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مروری بر کتاب 

150 هشتگ

کتاب 150 هشتگ، تألیف دکتر سید بشیر حسینی، هیئت علمی ارتباطات دانشگاه صدا و سیما 
و حسین حق پناه، از سوی انتشارات رواق اندیشه در زمستان 1394 به بازار کتاب عرضه شد. 
این کتاب در 200 صفحه رنگی، در 15 فصل و در هر فصل با 10 نکته راهبردی که مجموع 
آن ها 150 نکته می شود نگاشته شده است. نویسندگان کتاب به جای در پیش گرفتن یک فضای 
علمی تخصصی، با مخاطب قرار دادن مخاطبین عام الخصوص والدین و معلمان سعی کرده اند با 
تصویرسازی های مختلف در کتاب، با رویکرد جدید مخاطب را به برقراری ارتباط با مفاهیم کتاب 

ترغیب نمایند. 15 فصل کتاب عبارت است از:
1.کلیات رسانه ها؛ 2. کتاب؛ 3. نشریات؛ 4. رادیو و موسیقی؛ 5. عکس؛ 6. تلویزیون و ماهواره؛ 7. فیلم 
و سینما؛ 8. رایانه؛ 9. اینترنت؛ 10. رسانه های اجتماعی؛ 11. تلفن همراه؛ 12. سبک زندگی؛ 13. 

تبلیغات و 14. اخالق رسانه ای؛ 15. بازی های ویدئویی.
مقدمه

در مقدمه کتاب این چنین آمده است؛ آیا بدون ایجاد یک نهضت همه جانبه و آگاهی بخشی به 
شهروندان و توانمندسازی خانواده ها می توان خریدن، خواندن، تماشا کردن وگوش دادن به انواع 
رسانه ها را متوقف یا جلوی نفوذ امواج رسانه ای به کانون خانواده ها را گرفت. در عصر اطالعات مفهوم 
سواد رسانه ای، بسیار فراتر از خواندن و نوشتن شده و اگر کسی نحوه دسترسی و استفاده صحیح از 
تمامی انواع رسانه ها را نداشته باشد، بی سواد تلقی می شود. از این رو، از سال 1965 اصطالح سواد 

رسانه ای در سراسر دنیا به عنوان یک ضرورت برای زنده ماندن خیلی هم جدی گرفته شده است.
همان طور که در دهه 60 در کشور ما نهضت سوادآموزی یک گام بلند، در جهت پیشرفت و اقتدار 
ملی بود، ضرورت دهه 90 نهضت سواد رسانه ای است، نهضتی که باید همه جانبه دیده شود و تمام 

حوزه های سواد و معرفت را پوشش دهد، در غیر این صورت به ضدخود بدل شده است.
نهضت سواد رسانه ای با تبیین الفبای سواد رسانه آغاز و با تعیین و تأمین و تضمین دهه سواد 
رسانه ای انجام می یابد، تا تنها راه فعاالنه و خالقانه برون رفت ما از سردرگمی و بالتکلیفی عصر 
رسانه ها باشد، و بتوانیم به جای این که محکوم قواعد تحمیلی صاحبان رسانه ها باشیم، حاکم بر آن 

شویم. و این کتاب تنها یکی از حروف آغازین در راستای این تحول بزرگ و ضروری است.
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اتحادیه اروپا دهه حاضر را، دهه سواد رسانه ای نامیده و مهم ترین هدف خود را در حوزه آموزش عمومی 
و شهروندی، ارتقای سواد رسانه ای در میان تمامی مردم می داند. مهم ترین افراد برای دانش آموزان همه 
جانبه سواد رسانه ای سر رأس یک مثلث هستند: دانش آموزان، والدین، معلمان هستند. ما باید در راه 
نهضت سواد رسانه ای این دهه را مغتنم دانسته و از دست ندهیم. پس دهه سواد رسانه ای را با توضیحات 
و توصیه هایی آغاز می کنیم. سپس کتاب وارد مباحث و فصول اصلی می شود. سیر کلی کتاب به این 
صورت است که در هر فصل ابتدا نویسنده 10 نکته راهبردی در ارتباط با موضوع فصل را به صورت 

تیتروار و با توضیح کوتاه عنوان می کند و سپس به بررسی هر یک از نکات راهبردی می پردازد.
 در ادامه از هر یک از فصل ها یک نکته راهبردی جهت آشنایی با مباحث کتاب ذکر می کنیم.

