی ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ،آنﻫﺎ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺘﻮا را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ

اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋهای ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽراﻧﻨﺪ
و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪایﻣﺎن را
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ارزشﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ از
ارزشﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺮاد ارزش اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﯾﺎ
ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﻧﺪارﻧﺪ .اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ
ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ ای درﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن ،ﺳﻮاد رﯾﺎﺿﯽ و ﺳﻮاد
ﻓﻨﺎوری ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از وﻗﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺘﻦ از ﭘﺮوژهی ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ـﺎﻧﻪ ای
ـﻮاد رﺳـ
ـﺎﻟﻪی ﺳـ
ـﺪ ﺑﻪ ﻣﻘـ
ـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـ
ـﺮ ﻣـ
ـﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘـ
ـﺮای ﻣﻄـ
ﺑـ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﻮﺷﺘﻪی دﮐﺘﺮ ﯾﻮﻧﺲ ﺷﮑﺮﺧﻮاه و ﻣﻘﺎﻟﻪای از  Wiredدر ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ذﻫﻦ در ﻓﯿﻠﻢ ﻗﻮی ﺳﯿﺎه ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.

