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بخش  اول

تبیین جهت گیری ها و رویکردهای 
کالن برنامۀ درسی
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الف( تبیین ضرورت و منطق برنامة درسی تفکر و سواد رسانه ای

بار  ارزش یک  کتابی  »هر  که  کرده اند  نقل  ایرانی،  معروف  نویسنده  و  مورخ  بیهقی،  ابوالفضل  قول  از 
خواندن را دارد«. اگر ما بدون توجه به عنصر زمان این سخن را بپذیریم و سرمشق خود قرار دهیم، چه 
خواهد شد؟ به پدیده هایی چون، فناوری های ارتباطات و اطالعات، وفور رسانه ها و آوار اطالعات و پیام 
بیندیشید! شاید در دوران ضیق و کمبود اطالعات و رسانه، هر کتابی ارزش یک بار خواندن داشت؛ اما در 

عصر وفور باید با دقت و توجه به اعتبار و کیفیت، و بنا به نیاز و ضرورت دست به انتخاب بزنیم. 
ابزار و وسیلٔه این گزینش، به ویژه در حوزٔه پیام و خوراک های ذهنی، مجهز شدن به تفکر غربالی به جای 
تفکر اسفنجی است. در تفکر اسفنجی شما هر آنچه را از انواع پیام ها می خوانید، می بینید و می شنوید و 
سپس جذب می کنید. تفکر غربالی استعاره ای از تفکر نقادانه است؛ مهارتی که به ما می آموزد به »هر چه پیش 
آید خوش آید« نگوییم و هر اطالعات و پیامی را به درون ذهنمان راه ندهیم. پس بد نیست به عنوان انسانی 
دقیق، به خود و اطرافمان نگاهی بیندازیم تا دریابیم امروز وضعیت فضای رسانه ای دور و بر ما چگونه است 

و چرا به سواد رسانه ای نیاز داریم.
رسانه در زندگی ما از لحظات تنهایی تا محیط گرم خانواده، فضای آموزشی، اداری و هر جایی که بتوانید 
تصّور کنید، نفوذ کرده است. اگر به تعداد روزنامه ها، مجاّلت، شبکه های رادیویی و تلویزیونی، پایگاه های 
اینترنتی، شبکه های اجتماعی در فضای مجازی و … نگاه کنید، به گستردگی، قدرت و اهّمیت رسانه ها و در 

پی آن سواد رسانه ای پی می برید. 
»آیا امروزه می توان بدون رسانه زندگی کرد؟« شاید امروزه دیگر چنین پرسشی جای طرح نداشته باشد ؛ 
اّما قطعاً پرسش هایی مانند »آیا یادگیری مدیریت مصرف رسانه ای برای دانش آموزان یا افراد دیگر ضروری 
است؟ آیا آنها باید خودشان را در فضای رسانه ای مدیریت کنند؟« از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شده 
با  جدید  قرن  بی سوادی  است.  شده  دگرگون  سواد  مفهوم  اطاّلعات  عصر  در  که  شنیده اید  حتماً  است. 
بی سوادی های ادوار گذشته، تفاوت بسیار و البّته آثار و ضررهای بیشتر و جبران ناپذیرتری به همراه دارد. 
در زمانی نه چندان دور، بی سواد کسی بود که قدرت خواندن، نوشتن و حساب کردن نداشت. این تعریف 

برای سواد و بی سوادی، قرن ها و بلکه برای هزاره های پی درپی معتبر بود. 
تغییرات در دوران ما شتاب گرفته و ما اینک، شهروند دورانی هستیم که دانش و فناوری با سرعتی فوق 
تصّور تغییر می کند. طبیعی است که تغییر تعریف سواد، از جمله دگرگونی های این عصر باشد. نهادهای 
مختلفی، دانش ها و مهارت های جدیدی را برای زیستن در هزارٔه کنونی ضروری می دانند و بر آنها نام سواد 

نهاده اند که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد:
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انتقادی، سواد تلفن  »سواد عاطفی، سواد ارتباطی، سواد مالی، سواد رایانه ای، سواد بهداشتی، سواد 
همراه، سواد پژوهش، سواد فرهنگی، سواد آموزش  و  پرورش1 یا فرزند پروری، سواد حقوقی، سواد بصری 

و … «
امروزه رسانه ها با استفاده از فناوری های فوق پیشرفته توانسته اند رد پای صاحبان رسانه ها را از پیام های 
رسانه ای حذف کنند. همچنین به کمک ابزارهای پیشرفته پیام ها را با چنان جلوه گری فریبنده ای می آرایند 
که آنان را در نظر مخاطب به شدت باورپذیر و خواستنی می کنند. امروزه رسانه ها بخشی از دنیای ما نیستند؛ 
بلکه زندگی ما بخشی از دنیای رسانه ها شده است. تا جایی که گاهی از خود می پرسیم »ما مالک رسانه هاییم 
یا رسانه ها مالک ما؟!« یا شاید بهتر باشد از خود بپرسیم »رسانه ها در خدمت دین و دنیای ما هستند یا ما در 

خدمت منافع مالکان رسانه ها؟!«
در دوران ما، هر روز بیشتر از دیروز، اقناع و ترغیب، جای اقتدار و زور را می گیرد. اقتدار و قدرت 
جدید، در توانایی بیشتر، برای اقناع و ترغیب است. رسانه، ابزار این قدرت مدرن است. سواد رسانه ای 
می کوشد با تربیت مخاطب فعال، به کنجکاوی او دربارٔه پشت  صحنٔه این جلوه های فریبنده پاسخ دهد و از 

رازهای پنهان رسانه ها پرده بردارد. 
سواد رسانه ای از چه زمانی اهمیت پیدا کرد؟

در جهان: عبارت سواد رسانه ای نخستین بار توسط صاحب نظر کانادایی هربرت مارشال مک لوهان در 
سال 1965 استفاده شد. او اصطالح »سواد رسانه ای« را هنگامی ابداع و مطرح کرد که از یک نظریٔه بسیار 
مهم تر سخن می گفت و آینده ای را ترسیم می کرد که آن را »دهکدٔه جهانی« نامید. اصطالح سواد رسانه ای 
مک لوهان در اواخر چند بند طوالنی و مشهور نوشتٔه سال 1964 او آمده و قبل از آن هنگامی که آیندٔه 
ارتباطات راه دور و رسانه های پنجاه سال بعد آن زمان را توصیف می کرده، به هشت نکتٔه کلیدی اشاره کرده 

است که برخی از آنها به مراتب مهم تر از سواد رسانه ای است.
همچون  را  زمین  کرهٔ  اهالی  عصبی  مرکزی  سیستم  یک  و  فرامی رسد  فراگیر«  »الکترونیک  عصر   1

پوششی در بر خواهد گرفت.
خواهد  وقوع  به  اطالعات  جهش  پدیده  زمین،  کرٔه  تمامی  در  اطالعات  مداوم  و  آنی  جابه جایی  با   2

پیوست.
یا یک  قبیلٔه جهانی  انسان ها در یک  به روز کوچک تر خواهد شد؛ گویی  بزرگ روز  آنگاه، جهان   3

دهکده بزرگ زندگی می کنند. سپس جابه جایی اطالعات باعث خواهد شد در تمامی کره زمین و خانواده 
بزرگ بشری آگاهی های یکسان و واحدی به وجود آید.

Parenting ــ1
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4 ارتباطات در دهکده جهانی، بیشتر حالت میان فردی خواهد داشت.

5 انسان های پراکنده و توده وار، به انسان هایی با عملکردهای متقابل جمعی تبدیل خواهند شد.

6 سرعت و توسعٔه اطالعات، از قدرت اقتدارهای سیاسی خواهد کاست.

7 نظارت بر رفتار انسان ها ممکن پذیرتر خواهد شد. 

8 انبوهی از فضو الت اطالعاتی شکل خواهد گرفت و انسان برای مواجهه با آن نیازمند »سواد  رسانه ای« 

خواهد شد. )محسنیان راد، 1395: 20(
او معتقد بود در آیندٔه پیش رو آدم های بی سواد کسانی نیستند که خواندن و نوشتن را ندانند، »بلکه کسانی 
هستند که سواد رسانه ای را نیاموخته اند«. البته پیش از طرح اصطالح »سواد رسانه ای« توسط مک لوهان، 
از سال 1933 با درک لزوم آموزش تفکر انتقادی این مقوله توسط فرانک ریموند ِلیویس و شاگردش دنیس 
نام »فرهنگ و محیط زندگی: آموزش آگاهی انتقادی« در بریتانیا مطرح شده  با  با نگارش کتابی  تامپسون 
بود. اواخر دهٔه 1950 و اوایل دهٔه 1960 نیز آموزش دربارٔه رسانه ها، توسط وزارت فرهنگ روسیه در 
مدارس و مراکز آموزشی شهرهایی مانند مسکو و پترزبورگ آغاز شد. سازمان بین المللی یونسکو به طور 
فّعال از سال 1960 به بعد به پشتیبانی از آموزش هایی پیرامون شناخت رسانه ها هّمت گمارد و تالش کرد در 

این زمینه برنامه ای جهانی را اجرا کند.
بعد از طرح اصطالح سواد رسانه ای و اهمیت آن توسط مک لوهان، از دهٔه 1970میالدی موضوع سواد 
تاریخچٔه  از  گرفت. چکیده ای  قرار  هم  امریکای التین  و  اروپایی  برخی کشورهای  توجه  مورد  رسانه ای 

آموزش سواد رسانه  ای در جهان را در جدول شمارٔه 1 مالحظه می کنید.
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جدول شماره 1ــ چکیدۀ تاریخچۀ آموزش سواد رسانه ای در جهان

اقدامات در زمینۀ سواد رسانه ایسال

1965
هربرت مارشال مک لوهان نخستین بار در کتاب خود با نام »درک رسانه: گسترش ابعاد وجودی انسان« 

واژٔه »سواد رسانه ای« را به کار برد.

1970

به سواد رسانه ای در آمریکای التین، ایتالیا و اسپانیا توّجه شد.

آموزش سواد رسانه ای در فنالند و دانمارک؛ فنالند آموزش رسانه ای را نخست در سال 1970، در 
برنامٔه آموزش دورٔه مقدماتی و سال 1977 در دبیرستان ها ارائه کرد. هر چند آموزش سواد رسانه ای 
در  رسانه ای  سواد  آموزش  نیامد؛  پدید  کشور  این  در  دهٔه1990  تا  می شناسیم،  امروز  ما  که  آن گونه 

دانمارک در دهٔه 1970 ظهور یافت.

انجمن سواد رسانه ای در کانادا تشکیل شد.1978

1980 آموزش سواد رسانه ای در سوئد در دهٔه 1980 ظهور یافت.دههٔ

1982
یونسکو در سال 1982 بیانیه ای دربارٔه آموزش سواد رسانه ای آماده کرد. این بیانیه که توسط 19 کشور 
به امضاء رسید، نتیجٔه اجالس این سازمان پیرامون سواد رسانه ای بود که اکنون با نام بیانیٔه »ِگرانوالد« 

شناخته می شود.

آموزش سواد رسانه ای در آفریقای جنوبی آغاز شد.1990

از سال 1992 پس از ترجمٔه کتاب سواد رسانه ای، آموزش این موضوع وارد ژاپن شد.1992

دههٔ 1990
در استرالیا از میانٔه دهٔه 1990 به بعد، آموزش سواد رسانه ای از مهد کودک تا سال دوازدهم تحصیل 

اجباری شد.

آموزش سواد رسانه ای در امریکا با چاپ کتابی به نام »سواد رسانه ای در دنیای دیجیتال« آغاز شد.1995

برنامٔه آموزش سواد رسانه ای آفریقای جنوبی در سال 1997تدوین شد.1997

1999
در سال 1999 انجمن ملی سازمان های رادیویی و تلویزیونی ژاپن برنامه ا ی برای آموزش سواد رسانه ای 
به کودکان تولید و شورای تحقیقات دربارٔه سواد رسانه ای، نظامی را برای عملیاتی کردن این مفهوم 

تدوین کرد.

آموزش سواد رسانه ای در هلند شروع شد.2006
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از آن پس تا کنون آموزش سواد رسانه ای در کشورهای دیگری همچون اتریش، هند، ایتالیا، سوئیس، 
یونان و… نیز مورد توجه قرار گرفت. هم اکنون در نظام آموزشی بسیاری از کشورها همچون کانادا، ژاپن، 
آمریکا، آلمان، انگلستان، اسپانیا و افریقای جنوبی »سواد رسانه ای« یک واحد درسی در مقاطع مختلف 

تحصیلی به شمار می رود. 
چکیدۀ تاریخچۀ آموزش سواد رسانه ای در ایران: در کشور ما نیز از اواسط دهٔه هشتاد شمسی 
باز کرد و استادان و دانشجویان حوزٔه علوم  سواد رسانه ای جای خود را در میان کتاب های دانشگاهی 
تأکید  کردند.  تألیف  و  ترجمه  زمینه  این  در  را  متعّددی  مقاالت  و  پایان نامه ها  کتاب ها،  رسانه،  و  ارتباطات 
نخبگان دانشگاهی و رسانه ای بر ضرورت آموزش سواد رسانه ای به اقشار مختلف جامعه، منجر به این شد 
تا در سال های اخیر هم اندیشی ها و همایش های زیادی با موضوع سواد رسانه ای در فرهنگ سراها و مدارس 
مدارس  مربیان  و  اولیا  و  فرهنگی  قشر  عمدتاً  همایش ها  این  مخاطبان  شود.  برگزار  کشور  کالن شهرهای 
بودند. همچنین در برخی از مدارس نیز کالس های فوق برنامه با این موضوع برگزار شده است؛ اّما در نظام 
آموزش عمومی، »سواد رسانه ای« براساس اهداف و رویکردهای اسناد تحولی نظام آموزش و پرورش و 
برنامٔه حوزه های تربیت و یادگیری، از سال 1391در برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش پایٔه ششم، سال 1392در 
برنامٔه درسی تفّکر و سبک زندگی پایٔه هفتم، سال 1393 در برنامه های درسی تفّکر و سبک زندگی و مطالعات 
اجتماعی پایٔه هشتم، در سال 1394در برنامٔه درسی زبان انگلیسی پایٔه نهم، به طور مستقیم و غیرمستقیم، 
با رعایت نظام معیار و مصالح ملی و شرایط بومی پیگیری شد. از سال 1395 »آموزش سواد رسانه ای« 
به استناد مصوبٔه شورای عالی آموزش و پرورش، با برنامٔه درسی اختصاصی تحت عنوان »تفّکر و سواد 

رسانه ای« دورهٔ دوم متوسطه، در کلیٔه رشته ها، به طور رسمی وارد نظام آموزشی کشور شد.
چرا امروزه سواد رسانه ای مهم تر از گذشته است؟

اطاّلعات،  عصر  در  اّطالعات:  عصر  به  ورود   1
دارند.  اطاّلعات  انتقال  و  دسترسی  در  مهمی  نقش  رسانه ها 
جهان جدید مثل دهکدهٔ کوچکی شده که ساکنانش همدیگر را 
می شناسند و از ریز و درشت اتّفاقات مختلف با خبرند )حسینی 

و حق پناه، 1394: 21(.
مواجه  غلط  و  درست  اطالعات  از  انبوهی  حجم  با  ما 
هستیم که برای تمیز آنها از هم، نیازمند سواد رسانه ای هستیم. 
فومو )Fear Of Missing Out( یا ترس از دست دادن در 
این عصر به شکل ترس از دست دادن اطالعات و پیام های مهم 

یا جذاب نمود پیدا می کند.

پیشرفته ای  بسیار  ابزارهای  فناوری   نرم:  جنگ   2
و  پیچیده  را  فرایندها  که  داده  قرار  رسانه ها  اختیار  در 

درعین حال متنوع تر می کنند. 
و  ابزار  با  که  تانک  و  توپ  با  نه  نرم، دشمن  در جنگ 
پیام های رسانه ای دست به حمله می زند و هدف او نه تسلّط 
بر خاک و جان، بلکه سلطه بر ذهن انسان ها است )حسینی 

و حق پناه، 1394: 21(.
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رویکرد برنامه درسی تفکر و سواد رسانه ای
دیدگاه تأثیر رسانه بر مخاطب: در حوزه تأثیر رسانه بر مخاطب می توان به سه دیدگاه اشاره کرد. دیدگاه 
نامحدود رسانه ها و مخاطب منفعل  است. دیدگاه دوم، دیدگاه  قدرت  محدود رسانه ها  و  اول، دیدگاه  قدرت  

مخاطب  فعال  و دیدگاه سوم دیدگاه » قدرت مشروط رسانه ها« نام دارد.
 صاحبان دیدگاه اول معتقدند، مردم به طور مستقیم و به آسانی تحت تأثیر رسانه ها قرار می گیرند. در این 
دیدگاه، مخاطب، منفعل و اثرپذیر است. به بیان دیگر، مخاطب منفعل از خود اختیاری در مقابل پیام های 
رسانه ای ندارد و سهمی در شکل گیری آن در ذهن خود نیز ندارد و آغوش خود را به روی هر پیام و رسانه ای 
گشوده است و از آن تأثیر می پذیرد. از جمله نظریه های مطرح مبتنی بر این رویکرد نظریٔه »گلوله جادویی 
یا تزریقی« است که مبتنی بر آن، رسانه، اثری مستقیم دارد و مخاطب در مقابل پیام آن خلع سالح است؛ 

از  این رو خواسته یا ناخواسته آن را می پذیرد.

پیام های  باالی  تنوع  و  حجم  رسانه ای:  اشباع   3
رسانه ای که در معرض آن قرار گرفته ایم، توانایی تحلیل و 
تفسیر آنها را از ما گرفته است. پیام ها پیوسته در هر جا و 
پیام های رسانه ای اشباع  به هر کسی ارائه می شوند. ما از 

شده ایم )حسینی و حق پناه، 1394: 21(.
حجم  میان  در  مهم  پیام های  رسانه ای  اشباع  این  در   
از  را  خود  واقعی  ارزش  بی ارزش،  پیام های  از  انبوهی 
دست می دهند. حجم انبوه پیام ها به عدم تمرکز و سطحی 
شدن اطالعات می انجامد و یادگیری عمیق اتفاق نمی افتد.            

رسانه ها:  به  نسبت  واقع بینانه  دید  گسترش   4
نگاه واقع بینانه به رسانه ها در عین توّجه به نکات مثبت هر 
رسانه، آثار منفی آن را نیز در نظر می گیرد و دربارٔه رسانه ها 
منصفانه قضاوت می کند )حسینی و حق پناه، 1394: 21(.                                      

عمومی  فرهنگ   تدریجی  دادن  دست  از   5
جوامع: کشورهای تولید کنندٔه فناوری، فرهنگ خود را 
همراه با حجم گسترده ای از تولیدات رسانه ای به کشورهای 
مصرف کننده منتقل می کنند؛ تا جایی که فرهنگ کشورهای 
مصرف کننده به سمت فرهنگ کشورهای تولیدکننده سوق 

پیدا می کنند و جابه جایی فرهنگی صورت می گیرد.

6 مواجهه با حجم انبوه پیام های ایدئولوژیک: 
اثرگذاری  هدف  با  رسانه ای  پیام های  از  بخشی  اگرچه 
ایدئولوژیک بر مخاطب تولید می شوند؛ اما اساساً هیچ پیام 
رسانه ای عاری از تفکرات ایدئولوژیک نیست. ما هر روزه 
با حجم انبوهی از پیام های ایدئولوژیک مواجهیم که هر  یک 
از سازنـدگان پیام، آنها را بر مبنای تفکرات خود تولید کرده 
ویژٔه  جلوه های  مانند  فنون  و  فناورانه  ابزارهای  انواع  با  و 

تصویری و صوتی می آرایند.



8

صاحبان دیدگاه دوم معتقدند، اصوالً رسانه ها بر مخاطبان  تأثیر چندانی  ندارند و تأثیرات  آنها بسیار محدود 
و ناچیز است . در این دیدگاه، مخاطب در مقابل پیام های رسانه ای از خود واکنش نشان می دهد و دربارٔه 
چگونگی استفاده از رسانه ها تصمیم  می گیرد. بر پایه این دیدگاه، مخاطب از دریافت کنندٔه منفعل رسانه به 

مفّسر فّعال پیام های رسانه ای تبدیل می شود و تصمیم گیرندٔه اصلی مخاطب است.

تصویر شماره 1ــ مخاطب منفعل ، نظریۀ تزریقی

تصویر شماره 2ــ ویژگی های مخاطب فعال

مقاومت در گزینشگری
برابر تأثیر

ویژگی های 
مخاطب فعال

درگیری و نفع گرایی
مشارکت

انتخاب گری و 
هدفمندی
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صاحبان دیدگاه قدرت مشروط رسانه ها، در مقابل  دو دیدگاه  قبل، با در نظر گرفتن تأثیرات متقابل  رسانه 
و مخاطب نه آن چنان قدرتی بالمنازع برای رسانه ها قائل اند که مخاطب در برابر آن بی اراده و صرفاً پذیرنده 
باشد و نه چنان قدرتی برای مخاطب در نظر می گیرند که آن چنان گزینشگر، انتخاب کننده و پردازنده است 
که رسانه بر او هیچ تأثیری نداشته باشد؛ بلکه این گروه معتقدند مخاطب دارای قدرت انتخاب رسانه است و 
پیام های رسانه ای را گزینش می کند و براساس اعتقادات، باورها و تجربه های خود دست به انتخاب می زند؛ 
با استفاده از ابزارهای قدرتمند و فنون گوناگون بر مخاطبان مختلف  با شناخت مخاطبان و  نیز  اما رسانه 
تأثیرات   این   در چه  محیطی   و  این  وسایل  چقدر است   اثربخشی   دید حدود  باید  دارد.  متفاوت  اثرگذاری 

محدودیت  می یابد یا قابل  تقویت  است .

جدول شماره 2ــ سه دیدگاه تأثیر رسانه بر مخاطب

دیدگاه ها نسبت 
به رسانه

رویکرد 
کاربری و سیاستنگاه به مخاطبنسبت به آینده

استفاده
رویکرد نسبت 

به مخاطب

قدرت محدود 
فعال )قدرتمند و خوش خیالیرسانه ها

کامالً آزاداستفادٔه نامحدودانتخابگر(
رها کردن)بدون فیلترینگ(

قدرت نامحدود 
کامالً ممنوع  رسانه هراسیمنفعل )کامالً پذیرنده(ترس و نگرانیرسانه ها

قرنطینه کردن)فیلترینگ شدید(

قدرت مشروط 
برنامه ریزیرسانه ها

فّعال )انتخابگر است 
اما قدرت رسانه را 

نادیده نمی گیرد.(

توانمندسازی  
)آموزش سواد 

رسانه ای(

محدود و مشروط 
واکسینه کردن)فیلترینگ منطقی(

نمودار شماره 1ــ سه دیدگاه تأثیر رسانه بر مخاطب

دیدگاه های تأثیر رسانه 
بر مخاطب

دیدگاه قدرت محدود رسانهدیدگاه قدرت مشروط رسانهدیدگاه قدرت نامحدود رسانه

با توجه به آنچه گذشت، برنامٔه درسی تفّکر و سواد رسانه ای براساس دیدگاه سوم؛ یعنی رویکرد قدرت 
مشروط رسانه ها برنامه ریزی شده است و تأکید آن بر واکسینه کردن دانش آموزان است. 
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هیچ کس یک شبه باسواد نمی شود! برای  چگونه باسواد شویم و دانش آموزان را باسواد کنیم؟ 
یادگیری مهارت هایی مثل رانندگی، شنا و فوتبال، گذراندن مراحلی الزم است که باید یکی پس از دیگری 
انجام شود؛ مثالً کسی که می خواهد شنا یاد بگیرد، باید ابتدا در خشکی اصول شنا را بیاموزد؛ بعد از آن 
نفس گیری و دست و پا زدن در آب با عمق کم را تمرین کند. شاید هم بعضی وقت ها الزم باشد که شناگر 
پرت شود در قسمت عمیق استخر تا دو سه قلپ آب بخورد و به صورت جدی با موضوع شنا روبه رو شود. 
سواد رسانه ای هم یک مهارت چند مرحله ای و دارای درجات گوناگون است که برای کسب آن باید مرحله به 
مرحله پیش رفت و گرنه خطر غرق شدن وجود دارد! یا در مثال رانندگی، دستیابی به مهارت صرفاً با آموزش 
اولیٔه رانندگی کسب نمی شود، بلکه تکرار و تمرین بسیار می طلبد. سواد رسانه ای نیز یک شبه و باخواندن 
یک کتاب یا شرکت در یک دوره یا کارگاه آموزشی به دست نمی آید؛ بلکه نیازمند تمرین و پیمودن پله به پله 

مراحل کسب سواد رسانه ای است. 

چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا 
و  انتخاب  »مسئله محور«  به صورت  متوسطه  دوم  دورٔه  رسانه ای  سواد  و  تفّکر  درسی  برنامٔه  محتوای 

سازماندهی شده است. 

نمودار شماره 2ــ چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا

انتخاب و سازماندهی محتوا

نیازهای  و  مسائل  مهم ترین  انتخاب  و  شناسایی  1ـ 
دانش آموز و جامعه               

ایجاد مسئله در  با روش   2ـ طراحی و آموزش دروس 
ذهن دانش آموز و گرفتن پاسخ از او 

تفّکر و سواد رسانه ای مانند همٔه موضوعات آموزشی  موضوع  1ــ انتخاب مسئله  محوِر محتوا: 
دیگر از دامنٔه گسترده ای برخوردار است. بدیهی است آموزش چنین حجمی از دانش، مهارت  و نگرش  
برای درسی با دو ساعت زمان آموزش در هفته؛ آن هم در یک سال تحصیلی امکان پذیر نیست. لذا ضروری 
است براساس مهم ترین نیازها یا همان مسائل فرد و جامعه دست به انتخاب بزنیم. شناسایی مهم ترین نیازها و 
مسائل فرد و جامعه از طریق تحلیل اسناد تحولی آموزش و پرورش شامل سند تحول بنیادین و برنامٔه درسی 
تربیتی، و نظرسنجی  ارتباطات و علوم  بنام حوزٔه علوم  نفر از صاحب نظراِن  از 10  بیش  با  ملی، مصاحبه 
مکتوب/ پیمایشی از 386 نفر از دانش آموزان گروه سنی معادل پایٔه دهم و یازدهم در بهمن و اسفند 1394 
در شش استان  آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، شهر تهران، شهرستان های تهران و هرمزگان انجام شد. 
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براساس اطاّلعات حاصل از این نیازسنجی مسائل اولویت دار شناسایی شد. 
از آنجا که تأکید در طراحی و تدوین کتاب بر کسب حداکثر توانمندی در 56 ساعت آموزشی)28 هفته( 
بود، کمترین میزان مفاهیم با بیشترین تمرین کسب مهارت و نگرش در انتخاب محتوا در نظر گرفته شد. به 

سخن دیگر، محتوای کتاب، کمتر »دربارٔه سواد رسانه ای« و بیشتر »آموزش سواد رسانه ای« است. 
قالب  در  محتوا  اولویت دار،  مسائل  انتخاب  از  پس  محتوا:  مسئله  محوِر  سازماندهی  2ــ 
»موقعیت های مؤثّر« به شیؤه مسئله محور سازماندهی شد؛ بنابراین در بیشتر درس های کتاب، قبل از ارائٔه 
مفهوم، دانش آموزان در یک موقعیت حل مسئله قرار می گیرند تا با کشف و بازکشف موضوع به درک و 
احساسی از آن نائل آیند و مهارت ها و نگرش های سواد رسانه ای را تمرین کنند. سپس دانش مورد نظر ارائه 
می شود. به بیان دیگر با ایجاد مسئله در ذهن دانش آموز و گرفتن پاسخ از او، موضوع با بهره گیری از نظرات 

دانش آموزان تبیین می شود. نمونٔه موقعیت های مؤثّر طرّاحی شده در کتاب عبارت است از:

جدول شماره 3ــ نمونه موقعیت های مؤثر در دروس کتاب
دروسموقعیت مؤثر

ارتباط گر  یک  فرضی  موقعیت های  در  قرار گرفتن 
دروس مهندسان پیام و دروازه بانی خبر)تولیدکننده یا فرستندهٔ پیام( و تصمیم گیری در آن موقعیت

درس بازی گردانان بزرگتحلیل، نقد و مقایسٔه مطالعات موردی
درس فنون اقناع 1تدریس اعضای تیم به یکدیگر

درس فنون اقناع 2روش جیگ ساو

درس مخاطب فعال یا منفعل یا یکی از فعالیت های درس هر چیز اجرا به شیؤه محاکم قضایی
که در جستن آنی، آنی

درس پنج گانه سواد رسانه ای 1 و 2 و درس بازی زندگی است.استفاده از جداول ارزیابی تولیدات رسانه ای 

هوشمندانه استفاده از جداول خودارزیابی رسانه ها  از  من  درس  منفعل،  یا  فعال  مخاطب  درس 
استفاده می کنم.

درس پیام همبرگری و درس تصاویر بی طرف نیستند.استخراج مفهوم از مثال
تکالیف در خانهانجام و ارائٔه طرح های )پروژه های( تولید پیام

مشاهده محیط و یافتن و ارائٔه پیام های رسانه ای با 
درس ما هم می توانیم و درس هر چیز که در جستن آنی، آنیموضوعات یا فنون مشخص 

درس ما هم می توانیمبرگزاری مسابقه 

هر یک از موارد نام برده، در تبیین طّراحی آموزشی دروس در بخش دوم این کتاب شرح داده شده است. 
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ب: شایستگی ها ) اهداف و پیامدها( و سطوح دستیابی 

به سواد رسانه ای در پایه

»سواد رسانه ای چارچوبی جهت دسترسی، تحلیل، ارزیابی و تولید پیام به اشکال مختلف از چاپ تا اینترنت 
را فراهم می کند«. )تامن، 2005: 15(

این موارد را می توان در چهار سطح ارائه کرد )نمودار 3(.

نمودار شماره 3ــ سطوح دستیابی سواد رسانه ای

با توّجه به محدودیت زمانی که برای درس تفکر 
)دو  است،  شده  گرفته  نظر  در  رسانه ای  سواد  و 
تحصیلی(،  پایٔه  یک  در  هفته،  در  آموزشی  ساعت 
مقدور  سطح  چهار  هر  آموزش  به  پرداختن  امکان 
نیست. از سوی دیگر سطح دسترسی از پایٔه ششم 
دبستان در درس کار و فناوری پیگیری شده است 
و دانش آموزان نیز به طور خودآموز در پی یادگیری 
آن هستند. سطح تولید نیز به شکل حرفه ای در دورٔه 
آموزش عمومی، به جز در رشته های فنی و حرفه ای 
جایگاهی ندارد؛ بنابراین برنامٔه درسی تفکر و سواد 
و  تحلیل  سطح  دو  بر  متوسطه  دوم  دورٔه  رسانه ای 

نقادی تمرکز دارد.

اهدافی که کتاب درسی براساس آن تدوین شده، عبارت اند از:
 توانایی نقد و بررسی هوشمندانٔه پیام 

 مدیریت بهره مندی از رسانه  ها / تعیین رژیم مصرف رسانه ای 
 توانایی تولید مؤثّر پیام به وسیلٔه رسانه های در دسترس دانش آموز

شایان ذکر است »توانایی تولید پیام« فقط در حد به کارگیری فنون ارائه شده در کتاب و با استفاده از 
رسانه های در دسترس دانش آموز مدنظر است. 

تولید

تفّکر نّقادانه

تحلیل

دسترسی        
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ج: تبیین ایده های کلیدی، مفاهیم و مهارت های اساسی

در تدوین کتاب براساس مطالعات انجام شده و تأکید بر تفکر در عنوان درس، دو اندیشٔه کلیدی در نظر 
گرفته شده است. 

 سؤاالت پنجگانٔه سواد رسانه ای
 رژیم مصرف رسانه ای

منظور از سؤاالت پنجگانٔه سواد رسانه ای، سؤاالتی است که در تحلیل پیام های انواع تولیدات رسانه ای 
کاربرد جهانی دارد. یک مخاطب فعاّل و خاّلق، در مواجهه با هر پیام رسانه ای، پنج پرسش کلیدی را مانند 
پنج گذرواژه یا نگهبان در ورودی در نظر می گیرد و با یک نگاه دقیق و درک عمیق، با آن مواجه می شود. 

این پنج سؤال عبارت اند از:
 چه کسی این پیام را تولید کرده است؟ )فرستنده و مؤلف(

 چرا این پیام فرستاده شده است؟ )هدف/ انگیزه(
 از چه  فنونی برای جلب توّجه مخاطب استفاده شده است؟ )قالب/ چهارچوب(
 چطور افراد مختلف این پیام را متفاوت درک می کنند؟ )مخاطبان/ گیرنده(

 چه سبک زندگی، ارزش ها و نظریاتی در این پیام ارائه شده یا از آن حذف شده است؟ )محتوا/ پیام(
البته هر یک از این سؤاالت کلیدی با سؤاالت دیگری پیگیری می شوند که در تدوین فصل های کتاب از آنها بهره 
گرفته شده است. اندیشٔه کلیدی دیگر »رژیم مصرف رسانه ای« است. پس از اینکه دانش آموز تاحدودی توانایی نقد 
و بررسی پیام های رسانه ای را کسب کرد، انتخاب و تصمیم گیری برای مصرف رسانه ای خود نیز از انتظارت کتاب 

است.

ایده های کلیدی

مهارت های اساسیمفاهیم اساسی

محتوا
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همان طور که در تصویر مشاهده می کنید، مفاهیم و مهارت های اساسی براساس اندیشه کلیدی انتخاب 
می شوند. بر اساس دو اندیشٔه کلیدی انتخاب شده، مفاهیم و مهارت های اساسی کتاب عبارت  اند از:

مفاهیم اساسی
 رسانه

 پیام
 متن، زیرمتن، فرامتن

 بازنمایی 
 فنون اقناع

 کلیشه
 قالب های رسانه ای

 صاحبان رسانه ها
 دروازه بانی خبر 

 مخاطب فّعال و منفعل
 حقوق مخاطب

 ارزش ها و سبک زندگی
 رژیم مصرف رسانه ای

 وابستگی رسانه ای
 اخالق رسانه ای

مهارت های اساسی 
 بررسی و تحلیل رسانه

 تفسیر پیام های آشکار و پنهان تولیدات رسانه ای
 تحلیل بسترهای شکل گیری و دریافت پیام های رسانه ای )فرامتن(

 تشخیص بازنمایی ها و کلیشه ها در تولیدات رسانه ای
 تشخیص فنون اقناع در تولیدات رسانه ای

 تشخیص فرستندهٔ پیام، اهداف ارسال آن و نوع اثرگذاری بر مخاطب و جامعه
 تشخیص مخاطب هر پیام

 تشخیص ابزارها و قالب های پیام
 بازشناسی نشانگرهای مخاطب فّعال
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 تحلیل حقوق مخاطب
 تشخیص ارزش ها، ایدئولوژی ها، و سبک زندگی در تولیدات رسانه ای

 برنامه ریزی 
 برنامه ریزی برای مصرف بهینه از رسانه ها

 برنامه ریزی برای اجرای طرح )پروژه(

تقسیم بندی واحدهای یادگیری کتاب شامل )واحدهای یادگیری مستقل از جهت مفاهیم اساسی، 
اما مشترک از جهت مهارت های اساسی( 

 چارچوب برنامٔه کتاب شامل دو بخش تجویزی )الزامی( و غیرتجویزی )اختیاری( است. 
 تعداد فصل ها: کتاب دارای شش فصل تجویزی )الزامی( است.

نیاز  با  متناسب  )اختیاری(  غیرتجویزی  جلسٔه   4 و  )الزامی(  تجویزی  جلسٔه   24 جلسات:  تعداد   
دانش آموزان با طراحی معلم؛ مجموعاً 28 هفته در طول سال تحصیلی.
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جدول شماره 4ــ عناوین واحدهای یادگیری کتاب تفکر و سواد رسانه ای براساس مباحث کلیدی در قالب 
مسئله های کلیدی )مفاهیم و مهارت های اساسی ( به شرح زیر است:

عنوان 
زمان به ساعت مهارت های اساسیمفاهیم اساسیفصل

آموزشی

ز، 
مو

ش آ
دان

 با 
نی

سخ
ولیا

و ا
ان 

ربی
م

ــ سواد در گذر تاریخ 
ــ معنای سواد

ــ برخی از انواع سواد و سیر تکامل سوادها
ــ تاریخچٔه آموزش سواد رسانه ای
ــ تعریف و ضرورت سواد رسانه ای
ــ نکات راهنما در استفاده از کتاب

ــــ

ول
ل ا

فص
ه ها

سان
و ر

ما 

و  زیرمتن  )متن،  رسانه  آیندٔه  پیام،  رسانه،  ــ 
فرامتن با چند مثال کاربردی(

ــ معنای پیام، معنای آشکار و پنهان 
ــ همٔه پیام های رسانه ای، ساخته می شوند.

ــ معرفی 5 سؤال کلیدی سواد رسانه ای

ــ تفسیر پیام
ــ فهم پیچیدگی پیام

ــ تحلیل محتوای رسانه
ــ تشخیص متن، زیرمتن و فرامتن

موسیقی،  کالم،  نور،  تأثیر  تحلیل  و  بررسی  ــ 
جلوه های ویژه، رنگ ها

6 ساعت

وم
ل د

فص
ای

انه 
رس

ام 
ق پی

ن خل
ــ بازنمایی )مثبت و منفی(فنو

ــ کلیشه سازی )مثبت و منفی( 
ـ فنون اقناع )فنون خالقانٔه جلب توجه مخاطب،  ـ

با اهداف مثبت و منفی(

ـ تشخیص بازنمایی )قومیت، سبک زندگی، خانواده( ـ
ــ تشخیص کلیشه ها در پیام ها )مثبت و منفی(

ــ تشخیص برخی فنون اقناع در تولیدات رسانه ای 
)به کارگیری مثبت و منفی فنون(

10 ساعت

وم
ل س

فص
ه ها

سان
ی ر

ه ها
دید

نا

ــ همٔه پیام         های رسانه ای، ساخته می شوند.
ــ هر یک از پیام های رسانه ای زبان و ساختار 
منحصر به خود را دارند و بر مبنای قالب های 

رسانه ای خاص خود ساخته می شوند.
ـ پیام های رسانه ای به شکلی سازماندهی می شوند  ـ

که به منافع یا قدرتی بینجامند. 
ــ سازندگان پیام های رسانه ای مطابق خواست 
می کنند  تولید  پیام  رسانه ها  صاحبان  منافع  و 
در  قدرت  صاحبان  با  رسانه ها  صاحبان  و 

تعامل ند.
ــ دروازه بانی خبر

ــ برجسته سازی و بزرگ نمایی
ــ رسانه، صنعت پول سازی است.

ــ تشخیص هدف ارسال پیام )اهداف آموزشی، 
دوستانـه،  بشر  سیاسی،  تـجاری،   فـرهنگی، 

محیط زیستی و …(
خلق  را  پیام  این  کسی  چه  اینکه  تشخیص  ــ 
کرده است؟ این پیام چیست؟ چطور ساخته شده 

است؟
جلوه های  موسیقی،  کالم،  نور،  تأثیر  تحلیل  ــ 

ویژه، رنگ ها، فنون و ابزارهای ساخت پیام
ــ تشخیص دروازه بانی ها در انواع تولیدات رسانه ای

ــ تشخیص برجسته سازی و بزرگ نمایی یا سانسور 
در تولیدات رسانه ای

ــ برنامه ریزی برای اجرای طرح )پروژه(

8 ساعت
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عنوان 
زمان به ساعت مهارت های اساسیمفاهیم اساسیفصل

آموزشی

رم
چها

صل 
ف

سی
شنا

طب 
خا

م

پیام  یک  از  می توانند  مختلف  مخاطبان  ــ 
برداشت های متفاوت داشته باشند.

ــ هر پیام  رسانه ای برای مخاطب یا مخاطبان 
خاص تولید می شود.

ــ ویژگی های مخاطب فّعال و منفعل
ــ سه دیدگاه تأثیر رسانه بر مخاطب

ــ حقوق مخاطب

متفاوت  برداشت های  دالیل  و  درک چگونگی  ـ  ـ
افراد از پیام ها )فرامتن(

ــ بررسی نحوهٔ تفکر یا احساس دیگران در مورد 
پیام ها 

ــ تحلیل و نقد نظام مند پیام ها
ــ رعایت نکات اساسی حفظ حریم خصوصی و 

امنیت 
ــ رعایت نکات اساسی در حفظ حقوق خود و 

دیگران در استفاده از رسانه ها

6 ساعت

جم
ل پن

فص
گی

زند
ک 

سب
 و 

انه
رس

ــ هر پیام رسانه ای حامل ارزش ها و دیدگاه های 
سازندگان پیام های رسانه ای است.

برای  مستقیماً  رسانه ای  پیام های  از  برخی  ــ 
و  زندگی  سبک های  ارزش ها،  بر  اثرگذاری 

دیدگاه های مخاطب ساخته می شوند.
یا  و  بازنمایی  با  رسانه ای  پیام های  از  برخی  ــ 
حذف ارزش ها، سبک های زندگی و دیدگاه های 

خاص بر افکار مخاطبان تأثیر می گذارند. 

سبک های  مؤلفه های  ارزش ها،  تشخیص  ــ 
شده  حذف  یا  و  بازنمایی  دیدگاه های  و  زندگی 
مصرف،  و  مد  بازاریابی،  بر  تأکید  )با  پیام ها  در 

خانواده، سرگرمی(
ــ تحلیل سیستمی ساختن کلیشٔه بدن )تصّور از 

بدن1(
ـ تشخیص ارزش ها، مؤلفه های سبک های زندگی  ـ
ماهواره ای،  و  تلویزیونی  برنامه های  در  دیدگاه ها  و 
اجتماعی،  شبکه های  مجازی،  فضای  اینترنت، 

بازی های رایانه ای

12 ساعت

شم
ل ش

فص
ای

انه 
رس

ف 
صر

م م
ــ رژیم مصرف رسانه ای/ بهره مندی رسانه ایرژی

ــ اخالق رسانه ای و معیارهای آن
ــ استفادٔه مشروط و محدود

ــ برنامه ریزی برای مصرف بهینٔه رسانه ها
موارد  و  رسانه ای  اخالق  تشخیص مصادیق  ــ 

نقض آنها
ــ رعایت معیارهای اخالقی در ارسال و دریافت 

پیام

6 ساعت
 با 

ری
تیا

 اخ
ای

ت ه
ّعالی

ف
مان

معل
حی 

طرا

ـ پرکاربردترین رسانٔه مورد استفاده دانش آموزان  ـ
کالس

ــ و … 

8 ساعت

body image ــ 1
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* در ارائٔه همٔه دروس از رسانه های گوناگون شامل تصویر، فیلم، پویانمایی )انیمیشن(، روزنامه، بازی 
ویدئویی)رایانه ای( و … استفاده می شود.

** در فّعالیت های اختیاری با طراحی دبیران محترم، انتخاب و سازماندهی محتوا براساس مسائل ناشی 
از پرکاربردترین رسانٔه مورد استفاده دانش آموزان کالس یا موارد مورد توجه آنهاست. در تولید محتوای 

این فعالیت ها دانش آموزان با هدایت معلم، نقش تولیدکننده را ایفا می کنند.
اجزای بستۀ آموزشی مرتبط با کتاب درسی

1  کتاب راهنمای معلم )الزامی(

2 نرم افزار آموزش معلمان برفراز آسمان )الزامی(

DVD 3 فیلم  های کوتاه نام برده در دروس )الزامی(

4 سایت پشتیبان رشد و گروه تفکر دفتر تألیف )الزامی(

5 شبکه های اجتماعی از طریق اینترنت با تأکید بر موبایل )غیرالزامی(

6 پوستر ترجیحاً اینفوگرافیک )غیرالزامی( 

د( انتظارات عملکردی از دانش آموزان در سنجش
سطح شایستگی ها

از دانش آموزان انتظار می رود پس از گذراندن این درس:
 محتوای پیام های رسانه ای را تاحدودی1 درک  کنند. 

 فرستندٔه پیام را تشخیص  دهند.
 اهداف آشکار و پنهان تولیدات رسانه ای را شناسایی، تحلیل و ارزیابی کنند.

