
5فصل رسانه و سبک زندگی

مخاطب  توّجه  برای جلب  فنونی  چه   از   

استفاده شده است؟ 

 چه کسی این پیام را تولید کرده است؟ 

 چرا این پیام فرستاده شده است؟

 چطور افراد مختلف این پیام را متفاوت 

درک می کنند؟ 

 چه سبک زندگی، ارزش ها و نظریاتی در 

این پیام ارائه شده یا از آن حذف شده است؟ 
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15درس
هر چیز که در جستن آنی، آنی

در فصل سوم آموختیم که رسانه ها طبق ارزش ها ودیدگاه های خود به تولید پیام می پردازند و از 
این طریق سعی می کنند تا افکار و باورهای مخاطبان را تغییر دهند. عالوه بر این رسانه ها سعی می کنند 
تا الگوهای رفتاری به خصوصی را تبلیغ و ترویج کنند. به نظرتان در تصویر باال چه چیزی ترویج 

می شود؟

فرض کنید می خواهید در گروه یک فیلمنامه بنویسید.
 موضوع فیلمتان چیست؟ 

 نام شخصیت اصلی فیلمتان را چه می گذارید؟ 
 او را چند ساله، از چه شهر و کشوری، شهری یا روستایی، ثروتمند یا فقیر انتخاب می کنید؟

فّعالیت گروهی
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 پوشش، تغذیه، اسباب و اثاثیه و چینش محل زندگی او را چگونه در نظر می گیرید؟
 سرگرمی ها و تفریحات او چیست؟

 او را با چه ارزش ها و اعتقاداتی توصیف می کنید؟
 پاسخ های خود را با سایر گروه ها مقایسه کنید. شخصیت ساخته و پرداخته شده توسط گروه 

شما با شخصیت دیگر گروه ها چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد؟
 این شباهت ها و تفاوت ها از کجا ناشی شده است؟   

روزمره  رفتارهای  آنها  مبنای  بر  و  می کنند  انتخاب  را  الگو هایی  خود  روزمرٔه  زندگی  در  افراد 
همچون نوع و چگونگی غذا خوردن، پوشش و آرایش ظاهری، تفریح و سرگرمی و … را سازمان 
برای  زندگی خاصی  شما سبک  باال  فّعالیت  در  است.  فرد  زندگی  از سبک  ابعادی  اینها  می دهند 
شخصیت اصلی فیلمتان در نظر گرفته اید. اگر فیلمنامٔه شما مراحل تصویب و تولید را طی کند، سبک 
زندگی مّد نظر شما را به دیگران عرضه می کند. دیگرانی که برای شما برنامه سازی می کنند چه سبک 
زندگی ای را به شما ارائه می کنند؟ در زیر مثال هایی از برخی ابعاد سبک زندگی را با هم مرور می کنیم 

که در رسانه ها بازنمایی می شود:

پوشش و آرایش
فکر می کنید شلوار جین در دنیا چگونه مد شد؟  فیلم های عامه پسند امریکایی در دهٔه 60 و 70 
میالدی بیننده های زیادی در سراسر دنیا داشت. موضوع هیچ کدام از آن فیلم ها هم شلوار جین 
نبود اما شخصیت های اصلی شلوار جین می پوشیدند و همین مسئله به گسترش استفاده از این نوع 

کمک  دنیا   سراسر  در  پوشش 
از  یکی  آرایش  و  پوشش  کرد. 
که  است  زندگی  سبک  ابعاد 
رسانه ها ترویج می کنند. داستان 
مصّور صفحٔه بعد چه ابعادی از 

سبک زندگی را ترویج می کند؟
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دارای  و  پذیرفته می شود  افراد جامعه،  از  بخشی  توسط  که  فرهنگی ای است  الگوهای  »ُمد«ها 
یک دورٔه زمانی نسبتاً کوتاه  است و سپس فراموش می شود. اکنون فیلم »مد« را ببینید. سپس دربارٔه 

پرسش های زیر گفت وگو کنید.
 چرا برخی افراد در سبک پوشش و آرایش خود به دنبال مد می روند؟

 آفرینندگان و سازندگان مد چه کسانی هستند؟ 
 مثال هایی از نقش رسانه ها در ترویج مدگرایی را در کالس مطرح کنید.

گفت و گوی کالسی
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 بسیاری از ابعاد سبک زندگی، ذیل مصرف تعریف می شود و تنها پوشش و آرایش را شامل 
نمی شود. محتوای پیرابند)کادر( زیر نظریات متفاوتی دربارٔه تأثیر رسانه در »الگوی مصرف« مطرح 
با گفت وگوی گروهی  و  انتخاب،  نظر را  تقسیم شوید. هر گروه یک  به دو گروه  می کند. در کالس 

بیشترین دالیل را برای دفاع از آن نظر فهرست کنید.
 سپس نمایندٔه هر گروه به شیؤه »محاکم قضایی« مانند یک وکیل مدافع با ذکر دالیل از آن نظر 

دفاع کند. نمایندٔه گروه دیگر مانند دادستان، دالیل گروه خود را در رد آن نظر بیان کند.
 کدام دیدگاه بیشتر قابل دفاع بود؟ چرا؟