فصل دوم

yهیچكسهمهداستانرابرایشماتعريفنمیكند
به این خبر دقت کنید، »اصابت موشک به حیفا ده ها شهروند اسرائیل را 
کشته و زخمی کرده و حماس ضمن بر عهده گرفتن این حمله تروریستی 
اعالم کرده؛ حمالت حماس تا نابودی کامل اسرائیل ادامه خواهد داشت؛ 
سخنگوی کاخ سفید ضمن محکومیت شدید این حمله توقف فوری 
خشونت بین فلسطین و اسرائیل را خواستار شد و گفت حماس باید هر چه 
زودتر خلع سالح و توسط محاکم بین المللی به جرم کشتار مردم بی گناه 

محکوم شود« اصل این خبر واقعیت دارد، اما آیا همه واقعیت است؟ 
آیا در این خبر اشاره شده که موشک پرتاب شده توسط حماس به 
تالفی کشته شدن صدها زن و کودکی است که روزهای قبل در اثر 

اصابت موشک های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند؟
آیا به این نکته توجه شده که اسرائیل رژیمی است که سرزمین فلسطین 

را غصب کرده و ملت مظلوم فلسطین در حال مقاومت هستند؟
در مورد واکنش های جهانی به حمالت رژیم صهیونیستی هم چیزی 

گفته شده یا تنها از سخنگوی کاخ سفید نقل شده است؟
اصل  است  اگر چه ممکن  نشان می دهد که  این دست  از  سؤاالتی 
یک پیام رسانه ای درست و مبتنی بر واقعیت باشد، اما هر رسانه در 
ارائه وقایع به مخاطب خود نگاهی گزینشی دارد. رسانه ها دنیایی را 
به نمایش می گذارند که اگر چه حقیقی به نظر می رسد اما با یک نگاه 
گزینش شده در معرض دید مخاطبان قرارداده شده است. هر پیام فقط 
برخی از جنبه های یک رویداد و واقعیت را برجسته می کنند و بخشی 

دیگر را بی اهمیت جلوه داده و بازگو نمی کنند.

کلیات رسانه

yكتابهديهبگیريد
حتی اگر کتابخوان نیستید، می توانید به دیگران به جای لباس، گل و ... 
کتاب هدیه دهید. شما با این کار عالوه بر این که پول کمتری از کف داده اید 
و هدیه ماندگارتری تهیه کرده اید، احساس فرهیختگی در خودتان و طرف 
مقابل ایجاد کرده و به نوعی روح او را هدف گرفته اید نه جسمش را، صدقه 
دادن کتاب یا نذر کتاب نیز از راه های دیگری است که می توان ثواب کرد و 

بهتر آن که این ثواب را از طریق یک کار فرهنگی به دست آورد.
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yبهآهنگگوشكنید
به جای شنیدن آهنگ سعی کنید به آن گوش کنیم، و نقاط قوت و 
ضعف آن را تشخیص دهید. ملودی مناسب باید ریتم بسیار کند یا 
تندی نداشته باشد و با ضربان قلب هماهنگ باشد. در موسیقی باکالم 
هم باید آهنگ و کالم با هم تناسب داشته باشند. در هنگام گوش کردن 
به موسیقی و پس از آن به کلمات و اشعار آهنگ دقت کرده و در مورد 

درستی و غلط بودن پیام های ارائه شده، قضاوت کنید.

yتلويزيونپرستاربچهنیست
شما  کودک  که  برنامه هایی  به  نکنید.  رها  تلویزیون  پای  را  کودکان 
می بیند، توجه کنید و گاهی اوقات برنامه ها را با فرزند خود تماشا کنید. 
اجازه بدهید بچه ها برنامه های فردی و مورد عالقه خود را با نظارت شما 

ببینند، اما اجازه ندهید هر برنامه ای را ببیند. 
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فصل چهارم

فصل ششم

فصل سوم

فصل پنجم

فصل هفتم

yتیترهمهچیزنیست
به  تنها   فروشی  روزنامه  دکه های  از  عبور  هنگام  مردم  از  بسیاری 
و  می کنند  دقت  آن ها  درشت  تیترهای  و  روزنامه ها  اول  نیم صفحه 
ممکن است بر اساس برداشتی که از تیتر ها کرده اند در طول روز به 
گفتگو با دیگران درباره مسئله یا واقعه بپردازند، اما گاهی اوقات خبری 
که در صفحات داخلی روزنامه چاپ شده کامال با تیتر همان مطالب در 
صفحه اول تفاوت دارد و تیتر تنها برای جذب مخاطبان انتخاب شده 
است. برخی نشریات نیز از عکس هنرمندان، مدل یا چهره های مشهور 
استفاده می کنند، تا مخاطب را به خرید مجله ایجاب کنند، اما شما در 
مقام فردی با سواد رسانه ای می دانید که نباید صرفا به عکس و تیترها 

اعتماد کنید.

yبهدامفتوشاپنیفتید
امکانات متنوع نرم افزاری موجب شده تا عکس های دست کاری شده، 
جعلی و غیر واقعی را تولید و منتشر کنند. برخی از این تصاویر به قدری 