 در تحلیل های خود از تفکر سیستمی استفاده  کنند. 
 با پیام های رسانه ای نّقادانه مواجه شوند.

 بازنمایی ها و کلیشه ها را در تولیدات رسانه ای تشخیص  دهند.
 روش ها و فنون اقناع را در تولیدات رسانه ای تشخیص  دهند.

 روش ها و فنون اقناع را در زندگی روزمره و تولیدات رسانه ای خود به کار  برند.
 با توجه به فرامتن ها بتوانند درک و برداشت های احتمالی دیگران را از پیام ارسال شده، تاحدودی 

پیش بینی و توصیف کنند2.
1ــ به  واژٔه تاحدودی در این جمله نشانٔه این است که تحقق این هدف نسبی است و حد مورد انتظار، میزانی است که در یک 

سال تحصیلی قابل حصول است؛ در بخش دوم راهنمای معلم از تکرار واژٔه تاحدودی در انتظارات عملکردی خودداری شده است.
2ــ این جمله به معنای تأیید برداشت ها و دیدگاه های متفاوت نیست؛ بلکه به معنای درک علت تفاوت برداشت ها است.
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 ارزش ها، مؤلفه های سبک های زندگی و دیدگاه های بازنمایی یا حذف شده در پیام ها را تشخیص دهند.
 برای مدیریت مصرف بهینه از رسانه  ها، اصول و قواعدی برای خود وضع  کنند.

 برای مدیریت مصرف بهینه از رسانه  ها برنامه ریزی  کند.
 بی اخالقی های رسانه ای را تشخیص  دهند.
 پیام های رسانه ای را آگاهانه تر گزینش کنند.

 در نشر و بازنشر پیام و مصرف تولیدات رسانه ای، در حد توان، معیارهای اخالق رسانه ای را رعایت 
 کنند.1

 حقوق مخاطب را بشناسند؛ مصادیق نقض حقوق را در پیام های رسانه  ای تشخیص دهند و حقوق 
مخاطب را هنگام به اشتراک گذاری مطالب رعایت کنند. 2

 برخی مصادیق محتوای مجرمانه را بشناسند و آنها را در پیام های رسانه  ای تشخیص دهند. هنگام به 
اشتراک گذاری مطالب، از ارتکاب به آنها بپرهیزد.3

 در تحلیل و نقد محتوای رسانه ها و آرای دیگران ضمن حفظ استقالل فکری4 از انصاف برخوردار 
باشند.

 از زبان و قالب مناسب5 و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده  کنند.
 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت  کند.6

 در حل مسائل با دیگر اعضای گروه همفکری و برای رسیدن به توافق تالش  کنند.
 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی کنند.

شیوهٔ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درس تفکر و سواد رسانه ای
دورٔه  و  زمان  ارزشیاب،  و جایگاه  نقش  مؤلّفه هایی چون هدف،  باید  ارزشیابی،  نظام مند  یک شیوه نامٔه 
ارزشیابی، ابزار و روش های گردآوری اطاّلعات، معیارهای قضاوت، نظام نمره گذاری و بازخورد، و نوع 
استفاده از نتایج ارزشیابی را روشن سازد. در این برنامه مؤلّفه های شیوه نامٔه ارزشیابی به شرح زیر تبیین 

می شود. 
اهداف ارزشیابی: در برنامٔه تفّکر و سواد رسانه ای ارزشیابی با هدف ارائه بازخوردهای مستمر به 

1ــ ارزیابی رعایت این مورد می تواند توسط همساالن و خانواده که با دانش آموز تعامل و تبادل پیام بیشتری دارند، انجام گیرد.

2ــ ارزیابی رعایت این مورد می تواند توسط همساالن و خانواده که با دانش آموز تعامل و تبادل پیام بیشتری دارند، انجام گیرد.

3ــ ارزیابی پرهیز از ارتکاب می تواند توسط همساالن و خانواده که با دانش آموز تعامل و تبادل پیام بیشتری دارند، انجام گیرد.
4ــ استقالل و انصاف از فضایل فکری هستند، فضیلت های فکری در پیوست کتاب ارائه شده است.

5ــ انتخاب قالب مناسب برای ارائه نظرات و افکار خود و استفاده از زبان کالمی یا غیرکالمی )زبان بدن، نوشته، عکس، پوستر، نقاشی، 
اطالع نگاشت و …( متناسب با موضوع مورد نظر. 

6 ــ احترام به دیگران، رعایت نوبت، گوش کردن به صحبت ها، پرهیز از جدال، نقد منصفانه نظرات نه نقد خود افراد، و … .
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یادگیرنده و یاددهنده برای شناسایی نقاط ضعف و قّوت خود و برنامه، انجام اقدامات جبرانی، تعیین میزان 
دستیابی به انتظارات عملکردی برنامه و تصمیم گیری جهت ارتقای دانش آموز به پایٔه باالتر انجام می گیرد. 

ارزشیابی کننده: نقش ارزشیاب بر عهدٔه معلّم، دانش آموزان و اولیای دانش آموزان است. خودارزیابی 
در این برنامه جایگاه ویژه ای دارد؛ زیرا نگاه به دانش آموز به عنوان یک فرد متفکر انتخاب گر که بیش و پیش 

از همه خود باید خود را ارزیابی کند، یکی از اصول اساسی برنامه است. 
زمان و دورۀ ارزشیابی: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی این برنامه از نوع ارزشیابی فرایندی و ارزشیابی 
اولیای  و  دانش آموزان  معلّم،  توسط  انجام می شود،  به صورت مستمر  که  فرایندی  ارزشیابی  پایانی است. 
به منظور شناسایی  یادگیرنده وارسی عملکرد خود  انجام می شود. در ارزشیابی مستمر نقش  دانش آموزان 
نقاط ضعف و قّوت خود و تالش برای بهبود عملکرد آینده است. نقش معلّم در ارزشیابی مستمر شناسایی 
نقاط ضعف و قّوت خود، دانش آموز و برنامه و انجام اقدامات جبرانی برای بهبود آموزش از یک سو و 
تصمیم گیری دربارٔه ارتقای دانش آموز از سوی دیگر است. نقش اولیا وارسی عملکرد فرزند خود در خانه 
در تعامل با بهره مندی از رسانه ها به منظور شناسایی نقاط ضعف و قّوت فرزند خود و کمک به بهبود عملکرد 

آیندٔه اوست.
ابزار و روش های ارزشیابی: انتخاب روش ها و ابزار متنّوع و مناسب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
به عنوان یکی از مهم ترین مسائل آموزش وپرورش، در جهت غنی  شدن این بخش از فرایند آموزش، نقشی 
ابزار  نوع  برنامه از شش  این  پیشرفت تحصیلی  ایفا می کند. در گردآوری اطاّلعات جهت ارزشیابی  مهم 

استفاده می شود.
1 برگٔه ثبت مشاهدات یا بازبینه )چک لیست( که توسط معلّم در هر جلسه برای تعدادی از دانش آموزان 

تکمیل می شود )برای هر نفر حداقل 2 بار در هر نوبت تحصیلی(.
2 برگٔه ثبت مشاهدات یا بازبینه )چک لیست( که توسط اولیا در هر نوبت تحصیلی تکمیل می شود. این 

برگه ها در صفحات پایانی کتاب دانش آموز آمده است.
سال  انتهای  تا  ابتدا  از  را  دانش آموز  پوشٔه  کار  نقش  که  دانش آموز  کتاب  در  فّعالیت ها  صفحات   3

تحصیلی ایفا می کنند.
4 برگه های خودارزیابی هر نیمسال تحصیلی، موجود در کتاب دانش آموز

5 برگٔه ارزیابی طرح ها )پروژه های( تولیدی دانش آموزان )پروژه های تولیدی در نوبت اول شامل تکالیف 

فّعالیت در خانه و در نوبت دوم شامل تکالیف فّعالیت در خانه و انتخاب و اجرای یک پروژٔه کلی در طول 
نیمسال تحصیلی است.(

6 آزمون عملکردی )2 بار در طول سال؛ یک بار در هر نوبت تحصیلی(. در آزمون عملکردی در روز 
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برای کل کالس  ارائه شده  تولیدات رسانه ای جدید  دانش آموزان محتوای  امتحانات،  زمان  در  مشخصی 
برگه های امتحانی  مانند  پاسخ  برگه های  ارائه خواهند کرد.  به صورت کتبی  را تحلیل و پاسخ های خود را 

درس های دیگر در مدرسه نگهداری می شود. 
نمره گذاری: نمره گذاری این برنامه براساس نمره گذاری 20 نمره ای است. 20 نمره به ارزشیابی مستمر 

و 20 نمره به ارزشیابی تراکمی تخصیص می یابد. توزیع نمره به شرح زیر است.
1 ارزشیابی مستمر

10 نمره مشاهدۀ رفتار 
  8 نمرٔه مشاهدٔه رفتار دانش آموز در تحلیل تولیدات رسانه ای در فرایند یادگیری در مدرسه توسط معلّم
  2 نمره مشاهدٔه رفتار در بهره مندی و تحلیل تولیدات رسانه ای در خانه توسط اولیا )اولیا نمره دهنده 
نیستند؛ بلکه برگٔه ارزیابی مختص خود را تکمیل می کنند و به تکمیل برگٔه ارزیابی آنها نمره داده می شود. 
به مشاهدٔه رفتار توسط معلّم اختصاص  نمره  باشند، تمام 10  نداشته  توانایی ای  درصورتی  که اولیا چنین 

می یابد.(
 10 نمره ارزیابی فّعالیت در خانه و طرح  تولید پیام رسانه ای 

  8 نمره توسط معلّم )در نوبت اول 8 نمره به طور کامل به تکالیف کالسی و فّعالیت در خانه، و در نوبت 
دوم 4 نمره به تکالیف کالسی و 4 نمره به طرح کلی تولید پیام اختصاص می یابد.(

  2 نمره به فّعالیت هایی که با همکاری اولیا و مربیان در خانه انجام و توسط گروه داوری اولیا و مربیان 
ارزیابی می شود. 

مجموع این نمرات 20 نمره مستمر را تشکیل می دهد.
2 ارزشیابی پایانی

  20 نمره آزمون عملکردی پایان نیمسال تحصیلی



22

نمونۀ ابزارهای ارزشیابی

جدول شماره 5ــ برگۀ پیشنهادی ثبت مشاهدات معلم

یف
رد

                                          نام ونام خانوادگی 

نیدانش آموزان عملکرد                                                                                            
کا

اش
لی 

ع
ری

حید
رز 

رام
ف

محتوای پیام های رسانه ای را تاحدودی درک  می کند. 1

فرستندٔه پیام را تشخیص   می دهد.2

تولیدات رسانه ای را شناسایی، 3 پنهان  و  اهداف آشکار 
تحلیل و ارزیابی  می کند.

در تحلیل های خود از تفکر سیستمی استفاده  می کند.4

با پیام های رسانه ای مواجهٔه نّقادانه دارد.5

بازنمایی ها و کلیشه ها را در تولیدات رسانه ای تشخیص 6
  می دهد.

روش ها و فنون اقناع را در تولیدات رسانه ای تشخیص 7
 می دهد.

روش ها و فنون اقناع را در تولیدات رسانه ای خود به 8
کار  می برد.

9
برداشت های  و  درک  می تواند  فرامتن ها  به  توجه  با 
تاحدودی  شده  ارسال  پیام  از  را  دیگران  احتمالی 

پیش بینی و توصیف کند.

دیدگاه های 10 و  زندگی  سبک های  مؤلفه های  ارزش ها، 
بازنمایی یا حذف شده در پیام ها را تشخیص می دهد.
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یف
رد

                                          نام ونام خانوادگی 

نیدانش آموزان عملکرد                                                                                            
کا

اش
لی 

ع
ری

حید
رز 

رام
ف

11
و  اصول  رسانه  ها،  از  بهینه  مصرف  مدیریت  برای 
قواعدی برای خود وضع و برای اجرای آنها برنامه ریزی 

می  کند.

بی اخالقی های رسانه ای را تشخیص  می دهد.12

پیام های رسانه ای را آگاهانه ، مطابق درس مورد نظر و با 13
رعایت معیارهای اخالقی گزینش کرده است.

14

حقوق مخاطب را می شناسد. مصادیق نقض حقوق را 
در پیام های رسانه  ای تشخیص می دهد و حقوق مخاطب 
رعایت  کالس  در  مطالب  اشتراک گذاری  به  هنگام  را 

می کند. 

آنها را 15 برخی مصادیق محتوای مجرمانه را می شناسد، 
در پیام های رسانه  ای تشخیص می دهد. 

 در تحلیل و نقد محتوای رسانه ها و آرای دیگران ضمن 16
حفظ استقالل فکری از انصاف برخوردار است.

 از زبان و قالب مناسب و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات 17
و تصمیم های خود استفاده  می کند.

 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت می  کند.18

برای 19 با دیگر اعضای گروه همفکری و  در حل مسائل 
رسیدن به توافق تالش  می کند.

بررسی 20 نقد و  ارزیابی،  نظرات خود و دیگران را  آرا و 
می کند.

نمره
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برگۀ خودارزیابیِ نوبِت اّول

دانش آموزان با توّجه به دروسی که خوانده اند و فّعالیت   هایی که در نوبت اول تحصیلی انجام داده اند. 
جدول زیر را در کتاب خود تکمیل می کنند.

جدول شماره 6ــ برگۀ خودارزیابیِ نوبت اّول

یف
رد

                          مقیاس   

عملکرد                  

)4(
یاد

ر ز
سیا

ب

)3(
اد 

زی

)2(
کم 

 

)1(
کم

ار 
سی

ب

را 1 فرامتن  و  زیرمتن  )متن،  می کنم  درک  تاحدودی  را  رسانه ای  پیام های  محتوای 
تشخیص می دهم(.

تولید 2 را  پیام  این  اینکه چه کسی  )درک  تاحدودی تشخیص می دهم  را  پیام  فرستندٔه 
کرده است(.

توانایی تحلیل و ارزیابی اهداف تولیدات رسانه ای را تاحدودی دارم.3

برنامه های تلویزیونی را نسبت به قبل دقیق تر مشاهده و تحلیل می کنم.4

تالش می کنم با پیام های رسانه ای نّقادانه روبه رو شوم.5

بازنمایی ها و کلیشه ها را در تولیدات رسانه ای تا حدودی تشخیص می دهم.6

تشخیص 7 تاحدودی  و  می کنم  تحلیل  رسانه ای  تولیدات  در  را  اقناع  فنون  و  روش ها 
می دهم.

خود 8 رسانه ای  تولیدات  و  روزمره  زندگی  در  را  اقناع  فنون  و  روش ها  می کنم  سعی 
به کار  برم.

با مصرف تولیدات رسانه ای داخلی، به توسعه و بهبود این محصوالت کمک می کنم.9

انواع متون رسانه ای را تشخیص می دهم.10
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یف
رد

                          مقیاس   

عملکرد                  
)4(

یاد
ر ز

سیا
ب

)3(
اد 

زی

)2(
کم 

 

)1(
کم

ار 
سی

ب

جهت گیری 11 حدودی  تا  اخبار،  به  زمان  اختصاص  و  چینش  گزینش،  نحؤه  براساس 
رسانه های خبری را تشخیص می دهم. 

نشریاتی مانند مجالت و روزنامه ها را تاحدودی آگاهانه تر مطالعه می کنم. 12

در انجام تکالیف فّعالیت در خانه پشتکار دارم.13

در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران انصاف را رعایت می کنم.14

از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده می کنم.15

آداب گفت وگو های جمعی را رعایت می کنم.16

با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش می کنم.17

آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی می کنم.18

از تجارب خود معنا و مفهوم استخراج می کنم.19

توانایی خودارزیابی را دارم.20

فراوانی )تعداد( هر ستون 
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بازبینۀ )چک لیست( ارزیابی دانش آموز توسط اولیا ــ نوبت اّول

اولیا با توّجه به تغییرات کمی و کیفی مصرف رسانه ای فرزند خود، جدول زیر را در کتاب دانش آموز 
تکمیل می کنند.

جدول شماره 7ــ بازبینۀ )چک لیست( ارزیابی دانش آموز توسط اولیا ــ نوبت اّول

یف
رد

                          مقیاس   

)4(عملکرد                  
یاد

ر ز
سیا

ب

)3(
اد 

زی

)2(
کم 

 

)1(
کم

ار 
سی

ب

1 … و  روزنامه ها  کتاب ها،  ویدئویی،  بازی های  تلویزیونی،  برنامه های  محتوای  دربارٔه 
دقیق تر از گذشته اظهار نظر می کند.

دربارٔه برخی روش ها و فنونی که برای بررسی برنامه های تلویزیونی، بازی های ویدئویی، 2
کتاب ها، روزنامه ها و … در مدرسه آموخته است، در خانه صحبت می کند.

هنگام 3 است،  آموخته  رسانه ای  سواد  و  تفّکر  درس  در  که  فنونی  و  روش ها  از  برخی 
تماشای فیلم، بازی ویدئویی و … تشخیص می دهد و دربارٔه آن صحبت می کند.

به همراه ما برخی برنامه های تلویزیونی را تماشا و تحلیل می کند.4

تکالیف فّعالیت در خانه را با پشتکار انجام می دهد.5

فراوانی )تعداد( هر ستون 

توصیف عملکرد

امضا
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برگۀ خودارزیابیِ نوبت دوم
دانش آموزان با توّجه به دروسی که خوانده اند و فّعالیت   هایی که تا پایان سال تحصیلی انجام داده اند جدول 

زیر را در کتاب خود تکمیل می کنند.

جدول شماره 8 ــ برگۀ خودارزیابیِ نوبت دوم

یف
رد

                          مقیاس   

)4(عملکرد                  
یاد

ر ز
سیا

ب
)3(

اد 
زی

)2(
کم 

 
)1(

کم
ار 

سی
ب

محتوای پیام های رسانه ای را تاحدودی درک می کنم )متن، زیرمتن و فرامتن را تشخیص می دهم(.1
فرستندهٔ پیام را تاحدودی تشخیص می دهم )درک اینکه چه کسی این پیام را تولید کرده است(.2
توانایی تحلیل و ارزیابی اهداف تولیدات رسانه ای را دارم.3
سعی می کنم پیام های رسانه ای را آگاهانه گزینش کنم.4
با پیام های رسانه ای مواجهه نّقادانه دارم.5
بازنمایی ها و کلیشه ها را در تولیدات رسانه ای تشخیص می دهم.6
روش ها و فنون اقناع را در تولیدات رسانه ای تحلیل می کنم و تشخیص می دهم.7
روش ها و فنون اقناع را در زندگی روزمره و تولیدات رسانه ای خود به کار می برم.8
برای مدیریت مصرف بهینه از رسانه  ها، اصول و قواعدی برای خودم وضع کرده ام.9

برای مدیریت مصرف بهینه از رسانه  ها تالش می کنم.10
بی اخالقی های رسانه ای را تشخیص می دهم.11
برای رعایت معیارهای اخالق رسانه ای تالش می کنم.12
در انجام تکالیف فّعالیت در خانه پشتکار دارم.13
در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران انصاف را رعایت می کنم.14
از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده می کنم.15
آداب گفت وگو های جمعی را رعایت می کنم.16
با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش می کنم.17
آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی می کنم.18
از تجارب خود معنا و مفهوم استخراج می کنم.19

توانایی خودارزیابی را دارم.20
فراوانی )تعداد( هر ستون 
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بازبینۀ )چک لیست( ارزیابی دانش آموز توسط اولیا ــ نوبت دوم

اولیا با توّجه به تغییرات کمی و کیفی مصرف رسانه ای فرزند خود، جدول زیر را در کتاب دانش آموز 
تکمیل می کنند.

جدول شماره 9ــ بازبینۀ )چک لیست( ارزیابی دانش آموز توسط اولیا ــ نوبت دوم

یف
                                                       مقیاسرد

                             عملکرد

)4(
اد 

 زی
یار

بس

)3(
اد 

زی

)2(
کم 

 

)1(
کم 

ار 
سی

ب

دربارٔه محتوای برنامه های تلویزیونی، بازی های ویدئویی، کتاب ها، روزنامه ها و ... 1
دقیق تر از گذشته اظهار نظر می کند.

بازی های 2 تلویزیونی،  برنامه های  بررسی  برای  که  فنونی  و  از روش ها  برخی  دربارٔه 
ویدئویی، کتاب ها، روزنامه ها و… در مدرسه آموخته است در خانه صحبت می کند.

برخی از روش ها و فنونی که در درس تفّکر و سواد رسانه ای آموخته است هنگام 3
تماشای فیلم، بازی ویدئویی و ... تشخیص می دهد و دربارٔه آن صحبت می کند.

با برنامه و زمان بندی مشخص از رایانه، تلویزیون، تلفن همراه و ... استفاده می کند.4

تکالیف فّعالیت در خانه را با پشتکار انجام می دهد.5

فراوانی )تعداد( هر ستون 

توصیف عملکرد

امضا
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نمونۀ برگۀ ارزیابی طرح )پروژۀ( تولید

جدول شماره 10ــ نمونۀ برگۀ ارزیابی طرح )پروژۀ( تولید

یف
مالک ارزیابیرد

امتیاز

4321

انتخاب مهم ترین موضوع از نظر خود برای انتقال به دیگران1

دارا بودن ارزش موضوعی2

تناسب موضوع برای مخاطب فرضی3

تناسب قالب مورد استفاده برای مخاطب فرضی4

استفادٔه بهینه از امکانات موجود5

دارا بودن ایده های خالق6

انتقال دقیق پیام مورد نظر به مخاطب7

استفاده از حداقل دو منبع معتبر در تولید 8

جمع نمرات

نمرۀ نهایی از 4 نمره )جمع نمرات تقسیم بر 8(

توصیف عملکرد:
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فهرست نمونه پروژه های پیشنهادی
 انتقال پیام با پر کاربردترین رسانٔه روز

 نمایش زیباترین نقطٔه شهر یا روستای خود
 معرفی بهترین غذای محلی

 معرفی فرهنگ غذایی منطقه
 بررسی تأثیر یک نرم افزار ارتباطی تلفن همراه بر خانواده

 بررسی موضوع شایعات در فضای مجازی
 بررسی چگونگی بازنمایی خانواده در تبلیغات، فیلم ها و سایر تولیدات رسانه ای

 بررسی فنون اقناع در تبلیغات، فیلم ها و سایر تولیدات رسانه ای
 بررسی موضوع خشونت در تولیدات رسانه ای

 بررسی چگونگی بازنمایی ...
 و ...

نمونۀ سؤاالت آزمون عملکردی
 نمایش قطعه ای فیلم، تصویر، بازی ویدئویی )رایانه ای( جدید و تحلیل آن توسط دانش آموز به صورت کتبی

 ارائٔه اخبار روز از چند منبع و مقایسه و تحلیل آنها توسط دانش آموز به صورت کتبی
 ارائٔه بخشی از متن یک مقاله و تحلیل آنها توسط دانش آموز به صورت کتبی

 ارائٔه یک مطالعٔه موردی و تحلیل و استخراج نکات کلیدی و دیدگاه های موجود در آن
 مقایسٔه دو یا چند مطالعٔه موردی با هم و تحلیل و استخراج نکات کلیدی و دیدگاه های موجود در آنها
 بررسی متن، شعر، ضرب المثل، تصویر، فیلم و ... و تحلیل متن، زیرمتن و فرامتن آنها به صورت کتبی

 و ...
تعاریف واژه های بخش اّول

پیام: گفته ها، حرکات، اطالعات، اخبار و تصاویری است که از یک فرد به فرد دیگر، یا به تعداد زیادی 
از مردم به وسیلٔه یک رسانه منتقل می شود.

رسانه: رسانه »ابزاری است که فرستنده/ ارتباط گر به کمک آن، معنا و مفهوم مورد نظر خود )پیام( را به 
گیرنده/ ارتباط گیر منتقل می کند«. با این تعریف کتاب، لباس، معماری و حّتی خود انسان ها نیز رسانه اند! اّولین 
وسیلٔه ارتباطی بشر زبان ایما و اشاره بود؛ اّما رفته رفته ابزارهای ارتباطی بیشتری همچون دود و خط اختراع 
شد. ایرانیان باستان با چاپار پیام های خود را منتقل می کردند. مصریان باستان با استفاده از کبوتران نامه رسان 
پیام های خود را منتقل می کردند. 150 سال پیش از میالد مسیح سربازان چینی موفق شدند با استفاده از دود 
پیام های خود را از فاصلٔه 750 کیلومتری به یکدیگر برسانند. با ظهور رسانه های چاپی )روزنامه، کتاب ومجله( 
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و رسانه های الکترونیکی )رادیو، لوح فشرده، فیلم، تلویزیون، اینترنت(، رسانه های جمعی شکل گرفتند. 
رسانۀ فردی: »ابزاری است که فرستنده به کمک آن، قابلیت ارسال پیام به تعداد محدود، مشّخص، 

طبقه بندی شده و قابل کنترلی از مخاطبان را دارد؛ مانند تلفن همراه«.
و  متنوع  انبوه،  تعداد  به  کم،  هزینٔه  و  سهولت  سرعت،  به  را  پیام  که  است  »ابزاری  جمعی:  رسانۀ 

غیرقابل   کنترلی از مخاطبان منتقل می کند؛ مانند تلویزیون«.
دهکدۀ جهانی: در عصرجدید دسترسی به اطاّلعات، توانایی استفاده از اطاّلعات و تبدیل آن به دانش و 
فناوری نقش اساسی در تولید ثروت و کسب قدرت ایفا می کند. در این شرایط سرعت انتقال اطاّلعات از جایی 
به جای دیگر نیز باال می رود و کمتر از چند دقیقه، کوچک ترین اتّفاق در گوشه ای از یک روستای دور افتاده در 
شرق آسیا به گوش ساکنان غربی ترین شهرهای اروپا می رسد. اکنون جهان مثل یک دهکده کوچک شده است 
که ساکنانش همدیگر را می شناسند و از ریز و درشت خبرهای یکدیگر باخبرند. در این دهکدهٔ جهانی رسانه ها 

نقش اساسی در انتقال اطاّلعات و اخبار و یکپارچه کردن فرهنگ و ارزش های جهانی دارند.

جنگ گرم، سرد و نرم
وقتی جنگ جهانی دوم پس از تلفات فراوان در سال 1945 به پایان رسید به نظر می رسید، دنیا می تواند 
نفس راحتی بکشد و تا مّدتی از جنگ و دشمنی در امان باشد؛ اما پس از مّدت کوتاهی جنگ جدیدی آغاز 
شد که بسیاری از کشورهای دنیا را به دو بلوک شرق و غرب تقسیم کرد و ملت های دیگر نیز غیرمستقیم 

تحت تأثیر آن قرار گرفتند: جنگ سرد. )حسینی و حق پناه، 1394: 22(
جنگ سرد: در جنگ سرد کشورهای اصلی درگیر؛ یعنی امریکا و شوروی سابق تالش می کردند در 
تأثیر  کنار رقابت در عرصه های نظامی، هسته ای و فضایی، افکار عمومی مردم کشورهای دیگر را تحت 
قرار دهند و به جبهٔه خود دعوت کنند. قدرت های جدید جهانی برای رسیدن به اهدافشان ضمن تبلیغات 
سنگین و پر هزینه سعی می کردند فرهنگ خود را فرهنگی برتر نشان دهند و ارزش ها و باورهای خود را به 
فرهنگ های دیگر تحمیل کنند. این کشورها با استفاده از ابزار رسانه دست به »تهاجم فرهنگی« می زدند 
ملت هایی  زمان  مرور  به  کند.  تردید  خود  اعتقادات  و  ارزش ها  دربارٔه  مقابل  طرف  که  می کردند  کاری  و 
و  می شدند  شرقی  یا  غربی  فرهنگ  رسانه ای  قدرت  تسلیم  بود،  شده  آسیب پذیر  و  ضعیف  فرهنگشان  که 
فرهنگ آنها را جایگزین فرهنگ خود می کردند. سرانجام جنگ سرد با فروپاشی شوروی به پایان رسید؛ اّما 
تهاجم فرهنگی همچنان ادامه داشت و نظریه پردازان از آن با عنوانی جدید؛ یعنی »جنگ نرم« یاد می کردند. 

)حسینی و حق پناه، 1394: 22(
جنگ نرم: در جنگ نرم، دشمن نه با توپ و تانک که با ابزار و پیام های رسانه ای دست به حمله می زند 
قؤه  به جای زور و  نرم  انسان هاست. در جنگ  بر ذهن  بلکه سلطه  بر خاک و جان؛  نه تسلط  او  و هدف 



32

قهریه، قدرت جاذبه و اقناع ایفای نقش می کند تا افکار، تمایالت و احساسات مخاطب را تحت تأثیر قرار 
دهد و مطابق میل طرف مقابل فکر و عمل کند. در کانادا که جزو اولین کشورهایی بود که به سواد رسانه ای 
تقویت  و  کانادا  فرهنگ  امریکایی شدن  با  مقابله  برای  رسانه ای  سواد  می داد،  اهّمیت  همگانی  آموزش  و 
فرهنگی،  تهاجم  مثل  مفاهیمی  نیز  ما  کشور  در  یافت.  گسترش  به سرعت  ملی گرایی  همچون  ارزش هایی 
شبیخون فرهنگی، هجوم فرهنگی و ... از اواخر دهٔه شصت شمسی بر سر زبان ها افتاد و گسترش یافت. 
پایان دفاع مقدس، خبر از تهاجم و شبیخون فرهنگی دادند:  مقام معظم رهبری از همان اولین سال های 
»دشمن از راه اشاعٔه فرهنگ غلط ــ فرهنگ فساد و فحشا ــ سعی می کند جوان های ما را از ما بگیرد. 
کاری که دشمن از لحاظ فرهنگی می کند؛ نه یک تهاجم فرهنگی، بلکه باید گفت یک شبیخون فرهنگی و 

یک قتل عام و غارت فرهنگی است«. )حسینی و حق پناه، 1394: 22(
اشباع رسانه ای: شاید باور کردن این نکته مشکل باشد؛ اّما یک مقایسٔه تاریخی نشان می دهد که حجم 
اطاّلعات وارد شده به ذهن یک انسان امروزی اعم از خبرها، کتاب ها، تابلوهای تبلیغاتی و دیده ها و شنیده ها 
در یک روز، برابر کل اطاّلعات دریافتی توسط یک انسان قرن هیجدهمی است! در روزگار گذشته دسترسی 
به اطاّلعات مشکل اساسی انسان ها بوده است. نخبگان تحصیل کرده یا افراد ثروتمند می توانستند با صرف 
هزینه و طی مسافت به کتابخانه ها یا استادان متخصص دست پیدا کنند؛ اّما عموم مردم توانایی خرید کتاب را 
نداشتند یا خواندن نمی دانستند. با رشد رسانه های جمعی به ویژه رادیو، تلویزیون، رایانه و اینترنت در قرن 
گذشته، موانع دسترسی به اطاّلعات کم شد و امروزه اطاّلعات در دسترس همه هست و هر لحظه هم اطاّلعات 

بیشتری تولید می شود. )حسینی و حق پناه، 1394: 23(    
چگونه می توان همگام با همٔه این اطاّلعات پیش رفت و به روز بود؟ برای نمونه اگر یک امریکایی بخواهد 
کتاب هایی را که تنها امسال در کشورش منتشر شده بخواند، باید طی شبانه روز و بدون توقف در طول سال هر 
هشت دقیقه یک کتاب بخواند. همچنین اگر بخواهد تمام برنامه های تلویزیونی را که تنها امسال پخش می شود، 
ببیند نزدیک به 550 قرن برای تماشای آن بدون وقفه الزم دارد. شتاب باالی تولید و به اشتراک گذاری اطاّلعات 
به ما اجازهٔ به روز بودن را نمی دهد و حجم و تنوع باالی پیام های رسانه ای که در معرض آن قرار گرفته ایم، 
توانایی تحلیل و تفسیر آنها را از ما گرفته است. پیام ها، پیوسته در هر جا و به هر کسی ارائه می شوند. ما از 
پیام های رسانه ای اشباع شده ایم. در جامعه ای با اشباع رسانه ای، شاید بتوانیم از خرید و خواندن کتاب دست 
برداریم؛ اشتراک مجله ها و روزنامه ها را کنار بگذاریم؛ رادیو، تلویزیون، تلفن همراه و اینترنت نداشته باشیم، اّما 
به هر حال رویارویی با رسانه ها اتّفاق می افتد. راه حل صحیح، در مدیریت مصرف رسانه ها و رویارویی فّعاالنه با 
پیام های رسانه ای پیرامونی است. این راه حل نیاز به تمرین و کسب مهارت دارد. مهارتی به نام سواد رسانه ای 
که به ما می آموزد، چگونه از میان انبوه اطاّلعات و پیام ها، به طور محدود و مشروط آنچه را مورد نیازمان هست، 
دریافت کنیم و از غرق شدن در جریان سیل آسای اطاّلعات نجات پیدا کنیم. )حسینی و حق پناه، 1394: 24(
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مـا و رسـانه ها
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بخش آغازین واحد یادگیری 1 )فصل اول(

تبیین منطق واحد یادگیری
فصل اّول کتاب با عنوان »ما و رسانه ها« با ارائٔه چشم اندازی از آیندهٔ فناوری و رسانه ها، معرفی الیه های 
پیام در تولیدات رسانه ای )متن، زیرمتن و فرامتن( و معرفی سؤاالت پنج گانٔه سواد رسانه ای، دانش آموزان را 
با آنچه در این کتاب خواهند آموخت، آشنا می کند. این آگاهی به آنها کمک می کند تا درک روشنی از آنچه را 
که در طول سال تحصیلی با آن مواجه خواهند شد، در ذهن بپرورانند. دانش آموزانی هستند که به لحاظ سبک 
شناختی، کل نگر هستند، در این فصل به کلیتی از آنچه قرار است در درس تفکر و سواد رسانه ای تجربه کنند، 
دست خواهند یافت. فّعالیت های دروس این فصل به گونه ای انتخاب و سازماندهی شده که دانش آموزانی که 

سبک شناختی تحلیلی دارند، نیز به احساسی از یادگیری در حوزه ای جدید نایل آیند.
انتظارات از دانش آموزان پس از گذراندن این واحد یادگیری )پیامدهای یادگیری(

 محتوای پیام های رسانه ای را تحلیل و درک  کنند. 
 در تحلیل های خود از تفکر سیستمی استفاده  کنند. 

 با پیام های رسانه ای به شکل نّقادانه روبه رو شوند.
 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران، استقالل و انصاف فکری را رعایت کنند.

 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده  کنند.
 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت  کنند.

 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش  کنند.
 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی کنند.

اندیشۀ کلیدی که واحد یادگیری حول آن سازماندهی شده است: 
این واحد یادگیری حول سؤاالت پنج گانه سواد رسانه ای سازماندهی شده است. این سؤاالت عبارت اند از:

 چه کسی این پیام را تولید کرده است؟ )فرستنده و مؤلف(
 چرا این پیام فرستاده شده است؟ )هدف/ انگیزه(

 از چه  فنونی برای جلب توّجه مخاطب استفاده شده است؟ )قالب/ چهارچوب(
 چگونه افراد مختلف این پیام را متفاوت درک می کنند؟ )مخاطبان/ گیرنده(

 چه نوع سبک زندگی ای و چه ارزش ها و نظریاتی در این پیام ارائه شده یا از آن حذف شده است؟ 
)محتوا/ پیام(

روش پیگیری اندیشٔه کلیدی در این فصل به این صورت است که دانش آموزان با تحلیل تعدادی فیلم، 
تصویر و یک برنامٔه تلویزیونی انتخابی، چگونگی کار با این پنج سؤال را )به شکل کلی( تمرین می کنند.
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چگونگی طرح پرسش های اساسی
این فصل از سه درس تشکیل شده است. این فصل با مقایسٔه سبک زندگی، فناوری و رسانه ها در 80 
سال پیش و زمان حال و پیش بینی آینده آغاز می شود، سپس با معرفی متن، زیرمتن و فرامتن و یافتن آنها در 
برخی تولیدات رسانه ای ادامه می یابد و با بررسی و تحلیل یک برنامٔه تلویزیونی انتخابی با استفاده از سؤاالت 

پنج گانه سواد رسانه ای خاتمه می یابد.

بخش میانی واحد یادگیری

مسابقۀ رسانه ها با زماندرس1

زمان: دو ساعت آموزشی
موضوع: رسانه و آیندٔه رسانه   ها

انتظارات عملکردی
 سبک زندگی گذشته، حال و آینده را با توجه به رشد فناوری و رسانه های زمان مقایسه می کنند.

 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت  کنند.
 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده  کنند.

 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت  کنند.
 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش  کنند.

 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی کنند.
مواد و وسایل آموزشی: فیلم ها و تصاویری از فناوری های نوین مانند فیلم های رسانه چیست؟ آیندٔه 

تلفن همراه، یک روز شیشه ای، تصاویر برچسب و تراشٔه آر اف آی دی/  آرفید1 و ... .
فرایند اجرای درس:

 گفت وگوی کالسی
 از دانش آموزان بخواهید به تصویر باالی صفحٔه دو کتاب نگاه و خودشان را در هفتاد، هشتاد سال پیش 
تصور، و دربارٔه سؤاالت زیر در کالس گفت وگو کنند. برای اینکه دانش آموزان با یکدیگر تماس رودررو 

داشته باشند، چینش نیمکت های کالس باید U شکل باشد.  
 از این عکس، چه نکاتی دربارهٔ آن زمان دریافت می کنید؟ 

 تفریح و سبک زندگی2 یک نوجوان هم سن و سال شما در آن زمان، چقدر با اکنون شما تفاوت داشته است؟
RFID ــ1 2ــ دانش آموزان با مفهوم سبک زندگی در کتاب  تفکر و سبک زندگی پایه  هفتم آشنا شده اند.
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 سپس فیلم »رسانه چیست؟« را به نمایش بگذارید تا تاریخچٔه تولید رسانه ها یکبار به سرعت از جلوی 
چشم دانش آموزان مرور شود. 

 رادیو از جمله رسانه های نو و محبوب آن روزگار، بوده است. از دانش آموزان بپرسید امروزه شما 
کدام رسانه ها را بیشتر دوست دارید و استفاده می کنید؟ 

 به نظر شما بیست سال دیگر، انسان های هم سن شما، راجع به زندگی امروز شما، چه چیزهایی خواهند 
گفت؟ هشتاد سال دیگر چه؟

انتظار می رود در این سؤاالت دانش آموزان به مقایسٔه گذشته، حال و آینده بپردازند. البته ممکن است 
آنها چشم اندازی از آینده نداشته باشند و بسیاری از مواردی که بیان می کنند، در زمان حال اتفاق افتاده 

باشد. )مواردی مانند پرینتر سه بعدی و ...(
 نظر دانش آموزان را دربارٔه این جمله که »برخی تصاویر بیش از 1000 کلمه حرف برای گفتن دارند« 

جویا شوید.
توجه داشته باشید که در کالس تفکر و سواد رسانه ای قدرت استدالل دانش آموزان باید رشد کند. لذا 

از این پس در تمام سؤاالت برای پاسخ های خود، باید دالیل و شواهدشان را بیان کنند. 
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 فّعالیت گروهی
 دانش آموزان در گروه  های خود قرار گیرند و با 
تبادل نظر  هم گروهی های خود دربارٔه سؤاالت زیر 

کنند.
 به نظر شما با توجه به اوضاع کنونی فناوری، 
آیندهٔ دنیا چگونه خواهد بود؟ پیشرفته ترین رسانه ای که 
بشر در آینده خواهد ساخت، چه می تواند باشد؟ یک 
نمونه از تغییرات در کتاب ارائه شده است )فناوری 
آر اف آی دی / آرفید(، شما نیز پیش بینی های خود 

را بنویسید. 
در کادر »بیشتر بدانید« نیز دربارٔه »اینترنت اشیا« 
ارائه  نمونه  به عنوان  »اینترنت همه چیز« مطالبی  و 

شده است. 
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متن پایین صفحٔه 6 به توضیح عنوان درس می پردازد.
 گفت وگوی کالسی 

فیلم »آیندهٔ تلفن همراه« و بخشی از فیلم »یک روز شیشه ای« را که از برنامٔه فناورانه سیمای جمهوری 
اسالمی ایران پخش شده است، نمایش دهید تا دانش آموزان محتوای آنها را با پیش بینی های خودشان از 

آینده مقایسه کنند. از آنها سؤال کنید.
 نقش و جایگاه شما در این آینده چیست؟ 

 آیا همٔه این پیشرفت های فناورانه و دنیای رسانه ای می تواند جایگزین »ارتباطات رودررو« شود؟ چه 
ویژگی هایی در »ارتباطات انسانی« هست که در »ارتباطات رسانه ای« وجود ندارد؟

 در آینده ای که ویژگی های آن توصیف شد، جایگاه انسان نسبت به فناوری و اشیا چیست و کدام یک 
از آنها دیگری را به خدمت خواهند گرفت؟ آیا جایگاه و سطح تفکّر در انسان افزایش پیدا خواهد کرد؟ چرا؟
 انیشتین، زکریای رازی و بسیاری از بزرگان دیگر یافته های خود را زمانی ارائه کردند که تعداد بسیار 
محدودی از فناوری ها و رسانه ها وجود داشت. آیا می توان ادعا کرد که سطح دانش و تفّکر این افراد نسبت 

به آیندگان کمتر بوده است؟ چرا؟  
»روز شیشه ای«، دستیابی  و  تلفن همراه«  »آیندٔه  مانند  فیلم هایی  نمایش  از  که هدف  باشید  داشته  توجه 
که  است  بدیهی  فناوری.  در  غرب  پیشرفت  ترویج  نه  و  رسانه هاست  و  فناوری  آیندٔه  از  چشم اندازی  به 

دانشمندان کشور ما نیز در زمینه هایی از علم و فناوری به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته اند.
برخی از سؤاالت این کتاب تفکر فلسفی را پرورش می دهند، دو سؤال آخر از این نوع اند. توجه داشته 
باشید که در سؤال آخر از یک سو در کنار نام انیشتین و زکریای رازی از سایر بزرگان سخن به میان آمده 
است. سایر بزرگان فقط دانشمندان نیستند؛ فالسفه، معصومان و ... نیز جزو بزرگان قرار می گیرند. از 
سوی دیگر در جملٔه آخر از سطح دانش و تفکر این افراد سؤال شده که خود دو مؤلفٔه متفاوت است. لذا 

در گفت وگوها این دانش آموزان باید به این جنبه ها توجه کنند.
بدان  این  ارائه شده است.  بدانیم،  بیشتر  کادر  پیام1، رسانه، رسانٔه فردی و جمعی در  انتها مفهوم  در 

معناست که از این مفاهیم در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی سؤالی طرح نمی شود. 
 گفت وگوی کالسی 

 در این فعالیت دانش آموزان برخی ویژگی های رسانه ها را براساس محتوای جدول صفحٔه 8 با هم مقایسه 
و نکاتی را به آن اضافه می کنند. 

1ــ دانش آموزان با مفهوم پیام کتاب تفکر و سبک زندگی پایه های هشتم آشنا شده اند.
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 عکس و مکث
آن  نام  از  که  همان طور  مکث«  و  »عکس  بخش 
آن  موضوع  در  تأمل  و  تصویر  بررسی  به  پیداست، 
می پردازد. در برخی دروس مانند این درس، مفهوم 
برخی  در  اما  است.  روشن  و  واضح  کامالً  تصویر 
دروس دانش آموزان برداشت های متفاوتی از تصویر 
دربارٔه  گفت وگو  و  تصاویر  تحلیل  داشت.  خواهند 
با  چهارم،  فصل  در  که  می کند  فراهم  شرایطی  آنها 
استناد به برخی از این تصاویر، دانش آموزان دالیل 
اینکه »چرا مخاطبان مختلف برخی پیام ها را متفاوت 

درک می کنند؟«، به خوبی دریافت کنند. 
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 فّعالیت در خانه
در تکلیف فّعالیت در خانه از دانش آموزان خواسته شده که بررسی کنند دنیای آیندٔه رسانه ای، چه مزایا 
و چالش هایی خواهد داشت؟ برای پیش بینی پاسخ این پرسش، جدول مزایا و چالش های آموزش مجازی به 

عنوان راهنما به آنها ارائه شده است. بدیهی است پاسخ ها به همین جدول بسیار نزدیک خواهد بود.