 آیا می توان به غیر از این دو دیدگاه، دیدگاه  دیگری داشت؟

پیوند های  رسانه،  می گیرند.  قرار  رسانه ها  تأثیر  تحت  مستقیم  به طور  و  به آسانی  مردم 
جامعه سّنتی را تضعیف، و افراد را در مقابل تبلیغات تجاری، سیاسی، فرهنگی آسیب پذیر 
می کند. اثر تبلیغات از این لحاظ مهم است که در خالل آنها راه و روش های مخصوصی 
جامعه  افراد  همٔه  به  و …   سرگرمی  کردن،  خرید  غذا خوردن،  پوشیدن،  لباس  برای  را 
روش های  با  تبلیغات  می کند.  تبدیل  عمومی  فرهنگ  به  را  روش ها  آن  و  می دهد  انتقال 
مستقیم و غیرمستقیم موجب ترویج فرهنگ مصرف زدگی و تجمل گرایی می شود. رسانه ها 
برای افزایش تأثیرگذاری تبلیغات از تصاویر رنگ و لعاب  دار و موقعیت های اغراق     شده 
گران قیمت،  اتومبیل های  تجّمالتی،  لوازم خانگی  با  بزرگ  )خانه های  استفاده    می کنند 
ذهن  در  را  مطلوب  و  آرمانی  زندگی  از  تصویری  روش،  این  با   .)  … و  زیبا  چهره های 
مخاطبان ایجاد می کنند که تنها در مناطق مرفه نشین شهرهای بزرگ می توان مشابهش را 
پیدا کرد و چنین القا می کنند که برای رسیدن به خوشبختی راهی جز مصرف کاال و استفاده 

از نام های تجاری مشهور )برندها( وجود ندارد. 
برخی از صاحب نظران معتقداند که مخاطبان در برابر رسانه، همواره فّعاالنه و هدفمند 
عمل می کنند. مردم دربارٔه چگونگی استفاده از رسانه ها تصمیمات فّعال تری می گیرند و در 
تغییر  تنها عامل  به شمار می روند. رسانه  انتخابگر  و  استفاده کننده  بهره   برنده،  مقابل، رسانه 

فّعالیت گروهی



115

رسانه و سبک زندگی

سبک زندگی محسوب نمی شود بلکه عواملی دیگر هم در این امر اثرگذار است؛ به طور مثال 
اگر برای یک فرد ساکن در مناطق سردسیر ساعت ها تبلیغات تجاری انواع نوشیدنی های سرد 

را نشان دهید، فکر می کنید آیا برای استفاده از آن ترغیب شود؟ 

 برای بهبود کسانی که »تومور مصرف« دارند. چه پیشنهادهایی دارید؟
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عکس و مکث!
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یک فیلم، مجموعٔه تلویزیونی )سریال( یا تبلیغ تلویزیونی را انتخاب کنید و بازنمایی سبک زندگی 
را در آن برنامه تحلیل کنید. نتیجٔه کار خود را جلسه بعد در کالس ارائه کنید. در تحلیل خود موارد 

زیر را مورد توّجه قرار دهید:
 پوشش )لباس، زیور آالت(

 طرز آرایش و پیرایش ظاهر )آرایش مو و چهره و ...(
 نوع و چگونگی غذا خوردن

 نوع و میزان خرید کردن
 تفریح و سرگرمی و چگونگی گذران اوقات فراغت

 منزل، اسباب و اثاثیه و تزیینات آن
 خودروی سواری )اتومبیل(

 روابط افراد )خانوادگی، خویشاوندی، شغلی(
 نقش شخصی و اجتماعی افراد

 ارزش ها )مادی گرایی و معنویت گرایی، درآمد و چگونگی کسب آن، خوشبختی و سعادت و … (
 آداب و رسوم 

 نمادهای محلی، مّلی  و فرامّلی

فّعالیت در خانه
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16درس
زندگی به سبک رسانه

در بخش »فّعالیت در خانه« درس قبل از شما خواسته شد یک فیلم، مجموعٔه تلویزیونی )سریال( یا 
تبلیغ تلویزیونی را انتخاب کنید و بازنمایی سبک زندگی را در آن برنامه تحلیل و نتیجٔه کار خود را در 
این جلسه در کالس ارائه کنید. قرار بر این بود که در تحلیل خود موارد زیر را موردتوّجه قرار دهید:

 پوشش )لباس، زیور آالت(
 طرز آرایش و پیرایش ظاهر )آرایش مو و چهره و ...(

 نوع و نحؤه غذا خوردن
 نوع و میزان خرید کردن

 تفریح و سرگرمی و چگونگی گذران اوقات فراغت

ز دســت دیــده و دل هــر دو فریــاد
کــه هرچه دیــده بینــد دل کند یاد
بســازم خنجــری نیشــش ز فــوالد
ــا دل گــردد آزاد ــر دیــده ت زنــم ب
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 منزل، اسباب و اثاثیه و تزیینات آن
 خودروی سواری )اتومبیل(

 روابط افراد )خانوادگی، خویشاوندی، شغلی(
 نقش شخصی و اجتماعی افراد

و  درآمد  معنویت گرایی،  و  )مادی گرایی  ارزش ها   
چگونگی کسب آن، خوشبختی و سعادت و … (

 آداب و رسوم 
 نمادهای محلی، مّلی  و فرامّلی

اکنون با نمونه هایی که یافته اید درس را ادامه می دهیم.

 هر یک از شما نمونٔه انتخابی خود و تحلیل آن را به کالس ارائه کند.
 دانش آموزان دیگر، درستی توضیحات شما را بررسی و تأیید یا اصالح کنند.