شبیه به واقعیت هستند که ممکن است مخاطب را به اشتباه بیندازند.

yبرایدرکفیلمبهسوادبصرینیازداريم
تماشاگر فیلم به تدریج به دانش و مهارت هایی مسلط شده، که الزمه 
درک فیلم است و بر اثر آن نمادها و نشانه های دیداری در سینما را 
به خوبی می شناسد. یکی از این دانش ها سواد بصری است، که شامل 
موضوعاتی مثل زاویه دید، ترکیب بندی، نورپردازی و مسائلی از این 

دست است.
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yرايانهاسباببازینیست
بازی وسرگرمی جز فرعی ترین کاربردهای رایانه ها است. رایانه ها رسانه 
پیشگام دنیای دیجیتال بوده و هستند. دنیایی که در آن حجم باالیی 
از اطالعات مثل افکار، نوشته ها و تصاویر تبدیل به محتوای الکترونیک 
شده است و فعالیت ها و ارتباطاتمان نیز از طریق همین رسانه دیجتال 

صورت می گیرد.

فصل نهم

فصل يازدهم

فصل سیزدهم

yدردنیایتجارتالكترونیكمراقبجیبخودباشید
بازارهای جدید ایجاد شده در فضای مجازی به شما کمک می کنند تا 
بتوانند در زمان کوتاه و بدون نیاز به مراجعه حضوری به مغازه ها معامله 
کنید. اما مهم ترین مشکلی که در این حوزه بروز کرده است. کالهبرداری 
الکترونیک است که ساالنه باعث متضرر شدن بسیاری از کاربران وب 

است.

yيكروزبدونموبايلزندگیكنید
حضور همیشگی رسانه، جایی برای خلوت باقی نگذاشته است. خلوتی 
که قرار بود فرصتی برای آرامش و تأمل و تفکر انسان در احواالت خودش 
به وجدان و فطرتش  تنهایی شخصی خود  باشد. مجالی که فرد در 
مراجعه کند و به مرور و قضاوت درباره افکار و رفتارش بپردازد. برای در 
امان ماندن از این آسیب ها سعی کنید یک روز در ماه را به زندگی بدون 

تلفن همراه خود اختصاص دهید.

yبهتبلیغاتپنهاندقتكنید
در این گونه از تبلیغات آگهی دهندگان، پیام خود را در ضمن یک فرصت 
یا فعالیت غیر تبلیغاتی به اطالع مخاطبان می رسانند به نحوی که اکثر 

مخاطبان تبلیغی بودن پیام را متوجه نمی شوند.

فصل دهم

فصل دوازدهم

فصل هشتم

yاضافهبارممنوع
به یاد داشته باشید شما وقت محدودی برای استفاده از رسانه ها دارید، و 
قرار نیست حجم باالی اطالعات موجود در یک رسانه یا جذابیت های آن 
باعث شود به طرز نامعقولی از آن رسانه استفاده کنید. تنها با اتخاذ یک 
رژیم مناسب مصرف رسانه ای درباره شبکه های اجتماعی و دیگر رسانه ها 
است که می توانیم اطالعات مفید و کاربردی را آن هم بدون اضطراب 

اطالعاتی دریافت کنیم.

yدوبرابرمسئولهستید
اگر بتوانید پیام درست و مناسب را از طریق رسانه ها به دیگران برسانید 
و با این کار در جهت گسترش انسانیت و معنویت گامی بردارید و این 

کار را نکنید، دو برابر مسئول هستید.
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فصل چهاردهم yدورزدنممنوع

برای در امان ماندن از خطرات احتمالی رسانه ها قوانین متعددی وضع 
شده است. و ممکن است شما به برخی از این قوانین اعتراض داشته 
باشید و آن را ناکارآمد بدانید، اما راه حل اعتراض الزاما دور زدن قانون 
نیست، با این کار خود را در معرض اتهام و پیگیری قانونی قرار می دهید 

و هم در برابر خطرات احتمالی رسانه ها مصونیت ندارید.

بازی ويدئويی 

پولبدهتاقدرشرابدانیyفصل پانزدهم
بازی های رایانه ای یا ویدیویی نوعی از رسانه های تعاملی هستند، که 
توسط یک دستگاه الکترونیکی مجهز به پردازشگر انجام می شوند. تعداد 
مخاطبان بازی های رایانه ای در سال های گذشته افزایش چشم گیری 
موجود  پرطرفدارترین سرگرمی های  از  یکی  به  بازی ها  این  و  داشته 

تبدیل شده اند.
جدی گرفتن قانون کپی رایت هم به نفع تولیدکنندگان داخلی بازی های 
رایانه ای است و انگیزه آن ها برای ساخت بازی های با کیفیت تر را بیشتر 
می کند و هم باعث می شود قدر وقت و پول و سرگرم شدنمان را بدانیم.