جدول مزایا و چالش های آموزش مجازی

چالش هامزایا
کم شدن تعامالت اجتماعی ــ انسانیکاهش هزینه های آموزش

مشکالت دسترسی به اینترنت و فناوریهمگانی کردن آموزش
دشواری زبانی و فرهنگیکاهش محدودیت های زمانی و مکانی

کاهش امکان استفاده چهره به چهره از معلمکاهش هزینه های انرژی و کاغذ
کاهش امکان انتقال احساسات بی واسطهافزایش امکان هم افزایی و تعامل جمعی و گروهی

افزایش فردگرایی و تک بعدی شدنافزایش کیفیت و کمیت یادگیری
سرریز اطالعات و احتمال کاهش عمق آموزشدسترسی سریع و وسیع به منابع

همان طور که مالحظه می کنید، در این 
درس، فعالیت های متنوعی پیش بینی شده 
از  بیش  آن  اجرای  است  ممکن  که  است 
100 دقیقه زمان نیاز داشته باشد. در این 
با حفظ انسجام  صورت پیشنهاد می شود 
محوری  فعالیت های  از  برایندی  محتوا، 
درس، متناسب با انتظارات عملکردی، را 

در زمان در اختیار پیگیری کنید.
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فّعالیت اختیاری
در بخش فّعالیت اختیاری از دانش آموزان خواسته شده به وبگاه دفتر تألیف کتاب های درسی و صفحٔه 
گروه تفکر مراجعه کنند. در صفحٔه چندرسانه ای وبگاه دفتر تألیف کتاب های درسی، و صفحٔه گروه تفّکر، 
چند فیلم کوتاه دربارٔه تحوالت رسانه ها و آیندٔه فناوری آمده است. با مراجعه و مالحظٔه آنها، تحلیل کنند که 
کدام یک به پیش بینی آنها از واقعیت نزدیک تر و در تغییر سبک زندگی مردم اثرگذارتر خواهد بود. فیلم های 

کوتاه مرتبط با فصل های بعد را نیز در همین وبگاه می توانند مشاهده کنند.
www.roshd.ir
www.talif.sch.ir
http:// thinking ــ dept.talif.sch.ir 

پیام همبرگریدرس2

زمان: دو ساعت آموزشی
موضوع: پیام های آشکار و پنهان

انتظارات عملکردی
 محتوای پیام های آشکار و پنهان تولیدات رسانه ای را تحلیل و درک  کنند.

 نقش عناصر تولید مانند نور، صوت، زاویٔه دوربین، زاویٔه دید و ... و تأثیرگذاری آن در تولید یک 
پیام را تحلیل کنند. 

 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت  کنند.
 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده  کنند.

 آداب گفت وگوهای جمعی را رعایت  کنند.
 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش  کنند.

 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی کنند.
فیلم های پیش به سوی عصر رسانه ها، در بشقاب تو، و تصاویری مشابه  مواد و وسایل آموزشی: 

تصاویر کتاب درسی.
فرایند اجرای درس

 گفت وگوی کالسی 
فیلم »پیش به سوی عصر رسانه ها«، را به نمایش بگذارید تا دانش آموزان با مشاهدهٔ آن و بیان آنچه در انجام 

»فّعالیت در خانه« درس قبل نوشته اند، فرصت ها و چالش های پیش روی دنیای رسانه ها را جمع بندی کنند.
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اکنون فیلم »در بشقاب تو« را بدون صدا به 
نمایش بگذارید و از دانش آموزان بخواهید آنچه 
را از فیلم دریافته اند بیان کنند. یک بار دیگر فیلم 
را با صدا به نمایش بگذارید و از آنها بخواهید به 

پرسش های زیر پاسخ دهند.
بیان  می آورید؛  یاد  به  تصاویر  دربارٔه  هرچه   
دوربین  زوایای  و  صحنه ها  صوت،  نور،  کنید! 

چطور کنار هم قرار گرفته اند؟
فیلم، احساسات شما  این   چه چیزهایی در 
را برانگیخت یا شما را به تعجب و تفّکر واداشت؟
 افراد را توصیف کنید! چه شکلی هستند؟ 

چه کار می کنند؟ چه پوشیده اند؟ 
 با توّجه به تفاوت برنامه های غذایی ملت های 
زندگی  سبک  تنوع  از  پیام هایی  چه  مختلف، 

دریافت می کنید؟
 این بار تصویر را قطع کنید و فقط صدای 

فیلم را پخش کنید و سؤال کنید. 
این  آیا  می شود؟  برده  کار  به  کلماتی  چه   
خاصی  احساسی  یا  ارزشی  معنایی،  بار  کلمات، 

دارند؟
 چه کسی این کلمات را می گوید؟ به نظر شما 
مخاطبان اصلی این فیلم چه کسانی هستند؟ چرا؟

دنبال  را  هدفی  چه  فیلم،  این  سازندگان   
می کنند و چه پیامی را می خواهند به شما برسانند؟
ِافکت/  )موسیقی،  صداهایی  نوع  چه  از   
انسانی و صدای جانبی(  جلوه های ویژه، صدای 

استفاده شده است؟
 آیا احساسات و برداشت همٔه همکالسی های 

شما، »کامالً« مشابه یکدیگر است؟ چرا؟
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 عناصر به کار گرفته شده در این فیلم )نور، صدا، تصاویر، زوایای دوربین و...( بیشتر احساسات شما 
را تحت تأثیر قرار می دهند یا شما را به تفّکر وا می دارند؟ چرا؟

 وقتی رسانه ای فکر یا نظری را به شما ارائه می کند، آیا به دنبال تلقین اندیشه های فرستنده،پیام از طریق 
تأثیرگذاری بر احساسات است یا واداشتن شما به تفّکر بیشتر برای تصمیم گیری درست تر؟ چرا؟ مثال بزنید.

 اگر قرار باشد شما این فیلم را برای گروه سنی دیگر یا مردم کشوری دیگر بازطّراحی کنید، چه تغییراتی 
در آن می دهید؟ چرا؟

قبل از نمایش فیلم از دانش آموزان بخواهید یک بار سؤاالت را به طور اجمالی مطالعه کنند تا با دقت 
بیشتر فیلم را مشاهده کنند. این سؤاالت، سؤاالتی است که با استفاده از آنها می توان فیلم ها را تحلیل کرد. 
لذا یکسان سازی و دیکته کردن پاسخ های یکسان ضرورت ندارد.  این فّعالیت را می توان با استفاده از هر 

فیلمی انجام داد و تغییر فیلم هیچ اشکالی ندارد. 
در این فیلم کلمات مهم است؛ بنابراین ابتدا فیلم را بدون کالم پخش می کنیم تا به نقش کلمات پی ببرند. 
در حالی که در فیلمی دیگر ممکن است از همان ابتدا صوت و تصویر را با هم پخش کنیم؛ یعنی مراحل را 
متفاوت انجام دهیم. آنچه که مهم است این است که دانش آموزان حس بینایی، شنوایی، قدرت تمرکز و تفکر 

خود را در تحلیل فیلم و پاسخ به سؤاالت به کار گیرند.
پس از نمایش فیلم و گفت وگو دربارٔه آن ،که مهم ترین بخش این درس است، با استفاده از متن صفحات 

13، 14، 15 و 16 مفاهیم متن، زیرمتن و فرامتن توضیح داده می شود.

 گفت وگوی کالسی 
از  و  دهید  نمایش  دروغین«را  »شغل  کوتاه  فیلم 
دانش آموزان بخواهید دربارٔه متن، زیر متن و فرامتن 
دربارٔه  ظاهر  در  چه  اگر  فیلم  این  کنند.  گفت وگو  آن 
زحمات مادران است؛ اما در نهایت به تبلیغ یک کارت 

تبریک برای مادران ختم می شود.
مورد  در  را  خود  برداشت  دانش آموزان  سپس 
الیه های سه گانٔه پیام دربارٔه ابیات، جمالت و تصاویری 
که در کتاب آمده است مطرح کنند. توجه داشته باشید 
نیستند،  تولیدات رسانه ای دارای هر سه الیه  که همٔه 
از  تصاویر  و  جمالت  این  جای  به  می توانید  شما 

نمونه های دیگری نیز استفاده کنید.

                                          

مفاهیم اساسی
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به مثال های زیر توجه کنید:
مثال 1:

شد«»بعد از تو بعد از رفتنت ای نازنینم بی نازنین  نامه ها  تمام  فونت 
متن: پیام آشکار این است که فرد در غم از دست دادن نازنینی است.

غم جدی  این  که  می دهد  نشان  دوم  تحلیل مصرع  اما  زیرمتن: 
نیست و کل بیت یک شوخی است.

بی نازنین  فونت  مفهوم  و  ُورد  نرم افزار  با  که  کسانی  فرامتن: 
آشنایی ندارند، درکی درستی از مفهوم بیت نخواهند داشت.

مثال 2:
متن: پیام آشکار آن نشانٔه ویژٔه )لوگوی( پیتزا دومینو است که در 

گوشٔه پایین سمت راست قرار دارد و تبلیغ یک محصول است.
زیرمتن: پیام پنهان آن ترغیب به مصرف غذاهای آماده است که نوعی سبک زندگی را با خود همراه دارد.

فرامتن: تصویر قطعٔه پیتزا به شکل درخت کاج در ایام کریسمس است که ممکن است برای افراد غیرمسیحی 
و مردم کشورهای دیگر که با درخت کاج به عنوان نماد کریسمس آشنایی ندارند، مفهوم دیگری داشته باشد.

                                          

مفاهیم اساسی
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مثال 3:
است  برگرکینگ  )لوگوی(  ویژٔه  نشانٔه  آن  آشکار  پیام  متن: 
که در گوشٔه پایین سمت راست قرار دارد و تبلیغ یک محصول 

است.
زیرمتن: پیام پنهان آن ترغیب به مصرف غذاهای آماده است 

که نوعی سبک زندگی را با خود همراه دارد.
فرامتن: تصویر ساندویج به شکل هالل ماه در ایام ماه رمضان 
به  ماه  هالل  با  که  غیرمسلمان  افراد  برای  است  ممکن  که  است 
عنوان نمادی در فرهنگ مسلمانان آشنایی ندارند، نامفهوم باشد.

 عکس و مکث
 بخش عکس و مکث مقایسه ای است بین استقبال از کتاب رایگان و وای فای رایگان )!( که کنایه ای از 

بی توجهی به مطالعٔه کتاب و تغییر سبک زندگی است.

 فّعالیت در خانه
فیلم  یک  دانش آموزان  توافق  و  شما  راهنمایی  با 
انتخابی  فیلم   دانش آموزان  شود.  انتخاب  سینمایی 
آن را  فرامتن  را در خانه مشاهده و متن، زیر متن و 
مشّخص کنند. برخی از مواردی که می توانند به آنها 

توّجه کنند، عبارت اند از:
 نام شخصیت های مثبت و منفی در فیلم

 پوشش افراد )نوع لباس، رنگ، طرح و...(
 محیط و پس زمینٔه تصاویر فیلم )محل   جغرافیایی، 
شرایط  اقتصادی،  موقعیت  بارانی،  یا  آفتابی  هوای 

اجتماعی و...(
به  که  وقایع حاشیه ای  فیلم نامه،  )سیر  ِپی رنگ   

متن اصلی اضافه شده است، نوع روایت و ...(
 پایان بندی فیلم )تلخ یا شیرین، سرنوشت قهرمان، 

فرجام شخصیت ها و..(
 و…   .
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 دانستنی های معلم
پیرنگ: پیرنگ، نقشه، طرح یا الگوی حوادث در داستان است. شرح فشردٔه وقایعی که برای اشخاص 
داستان اتفاق می افتد. حلقه های پیوسته رشته حوادثی است که نویسنده انتخاب می کند و به یاری آن خواننده 

را به جایی که مدنظرش است، هدایت می کند. پیرنگ چون و چرایی حوادث را در داستان نشان می دهد.
به عبارت دیگر پیرنگ حوادث را در داستان آن چنان تنظیم و ترکیب می کند که در نظر خواننده منطقی 
و قانع کننده باشد. به همین دلیل پیرنگ تنها ترتیب و توالی حوادث نیست، بلکه مجموعه ای نظام یافته از 
پیرنگ  است.  معلولی  و  علت  روابط  بر  تکیه  با  حوادث  نقل  پیرنگ  حقیقت  در  است.  وقایع  یا  حوادث 
وابستگی موجود میان حوادث داستان را به طور عقالنی تنظیم می کند و ضابطه ای است که بر اساس آن 
باید طرح و نقشٔه  باشد،  نویسنده وقایع را نظم می دهد. داستان هر چه باشد، حتی اگر نقل سادٔه ماجرایی 

منظمی داشته باشد تا براساس آن به نگارش در آید.
به نقشه و الگوی رویدادهای یک نمایش یا شعر یا اثر داستانی که سازماندهی حادثه و شخصیت های آن 
را به عهده می گیرد پیرنگ می گویند. پیرنگ حس کنجکاوی و تحریک خواننده یا بیننده را برمی انگیزد. 
روایت  داستان،  می دهد:  دست  به  )پیرنگ(  طرح  از  مفیدی  بسیار  اما  ساده؛  تعریف  فورستر  ای.ام. 
رویدادهایی است که در توالی زمانی منظم شده باشد. طرح نیز روایت رویدادهاست که در آن بر تصادف 

تأکید شده باشد. )کادن، 1386: 332(
طبق تعریف فورستر بین داستان و پیرنگ تفاوت وجود دارد. از این سخن درمی یابیم که داستان نقل 
یافته است؛ در حالی که پیرنگ نقل  رشته ای از حوادث است که تنها بر طبق توالی زمانی، نظم و ترتیب 

حوادث با تکیه بر موجبّیت و روابط علی و معلولی است.
پیرنگ در واقع همان بیرنگ است. بیرنگ طرحی است که نقاشان روی کاغذ می کشند و بعد آن را کامل 
می کنند یا طرح ساختمانی که معماران می ریزند و از روی آن ساختمان را بنا می کنند. خالصٔه فشرده اّما 
کامل و گویایی که ما پس از دیدن یک فیلم یا نمایش یا مطالعٔه یک داستان آن را برای دیگران بیان می کنیم، 
همان طرح داستان یا پیرنگ است. پیرنگ حاصل دیده ها، شنیده ها، تجربه ها یا تخیل آزاد افرادی است که 

ممکن است نویسنده هم نباشند.
اقتباس از

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=194701
معرفی منابع:

میرصادقی، جمال. عناصر داستان، اول، تهران: سخن، 1385.
کادن، جی. ای. فرهنگ اصطالحات ادبی،کاظم فیروزمند، اول، تهران: شادگان، 1380.
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زمان: دو ساعت آموزشی
موضوع: سؤاالت پنج گانه سواد رسانه ای

انتظارات عملکردی
 محتوای پیام های رسانه ای را تحلیل و درک  کنند. 

 با استفاده از سؤاالت پنج گانه سواد رسانه ای یک برنامٔه تلویزیونی را تحلیل   کنند. 
 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت  کنند.

 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده  کنند.
 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت  کنند.

 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش  کنند.
 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی کنند.

مواد و وسایل آموزشی: فیلم  سواد رسانه ای در یک دقیقه، فیلم یک برنامٔه تلویزیونی، تصاویری با 
هدف های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... مانند تصاویر کتاب

فرایند اجرای درس
و   20 متن صفحٔه  بخواهید  دانش آموزان  از 
بند اول صفحٔه 21 )پنج گانٔه سواد رسانه ای( را 

به طور فردی مطالعه کنند.

 گفت وگوی کالسی 
درس  عنوانی  تصویر  و  متن  محتوای  دربارهٔ 
گفت وگو کنند. تصویر و متن بر حداقل مؤلفه های 
یک ارتباط تمرکز دارد. این مؤلفه ها عبارت اند از 
فرستنده، پیام، مجرا/ کانال/ رسانه، گیرنده، بستر 
رسانه ای  پیام  هر  تحلیل  در  بنابراین  فرهنگ.  و 
این  چرایی  یا  چیستی  دربارهٔ  سؤاالتی  می توان 
مؤلفه ها طرح کرد. این مدل مقدمه ای برای طرح 

سؤاالت پنج گانٔه سواد رسانه ای است.

پنج گانۀ سواد رسانه ای )1(درس3
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فیلم »سواد رسانه ای در یک دقیقه« را به نمایش بگذارید. از دانش آموزان بخواهید دربارٔه پرسش های 
پایانی آن گفت وگو کنند. این سؤاالت عبارت اند از:

 دربارٔه یک صفحٔه وب، تبلیغ یا فیلم بیندیشید و تمام اجزای تشکیل دهنده  اش را شناسایی کنید.
 بررسی کنید تمام این اجزا چطور کنار هم قرار گرفته اند و هدف سازنده اش چیست؟

ممکن است پاسخ دادن به این سؤاالت در ابتدای سال تحصیلی برای دانش آموزان مشکل باشد. به آنها 
بگویید نگران نباشند این قبیل سؤاالت ابزاری برای یادگیری اند و قرار است در این کتاب، تحلیل تولیدات 

رسانه ای را با چنین سؤاالتی تمرین کنند.
سپس برای آنها توضیح دهید که رسانه ها دو نوع مخاطب دارند: »مخاطب فّعال« و »مخاطب منفعل«. 
سواد رسانه ای اصرار دارد که مخاطبان منفعل، فّعال؛ مخاطبان فّعال، هوشمند؛ و حّتی مصرف کنندگان، 

تولیدکنندگان خاّلق شوند! 
پیام اصلی درس سه این است که یک مخاطب فّعال و خاّلق، در مواجهه با هر پیام رسانه ای، پنج پرسش 
کلیدی را مانند  پنج گذرواژه یا نگهبان در ورودی در نظر می گیرد و با نگاه دقیق و درک عمیق، با آن روبه رو 

می شود. این پنج پرسش عبارت اند از:
٭ چه کسی این پیام را تولید کرده است؟ )فرستنده و مؤلف(

٭ چرا این پیام فرستاده شده است؟ )هدف/ انگیزه(
٭ از چه  فنونی برای جلب توّجه مخاطب استفاده شده است؟ )قالب/ چهارچوب(
٭ چطور افراد مختلف این پیام را متفاوت درک می کنند؟ )مخاطبان/ گیرنده(

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

همان طور که قبالً گفته شد، دانش آموزان در این فصل قرار است چشم اندازی از محتوای 
به  مذکور  سؤال  پنج  از  استفاده  با  تلویزیونی  برنامٔه  یک  تحلیل  آورند.  دست  به  بعدی  دروس 
محتوای  با  انگیزه  با  و  آگاهانه  می کند  کمک  دارند،  کل نگر  شناختی  سبک  که  دانش آموزانی 

فصل های بعدی مواجه شوند. 

 گفت وگوی کالسی 
اکنون از آنها بخواهید بخشی از یک برنامٔه تلویزیونی را که خودشان با توافق شما از قبل ضبط کرده اند 
از  کنند.  بررسی  را  آن  زیر  پرسش های  با  و  بارگذاری کرده اید، در کالس مشاهده  یا  را ضبط  آن  یا شما 
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جمعی  رسانٔه  عمومی ترین  تلویزیون،  که  آنجا 
از آن خاطره های  محسوب می شود که همگی 
زیادی داریم و مخاطب آن محسوب می شویم، 
مثال این درس از برنامه های تلویزیونی انتخاب 
برای  فیلم  نمایش  امکان  اگر  اما  است.  شده 
یک  مقالٔه  تصویر،  یک  با  ندارد،  وجود  شما 
فارسی،  کتاب های  دروس  حتی  روزنامه، 
مطالعات اجتماعی و دینی و ... هم می توان این 
جدول  اول  سؤال  فقط  داد.  انجام  را  فعالیت 
صفحٔه 23 تغییر می یابد و برخی سؤاالت جدول 
نیز متناسب با نوع رسانه ای که به کار می گیرید، 

تغییر می کند.

برنامٔه منتخب شما کدام ساختار، قالب   
یا گونٔه ارائٔه پیام از طریق تلویزیون را دارد؟

 چه مفاهیم و موضوعاتی به شیؤه مستقیم 
و غیرمستقیم در این برنامه منتقل شده است؟

 چه کسی تولیدکننده و مالک پیام است؟
 چه کسانی جامعٔه هدف یا استفاده کنندگان 
از این برنامه هستند؟ چرا این پیام فرستاده شده 

است؟
و  ارزش ها  چه  و  زندگی،  سبک  چه   
نظریاتی در این پیام ارائه یا از آن حذف شده است؟
 آیا این پیام در هر فرهنگ، جامعه، زمان 
پنهان  و  آشکار  معانی  همین  دیگری،  مکان  و 

را دارد؟ 
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محتوای جدول زیر می تواند در پاسخ گویی به پرسش های باال به دانش آموزان کمک کند. طبیعی است 
که پاسخ گویی به برخی پرسش های این جدول برای آنها مشکل باشد. قرار است در فصل های بعدی کتاب 
با استفاده از رسانه ها و فّعالیت های گوناگون تحلیل تولیدات رسانه ای با این نوع پرسش ها تمرین کنند. این 

شروع کار است و جای نگرانی ندارد.

1ــ تلویزیون چه ساختار، قالب ها یا گونه هایی 
برای ارائه پیام دارد؟

 مستند
 گفت وگومحور )تاک شو(

 مجموعٔه تلویزیونی )سریال(
 فیلم سینمایی
 کمدی و طنز

 خبری

 آموزشی
 کودک و نوجوان

 مسابقه
 ورزشی
 موسیقی

2ــ چه مفاهیم و موضوعاتی به شیوۀ مستقیم 
و غیرمستقیم در برنامه ها منتقل می شود؟

 چه موضوعاتی از برنامه برداشت می شود؟
 متن، زیرمتن و فرامتن برنامه چیست؟

 چه جزئیات فنی در تولید پیام رعایت شده است؟
 از چه فنون اقناعی استفاده کرده است؟

3ــ چه کسی تولیدکننده و مالک پیام است؟

 چه کسی آن را پخش می کند؟
 چه کسی آن را ساخته است؟

 چه کسی از آن حمایت )مالی و ...( می کند؟
 چه کس دیگری از ساخت و پخش آن سود می برد؟

 رسانه های دیگر در آن چه نقش یا سهمی دارند؟

یا استفاده کنندگان  4ــ چه کسانی جامعۀ هدف 
از این برنامه هستند؟

تحصیالت،  جنسیت،  سن،  )بر حسب  مخاطبی  نوع  چه  برای   
درآمد، شغل و ...( ساخته و برنامه ریزی شده است؟

با چه نوع مخاطبی   چه زمانی پخش می شود؟ این زمان متناسب 
است؟

 مخاطبان دربارٔه آن چگونه فکر می کنند؟

5  ــ آیا این پیام در هر فرهنگ، جامعه، زمان 
پنهان  و  آشکار  معانی  همین  دیگری،  مکان  یا 

را دارد؟

 از این برنامه، امکان ادراک و برداشت چه ارزش ها و دیدگاه هایی 
وجود دارد؟

 چه حساسیت هایی ممکن است ایجاد کند؟
 برداشت از این برنامه در فرهنگ های مختلف، مکان ها و زمان های 

متفاوت، چه تفاوتی می یابد؟
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گذراندن  فوتبال،  و  شنا  رانندگی،  مثل  مهارت هایی  یادگیری  برای  که  همان طور  کنید  یادآوری  آنها  به 
مراحلی الزم است که باید یکی پس از دیگری طی شود، سواد رسانه ای نیز همانند بسیاری از امور نیازمند 
در  تغییر  اندکی  با  را  قبل  فّعالیت صفحٔه  رسید.  توانایی  و  دانایی  به  بتوان  تا  است  مرتب  و  مستمر  تمرین 
پرسش ها دربارٔه هر تولید رسانه ای دیگر، می توان به کار گرفت. برنامه های تلویزیونی شبکه های ماهواره ای، 
نمونه های خوبی  و...،  روزنامه  کتاب،  همراه،  تلفن  کاربردی  نرم افزارهای  رایانه ای،  ویدئویی/  بازی های 

برای تمرین های بیشترند. 

 فّعالیت گروهی
از دانش آموزان بخواهید در گروه، تبلیغات بازرگانی و فرهنگی را که به شکل تصویری در کتاب آمده 
است، با پنج پرسش کلیدی سواد رسانه ای بررسی، تحلیل و نتیجه را به کالس ارائه کنند. توجه داشته باشید 

در این فعاّلیت فرایند اجرا و پرورش توانایی استدالل مهم تر از پاسخ های همگرا است.

 عکس و مکث
در بخش عکس و مکث از تصویری استفاده شده که تغییر در فناوری و تأثیر آن بر انسان را نشان می دهد. 
استفاده از فن مقایسه آن هم مقایسٔه فیزیکی بین تلویزیون و انسان در گذشته و حال باعث شده پیام تصویر 

اثرگذارتر شود. 
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 فّعالیت در خانه
 در »فّعالیت در خانٔه« این درس از دانش آموزان خواسته شده دو تصویر را به همراه خانوادٔه خود بررسی 
و آنها را با استفاده از سؤاالت پنج گانه سواد رسانه ای تحلیل کنند. هدف از چنین فّعالیت هایی این است که 

دانش آموزان عالوه بر تمرین بیشتر، موضوعات سواد رسانه ای را به خانواده نیز انتقال دهند.
شایان ذکر است در کتاب تفکر و سواد رسانه ای، به منظور رعایت امانتداری، سعی شده نام تصویرگران 
در تصاویر انتخابی موجود باشد. در برخی از تصاویر نشانی وبگاه سازمان ها یا مؤسساتی نیز موجود است. 
هدف از ارائٔه نشانی وبگاه، شناسایی فرستنده و هدف او از ارسال پیام است. در بخش فعالیت در خانٔه این 
درس یک تصویر از »بنیاد جهانی طبیعت« و یک تصویر از کارهای آقای مجید خسرو انجم ارائه شده است.

 لطیفه های رسانه ای
در پایان هر فصل کتاب بخشی با عنوان لطیفه های 
رسانه ای ارائه شده است. در همٔه فصول سعی شده 
لطیفه های انتخابی با موضوع فصل هماهنگی داشته 
باشد و دانش آموزان آن را با استفاده از آموخته های 
فصل  این  در  کنند.  تحلیل  فصل  آن  در  خود 
دانش آموزان تحلیل خود را از لطیفه های رسانه ای به 

عنوان نوعی از پیام های رسانه ای بیان می کنند.

 دانستنی های معلم
بنیاد جهانی طبیعت یا حیات وحش، بزرگ ترین اتحادیٔه بین المللی در زمینٔه 
حفاظت از محیط زیست است که در سال 1۹61 در کشور سوئیس تأسیس 

شد. برای دریافت اطالعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه کنید.
WWF: World Wildlife Fund
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بخش سنجش واحد یادگیری 

ارزشیابی دروس در این فصل کیفی است و شامل بررسی عملکرد دانش آموز به صورت فردی و کار 
در گروه، بررسی کیفیت مشارکت دانش آموز از نظر میزان کاربرد استدالل در تحلیل پیام های رسانه ای، 
رعایت آداب و مهارت های گفت وگو و وضوح کالم و صحت مفروضه ها با استفاده از بازبینٔه )چک لیست( 

زیر است.

بازبینۀ ارزیابی عملکرد دانش آموزان

یف
 رد

                                          نام ونام خانوادگی  دانش آموزان
              عملکرد

نی
کا
اش
لی 

ع
ری

حید
رز 

رام
ف

و 1 فناوری  رشد  به  توجه  با  را  آینده  و  حال  گذشته،  زندگی  سبک 
رسانه های زمان مقایسه می کند.

محتوای پیام های آشکار و پنهان )متن و زیرمتن( تولیدات رسانه ای 2
را درک می کند.

با توجه به فرامتن ها می تواند درک و برداشت های احتمالی دیگران را 3
از پیام ارسال شده تاحدودی پیش بینی و توصیف کند.

نقش عناصر تولید مانند نور، صوت، زاویٔه دوربین، زاویٔه دید و ... 4
و تأثیرگذاری آن در تولید یک پیام را تحلیل می کند. 

برنامٔه 5 از یک  بخشی  پنج گانه سواد رسانه ای  از سؤاالت  استفاده  با 
تلویزیونی را تحلیل   می کند. 

حفظ 6 ضمن  دیگران  آرای  و  رسانه ها  محتوای  نقد  و  تحلیل  در   
استقالل فکری از انصاف برخوردار است.

 از زبان و قالب مناسب و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های 7
خود استفاده  می کند.
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 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت می  کند.8

در حل مسائل با دیگر اعضای گروه همفکری و برای رسیدن به توافق ۹
تالش  می کند.

آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی می کند.10

نمره )از 20(

 عملکرد دانش آموزان را با معیارهای ذکر شده در بازبینٔه فوق ارزیابی کنید. در این مرحله می توانید 
از عالمت گذاری خاص خود یا اختصاص ضریب به مواردی که در هر جلسه قابل مشاهده است، استفاده 

کنید.
 عالئم یا ضرایب اختصاص داده شده به دانش آموز مورد مشاهده را به نمره صفر تا 20 تبدیل و به عنوان 

نمره مستمر ثبت کنید.
فّعالیت های  در  دانش آموزان  عملکرد  مشاهدٔه  بر  عالوه  بازبینه  این  معیارهای  از  برخی  ارزیابی  در   
کالسی می توان از بررسی نتایج فّعالیت در خانه نیز استفاده کرد. این امر به پایبندی دانش آموزان در انجام 

تکالیف محوله و تعمیق یادگیری کمک می کند.
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فصل

2
فنون خلق پیام رسانه ای
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بخش آغازین واحد یادگیری 2 )فصل دوم(

تبیین منطق واحد یادگیری
رسانه ها از فنونی خالقانه برای جذب مخاطب استفاده می کنند. این فنون گاه بسیار ساده و گاه پیچیده اند. 
فصل دوم کتاب با هدف پرورش توانایی تحلیل محتوای پیام های رسانه ای با استفاده از یکی از سؤاالت 
پنج گانه سواد رسانه ای، یعنی »از چه  فنونی برای جلب توّجه مخاطب استفاده شده است؟« تألیف شده است. 
این فصل با مفهوم و نمونه هایی از بازنمایی آغاز می شود و با مفهوم کلیشه سازی پیش می رود و سرانجام به 

فنون سادٔه اقناع می پردازد. شناسایی این فنون از توانایی های مهم سواد رسانه ای به شمار می رود.
انتظارات از دانش آموزان پس از گذراندن این واحد یادگیری )پیامدهای یادگیری(:

 محتوای پیام های رسانه ای را تحلیل و درک کنند. 
 بازنمایی ها را در تولیدات رسانه ای تشخیص دهند.

 کلیشه ها را در تولیدات رسانه ای تشخیص دهند.
 فنون اقناع را در تولیدات رسانه ای تشخیص دهند. 

 روش ها و فنون اقناع را در مراودات و تولیدات رسانه ای خود به کار  برند.
 با پیام های رسانه ای به صورت نقادانه روبه رو شوند.

 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت  کنند.
 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده  کنند.

 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت  کنند.
 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش  کنند.

 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی کنند.
اندیشۀ کلیدی که واحد یادگیری حول آن سازماندهی شده است:

این سؤال  است.  سازماندهی شده  رسانه ای  پنج گانه سواد  از سؤاالت  یکی  یادگیری حول  واحد  این 
عبارت است از:

از چه  فنونی برای جلب توّجه مخاطب استفاده شده است؟ )قالب/ چهارچوب(
در این فصل دانش آموزان با بررسی بازنمایی ها، کلیشه ها و فنون اقناع در پیام های رسانه ای چگونگی 

کار با این سؤال را تمرین می کنند.
چگونگی طرح پرسش های اساسی

این فصل با معرفی مفهوم بازنمایی و بررسی برخی از بازنمایی ها به ویژه بازنمایی خانواده آغاز می شود. 
سپس با نقش تکرار و تعمیم در تبدیل یک بازنمایی به کلیشه و یافتن آنها در برخی تولیدات رسانه ای ادامه 

می یابد و با معرفی فنون اقناع و یافتن مصادیق فنون در تولیدات رسانه ای خاتمه می یابد.
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بخش میانی واحد یادگیری 2 )فصل دوم(

زمان: دو ساعت آموزشی
موضوع: بازنمایی

انتظارات عملکردی:
 محتوای پیام های رسانه ای را تحلیل و درک  کنند. 

 چگونگی بازنمایی خانواده، معلم، دانش آموز، پزشکان و ... را در تولیدات رسانه ای بررسی کنند.
 بازنمایی ها را در تولیدات رسانه ای تشخیص دهند.

 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت  کنند.
 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده  کنند.

 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت  کنند.
 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش  کنند.

 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی کنند.
مواد و وسایل آموزشی: فیلم رؤیای روزانه، تصاویری از انواع خانواده با تعداد و ترکیب متفاوت.

فرایند اجرای درس

 فّعالیت گروهی
تقسیم شوند. یک گروه تصویر سمت راست و یک گروه  به دو گروه  بخواهید  از دانش آموزان کالس 

تصویر سمت چپ باالی صفحه 28 را بررسی کند و به پرسش های زیر پاسخ دهند. 
 تصویر در نگاه اّول، چه پیامی را به بیننده انتقال می دهد؟

 چه احساساتی را در وی بر می انگیزاند؟
 چه تصویری از سربازان عراقی و امریکایی ارائه می دهد؟

 در نهایت، بیننده دیدگاهش نسبت به نقش آمریکا درجنگ عراق، مثبت خواهد بود یا منفی؟
سپس پاسخ های دو گروه را با یکدیگر و تصویر وسط مقایسه کنند.

یادآورشوید این تصاویر در بحبوحٔه جنگ آمریکا علیه صدام، در فضای اینترنت و همچنین شبکه های 
به طور گسترده منتشر شد. ظاهرًا CNN تصویر سمت راست و الجزیره تصویر سمت چپ را  اجتماعی 
منتشر کرده است؛ اما تصویر اصلی همان تصویر وسط است. توجه داشته باشید قبل از بررسی و گفت وگوی 

دانش آموزان این نکته را مطرح نکنید؛ زیرا فرصت فکر کردن را از آنها می گیرید.

تصاویر بی طرف نیستند!درس4
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استفاده از این تصویر به این منظور است که نشان داده شود چگونه رسانه ها می توانند با ارائٔه پیام های 
دست کاری شده و بازی با تصویری که از واقعیت ارائه می دهند، بر دیدگاه و قضاوت مخاطبان خود تأثیرات 
جدی بگذارند. دو تصویر سمت چپ و راست، تصاویری جعلی از واقعیت بیرونی نیستند؛ یعنی فرستندهٔ این 
پیام ها، با فتوشاپ واقعیت را تغییر نداده است. هر دو تصویر، درست و دقیقاً دو بخش از یک واقعیت اند که با 
گزینش ماهرانه، دو تأثیر کامالً متفاوت، مطابق نظر صاحبان رسانه،  بر ذهن بیننده می گذارند. این مطالب مربوط 

به بخش مهمی از کار رسانه ها؛ یعنی »بازنمایی« است. سپس مفهوم بازنمایی را تعریف کنید. 
شکلی  به  واقعیت  دادن  نشان  یعنی  »بازنمایی 
ضرورتاً  که  نیست  این  بازنمایی  معنای  خاص« 
کاریکاتوری  یا  واقعیت  ضد  رسانه ای،  پیام  هر 
استفاده  با  رسانه  که  است  آن  بلکه  باشد،  آن  از 
را  خود  تحلیل  و  تفسیر  می کوشد  بازنمایی  از 
به  پنهان  و  آشکار  به طور  نظر،  مورد  واقعیت  از 
او  که  به طوری  کند؛  ارسال  خود  مخاطبان  ذهن 
احساس تفاوتی بین این دو نکند. بازنمایی توسط 
منفی  یا  مثبت  تأثیر  مخاطب  بر  می تواند  رسانه 
به عنوان مثال در مجموعه های تاریخی  بگذارد. 
موجب جذب  وقایع  به  کردن چاشنی هایی  اضافه 
اما  می شود،  تاریخ  از  بخشی  انتقال  و  مخاطب 
برخی از بازنمایی ها در تولیدات رسانه ای می تواند 
موجب تغییر مؤلفه هایی از سبک زندگی شود که 

با ارزش های جامعه مغایرت دارد.
 گفت وگوی کالسی 

در  که  ارائه شد  ابتدای درس  در  آنچه  مانند  را  بازنمایی  فنون  از  نمونه هایی  بخواهید  دانش آموزان  از 
بخش های خبری یا فیلم و سریال دیده اند، بیان کنند.

اوقات  لوازم زندگی، گذراندن  نوع غذا خوردن،  آنها ممکن است دربارٔه پوشش، مشاغل،  نمونه های 
فراغت، طبقات اجتماعی، نژادها و… باشد.

با  تا توجه کنند که در دنیای امروز هر کس  به نمایش بگذارید  سپس فیلم »رؤیای روزانه« را در کالس 
ساده ترین ابزار در کسوت تولیدکننده و گاه بدون رعایت قوانین می تواند پیام و محتوا تولید و برای دیگران ارسال 
کند. اکنون از آنها بخواهید نمونه هایی از این گونه را که در زندگیشان دیده اند، برای هم کالسی هایشان بیان کنند.
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در کتاب نیز چند نمونه از بازنمایی مانند بازنمایی رستم در شاهنامه، بازنمایی کیفیت زندگی در کتاب های 
فراگیر آموزش زبان انگلیسی ارائه شده است. در اجرای این فّعالیت دقت کنید که ابتدا مثال های دانش آموزان 

ارائه شود و بعد شما این دو مثال را بیان کنید.

 فّعالیت گروهی
در این مرحله دانش آموزان دوباره گروه های خود 
را تشکیل می دهند و هر گروه روی یکی از سؤاالت 
قبلی  تجربیات  از  استفاده  با  و  تأمل  گروهی  فّعالیت 
خود نحوهٔ بازنمایی موضوع سؤال را بررسی می کند. 
آموزشی  محیط های  تفاوت   به  توجه  با  است  ممکن 
برخی سؤاالت مانند بازنمایی »یک فوتبالیست معروف 
شاغل در لیگ ایران« یا بازنمایی »معلم ها« برای اجرا 
در کالس شما مناسب نباشد. شما می توانید آن سؤال 

را حذف کنید و موارد دیگری را جایگزین آن کنید.
 عکس و مکث

موضوع تصویر عکس و مکث این درس، بازنمایی 
تا حد تحریف حداکثری واقعیت است.
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 فّعالیت در خانه
»خانواده« قدیمی ترین و ریشه دارترین نهاد انسانی 
بدون  که  نداریم  سراغ  را  جامعه ای  هیچ  و  است 
خانواده بوده باشد. با توّجه به نقش بی نظیر رسانه ها 
جوامع  تمامی  در  که  مهمی  سؤال  الگوسازی،  در 
آثار  بازنمایی خانواده در  طرح می شود، آن است که 
رسانه ای چگونه است؟ موضوع خانواده و جمعیت 
در حال حاضر یکی از مسائل مهم کشور و پرداختن 
به آن از نیازهای اساسی جامعه است. به همین دلیل 
در »فعالیت در خانه« از دانش آموزان خواسته شده 
حداقل به سه مورد از برنامه های تلویزیونی )فیلم ها، 
مجموعه های تلویزیونی، تبلیغات و مستندات داخلی 
ترکیب و  تعداد،  و خارجی( در حال پخش دّقت و 
و  خانوادگی  روابط  نحؤه  خانواده،  اعضای  نقش 
تعداد فرزندان را تحلیل کنند. در جلسٔه بعد تحلیل 
که  هم کالسی ها  دیگر  با  و  ارائه  در کالس  را  خود 

برنامه های دیگری را انتخاب کرده اند، مقایسه کنند و در مورد شباهت ها و تفاوت های این بازنمایی ها تأمل 
کنند. توجه داشته باشید در این فّعالیت موارد زیر بررسی می شوند.

 تعداد اعضای خانواده و تعداد فرزندان
 ترکیب اعضای خانواده )مثالً پدر و مادر و یک فرزند،  پدر و مادر و دو فرزند، زن و شوهر، مادر و 

فرزندان، پدر و یک فرزند، پدر و مادر و مادربزرگ و یک فرزند و ...(
 نقش اعضای خانواده )نقش پدر در خانواده، نقش مادر، نقش فرزندان و ...(

 نحوهٔ روابط خانوادگی )گرم، سرد، حمایت کننده، بی تفاوت و ...(
اگر چه در فّعالیت از برنامه های تلویزیونی نام برده شده است، اما بازنمایی تعداد و ترکیب اعضای خانواده 
را در تصاویر و متون روزنامه ها، مجالت، کتاب ها، تابلوهای محیطی، و همٔه موارد را در فیلم های سینما نیز 
می توان بررسی کرد. در کتاب نیز نمونه هایی به عنوان مثال ذکر شده است. با توجه به امکانات در دسترِس 
دانش آموزان، ممکن است آنها عکس، بخشی از یک فیلم یا تبلیغات ضبط شده یا توصیف دقیق کتبی آنچه 

را که مشاهده کرده اند، به کالس ارائه کنند. 
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 تعداد اعضای این خانواده پنج نفرند.
 تعداد فرزندان سه نفرند.

 ترکیب اعضای خانواده شامل پدر، مادر ، دو پسر و یک دختر است.
 چهره ها حاکی از روابط عاطفی خوبی بین اعضای خانواده است.

 مادر دختر را در بغل گرفته و پدر فرزند کوچک خانواده را.
 دست دختر خانواده روی دوش برادر است که نشانٔه مراقبت است.

 و ...
اگر این تحلیل دربارٔه فیلم ها انجام شود، روابط و نقش  افراد را می توان دقیق تر مشاهده کرد.

توصیۀاجرایی
 توجه داشته باشید که هدف این درس درک مفهوم بازنمایی و تشخیص آن در تولیدات رسانه ای است؛ 

بنابراین بر حفظ کردن مفهوم، تمرکز نکنید.
 خشونت نیز یکی از مضمون هایی است که می توان آن را در تولیدات رسانه ای بررسی کرد.

برای اینکه دانش آموزان چگونگی انجام این تکلیف را درک کنند، با یکی دو تصویر یا یک قطعه فیلم 
کوتاه آن را تمرین کنید. به بازنمایی خانواده در تصویر زیر توجه کنید.
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 دانستنی های معلم
به  را  متفاوتی  معانی احتمالی  این کلمه  بنیادی در مطالعات رسانه ای است.  مفاهیم  از  »بازنمایی« یکی 
همراه دارد. بازنمایی راه و روشی است که از طریق آن، رسانه ها حوادث و واقعیت ها را نشان می دهند.                   
از نظر»ریچارد دایر« )Richard dayer( مفهوم بازنمایی در رسانه ها عبارت است از: »ساختی که رسانه های 
جمعی از جنبه های مختلف واقعیت مثل افراد، مکان ها، اشیا، اشخاص، هویت های فرهنگی و دیگر مفاهیم 
مجرد ایجاد می کنند. تجلی بازنمایی ها ممکن است به صورت گفتاری، نوشتاری یا تصاویر متحرک باشد«. 
هرچند بازنمایی در نگاه واقع گرایانه متشکل از تصاویر یا صدای حوادث است؛ ولی عمل بازنمایی، به 
شکل کامل و مطلق، جهان را نمایش نمی دهد. محتوای های رسانه ای همواره دارای ساختار هستند و هرگز 
پنجره ای شفاف و روشن نیستند. بازنمایی از ساختار واژه و لغت فراتر می رود و این سؤال را پیش می کشد 
که چگونه گروه ها )و هر چیز ممکنی که در رسانه وجود خارجی پیدا می کند(، به وسیلٔه محصوالت رسانه ای 

بازنمایی شده است؟ در واقع، بازنمایی نوعی تصویر دست کاری شده از واقعیت بیرونی است. 
زبان، ابزار بازنمایی واقعیت است؛ تجلی های زبانی به صورت صدا، تصویر و... است که واقعیت را 
بازنمایی از واقعیت را دارند و از خصیصٔه چند زبانی  منعکس می کند. در این میان، رسانه ها زبان ارائٔه 
برخوردارند. مثالً رسانٔه سینما، دربرگیرندٔه تصویر و صدا است. در حال کلی، بازنمایی مشتمل بر چهار 

عنصر است: 
1 زاویٔه خاص دوربین/ زاویه دید

٢ برجسته سازی
٣ بهره گیری از واقعیت

٤ استفاده از فرصت های خاص.
بسیار  فرایندی  نمی شود و متضمن  منتهی  به موفقیت  به سادگی  بازنمایی  که  اهمیت دارد  نکته  این  ذکر 

پیچیده و پویاست.
به ما می آموزند. زمانی که این  »رسانه ها، راه های تجسم کردن برخی گروه ها، هویت ها، و موقعیت ها را 
تصورات با مردم ارتباط پیدا می  کند، تحت عنوان کلیشه یا گونه تعریف می شوند«. )برانستون و استافورد، 

)201 :13۹2
اقتباس از: مقالٔه بازنمایی رسانه ای، ترجمٔه: زهره رجبی

http://www.hamshahritraining.ir/news - 3217.aspx
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زمان: دو ساعت آموزشی
موضوع: کلیشه سازی
انتظارات عملکردی

 محتوای پیام های رسانه ای را تحلیل و درک  کنند.
 تعداد، ترکیب، نقش و روابط اعضای خانواده را در تولیدات رسانه ای تحلیل کنند.
 یافته های خود دربارهٔ بازنمایی خانواده در تولیدات رسانه ای را به کالس ارائه کنند.