 در مجموع در نمونه های انتخابی دانش آموزان چه موارد مشابهی از بازنمایی ابعاد سبک زندگی 
ارائه شده است؟

 آیا این بازنمایی ها هدف خاصی را دنبال می کند؟ چرا آری، چرا نه؟

گفت و گوی کالسی

عکس و مکث!
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 زندگی به نمایش درآمده در برنامه های تلویزیون )شبکه های داخلی یا خارجی( را با زندگی واقعی 
خود مقایسه کنید. در ستون اّول جدول زیر بنویسید همساالن شما چگونه در برنامه های تلویزیونی به 

تصویر کشیده می شوند و در ستون دوم از زندگی واقعی خود بنویسید. 

زندگی واقعی شماتصویر همساالن شما در برنامه های تلویزیونی

هر شب تکلیف مدرسه.تکلیف مدرسه وجود ندارد.

 سعی کنید برای انتقال یکی از موضوعات سبک زندگی به دیگران با استفاده از فنون اقناع و 
بازنمایی نمونه ای تولید کنید. به طور گروهی نیز می توانید این فّعالیت را انجام دهید.

فّعالیت در خانه
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17درس
بازی  زندگی است

بازی، سرگرمی و چگونگی گذران اوقات فراغت، همانند پوشش، نوع و چگونگی غذا خوردن، 
نوع و میزان خرید کردن  و سایر مواردی که در درس قبل مورد بررسی قرار دادید، نشان دهندٔه سبک 
به سراغ رسانه ها  تفریح  و  فراغت  اوقات  پرکردن  برای  از مخاطبان رسانه ها  بسیاری  زندگی است. 
نشان می دهد  ارقام  و  آمار  باشید.  این گروه  نیز جزو  می روند و خود را سرگرم می کنند. شاید شما 
جذاب ترین رسانه ها برای همساالن شما تلویزیون، تلفن همراه و بازی های ویدئویی )رایانه ای، موبایلی 
و … ( است. آیا به بازی های ویدئویی به عنوان یک رسانه و انتقال دهندٔه پیام با همٔه ویژگی هایی که 

دربارٔه آن تا به حال یادگرفته اید، نگاه کرده اید؟
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تریلر بازی Pes 2017 را به دقت ببینید.
 چقدر از وقت خود را صرف بازی های ویدئویی می کنید؟

 از این بازی ها تا به حال چه آموخته اید؟
و  فضا  تشریح  با  و  کنید  انتخاب  دارید  آشنایی  آن  با  همگی  که  را  جذابی  بازی های  از  یکی   
محیِط مهندسی شدٔه بازی و اینکه با چه تغییراتی می توانست فضا و پیام بازی تغییر کند، آن بازی را 
رمزگشایی کنید. مثل یک مخاطب فّعال، اهداف آشکار و پنهان تولیدکنندگان آن بازی را تحلیل کنید. 

تحلیل اّولیه بازی های ویدئویی )رایانه ای، در تلفن همراه و… (

ارزش ها، قواعد، منابع

شما در این بازی برای چه چیزی یا چه کاری امتیاز و تشویق دریافت می کنید؟
جوایز و امتیازات بازی چیست و چگونه به شما تعّلق می گیرد؟

طیف بندی دوست و دشمن در بازی چگونه است؟
در این بازی از شما چه انتظاراتی می رود؟

چه اجازه هایی به شما داده می شود و شما از چه کارهایی بازداشته می شوید؟
دانش،  لباس،  طال،  قطعه های  شهرت،  )قدرت،  است؟  کدام  بازی  ارزشمند  چیزهای 
سرزمین، سالح و… ( یعنی شما دارید بر سر چه چیزی تالش می کنید و در نهایت پس از 

این بازی چه چیزی به شما می رسد؟
با پیدا و فهرست کردن این قواعد می توانید ارزش هایی را که بازی قصد انتقال آن را دارد، 

حدس بزنید.

چه عناصری )ارزش ها، قواعد و منابع( در ابتدای بازی به شما داده شده است و کدام اکتشاف
یک را باید هنگام بازی کشف کنید؟

هدف بازی

آیا لّذت بازی بیشتر در رسیدن به یک نقطه نهایی است )مثل تمام شدن وقت یا رسیدن به 
بیشترین امتیاز( یا دربارٔه لّذت بردن از روند انجام بازی است؟

اگر بازی از نوع اّول باشد، شما پس از شروع هر مرحله نمی توانید از آن دست بکشید 
ولی اگر از نوع دوم باشد مثل جورچین یا رانندگی در فضای شهری، به راحتی می توانید 
آن را کنار بگذارید. شاید به همین دلیل است که بیشتر سازندگان بازی ها از نوع اّول 

استفاده می کنند.

گفت و گوی کالسی
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شرکت تولیدکننده و 
سرمایه گذاران

ارزش ها و شعارهایی که این شرکت به روشنی از آنها یاد یا حمایت می کند، کدام  است؟
حامیان مالی یا سرمایه  گذاران این بازی چه افراد یا مجموعه  هایی هستند؟

چه مرحله ها و چالش هایی به این بازی شکل می دهد؟روند بازی

تعامل

تعامل  در  می کنید(  هدایت  آن را  شما  که  )شخصیتی  آواتار  با  می توانید  راه هایی  چه  از 
باشید؟

در چه قسمت های بازی، آواتار توسط خود رایانه هدایت می شود؟
از چه راه هایی، افراد دیگری که در بازی حضور دارند می توانند آواتار را هدایت کنند؟

همبازی ها )شریکان و 
رقیبان(

گستره و حیطٔه بازی، چقدر وسعت دارد؟ )آیا بازی فردی است یا گروهی؟ اگر گروهی 
است، آیا محدودیتی در رقیبان و همبازی ها هست یا هر کسی از هر جای دنیا می تواند 

شریک یا رقیب شما شود؟ امکان گروه سازی و کارگروهی چقدر وجود دارد؟(

زنجیره خیال و واقعیت

واقعیت  از  دور  یا  واقعیت  به  شبیه  بازی  فضای  )چقدر  است؟  بازی»واقع نما«  چقدر 
است؟(

با  )تنظیمات، شخصیت هایی  کدام  است؟  کرده است،  تخّیلی  را  بازی  این  که  عناصری 
قدرت خارق العاده و … (

چه عناصری باعث شده است این بازی واقعی به نظر برسد؟ )گرافیک، صدا و … (

تکرارپذیری و 
همزادپنداری

و  واقعی  زندگی  در  شبیه سازی  و  تکرار  امکان  بازی،  شخصیت های  و  شرایط  چقدر 
فضای عادی زندگی روزمرٔه بازیگر را دارد؟

دنیای زندگی شخصی  بازی را در  دنیای  تمایل دارد که فضا و  بازیگر عالقه و  چقدر 
خود، اجرا کند؟

چقدر بازی، آموزش اجتماعی و یادگیری برای زندگی عادی مخاطب دارد؟

فرامتن )فرهنگ، بستر(

این بازی در موقعیت های مختلف زمانی و مکانی )کشورها یا فرهنگ های مختلف(، آیا 
یکسان فهمیده و ارزیابی می شود یا متفاوت؟

این بازی به فرهنگ، مّلیت، قومیت، دین، زبان، شغل، جنسیت یا قشر خاصی به طور 
ویژه احترام گذاشته یا مورد اهانت قرار داده است؟

 براساس تحلیلی که از یک بازی انجام دادید بگویید آیا بازی ها نیز ارزش ها و سبک زندگی 
خاصی را به شما انتقال می دهند؟ چرا آری، چرا خیر؟
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 برای تحلیل بسیاری از بازی های ویدئویی می توانید از جدول صفحٔه 122 و123 کمک بگیرید. 
این جدول به شما کمک می کند تا بازی ها را طبقه بندی و تحلیل کنید. 

فیلم »بازی کن فینالیست« را مشاهده کنید.

یکی دیگر از بازی های ویدئویی را که در خانه بازی می کنید با جدول این درس بررسی، و نتیجه را 
جلسٔه بعد به معّلم محترم خود ارائه کنید.

عکس و مکث!

فّعالیت در خانه
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18درس
ستاره ها

رسانه ها به دنبال این هستند که ارزش ها و سبک زندگی خاصی را به مخاطبان منتقل کنند؛ اّما 
تأثیرگذاری رسانه ها بر فرهنگ و سبک زندگی به همین جا پایان نمی پذیرد.

 نام ده شخصیت را که به آنها عالقه دارید و آنها را الگوی زندگی خود می دانید، بنویسید.
...............................................................................................................................

....................................................................................................................................

 در کالس نام آنها را بخوانید. نام چه شخصیت هایی بیشتر تکرار شده است؟
 چه تعدادی از این اشخاص به واسطٔه رسانه ها مشهور شده اند؟ 

گفت و گوی کالسی
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یا  یکی دیگر از راه های اثرگذاری رسانه ها بر سبک زندگی، الگوسازی از طریق افراد مشهور 
ستاره ها است. آنها چهره های مشهوری هستند که به واسطٔه رسانه ها محبوبیت پیدا کرده اند و هر اّتفاق 
و خبر جزئی از زندگی آنها در رسانه های مختلف بازتاب داده می شود. تأثیر ستاره ها بین مردم تنها 
به حوزٔه تخصصی خودشان محدود نمی شود و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی 
مطرح می شوند که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف نیز به مخاطبان خود به خصوص 
نسل جوان الگو می دهند. البّته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه ای برخی از این چهره ها 
و   اقتصادی  فسادهای  اخالقی،  دچار مشکالت  این چهره ها  از  برخی  است  ممکن  است.  متفاوت 
مسائلی از این دست باشند؛ اما رسانه ها به دلیل منافع خود با نادیده گرفتن یا بی اهّمیت جلوه دادن این 

مسائل از کنار آنها می گذرند و هم چنان آنها را الگو معّرفی می کنند. 

لیونل مسی، فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گران ترین ورزشکاران جهان، که در ستاره بودن 
او در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست  به همراه پدرش از طریق شرکت های جعلی در اروگوئه و کشور 

کوچک بلیز در امریکای مرکزی 4/7 میلیون دالر فرار مالیاتی داشته اند.
پس از جام جهانی 1۹۹0 در پایان یک مسابقه لیگ ایتالیا اعالم شد آثار استفاده از کوکائین در 
بدن مارادونا یافت شده است. فیفا او را 1۵ ماه از شرکت در رقابت های فوتبال محروم کرد مارادونا 
که ظاهرًا به بوئنوس آیرس پناه برده بود در خانٔه خود مورد هجوم پلیس آرژانتین واقع، و باز اعالم 
می شود در خانه اش مقدار زیادی مواد مخدر کشف شده  است. البّته ذهنتان فقط بر چهره های ورزشی 
متمرکز نشود. فکر می کنید به جای عالمت سؤال تصویر بعدی، چهرٔه چه کسانی را می توان قرار داد؟ 
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نام شخصیت هایی، که شما و هم کالسی هایتان در  به  بار دیگر  یک 
کدام  نظر شما  به  کنید.  دّقت  کردید،  مطرح  بخش گفت وگوی کالسی 
زندگی  عرصه های  همٔه  برای  مناسبی  الگوهای  می توانند  آنها  از  یک 