 چگونگی کلیشه سازی توسط رسانه ها را تحلیل  کنند.
 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت  کنند.

 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده  کنند.
 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت  کنند.

 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش  کنند.
 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی کنند.

با  دانش آموزان  که  رسانه ای  تولیدات  در  خانواده  بازنمایی  از  نمونه هایی  آموزشی:  و وسایل  مواد 
خود به کالس آورده اند، تصاویری از انواع خانواده با تعداد و ترکیب متفاوت، فیلم معرفی ایران، فیلم زود 

قضاوت نکن
برنامه های  از  به حداقل سه مورد  از دانش آموزان خواسته شد  فرایند اجرای درس: در درس قبل 
تلویزیونی )فیلم ها، مجموعه های تلویزیونی، تبلیغات و مستندات داخلی و خارجی( در حال پخش دّقت کنند. 
تعداد، ترکیب و نقش اعضای خانواده، نحؤه روابط خانوادگی و تعداد فرزندان را تحلیل کنند. البته آنها 
می توانستند با تصاویر و متون نیز این فّعالیت را انجام دهند. این جلسه قرار است تحلیل خود را در کالس 
ارائه و با دیگر هم کالسی ها مقایسه کنند. پس به دانش آموزان فرصت بدهید یافته های خود را به دیگران 

ارائه کنند. 
وقتی دانش آموزان نمونه های خود را به صورت مستند ارائه کردند، از آنها بخواهید تفاوت و شباهت های 
این بازنمایی ها را با یکدیگر و با واقعیت خانواده های اطراف خود مقایسه کنند. یافتن تفاوت، شباهت، و 

رابطه در موقعیت های مختلف قدرت استدالل را قوی می کند.

از بازنمایی تا کلیشهدرس5
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این  کنید.  بیان  دانش آموزان  برای  است،  آمده  کتاب  در  آنچه  با  مطابق  را  کلیشه سازی  مفهوم  سپس 
تا  بیان کنید  در طول زمان و به شکل های مختلف تأکید دارد. نمونه هایی را  تکرار، آن هم  بر  تعریف 
دانش آموزان تصور ذهنی خود دربارٔه آن را بیان کنند. در کتاب نمونه هایی مانند لوازم صوتی و تصویری 
ژاپنی، خودرو های سواری آلمانی، اجناس چینی و ... آمده است. شما می توانید از نمونه های دیگری هم 
استفاده کنید. اگر به نمونه های ارائه شده توجه کنید، مشاهده می کنید که تصور ذهنی ما دربارٔه برخی از 
آنها با واقعیت مطابقت دارد )خودرو های سواری آلمانی(. دربارٔه برخی زمانی با واقعیت مطابقت داشته و 
امروزه مطابقت ندارد )لوازم صوتی و تصویری ژاپنی( و دربارٔه برخی دیگر بخشی از واقعیت است نه همٔه 

واقعیت )اجناس چینی(.
 گفت وگوی کالسی 

در این فّعالیت دانش آموزان با توجه به نمونه هایی که از بازنمایی خانواده به کالس ارائه کرده اند، با ذکر 
دالیل و شواهد از نمونه ها، آنچه را که دربارهٔ خانه و خانواده تبدیل به کلیشه شده است مشخص می کنند. 

نمونه های ارائه شدهٔ کتاب نیز از همان نمونه هاست. 
سپس نحؤه استفادٔه مثبت از کلیشه سازی توسط رسانه ها ذکر می شود؛ مثالً کلیشه سازی از معتادان و 
خالفکاران در تولیدات رسانه ای به نوعی است که افراد جذب این نوع اعمال نشوند و این همان استفادٔه 
مثبت است؛ یعنی نه همٔه معتادان آن قدر زار و نزار و بی پول اند و نه همٔه خالفکاران خیلی زود و در این دنیا 
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به سزای اعمال خود می رسند.
یک بار دیگر بر نقش تکرار و تعمیم بر کلیشه سازی 
تأکید کنید. مثال های این بخش نمونه هایی است که 
امپریالیزم فرهنگی برعلیه ایران، اسالم و مسلمانان یا 
کشورهای دیگر می سازد. دانش آموزان نیز می توانند 
در  دارند،  سراغ  موضوع  این  با  که  نمونه هایی  از 
نمونٔه  یک   300 فیلم  کنند.  مشارکت  گفت وگو 
مانند  جدید  فیلم های  دانش آموزان  است،  قدیمی 
»کشتی گیر«  »پزشک«،  کبیر«،  »اسکندر  »آرگو«، 

و… را می توانند مثال بزنند. 
دهید.  نمایش  را  ایران«  »معرفی  فیلم  اکنون 
ایرانی چگونه  و  ایران  فیلم  این  در  بپرسید  آنها  از 
بازنمایی شده است. تفاوت بازنمایی ایران و ایرانی 

در این فیلم و فیلم های هالیوود را بررسی کنند. 
سپس تصور ذهنی خود از مردم چین، ژاپن، امریکا یا هر ملت دیگری را بیان کنند و بگویند این تصورات 

با  آیا  است؟  گرفته  شکل  آنها  ذهن  در  چگونه 
یا  مطابقت  برای  دارد؟ دالیلشان  مطابقت  واقعیت 

عدم تطابق با واقعیت چیست؟
را  نکن«  قضاوت  زود  »فیلم  مرحله  این  در 

نمایش دهید؛ از دانش آموزان بپرسید:
 این ذهنیت دربارٔه مسلمانان چگونه به وجود 
گروهک های  و  وهابیت  جنایات  آیا  است؟  آمده 
داشته  نقشی  آن  در  و…  داعش  مانند  تکفیری 
و  قساوت  تصویر  برای  می توانیم  نیز  ما  آیا  است؟ 
را  این کار  آیا  کنیم؟  کلیشه سازی  آنها  خونریزی 

درست می دانند یا خیر؟ چرا؟
اهمیت  آنچه  باشد،  هرچه  دانش آموزان  پاسخ 
دارد این است که آنها برای پاسخ خود چه منطقی 
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دارند؛ دالیلشان چیست، به چه نکات اخالقی ای توجه کرده اند و چه پیامدهایی را در نظر گرفته اند.
 عکس و مکث

بخش عکس و مکث با ارائٔه تصویری از داعش بر نقش آنها در کلیشه سازی منفی از اسالم و مسلمانان، 
و نمایش چهره ای خشن، بی رحم و مخالف فرهنگ از آنها تأکید دارد. 

 فّعالیت در خانه
در بخش فّعالیت در خانه دو فّعالیت به دانش آموزان داده شده است که می باید یکی از آنها را انتخاب کنند 
و انجام دهند. در فعالیت اول آنها می توانند انواع کلیشه هایی را که توسط رسانه ها ساخته شده، نام ببرند؛ 
مثالً کلیشه از مشاغل، سبک آرایش و پیرایش، پوشش، تصور بدن، خشونت، نقش های جنسیتی، قومیت 
و… . برخی از این کلیشه ها ممکن است با پیامد مثبت و برخی با پیامد منفی باشند. این به ارزش های جامعه 
بستگی دارد. از دانش آموزان بخواهید به طور دقیق و عمیق پیامدهای مثبت و منفی را با توجه به ارزش ها 

بررسی کنند.
در سؤال بعدی دانش آموزان رابطٔه کلیشه و نام تجاری یا همان برند را بررسی می کنند. آنها می توانند با 
نمونه هایی که از برندها نام می برند، تطابق کلیشٔه آنها را با واقعیت بررسی کنند. همچنین تناسب قیمت آنها با 

کیفیتشان و رابطٔه کلیشه از آنها و قیمتشان را بررسی کنند.
بلکه محصوالت  نیست؛  فقط محصوالت خارجی  )برند(  تجاری  نام  از  منظور  که  باشید  داشته  توجه 

شناخته شده داخلی نیز برند به شمار می آیند.
در پایان درس نیز متنی تحت عنوان »بیشتر بدانید« دربارٔه کلیشه سازی آمده است. سؤال آخر این متن 

دانش آموزان را برای فصل چهارم آماده می سازد.

 دانستنی های معلم
اندیشه ها  بوده است. کلیشه ها در واقع  باز مفهومی کلیدی در مطالعات رسانه ای  دیر  از  کلیشه سازی 
و فرضیات بسیار رایجی هستند که دربارٔه برخی گروه ها و موضوعات خاص شکل می گیرند. در استفاده 
از این اصطالح اشتباهاتی صورت گرفته است؛ برای مثال هنرپیشه های نقش اول هالیوود کلیشه محسوب 
نمی شوند. اما روشی که تصویر آنها بر اساس آن به جامعه عرضه شده است، از برخی فرضیات کلیشه ای 

تشکیل شده است.  )برانستون و استافورد، 13۹2: 204(
کلیشه ها دارای ویژگی های زیر هستند: 

1 شامل طبقه بندی و ارزیابی گروه کلیشه شده می شوند.کلیشه سازی نوعی فرایند طبقه بندی است. 
٢ کلیشه ها معموالً بر برخی ویژگی های قابل درک گروه مورد بررسی تأکید دارند و اشاره می کنند که 

دلیلی برای موقعیت فعلی گروه وجود دارد.
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٣ ارزیابی گروه، اغلب و نه همیشه منفی است.
٤ کلیشه ها اغلب در برابر تفاوت های قطعی و موانع مقاومت می کنند؛ به ویژه زمانی که گسترٔه تفاوت 

بیشتر است.
مثال موردی: سالیان متمادی، در سینمای هالیوود و زمینه های مشابه برده های سیاه پوستی که قبل از 

جنگ های داخلی آمریکا در مزارع پنبه کار می کردند از طریق نشانه های زیر کلیشه می شدند:
 راه رفتن همراه با سستی و خمودگی

 آهنگ موسیقی و تمایل به خواندن و رقصیدن
 بردگان زن خانه دار از طریق نمایش چاقی ظاهری، حماقت برخاسته از فقدان تحصیالت، و ویژگی های 

بچگانه. )اقتباس از برانستون و استافورد، 13۹2: 204(

زمان: دو ساعت آموزشی
موضوع: فنون اقناع
انتظارات عملکردی 

 مفهوم اقناع و تعریف برخی از فنون اقناع را درک کنند.
 متن آموزشی کتاب را تحلیل و ویژگی ها و مصادیق هر فن را استخراج کنند.

 مهارت های ارائه را در انتقال مفاهیم به دیگران به کار گیرند.
 برخی از روش ها و فنون اقناع را در تولیدات رسانه ای تشخیص دهند.

 روش ها و فنون اقناع را در مراودات و تولیدات رسانه ای خود با هدف مثبت به کار  برند.
 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت  کنند.

 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده  کنند.
 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت  کنند.

 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش  کنند.
 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی کنند.

تصاویر، فیلم ها، اشعار، متون و... که نمونه هایی از فنون اقناع در آنها  مواد و وسایل آموزشی: 
به کار رفته است؛ مانند صفحات 45، 46 و 47 کتاب درسی.

فنون اقناع 1درس6
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فرایند اجرای درس: به دانش آموزان بگویید در گذشته افراد یا کشورها برای اینکه یکدیگر را به 
کاری ترغیب یا وادار کنند به زور متوسل می شدند. از آنها بخواهید نمونه هایی از آن را بیان کنند. 
مثال ها می تواند جنگ علیه یک کشور، تنبیه بدنی در مدرسه یا خانه و... باشد. امروزه روش ها 
تغییر کرده است. مفهوم و هدف از اقناع را با استفاده از متن کتاب به دانش آموزان توضیح دهید. 

»بیشترین هدف از زندگی اجتماعی و تفهیم و تفاهم با دیگران و ارسال پیام، تشویق گیرنده به تغییر 
رفتار، نگرش، باور، ارزش یا دیدگاه  افراد، مطابق نظر فرستنده است که به آن »اقناع« می گویند. 
رسانه ها نیز با استفاده از شیوه های اقناعی سعی می کنند از طریق عقل )منطق( یا احساس یا هردوی 
آنها روی ما تأثیر بگذارند. آثار رسانه ها بر ذهن و قلب مخاطب دقیق، ماهرانه و پیچیده است. این 
مهم توسط فنون و روش هایی برای جلب توّجه و نظر ما، پدیدآوردن اعتبار و اعتماد برای خودشان، 
شبیه سازی آمال و آرزوهای خودشان در وجود ما، تحریک ما برای انجام یک عمل مانند خرید، 
رأی دادن، سرمایه گذاری و... و در مجموع قانع کردن ما انجام می شود. این روش ها و فنون »زبان 
اقناع« نامیده می شود. آموختن زبان اقناع از مهم ترین مهارت های سواد رسانه ای است. اگر درک 
کنید که رسانه چطور و به چه روشی سعی می کند پیام خود را بفرستد تا بتواند شما را قانع کند و به 
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چیزی اعتقاد پیدا کنید یا کاری را انجام دهید، آن وقت شما بهتر و با چشمان بازتر می توانید تصمیم 
بگیرید«.

البته در استفاده از فنون اقناع نیز نوعی فشار روانی بر مخاطب وجود دارد؛ اما در تعریف کتاب 
به منظور ساده سازی به این مورد اشاره نشده است.

 فّعالیت گروهی
از دانش آموزان بخواهید گروه های کالسی خود را تشکیل دهند. فنون معرفی شده در صفحات 
42 الی 45کتاب را برای تحلیل بین اعضای گروه تقسیم و شیؤه »تدریس اعضای تیم« را اجرا کنید.

شرط اجرای شیؤه تدریس اعضای تیم این است که مطالبی را که برای بررسی و ارائه به یک فرد 
با دیگران مساوی باشد و متن هیچ یک از اعضای گروه  اختصاص می یابد، از لحاظ مقدار تقریباً 

پیش نیاز متن دیگری نباشد. 
مراحل اجرای این روش تدریس:

روش تدریس اعضای تیم
 دانش آموزان به گروه های پنج یا شش نفره تقسیم شوند. به هریک از اعضای گروه شماره ای اختصاص دهید.
 هر عضو گروه دو یا سه عنوان از فنون اقناع را بررسی و تحلیل کند. در این تحلیل باید ویژگی های هر 

فن و مثال های ذکر شده در متن را استخراج کند و مثال هایی نیز به آن بیفزاید.
 افراد هم شماره از همٔه گروه ها در جایی از کالس یک گروه جدید تشکیل دهند؛ شماره های یک در یک 

گروه، شماره های دو در یک گروه و…  .
 اعضای گروه جدید، آموخته های خود را دربارٔه فنون مورد بررسی، برای یکدیگر توضیح می دهند. 

مثال های اضافه شده را با یکدیگر تبادل می کنند و یادگیری خود را تعمیق می بخشند.
 هر دانش آموز به گروه اولیٔه خود باز می گردد و فن مورد نظر را به هم گروهی هایش تدریس می کند و 
به این طریق ضمن یادگیری فنون اقناع، مهارت های تحلیل یک متن نوشتاری و مهارت های ارائه را نیز 

تمرین می کند.
 پس از پایان این مرحله معلم به طور تصادفی از تعدادی از دانش آموزان می خواهد هر یک فنی را تعریف 
کنند، در صورت نقص یا کمبود تعاریف، دانش آموزان با هدایت معلم محترم، آنها را اصالح و تکمیل می کنند. 
برای اطمینان از درک مفهوم هر فن توسط دانش آموزان فیلم ها، تصاویر و متونی )که برخی از آنها در 
صفحات 45 الی47 کتاب آمده است( توسط معلم محترم ارائه می شود که دانش آموزان فن یا فنون اقناع 

به کار رفته در آن را شناسایی کنند. معلم محترم نیز توضیحات تکمیلی را ارائه می کنند. 
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گروه بندی کردن و اختصاص یک قسمت از محتوا به هر 
عضو گروه

ارزیابی آموخته ها

گروه اولگروه دوم

گروه سومگروه چهارم

گروه پنجم

تقسیم محتوا به قسمت های مساوی

برگشت هر کس به گروه تخصصی خود و تدریس به 
اعضای گروه

تشکیل گروه های تخصصی برای هر قسمت محتوا

گروه تخصص برای قسمت پنجم

گروه تخصص برای قسمت اول

گروه تخصص برای قسمت سوم

گروه تخصص برای قسمت دوم

گروه تخصص برای قسمت چهارم

گروه اولگروه دوم

گروه سومگروه چهارم

گروه پنجم
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 عکس و مکث
عکس و مکث این درس به تأثیر رسانه ها در مخاطب اشاره دارد، در این تصویر فرد از نگاه نوشته های 

روزنامه به اطراف می نگرد. همٔه کانال های دریافت اطالعات او از محیط رسانه است.

 فّعالیت در خانه
تکلیف  به عنوان  دانش آموزان در طول هفته 
در خانه، محیط )تلویزیون، تارنماها/ وب سایت ها، 
شبکه های اجتماعی، تابلوهای تبلیغاتی و...( و 
مشاهده  بیشتری  دقت  با  را  رسانه ای  تولیدات 
بیابند.  اقناع  فنون  برای  نمونه هایی  تا  می کنند 
آنها باید حداقل سه نمونٔه قابل نمایش بیابند و در 
میزان  به  بسته  کنند.  ارائه  به کالس  آینده  جلسٔه 
نمونه های  است  ممکن  دانش آموزان  امکانات 
شدٔه  ضبط  فیلم  شده،  گرفته  عکس  شده،  ارائه 
نشریه،  یک  از  شده  بریده  عکس  تبلیغات،  یک 
آنها  از  یا حتی توصیف نوشتاری هر یک  و... 
در یک برگه باشد. در جلسٔه بعد هیئتی از داوران 

به آنها امتیاز خواهد داد.

 معیارهای امتیازدهی شامل موارد زیر است.
 انتخاب نمونه های گوناگون از انواع رسانه ها )3 امتیاز(

 تشخیص فنون اقناع در نمونه ها )3 امتیاز(
 تسلّط در ارائه به کالس )3 امتیاز(

توجه داشته باشید که تسلط در ارائه ممکن است از مهارت های سواد رسانه ای نباشد؛ اما از مهارت های 
تفکر است. دانش آموزان باید بتوانند آرا و نظرات خود را به دیگران ارائه کنند. در این درس و فّعالیت در 

خانٔه آن، این فرصت به خوبی فراهم می شود.
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 دانستنی های معلم
مقایسه استفاده شده است. مقایسٔه  از فن  این تصویر  در 
هر محصول  یا  دستگاه،  دارو،  یک  از مصرف  بعد  و  قبل 

دیگری برای الغری.

مقایسه استفاده شده است.  نیز از فن  این تصویر  در 
مقایسٔه دیدن شیر واقعی در باغ وحش به قیمت هفت دالر 

یا خرید عروسک آن به قیمت 35 دالر؟

در این تصویر از نماد پرچم که نماد ملیت است، برای اقناع استفاده شده است.

  قبل   بعد   
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در این تصویر از فن گواهی دادن ستاره ها برای تبلیغ 
یک محصول و ترغیب به خرید آن استفاده شده است.

طرف  دو  )مقایسٔه  مقایسه  فنون  از  تصویر  این  در 
در  آرامش  و  راحتی  احساس  معانی  تداعی  و  کاناپه( 

خود کاناپه و رنگ آبی آن استفاده شده است.

در این تصویر از فن ترس استفاده شده است، گروهک داعش از این فن بسیار زیاد استفاده می کند.
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در تصویر مقابل از فن شدت استفاده شده است. پیام این 
بی اثر  را  زمین  جاذبٔه  مزدا  اتومبیل  که سرعت  است  این  تبلیغ 
ساخته و آب بینی کودک به سمت عقب جریان دارد. استفاده 
از کودک نیز استفاده از فن گرم و صمیمی است که در درس 

8 ارائه شده است.

در تصویر باال از فن تداعی معانی استفاده شده است. برقراری ارتباط بین الگوی یک کاپشن پوست 
پلنگی با پوست پلنگ زنده، احساسات انسانی را برمی انگیزاند.
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زمان: دو ساعت آموزشی
موضوع: فنون اقناع
انتظارات عملکردی

  تعاریف برخی از فنون اقناع را درک کنند.
  برخی از روش ها و فنون اقناع را در تولیدات رسانه ای تشخیص دهند.

  در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت  کنند.
 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده  کنند.

 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت  کنند.
 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش  کنند.

 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی کنند.
مواد و وسایل آموزشی: فیلم ها، تصاویر، متون، ضرب المثل ها و... که فن یا فنونی از اقناع در آنها 
به کار رفته است و توسط دانش آموزان برای ارائه در کالس مناسب تشخیص داده شده است. کارت امتیاز 

1 تا ۹ به تعداد داوران.
فرایند اجرای درس: استفاده از عنوان »ما هم می توانیم«، برای این درس به این معناست که دانش آموزان 
می توانند برخی فنون اقناع به کار رفته در تولیدات رسانه ای را تشخیص دهند. تصاویر استفاده شده در ابتدای 
که  اقناعی هستند  فنون  انتخاب شده اند، حاوی  از محیط زیست«  به حفاظت  »توجه  با هدف  که  نیز  درس 
دانش آموزان در درس قبل با آنها آشنا شده اند. توجه دانش آموزان را به تصاویر جلب و به این نکته اشاره کنید 
که فنون اقناع را می توان با اهداف گوناگون فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... به کار برد. یادآور شوید در 

فصل سوم کتاب اهداف تولیدات رسانه ای را بیشتر 
تصویر  در  رفته  کار  به  فنون  کرد.  بررسی خواهید 

عنوانی درس )صفحٔه 4۹( به شرح زیر است. 

در تصویر مقابل از فن تداعی معانی استفاده 
شده است.

ما هم می توانیم!درس7
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در این دو تصویر از فن گواهی دادن ستاره ها استفاده شده است.

 در بخش »فّعالیت در خانٔه« درس قبل از دانش آموزان خواسته شد محیط اطرافشان )تلویزیون، 
تارنما ها/ وب سایت ها، شبکه های اجتماعی، تابلوهای تبلیغاتی و...( را با دّقت مشاهده کنند و برای 
فنون اقناعی که در درس مطالعه کرده اند، سه نمونٔه قابل نمایش پیدا کنند و در این جلسه به کالس 

ارائه کنند. اکنون با نمونه هایی که یافته اند درس را ادامه می دهیم. 
 یک گروه داوری سه نفره )از شما و سایر دبیران، مربی پرورشی، اولیا، مدیر یا معاون، یا حتی خود 
دانش آموزان( برای قضاوت کردن و دادن امتیاز در کالس تشکیل شود. سقف امتیاز برای هر داور 9 و در 

مجموع برای سه داور 27 امتیاز است. معیارهای امتیازدهی شامل موارد زیر است.
 انتخاب نمونه های متنوع )3 امتیاز(

 تشخیص درست فن یا فنون اقناع در نمونٔه انتخابی )3 امتیاز(
 تسلّط در ارائه به کالس )3 امتیاز(
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به  را  نمونه  هر سه  دانش آموزان  از  هر یک   
داوران تحویل می دهد. اما فقط یکی از نمونه های 
خود و دالیل انتخاب آن را به کالس ارائه می کند. 
توضیحات  درستی  دیگر  دانش آموزاِن   

ارائه شده را بررسی و تأیید یا اصالح کنند.
 داوران به کار دانش آموز امتیاز می دهند.

ارائٔه دانش آموزان، سؤال های زیر را  پس از 
برای گفت وگوی کالسی مطرح کنید. 

 در مجموع چه فنونی در نمونه ها به کار رفته 
است؟

 مؤثّرترین نمونه ها کدام ها بودند؟ چرا؟
قانع  را  دیگران  زندگی،  طول  در  قطعاً   
کرده اید که کاری انجام دهند یا نظری را بپذیرند. 
چه  از  جهت  این  در  بگویید  خود  تجربٔه  ذکر  با 
و  برده اید  بهره  دیگران  اقناع  برای  روش هایی 

می برید.
اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  آخرین   
آورید.  یاد  به  را  خود  محلّٔه  و  شهر  شورای  یا 
را  مردم  می کوشیدند  چگونه  انتخاباتی  نامزدهای 

قانع کنند که به آنها رأی بدهند؟ 
الگوهای  که  دهید  توضیح  دانش آموزان  به 
فنون  نمایشگر  می تواند  انتخاباتی  نامزدهای 

اقناعی باشد.
 حکایت صفحه بعد در کالس خوانده شود. 
پس از مشّخص کـردن فن اقـناع مورد تـأکید در 
حکایت، دربارٔه فن اقناع »ارابه یا واگن« توضیح 

دهید. 
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روزی مالنصرالدین در کوچه ای راه می رفت که تعدادی بچه او را دوره کرده، اذیت می کردند. 
مال برای آنکه از دست آنها خالص شود، به دروغ گفت: »در کوچٔه مجاور، منزل فالنی دارند آش 

نذری می دهند«.
بچه ها باور کردند و آش آش گویان، به سمت آن کوچه دویدند. مردم نیز که دیدند عده ای به دنبال 

گرفتن آش مسابقه گذاشته اند و می دوند، آنها نیز به سوی آن محل دویدند.
مال نیز وقتی دید همه دارند می دوند، پیش خود گفت: »نکند واقعاً آش می دهند که این همه آدم 

دارند به آن سو می دوند«. پس او هم به همان سو شروع به دویدن کرد!

این داستان نمادین، نشانٔه نقطٔه ضعف شخصیتی برخی افراد است. افرادی که به جای َسبُک سنگین  کردن 
اصل ادعا و تفّکر دربارهٔ آن، به دنبال شمارش طرفداران یک ادعا هستند.

همه دارن می گن!... البد چیزی هست که این همه می گویند.
تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها!

مگر می شود مطلبی که همه می گویند و این میزان هم تکرار شده، غلط باشد!
نکتٔه مهم در کلمٔه »همه« در عبارات فوق است. یکی از فنون رسانه  ای آن است که رسانه چنین وانمود 
می کند که همه در حال انجام کاری واحد هستند؛ همه با عجله مثالً در یک بانک حساب باز می کنند؛ همه از 
یک محصول تولیدی بهره می برند؛ پس شما هم اگر می خواهی رسوا نشوی؛ هم رنگ جماعت شو. این فن 

بر نیاز روانی فرد برای همگن بودن با دیگران اتکا دارد.
آن است که گویا  نام گذاری  این  مشهور شده است و علّت  »واگن«  یا  »ارابه«  به فن  این فن، 
عّده ای در حال سوار شدن به ارابه با هم مسابقه گذاشته اند؛ ارابه ای که در آستانٔه حرکت است و اگر 

دیر بجنبید، جا خواهید ماند! شما نیز عجله کن و زودتر این محصول ما را بخر!
سپس پرسش  های زیر را که فرصت پرورش تفکر منطقی را فراهم می کند، برای گفت وگو مطرح 
در  که  است  این  مهم  اما  بدهند.  خیر  یا  بلی  پاسخ  می توانند  دانش آموزان  اول  پرسش  در  کنید. 
استدالل برای پاسخ خود به موقعیت های متفاوت به عنوان مثال و معیارهای تشخیص و عمل در این 
موقعیت ها اشاره کنند. پاسخ سؤال دوم نیز از جمع بندی گفت وگو دربارٔه مثال های دانش آموزان 

حاصل می شود.

 آیا اعتقاد اکثریّت به یک موضوع، دلیل حّقانیت آن موضوع می شود؟
 در چه مواردی نظر اکثریت می تواند مالک عمل قرار گیرد؟
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جملٔه زیر از حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم به عنوان یکی از آن موقعیت ها بررسی شود.

امیرالمؤمنین علیه السالم در خطبه 201 نهج البالغه می فرمایند:
در مسیر هدایت، از کمی رهروانش، احساس تنهایی و وحشت نکنید.

 عکس و مکث
بخش »عکس و مکث« به موضوع همرنگی با 
فرصت  دانش آموزان  به  است.  پرداخته  جماعت 
و  مفهوم  به  راجع  را  نظرشان  و  اندیشه  بدهید 

محتوای این تصویر بیان کنند.

 فّعالیت در خانه
برای  سؤال  دو  خانه  در  فّعالیت  بخش  در 
دانش آموزان مطرح شده است. در اولین فّعالیت از 
آنها خواسته شده است که یکی از مؤثرترین پیام هایی 
را که در طول زندگی دریافت کرده اند که به اقناع 
و تغییری جدی در آنها منجر شده، بررسی کنند و 

علّت این تأثیرگذاری قابل توّجه را بنویسند.
خواسته  دانش آموزان  از  دوم  فعالیت  در 
شده است که یک موضوع مهم برای انتقال به 
دیگران را در نظر بگیرند و با استفاده از فنون 

اقناع و بازنمایی نمونه ای )به شکل های عکس، فیلم، نمودار، نمایش آماری، شعر، نثر، و... متناسب 
با امکانات در اختیارشان( برای ارائه به کالس تولید کنند. به صورت گروهی نیز می توانند این فّعالیت 
و  می یابد  افزایش  گروهی  کار  مهارت های  و  گروهی فضیلت همفکری  فعالیت  در  دهند.  انجام  را 

دانش آموزان می توانند از امکانات یکدیگر برای ارتقای نمونٔه تولیدی بهره ببرند.
 دانستنی های معلم

برخی دیگر از فنون اقناع
حمله به گوینده: جان مایه این فن »حمله به حریف )گوینده( به جای حمله به سخن یا عقیدٔه او« است. 
یعنی به جای اینکه عقیدٔه یک شخص نقد وبررسی شود، به خود او حمله می شود؛ چرا که به طور ناخودآگاه 
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و  روانی  گذاشت. جنگ های  نخواهد  تأثیری  ما  بر  هم  او  عقیدٔه  و  بیفتد سخن  ما  از چشم  اگر شخصی 
هجونامه های سیاسی سرشار از چنین فنی است. در کارزارهای انتخاباتی هم که پای منافع بسیاری در میان 

است، ممکن است رقبا از چنین روش  غیراخالقی بسیار بهره ببرند. )آیت اللهی و رمضانی، 13۹3: 26(
دسته بندی کارت ها: هیچ کس همٔه داستان را برای ما تعریف نمی کند، بلکه هر کسی )مثل کارت های 
روی میز( بخش هایی را گزینش کرده، آنها را مطابق سلیقٔه خود می چیند و در اختیار ما قرار می دهد. پیام های 
رسانه ای وقتی رویدادی را گزارش می کنند، این کار را به گونه ای انجام می دهند که مطابق خط مشی های 
بیشتری گزینش شده و چینش منطقی تری داشته  با دقت و ظرافت  این بخش ها  باشد. هرچقدر  خودشان 
رویداد  یک  به  جانبه تر  همه  می خواهیم  اگر  بپذیرد.  را  رسانه  نظر  که  می شود  قانع  بیشتر  مخاطب  باشند، 
نگاه  کنیم، بهتر است روایت های متفاوت آن را در رسانه های مختلف بررسی و کارت های گمشده را پیدا 

کنیم. )آیت اللهی و رمضانی، 13۹3: 26(
همبستگی در مقابل علت: برخی اندیشه ها و موضوعات می توانند با هم رابطٔه علت و معلولی یا رابطٔه 
همبستگی داشته باشند. بعضی وقت ها اندیشه ها و موضوعات طوری کنار همدیگر قرار داده می شوند برای 
اینکه ما آنها را علت و معلول هم بدانیم، در حالی که در واقع این طور نیست. در چنین شرایطی پیام های 
رسانه ای ما را عمدًا گیج می کنند تا فرق میان علت و همبستگی را نتوانیم تشخیص بدهیم و فریب آنها را 
بخوریم. به این مثال دقت کنید: »بچه ها شیر می خورند. بچه ها گریه می کنند«؛ بدین ترتیب ممکن است در 
آنها شده است.  اینکه شیر خوردن بچه ها باعث گریه  بر  بین این دو ایجاد شود؛ مبنی  ذهن شما رابطه ای 

)آیت اللهی و رمضانی، 13۹3: 26(
و  عمدی  به صورت  ضعیف  محصول  یا  اندیشه  یک  تا  می شود  سعی  فن  این  براساس  پوشالی:  مرد 
غیرمنطقی به حریف یا رقیب نسبت داده شود، یا طوری وانمود شود که او از آن حمایت می کند. پوشالی و 
ضعیف جلوه دادن یک شخص یا گروه به وسیلٔه نسبت دادن اندیشه ها و نتایج ضعیف به آنها بسیار آسان تر از 

مواجهٔه مستقیم با خود رقیب است. )آیت اللهی و رمضانی، 13۹3: 27(
زمان بندی: گاهی وقت ها یک پیام رسانه ای قانع کننده است نه به دلیل آن چیزی که می گوید یا منتقل 
می کند؛ بلکه به دلیل زمانی که ما آن پیام را دریافت می کنیم. تبلیغات به موقع یک شرکت شیرینی سازی قبل 
از یک جشن یا عید چنین حالتی را برای ما ایجاد می کند. پخش یک سخنرانی مهم درست بالفاصله بعد از 
یک رویداد مهم هم دقیقاً با رعایت همین فن می تواند برای ما قانع کننده تر به نظر برسد. در این حالت ما به 
دلیل تغییرات محیطی عمالً آمادگی ذهنی بیشتری برای پذیرش پیام های رسانه ای مرتبط داریم. )آیت اللهی 

و رمضانی، 13۹3: 27(
یا  می دهند  انجام  را  کاری  مردم  اکثریت  اگر  که  است  این  روش  این  اصلی  فرضیٔه  اکثریت:  عقاید 
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همین  تأثیر  تحت  ناخودآگاه  به طور  اغلب  ما  است.  درست  حتماً  عقیده  یا  کار  آن  اعتقاددارند،  به چیزی 
فرضیه قرار داریم. استفاده از نظرسنجی ها در پیام های رسانه ای هم دقیقاً به همین منظور صورت می گیرد. 
سازندگان پیام های رسانه ای می خواهند نشان دهند که اکثر مردم نظر خاصی را دنبال می کنند؛ پس شما هم  
چنین باشید. در مبارزات انتخاباتی به  وفور از این اندیشه استفاده می شود. همٔه نامزدها می خواهند نشان 

دهند که نظر بیشتر مردم با آنهاست نه با رقیبشان. )آیت اللهی و رمضانی، 13۹3: 27(
قربانی کردن: برخی پیام های رسانه ای برای قانع کردن مخاطب به نحوی پنهان یا آشکار سعی می کنند 
تا کسی یا چیزی را دربارٔه یک مسئله یا موضوع مقصر جلوه بدهند. به هرحال هر وقت مشکلی پیش می آید، 
از روی  پیدا کردن یک مسبب می تواند فشار روانی را  دنبال مقصر می گردند. در چنین شرایطی  به  همه 
بقیه بردارد. سخنرانی های سیاسی، مناظرات انتخاباتی و گزارش های بحث برانگیز خبری اغلب از این فن 
استفاده می کنند. در این شرایط بهتر است به دالیل مطرح شده در این گونه پیام های رسانه ای بیشتر توجه 
قربانی کردن یک شکل  آنها جلوه می دهند؟  که  یا همان چیزی است  مقصر همان کس  واقعاً  ببینیم  و  کنیم 

خطرناک از فن »راه حل های ساده« به شمار می رود. )آیت اللهی و رمضانی، 13۹3: 27(
پویایی گروهی: ما عمیقاً تحت تأثیر عقاید یا اعمال دیگران هستیم؛ بنابراین آنچه یک گروه از اطرافیان، 
نزدیکان، دوستان، همکاران، هم صنفان و... انجام می دهند یا به آن اعتقاد دارند، می تواند ما را نیز با خود 
همراه و هم رأی کند. گاهی وقت ها پیام های رسانه ای با نشان دادن اینکه بقیٔه هم گروهی های شما به چیزی 
اعتقاد یا عالقه دارند، شما را هم مجاب می کنند که مثل آنها رفتار کنید. پویایی گروهی یک نسخٔه قدرتمند 

از فن های»عقاید اکثریت« و »ارابه« به شمار می رود. )آیت اللهی و رمضانی، 13۹3: 27(
کانال انحرافی: »منحرف کردن توجه مخاطب از یک مسئله با طرح کردن موضوعی دیگر« هدف اصلی 
این فن است. این روش معموالً زمانی بیشتر به کار گرفته می شود که رسانه سعی می کند بخشی از داستان را 
پنهان کند یا آن بخشی که به ضرر گروه خاصی است، کمتر برجسته شود. به این دلیل گاهی در جنجال های 
خبری مشاهده می شود که برخی رسانه ها موضوعات جدیدی را طرح می کنند تا توجه مخاطب را از موضوع 

اصلی منحرف کنند. )آیت اللهی و رمضانی، 13۹3: 27(
پایٔه واقعیت  هایی کوچک در پیام های رسانه ای  بر  نتایج بزرگی را  قانع کنندگان گاهی اوقات  استقراء: 
خود ترسیم می کنند. چون آن واقعیت های کوچک برای ما ملموس و زنده است، ما آسان تر آن نتایج بزرگ 
را می پذیریم. در واقع فن استقراء بر اساس چشم پوشی از پیچیدگی کار می کند و گاه مسائل بسیار پیچیده 
را بر اساس واقعیت های ساده طوری چینش می کند که ما آنها را کامالً دست یافتنی می یابیم. این فن به ویژه 
می شود.  هم  تأثیرگذارتر  بسیار  می کند،  پیش  بینی  ما  امیدهای  و  آرزوها  اساس  بر  را  چیزهایی  که  زمانی 
به طور مثال گزارشگری در سطح شهر با افراد زیادی دربارٔه شرایط اقتصادی پیش رو گفت وگو می کند. 
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بقال سر   کوچه می گوید: »خریدهای روزانٔه مردم بیشتر شده است«؛ رانندٔه تاکسی می گوید: »مشتری هایم 
افزایش یافته است«؛ دانشجوی دانشگاه ادعا می کند شهریٔه دانشگاهش پایین تر آمده است. چند نفر دیگر هم 
به همین شیوه راجع به اوضاع بهتر اقتصادی صحبت می کنند. گزارشگر هم در پایان از جزء جزء این سخنان 
استفاده می کند تا بگوید اوضاع اقتصادی مملکت در آینده ای نزدیک با جهشی عجیب روبه رو خواهد شد. 
درحالی که جهش اقتصادی باید با آمارها و سنجه های دقیق اقتصادی تحلیل شود و این استدالل استقرایی و 
چینش واقعیت های کوچک کنار هم نمی تواند دلیلی بر وقوع آن باشد. )آیت اللهی و رمضانی، 13۹3: 23(

فنون اقناع 2 )درس اختیاری(درس8

زمان: دو ساعت آموزشی
موضوع: فنون اقناع
انتظارات عملکردی 

 تعریف برخی از فنون اقناع را درک کنند.
 متن آموزشی کتاب را تحلیل، و ویژگی ها و مصادیق هر فن را استخراج کنند.

 مهارت های ارائه را در انتقال مفاهیم به دیگران به کار گیرند.
 برخی از روش ها و فنون اقناع را در تولیدات رسانه ای تشخیص دهند.

 روش ها و فنون اقناع را در مراودات و تولیدات رسانه ای خود با هدف مثبت به کار  برند.
 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت  کنند.

 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده  کنند.
 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت  کنند.

 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش  کنند.
 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی کنند.

تصاویر، فیلم ها، اشعار، متون و... که نمونه هایی از فنون اقناع در آنها  مواد و وسایل آموزشی: 
به کار رفته است؛ مانند صفحات 5۹، 60، 61 کتاب درسی.

فرایند اجرای درس

 فّعالیت گروهی
از دانش آموزان بخواهید گروه های کالسی خود را تشکیل دهند. فنون معرفی شده در صفحات 
54 الی 58کتاب را برای تحلیل بین اعضای گروه تقسیم و شیؤه »تدریس جیگ ساو« را اجرا کنید.
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مانند  »جیگ ساو  شیؤه  اجرای  شرط 
»تدریس اعضای تیم« این است که مطالبی را 
که برای بررسی و ارائه به یک فرد اختصاص 
می یابد، از لحاظ مقدار تقریباً با دیگران مساوی 
باشد، و متن هیچ یک از گروه ها پیش نیاز متن 
روش  اجرای  مراحل  نباشد.  دیگر  گروه های 

جیگ ساو1:
نفره  یا شش  پنج  به گروه های  دانش آموزان   
تقسیم شوند. به هریک از اعضای گروه شماره ای 

اختصاص دهید.
کالس های  )در  عنوان  سه  یا  دو  گروه  هر   
پرجمعیت دو عنوان و در کالس های کم جمعیت 
تحلیل  و  بررسی  را  اقناع  فنون  از  عنوان(  سه 
کند. در این تحلیل ویژگی های هر فن و مثال های 
ذکر شده در متن را استخراج کنند و مثال هایی نیز 

به آن بیفزایند.
 سپس افراد هم شماره از همٔه گروه ها در جایی از کالس یک گروه جدید تشکیل دهند. شماره های یک 

در یک گروه، شماره های دو در یک گروه و....
 در گروه جدید، هر عضو گروه، آموخته های خود دربارٔه فنون مورد بررسی را برای دیگر اعضای 
گروه توضیح می دهد. اعضای دیگر گروه می توانند با پرسش های مناسب و مثال های بیشتر توضیحات او 

را کامل تر کنند.
 پس از پایان این مرحله معلم به طور تصادفی از تعدادی از دانش آموزان می خواهد هر یک فنی را 
تعریف کنند. در صورت نقص یا کمبود، تعاریف با هدایت معلم محترم، توسط دانش آموزان اصالح و تکمیل 

می شود. 
برای اطمینان از درک مفهوم هر فن توسط دانش آموزان فیلم ها، تصاویر و متونی )که برخی از 
آنها در صفحات 59 الی61 کتاب آمده است( توسط معلم محترم ارائه می شود تا دانش آموزان فن یا 
فنون اقناع به کار رفته در آن را شناسایی کنند. معلم محترم نیز توضیحات تکمیلی را ارائه می کنند. 

 The jigsaw technique ــ1



86

تقسیم محتوا به قسمت های مساوی

گروه های تخصصی )هر گروه 
یک قسمت از محتوا(

تبادل دانش و تجربه 
گروه  اعضای  بین 
قسمت های  دربارۀ 

متفاوت محتوا   

تجربه  و  دانش  تبادل 
دربارۀ موضوع مشابه

گروه های  تشکیل 
محتوای   با  ناهمگن 
متفاوت با گروه های 

جیگ ساو
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 عکس و مکث
یک  از  را  تصویری  درس  این  مکث  و  عکس 
پوستر محیط زیستی که در آن فن مقایسه به کار رفته 
جهانی  هفتٔه  در  پوستر  این  می دهد.  نشان  است، 
آن  مفهوم  است.  شده  تولید  کوسه ها  از  حمایت 
ما  برای  آب ها  در  کوسه  اگر چه حضور  است  این 
ترسناک است، اما نابودی کوسه ها و تصور آب های 
بدون کوسه از آن هم ترسناک تر است، انتخاب این 
تصویر به این منظور انجام گرفته که نشان داده شود 
فنون اقناع را با هدف مثبت هم می توان به کار گرفت.