باشند؟

اعضای جدید خانواده
به  ابزارهای رسانه ای  نیست. ورود  پیام های رسانه ای منحصر  به  بر سبک زندگی  تأثیر رسانه ها 
زندگی روزمره نیز موجب تغییر سبک زندگی شده است؛ برای مثال ورود تلویزیون به خانه و پخش 
برنامه تا ساعات پایانی شب به تغییر ساعت خواب و بیداری بسیاری از خانواده ها منجر شده است. 
همچنین استفاده از تلویزیون و بعدها رایانه، اینترنت و تلفن همراه در خانه ها به کاهش میزان تعامل 
امروز،  دورهمی های  و  میهمانی ها  از  بسیاری  در  است.  شده  منجر  خانواده  اعضای  بین  رودررو 
اّولین و مهم ترین پرسش میهمانان رمز »وای فای« است و هرکسی جسمش در جمع، ولی حواسش 

و  همراه  تلفن  تلفن همراهش است! گسترش  در 
اینکه صلٔه  اجتماعی مجازی در عین  شبکه های 
ارحام حضوری را کاهش داده، موجب افزایش 
احوالپرسی های  و  حال  و  دور  راه  از  ارتباطات 

تلفنی و مجازی شده است.
مکان،  هر  در  تفریح  امکان  رسانه های جدید 
همین  و  کرده اند  فراهم  را  به تنهایی  و  زمان 
حالت  از  ما  تفریحات  است  شده  موجب  مسئله 
دسته جمعی و فیزیکی و پرجنب وجوش به صورت 
فردگرایانه، مجازی و ساکن )بازی های ویدئویی، 

تماشای تلویزیون، وبگردی و … ( دنبال شود.
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 چه مثال های دیگری را می توانید به متن باال اضافه کنید؟
 به نظر شما کدام تأثیرات، مثبت و کدام منفی است؟ چرا؟

فیلم دربارٔه  این  فیلم چیست؟  این  از محتوای  تحلیل شما  ببینید.  را  »تنهایی رسانه ای«  فیلم   
سبک زندگی چه پیام هایی دارد؟

گفت و گوی کالسی

عکس و مکث!
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در دروس گذشته به طور مستقیم به اینترنت نپرداختیم. در درس آینده به آن اشاره هایی خواهیم 
کرد. مقایسه نسل های مختلف وب در جدول زیر آمده است:

ویژگی 
هوشمندیتعاملتبادل اّطالعاتنسل                       

XX҉وب1 )وب نخستیِن یک طرفه(

X҉҉وب2 )وب تعاملی دوسویه(

҉҉҉وب3 )وب هوشمنِد چندوجهی(

کمی دربارٔه ویژگی ها و تفاوت های سه نسل وب و تأثیراتی که ظهور اینترنت بر سبک زندگی 
افراد داشته است پژوهش کنید. نتیجٔه آن را جلسٔه بعد در گفت وگوهای کالسی استفاده کنید.

فّعالیت در خانه
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19درس
زندگی دوم

در دنیای ارتباطات هیچ چیز هیجان انگیزتر از این نیست که از طریق رایانه یا تلفن همراه هوشمند 
پیامی را تولید کنید و در همان لحظه در سراسر جهان بیش از یک میلیارد مخاطب داشته باشید! این 
رؤیای انسان هایی بود که در دهه های پایانی قرن بیستم زندگی می کردند. امروزه فّناوری های ارتباطی 
به رؤیاهای انسان قرن بیستمی رنگ واقعیت داده اند. با تحّولی سریع، رسانه ها ظرفیت هایی جدید یافته  

و مرزهای جغرافیایی را حذف کرده اند. یکی از این تحوالت ظهور اینترنت است. 
با ظهور اینترنت، دنیای جدیدی پدیدار شد که آن را فضای مجازی نامیدند؛ اّما این فضا چندان 
هم مجازی نیست؛ چون به بخشی واقعی، اصلی و جدی از زندگی تبدیل شده است. چیزی که امروز 
به عنوان فضای مجازی معروف شده در اصل واقعیت است. بسیاری از ما در طول روز ساعت هایی 
از عمر خود را در این فضا زندگی می کنیم؛ لذا عّده ای ترجیح می دهند آن را زندگی دوم بنامند که 

خیلی از قواعد زندگی اّول را تحت تأثیر خود قرار داده است.
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دّقت،  اّطالعات،  ذخیرٔه  بسیار  حجم  دسترسی،  سرعت،  ویژگی های  با  ارتباطی  فّناوری های   
افزایش توان انتخاب، تعامل، درگیرکردن همزمان چند حس و انجام دادن همزمان چند کار، توان غلبه 
بر چهار محدودیت را برای انسان مهیا کرده اند. دربارٔه مفهوم و مثال غلبه بر این چهار محدودیت 

گفت وگو کنید.
زمان  ،   مکان  ،   زبان  ،   امکان

تلفن همراه
مطالعٔه تاریخچٔه پدیدآمدن فناوری های مختلف نشان می دهد که با بروز و ظهور هر رسانه جدید 
نیست.  امر مستثنی  این  از  هم  تلفن همراه  که  دربرگرفته است  را  بشر  و هراس ها  امیدها  از  موجی 
برخی از پژوهشگران حوزٔه تلفن همراه به صراحت از فرهنگی جدید به نام »فرهنگ تلفن همراه« یا 
شکل گیری »نسل انگشت شست« یاد می کنند؛ این بدان معناست که نوجوانان در همه جا، همواره 
دستشان روی صفحه کلید تلفن همراه شان است و در حال فرستادن و یا دریافت پیامی جدید هستند. 

آیا شما هم این گونه هستید؟

گفت و گوی کالسی
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 تأثیرات مثبت و منفی تلفن همراه بر زندگی افراد چیست؟
 شما از کدام امکانات تلفن همراه استفاده می کنید؟

 استفاده از این امکانات چه مزایا و معایبی دارد؟
 تلفن همراه در طول روز چه مقدار از وقت شما را به خود اختصاص می دهد؟

فیلم »تلفن همراه و زندگی امروز« را ببینید.
 نظر شما در مورد تأثیراتی که تلفن همراه در جامعٔه ما گذاشته است، چیست؟

گفت و گوی کالسی
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1ـ اّطالعات، عکس ها و فیلم های خصوصی خود 
را در تلفن همراه نگهداری نکنیم؛ چرا که با گم شدن 
اّطالعات  این  بلوتوث  طریق  از  حّتی  یا  همراه  تلفن 
به راحتی قابل سرقت است. برخی ابزارها مانند گوگل 
پیام هایمان  به آسانی اّطالعات، فهرست تماس و  پالس 
را بدون توّجه ما از روی تلفن همراه به سرورهای خود 

منتقل می کنند و برای اهداف خود به کار می گیرند.
که  حالتی  در  حّتی  همراه  تلفن  ضبط  سامانه  2ـ 
و  فّعال شود  می تواند  است،  ظاهر خاموش  به  دستگاه 
همانند یک میکروفن عمل کند؛ لذا آگاه و مراقب باشیم 

که دیگران به حریم خصوصی ما دست نیابند.
3ـ هرگز بلوتوث خود را در مکان های عمومی باز نگذاریم. افراد سودجو بدون کسب اجازه و 

اطاّلع ما می توانند تلفن همراهمان را هک کنند.
4ـ استفاده از وای فای های عمومی، امکان دزدی اّطالعات تلفن همراه ما را صدچندان می کند؛ 

لذا در حد امکان از وای فای خصوصی و امن استفاده کنیم.
ما  می کند.  تلف  را  وقتمان  که  هستیم  تجاری  تبلیغات  معرض  در  همراه  تلفن  با  کار  هنگام  ۵  ـ 

می توانیم به اپراتور خود اعالم کنیم که دیگر چنین پیام هایی برایمان فرستاده نشود.
6ـ متن هایی را که از افراد ناشناس دریافت می کنید، نادیده بگیرید. از فرستادن شماره تلفن خود 
به صورت برخط آنالین پرهیز کنید. هرگز اّطالعات شخصی یا مالی خود را در پاسخ به پیامکی ارائه 

ندهید.
7ـ پیامک هایی که اغلب وعده هدایای رایگان می دهند یا از شما می خواهند که اّطالعات کاربری 
خود را تأیید کنید تا از این طریق اّطالعات شخصی شما آشکار شود، هرزنامه نامیده می شود. این 

پیامک ها می تواند به شارژ هزینه های ناخواسته در صورت حساب تلفن همراه شما منجر شود. 

توصیه هایی دربارۀ استفاده از تلفن همراه

بیشتر بدانید
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8  ـ شرکت های قانونی، اّطالعاتی مانند شماره  حساب ها یا کلمات عبور را از طریق پست الکترونیکی 
یا متن درخواست نمی کنند؛ براین اساس به لینک هایی که در پیامک می آید پاسخ ندهید و روی آنها 
نیز کلیک نکنید. لینک ها می توانند بدافزاری را نصب کنند و شما را به سمت سایت های کالهبرداری 

ببرند که اّطالعات شما را به بدزدند.
 www.cyberpolice.ir نشانی  به  فتا  پلیس  تارنمای  به بخش آموزش  بیشتر  اّطالعات  برای  9ـ 

مراجعه کنید. مطمئن باشید به مقاالت خوبی دست می یابید.
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شبکه های اجتماعی

فیلم »شبکه های اجتماعی« را ببینید و دربارٔه پرسش های زیر با یکدیگر گفت وکنید:
متوّجه  چگونه  چیست؟  مختلف  کشورهای  در  اجتماعی  شبکه های  شباهت های  و  تفاوت ها   

تفاوت ها و شباهت ها شده اید؟
 استفاده از شبکه اجتماعی بومی چه فایده ها و زیان هایی دارد؟

 شما عضو کدام شبکٔه اجتماعی ایرانی هستید؟
 نظر خود را با ذکر مثال و دلیل دربارٔه این جمالت بیان کنید: 

 »شبکه های اجتماعی فرهنگ خاص خود را دارند.«
 » شبکه های اجتماعی می توانند بر فرهنگ مردم تأثیر بگذارند.«

 عضویت در شبکه های اجتماعی چه تغییراتی در سبک زندگی شما و خانواده تان ایجاد کرده 
است؟