 فّعالیت در خانه
به عنوان فّعالیت در خانه از دانش آموزان خواسته 
شده برای انتقال یک ارزش اجتماعی به دیگران، با 

استفاده از فنون اقناع نمونه ای را تولید کنند.

 لطیفه های رسانه ای
در لطیفه های رسانه ای این فصل دانش آموزان فنون اقناع به کار رفته در آنها را شناسایی می کنند.

در اولین لطیفه از فن »ترس« و در دومی از فن »تکرار« استفاده شده است.
در پایان فصل دوم پیرابندی آمده است که از دانش آموزان خواسته یک بار دیگر صفحٔه عنوانی فصل 
کلیدی سواد  از سؤاالت  یکی  با  رسانه ای  تولیدات  تحلیل  این فصل  در  بود  قرار  کنند.  مشاهده  را  دوم 
با  اگر  با عالمت در صفحٔه عنوانی فصل مشّخص شده است.  تمرین کنند؛ همان سؤالی که  را  رسانه ای 
مطالعٔه متون و انجام فّعالیت های این فصل تاحدودی »توانایی تشخیص فنون خاّلق جلب توّجه مخاطبان« 

را کسب کرده اند، شما )به عنوان معلم( و آنها در جهت هدف اصلی آن گام برداشته اید.

 دانستنی های معلم
پرسش های  فن  از  تصویر  این  در 

معلوم الجواب استفاده شده است. 
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کاریزماتیک  ماندال شخصیتی  نلسون  است.  استفاده شده  کاریزماتیک  افراد  فن  از  تصویر  این  در 
داشته است.

 

در این تصویر از فن کاریزما استفاده شده است. امام خمینی )ره( شخصیتی کاریزماتیک بوده اند.
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در این تصویر از فن شواهد علمی استفاده شده است.

در این تصویر از فن دروغ بزرگ استفاده شده است.

مشکالت تنفسی در هر3 ثانیه یک قربانی می گیرد.
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در این تصویر از فن دروغ بزرگ یا اغراق برای تبلیغ یک نام تجاری ورزشی استفاده شده است.

در این تصویر از فن تازگی برای تبلیغات استفاده شده است.
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در تصویر پایین از فن کلمات پر زرق و برق استفاده شده است. 
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بخش سنجش واحد یادگیری 

ارزشیابی درس های این فصل کیفی است، و شامل بررسی عملکرد دانش آموز به صورت فردی و کار 
در گروه، بررسی کیفیت مشارکت دانش آموز از نظر میزان کاربرد استدالل در تحلیل پیام های رسانه ای، 
رعایت آداب و مهارت های گفت وگو و وضوح کالم و صحت مفروضه ها با استفاده از بازبینه )چک لیست( 

زیر می شود.

بازبینۀ ارزیابی عملکرد دانش آموزان

یف
 رد

                نام ونام خانوادگی دانش آموزان

نیعملکرد                                                                                            
کا
اش
لی 

ع

ری
حید

رز 
رام

ف

محتوای پیام های رسانه ای را تحلیل و درک  می کند.1

بازنمایی ها را در تولیدات رسانه ای تشخیص می دهد.2

کلیشه ها را در تولیدات رسانه ای تشخیص می دهد.3

فنوع اقناع را در تولیدات رسانه ای تشخیص می دهد. 4

5
تولیدات رسانه ای  اقناع را در مراودات و  روش ها و فنون 

خود با هدف مثبت به کار  می برد.

با پیام های رسانه ای به صورت نّقادانه روبه رو می شود.6

7
در تحلیل و نقد محتوای رسانه ها و آرای دیگران از استقالل 

و انصاف فکری برخوردار است.

8
ارائٔه افکار،  برای   از زبان صحیح و دقیق و قالب مناسب 

نظرات و تصمیم های خود استفاده  می کند.

۹
 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت، با دیگران همفکری و 

برای رسیدن به توافق تالش  می کند.

آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی می کند.10

نمره )از 20(
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فصل

3
نادیده های  رسـانه ها
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بخش آغازین واحد یادگیری 3 )فصل سوم(

تبیین منطق واحد یادگیری 
اقتصادی،  می تواند  اهداف  این  می شوند.  ساخته  مشخص  هدف های  یا  هدف  با  رسانه ای  تولیدات 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، عام المنفعه یا برای کسب منافع شخص یا گروهی خاص باشد. تشخیص اینکه 
هر تولید رسانه ای را چه کسانی ساخته اند و با چه هدفی و برای کدام مخاطب یا مخاطبان فرستاده شده است، 

از مهارت های مهم سواد رسانه ای است. 
انتظارات از دانش آموزان پس از گذراندن این واحد یادگیری )پیامدهای یادگیری(

 محتوای پیام های رسانه ای را تحلیل و درک کنند.
 مشاغل و فناوری های به کار گرفته شده در تولید پیام را مشخص کنند.

 فرستندهٔ پیام را تشخیص دهند.
 مخاطبان پیام را تشخیص دهند.

 رسانه مناسب برای انتقال پیام را تشخیص دهند.
 اهداف تولیدات رسانه ای را تحلیل و ارزیابی کنند.

 در تحلیل های خود از تفکر نظام مند )سیستمی( استفاده کنند.
 برخی راهکارهای به کار گرفته شده در تولید و انتقال پیام های رسانه ای را تحلیل و درک کنند.

 با پیام های رسانه ای به شیوه ای نّقادانه روبه رو شوند.
 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت کنند.

 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده  کنند.
 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت کنند.

 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش کنند.
 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی کنند.

اندیشۀ کلیدی که واحد یادگیری حول آن سازماندهی شده است: 
که  است  شده  سازماندهی  رسانه ای  سواد  پنج گانٔه  سؤال های  از  سؤال  دو  حول  یادگیری  واحد  این 

عبارت اند از:
 چه کسی این پیام را تولید کرده است؟ )فرستنده و مؤلف(

 چرا این پیام فرستاده شده است؟ )هدف/ انگیزه(
در این فصل دانش آموزان با مشاهده و تحلیل تولیدات رسانه ای، عوامل مؤثر در ساخت )سازندگان(، و 

هدف از فرستادن آنها را بررسی می کنند.
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چگونگی طرح پرسش های اساسی
دانش آموزان ابتدا در یک موقعیت فرضی به عنوان عضو گروه تولید پیام های رسانه ای یک شرکت برای 
انتقال تعدادی پیام قرار می گیرند. در این موقعیت  آنها دربارٔه چیستی پیام، رسانٔه پیشنهادی و علت انتخاب 
آن فکر، گفت وگو و تصمیم گیری می کنند. سپس مخاطبان اصلی رسانه های گوناگون را مشخص می کنند. 
در ادامه با بررسی چند تولید رسانه ای مشاغل و فناوری های به کار رفته در تولید آنها، افکار و اندیشه ها، 
کارکردها، مخاطبان و اهداف را تحلیل می کنند. در پایان با درگیر شدن با فعالیت های گزینش، چینش و 
پردازش خبر در موقعیت فرضی و موقعیت های واقعی با راهکارهای »دروازه بانی خبر« و »برجسته سازی« 

آشنا می شوند.

بخش میانی واحد یادگیری 3

مهندسان پیامدرس9

زمان: دو ساعت آموزشی
موضوع: ساخته شدن پیام، فرستندٔه پیام

انتظارات عملکردی 
 فرستندهٔ پیام را تشخیص  دهند.

 اجزای تشکیل دهنده، نوع فناوری ها و مشاغل مرتبط در تولید دو یا چند متن رسانه ای را مقایسه 
کنند.

 اهداف تولیدات رسانه ای را تحلیل و ارزیابی کنند.
 با پیام های رسانه ای به شیؤه نّقادانه روبه رو شوند.

 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت کنند.
 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده کنند.

 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت کنند.
 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش کنند.

 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی کنند.
مواد و وسایل آموزشی: کتاب درسی، فیلم های کوتاه نام برده در درس یا فیلم های نظیر آنها.
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فرایند اجرای درس 
مثال  آغاز شده است؛ یک  مثال  دو  با  درس 
درس  اجرای  نوشتاری.  مثال  یک  و  تصویری 
تولید یک  نوشتاری دربارٔه آشپزی و  مثال  با  را 
این  به  را  دانش آموزان  توجه  کنید.  شروع  غذا 
نکته جلب کنید که همان طور که برای آماده سازی 
و  روش ها  مواد،  ظروف،  غذا  یک  پخت  یا 
چاشنی های خاصی نیاز است، پیام های رسانه ای 
با زبان، قالب و ابزارهای خاص ساخته  باید  نیز 
شوند. از دانش آموزان بخواهید محتوای تصویر 
این  کنند.  تفسیر  پایین  به  باال  از  را  صفحٔه 64 
تصویر افرادی را نشان می دهد که هنگام طراحی 
زمان،  مانند  مؤلفه هایی  به  اندیشیدن  حال  در 
تنظیمات  جست وجو،  امکان  متن،  نوع  هزینه، 
طرح هایی  آنها  اندیشٔه  حاصل  هستند.  و... 

تولید  به  منجر  این طرح ها  داده شده است.  نشان  هم  برگٔه روی  به صورت چند  میانٔه تصویر  در  که  است 
برنامه های تلویزیونی، بازی های رایانه ای، نشریات و نرم افزارهای شبکه های اجتماعی، نرم افزارهای موبایل 

و... می شود.

 فّعالیت گروهی
تولید  گروه  کنند عضو  و فرض  دهند  تشکیل  را  گروه های خود  بخواهید  دانش آموزان  از  آن  از  پس   
پیام های  انتقال  برای  مناسب  رسانه های  یا  رسانه  دربارٔه  است  قرار  و  هستند  شرکتی  رسانه ای  پیام های 
رسانه ای جدول تصمیم گیری کنند. با توجه به نوع پیام در ستون اول، در ستون دوم و سوم جدول رسانٔه 
پیشنهادی و دلیل انتخاب آن را بنویسند. توجه داشته باشید که با توجه به پیام، مخاطب، امکانات و...، 
سؤاالتی در گفت وگوی گروهی مطرح خواهد شد که منجر به پاسخ های واگرا در گروه ها برای یک پیام واحد 

می شود. به عنوان مثال در معرفی یک شخصیت ملی، سؤاالتی که مطرح می شود، این است:
 این شخصیت کیست؟

 معرفی در چه حدی انجام شود؟                       
 مخاطبان چه کسانی هستند؟
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 چه میزان هزینه برای این کار در نظر گرفته 
شده است؟

 آیا محدویت زمانی و مکانی وجود دارد؟
 و...

باشد،  امیرکبیر  ملی  شخصیت  این  اگر  مثالً 
مجموعٔه  بزرگسال  افراد  به  او  معرفی  برای 
نوشته می شود،  کتاب  تلویزیونی ساخته می شود، 
سمینار برگزار خواهد شد و...، اما برای معرفی 
دبستان  دوم  دورٔه  کودکان  به  شخصیت  همین 
ساختن یک انیمیشن یا نوشتن یک کتاب داستان 

مناسب تر است.

 گفت وگوی کالسی 
صورت  به  ابتدا  دانش آموزان  فّعالیت  این  در 
می کنند؛  تکمیل  را   66 صفحٔه  جدول  انفرادی 
سپس دربارهٔ استفاده کنندگان از هر رسانه در کالس 
گفت وگو می کنند. به عنوان مثال بیشتر رانندگان در 
حین رانندگی، خانم های خانه دار در حین انجام کاِر 
رادیو  از  کارگاه های کوچک  در  کارگران  و  خانه 

استفاده می کنند.
دانش آموزان  برای  را   66 صفحٔه  توضیحات 

بیان کنید.
دو فیلم »مستر بین« و »دیرین دیرین« را برای 
بخواهید  آنها  از  و  دهید  نمایش  دانش آموزان 
گفت وگو  یکدیگر  یا  کتاب  پرسش های  دربارٔه 
جهت  در  را  دانش آموزان  گفت وگوهای  کنند. 

پاسخ های زیر هدایت کنید:
 هر دو متن، تصویر متحرک اند. 

آنها تصویر، صوت،   اجزای تشکیل دهندٔه 



98

موسیقی، حرکت، نور و رنگ است.
 هر دو نمونه تصویر متحرک اند، در هر دو از صوت و موسیقی استفاده شده است؛ اما یکی از آنها 

فیلم و دیگری انیمیشن است. در یکی از جلوه های ویژه استفاده شده است و...
لباس،  طراحی  نورپردازی،  تدوین،  میکس،  صداگذاری،  صدابرداری،  فیلم برداری،  برای   
جلوه های ویژه، گرافیک و... فناوری های خاص مورد نیاز است. اگر دانش آموزان ابتدا پاسخ این سؤال 
را بیان نکردند، توجه آنها را به اجزا، مراحل ساخت، عناوین و اسامی دخیل در ساخت که در آخر فیلم ها 

نوشته می شود، جلب کنید.
نوع  باشند؛  رسانه ای  چه  در  اینکه  به  بسته   
مثال  به عنوان  متفاوت می شد.  اثرگذاری  و  ارائه 
تبلیغ شکالت توسط مستربین در یک نشریه، شکل 
تصویری به خود می گرفت که فاقد حرکت، صدا، 
جلوه های ویژه و پیام های قبل بود. در این صورت 
شاید دیگر این شخصیت در آن تبلیغ اثری نداشت.
 در سؤال ششم تعداد نفرات مهم نیست؛ بلکه 
نقش و وظیفه ای که در تولید یک پیام رسانه ای بر 
عهده دارند اهمیت دارد. در اینجا دانش آموزان 
تهیه کننده،  کارگردان،  مانند  مشاغلی  به  باید 
تولید  صدابردار،  تصویربردار،  نویسنده،  بازیگر، 
صحنه،  طراح  لباس،  طراح  نورپرداز،  صدا، 
انیمیتور، تدوینگر، گریمور، حمل  و  نقل، تدارکات 

و... اشاره کنند.
را  خالق  تفکر   67 صفحٔه  آخر  سؤال  دو   

پرورش می دهد. تغییر در یک جزء )مانند تغییر قالب رسانه ای، تغییر سن مخاطب، تغییر جنسیت مخاطب 
و...( منجر به تغییر در کل می شود لذا در توضیح چرایی و چگونگی تغییر، دانش آموزان تفکر سیستمی را 

نیز تمرین می کنند.
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یک بار دیگر با استفاده از متن صفحٔه 68 کتاب، بر ساخته شدن هدفمند تولیدات رسانه ای تأکید کنید. 
اکنون از دانش آموزان بخواهید تصاویر صفحٔه 69 را بررسی و تحلیل کنند، و بگویند پیام هریک چیست؟ 

چه کسی آن را ساخته است و هدف از ساختن و فرستادن آن چیست؟
به عنوان مثال پیام کارت اهدای عضو، این است که هر کسی می تواند اعضا و بافت های بدن خود را اهدا 
کند. انجمن اهدای عضو این کارت را ساخته است. هدف از قرار دادن آن در کتاب درسی، فرهنگ سازی 
و ترغیب افراد برای اهدای اعضا و بافت های بدن خود به بیماران است. این هدف یک هدف عام المنفعه 
است. در تصویر تبلیغات بانک ملت، پیام امنیت سپرده گذاری در بانک ملت است. بانک ملت آن را ساخته 

و هدف آن اقتصادی است و از سوی یک مؤسسٔه خصوصی ارائه شده است.
در بررسی این نمونه ها و نمونه های دیگری که شما و دانش آموزان به کالس ارائه می کنید، می توان اهداف 

سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... را تشخیص داد.
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 عکس و مکث
عکس و مکث این درس می تواند از جنبه های 
متفاوتی تحلیل شود. به عنوان مثال، تأثیر تلویزیون 
نظاره نشستن داستان  به  افراد در طول زمان،  بر 
زندگی خود از دریچٔه دوربین، برداشته شدن مرز 
رویا و واقعیت و.... همین موضوع می تواند در 
آموزش فصل چهارم  زمینٔه  و  گفت وگوها مطرح 

یعنی تفاوت مخاطب فعال و منفعل فراهم شود.

 فّعالیت در خانه
این درس، تصویری را نشان  فّعالیت در خانٔه 
می دهد که پس از حملٔه رژیم غاصب صهیونیستی 
به مردم مظلوم و بی دفاع غزه منتشر شد. این تصویر 
نشان می دهد که رسانه های صهیونیستی چگونه به 
یا قلب واقعیت می پردازند. این عملکرد،  تحریف 

منافع رژیم غاصب صهیونیستی را تأمین می کند. البته تحلیل تصویر برعهدهٔ خود دانش آموزان است.

بازیگردانان بزرگدرس10

زمان: دو ساعت آموزشی
موضوع: انگیزه و هدف فرستندٔه پیام

انتظارات عملکردی:  
و هدف  فرستنده  و ضررکننده(،  )نفع برنده  آن  از  متأثر  گروه های  از حیث  را  موردی  مطالعات   متون 

اقتصادی یا سیاسی و ... تحلیل می کنند.
 فرستندهٔ پیام و تصمیم گیرندگان اصلی در تولیدات رسانه ای را تشخیص می  دهند.

 اهداف تولیدات رسانه ای را تحلیل و ارزیابی می کنند.
 در تحلیل های خود از تفکر سیستمی استفاده  می کنند. 
 با پیام های رسانه ای به صورت نقادانه روبه رو می شوند.

 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت  کنند.
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افکار،  ارائٔه  برای  زبان صحیح و دقیق   از 
نظرات و تصمیم های خود استفاده  کنند.

 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت  کنند.
 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق 

تالش  کنند.
 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد 

و بررسی کنند.
درسی،  کتاب  آموزشی:  وسایل  و  مواد 
فیلم های کوتاه نام برده در صفحه 73 کتاب درسی.
کالس  دانش آموزان  درس:  اجرای  فرایند 
از  نمونه  تقسیم شوند. هر گروه یک  پنج گروه  به 
مطالعات موردی صفحات 72 و 73 را از حیث 
گروه های  اقدام،  از  هدف  گرفته،  انجام  اقدام 
و  فرستنده،  ضررکننده(،  و  )نفع برنده  آن  از  متأثر 
نوع هدف اقتصادی یا سیاسی و ... اقدامات را 

بررسی و تحلیل کنند و نتایج را به کالس ارائه دهند. نتایج تحلیل را می توان روی تابلو و در جدولی مانند 
جدول زیر نمایش داد.

اقدام مطالعۀ موردی
فرستندۀ پیام

هدف فرستندۀ 
تصمیم گیرندۀ ضررکنندهنفع برندهپیام

اصلی

نوع هدف 
)اقتصادی، 
سیاسی و…(

مطالعۀ موردی1
خط دادن به 
نویسندگان 

نشریه

سود بردن  حاصل 
از سرمایه گذاری 
تجاری در چین

روپرت 
مرداک و 
دولت چین

مردم چین و 
مخاطبان نشریٔه 
نیویورک پست

اقتصادیروپرت مرداک

مطالعۀ موردی 2
مطالعۀ موردی 3
مطالعۀ موردی 4
مطالعۀ موردی 5
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سپس سه فیلم »خطوط لوله، دیرین دیرین و هوندا« را نمایش دهید. از دانش آموزان بخواهید دربارٔه 
پرسش های مطرح شده دربارٔه فیلم ها گفت وگو کنند. می توان از جدولی همانند جدول صفحه قبل در تحلیل 

این فیلم ها نیز استفاده کرد.
 انیمیشن خطوط لوله را شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ساخته است. هدف آن آموزشی 
است. نفع برنده از آن شرکت نفت و گاز ایران و مردمی است که در اطراف خطوط لوله زمین دارند و کار و 

زندگی می کنند.
 دیرین دیرین یک انیمیشن آموزشی است که آن را بنیاد ملی بازی های رایانه ای ساخته و نشر داده شده 
به طور غیرمجاز در زمینٔه نشر و توزیع  است. هدف آن آگاه سازی عمومی و عام المنفعه است. کسانی که 

بازی های ویدئویی/ رایانه ای فعالیت دارند، از این پیام ضرر می کنند.
 فیلم هوندا، تبلیغاتی است و آن را یکی از صنایع خصوصی ساخته است. هدف آن اقتصادی است و 

نفع برندگان از آن سرمایه گذاران خصوصی اند. رقبای این شرکت از ضررکنندگان نشر این پیام اند.
اهداف  این  می کنند.  دنبال  را  اهدافی  رسانه ای  تولیدات  که  کنید  تأکید  نمونه ها  این  بررسی  از  پس 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اند. بیشتر پیام های رسانه ای برای کسب قدرت و ثروت ساخته و 
فرستاده می شوند. بنابراین صنعت رسانه یک صنعت پول ساز و قدرت ساز است. متن صفحات 74 و 75 
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را دانش آموزان بخوانند و دربارٔه پیام های آن گفت وگو و نتیجه گیری کنند. شما می توانید از محتوای بخش 
دانستنی های معلم این درس، به زبان ساده، برای اینکه دانش آموزان مفهوم مالکیت رسانه را درک کنند، 

استفاده کنید.

 عکس و مکث
و  است  شده  غلو  تصویر،  این  در  می دهد.  نشان  را  افراد  بر  تلویزیون  تأثیر  درس  این  مکث  و  عکس 
همٔه افراد به یک میزان تحت تأثیر تلویزیون و رسانه های دیگر قرار نمی گیرند. همین موضوع می تواند در 

گفت وگوها مطرح و زمینٔه فصل چهارم یعنی تفاوت مخاطب فعال و منفعل فراهم شود.
نکتٔه دیگر این تصویر این است که گردانندگان رسانه را نیز افراد دیگری در سطحی باالتر هدایت می کنند 

که همان مالکان رسانه اند.

 فّعالیت در خانه
فّعالیت در خانه این درس با هدف پرورش تفکر نظام مند )سیستمی( طراحی شده است. اطالعات جدول 

صفحه 76 از نشانی زیر به دست آمده است.
www.mediadb.eu/en.html
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نشانی  این  به  می توانید  دانش آموزان  و  شما 
مراجعه کنید و 100 شرکت پر درآمد رسانه ای را 
آن  در  درآمد  میزان  به ترتیب  میالدی  سال  هر  در 
سال مالحظه کنید. با کلیک روی نام هر شرکت، 
را  تکمیلی  اطالعات  سایر  و  مالکیت  تاریخچه، 

خواهید یافت. 
دو  بررسی  است؛  مهم  فّعالیت  این  در  آنچه 
و  شرکت ها  این  خالص  درآمد  یعنی  آخر؛  ستون 
)سبد  ما  نقش  تحلیل  آنهاست.  کارکنان  تعداد 
مصرف ما از تولیدات این شرکت ها( و رابطٔه آن با 
میزان درآمد و اشتغال زایی و به عکس، نقش ما در 
بیکاری در کشورمان، تفکر نظام مند )سیستمی( را 

تقویت می کند. 
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 دانستنی های معلم
رسانه ها در جوامعی فّعالیت می کنند که در آنها 
مختلف  نیروهای  میان  مختلف  اشکال  به  قدرت 
گروه ها  افراد،  اقتصادی،  سیاسی،  اجتماعی، 
جامعه ای  هر  در  است.  شده  توزیع  طبقات  و 
و  سیاسی  قدرت  ساختار  با  طریقی  به  رسانه ها 
و  هزینه  رسانه ای  هر  زیرا  مربوط اند،  اقتصادی 
سوی  از  دارد.1  اقتصادی  و  سیاسی  ارزشی 
دیگر، دسترسی و استفاده از رسانه نیز می تواند به 

شناخته شدن و قدرت گرفتن افراد و گروه های مختلف اقتصادی و سیاسی بینجامد و مسلماً هر فرد، گروه یا 
طبقٔه اجتماعی که رسانه ای قوی در اختیار داشته باشد، از قدرت بیشتری نیز برخوردار خواهد بود.

رابطٔه دیالکتیک، درهم تنیده و سه گانٔه »قدرت ــ اقتصاد ــ رسانه« معرف آن است که رسانه هیچگاه 
قدرت های  ارزش های حاکمیتی  از  غالباً  و  باشد  قدرتی  و  اقتصادی  مناسبات  از  بری  و  مستقل  نمی تواند 

مختلف که تأمین کنندٔه هزینه های مادی و منابع مالی آنها باشند، تبعیت می کند.
اشاره  رسانه«  ــ  اقتصاد  ــ  »قدرت  سه گانٔه  از  هریک  میان  سویه  دو  مناسبات  این  از  برخی  به  زیر  در 
می شود. براساس آن می توان دریافت که هریک از منابع و مناسبات قدرت، ثروت و رسانه چگونه به طور 

مستقیم یا غیرمستقیم بر یکدیگر اثر می گذارند.
رابطه رسانه و اقتصاد

مسلماً تأمین مخارج خرد و کالن رسانه از قبیل تهیٔه 
زیرساخت ها، نگهداری از زیرساخت ها، برنامه سازی، 
خرید  خبرنگاران،  و  مجریان  کارمندان،  حقوق  تأمین 
فیلمبرداری،  مانند  تجهیزاتی  و  ساختمان  اجارٔه  یا 
استودیو و پرداخت هزینه هایی مانند آب، برق، تلفن و 

غیره نیازمند پول و سرمایه است.
مالی  تأمین کنندگان  یا  سرمایه  صاحبان  طرفی  از 

رسانه ها دارای سیاست ها، ایدئولوژی ها و جهان بینی های خاص خود هستند و مسلماً بدون چشمداشت، 
به تأمین هزینه های رسانه ها نمی پردازند. از این رو از رسانه توقع دارند سیاست ها و اهداف آنها را دنبال 
کند و مطابق ایدئولوژی و جهان بینی خاص آنان برنامه سازی کند و به خواسته های آنان جامٔه عمل بپوشاند. 

رسانه

اقتصادقدرت

رسانه

اقتصادقدرت
رسانه برای تأمین مخارج خود به پول نیاز دارد

1ــ منصور ساعی؛ چیستی قدرت و جایگاه رسانه ها در ساختار قدرت، 1390
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بنابراین هر رسانه برای تأمین مخارج خود و جذب سرمایه، ملزم به انتخاب خط مشی )سیاست و ایدئولوژی( و 
تأمین سالیق، خواست ها و اهداف کسانی است که پول و هزینه های آن را تأمین می کنند. براین اساس، تأمین نظر 
سرمایه گذاران یا مالکان رسانه ها همواره بر آزاداندیشی غلبه دارد و اخبار و برنامه هایی که مغایر منافع صاحبان و 
مالکان رسانه ها باشند، اجازهٔ ساخت، انعکاس یا ظهور و بروز پیدا نمی کنند. لذا رسانه ها برنامه ها و اخبار خود 
را بر اساس منافع صاحبان رسانه ها تنظیم و »برجسته سازی« می کنند و اخبار، اطالعات، رویدادها و افکاری که 
مغایر با منافع صاحبان رسانه ها باشند، کمرنگ یا حذف می شوند و با سکوت رسانه ای و »بایکوت خبری« روبه رو 
می شوند. همچنین درصورت لزوم، رسانه ها برای تأمین منافع صاحبان خود، وقایع را »بازنمایی« یا »برساخته« 

تولید می کنند.
رابطه اقتصاد و رسانه

از  اقتصادی  بنگاه های  انتفاع  می توان  به طورکلی 
رسانه ها را درسه سطح طبقه بندی کرد:

1 بنگاه های اقتصادی خرد و متوسط
٢ بنگاه های اقتصادی بزرگ

٣ بنگاه های اقتصادی کالن یا غول های اقتصادی

 بنگاه های اقتصادی خرد و متوسط 1
 به طور کلی رسانه قادر است از افرادی بی نام و نشان نیز افرادی مشهور و نام آشنا بسازد که با استفاده 

از شهرت خود قادر به جلب اعتماد و توجه و به تبع آن، جذب سرمایه و ثروت شوند. 
هنرپیشه ها یا مجری های تلویزیون اگرچه ممکن است از صاحبان رسانٔه ملی پول زیادی دریافت نکنند، 
اما به واسطٔه چهره شدن، می توانند خارج از تلویزیون برای ساخت فیلم های سینمایی یا اجرای برنامه های 
موارد  در  نمایند.  دریافت  باالیی  مبالغ  آنها  بابت  و  کنند  اقدام  نیمه خصوصی  و  دولتی، خصوصی  مراکز 
بسیاری این افراد قادر خواهند بود با گسترش فّعالیت های رسانه ای مانند تأسیس مراکز مختلف رسانه ای، 
روزنامه، مجله، مؤسسٔه تبلیغاتی و…، برای خود یک بنگاه اقتصادی متوسط و حتی بزرگ راه اندازی کنند.
 صاحبان کار و سرمایه نیز از ظرفیت های رسانه برای افزایش سود و رونق اقتصادی خود بهره می برند.
و  )برند(  تجاری  نام  معرفی  )برندسازی(،  نام تجاری سازی  همچون  رسانه ای  ظرفیت های  از  استفاده 
ارتباط  ایجاد  با  بیشتر  فروش  و  سود  افزایش  محصوالت،  معرفی  و  مؤثر  تبلیغات  آن،  به  شهرت بخشیدن 
کاال، صرفٔه  نهایی  قیمت  کاهش  و  دیگر  واسطه های  با حذف  از سویی  بازار هدف،  و  مخاطب  با  مستقیم 
اقتصادی برای مخاطب دارد و از سوی دیگر موجب شهرت نام تجاری )برند(، فروش بهتر کاال و رشد و 

رسانه

اقتصادقدرت
سرمایه داران بزرگ و صاحبان ثروت همواره از رسانه ها برای 
افزایش سود و ثروت و جذب سرمایه یا کسب منافع بیشتر خود 

بهره می گیرند.
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رونق اقتصادی صاحبان کار و سرمایه خواهد شد.
استفاده از معروفیت و محبوبیت هنرپیشه ها، مجریان، هنرمندان، صداپیشگان و مانند آنها برای تبلیغات 
کاالها از روش های معمول دیگر در استفاده از ظرفیت های تبلیغی رسانه هاست. بنگاه های اقتصادی متوسط 
بزرگ، ممکن است پشتیبانی مالی از ساخت یک برنامه مانند یک مجموعٔه تلویزیونی، یک بازی  و نسبتاً 
نیز  را  مسابقه محور  برنامٔه  یک  تأمین جوایز  یا  متوسط  یا  سینمایی کوچک  فیلم  یک  موبایلی،  یا  رایانه ای 

به عهده بگیرند تا نام و برند آنها در برنامه ها نصب، دیده و تکرار شود.
 بنگاه های اقتصادی بزرگ: بنگاه های اقتصادی بزرگ عالوه بر استفاده از ظرفیت های رسانه ای  ٢
یا  )برند(  تجاری  نام  نمایش  با  خاص  برنامه هایی  سفارش  همچون  بیشتری  رسانه ای  امکانات  از  یادشده، 
محصوالت خود نیز استفاده می کنند که این نوع از برنامه سازی رسانه ای نیز می تواند اشکال متنوعی به خود 

بگیرد. 
با  را  هالیوودی  پرهزینٔه  فیلم  یک  تهیه کنندگی  بزرگ،  اقتصادی  بنگاه های  است  ممکن  مثال  به عنوان 
استفاده از محصول خود به عهده بگیرند و مجموعه ای تلویزیونی بلندی برای انگاره سازی ذهنی مخاطبان 
بسازند یا سفارش ساخت بازی های رایانه ای را در اندازه های جهانی با طرح و رنگ و نام تجاری )برند( 
خاص خود بدهند یا به اشکال دیگر همچون نمایش محصوالت در تمام برنامه های تلویزیونی، پخش و اجرای 
موسیقی در استودیوهایی با طراحی منطبق با محصوالت و کاالهای این شرکت، شوهای تبلیغاتی بزرگ، 
ترتیب دادن مسابقات بزرگ ورزشی مانند فوتبال و والیبال با استفاده از نام این برند روی لباس ها، دیوارها 

و موارد بسیار دیگر از این دست، به تبلیغ محصوالت خود بپردازند.
و  اقتصادی کوچک  بنگاه های  که  درحالی  اقتصادی:  یا غول های  اقتصادی کالن  بنگاه های    ٣
بزرگ با توجه به توان مالی خود از برخی ظرفیت های رسانه ای برای گسترش فّعالیت ها و رونق اقتصادی 
بیشتر بهره می گیرند، صاحبان ثروت های کالن و غول های اقتصادی با خرید و در اختیار گرفتن خط مشی 
رسانه های بزرگ، اساسا ًاز ظرفیت های رسانه ای به طور همه جانبه استفاده می کنند. حتی ممکن است از 
ظرفیت خبررسانی رسمی برای تهیٔه خبرهای مکرر از این شرکت اقتصادی و حتی انتشار اخباری استفاده 

کنند که گسترش آن به ضرر سایر رقبای اقتصادی و به سود این شرکت اقتصادی بسیار بزرگ باشد. 
اما آنچه دربارٔه غول های اقتصادی بزرگ از تبلیغات گسترده و متنوع کاال و محصوالت آنها مهم تر و 
قابل توجه تر است، »ذائقه سازی« در مخاطب است؛  یعنی »تغییر ذائقٔه مخاطب به سمت دریافت همیشگی 
»تغییر سبک زندگی مخاطب برای دریافت دائمی محصوالت  محصوالت« و در حالت پیشرفته تر؛ 

مورد نظر« شرکت های بزرگ اقتصادی بزرگ ترین فعالیت آنها محسوب می شود.
و  نیاز کاذب موقت« در مخاطب شود  و  »ایجاد عطش  تبلیغاتی، موجب  برنامه سازی های  اگر  در واقع 
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مخاطب پس از تهیٔه محصول از خرید خود احساس پشیمانی کند، برنامه سازی های پیشرفته و آینده نگرانٔه 
بنگاه های بزرگ و غول های اقتصادی، بر »ایجاد نیاز کاذب دائمی« در مخاطب، »بدون احساس پشیمانی 

پس از خرید« متمرکز شده است.
کالن نگر،  و  بزرگ  پروژه های  چنین  اجرای  الینفک  و  اصلی  جزء  عنوان  به  رسانه ها،  انواع  بنابراین   
فضای  در  دنیا  بزرگ  رسانه های  امتیاز  فروش  و  خرید  و  می گیرند  قرار  اقتصادی  غول های  خدمت  در 
واقعی، مجازی و موتورهای جست وجوگر بین غول های اقتصادی، امری رایج و متداول است. چنان که 
می شود؛  محسوب  اقتصادی  غول های  تجارت  مهم  ابزارهای  از  یکی  کاربران  اطالعات  خرید   و  فروش 

بنابراین، غول های اقتصادی تبدیل به غول های رسانه ای صاحب قدرت نیز می شوند.
رابطۀ قدرت و اقتصاد

رابطه ای  ثروت  و  قدرت  که  آنجا  از 
تنگاتنگ و نزدیک با هم دارند و همچنان که 
نیز  ثروت  است،  ثروت آفرین  قدرت، 
ثروت،  صاحبان  عموماً  است،  قدرت آفرین 
همان صاحبان قدرت اند یا رابطٔه نزدیکی با 
آنها دارند. چراکه افراد به واسطٔه قدرتی که 
ثروت  افزایش  راه های  بر  دارند،  دست  در 

تسلط و دسترسی بیشتری دارند.
بنابراین مالکیت رسانه ها به طور معمول، در حیطٔه تسلط قدرت ها یا حاکمیت هاست و یا به واسطٔه رابطٔه 
مستقیم قدرت و ثروت )مانند ایجاد امکان فّعالیت های اقتصادی کالن، منوط به حمایت و تأمین خواسته های 
قدرت و دستگاه حاکم( و تأمین نیازهای رسانه توسط بنگاه های اقتصادی، به طور غیرمستقیم تحت سلطه و 

نظارت قدرت ها وحاکمیت ها قرار می گیرد و ایدئولوژی و خط مشی نظام قدرت بر آنها سلطه می یابد.
رابطه اقتصاد و قدرت

سرمایه گذاران و مالکان رسانه ها در انجام 
فعالیت های اقتصادی، غالباً با صاحبان قدرت 
مالکان  اگر  که  چرا  تعامل اند؛  و  ارتباط  در 
رسانه ها یا صاحبان سرمایه بخواهند در رسانه 
علیه منافع صاحبان قدرت عمل کنند، امکان 
لذا  یافت.  نخواهند  اقتصادی  حیات  ادامٔه 

رسانه

اقتصادقدرت

رسانه

اقتصادقدرت
قدرتمندان برای ماندن در رأس کار به پشتیبانی اقتصادی و ثروت نیاز دارند.
 نزدیکی با آنها دارند. عمومًا صاحبان ثروت، همان صاحبان قدرت اند یا رابطهٔ

صاحبان ثروت برای ادامهٔ فّعالیت و حیات اقتصادی خود 
باید با صاحبان قدرت یا قدرت حاکم رابطه داشته باشند.
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رسانه ها در نقد قدرتی که به آن وابسته اند، دارای خطوط قرمز و چارچوب های مشخصی هستند.
آنها،  مانند  و  گزارش ها  و  تحلیل ها  مطالب،  اخبار،  شامل  رسانه ای  پیام های  از  برخی  اگرچه  بنابراین 
ظاهری منفی یا نقادانه به قدرت حاکم دارند؛ اما در   واقع  شگردی رسانه ای برای جذب و جهت دهی به ذهن 

مخاطب هستند و به گونه ای تنظیم شده اند که درنهایت، نتیجٔه آنها به تثبیت قدرت بینجامد.
رابطۀ رسانه و قدرت

و  فکری  رهبران  قدرت،  به صاحبان  رسانه ها 
عملکرد  نحؤه  و  وابسته اند  ایدئولوژی  صاحبان 
می کنند؛  تنظیم  آنها  منافع  یا  مقاصد  با  را  خود 
خود  خاص  جهت گیری های  رسانه  هر  بنابراین 
و  ایدئولوژی  از  خالی  رسانه ای  هیچ  و  دارد  را 
خط مشی نیست؛ بنابراین هیچ رسانه ای بی طرف 

نیست.
از سوی دیگر، هرچه رسانه پشتوانٔه قدرتی مستحکم تری داشته باشد، امکان حیات بیشتری می یابد و 

عالوه بر جسارت بیشتر، در مقابل رقبای رسانه ای دیگر نیز قدرتمندتر است.
رابطه قدرت و رسانه

رسانه قدرت آفرین است؛ به گونه ای که می تواند با ایجاد محبوبیت و کسب شهرت، از افراد عادی، 
انسان های مشهور، ستاره و افرادی صاحب نفوذ بسازد، با تهییج  مردم و سلطه بر افکار عمومی، قدرت و 
صاحبان قدرت را جابه جا کند و امکان شناسایی و جذب افراد و گروه های هم جهت فکری را برای تشکیل 
و  ذاتی  قدرت  واسطٔه  به  رسانه  بنابراین  کند.  آنها کمک  قدرتمند شدن  به  و  کند  فراهم  بزرگ تر  گروه های 
نهفته ای که دارد، همواره مورد توجه صاحبان قدرت است و آنها سعی می کنند رابطٔه خود را با رسانه حفظ 

کنند و از آن به خوبی بهره برداری کنند. 
قادرخواهند  رسانه ها  از  استفاده  با  قدرت ها 
بود افکار عمومی را جذب کنند و به آن جهت 
 دهند. همچنین با ایجاد مقبولیت و مشروعیت، 
یافتن فرصت بازنمایی وقایع مطابق با خواست و 
منافع خود، یافتن فرصت انگاره سازی در جهت 
و  فرصت  به  تهدیدها  تبدیل  خود،  منافع  تأمین 
از  استفاده  با  خود  نفع  به  شرایط  تغییر  امکان 

رسانه

اقتصادقدرت

رسانه

اقتصادقدرت
رسانه ها برای ادامۀ حیات خود نیاز به قدرت 

دارند و به قدرت های مختلف وابسته اند.

قدرتمندان و حاکمان همواره از رسانه به عنوان یکی از ابزارهای مهم، 
اصلی و پرکاربرد حفظ قدرت استفاده کرده اند و آن را به خدمت گرفته اند.
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قدرت اقناعی رسانه ها و به کارگیری ابزارها، چاشنی ها و فنون اقناعی مختلف، ایدئولوژی مورد نظر خود را 
بر دیگران مسلط کنند و همواره بر قدرت و ثروت خود بیفزایند. 

امروزه استفاده از رسانه ها توسط صاحبان قدرت و نحله های فکری مختلف، شکل های متنوع تری 
از  گاه  و  می کنند  استفاده  به خوبی  نوین  رسانه های  از  اکنون  قدرت  است. صاحبان  گرفته  به خود 

رسانه های متعامل همچون توییتر، بیش از رسانه های بزرگ و غیرمتعامل بهره می برند.
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 زمان: چهار ساعت آموزشی
موضوع: راهبرد انتخاب 

انتظارات عملکردی:  
 در یک موقعیت فرضی با گزینش، چینش و پردازش خبر به صورت فردی و گروهی، تأثیر دیدگاه ها و 

ارزش ها را در خبررسانی بیان می کنند.
و  اصول  دیدگاه ها،  شباهت های  و  تفاوت ها  روز،  یک  روزنامٔه  سه  اول  صفحٔه  محتوای  مقایسه  با   

خط مشی های اصحاب رسانه را در خبررسانی نشان می دهند.
 راهبرد دروازه بانی خبر را از روزنامه و خبر به سایر رسانه ها و محتوای آنها تعمیم می دهند.

 راهکار برجسته سازی و بزرگنمایی را در جریانات رسانه ای تشخیص می دهند.
 اهداف تولیدات رسا نه  ای را تحلیل و ارزیابی می  کنند.

 پیام های رسانه ای را آگاهانه گزینش می کنند.
 با پیام های رسانه ای به طور نقادانه روبه رو می شوند.

 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت  کنند.
 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده  کنند.

 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت  کنند.
 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش  کنند.

 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی کنند.
یا جدول صفحٔه 80 کتاب درسی،  از اخبار روز  مواد و وسایل آموزشی: کتاب درسی، فهرستی 
صفحه اول سه روزنامه از یک روز، فیلم یا پرده نگار )پاورپوینت( سواد بصری رسانه ای در مطبوعات، فیلم 

کوتاه خبر 1 و 2 نام برده در صفحٔه 83 کتاب درسی.
فرایند اجرای درس:

پنج  خبری  بخش  یک  سردبیری  شورای  عضو  شما  کنید  فرض  بگویید  دانش آموزان  به  اول:  هفتهٔ 
دقیقه ای در تلویزیون هستید و قرار است از میان اتّفاقات و اخباری که به دستتان رسیده، خبر تهّیه کنید؛ 
ابتدا به صورت انفرادی خبرهای مورد نظر خود را مشّخص کنید. تنها محدودیت دانش آموزان در انتخاب 
می خواهند  خبر  تعداد  هر  دقیقه،  پنج  این  برای  می توانند  آنها  است.  زمان  دقیقه ای  پنج  محدودیت  خبر، 

دروازه بانی خبردرس11
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انتخاب کنند، با هر ترتیبی آن را مرتب کنند و مطابق 
با اهمیتشان به آنها زمان اختصاص دهند. به عنوان 
مثال، به یک خبر 30 ثانیه و به خبر دیگر دو دقیقه 

زمان اختصاص دهند.
را  آن  دالیل  و  انتخاب ها  گروهی  مرحلٔه  در 
دربارٔه  و  می گذارند  اشتراک  به  گروه  اعضای  با 
می کنند.  گفت وگو  توافق  مورد  خبرهای  انتخاب 
پردازش  و  چینش  گزینش،  دربارٔه  مرحله،  این  در 
و  می آید  پیش  نظر  اختالف  دانش آموزان  بین  خبر 
دانش آموزان سؤاالتی را مطرح می کنند که در مرحلٔه 
به عنوان  با آن مواجه نشده بودند.  انفرادی  انتخاب 
می کنیم؟  انتخاب  خبر  مخاطبان  کدام  برای  مثال 
چه  خبر  انتخاب  برای  فرضی  شبکٔه  این  مدیران 

اولویت هایی دارند؟ و ...
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سپس گروه ها نتیجٔه کار خود را ارائه کنند. شما بر تأثیر دیدگاه  ها و ارزش  ها بر گزینش، چینش و پردازش 
خبرها تأکید کنید.