سعادتمندتری  و  بهتر  انسان های  ما  از  می توانند  اخیر  فناوری های  و  مجازی  شبکه های  آیا   
بسازند؟ چرا؟ چگونه؟

گفت و گوی کالسی
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متناسب با امکانات در دسترس، یکی از فّعالیت های زیر را انتخاب کنید و انجام دهید.  
 در یکی از شبکه های اجتماعی ایرانی عضو شوید. تجربٔه حضور خود را در آن شبکه، هفتٔه 

آینده با دیگران به اشتراک بگذارید.
 از خانواده تان دربارٔه چگونگی وقت گذاری در شبکه های اجتماعی بپرسید. میزان وقت گذاری 
خانواده تان در شبکه های اجتماعی چقدر است؟ پیشنهادهای اعضای خانواده خود را برای استفادٔه 

بهینه از شبکه های اجتماعی گردآوری کنید و به کالس گزارش دهید.
 با مراجعه به منابع معتبر مانند اشخاص، کتاب ها، گزارش ها، سایت ها و … حداقل پنج نکته را 

بنویسید که برای حضور در شبکه های اجتماعی باید رعایت کرد و به کالس گزارش دهید.

عکس و مکث!

فّعالیت در خانه
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رسانه و سبک زندگی

 این روزها رسم شده خانم ها غذا که درست می کنن، 
اّول عکسشو می زارن تو اینستاگرام

بعد اجازه می دن بقیه بخورن.

 در شهر جماعتی رادیدم که حیران و سرگشته به این طرف و آن طرف می رفتند 
پرسیدم: این چه حالت است؟ 

گفتند: به دنبال »پوکمون« می گردیم

شما چه موارد دیگری شنیده اید؟ ارتباط این لطیفه ها با ارزش ها و سبک زندگی چیست؟

یک بار دیگر صفحٔه عنوانی فصل پنجم را مشاهده کنید. قرار بود در این فصل شما 
تحلیل تولیدات رسانه ای با یکی از سؤاالت کلیدی سواد رسانه ای را تمرین کنید؛ همان 
سؤالی که با رنگ قرمز مشّخص شده است. اگر با مطالعٔه متون و فّعالیت های این فصل 
ارائه  پیام ها  در  که  را  نظریاتی  و  ارزش ها  زندگی،  تشخیص سبک  »توانایی  تاحدودی 
شده یا از آن حذف شده است« کسب کرده اید در جهت هدف اصلی آن گام برداشته اید.

لطیفه های رسانه ای
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20درس
پنجگانۀ سواد رسانه ای )2(

پیام رسانه ای، پنج پرسش  با هر  بیان شد که مخاطب فّعال و خاّلق در رویارویی  در درس سوم 
کلیدی را مانند پنج گذرواژه یا نگهبان در ورودی درنظر می گیرد و با نگاهی دقیق و درکی عمیق، با آن 

روبه رو می شود. این پنج پرسش را که خاطرتان هست!
 از چه  فنونی برای جلب توّجه استفاده شده است؟ 

 چطور افراد مختلف این پیام را متفاوت درک می کنند؟ 
 چه کسی این پیام را تولید کرده است؟ 

 چرا این پیام فرستاده شده است؟ 
 چه سبک زندگی، ارزش ها و نظریاتی در این پیام ارائه شده و یا از آن حذف شده است؟ )محتوا/ پیام(
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رسانه و سبک زندگی

در آن درس از شما خواسته شد  بخشی از یک برنامٔه تلویزیونی را، که خودتان با توافق دبیر محترمتان 
ضبط کرده اید در کالس تماشا کنید و با پرسش های کلیدی ذکر شده آن را بررسی کنید. 

اکنون با استفاده از مطالبی که در فصول گذشته یادگرفتید، یک بار دیگر این فّعالیت را با استفاده 
از جدول زیر دربارٔه یک برنامه تلویزیونی ایرانی یا خارجی انجام دهید که از قبل توافق، و آن را در 

خانه مشاهده کرده اید.

برنامه منتخب کالس را با استفاده از پرسش ها و جدول زیر تحلیل و نقد کنید: 
 این برنامه کدام ساختار، قالب یا گونٔه ارائه پیام را از طریق تلویزیون دارد؟

 چه مفاهیم و موضوعاتی به شیؤه مستقیم و غیرمستقیم در این برنامه   منتقل شده است؟
 چه کسانی تولیدکنندٔه برنامه و فرستندٔه پیام هستند؟

 چه کسانی جامعٔه هدف یا استفاده کنندگان از این برنامه هستند؟ چرا این پیام فرستاده شده است؟
 چه سبک زندگی، ارزش ها و نظریاتی در این پیام ارائه شده یا از آن حذف شده است؟ آیا این پیام در 

هر فرهنگ، جامعه، زمان یا مکان دیگری، همین معانی آشکار و پنهان را دارد؟
 آیا در پاسخ به این پرسش ها از درس سوم تا کنون در شما تغییری ایجاد شده است؟ چرا آری، 

چرا خیر؟

گفت و گوی کالسی
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چه  تلویزیون  1ـ 
و  ساخـتار،قالب ها 

یا گونه هایی برای
ارائه پیام دارد؟

و  مفاهیـــــم  چـــه  2ـ 
شیـــوۀ  به  موضوعاتــی 
در  غیرمستقیم  و  مستقیم 
دل برنامه  ها منتقل می شود؟