از قبل صفحٔه اول سه روزنامٔه یک روز )مانند کیهان، ایران، اعتماد، رسالت، اطالعات، شرق و ...( 
را تهیه کنید. هر گروه یک روزنامه را براساس پرسش های کتاب بررسی کند. اگر می خواهید تعداد گروه ها 
بیشتر از سه گروه باشد، از هر روزنامه دو یا سه نسخه تهیه کنید. سپس نمایندگان هر سه گروه یافته های خود 

را برای هر پرسش به کالس ارائه و دربارٔه شباهت ها و تفاوت های نتایج و علل احتمالی آن گفت وگو کنند.
سؤاالت بر مبنای برخی از ارزش های خبری تهیه شده اند. در این مرحله نام بردن از ارزش های خبری و 
بیان مفهوم آنها ضرورت ندارد. در این فعالیت دانش آموزان پی می برند همان طور که آنها براساس دیدگاه های 
متفاوت گزینش، چینش و پردازش خبر را انجام دادند، روزنامه ها نیز براساس دیدگاه های متفاوت گزینش، 

چینش و پردازش خبر را انجام می دهند.
نامیده  خبر«  بانی  »دروازه  اصطالحاً  پردازش  و  چینش  گزینش،  عمل  دهید  توضیح  دانش آموزان  به 
نمی شود.  اخبار  شامل  فقط  و  دارد  کاربرد  رسانه ها  همٔه  در  که  است  راهبرد  یک  دروازه بانی  می شود. 
بانی«  استفاده  اینترنتی و ... از راهبرد »دروازه  برنامه ها، سایت های  انواع  تلویزیونی در ارائٔه  شبکه های 

می کنند. حتی خود شما نیز در شبکه های اجتماعی از راهبرد »دروازه بانی« استفاده می کنید.

 سپس فیلم یا پرده نگار )پاورپوینت( »سواد بصری رسانه ای در مطبوعات« را نمایش دهید تا دانش آموزان 
اطالعاتی در این زمینه کسب کنند.

دروازه بانی مرحله اول 
گزینش اخبار

دروازه بانی مرحله دوم 
چینش اخبار

خبر رویداد ٣مخاطبان

خبر رویداد ٣

رویداد 4
خبر 

خبر رویداد 2

خبر رویداد 2

خبر رویداد 1

خبر رویداد 2

خبر رویداد 3

خبر رویداد 4

منابع خبری 
مختلف

خبر رویداد 1
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معرفی  به  که  را  الی 94  یعنی صفحات 89  این درس،  بدانید«  »بیشتر  بخواهید بخش  دانش آموزان  از 
ارزش ها و عناصر خبری می پردازد، در خانه مطالعه کنند و در صورتی که سؤالی دارند، هفتٔه بعد در کالس 

مطرح کنند.
هفتۀ دوم: این جلسه با مقایسٔه روایت دو خبرنگار از یک رویداد با گفت وگوی کالسی آغاز می شود. 
سپس بخش ورزشی خبر 1 را که از سیمای جمهوری اسالمی ایران ضبط شده است و بخش ورزشی خبر 2 
را که در همان روز از شبکٔه BBC ضبط شده است، به نمایش بگذارید. قبل از نمایش فیلم از دانش آموزان 
بخواهید به محتوای کالمی کارشناسان ورزشی توجه و تأکیدات آنها را مقایسه، تحلیل و نقد کنند. این دو 
بخش خبری تصادفاً در روزی ضبط شده که خانم کیمیا علیزاده ورزشکار کشورمان مدال برنز المپیک را 

در رشتٔه تکواندو به دست آورده است. 
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سپس راهکار برجسته سازی را به عنوان یکی دیگر 
از فنون خبری با استفاده از متن صفحٔه 86 مطرح 
کنید. با آنچه در جلسٔه قبل و این جلسه در کالس 
مطرح شد، از دانش آموزان سؤال کنید: »آیا رسانٔه 
و استدالل  نظر  بی طرف وجود دارد؟« دانش آموزان 
نمونه ای  به عنوان  بیان کنند. در کتاب  را  خودشان 
النٔه  اسناد  به  صفحه ای  موضوع،  این  با  مرتبط 
جاسوسی اختصاص داده شده است. دانش آموزان 

هم می توانند مثال های خود را مطرح کنند.

 عکس و مکث
در  شده  استفاده  خبر  با  درس  مکث  و  عکس 
درس همخوانی دارد و عملکرد یکی از شبکه های 

خارجی را مطرح می کند.
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 فّعالیت در خانه
در »فّعالیت در خانه« این درس دانش آموزان با بررسی صفحات اول یک روزنامٔه چاپی یا برخط یا بخش 
تأکید و هدف صاحبان  انتخاب خود، در طول هفته عناوین خبری، موضوعات مورد  به  خبر یک شبکه، 
روزنامه را تحلیل می کنند. همین فّعالیت را دربارٔه برنامه های یک شبکٔه تلویزیونی نیز در طول هفته می توان 

انجام داد.

 بیشتر بدانید
در پایان جلسٔه قبل از دانش آموزان خواسته شده بود بخش »بیشتر بدانید« این درس؛ یعنی صفحات 89 
الی 94 را که به معرفی ارزش ها و عناصر خبری می پردازد، در خانه مطالعه کنند و در صورتی که سؤالی 

دارند، هفتٔه بعد در کالس مطرح کنند. اکنون به دانش آموزان فرصت دهید سؤاالت خود را مطرح کنند.
در پایان فصل سوم پیرابندی آمده است که از دانش آموزان خواسته یک بار دیگر صفحٔه عنوانی فصل 
سوم را مشاهده کنند. قرار بود در این فصل تحلیل تولیدات رسانه ای با دو سؤال از سؤاالت کلیدی سواد 
رسانه ای را تمرین کنند؛ همان سؤاالتی که با عالمت در صفحٔه عنوانی فصل مشّخص شده است. اگر با 
مطالعٔه متون و انجام فّعالیت های این فصل تاحدودی »توانایی تشخیص فرستندٔه پیام و هدف از ارسال آن« 

را کسب کرده اند، شما )به عنوان معلم( و آنها در جهت هدف اصلی آن گام برداشته اید.
 دانستنی های معلم

مطالب زیر مستقیماً در درس ارائه نشده است، اما می تواند در پاسخ گویی به سؤاالت دانش آموزان به 
شما کمک کند.

اخبار جعلی و مهارت های مقابله و مبارزه با آن
اخبار جعلی همیشه وجود داشته اند و یکی از اصلی ترین انتقادها به فضای مجازی و اطالعات آنالین، 
عدم توانایی مخاطبان/کاربران در تشخیص اخبار واقعی از جعلی است. انتقاد از عدم توانایی کاربران در 
این تشخیص، پس از انتقاد بسیار متخصصان و صاحب نظران از فیس بوک در دورٔه انتخابات 2016 آمریکا 
پیداکرده است. هیالری  بیشتری  ترامپ شدت  به دونالد  داده شده  آرای  نادرست در  تأثیر اخبار  ادعای  و 
کلینتون، نامزد شکست خوردهٔ   انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر این باور است که دلیل اصلی شکستش 
توان  عدم  از  نگرانی  است.  بوده  علیه وی  شایعات  و  اخبار جعلی  وسیع  انتشار  این کشور،  انتخابات  در 
تشخیص اخبار واقعی از جعلی سبب شده بسیاری از شرکت ها و سازمان ها، دولت ها، مراکز آموزشی و حتی 

رسانه ها، به دنبال راهکاری برای مبارزه با این نوع اخبار باشند.
انواع اطالعات غلط و گمراه  کننده

هفت نوع مشخص محتوای مشکل ساز  یا اطالعات غلط و گمراه کننده در اکوسیستم اطالعات وجود 
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1. محتوای  از :  و گمراه کننده عبارت اند  انواع اطالعات غلط  آنهاست.  از  یکی  اخبار جعلی  که  دارد 
هجو: که هدف آن آسیب رساندن نیست؛ ولی ظرفیت فریب دادن رادارند 2. محتوای گمراه کننده: که 
تقلیدی:  محتوای   .3 است.  مسئله  یا  فرد  برای  دسیسه پردازی  برای  اطالعات  از  گمراه کننده  استفادٔه 
هنگامی که از منابع واقعی تقلید می شود 4. محتوای جعلی: که محتوای آن 100 درصد دروغین است و 
برای آسیب رساندن و فریب دادن طراحی شده است 5. ارتباطات جعلی: هنگامی که تیتر، محتوای بصری 
یا زیرنویس ها محتوا را پشتیبانی نمی کنند 6. بافت/ بستر جعلی: هنگامی که محتوای واقعی با اطالعات 
بافتی جعلی ارائه می شود 7. محتوای دستکاری شده : هنگامی که محتوا یا تصویر واقعی برای فریب دادن 

دستکاری  می شود.
چرا اطالعات نادرست و گمراه کننده تولید می  شوند؟

اگر دربارٔه پیدا کردن راه  حلی برای این مشکالت جدی هستیم، باید دربارٔه کسانی که این محتوا را تولید 
می  کنند و دلیل تولید آن ها نیز فکر کنیم. اطالعات نادرست و گمراه کننده یا همان محتواهای مشکل ساز در 
انداختن،  یا دست  تحریک  روزنامه نگاری ضعیف، هجو،  مختلفی همچون  به دالیل  اطالعات  اکوسیستم 

)2017 , Wardle( .عالقه، جانبداری، نفع، تأثیر سیاسی، پروپاگاندا و... تولید می شوند
نقش  اخبار جعلی  انتشار  در  نیز  دولت ها  و...  اقتصادی  نظامی،  اهداف سیاسی،  برخی  بر  مبتنی  گاه 

دارند؛ به طوری که بعضاً با هک کردن سایت های مختلف، این اهداف را پیگیری می کنند. 
 دالیل باور اخبار جعلی توسط مردم: جایگزینی اخبار جعلی به جای اخبار واقعی موضوع جدیدی 
نیست. نویسندگان محبوبی همچون اورول این موضوع را مدت ها قبل شناسایی کردند؛ اما سؤال این است 
که چرا مردم هنوز هم این اخبار جعلی را باور می کنند. عوامل متعددی زمینه ساز شکل گیری این واقعیت 
می شوند تا مردم به راحتی اخبار جعلی را باور کنند. در این میان، چهار عامل سادگی شناخت، ناهماهنگی 
در شناخت، اثر پس زدن و وحدت گروهی/اجتماعی، بیش از همه در باور اخبار جعلی توسط مردم 

نقش دارند.1
از دیگر دالیل پذیرش اخبار جعلی می تواند بصری بودن و نیز ارسال هماهنگ و مکرر آنها باشد. »اکنون 
گروه  های دور از هم با استفاده از ابزار رایگان برای هماهنگی پیام  رسانی خصوصی به راحتی امکان اتحاد 
دارند. هنگامی که پیام  رسانی هماهنگ شده و باثبات باشد، به دلیل میزان انبوه اطالعاتی که هرروز می بینیم، 
به راحتی ذهن بسیار خسته و متکی به اکتشافات )میان بر های ساده روان  شناختی( ما را فریب می  دهد. هنگامی که 
چندین پیام را دربارهٔ یک موضوع می  بینیم، ذهن ما از آن به عنوان میان بری به اعتبار استفاده می کند. با خود 
می  گوییم، باید این پیام درست باشد، آن را امروز چندین بار دیده  ام. همچنین احتمال انتقاد ما از محتوای 

http://www.shabakeh-mag.com/are-network/7300 1 ــ برای اطالعات بیشتر رجوع شود به
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بصری کمتر است. همچنین احتمال انتقاد ما از اطالعاتی که در جهت باورهای پیشین ما هستند، کمتر است 
)2017 , Wardle( ».و چون ازدیاد اطالعات ذهنمان را خسته می  کند، تأثیرگذاری آن بر ما آسان  تر است

مکانیسم  های انتشار اخبار نادرست و گمراه کننده
به  را  آن  باشند،  کرده  تحقیق  مطلبی  دربارٔه  آنکه  بدون  اجتماعی  رسانه  های  در  ندانسته  افراد  از  برخی 
اشتراک  می  گذارند. برخی از آنها را روزنامه  نگارانی منتشر می  کنند که بیش از همیشه برای درک پذیر کردن 
و صحیح جلوه دادن اطالعات پدیدار شده در اینترنت به صورت هم زمان، تحت فشار هستند. برخی از آن 
را گروه  های نسبتاً مرتبطی به اشتراک می  گذارند که تالشی آگاهانه برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی دارند 
و بعضی دیگر نیز به عنوان قسمتی از کمپین  های اطالعات گمراه  کننده توسط شبکه های رباتی و تروریستی به 

)2017 , Wardle( .انتشار گذاشته می  شود
آیندۀ اخبار جعلی: علی رغم تالش های بسیار برای مبارزه با اخبار جعلی، »اولیویا سولون« در مطلبی 
که در گاردین منتشر کرده، پیش بینی نموده که به زودی به آنچه می بینید و می شنوید، نیز باید شک کنید. او 
نکنید.«  باور  یا می خوانید  می بینید، می شنوید  که  را  هر چه  اخبار جعلی/  »آیندٔه  عنوان  با  در مطلب خود 
می نویسد: در عصر فتوشاپ، فیلترها و شبکه های اجتماعی دیگر دیدن تصاویر دستکاری شده، عادی است، 
اما به زودی نسل تازه ای از ابزارهای دستکاری و تغییر ویدئو و صدا نیز راهی بازار خواهند شد. ابزارهایی 
که با پیشرفت در هوش مصنوعی و گرافیک رایانه ای اجازٔه خلق ویدئوهای جعلی از هر چهره ای را فراهم 
می کنند.در دانشگاه استنفورد نرم افزاری تولیدشده که قادر است با دستکاری چهره ها در ویدئو، حاالت 
نرم افزار مستقیماً  با وب کم صحبت می کند و  این روش فردی  به آن منتقل کند. در  چهرٔه فرد دیگری را 
حاالت چهرٔه او را به تصاویر چهرٔه فرد دیگری در ویدئوی اصلی منتقل می کند. گروه پژوهشی دانشگاه 
را  ترامپ  دونالد  و  پوتین  والدیمیر  بوش،  دبلیو  جرج  از  ویدئوهایی  نرم افزار  این  از  استفاده  با  استنفورد 
دستکاری کردند و همان چیزی که مدنظرشان بود را بر چهره آنها پدیدار کردند. پژوهشگران دانشگاه آالباما 
روی تولید صدا پژوهش می کنند. با استفاده از 3 تا 5 دقیقه صدای فرد هدف که زنده ضبط    شده یا از یوتیوب 
و رادیو به دست آمده، می توان صدایی جعلی تولید کرد. در این روش مهاجم با میکروفن صحبت می کند و 

نرم افزار صدای او را به صدای فرد هدف تبدیل می کند.
صورت  حاالت  و  هستند  روباتی  اندکی  صداها  هنوز  نرسیده اند.  تکامل  به  هنوز  فّناوری هایی  چنین 
تا  حدودی غیرطبیعی جلوه می کنند، اما با گذر زمان قادر خواهند بود که تصویر و صدای فرد را کامالً طبیعی 
بازسازی کنند تا جایی که تشخیص جعلی بودنش برای انسان بسیار دشوار شود. در حال حاضر اعتماد 
عمومی به رسانه ها با گسترش شایعات و اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی، کاهش یافته است و با ورود 
این دست فّناوری ها اهمیت موشکافی در هر محتوایی که به نظر واقعی می رسد، دوچندان می شود. با در نظر 
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گرفتن سخت گیری رسانه های معتبر شاید این دست محتواها از زیر دست آنها بیرون نرود؛ اما در این میان 
)2017 , SoloN( »تکلیف مطالبی که در شبکه های اجتماعی منتشر می شوند، چه می شود؟

بهترین راهکار مقابله با اخبار جعلی:  واقعیت این است که همٔه ما نقشی با اهمیت در این اکوسیستم 
ایفا می  کنیم. هر بار که اطالعاتی را بدون کنترل واقعیت آن می  پذیریم یا مطلب، تصویر یا ویدیویی را پیش 
از اعتبارسنجی آن به اشتراک می  گذاریم، به این سردرگمی اضافه کرده  ایم. اکنون این اکوسیستم آلوده شده 
است و ما باید مسئولیت کنترل مستقل آنچه را در فضای برخط )آنالین( می  بینیم، به عهده بگیریم. در این 
مسیر، افزایش سواد رسانه ای و خبری یک ضرورت است. یکی از روش هایی که در مقابله با اخبار جعلی 
بسیار اثرگذار تشخیص داده شده، آموزش سواد رسانه ای است؛ چراکه سواد رسانه ای به مردم ابزارهایی را 

می دهد که با آنها می توانند دروغ را از واقعیت تشخیص دهند. 
آموزان و  به معلمان، دانش  با هدف کمک  این بخش  با اخبار جعلی: در  برای مقابله  مهارت هایی 
مراکز آموزشی به تشریح مهارت ها و راهبردهایی )استراتژی هایی( اقدام می شود. مبنای همٔه آنها داشتن تفکر 

انتقادی و طرح سؤاالتی با خود در مواجهه با اخبار جعلی است.
مهارت  ها و راهبردها )استراتژی ها(| اخبار جعلی در برابر اخبار واقعی: تعیین اعتبار منابع: 
به صورت کالسی  یا  منابع در گروه  تعیین اعتبار  به گفت وگو دربارٔه اخبار جعلی و نحؤه  دانش آموزان را 
دعوت کنید و پس از پایان نیز دوباره به پاسخ  های آنها رجوع کنید. پاسخ گویی به این سؤاالت را همچنان 

باز بگذارید. این سؤاالت عبارت اند از:
1 در هر هفته بر روی چند مطلب محبوب )مقاله، ویدئو یا عکس( کلیک می کنید؟ چند مطلب را به طور 

میانگین در رسانه  های اجتماعی به اشتراک می  گذارید؟
٢ چند وقت یک بار جعلی یا واقعی بودن مطالبی را که به اشتراک می  گذارید، یا دربارٔه آن نظر می دهید، 

بررسی می  کنید؟
٣ برای شما چقدر اهمیت دارد که خبری، واقعی یا دروغین باشد؟

استفاده  سرگرمی  برای  اینترنت  از  که  زمانی  از  می  دهید،  انجام  کاری  مدرسه  برای  هنگامی که  آیا   ٤
می کنید، احتیاط بیشتری دارید؟ چگونه دربارهٔ معتبر بودن منبعی برای کار مدرسه پی می برید؟

٥ معموالً به چه منابع خبری ای اطمینان بیشتری دارید؟ چرا؟
٦ روزنامه  نگاران و رسانه  های خبری چه مسئولیتی در قبال واقعی بودن انتشار یا پیوند دادن این اخبار 
دارند؟ آیا اطمینان حاصل کردن از جعلی نبودن خبری پیش از پیوند یا پوشش خبری آن جزو مسئولیت 

آنهاست؟ به نظر شما چگونه اطالعات را اعتبارسنجی می  کنند؟
٧ آیا اخبار جعلی و ساختگی عواقبی در دنیای واقعی دارند؟ چه نمونه  هایی را می  توانید بیان کنید؟
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٨ در دنیایی که هرکسی می  تواند با تلفن همراه خود اخباری را منتشر کند، چگونه دربارٔه واقعی بودن 
محتوا تصمیم  گیری می  کنید؟ چه سؤاالتی را باید مطرح کنید تا متوجه واقعی بودن آن شوید؟ چه قواعد فردی 
را می  توانید تعیین کنید تا دربارٔه نوع و زمان اخباری که منتشر می  کنید، تصمیم بگیرید؟ رعایت نکردن این 

قواعد چه خساراتی به شما وارد خواهد کرد؟
این شش سؤال »مصرف  کننده/ مخاطب« را  هم چنین دانش  آموزان می آموزند هنگام ارزیابی یک خبر 

مطرح کنند:
 چه کسی این خبر را تولید کرده است؟

 این خبر چگونه تولید شده است؟
 این خبر چرا تولید شده است؟

 این خبر چه زمانی تولید شده است؟
 چه کمبودی دارد؟

 پس از این چه کار کنم؟
یک روش دیگر برای بررسی، مراجعه به منبع اطالعات است: 

 منابع مستقل بر منابع یا منافع شخصی اولویت دارند.
 منابع چندگانه به گزارش مبتنی بر یک منبع اولویت دارند.

 منابعی که اطالعات قابل اعتبارسنجی را تأیید یا فراهم می  کنند، نسبت به منابع مورد استفاده برای دفاع 
و پشتیبانی از محتوا اولویت دارند.

 مقامات و یا منابع آگاه نسبت به منابع ناآگاه یا بدون پیش  زمینٔه قضایی اولویت دارند.
)2015 ,Schulten( .منابع دارای نام نسبت به منابع ناشناس اولویت دارند 

 Association for( سازمان سواد رسانه ای  هرم اخبار جعلی: 
Media Literacy( با این توضیح که اخبار جعلی در قرن بیست و یکم 
رواج بیشتری دارد و اعتبارسنجی آن مشکل تر است و عالوه بر سردبیران 
متخصص، افراد نیز خود باید به بررسی صحت وسقم اخبار اقدام کنند، با 
ارائٔه هرم اخبار جعلی، سؤاالتی را مرتبط با هر ضلع هرم مطرح می کند که 

در شناسایی اخبار جعلی یاریگر افراد است. 
ارزیابی  در  مخاطبان  به  کمک  برای  تولید  به  مربوط  پرسش  های  تولید:  ــ  جعلی  اخبار  هرم   
تولیدکنندگان و منتشرکنندگان اخبار طراحی شده  اند. از همٔه آنها استفاده نکنید؛ ولی می  توانید از تعدادی 

از آن ها استفاده کنید تا گزارش خبری منتخب شما را ارزیابی کنند. 

متنمخاطب

تولید
هرم اخبار جعلی
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 چه کسی این خبر را تولید کرده است؟
 جست وجوها چه چیزی را درباره قدرت و باورهای نویسنده آشکار می  کنند؟

 چه چیزی را می  توانید دربارٔه وب  سایت/اپلیکیشن منتشرکننده دریابید؟ 
 این خبر در چه جاهای دیگری منتشر شده است؟

 آیا وب  سایت  ها/اپلیکیشن  های دیگری را که این خبر را منتشر کرده اند، می  شناسید؟ 
 آیا معتبرند؟

دیگر  آیا  می  شود؟  آن  عدم  یا  اعتبار  به  منجر  یکسان  اخبار  با  وب  سایت  چندین  در  جست وجو  آیا   
وب  سایت  ها قابل اعتماد هستند؟

خبر  هدف  شما  استنتاج  طبق  آیا  کنید.  استفاده  اخبار  اهداف  استنتاج  برای  کلیدی  واژگان  از   
اطالع رسانی، متقاعد کردن، سرزنش کردن، یا ارتقای جهان بینی خاصی است؟

 دانستن تعصبات و اهداف نویسنده و تولیدکننده چگونه ممکن است درک شما از خبر را تغییر دهد؟
  )2017 ,Aml( چه کسانی ممکن است از این خبر نفع یا رنج ببرند؟ چگونه؟ 

 هرم اخبار جعلی ــ مخاطبان/ کاربران: پرسش  های مربوط به مخاطبان برای کمک به افراد در 
ارزیابی اخبار از دیدگاه مخاطبان طراحی شده  اند. شما می  توانید از تعدادی از آن ها استفاده کنید تا گزارش 

خبری منتخب خود را ارزیابی کنید.
 مخاطبان نهایی این خبر چه کسانی هستند؟

 چرا و چگونه این خبر برای مخاطبان نهایی آن جذاب است؟ چگونه این مسئله را می  دانید؟ )برای مثال 
استفاده از زبان، تصویر، وب  سایت(

 چرا ممکن است این خبر پخش و محبوب شود؟
 آیا محبوب شدن این خبر بر باور یا تردید شما به آن تأثیر می  گذارد؟

 چگونه ممکن است این خبر توجه شما را جلب کند/نکند؟
 این خبر چه احساسی به شما می  دهد؟

 چرا چنین واکنشی داشته  اید؟
 آیا عناصری در این خبر وجود دارند که به تعصبات شما توجه کنند؟ چگونه؟ )تأیید تعصب شما هنگامی 

روی می  دهد که اطالعات دیدگاه شما را تأیید کند.(
 آیا دوست دارید این خبر را به اشتراک بگذارید؟ چرا؟ با چه کسانی؟

 این خبر را هرگز برای چه کسی نمی فرستید؟ چرا؟
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دیدگاه  ها،  مثال  )برای  نمی  گیرد؟  نظر  در  را  کسانی  چه  می  شود/  شامل  را  چه کسانی  خبر  این   
مصاحبه شونده  ها، غیره(

 مردم به چه صورت  هایی ممکن است از این خبر استفاده کنند؟
 چه کسانی آن را به اشتراک می  گذارند؟ چه کسانی پاسخ می  دهند؟ چگونه؟

 چگونه فّعالیت  های برخط )آنالین( شما منجر به آگاهی شما از این خبر شده  اند )از طریق رسانه  های 
اجتماعی، وب  سایت  هایی که بازدید کرده  اید، نظراتی که گذاشته  اید، پست  هایی که الیک کرده  اید(؟ 

 این خبر برای چه افرادی ممکن است قابل مشاهده نباشد؟
 آیا ارزش  های شما را منعکس می  کنند؟ چرا؟

 این خبر چگونه ممکن است جامعه را تغییر داده باشد؟
)2017, Aml( چگونه به این خبر پاسخ داده  اید؟ 

 هرم اخبار جعلی ــ متن
این پرسش  های مربوط به متن برای کمک به افراد در بررسی اصول و رسوم اخبار طراحی شده  اند. شما 

می  توانید از تعدادی از آن ها استفاده کنید تا گزارش خبری منتخب خود را ارزیابی کنید.
 این خبر چه نوع خبری است؟ )محلی، ملی، بین  المللی، غیره(

 آیا این خبر تاریخ دارد؟ آیا خبری جدید است؟
 ساختار آن چیست؟ برای مثال گزارش رسمی، وبالگ ، توییت، پستی در رسانه  های اجتماعی، انتشار 

مطبوعاتی، مقاله، ستون تحریریه )نظر شخصی(، نظر، نقد یا تبلیغی در کسوت خبر؟ یا ساختارهای دیگر؟
 رسانه/ قالب رسانه ای آن، چه تأثیری بر اعتبار خبر دارد؟ برای مثال توییت در برابر خبری در وب سایت 

یک روزنامهٔ  نامدار. 
 پیام  های آشکار آن چیست؟

 اصول و رسومی که از آن استفاده شده است،چیست؟ )از چه اصول و رسومی به اشتباه استفاده کرده 
است؟(

 آیا غلط امالیی یا دستوری دارد؟
 آیا واژگان نژادپرستانه دارد؟

 آیا گزارش خبری از کلیشه  ها به جای بازنمود مردم به عنوان انسان  ها استفاده می  کند؟
دیدگاه  توسعٔه یک  و  پشتیبانی  برای  اعتبارسنجی  قابل  اطالعات  و  واقعیت  ها  از  گزارش خبری  آیا   

استفاده می  کند؟
 آیا مقاله خبری منابع را نام می  برد؟ آیا لینک هم دارد؟ آیا لینک  های آن اخبار را پشتیبانی/ تأیید می  کنند؟
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 دیدگاه  های چه کس/کسانی در این خبر ارائه شده  اند؟
 آیا این خبر چندین دیدگاه را ارائه می  دهد؟

 آیا دیدگاه  های مهمی حذف شده  اند؟
 آیا گزارش خبری شامل تکذیب یا پاسخ افراد/نهادهایی که از آنها گزارش می دهد، می  شود؟ )اگر نه، 

آیا توضیح می  دهد که درخواست پاسخ داشته، ولی چیزی دریافت نکرده است؟(
 پیام  های ضمنی آن چه بوده  اند؟
 چه ارزش  هایی تبلیغ می  شوند؟

 آیا می  توانید اخباری را پیدا کنید که این خبر را بی اعتبار/ رد می  کنند یا دیدگاه متفاوتی تهیه کنید؟
 آیا دیگر اخبار در همین وب  سایت باورپذیرند؟

 آیا تعصباتی را آشکار می  کنند؟
 آیا بخشی برای نظر دادن وجود دارد؟

 آیا نظرات اخبار را به چالش می  کشند یا از آن پشتیبانی می  کنند؟
 آیا بیانیه  ای وجود دارد که شما را به اشتراک  گذاری وسیع آن دعوت کند؟

 آیا تصویر، ویدئو و… در خبر وجود دارد؟
 کدام بخش خبر در تصویر/ویدئو ارائه شده است؟ چه چیزی حذف شده است؟

 تصاویر چگونه متن را پشتیبانی کرده، تغییر داده/ با آن تعامل می  کنند؟ با تیتر چطور؟ آیا جست و جوی 
است؟  خبر  به  مربوط  و  است(  شده  تولید  فتوشاپ  )با  است  واقعی  تصویر  این  که  می  دهد  نشان  تصویر 

)2017, Aml(
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بخش سنجش واحد یادگیری 
ارزشیابی دروس در این فصل کیفی، و شامل بررسی عملکرد دانش آموز به صورت فردی و کار در گروه، 
بررسی کیفیت مشارکت دانش آموز از نظر میزان کاربرد استدالل در تحلیل پیام های رسانه ای، رعایت آداب 

و مهارت های گفت وگو و وضوح کالم و صحت مفروضه ها با استفاده از بازبینه )چک لیست( زیر است.
بازبینۀ ارزیابی عملکرد دانش آموزان

یف
                                نام ونام خانوادگی  دانش آموزان                                      رد

عملکرد                                                                                                                                                                                        
نی
کا
اش
لی 

ع

ری
حید

رز 
رام

ف

 محتوای پیام های رسانه ای را تحلیل و درک  می کند.1

مشاغل و فناوری های به کار گرفته شده در تولید پیام را 2
مشخص می کند.

فرستندٔه پیام را تشخیص  می دهد.3

مخاطبان پیام و رسانه مناسب برای انتقال پیام را تشخیص 4
می دهد.

اهداف تولیدات رسانه ای را تحلیل و ارزیابی می کند.5

در تحلیل های خود از تفکر سیستمی استفاده  می کند.6

انتقال 7 و  تولید  در  شده  گرفته  به کار  راهکارهای  برخی 
پیام های رسانه ای را تحلیل و درک می کند.

در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل 8
و انصاف فکری را رعایت  کند.

و 9 نظرات  افکار،  ارائٔه  برای  دقیق  و  صحیح  زبان  از 
تصمیم های خود استفاده  می کند.

دیگران 10 با  و  رعایت  را  جمعی  گفت وگو های  آداب   
همفکری و برای رسیدن به توافق تالش می کند.

نمره )از 20(
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فصل

4
مخاطب شناسی
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بخش آغازین واحد یادگیری 4 )فصل چهارم(

تبیین منطق واحد یادگیری
اگر سواد رسانه ای را به دو سطح ادراک و تولید محصوالت رسانه ای تقسیم بندی کنیم، می بینیم که در 
هر دو سطح، »مخاطب« نقشی کلیدی دارد. از یک سو در مصرف رسانه ها؛ یعنی سطح ادراک، هدِف سواد 
رسانه ای این است که بتواند یک مخاطب فّعال، خاّلق، حقیقت جو، زیرک، گزینش گر و هوشمند تربیت کند؛ 
نه یک مصرف کنندٔه منفعل. از سوی دیگر، برای تولید رسانه ای باید عالیق، سالیق و نیازهای مخاطب را 
به درستی شناخت و با استفاده از شیوه های خاّلقانه و هوشمندانٔه رسانه ای، با چشمانی باز، درست به هدف 
با ویژگی های مخاطب فعال و حقوق خود در  زد. دانش آموزان به عنوان گروه بزرگی از مخاطبان می باید 
برابر رسانه ها آشنا شوند تا نقش خود را به عنوان مصرف کننده یا تولید کنندٔه محصوالت رسانه ای به درستی 

ایفا کنند.
انتظارات از دانش آموزان پس از گذراندن این واحد یادگیری )پیامدهای یادگیری(:

 محتوای پیام های رسانه ای را درک  کنند. 
 پیام های رسانه ای را آگاهانه تر گزینش کنند.

 با پیام های رسانه ای به شیؤه نقادانه روبه رو شوند.
 دالیل درک و تفسیر متفاوت افراد از برخی پیام های رسانه ای را توضیح  دهند.

 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت  کنند.
 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده  کنند.

 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت  کنند.
 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش  کنند.

 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی کنند.
اندیشۀ کلیدی که واحد یادگیری حول آن سازماندهی شده است: 

این  پنجگانٔه سواد رسانه ای سازماندهی شده است.  یادگیری حول یکی دیگر از سؤال های  این واحد 
سؤال عبارت است از:

چطور افراد مختلف این پیام را متفاوت درک می کنند؟
و  دیگران  و  خود  ادراک  تفاوت  چگونگی  رسانه ای،  تولیدات  مشاهدٔه  با  دانش آموزان  فصل  این  در 
نیازها،  مکان،  زمان،  نگرش ها،  ارزش ها،  باورها،  پیشین، سن، جنسیت،  تجربیات  و  دانش  مانند  آن  علل 

عالقه مندی ها، جایگاه و زاویٔه دید و ...  را بررسی و تحلیل می کنند.
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چگونگی طرح پرسش های اساسی
در این فصل دانش آموزان با تحلیل فیلم و گفت وگو دربارٔه: 1ــ دالیل استفاده از رسانه های مختلف 
و  پذیرش  سرعت  تفاوت  3ــ  مشابه،  رسانٔه  از  متفاوت  برداشت های  دالیل  2ــ  مختلف،  مخاطبان  توسط 
همراهی با رسانه بین مخاطبان را بررسی می کنند. سپس با تکمیل جدول خودارزیابی با ویژگی های مخاطب 
تکمیل  با  نهایت  در  آشنا می شوند.  منظر مخاطب  از  فرامتن  و  زیرمتن  متن،  ویژگی های  و  منفعل،  و  فعال 

جدولی از اهم مفاهیم و مصادیق حقوق مخاطبان در برابر رسانه ها، حقوق خود را بررسی می کنند.

بخش میانی واحد یادگیری 4 )فصل چهارم(

مخاطب خاص!درس12

زمان: دو ساعت آموزشی
موضوع: تفاوت ادراک مخاطبان

انتظارات عملکردی:  
 از طریق خوانش محتوای تولیدات رسانه ای و گفت وگو دربارٔه آنها علل تفاوت ادراک افراد از یک 

پیام را تحلیل کنند.
 دالیل تفاوت سرعت پذیرش و همراهی مخاطبان با رسانه ها را تحلیل کنند.

 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت  کنند.
 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده  کنند.

 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت  کنند.
 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش  کنند.

 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی کنند.
مواد و وسایل آموزشی: کتاب درسی، فیلم های کوتاه نام برده در درس یا فیلم های نظیر آنها.

فرایند اجرای درس: 
از چند نفر از دانش آموزان بخواهید دریافت خود را از تصویر صفحٔه 96 بیان کنند. اگر نظرات مشابه 
بود، از دانش آموزان بپرسید آیا تفسیر دیگری می توان از این تصویر داشت؟ به برخی از برداشت هایی که 

دانش آموزان ارائه کرده اند، توجه کنید.
 بی  پناهی فرد در هجوم پیام ها
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 ناامیدی در ارسال پیام هایی که به جایی نمی رسد.
 بطری ها نماد رسانه های مختلفی است که ما 

را احاطه کرده اند.
 ما حتی اگر در جزیره ای تنها باشیم، باز هم 

پیام هایی به ما می رسد.
 یکسانی پیام ها، علی رغم تعداد آنها

 تکرار پیام ها
 و ...

متفاوت دانش آموزان  به دریافت های  با استناد 
از تصویر کتاب، از آنها بخواهید دربارٔه پرسش های 

زیر گفت وگو کنند.
 چرا مخاطبان مختلف، از رسانه های مختلفی 

استفاده می کنند؟
رسانه  یک  محتوای  از   مخاطبان،  همٔه  آیا   

برداشت های مشابهی دارند؟
 این برداشت ها به چه عواملی بستگی دارند؟

تمام  میان  در  همراهی  و  پذیرش  آیا سرعت   
مخاطبان مانند یکدیگر است؟ چرا آری، چرا خیر؟
در جمع بندی مباحث، برنکات زیر تأکید کنید.
ادراک   اگر سواد رسانه ای را به دو سطح 
کنیم،  تقسیم بندی  رسانه ای  محصوالت  تولید  و 
در  و هم  ادراک  می بینیم »مخاطب« هم در سطح 
سطح تولید نقش کلیدی دارد. در مصرف رسانه ها؛ 
یعنی سطح ادراک، هدف سواد رسانه ای این است 
که بتواند یک مخاطب فّعال، خاّلق، حقیقت جو، 
زیرک، گزینش گر و هوشمند تربیت کند؛ نه صرفاً 

یک مصرف کنندهٔ منفعل، ساده و خام. 
 در سطح تولید رسانه ای هدف سواد رسانه ای 
و  سالیق  عالیق،  درست  درک  اهمیت  شناساندن 
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نیازهای مخاطب و استفاده از شیوه های خاّلقانه و هوشمندانٔه رسانه ای برای تولید رسانه ای است.
 دانش و تجربیات پیشین، سن، جنسیت، باورها، ارزش ها، نگرش ها، زمان، مکان، نیازها، عالقه مندی ها، 

جایگاه و زاویٔه دید و ... مخاطبان از جمله عوامل تأثیرگذار بر ادراک آنها از یک پیام واحد است.
برای  فهم عمیق از عوامل تأثیرگذار بر ادراک مخاطبان، در صفحٔه 98 الی 101 فّعالیت های مشاهدٔه 
فیلم، تفسیر نمودار و تفسیر تصویر ارائه شده است. شما می توانید به جای نمایش چند فیلم، از یک فیلم 

کوتاه مفهومی استفاده کنید.
تصاویر انواع کتاب ها با موضوعات گوناگون در صفحٔه 98 نشان دهندٔه عالیق و سالیق متفاوت مخاطبان 

در انتخاب کتاب است. کتاب نیز نوعی رسانه است.
نظریٔه »مقاومت مخاطب در برابر نوآوری و تغییر« را که در صفحٔه 99 و 100 آمده با مثال های بیشتری از 
خود دانش آموزان و انواع تغییرات مثبت و منفی بررسی کنید. واژٔه نوآوری بار معنایی مثبت دارد؛ اما وقتی 
با مصادیق آن دربارٔه فناوری، اندیشه و خدمات بررسی می شود همیشه هم مثبت نیست. این امر به درک و 

تفسیر نمودار صفحٔه 101 کمک می کند.
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 فّعالیت گروهی
رسانه  ای  محصول  یک  تولید  برای  گروه  در  بخواهید  دانش آموزان  از  فرضی  موقعیت  یک  در 
مخاطب شناسی کنند. آنها قبالً در فّعالیت گروهی صفحٔه 65 کتاب نیز چنین کاری را انجام داده اند با این 

تفاوت که در اینجا خودشان پیام را انتخاب و مخاطب مورد نظر را تعیین می کنند.
 عکس و مکث

عکس و مکث این درس نیز تفاوت دیدگاه مخاطبان را نشان می دهد. پذیرش تفاوت دیدگاه به معنای تأیید 
همٔه آنها نیست. 

پیام های رسانه ای، از  با این هدف انتخاب شده که نشان دهد پذیرش بدون تحقیق  نیز  آیٔه صفحٔه 103 
ویژگی های مخاطب فعال نیست.

 فّعالیت در خانه
فعالیت در خانٔه این درس دو منظور را پیگیری می کند. نخست تعمیق و تثبیت آموخته های مدرسه ای و 

دیگری اشاعٔه آموزش های سواد رسانه ای در خانه و خانواده است.
 دانستنی های معلم

به     متعلق   )diffusion of innovations( نوآوری ها  :اشاعٔه  نوآوری ها  اشاعۀ  نظریۀ  با  آشنایی 
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اورت. ام. راجرز پژوهشگر سرشناس عرصه ارتباطات است. این نظریه اشاعٔه فرایند اجتماعی نوآوری ها 
را اعم از اندیشه ها و شیوه های جدید استفاده از وسایل و چگونگی دستیابی به آنها و نحوه گسترش آنها 
را در  یک نظام اجتماعی بررسی می کند. این نظریه پرداز؛ نوآوری را به عنوان اندیشه، عمل، هدف، وسیله یا 

انطباق با وضعیت متغیری که شخص آن را نو فرض می کند، تعریف کرده است.
اشاعه از دیدگاه او نوع خاصی از ارتباط است که به گسترش نوآوری ها معطوف است. راجرز؛ فرایند 

اشاعه نوآوری ها را دارای پنج مرحله می داند:
1 مرحلٔه آگاهی )knowledge(: مواجهه با نوآوری و شناخت کارکرد آن؛ آگاهی از پدیدٔه نو زمانی 

صورت می گیرد که فرد یا واحد تصمیم گیرنده، با نوآوری و کارکرد آن روبه رو می شود.
٢ مرحلٔه ترغیب )persuasion(: در این مرحله نگرش مثبت یا منفی نسبت به پدیدٔه جدید در ذهن فرد 

شکل می گیرد.
٣ مرحلٔه تصمیم )Decision(: در این مرحله فرد در ذهن خود به ارزیابی می پردازد و تصمیم نهایی را 
برای پذیرش یا رد آن می گیرد. هر تصمیم تشریفاتی در این زمینه که مبتنی بر دو مرحلٔه قبلی نباشد، به عنوان 

مانع عمل خواهد کرد.
٤ مرحلٔه اجرا)Implementation(: در این مرحله از نوآوری استفاده می شود.

٥ مرحله تثبیت )Confirmation(: در این مرحله فرد پس از گرفتن تصمیم، به دنبال اطالعاتی می گردد 
که تصمیم او را تأیید کند و در واقع فرد تصمیم خود را تقویت کند. اطالعات منفی دربارٔه تصمیم او می تواند 

روند کسب نوآوری را متوقف کند.
 گونه های گزینش کنندگان: راجرز در همین حال گزینش کنندگان نوآوری ها  را براساس میزان استقبالی 

که از نوآوری می کنند، به چند گروه طبقه بندی کرده است:
1 نوآوران )Innovators(: )دو و نیم درصد جامعه( افراد جسور و خطر پذیر که بیش از بقیه به آزمایش 
اندیشه های جدید  عالقه مندند، اینها بیشتر به فناوری می پردازند و بیشتر برای پذیرش چیزهای جدید سعی 

می کنند. 
٢ زودپذیرندگان/ اقتباس گران اولیه )Early Adopters(: )12/5 درصد جامعه( سریع وآگاهانه سازگار 
می شوند.  افراد محلی قابل احترام که در نظام اجتماعی بیشترین تعداد رهبران اجتماعی را شکل می دهند.
موقعیت  در  نکته سنج که  و  فکر  با  افراد  درصد جامعه(   34(   :)Early majority( اولیه  اکثریت   ٣

رهبران فکری نیستند و در اخذ تصمیم مالحظه کارند و با احتیاط عمل می کنند.
٤ اکثریت متأخر )Late majority(: )34 درصد جامعه( افراد مردد و شکاک که به دلیل ضرورت های 

اقتصادی یا افزایش فشارهای محیطی و اجتماعی نوآوری را می پذیرند .
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٥ دیرباوران/ عقب مانده ها)Laggards(: )16 درصد جامعه( افراد سنت گرا  و وابسته به محیط زندگی 
که اغلب گوشه گیرند و در گذشته سیر می کنند. 

مخاطب فعال یا منفعل!درس13

زمان: دو ساعت آموزشی
موضوع: ویژگی های مخاطبان فعال

انتظارات عملکردی:  
 از طریق تکمیل جدول خودارزیابی، ویژگی ها و نشانگرهای مخاطب فعال را تحلیل کنند.

 جایگاه خود را در گستره ای از مخاطبان فعال و منفعل مشخص کنند.

 علل تفاوت ادراک مخاطبان مختلف از یک پیام واحد را تحلیل کنند.
 مفهوم فرامتن را از منظر ویژگی های مخاطب، با ذکر مثال شرح دهند.

 دالیل تفاوت سرعت پذیرش و همراهی مخاطبان با رسانه ها را تحلیل کنند.
 در مصرف پیام های رسانه ای آگاهانه تر عمل  کنند.

 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت  کنند.
 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده  کنند.

 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت  کنند.
 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش  کنند.

 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی و بررسی کنند.

اقتباس از دکتر یونس شکرخواه )درصدها اصالح شده است(
http://www.hamshahrionline.ir/details/32580
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مواد و وسایل آموزشی: کتاب درسی، فیلم های کوتاه نام برده در درس یا فیلم های نظیر آنها.
فرایند اجرای درس: از دانش آموزان بخواهید صادقانه و با تأمل جدول خودارزیابی صفحات 105 و 
106 را به طور فردی تکمیل کنند. ویژگی های مخاطب فعال و نشانگرهای آن در این جدول، از پنج ویژگی 
تعریف شده برای مخاطب فعال1 گرفته شده است. امتیازهای خود را محاسبه و براساس امتیاز کل، جایگاه 

خود را روی بردار مشّخص کنند.

1ــ این ویژگی ها توسط بیوکا بیان و از کتاب مخاطب شناسی مک کوایل نقل شده است.

سپس نتایج ارزیابی خود را با دیگر هم کالسی ها مقایسه کنند. حداقل امتیاز صفر و حداکثر آن 45 است. 
هر چه امتیاز کل دانش آموزی به عدد 45 نزدیک تر باشد، در استفاده از رسانه ها مخاطب فّعال تری است 

و برعکس هر چه به عدد صفر نزدیک تر باشد، در استفاده از رسانه ها مخاطب منفعل تری به شمار می رود.
سپس دربارٔه سؤاالت صفحه بعد گفت وگو کنند.
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 با استفاده از محتوای جدول صفحات 105 و 106 بگویند مخاطب فّعال با مخاطب منفعل در مصرف 
رسانه ای، چه تفاوتی دارد؟

ویدیوی مخاطب فّعال یا منفعل را نمایش دهید و از دانش آموزان بخواهید آن را تحلیل کنند.
 با توّجه به اینکه در کاربری رسانه های دوسویه، مخاطبان نقش نشر و بازنشر پیام را دارند این کاربران 

چه ویژگی هایی باید داشته باشند که مخاطب فّعال به شمار آیند؟
توجه داشته باشید که پاسخ          ها باید از تحلیل و مناسب سازی گزاره های جدول صفحات 105 و 106 و 
آنچه دانش آموزان به آن اشاره می کنند، به دست  آید. البته زمانی که بیوکا ویژگی های مخاطب فعال و تعاریف 
آن را بیان کرده، افراد مصرف کنندٔه تولیدات رسانه ای بودند؛ اما امروزه با در اختیار داشتن فناوری های 
نوین هر کس به نشر و بازنشر پیام می پردازد، بنابراین مخاطب فعال باید برخی ویژگی های تولیدکنندگی را هم 
داشته باشد. در جدول صفحٔه 108 این ویژگی ها و نشانگرهای آنها بیان شده است. دانش آموزان ابتدا به 

صورت فردی خود را ارزیابی کنند؛ سپس امتیازهای خود را با دیگران مقایسه کنند. 

یک بار مفهوم متن، زیرمتن و فرامتن را با دانش آموزان مرور کنید. از دانش آموزان بخواهید برداشتشان 
از تصویر صفحٔه 109 را بیان کنند. سپس نظریٔه گلولٔه جادویی )تزریق یا کاشت( را با استفاده از محتوای 
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نظریه جویا شوید.  این  نادرستی  یا  را دربارٔه درستی  آنها  نظر  بیان کنید.  برای دانش آموزان  صفحٔه 109 
جمع بندی مباحث به سمتی پیش برود که دانش آموزان متوجه شوند این نظریه دربارٔه مخاطب فعال نادرست 

و دربارهٔ مخاطب منفعل درست است.
در فعالیت گروهی ابتدا از دانش آموزان بخواهید تصور خود از یک انسان معلول یا کم توان را بیان کنند. 
سپس از آنها بپرسید: اگر شما دچار معلولیت بودید، چه می کردید؟ ) مثالً بر اثر تصادف دست، پا یا  عضو 
دیگری را از دست داده بودید.( فیلم »سندان« را نمایش دهید. دانش آموزان دربارٔه تأثیر فیلم بر انگاره های 
خود سخن بگویند. به آنها بگویید: همان طور که پیش تر دیدید، رسانه می تواند بر تصویر ما از واقعیات بیرونی 
تأثیر بگذارد. فیلم کوتاه مسافر را نمایش دهید. از دانش آموزان بخواهید دربارٔه زیرمتن و فرامتن  و تأثیر آن 

برمخاطب گفت وگو کنند. 
به آنها یادآوری کنید: اگر چه سازندگان فیلم حرف های آشکار و پنهانی برای گفتن دارند و تالش می کنند 
که بسیاری از آنها را هنرمندانه زیر پوست متن، در زیرمتن پنهان و جاسازی کنند؛ شما به عنوان یک مخاطب 
نشانه شناسی  و  تحلیل  در  آنقدر  زیرمتن ها،  دیدن  باشید ضمن  مراقب  بازی،  یا  فیلم  یک  تحلیل  در  فّعال، 

جزئیات افراط نکنید که از هر چیز باربط و بی ربطی استنباط های عجیب و غریب کنید. 
پس از طی این مراحل سه دیدگاه تأثیر رسانه بر مخاطب را بیان کنید تا دانش آموزان تصور نکنند که 

می توانند تأثیر رسانه ها را به صفر برسانند. 
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 ،112 صفحٔه  کالسی  گفت وگوی  در 
منفعل  مخاطب  یک  تبدیل  راه های  دانش آموزان 
با تحلیل محتوای  به فعال را شناسایی می کنند و 
نمودار، رسانه های مختلف را از حیث اثرگذاری 
افزایش  با  کمتر  زمان  در  پیام  انتقال  مخاطب،  بر 
مقایسه  پیام  درک  برای  مطلب  تحلیل  و  تمرکز 
حیث  از  نمودار  این  با  می توانند  آنها  می کنند. 
ترتیب و تأثیر مخالفت کنند؛ مهم استدالل منطقی 

آنهاست.

 عکس و مکث
ارزش  و  بر جایگاه  این درس  و مکث  عکس 
کتاب و کتاب خوانی در روشنگری و حل مسائل 

تأکید دارد.
 فّعالیت در خانه

در »فّعالیت در خانه« از دانش آموزان خواسته 
شده با امکاناتی که در دسترس دارند، حداقل یک 
فیلم، عکس،  قالب های پوستر،  پیام رسانه ای در 
در  را  آن  بعد  جلسٔه  و  تولید،   ... و  طنز  شعر، 
به  دانش آموزان  تشویق  برای  کنند.  ارائه  کالس 
می توان  کار  کیفیت  افزایش  و  فّعالیت  این  انجام 
محصول  و  داد  انجام  گروهی  را  فعالیت  این 

کار  گروه ها را در مدرسه به نمایش گذاشت.
افراد  از  گروهی  ترغیب  فعالیت  این  موضوع 
)مخاطب خاص( به کتاب خوانی است. درصورتی 
آموزشی  محیط  برای  را  دیگری  موضوعات  که 
به جای  را  موضوع  همان  می دانید،  مناسب  خود 

موضوع کتابخوانی اجرا کنید.
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 دانستنی های معلم
مخاطب شناسی: بیوکا )Biocca ,1988b( معانی و مفاهیم متفاوت فعالیت مخاطبان را بررسی کرده و 

پنج نوع مختلف را، که در منابع مربوطه مطرح شده اند، بدین شرح مشخص کرده است:
رسانه ها  دربارٔه  و  می زنند  انتخاب  به  دست  که  بنامیم  فعال  را  مخاطبانی  می توانیم  ما  گزینشگری؛   1
در  احتماالً  فعالیت  این   )Zillman &Bryant, 1985( نک:  تشخیص اند  قؤه  دارای  آنها  محتوا های  و 
استفادٔه  ازاین رو،  قابل مشاهده است.  انتخاب ها  از  ثابت  الگوهای  و  برنامه ریزی شده  از رسانه ها  استفاده 
تلقی می شود. )مک کوایل،  فعاالنه  نتیجه غیر  تلویزیون »غیر گزینشگرانه« و در  به ویژه  بیش ازحد رسانه ها 

)89 :1387
بین الگوهای استفادٔه »تشریفاتی« و »ابزارگرایانه « ایجاد شده است  تلویزیونی تمایزی  در پژوهش های 
)Rubin ,1984(. نوع اول به تماشای عادتی شده و مکرر تلویزیون توسط افرادی که دل بستگی زیادی به 
این رسانه دارند، گفته می شود. درحالی که استفادٔه ابزارگرایانه، هدفمند و گزینشگرانه  است و بنابراین، بیشتر 
می تواند فعاالنه باشد. استفاده از رسانه های دیگر ــ به ویژه رادیو، موسیقی و روزنامه ها ــ را هم می توان بدین 
شیوه به دو نوع تشریفاتی و ابزارگرایانه تقسیم کرد. این مقوله از مفهوم فعالیت، ظاهرًا حاکی از آن است 
که استفاده کنندگان فعال تر در صرف کردن وقت خود سخت گیر ترند؛ هرچند که میزان استفاده کمتر از رسانه 
الزاماً نتیجٔه تفاوت گذاری عمیق تر نیست. همچنین، پرهیز از رسا نه ها به عنوان نشانه ای از »فعالیت مخاطبان« 

تلقی نادرستی خواهد بود. )مک کوایل، 1387: 89(
در مجموع گزینشگری تعبیر بسیار ناقصی از فعالیت مخاطبان است و بعضاً تنها می تواند نشانگر واکنش 
مردم به وجود تعداد زیادی از گزینه ها ی رسانه ای باشد. تعویض و »وارسی« کانال های متعدد به وسیلٔه دستگاه 
کنترل از راه دور ظاهرًا نشان دهنده گزینشگری مخاطبان است؛ هرچند می تواند حاکی از بی تصمیمی آنها 
نیز باشد. بسیاری از رفتار های رسانه ای دیگر )مانند کرایه کردن نوار های ویدئویی، خریدن کتاب و نوار های 
صوتی، امانت گرفتن کتاب از کتابخانه و…( نیز ممکن است، بنا به تعریف، گزینشگرانه تلقی شوند؛ حال آنکه 

در تمام این موارد احتماالً  بخت واقبال نقش زیادی دارد. )مک کوایل، 1387: 90(
اینجا،  در  منفعت جوست«.  »مظهر مصرف کنندٔه خود  تعبیر  بنابر این  رسانه ای  مخاطب  گرایی؛  نفع   ٢
مصرف رسانه ای نشان دهندٔه ارضای برخی نیاز های کم وبیش آگاهانه است؛ نیاز هایی که در رویکرد »بهره وری 
و خرسندی« بیان شده اند. استفادٔه رسانه ای فعاالنه حاکی از گزینش عقالنی متکی بر تجربه و همچنین در 
انتخاب هایی  برای  توانایی  )مانند  رسانه                  ها  از  استفاده  از  بعد  برای  انتظار  مورد  کاربرد  های  لزوم،  صورت 
آگاهانه تر( است. نفع گرایی، بنا به تعریف، شامل گزینشگری نیز می                شود؛ هر چند گزینشگری بدون نفع گرایی 

نیز امکان پذیر است. )مک کوایل، 1387: 90(
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٣ قصدمندی؛ مطابق این تعریف، مخاطب فعال فردی است که به طور فعاالنه به پردازش اطالعات و 
تجارب دریافت شده می پردازد. این نوع فعالیت، بیش از آنکه مقدم بر استفاده از رسانه باشد، هم زمان با آن 
انجام می گیرد؛ هرچند اشتراک رسانه های مختلف چنین قضاوتی را تلقین می کند. ازاین رو، مشترکان منظم 

خدمات رسانه ای یا انتشارات را می توان فعال تر دانست. )مک کوایل، 1387: 90(
بر  اینجا  فعالیت در  بر اساس موازین مفهوم »مخاطبان سرسخت«، مفهوم  تأثیر؛  برابر  ٤ مقاومت در 
محدودیت هایی تأکید می کند که اعضای یک گروه از مخاطبان در برابر آثار یا آموزش های ناخواسته ایجاد 
می کنند. بر اساس این مفهوم، خواننده، بیننده، یا شنونده »اختیار را در کف خود دارد« و جز در مواقعی که 
خود می خواهد، تحت تأثیر قرار نمی گیرد. از دیگر سو، این احتمال نیز وجود دارد که بین میزان توجه منظم 
جدی مخاطبان به رسانه ها )که نشانگر گرایش و رفتار فعاالنه آنها است( و تمایل به اثرپذیری، نوعی همبستگی 
 )1986 , Robinson & Levy :برقرار باشد. احتمال وجود این همبستگی مثالً دربارهٔ اخبار زیاد است )نک

)مک کوایل، 1387: 90 و 91(.
٥ درگیری؛ در تعریف و چگونگی اندازه گیری درگیری مخاطبان نظریات مختلفی وجود دارد، اما در 
باشند،  یا »غرق شده«  بیشتر در تجربٔه رسانه ای خود »درگیر«  کل می توان چنین گفت که هرقدر مخاطبان 
نامید.  نیز  این مقوله را می توان »برانگیختگی عاطفی«  آنها حرف زد.  به همان نسبت می توان از درگیری 
هرچند مرجع این اصطالحات ذهنی است؛ اما می توان آن را با ابزار روان شناختی اندازه گیری کرد. زیلمن 
)Zillman, 1980,1985( راه         هایی را برای تحریک و اندازه گیری تجربی برانگیختگی و هیجان زدگی ناشی 
از مصرف صوتی ــ تصویری، توصیف کرده است. به اعتقاد وی، هرقدر برانگیختگی بیشتر باشد، گرایش 
به ادامٔه استفاده نیز قوی تر خواهد بود. زیلمن فرضیٔه فوق را برای تبیین جاذبٔه تفریحات رسانه ای و کاربرد 
عبارت هایی  با  می توان  همچنین  را  درگیری  می داند.  اهمیت  حائز  بسیار  خلق وخو«  »مهار  برای  رسانه ها 
با دیگر تماشاگران دربارٔه برنامه درحال مشاهده، نشان داد.  با تلویزیون، یا حتی گفت وگو  مثل »گفت و گو 

)مک کوایل، 1387: 91(
تمامی این گونه های پنج گانٔه فعالیت مخاطب، به همان لحظه ای که مخاطب در معرض رسانه قرارگرفته، 
فوق  گونه های  گفته اند،   )Levy & Windahl, 1985( دال  وین  و  لوی  که  همان گونه  نمی شود.  مربوط 
می توانند به انتظار ها و انتخاب های پیشین، یا به فعالیت در حین استفاده، یا به موقعیت بعد از استفاده، نظیر 
انتقال رضایت حاصل از رسانه  ها به زندگی شخصی و اجتماعی )مثالً  گفت     وگو دربارٔه رسانه ها یا دربارٔه 

موضوع های ناشی از آنها( مرتبط باشند. )مک کوایل، 1387: 91(
البته استفادٔه فعاالنه از رسانه ابعاد دیگری هم دارد که احتماالً  در گونه های پنج گانٔه، فوق الذکر منظور 
نشده اند. به عنوان مثال، فعالیت مخاطبان می تواند به شکل پاسخ مستقیم از طریق تلفن یا نامه صورت بگیرد، 
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مخاطبان  است  ممکن  به طورکلی  خیر.  یا  باشند  شده  در   خواست  رسانه  خود  طرف  از  پاسخ ها  این  خواه 
ـ تلویزیون محلی یا جماعتی فعال تر باشند یا اینکه امکان بیشتری برای فعال تر بودن  رسانه های نوشتاری و رادیوـ 
داشته باشند. عکس العمل انتقادآمیز به رسانه ها هم خواه به صراحت بیان شود یا به صورتی دیگر، مثال دیگری از 

فعالیت مخاطبانی است که آگاهانه در یک گروه از»هواخواهان« عضوند. )مک کوایل، 1387: 92(
تأثیر رسانه ها بر مخاطب: مطالعات علمی درباره تأثیر رسانه ها، در خالل جنگ جهانی اول و تا حدود 

زیادی در واکنش به نگرانی های ناشی از تبلیغات سیاسی نیروهای نظامی متخاصم آغاز شد. 
ابتدا بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی  و نیز عموم مردم، چنین می پنداشتند که رسانه های جمعی بر 
مخاطبان غافل و در عمل بی دفاع، تأثیرات قوی، یکنواخت و منفی دارند.رسانه های جمعی، به ظاهر پیام  های 
خود را همانند گلوله  های خطرناک به سوی مخاطبان شلیک،یا پیام  هایی شبیه مواد مخدر قوی را از طریق 
تأثیرات  تزریقی دربارٔه  یا  نظریٔه گلوله  ای  این قبیل استعاره  ها موجب ظهور  تزریق می کنند.  آنها  به  سرنگ 
قدرتمند رسانه  ها شد.چندین کتاب تأثیرگذار دربارٔه رسانه های جمعی، با پذیرش نظریٔه ارتباط تزریقی نوشته 
اثر  تبلیغات سیاسی در جنگ جهانی اول  لیپمن)1992(، فنون  اثر  این کتاب ها شامل افکار عمومی  شد. 
السول)1927( و… است. این کتاب ها خود الگو و محرک برای ایجاد »مؤسسه تحلیل تبلیغات سیاسی« 
نیز شد که اولین اقدامات این مؤسسه، آموزش رسانه  ای به شهروندان بود؛ زیرا این نگرانی وجود داشت 
که شهروندان جامعٔه توده  ای بی ثبات درحال ظهور، بدون آموزش انتقادی نتوانند در مقابل تهاجم پیام  های 

مخرب رسانه  ای مقاومت کنند.) اقتباس از نابی و اولیور، 1393: 25و26(
به این نکته اشاره  تا اواسط دهٔه 1940ــ زمانی که مطالعات  به ظاهر  تـأثیرات قدرتمند رسانه  ها  الگوی 
کردند که تأثیرات رسانه  ای جمعی نه یکپارچه است و نه آن گونه که تصور می  شد، قدرتمندند ــ پارادایم حاکم 
و مسلط بود. پس از آن، جهان بینی یا نگرش متداول پژوهشگران نیز تغییر یافت. جامعه به جای آن که متشکل 
از افراد متفرق تصور شود که از رسانه  های جمعی پیام  های مؤثر دریافت می  کنند، به مثابٔه جمع پراکنده ای در 
نظر گرفته شد که هم نسبتاً با هم مرتبط و ازخودبیگانه و منزوی نیستند و هم قدرت گزینش، نادیده گرفتن و 
حتی مقاومت در مقابل پیام های رسانه  ای را دارند. این مخاطبان فعال، تأثیرات پیام های رسانه  ای را محدود 

می  سازند و دارای استقالل و نفوذ قابل توجهی هستند. 
البته مطالعات پل الزارسفلد و همکارانش این نکته را آشکار ساخت که رهبران افکار از طریق تفسیر 
پیام  های رسانه  ای و مورد بحث قرار دادن آن گاهی تأثیر رسانه  ها را کاهش می  دهند. الگوی تأثیرات محدود 
با انتشار کتاب تأثیرات ارتباط جمعی)1960( اثر جوزف کالپر آشکار شد. ازنظر کالپر مخاطبان رسانه  ها، 
آن دسته از پیام های رسانه  ای را گزینش می کنند و از آنها استفاده می کنند که باورها و عقایدآنها را تقویت 
می کند، و بدین ترتیب رسانه  ها بیشتر حافظ و حامی عقاید و باورهای موجودند تا عامل تغییر آنها. )اقتباس 



140

از نابی و اولیور، 1393: 26 و27(
در دهه  های بعد از 1960، پژوهش در حوزه رسانه  های جمعی رشد کرد. با توجه به ظهور رویکردهای 
نبود  منطبق  محدود  تأثیرات  پارادایم  با  کامل  به طور  جدید  یافته  های  رسانه  ها،  تأثیرات  مطالعٔه  برای  جدید 
تا قدرتمند رسانه  ها در شرایط معین  تأثیرات متوسط  از  برمی  گرفت که حکایت  و مطالعات جدیدی را در 
از  ناشی  رسانه  ها  تأثیرات  که  می  کند  ادعا   )1964( رسانه  ها  درک  کتاب  در  لوهان  مک  مارشال  داشت. 
استفاده از »محتوای« آنها نیست، بلکه این تأثیرات نتیجٔه »شکل« اصلی رسانه  هاست که به طور مرتب و تقریباً 

به طور عام از آنها استفاده می شود.
مطالعات مربوط به تأثیر رسانه  ها تقریباً به مدت یک ربع قرن، از اواخر دهٔه 1960 تا اوایل دهٔه 1990 
توسعه یافت و به عنوان رویکرد مسلط بر مطالعات رسانه  ها پدیدار شد )هریس 1994( و نظریه  ها و الگوهای 
پیشرفته دربارٔه تأثیرات و کاربرد رسانه  ها مانند نظریٔه برجسته سازی، استفاده و رضایتمندی و انتقال تحریک 
نیز پدیدار شدند و با پژوهش  ها محک خوردند و جرح و تعدیل شدند و موقعیت کانونی پیدا کردند.)اقتباس 

از نابی و اولیور، 1393: 28(
می گوییم،  سخن  رسانه  ای  تأثیرات  از  وقتی  است.  بیشتری  توضیح  نیازمند  رسانه  ای  تأثیرات  مفهوم 
یا  اجتماعی  محیط  در  یا  پیام  مصرف کنندگان  در  که  می کنیم  اشاره  اجتماعی  یا  روان شناختی  تغییرات  به 
ارزش های فرهنگی  شان رخ می  دهد و این تغییرات حاصل استفاده، پردازش یا کنش آنها بر اساس پیام  های 
از:  عبارت اند  که  است  مدنظر  افراد  بر  رسانه  ای  تأثیرات  از  دسته  پنج  موارد،  اغلب  در  است.  رسانه  ای 

تأثیرات رفتاری، نگرشی، شناختی، عاطفی و فیزیولوژیکی. )اقتباس از نابی و اولیور، 1393: 30(
انجام  را  کنش  هایی  یا  اعمال  رسانه  ای،  پیام  مصرف کنندٔه  یک  که  می  دهد  رخ  زمانی  رفتاری  تأثیرات 

می  دهد که از طریق رسانه  ها ارائه شده  اند.
تأثیرات نگرشی زمانی اتفاق می  افتد که رسانه  ها عقاید، باورها و ارزش های مصرف کنندگان پیام را شکل 

می  دهند.
تأثیرات شناختی هنگامی رخ می  دهد که رسانه  ها فکر و آگاهی مصرف کنندگان را تغییر می  دهند.

تأثیرات عاطفی هم هنگامی رخ می  دهد که رسانه  ها احساسات معینی مانند ترس، اضطراب و سرخوشی 
را در مصرف کنندگان پیام می  آفرینند.

از  که  جسمانی اند  واکنش های  سایر  یا  برانگیختگی  در  تغییرات  از  دسته  آن  نیز  فیزیولوژیکی  تأثیرات 
برابر  در  کوتاه مدت  و  فوری  )مانند  تأثیرات رسانه  ای  از  دیگری  گونه  های  ناشی شده  اند.  مصرف رسانه  ها 
درازمدت، سودمند در برابر زیان بار، عمدی در برابر ناخواسته( نیز از سوی پژوهشگران این حوزه مورد 

بحث قرار گرفته است.)اقتباس از نابی و اولیور، 1393: 30(



141بخش دوم: طراحی واحدهای یادگیری 

مخاطب بی مخاطب!درس14

زمان: دو ساعت آموزشی
موضوع: حقوق مخاطب

انتظارات عملکردی: 
 ارتباط حقوق رسانه ها، مخاطبان و دولت ها را بررسی و تحلیل  کنند.

 هر یک از حقوق مخاطب در برابر رسانه ها و مصادیق نقض آن را تحلیل کنند.
 مالحظات مربوط به حفظ حریم خصوصی را در استفاده از رسانه ها و فضای مجازی رعایت کنند.

 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت  کنند.
 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده  کنند.

 آداب گفت وگوهای جمعی را رعایت  کنند.
 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش  کنند.

 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی کرده و به چالش بکشند.
مواد و وسایل آموزشی: کتاب درسی، فیلم های کوتاه نامبرده در درس یا فیلم های نظیر آنها.

فرایند اجرای درس: ابتدا از دانش آموزان بخواهید با مطالعٔه متن صفحٔه 114 و تصاویر آن دریافت های 
خود را در قالب یک جمله بیان کنند. جمالت غیرتکراری را روی تابلو بنویسید. از دانش آموزان بخواهید 
دربارٔه پیام اصلی محتوای این صفحه که در جمالت به آن اشاره شده، گفت وگو کنند. در این گفت وگو 

ارتباط حقوق رسانه ها، مخاطبان و دولت ها را تحلیل کنند.
سپس فیلم »تکنیک نقاشی« را نمایش دهید. از دانش آموزان بخواهید دربارٔه کارکرد تکنیک نمایش و 
پیام فیلم گفت وگو کنند. در مرحلٔه بعد به صورت گروهی جدول صفحات 115 و 116 را کامل کنند. جدول 

تکمیل شدٔه زیر نمونه ای از فعالیت انجام شده در یک کالس است.
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مهم ترین مصادیق حقوق مخاطب در برابر رسانه ها

نمونه ای از نقض این حق در رسانه هامفهوم و توضیح این حقحق مخاطبردیف

1
حق دسترسی 
به اّطالعات 
)حق انتخاب(

رسانه ای  منابع  که  دارد  حق  مخاطب 
متعّدد و سالمی در دسترس داشته باشد 
با  متناسب  و  نیاز  مناسب  آنچه  بتواند  تا 

عالیق و سالیق اوست، انتخاب کند.

ــ محدودیت در نشر رسانه های متعدد و متناسب با 
عالیق و سلیقه های خاص به دالیل نامعتبر

ــ انتشار اخبار و اطالعات نادرست
ــ و...

2
حق حفظ و احترام 

به حریم خصوصی یا 
حق محرمانگی

اجتماعی  و  فردی  زندگی  در  هرکس 
رازها و اطالعاتی دارد و کارهایی می کند 
که نمی خواهد دیگران از آن مطلع شوند.

که  را  اطالعاتی  دارد  حق  مخاطب 
نمی خواهد فاش شوند، محرمانه باقی بماند 

و توسط رسانه ها عمومی نشوند.

ــ افشای اسرار خصوصی از زندگی شخصی 
شبکه های  در  و...  ورزشکاران  هنرپیشه ها، 

اجتماعی
ـ  گذاشتن دوربین مخفی در مراکز خصوصی و  ـ

پخش آن در رسانه های عمومی

3
حق شکایت از 

رسانۀ خطاکار و 
دادخواهی

در  که  رسانه ای  از  دارد  حق  مخاطب 
حق او ظلمی روا داشته، به مراجع صالح 
قانونی شکایت، و از دادگاه حق خود را 

مطالبه کند.
ــ 
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نمونه ای از نقض این حق در رسانه هامفهوم و توضیح این حقحق مخاطبردیف

حق پاسخ گویی4
رسانه مطلب درستی را بیان کرده است، 
توضیحات  مورد  آن  در  مخاطب  اّما 
را  سوءتفاهم  که  دارد  استدالل هایی  و 

برطرف می کند.

ــ رسانه دربارهٔ تصاویر کتاب تفکر و سواد رسانه ای 
آموزشی  روش های  و  رویکرد  از  اطالع  بدون 
خاص این کتاب نقدهایی را نشر داده؛ اما پاسخ و 

توضیحات مؤلفان را نشر نداده است.

حق تصحیح5
بیان  را  )دروغی(  نادرست  مطلب  رسانه 
کرده و مخاطب حق دارد که تصحیح آن 

مطلب کذب را مطالبه کند.
رسانه ای در حادثه ساختمان پالسکو تعداد شهدا 

و مفقودین را نادرست اعالم کرده است.

حق احترام به عقاید 6
مذهبی و مقدسات

و  مذهبی  عقاید  به  موظف اند  رسانه ها 
مقدسات مخاطبان احترام بگذارند.

نشریه  در  اسالم   پیامبر  به  توهین  ــ 
فرانسوی شارلی ابدو

7
حق حفظ حرمت 

اشخاص و منع افترا 
و توهین

را  اشخاص  احترام  موظف اند  رسانه ها 
حفظ کنند و از افترا، تهمت و توهین به 

افراد بپرهیزند.
به  رفتار  یا  گفتار  یک  کذب  دادن  نسبت  ــ 

چهره های یک جناح سیاسی، گروه یا فرد

8
حق بهره مندی از 
اّطالعات صحیح 
و دقیق و منع نشر 

اکاذیب

صحیح  اطالعات  و  اخبار  باید  رسانه ها 
اکاذیب  نشر  از  و  دهند  نشر  را  دقیق  و 

بپرهیزند.

روزنامه ای که برای باالرفتن شمارگان و تعداد 
مخاطبان خود تیترهای جنجالی و دروغین زده 

و مخاطب را فریب می دهد.

9
حفظ عفت و اخالق 

عمومی و منع 
هرزه نگاری

را  عمومی  اخالق  و  عفت  باید  رسانه ها 
مطالب  )نشر  هرزه نگاری  از  و  حفظ 

مستهجن( پرهیز کنند.

پوشش  با  مردان  یا  زنان  تصاویر  از  استفاده  ــ 
نامناسب/ بدون پوشش در تبلیغات، صفحات وب، 

فیلم ها و...

10
رعایت حقوق

مخاطبان آسیب پذیرتر 
)مانند کودکان(

رسانه ها باید حقوق مخاطبان آسیب پذیرتر 
مانند کودکان، زنان و اقلیت ها را رعایت 

کنند.

پخش کردن تبلیغاتی که فراتر از سن و توان و 
باعث می شود  و  گنجایش ذهنی کودکان است 
به  یا  دهند  انجام  خطرناک  عمل  خطا،  به  آنها 

مشکالت دیگر مبتال شوند.

حق بهره مندی مساوی 11
از قانون

حق  و  مساوی اند  قانون  برابر  در  همه 
حمایت  از  تبعیضی  هیچ  بدون  دارند 

یکسان قانون برخوردار شوند.

زیرپا  و  برخی  برای  پاسخ گویی  حق  رعایت  ــ 
گذاشتن آن برای برخی دیگر

به  اطالعات  و  اخبار  رساندن  در  سوگیری  ــ 
مردم

رعایت انصاف و 12
بی طرفی در رسانه ها

رسانه ها موظف اند در کارکردهای خود 
)اطالع رسانی، آموزش و...( انصاف و 

بی طرفی را رعایت کنند.

رسانه های حزبی و جناحی که صرفاً برای منافع 
و  خود  گروه  محاسن  خود،  به  منتسب  افراد 

معایب گروه رقیب را بزرگ نمایی می کنند.

13
رعایت بهداشت 

روانی 
)پرهیز از خشونت(

محتوای رسانه ها باید به گونه ای انتخاب 
روانی  بهداشت  به  آسیبی  که  شود 

مخاطبان وارد نسازد.

کودک  برنامه های  در  خشونت  نمایش  ــ 
شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای 

ــ تمرکز افراطی بر نشر خبرهای نگران کننده
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در ستون نمونه های نقض حقوق فقط به برخی موارد اشاره شده است. اجازه بدهید خود دانش آموزان 
موارد نقض را بیان کنند. در صورتی که آنها مواردی را به یاد نمی آوردند، با این نمونه ها شرایط را برای آنها 

تسهیل کنید.

در بخش بیشتر بدانید بر مفهوم حریم خصوصی 
تأکید شده است که یکی از حقوق ذکر شده در جدول 
می توان  منظر  چند  از  را  خصوصی  حریم  است. 
چگونگی  خصوصی،  حریم  مصادیق  کرد؛  بررسی 
حریم  به  احترام  خود،  خصوصی  حریم  حفظ 
در  رسانه ها  نقش  دیگران،  و  اطرافیان  خصوصی 
هنگام  به  ذی صالح  مراجع  خصوصی،  حریم  حفظ 
استفادٔه  به  توجه  با   . و...  خصوصی  حریم  نقض 
فضای  در  رسانه ها  از  دانش آموزان  روزافزون 
بررسی  دقیق تر  را  حق  این  می شود  توصیه  مجازی 
حفاظت  برای  توصیه هایی   118 صفحٔه  در  کنید. 
برخط ارائه شده است. توضیحاتی در دانستنی های 
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معلم آمده که می تواند در پاسخ گویی به برخی سؤاالت دانش آموزان در این باره کمک کند. تبادل تجربه در 
این موضوع نیز مفید است.

 عکس و مکث
سرقت  به  مربوط  درس  این  مکث  و  عکس 
تصویری  کلیشٔه  از  استفاده  است.  اطالعات 
سارقان و جارو برقی نشان می دهد که محافظت از 
اطالعات موجود در سخت افزارها و نرم افزارها نیز 
بیشتر  و حتی  دیگر  دارایی های  از  محافظت  مانند 
می دهد  نشان  نیز  جارو  نماد  دارد.  اهمیت  آن  از 
حتی اطالعاتی که به نظر ما کم ارزش می آید، برای 

سارقان؛ با اهمیت است.

 فّعالیت در خانه
در »فّعالیت در خانه« از دانش آموزان خواسته 
حقوق  جدول  به  توّجه  با  جاری،  هفتٔه  طی  شده 
رسانه های  به  نسبت  رسانه ها،  برابر  در  مخاطب 
اطراف خود و پیام های آنها حساس باشند و برای 
نقض هر یک از حقوق مذکور، دو مورد نقص را 

در رسانه ها تشخیص دهند و جلسٔه آینده در کالس مطرح کنند. البته ممکن است دانش آموزان در طول هفته 
برای برخی حقوق مثال و مورد نقض شده پیدا نکنند.

 لطیفه های رسانه ای
به حق محرمانگی )حریم خصوصی(  لطیفٔه دوم  به حق دسترسی و  لطیفٔه اول  در لطیفه های رسانه ای، 

ارتباط بیشتری دارد.
توجه: موضوع این فصل یکی از سؤاالت پنج گانٔه سواد رسانه ای است یعنی، »چطور افراد مختلف 
یک پیام را متفاوت درک می کنند؟« و به این مضمون در درس 12و 13 پرداخته ایم، اما به سبب اهمیت 
موضوع حقوق مخاطب، یک درس به فصل مخاطب شناسی تحت عنوان »مخاطب بی مخاطب« اضافه شده 
است. انتخاب این عنوان نیز کنایه ای از نقض حقوق مخاطبان توسط اشخاص، رسانه ها و گاه خودشان 

است. 
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عنوانی  صفحٔه  دیگر  یک بار  خواسته  دانش آموزان  از  که  است  آمده  پیرابندی  چهارم  فصل  پایان  در 
فصل چهارم را مشاهده کنند. قرار بود در این فصل تحلیل تولیدات رسانه ای با یکی از سؤاالت کلیدی 
سواد رسانه ای را تمرین کنند؛ همان سؤالی که با عالمت در صفحٔه عنوانی فصل مشّخص شده است. اگر 
با مطالعٔه متون و انجام فّعالیت های این فصل تاحدودی »توانایی تشخیص علل تفاوت ادراک مخاطبان از 
پیام واحد و توانایی تشخیص برخی از حقوق خود« را کسب کرده اند، شما )به عنوان معلم( و آنها در جهت 

هدف اصلی آن گام برداشته اید.

 دانستنی های معلم
توصیه های کاربردی برای حفظ حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی: عالوه بر مواردی که در 

کتاب آمده، موارد زیر می تواند در هدایت دانش آموزان کمک کند.
1 قاعدۀ کلی: »هیچ چیزی« برای همیشه در شبکه های اجتماعی، مخفی و محرمانه باقی نمی ماند. 

پس »هر چیزی« را که در این شبکه ها حتی به صورت خصوصی و فقط برای یک مخاطب خاص ارسال 
می کنید، بیش و پیش از آن یک نفر، دیگرانی به آن دسترسی خواهند داشت.

2 مطالب محرمانه را صرفاً برای کسانی که محرم اسرارند ــ و با رعایت اصول امنیتی ــ ارسال کنید. 

مطالب محرمانه، اطالعات خیلی ویژه و عجیب نیستند؛ هر مطلبی که الزم نیست به اطالع همه رسانده شود، 
میزانی از محرمانگی را دارد. خالصه اینکه »اصل تفکیک فضای عمومی و خصوصی« را جدی بگیرید 
و سطح دسترسی ها را مدیریت کنید. شما می توانید بعضی از مطالب را، تنها برای اشخاص مشخص، به 

صورت موقت، با تعیین گذرواژه برای دسترسی محدودتر و...، به اشتراک بگذارید.
محدودکردن  اما  نیست؛  خصوصی  کامالً  هم  خصوصی  فضای  اجتماعی،  شبکه های  در  اگرچه   3

دسترسی عمومی و دسته بندی مخاطبان و اطالعات، بسیار ضروری است. همٔه زندگیتان را در معرض دید 
بعضی از افراد که آنها را نمی شناسید )دوست های رسانه ای(، نگذارید. حتی شناختن این افراد هم دلیل 

خوبی برای این بی دقتی ها نیست.
به  بشناسید. در  به رسمیت  را هم  بلکه حریم خصوصی دیگران  تنها حریم خصوصی خودتان،  نه   4

اشتراک گذاری تصاویر حقیقی، خسیس باشید! دقت کنید که هرگونه مطلب و عکسی را که می  خواهید، در 
شبکه   های اجتماعی به اشتراک و دید عموم بگذارید، تعرضی به حقوق نزدیکان و دیگر شهروندان نباشد.

5 استفاده از شبکه های اجتماعی داخلی، از منظر امنیت اطالعات شخصی و خصوصی، بسیار ایمن تر 

و مطمئن تر است و قابلیت پیگرد حقوقی و امنیتی باالتری دارد.
6 دوستی های دائمی را فدای دوستی های موقتی نکنید. روابط فامیلی و دوستی های حقیقی، پایدار و 

دامنه دارند و نباید فدای ارتباطات مجازی شوند. 
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7 همواره حدی از اطالعات را به طرف مقابل بدهید که حتی اگر او با شما دشمن شد، نتواند از آن 

اطالعات علیه شما سوء استفاده کند.
8 مدیریت زمان و مدیریت عواطف را فراموش نکنید. الزم نیست هر پیامی را پاسخ دهید و هر عکسی 

را الیک کنید. بسیاری از حریم ها در افراط و تفریط ها، از بین می روند.
9 زمان و مکان خود را فاش نکنید. بسیاری از مجرمان، وقتی مطمئن شوند شما در چه موقعیت زمانی 

و مکانی قرار دارید، دست به کار می شوند. کسی که قصد سرقت دارد، کافی است از صفحٔه اینستاگرام 
و در میان تبادل نظرات شما با دوستانتان مطلع شود که شما چه روزهایی و به کجا قصد سفر دارید تا برای 
سرقت از منزل یا دزدی در سفر، برنامه ریزی کند. یادتان باشد که ارسال عکس و فیلم زنده )یا اصطالحاً 

»الیو«(، زمان و مکان شما را در اختیار تمام مخاطبانتان، قرار می دهد.
10 امروزه بیشتر وسایلی که ما از آنها استفاده می کنیم، به سیستم موقعیت یاب جهانی )GPS( مجهزند. 

تصاویری که با دوربین های عکاسی یا گوشی های موبایل گرفته می شوند، می توانند با کوچک ترین جزئیات 
)مثل مشخصات کامل دوربینی که تصویر با آن گرفته شده، زمان و حتی موقعیت جغرافیایی تصویر( را ذخیره 

کنند. توصیه می شود ترجیحاً عکس ها و فیلم ها را پس از بازگشت به منزل، به اشتراک بگذارید.
11 توجه داشته باشید که در تصاویری که به اشتراک می گذارید، نشانه هایی برای سوءاستفادٔه دیگران 

وجود نداشته باشد. به عنوان مثال دسته کلیدتان را در تصاویر نمایش ندهید! برنامه هایی ساخته شده است 
که می تواند از روی تصاویری تا فاصله 60متری، کلید مورد نظر را طوری بسازد که به راحتی قفل ها را 

باز کند.
تبلت و... را جدی  تلفن همراه،  امنیتی و حریم خصوصی شبکه های اجتماعی، گوشی  تنظیمات   12

بدون  کردن عضویت  عبور، محدود  رمز  تعریف  کنید.  استفاده  آنها  از  کامل،  تسلط  و  مطالعه  با  و  بگیرید 
رضایت در گروه ها، آخرین مشاهده1 و ... از جملٔه این تنظیمات اند. 

13 جزئیات و قابلیت هایی که در سخت افزارها و نرم افزارها وجود دارد، امکانات و خدمات بسیار خوبی 

به شما ارائه می دهند که مفید و جذاب است؛ برخی از آنها هم بیش از حد نیاز است و می توانند موجب 
دسترسی دیگران به اطالعات شما شوند که باید از آنها صرف نظر کنید.

14 شما می توانید در صورت مواجهه با موارد مشکوک، با شمارٔه 81818 سامانٔه گویای ستاد ناجا، 

تماس بگیرید و گزارش مردمی خود را اعالم کنید.

Last Seen ــ1
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بخش سنجش واحد یادگیری 

ارزش یابی درس ها در این فصل کیفی، و شامل بررسی عملکرد دانش آموز به صورت فردی و کار در 
گروه، بررسی کیفیت مشارکت دانش آموز از نظر میزان کاربرد استدالل در تحلیل پیام های رسانه ای، رعایت 
با استفاده از بازبینه )چک لیست( زیر  آداب و مهارت های گفت وگو و وضوح کالم و صحت مفروضه ها 

است.

بازبینۀ ارزیابی عملکرد دانش آموزان

                                          نام ونام خانوادگی دانش آموزان  ردیف
                         عملکرد                                                                                            

نی
کا

اش
لی 

ع
ری

حید
رز 

رام
ف

محتوای پیام های رسانه ای را تحلیل و درک می کند. 1

پیام های رسانه ای را آگاهانه تر گزینش می کند.2

با پیام های رسانه ای به صورت نّقادانه روبه رو می شود.3

دالیل درک متفاوت افراد از برخی پیام های رسانه ای را توضیح 4
می دهد.

ویژ گی ها و نشانگرهای مخاطب فعال و منفعل را می شناسد.5

حقوق خود را در برابر رسانه ها و مصادیق آنها می شناسد.6

در تحلیل محتوای رسانه ها استقال ل و انصاف فکری را نشان می  دهد.7

از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود 8
استفاده  کند.

آداب گفت وگو های جمعی را رعایت و با دیگران همفکری و برای 9
رسیدن به توافق تالش می  کند.

آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی می کند.10

نمره )از 20(
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فصل

5
رسـانه  و سبک زندگی
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بخش آغازین واحد یادگیری 5 )فصل پنجم(

تبیین منطق واحد یادگیری
مو  )آرایش  پیرایش ظاهر  و  آرایش  زیورآالت(، طرز  )لباس،  مانند پوشش  مؤلفه هایی  از  زندگی  سبک 
و چهره و...(، نوع و نحؤه غذا خوردن، نوع و میزان خرید کردن، تفریح و سرگرمی و چگونگی گذران 
تزئینات آن، خودرو سواری )اتومبیل(، روابط افراد )خانوادگی،  اثاثیه و  اوقات فراغت، منزل، اسباب و 
و  درآمد  معنویت گرایی،  و  )مادی گرایی  ارزش ها  افراد،  اجتماعی  و  نقش شخصی  خویشاوندی، شغلی(، 
و...  فراملّی  ملّی  و  محلی،  نمادهای  رسوم،  و  آداب  و...(،  سعادت  و  خوشبختی  آن،  کسب  چگونگی 
تشکیل شده است. افراد در انتخاب سبک زندگی خود در این مؤلفه ها از الگوهایی پیروی می کنند. این 
الگوها می توانند از خانواده، همساالن، تعلیم و تربیت رسمی، رسانه ها، و فناوری های مورد استفاده تأثیر 
بسیار  تغییر، نقش  تنوع و سرعت  به دلیل جذابیت،  به ویژه رسانه های دیجیتال  نوین  فناوری های  بپذیرند. 
مؤثری در شکل دهی به سبک زندگی فردی و گروهی نوجوانان دارند؛ بنابراین بررسی تولیدات رسانه ای از 

منظر تأثیر آنها بر سبک زندگی اهمیت و ضرورت دارد.
انتظارات از دانش آموزان پس از گذراندن این واحد یادگیری )پیامدهای یادگیری(:

 در موقعیتی فرضی سبک زندگی مرجح خود را شناسایی کنند.
 محتوای پیام های رسانه ای را از منظر مؤلفه های سبک زندگی بررسی و تحلیل  کنند. 