کـــسی  3ـ چــه 
و  تولیـدکننـــده 
مالک پیام است؟

4ـ چه کسانی جامعۀ هدف یا
استفاده کنندگان از این برنامه 

هستند؟

هر  در  پیام  این  آیا  5ـ 
فرهنگ، جامعه، زمــان یا 
مکان دیگری، همین معانی 

آشکار و پنهان را دارد؟

 مستند
 گفت وگومحور 

)تاک شو(
 مجموعه 

تلویزیونی)سریال(
 فیلم سینمایی
 کمدی و طنز
 برنامٔه خبری

 آموزشی
 کودک و 

نوجوان
 مسابقه

 ورزشی
 موسیقی

 چه موضوعاتـــی از 
برنامه برداشت می شود؟

و  زیرمتن  متن،   
فرامتن برنامه چیست؟

در  فنی  چه جزئیات   
شده  رعایت  پیام  تولید 

است؟
اقناعی  فنون  چه  از   

استفاده کرده است؟
سبک  از  نوعی  چه   
زندگی ارائه شده است؟

 چه کسی آن را 
پخش می کند؟

 چه کسی آن را 
ساخته است؟

از  کــسی  چه   
)مالی  حمایت  آن 

و.…( می کند؟
کــس  چـــه   
دیگری از ساخت 
سود  آن  پخش  و 

می برد؟
رسـانـــه های   
چه  آن  در  دیگر 
یا سهــمی  نقــش 

دارند؟

 برای چه نوع مخاطبی 
جنس،  سن،  حسب  )بر 
 ، مـد آ ر د    ، ت تحصیــال
( ساخـــته و  شغل و … 

برنامه ریزی شده است؟
پــخش  زمانــی  چه   
با  زمـان  این  می شـود؟ 
چه نوع مخاطبی متناسب 

است؟
آن  دربارٔه  مخاطبان   

چگونه فکر می کنند؟

امکان  برنامه،  این  از   
چه  برداشت  و  ادراک 
ارزش هـــا و دیدگاه هــایی 

وجود دارد؟
حساســـیت  هایی  چه   

ممکن است ایجاد کند؟
برنامه  این  از  برداشت   
در فرهــنگ   های مختلف، 
مــــکان ها و زمــــان های 
متفاوت، چه تفاوتی می یابد؟

 چرا ما در استفاده از منابع وبگاه های 
علمی معتبر در تحریم بودیم؛ اّما در استفاده 
از شبکه های ماهواره ای در تحریم قرار داده 

نشدیم؟
 به نظر شما هدف از ایجاد شبکه های 

ماهواره ای پر شمار فارسی زبان چیست؟ 
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رسانه و سبک زندگی

 توصیه هایی دربارۀ استفاده از تلویزیون

امروزه در بیشتر خانه ها تلویزیون عنصر محوری و عضو اصلی خانواده است تا جایی که در حال 
حاضر در اغلب خانه ها وسائل به گونه ای چیده می شوند که رو به تلویزیون باشند! منظور ما از تلویزیون 
فقط یک جعبه یا صفحه نیست؛ بلکه مجموعه پیام هایی است که از شبکه های داخلی و خارجی  وارد 

خانه ها می شود.
1. برای تماشای تلویزیون برنامه داشته باشید.

2. با تلویزیون در تماس باشید؛ برای مثال اگر اشتباهی در برنامه ای رخ داد، سعی کنید نظر خود 
را به اّطالع تولیدکنندگان برنامه یا مسئوالن شبکه برسانید.

3. اگر برنامه ای شما را ناراحت کرد با والدین خود در این باره صحبت کنید.
4. در تماشای برنامه های تلویزیون مشکل پسند باشید و برنامه هایی خاص را برای تماشا انتخاب 

کنید.
۵. نکته سنجانه از تلویزیون استفاده کنید؛ به طور مثال هنگام تماشای تلویزیون روی شخصیت های 

اصلی داستان متمرکز شوید و اعتقادات و رفتارهای آنها را با خود و هنجار جامعه مقایسه کنید.
6. به تأثیر برنامه های تلویزیونی بر افکار و احساساتتان توجه کنید. بدانید که تبلیغات و پیام های 

بازرگانی قصد دارند شما را ترغیب کنند که کاالیی را مصرف کنید.
7. دکمٔه قرمز را فراموش نکنید. زمان صرف غذا و دور هم جمع شدن اعضای خانواده و زمان 

مطالعه، زمانی نیست که با تماشای تلویزیون از کیفیت آن کاسته شود.

بیشتر بدانید
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میزان »مصرف رسانه ای« خود را در طول هفته در جدول زیر بنویسید. ثبت بر اساس دقیقه باشد. 
نتیجه را جلسٔه بعد به کالس بیاورید.

رسانه                                              روزهای پایش

ّول
ز ا

رو

وم
ز د

رو
وم

ز س
رو

رم
چها

وز 
ر

جم
ز پن

رو

شم
ز ش

رو
فتم

ز ه
رو

جمع 

تلویزیون و ماهواره

رایانه )نابرخط/ آفالین(

اینترنت )با استفاده از رایانه(

تلفن همراه و نرم افزارهای ارتباطی آن

شبکه های اجتماعی

کتاب غیردرسی و غیر کمک آموزشی

نشریات )روزنامه ها و مجالت(

بازی های ویدئویی )با استفاده از  کنسول، تلفن همراه، 
رایانه و … (

جمع کل به دقیقه

تبدیل به ساعت

عکس و مکث!

فّعالیت در خانه