 نقش رسانه ها در ترویج کلیشٔه بدن را بررسی و تحلیل کنند.
 مفهوم غلبه بر چهار محدودیت زمان، مکان، زبان و امکان استفاده از فناوری های ارتباطی را با مثال 

تبیین کنند. 
 نقش تلفن همراه و شبکه های اجتماعی در انتقال ارزش ها و سبک زندگی را بررسی و تحلیل  کنند. 

 معیارهایی برای ارزشیابی اعتبار تارنماها/ وب سایت ها ارائه کنند )حداقل سه معیار(.
 منشأ ارزش ها و سبک زندگی خود و چگونگی کسب آنها را بررسی و تحلیل کنند.

 در تحلیل های خود از تفکر نظام مند )سیستمی( برای تبیین نقش رسانه ها در ترویج کلیشٔه بدن و ایجاد 
الگوهای فرهنگی )مد و مصرف گرایی و…( استفاده  کنند. 
 با پیام های رسانه ای به صورت نّقادانه روبه رو شوند.

 برخی بی اخالقی های رسانه ای در تغییر سبک زندگی را تشخیص  دهند.
 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت  کنند.

 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده  کنند.
 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت  کنند.
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 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش  کنند.
 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی کنند.

اندیشۀ کلیدی که واحد یادگیری حول آن سازماندهی شده است: این واحد یادگیری حول یکی 
دیگر از سؤال های پنجگانٔه سواد رسانه ای سازماندهی شده است؛ این سؤال عبارت است از:

چه نوعی از سبک زندگی، ارزش ها و نظریاتی در این پیام ارائه شده یا از آن حذف شده است؟ 
در این فصل دانش آموزان با بررسی محتوای تولیدات رسانه ای از منظر مؤلفه های سبک زندگی، در 
انواعی از رسانه های مورد استفاده مانند فیلم، تصویر، بازی های رایانه ای، تلفن همراه، شبکه های اجتماعی  و 

سیر تحول در سبک زندگی را براساس تجربیات خود بررسی می کنند. 
معکوس صفحات  به شیؤه کالس  دانش آموزان  این فصل  در  چگونگی طرح پرسش های اساسی: 
122 و 123 کتاب را در منزل مطالعه و در یک موقعیت فرضی سبک زندگی مرجح خود را بررسی می کنند. 
در طول هفته بازنمایی مؤلفه های سبک زندگی را در تولیدات رسانه ای بررسی و در جلسٔه بعد به کالس ارائه 
می کنند. در تحلیل های خود از تفکر نظام مند برای تبیین نقش رسانه ها در ایجاد الگوهای فرهنگی )مد و 
مصرف گرایی و...( استفاده  می کنند. در جلسٔه بعد نقش رسانه ها در ترویج کلیشٔه بدن را بررسی و تحلیل 
می کنند. در یک جلسه نیز یکی از بازی های ویدئویی را که از آن استقبال شده، از منظر انتقال ارزش ها و 
سبک زندگی ارزیابی می کنند. در ادامٔه فصل تأثیر تلفن همراه و شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی بررسی 

می شود. 

بخش میانی واحد یادگیری 5 

هر چیز که در جستن آنی، آنیدرس15

زمان: دو ساعت آموزشی
موضوع: رسانه ها و سبک زندگی

انتظارات عملکردی: 
 در موقعیت فرضی سبک زندگی مرجح خود را شناسایی می کنند.

 محتوای پیام های رسانه ای را از منظر مؤلفه های سبک زندگی بررسی و تحلیل  می کنند. 
 منشأ برخی از ارزش ها و سبک زندگی خود و چگونگی کسب آنها را بررسی و تحلیل می کنند.

 در تحلیل های خود از تفکر نظام مند )سیستمی( برای تبیین نقش رسانه ها در ایجاد الگوهای فرهنگی 
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)مد و مصرف گرایی و ...( استفاده  می کنند. 
آرای  نقد  و  رسانه ها  محتوای  تحلیل  در   
دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت  کنند.

ارائٔه افکار،  برای   از زبان صحیح و دقیق 
نظرات و تصمیم های خود استفاده  کنند.

 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت  کنند.
 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق 

تالش  کنند.
 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد 

و بررسی کنند.
درسی،  کتاب  آموزشی:  وسایل  و  مواد 
فیلم های  یا  درس  در  نام برده  کوتاه  فیلم های 
که   ... و  و مجالت  فیلم ها  آنها، عکس ها،  نظیر 

دانش آموزان با خود به کالس می آورند .

فرایند اجرای درس: در پایان درس قبل )صفحٔه 120( از دانش آموزان خواسته شده بود، محتوای 
از  پیام های رسانه ای را  براساس آن در طول یک هفته  صفحات 122 و 123 را در خانه مطالعه کنند و 
منظر مؤلفه های سبک زندگی تحلیل کنند و رسانٔه انتخابی خود، تحلیل آن و سؤاالت احتمالی را به کالس 
این  در  دارید؟  دریافت هایی  ابتدای درس چه  تصویر  از  بپرسید  دانش آموزان  از  آغاز جلسه  در  بیاورند. 

تصویر چه چیزهایی ترویج می شود؟
شده  ارائه  درس  ابتدای  در  فراغت  اوقات  گذران  از چگونگی  مثبت  نمونٔه  یک  عنوان  به  تصویر  این 
است. گذران اوقات فراغت یکی از مؤلفه های سبک زندگی است. به دانش آموزان بگویید شما با بررسی 
اجزای این تصویر پیام هایی را دریافت کردید. اکنون از برخی دانش آموزان بخواهید پاسخی را که در خانه 
به موقعیت فرضی صفحٔه 122 داده اند، بیان کنند یا بخوانند. پاسخ های مطرح شده را با هم مقایسه کنند. 
پاسخ ها در یک جدول خالصه روی تابلوی کالس نوشته شود. از آنها بپرسید »این شباهت ها و تفاوت ها 

از کجا ناشی شده است؟« 
با این فّعالیت دانش آموزان منشأ برخی از ارزش ها و سبک زندگی خود و چگونگی کسب آنها را به طور 

غیرمستقیم بررسی و تحلیل می کنند.
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به دانش آموزان بگویید که پاسخ به این سؤاالت منجر به تولید فیلم نامه ای می شود که می تواند ارزش ها، 
سبک زندگی و نظریاتی را به دیگران انتقال دهد. تولیدکنندگان پیام های رسانه ای نیز همین کار را می کنند. 
مؤلفه های سبک زندگی را معرفی کنید و بگویید اگر سؤالی دربارٔه آنها دارند، هنگام گفت وگوی کالسی 

مطرح کنند.

 گفت وگوی کالسی 
رسانه هایی را که دانش آموزان و شما با خود به کالس آورده اید، یک یک نمایش دهید و از دانش آموزان 
بخواهید سبک زندگی مورد تأکید در آنها را براساس مؤلفه های سبک زندگی تحلیل کنند. به عنوان مثال 

در هر یک از آنها:
 چه نوع پوششی )لباس، زیور آالت( برای خانم ها و آقایان ترویج می شود؟

 چه طرز آرایش و پیرایش ظاهر )آرایش مو و چهره و ...( برای خانم ها و آقایان ترویج می شود؟
 نوع و نحؤه غذا خوردن چگونه است؟ غذا ایرانی است یا فست فود یا ...؟ کجا غذا می خورند؟ چه 

آدابی را هنگام غذا خوردن رعایت می کنند؟ 
 نوع و میزان خرید کردن افراد چگونه است؟

 تفریح و سرگرمی افراد و شیؤه گذران اوقات فراغت آنها چگونه است؟
 منزل، اسباب و اثاثیه و تزئینات آنها چگونه است؟

 خودروی سواری )اتومبیل( موجود در تصویر و فیلم و ... چیست؟
 روابط افراد )خانوادگی، خویشاوندی، شغلی( چگونه است؟

 نقش شخصی و اجتماعی افراد چیست؟
سعادت  و  خوشبختی  آن،  کسب  چگونگی  و  درآمد  معنویت گرایی،  و  )مادی گرایی  ارزش هایی  چه   

و...( در محتوای رسانه مورد تأکید قرار گرفته است؟ چه ارزش هایی حذف شده است؟
 چه آداب و رسومی ترویج داده می شود؟

 نمادهای محلی، ملّی  و فراملّی که در پیام رسانه ای به نمایش در آمده است، کدام اند؟
معلمان محترم توجه داشته باشند که ارائٔه واضح و گویای نتایج تحلیل، همراه با مستندات آن در کالس 
از انتظارات عملکردی این درس است؛ بنابراین این فرصت برای همٔه دانش آموزان به ویژه آنهایی که میل 

کمتری به ارائٔه در حضور جمع دارند، فراهم شود تا مهارت های ارائه به دیگران را تمرین کنند.
فرصتی را در نظر بگیرید که بعد از هر ارائه، حداقل دو یا سه نفر از دانش آموزان راجع به صحت و دقت 
نتایج تحلیل ارائه شده نظر دهند یا آن را کامل کنند. دانش آموزان موارد مشابه بازنمایی ابعاد یا مؤلفه های 
سبک زندگی را بیان کنند و این موارد روی تابلو نوشته شود. موارد تکراری با خط نشان نمایش داده شود 
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و برحسب فراوانی تکرار اولویت بندی شود. سپس این سؤال مطرح شود که »آیا این بازنمایی ها هدف خاصی 
با کمک  بیان کنند.  را  باید استدالل های خود  نه؟« موافقان و مخالفان  دنبال می کنند؟ چرا آری، چرا  را 
دانش آموزان استدالل های قوی و ضعیف را مشخص کنید. در این بررسی منظور از هدف یا هدف های 

خاص، الگوهای فرهنگی  است که توسط رسانه ها ترویج می شود.
سپس از آنها بخواهید با بررسی محتوای نمونٔه تصویری پایین صفحٔه 123 و یادآوری مفهوم کلیشه سازی 
دربارٔه چگونگی ترویج و تثبیت یک نوع پوشش خاص گفت وگو کنند. در ادامه با بررسی نمونٔه تصویری 
صفحٔه 124 در گفت وگوی کالسی الگوهای فرهنگی با تأکید بر مد و مدگرایی بررسی شود. از دانش آموزان 
انتظار می رود در پاسخ به پرسش های مطرح شده، از تفکر نظام مند )سیستمی( برای تبیین نقش رسانه ها در 

ایجاد الگوهای فرهنگی )مد و مصرف گرایی و...( استفاده  کنند.

ابتدا  کنید.  اجرا  قضایی«  »محاکم  شیؤه  به  و  فّعالیت  صورت  به  می توانید  را   125 صفحٔه  محتوای 
نظریٔه  طرفدار  گروه  یک  شوند.  تقسیم  گروه  دو  به  بخواهید  دانش آموزان  از  شود.  خوانده  پیرابند  متن 
صاحب نظرانی که می گویند: »مردم به آسانی و به طور مستقیم تحت تأثیر رسانه ها قرار می گیرند..........« 
و یک گروه طرفدار نظریٔه صاحب نظرانی که می گویند: »مخاطبان در قبال رسانه همواره فعاالنه و هدفمند 
عمل می کنند...........« شوند. از آنها بخواهید طرفداران نظریٔه اول در یک سوی کالس و طرفداران 
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نظریٔه دوم در سوی دیگر کالس قرار گیرند و با گفت وگوی گروهی مانند وکال بیشترین دالیل برای دفاع از 
آن نظر را فهرست کنند.

در این مرحله در کالس ها اتفاقات متفاوتی رخ می دهد. ممکن است تعداد اعضای گروه ها متفاوت شود 
یا همٔه دانش آموزان یکی از نظریات را انتخاب کنند یا برخی بگویند در موقعیت های مختلف هر دو نظریه 
کاربرد دارد و گروه سومی را تشکیل دهند. به آنها فرصت داده شود بررسی خود را انجام دهند و برای 

ایفای نقش خود آماده شوند.
سپس نمایندٔه هر گروه به شیؤه »محاکم قضایی« مانند یک وکیل مدافع با ذکر دالیل از آن نظر دفاع کند. 

نمایندهٔ گروه دیگر مانند دادستان دالیل گروه خود را در رد آن نظر بیان کند.
در پایان بررسی شود که کدام دیدگاه بیشتر قابل دفاع بود؟ چرا؟ در صورتی که کالس به دو گروه تقسیم 

شدند، سؤال می کنیم، آیا می توان به غیر از این دو دیدگاه، دیدگاه  دیگری داشت؟
متن صفحٔه 126 نیز به تأثیرات مثبت و منفی ابزارهای رسانه ای و فناوری های نوین بر روابط انسان ها 

به ویژه روابط خانوادگی می پردازد. 
در پایان درس فیلم »تنهایی رسانه ای« را نمایش دهید. این فیلم نیز پیام هایی دربارٔه تأثیر رسانه ها بر سبک 

زندگی دارد.
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 عکس و مکث
عکس و مکث کتاب تصویری را نشان می دهد 
که مضمون آن مصرف گرایی است. در این تصویر 
اشیای  و  است  شده  نامرئی  فرد  اصلی  هویت 

مصرفی او هویتش را ظاهر می سازند.

 فّعالیت در خانه
در »فعالیت در خانه« این درس از دانش آموزان 
برنامه های  در  درآمده  نمایش  به  زندگی  بخواهید 
با  را  خارجی(  یا  داخلی  )شبکه های  تلویزیون 
اّول  ستون  در  کنند.  مقایسه  خود  واقعی  زندگی 
جدول بنویسند همساالن آنها چگونه در برنامه های 
ستون  در  و  می شوند  کشیده  تصویر  به  تلویزیونی 
دوم از زندگی واقعی خود بنویسند. به عنوان مثال 
نوجوانان در فیلم ها معموالً زمان زیادی را برای 
ارضای کنجکاوی و روابط اجتماعی با همساالن 

نوعی سرک  می تواند  کنجکاوی  این  واقع  عالم  در  در حالی که  و...  ندارند  خانه  تکلیف  می کنند.  صرف 
کشیدن در کار دیگران و گاه به خطر انداختن امنیت نوجوانان باشد و... . 

در فعالیت بعدی دانش آموزان باید دست به تولید بزنند و یکی از موضوعات سبک زندگی را انتخاب 
کنند و برای انتقال آن به دیگران، با استفاده از فنون اقناع و بازنمایی که در فصل دوم خوانده اند، نمونه ای 
تولید کنند. این نمونه می تواند عکس، فیلم، نمایش نامه، فایل صوتی، گرافیک اطالع رسان )اینفوگرافی و 
هر تولید خالقانٔه دیگر( باشد. در صورت صالحدید دانش آموزان به طور گروهی نیز می توانند این فّعالیت 

را انجام دهند.

 دانستنی های معلم
نردبان استنتاج: در فّعالیت های گفت وگوی کالسی، یکی از اقداماتی که می توان انجام داد، ارتقای 
قدرت استدالل دانش آموزان است. یکی از روش های این کار استفاده از نردبان استدالل است. این نردبان 
پله هایی دارد که اگر درست طی شود، به یک استدالل و باور قوی و اقدام مناسب می انجامد و اگر نادرست 
طی شود، به یک استدالل، باور و اقدام نامناسب منتهی می شود. نردبان استدالل از پایین به سمت باال به 

شرح زیر است.
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1 تنها بخشی از داده ها برای ما قابل مشاهده اند. 

به عنوان مثال، ما در همٔه جای دنیا حضور نداریم که 
همٔه حوادث و وقایع را عیناً مشاهده و بررسی کنیم.

2 ما تنها بخشی از این داده ها را برای پردازش 

منابعی  نوع  و  تعداد  به  این موضوع  می کنیم.  انتخاب 
معتبر،  منابع  از  دارد.  بستگی  می کنیم،  استفاده  که 
داده های درست و از منابع نامعتبر داده های نادرست 

کسب می کنیم.
3 بعد به این داده ها معنا می بخشیم. در معنابخشی 

بدون دقت  و  گاه سطحی  و  با دقت عمل می کنیم  گاه 
کافی.

داده ها  در  که  می کنیم  اضافه  آنها  به  فرضیاتی   4

گوناگون  منابع  از  ابتدا  از  اینکه  به  بسته  نبوده اند. 
معتبر استفاده کرده باشیم یا از منابع محدود و نامعتبر، 

فرضیات ما می تواند درست یا نادرست باشد.
براساس  می کنیم.  نتیجه گیری  اساس  این  بر   5

یا  درست  می تواند  هم  ما  نتیجه گیری  قبلی  گام های 
نادرست باشد.

6 این نتیجه گیری ها اعتقادات ما را دربارٔه جهان 

می سازند. اگر گام های قبلی با کاهش محدودیت ها طی 
شود، احتماالً حاصل آن باورها و اعتقادات درست است؛ اما اگر گام های قبلی بی دقت و سطحی طی شود؛ 

به باورها و اعتقادات نادرستی نیز دست می یابیم.
7 بر اساس این اعتقادات، تصمیم گیری و اقدام می کنیم. باورها و اعتقادات درست، احتماالً منجر به 

اقدامات و تصمیم های درست و باورها و اعتقادات نادرست، منجر به اقدامات و تصمیم های نادرست می شود.
آنها  تا  کنیم  فراهم  فرصت هایی  است  بهتر  دانش آموزان،  به  مطلب  این  مستقیم  آموزش  جز  به  البته 
محدودیت های استدالل خود را بررسی و آنها را اصالح کنند. در اجرای دروس این فصل از این نردبان 
به خوبی می توان استفاده کرد؛ اما آموزش و استفاده از آن مختص به این فصل نیست و از ابتدای سال 

تحصیلی کاربرد دارد.
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زمان: دو ساعت آموزشی
)body image( موضوع: تصور بدن

انتظارات عملکردی: 
 چگونگی کلیشه سازی توسط رسانه ها را بررسی و تحلیل  کنند.

 مفهوم کلیشٔه بدن را تحلیل و درک کنند.
 از تفکر نظام مند در بررسی پدیدٔه ترویج کلیشٔه بدن استفاده و کلیشٔه بدن را ذیل صنایع پول ساز مرتبط 

شناسایی کنند.
 منفعت جویان و ضررکنندگان از این کلیشٔه خاص را شناسایی کنند.

 محتوای پیام های رسانه ای را از منظر کلیشٔه بدن بررسی و تحلیل  کنند.
 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت  کنند.

 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده  کنند.
 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت  کنند.

 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش  کنند.
و  ارزیابی  را  دیگران  و  نظرات خود  و  آرا   

بررسی کنند.
مواد و وسایل آموزشی: تصاویر و فیلم هایی 
خالکوبی های  مانند  بدن  کلیشٔه  از  نمونه هایی  از 
گوش،  جراحی  مو،  مدل  ژل،  تزریق  عجیب، 
کالس،  در  ارائه  مناسب  و...  نگین  کاشت 
مجالت غیرعلمی که دانش آموزان با خود به کالس 

آورنده اند.
فرایند اجرای درس: آگاهی از نقش رسانه  ها 
به  زیبایی و جذابیت  استانداردهای  القا کردن  در 
تصاویر  اینکه چگونه  درک  و  تحلیل  و  اجتماع، 
بدن خودمان  به  نسبت  ما  بر احساسات  رسانه ای 
و دیگران تأثیر می گذارد، یکی دیگر از جنبه های 
نقش رسانه ها در شکل گیری سبک زندگی است.

کلیشۀ بدندرس16
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 گفت وگوی کالسی 
از دانش آموزان بخواهید دربارٔه سؤاالت زیر گفت وگو کنند.

 چه چیز یک بدن را سالمت می سازد؟
 شما دلتان می خواهد الغر باشید یا سالمت؟

 راجع به افرادی که در فیلم های خارجی و تبلیغات می بینید، فکر  کنید.
 از چه جمالتی برای توصیف زنان موجود در آن فیلم ها استفاده می کنید؟

 از چه جمالتی برای توصیف مردان موجود در آن فیلم ها استفاده می کنید؟
 این تصاویر چه پیام هایی دربارٔه ظاهر مردم به ما می دهند؟

 دربارٔه خانواده و دوستان خودتان بیندیشید. آیا آنها شبیه افرادی هستند که در رسانه ها می بینید؟
اجازه بدهید آنها نظر خود را بیان کنند. انتظار داشته باشید که دانش آموزان تعصب به خرج دهند و در 

این زمینه جبهه گیری کنند. 
محتوای متن زیر را برای آنها بیان کنید.

»واقعیت این است که بیشتر ما به افرادی که در رسانه ها می بینیم، خیلی کم شباهت داریم. اگر شما یکی 
از ستاره ها )سلبریتی ها( را در زندگی واقعی ببینید، پی می برید که آنها نیز به تصویر رسانه ای خود شباهتی 
تبلیغات می بینیم، تصاویر دست کاری  ندارند. دلیل آن این است که تصاویری که ما از افراد در فیلم ها و 

گریم،  با  برسند.  نظر  به  جذاب تر  آنها  تا  است  شده 
نورپردازی و استفاده از نرم افزارهای خاص تصویر 
یا  بلندتر  را  افراد  مثالً  می دهند.  تغییر  را  فرد  یک 
الغرتر نشان می دهند. با این فنون بسیاری از ما در 
احساسمان نسبت به خود و دیگران، تحت تأثیر این 
تصاویر قرار می گیریم.« توجه داشته باشید که در این 
درس قرار است به آنها کمک کنیم کل نظام دخیل 
در ترویج کلیشٔه بدن را بررسی و تحلیل کنند؛ بنابراین 

از تلقین نظرات و مقابله با آنها پرهیز کنید.

 فّعالیت گروهی
به آنها بگویید تصور کنید شما موجودی فضایی 
هستید که به زمین سفر کرده اید و روزی به ایستگاهی 
فضایی  ایستگاه  این  در  می رسید.  زمین  در  فضایی 
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شما انواع زیادی از مجالت را پیدا می کنید. از آنجا که قبالً هیچ انسانی ندیده اید، این مجالت برای شما 
جالب است. بنابراین آنها را کنار هم می گذارید و براساس آن گزارشی دربارٔه زمینی ها تهیه می کنید.

در گروه  مجالتی را که با خود به کالس آورده اید، بررسی کنید. بر اساس تصاویر مجالت بنویسید فضایی ها 
ظاهر زمینی ها را چگونه توصیف می کنند. )به عنوان مثال آدم ها همه الغر و شاد هستند، آقایان.......، 

خانم ها ........( 
گزارش خود را برای کالس آماده کنند. هر گروه گزارش خود را در کالس بخواند. دانش آموزان دیگر 

دربارهٔ صحت و دقت توصیفات و تطابق تصاویر با ویژگی های عموم مردم نظر دهند. 
 گفت وگوی کالسی 

از دانش آموزان بخواهید فرض کنند این بار موجودات فضایی آنها را به سیارٔه خود می برند. در سفینه 
با موجوداتی فضایی روبه رو می شوند که حدود 230 سانتی متر قد و 200 کیلوگرم وزن دارند. ابتدا گمان 
می کنند اینها زشت و بدقواره اند. وقتی به آنجا می رسند، می بینند که همٔه آنها جثه های بزرگی دارند. در آن 
جامعه افراد هرچه بزرگ تر باشند، زیباتر به شمار می آیند. وقتی مجالت را که ورق می زنید یا تلویزیون را که 
روشن می کنید، فضایی های عظیم الجثه را می بینید. پیام های بازرگانی و تبلیغات هم محصوالتی را معرفی 

می کنند که به بزرگ تر شدن جثه کمک می کنند. اکنون دربارٔه سؤاالت زیر گفت وگو کنند.
 همساالن فضایی شما در آنجا چه ویژگی هایی داشتند؟

 معیارهای زیبایی برای آنان چه بود؟
 چه محصوالتی برای آنها تبلیغ می شد؟

 در این تبلیغات از چه فنونی استفاده می شد؟ چه 
داده  پیوند  شدن  عظیم الجثه  به  وعده هایی  و  صفت ها 

می شد؟
شما  معیارهای  با  آنجا  در  زیبایی  معیارهای   

شباهت دارد یا متفاوت است؟
نسبت  کنید،  زندگی  سیاره  آن  در  ماه  چند  اگر   
به اندازه و شکل بدنتان چه احساسی خواهید داشت؟

 اگر بخواهید پیامی دربارٔه شکل و اندازٔه بدن به 
زمینی ها بدهید، آن پیام چیست؟

 طرز تلقی خود دربارهٔ زیبایی افراد را بررسی کنید. 
چه عواملی در شکل گیری نگرش شما مؤثر بوده است؟ 
نقش و سهم رسانه ها در شکل گیری این نگرش چیست؟
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محتوای صفحات 131 و 132 را با استفاده از 
نظرات دانش آموزان از منظر زیبایی شناسی بررسی 
تولیدکنندگان  که  کنید  تأکید  نکته  این  بر  کنید. 
تبلیغات، فیلم های سینمایی و برنامه های تلویزیونی 
استفاده  بودن  الغر  برای  اجتماعی  فشارهای  از 
می کنند تا محصوالت خود را به فروش برسانند. 
محصوالت  معرفی  الگوی  که  ستاره ها  از 
را  فریبنده  شخصیت های  نقش  و  گران قیمت اند 
بازی می کنند، برای پیوند دادن الغری با ثروت، 
می کنند.  استفاده  خوشحالی  و  شادی  موفقیت، 
نتیجٔه  نیستند.  امان  در  پیام ها  این  از  هم  مردها 
استفاده  با  مردها  کردن  تبلیغاتی  بمباران  سال ها 
با عضالت شش تکه1 در  از تصاویر مردان قوی 
و…،  تلویزیون  و  نماهنگ ها  مجالت،  فیلم ها، 
نسلی از نوجوانان پسر است که برای دستیابی به 
مصرف  بدن سازی،  باشگاه های  به  آرمانی،  اندام 

مواد هورمونی و نیروزا هجوم می آورند. 
البته کلیشٔه بدن به چاقی و الغری بدن محدود 
نمی شود و امروزه الگوی مو، ابرو، مژه، گونه، لب 
و ... را نیز شامل می شود. از آنها بپرسید »فکر 
می کنید معیارهای زیبایی در آینده چه خواهد بود؟«

متن  در  موجود  دیدگاه  با  آنها  است  ممکن 
درس موافق یا مخالف باشند. در هر صورت باید 
برای علت موافقت یا مخالفت خود دلیل بیاورند. 
مهم استدالل های آنها و قوت استداللشان است. 
رابطٔه  مفروضه ها،  آنها،  استدالل های  بررسی  در 
رابطٔه  و دالیل،  نتایج  رابطٔه  و دالیل،  مفروضات 

six pack ــ1
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مفروضات، دالیل و نتایج توسط خودشان و سایر دانش آموزان بررسی می شود. سعی کنید نردبان استنتاج 
آنها را قوی کنید.

 گفت وگوی کالسی 
سؤاالت زیر اساسی ترین سؤاالت این درس است؛ زیرا تفکر نظام مند )سیستمی( را پرورش می دهد. از 
دانش آموزان بخواهید دربارٔه آنها گفت وگو کنند. تصویر نیز به آنها کمک می کند که موضوع را همه جانبه 

بررسی کنند.
 چه صنایع و افرادی از ساختن کلیشٔه بدن و ترویج آن سود می  برند؟ چگونه؟

 پیامدهای پیروی از کلیشٔه بدن برای فرد و جامعه چه خواهد بود؟

توجه دانش آموزان را به این نکته جلب کنید که تصور بدن توسط صنایعی ترویج داده می شود. صنایعی 
مانند داروسازی )انواع داروهای چاقی، الغری، بدن سازی و...(، صنایع آرایشی، پوشاک، جراحی های 
زیبایی، دستگاه های مورد نیاز جراحی های زیبایی، مواد مخدر )مانند فروش شیشه به خانم ها برای الغری 
یا استفاده از برخی مخدرها در قرص های الغری( و... . در واقع تولیدکنندگان مواد، وسایل و تجهیزات، 
تبلیغ کنندگان )تولید کنندگان تبلیغات و رسانه ها(، دالالن و توزیع کنندگان و خدمت رسانان کسانی هستند که 

از این صنعت سود می برند.
ممکن است آنها به ترمیم های ضروری اشاره کنند و طبعاً موارد درستی را مطرح می کنند. در اینجا باید 

دربارهٔ تفاوت افراط و ضرورت، و معیارهای تمایز آنها گفت وگو کرد.



163بخش دوم: طراحی واحدهای یادگیری 

 عکس و مکث
عکس و مکث این درس نیز به ستاره ها و نقش 

آنها در کلیشه سازی در تصور بدن اشاره دارد.

 فّعالیت در خانه
بـه  فـّعالیت  دو  خانـه  در  فّعالیـت  بـخش  در 
آنها  باید یکی از  دانش آموزان داده شده است که 
را انتخاب کنند و انجام دهند. در فعاّلیت اول به 
برخی  »بررسی کنید دیدگاه  آنها گفته شده است: 
بدن  کلیشٔه  دربارٔه  صاحب نظران  و  محققان  از 

چیست؟«
یا  اینترنتی  جست وجوی  به  آنها  این باره  در 
بررسی کتاب های صاحب نظران داخلی یا خارجی 
در این حوزه می پردازند و نمونه هایی در حد یک یا 

چند صفحه را به کالس ارائه می کنند.
در فعالیت دوم به آنها گفته شده است، آنچه دربارٔه بدن اهمیت دارد، طبیعی بودن آن در عین سالمت 
است. بدن های افراد به طور خداداد از شکل و اندازه ای گوناگون برخوردار است که این تنوع به عمد در 
رسانه نادیده گرفته می شود. افراد در برنامه های تلویزیونی به دلیل اندامشان مورد طعن قرار می گیرند و تحقیر 
می شوند. در طول هفته برنامه های تلویزیونی، فیلم های سینمایی یا تبلیغاتی را که مشاهده می کنند، بررسی 
کنند. چند مورد از این طعن ها و تحقیرها را که به طور آشکار یا پنهان در تولیدات رسانه ای گنجانده شده 

است، بیابند و به کالس ارائه کنند.
 دانستنی های معلم

ِعلّی،  حلقه   نمودارهای  جمله  از  ــ  ابزار  از  مجموعه ای  به  مفهوم  این  )سیستمی(:  نظام مند  تفکر 
نمودارهای جریان مواد و اطالعات و الگوهای شبیه سازی ــ که در تحلیل رفتار پویای )دینامیکی( مسائل 
به ما کمک می کنند، اشاره دارد. همچنین تفکر نظام مند ما را در شکل دهی نگرشی بدیع به وقایع توانمند 
می کند؛ نگرشی که در آن کلیات امور، اجزای آن و روابط متقابل این اجزا با دقت بیشتری مورد توجه قرار 
می گیرند. در نهایت، تفکر نظام مند واژه نامهٔ  خاص خود را دارد که به کمک آن به شرح مسائل پویا )دینامیکی( 
می پردازد. به عنوان مثال از اصطالحاتی مانند فرایند تقویت و تعادل، محدودیت، تأخیر، رفتار در طول زمان 
و غیره در توصیف رفتار دینامیکی مسائل استفاده می شود. باید توجه کرد که تفکر نظام مند قاعده و قانونی 
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به این هدف مجموعه ای از هفت  به منظور نیل  نیازمند تمرین و صبر فراوان است.  است که آموختن آن، 
فرایند شناختی وجود دارد که متفکران کارآزموده در حوزٔه تفکر نظام مند برای ارائه و تحلیل مشکالت از 
آنها استفاده می کنند. هر یک از این هفت مهارت مکمل یکدیگرند، به این صورت که هر کدام در مرحله ای 
متفاوت از تفکر نظام مند استفاده می شود. اگر مهارت های هفت گانٔه تفکر نظام مند، به صورت تعاملی و در 
یک فرایند چهار مرحله ای، که پایه و اساس روش تفکر سیستمی است، بررسی شوند، بهتر شناخته و درک 
می شوند. هر یک از مهارت ها در یک یا چند مرحله از این مراحل نقش مهمی ایفا می کند. در به کارگیری 
تفکر نظام مند، ابتدا مسئله یا موضوع مورد بررسی را تعیین می کنید، سپس فرضیه یا الگویی ارائه می دهید 
تا دلیل ایجاد مسئله را شرح دهید. سپس با شبیه سازی مدل فرضیه را آزمایش و بررسی می کنید. اگر این 
الگو چنین مسئله ای را به وجود آورد، آنگاه به فرضیه ای معقول دست یافته اید. اگر چنین نباشد، باید الگو 
را اصالح و مجددًا آن را امتحان کنید. هنگامی که به یک فرضیه مناسب می رسید، می توانید توضیحات 
جدید خود را به دیگران ارائه کنید تا تغییری به وجود آورید. منظور از کلمٔه »الگو« چیزی است که بیانگر 
که  باشد  ساده  فرضیه ای  می تواند  الگو  یک  است.  پدیده  یک  عملکرد  چگونگی  دربارٔه  شما  فرضیه های 
در ذهن خود داریم یا می تواند مجموعٔه پیچیده ای از فرضیاتی باشد که با نمودارها، معادالت ریاضی یا به 

شکل های دیگر توضیح داده می شوند. 

مهارت های تفکر سیستمیمراحل فرایند حل مسئله

تعیین موضوع/مسئله

تهیه فرضیه / مدل

آزمایش فرضیه / مدل

اعمال تغییرات / انتقال شناخت

1ــ تفکر دینامیکی
2ــ تفکر ساختار به عنوان علت

3ــ تفکر کل نگر

4ــ تفکر عملیاتی
5  ــ تفکر حلقه بسته

6  ــ تفکر کمی

 
7ــ تفکر علمی

مهارت های هفت گانه در تفکر نظام مند
هرگاه در تحلیل مسئله ای از روش تفکر نظام مند استفاده کنید، خواهید دید که در طی مراحل فرایند 
تفکر نظام مند بعضی از مهارت ها برجسته ترند. بر اساس دیدگاه ریچموند، متفکران نظام مند حداقل بر هفت 
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مهارت جداگانه و مستقل این تفکر مسلط اند که به ترتیب عبارت اند از:
مرحلۀ نخست: تعیین مسئله یا موضوع و برقراری مرزهایی برای الگو )یا فرضیٔه( خود )به کمک تفکر 

دینامیکی، ساختار به عنوان علت، تفکر کل نگر( 
مرحلۀ دوم: ایجاد الگو )به کمک تفکر عملیاتی، تفکر حلقٔه بسته، تفکر کمی( 

مرحلۀ سوم: بررسی و امتحان الگو )به کمک تفکر علمی( 
اولین مهارت؛ یعنی تفکر دینامیکی موجب می شود تا مسئلٔه مورد نظرتان را به عنوان پدیده ای توصیف 
کنید که در طول زمان ایجاد شده و در طول زمان مطرح است نه یک »رویداد« که فقط یک بار رخ می دهد. 
بعدی  نمی دهد. دو مهارت  بار رخ  ایجاد شده است و فقط یک  بدن در طول زمان  مثال کلیشٔه  به عنوان 
تا دریابید که  به عنوان علت و دید کل نگر بسیار ارزشمند هستند؛ زیرا کمک می کنند  یعنی تفکر ساختار 
چه جنبه هایی از واقعیت را در فرضیٔه خود بگنجانید و برای توضیح هر کدام از چه جزئیاتی استفاده کنید. 
این ساختارها  آن شده است؟  آمدن  به وجود  اینکه؛ چه روندها و ساختارهایی موجب  بدن  مثال کلیشٔه  در 
اقتصادی هستند؟ سیاسی هستند؟ فرهنگی هستند؟ و... مهارت های چهارم تا ششم یعنی تفکر عملیاتی، 
حلقٔه  بسته و کمی برای ارائٔه فرضیه به صورت یک الگو که به دقت می تواند آزموده شود، به کار می روند. در 
این مرحله با بررسی پیامدهای مثبت و منفی پذیرش کلیشٔه بدن می توان عوامل تقویت کننده یا تضعیف کنندٔه 
آن را بررسی کرد. مهارت آخر؛ یعنی تفکر علمی، در آزمودن فرضیه استفاده می شود. هر یک از مهارت ها 
نقشی منحصر به فرد در فرایند تحلیل تفکر نظام مند دارد. در ادامه هر یک از این مهارت ها را معرفی و 

روش تقویت آن را بیان می کنیم.

تمرین مناسبمهارت تفکر سیستمی

نمودار رفتار در طول زمان را رسم کنید. رویدادها را به عنوان نقاط جالب توجه در مسیر کلی تفکر دینامیکی
متغیرها در طول زمان در نظر بگیرید.

به جای سرزنش بپرسید »چگونه اجزای داخل سیستم مسبب بوده اند؟« یا »اجزای داخل سیستم تفکر ساختار به عنوان علت
چگونه می توانستند موجب شوند که سیستم نسبت به شوک های خارجی انعطاف پذیر شود؟«

به شباهت ها بیشتر از تفاوت ها توجه کنید.تفکر  کل نگر

به جای پرسش دربارهٔ عوامل مؤثر بر فرایند دربارهٔ ماهیت فرایند پرس وجو کنید.تفکر عملیاتی

به این مسئله توجه کنید که چگونه این متغیرها می توانند بر هم تفکر حلقه بسته یک فهرست از متغیرها تهیه و 
مؤثر باشند.



166

تفکر دینامیکی: تفکر دینامیکی این قابلیت را به شما می دهد که به پدیده ها به صورت مجموعه ای از 
رفتارها در طول زمان بنگرید. تفکر دینامیکی در مقابل تفکر ایستا  قرار می گیرد. تفکر ایستا موجب می شود 
افراد به پدیده ها تنها در یک نقطٔه خاص که همان نقطٔه وقوع پدیده  است،  بنگرند، نه به روندی که منجر به 
بروز آن پدیده در طول زمان شده است. متفکران نظام مند بر این باورند که اتفاقات به یک باره رخ نمی دهند؛ 
بلکه در نتیجٔه تأثیر و تأثرات سیستم به وجود می آیند و اگر بخواهیم آنها را پیش بینی کنیم، قبل از هر کار باید 
با رفتار آنها در طول زمان آشنا شویم. به منظور تقویت مهارت تفکر دینامیکی، نمودارهای رفتار در طول 
زمان را برای متغیرها رسم کنید. یکی از روش ها برای تقویت این مهارت آن است که به موضوعات مختلف 
مثالً تیترهای خبری در روزنامه ها توجه کنید و سعی کنید به دنبال رفتارهایی باشید که منجر به رویدادهای 
مورد بررسی، شده اند. از این به بعد هرگاه کسی به شما گفت: »انجام این عمل به آن نتیجه منجر می شود«، 

از او بپرسید: »این اتفاق در طول زمان به چه صورت رخ می دهد؟«
تفکر ساختار به عنوان علت: تفکر دینامیکی موضوع شما را به عنوان بخشی از الگوی رفتار در 
طول زمان مشخص می کند. در مرحلٔه بعد باید فرضیه ای ارائه دهید )ایجاد الگو( تا چگونگی به وجود آمدن 
آن رفتار را توضیح دهد. هر الگویی دارای دو محدوده )مرز(، گستردگی )پهنا( و فشردگی )عمق( است. 
تفکر ساختار به عنوان علت در تعیین مرز گستردگی الگو به شما کمک می کند، یعنی اینکه چه متغیرهایی را 
در الگوی خود بگنجانید و کدام را حذف کنید. بر اساس این نوع تفکر باید فقط آن دسته از متغیرها را در 
مدل خود بگنجانید که تحت کنترل مدیریت هستند و موجب رفتاری می شوند که شما قصد توصیف آن را 
دارید. سؤال عمده در این نگرش این است که »از چه طریقی ما با خود چنین می کنیم؟« بنابراین تفکر ساختار 
به عنوان علت، الگوی شما را با وضوح و صراحت بیشتری بررسی می کند؛ زیرا علت و ریشٔه رفتارها را به 
عواملی نسبت می دهد که فرایندها، خط مشی ها، راهبردها و ساختار خود نظام را مدیریت و هدایت می کنند. 
برای تقویت مهارت های تفکر در نگرش ساختار به عنوان علت، سعی کنید، هر بار که با جملٔه »تقصیر آنها 
است« مواجه می شوید، این پرسش را مطرح کنید که »ما چه نقشی در بروز این مشکل داشته ایم؟« معموالً 
این امکان وجود دارد که هر وضعیتی را به عنوان معلول »عوامل بیرونی« در نظر بگیریم. قطعاً چنین عواملی 
این امکان وجود دارد )و تقریباً همیشه سودمند  وجود دارند و بر هر عملکرد تأثیر می گذارند، اما معموالً 
است( که این پرسش مطرح شود: »ما چه کردیم که این عوامل تحریک شدند و یا چگونه خود را در مقابل 

آنها آسیب پذیر ساختیم؟«
تفکر کل نگر: تفکر کل نگر یا دیدن جنگل به جای درخت؛ یعنی »دیدن جنگل از ارتفاع 1000 متری«. 
الگوهای ایجاد شده با این نوع تفکر، جزئیات را دسته بندی می کنند تا یک تصویر »عادی  تر« از نظام به دست 
آید. برای تقویت و پرورش مهارت های تفکر کل نگر از اطالعات دسته بندی شده استفاده می کنیم. به عنوان 
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به ده ها رسانه انواع آنها را به دو گروه چاپی و الکترونیکی  مثال به جای فکرکردن به اصطالحات مربوط 
تقسیم کنید یا حتی آنها را در یک گروه با عنوان رسانه قرار دهید.

تفکر عملیاتی: این تفکر موجب می شود که علیت را دریابید؛ یعنی عملکرد دقیقاً به چه صورت پدید 
می آید؟ تفکر عملیاتی در مقابل تفکر هم بسته یا تفکر تأکید بر عوامل، قرار دارد. افراد تمایل دارند که در 
قالب فهرست ها و عواملی که نتایج را به وجود می آورند، فکر کنند. در الگوهای ذهنی که بر پایٔه ساختارهای 
فهرست بنا شده اند، مشکالت فراوانی دیده می شود. مهم ترین نکته این است که چنین فهرست هایی چگونگی 
و شیؤه عملکرد و معجزٔه واقعی خود را توصیف نمی کنند. بلکه آنها موج علیت را منتقل می کنند و صرفاً به 

این معناست که هر عامل به شیوه ای بر نتیجه مربوط تأثیر می گذارد »یا با آن ارتباط متقابل دارد«. 
    تأثیر یا رابطٔه متقابل به معنای علیت نیست. مثالً، اگر شما از شیؤه تفکر تأکید بر عوامل استفاده کنید 
تا عوامل مؤثر بر یادگیری را مشخص کنید، فقط به یک »فهرست بی فایده« از عوامل می رسید، اما اگر 
از تفکر عملیاتی استفاده کنید، می توانید یادگیری را به عنوان یک فرایند نشان دهید؛ فرایندی که واقعاً از 
جریان »تجربه کردن« ناشی می شود. تفکر عملیاتی با توصیف ساختار فرایند یادگیری، به دنبال یافتن طبیعت 
آن است. برعکس تفکر تأکید بر عوامل، این اتفاق بسیار کم رخ می دهد که مجموعه ای از عوامل را که 
به صورتی ناآشکار بر فرایند تأثیر می گذارند، در شمار آوریم. برای پرورش مهارت های تفکر عملیاتی، به 
جای سؤال دربارٔه »تمام عؤامل مؤثر بر هر فرایند«، دربارٔه ماهیت فرآیند مرتبط با موضوع سؤال مطرح 

کنید. 
تفکر حلقه  بسته: فرضیه های موجود در این روش تفکر عبارت اند از: )1( علیت فقط یک راه را 
طی می کند. »این دسته از علت ها« به »آن دسته از معلول ها« ختم می شود. )2( هر عامل مستقل از سایر 
عوامل است. این فرضیه ها از تفکر خط مستقیم ناشی می شوند. در عالم واقع، »معلول« معموالً به شکل 
بازخورد بر یک یا چند »عامل« تأثیر می گذارد و عوامل نیز بر خودشان تأثیرگذارند. مهارت های تفکر حلقٔه 
بسته موجب می شوند که علیت را به جای رویدادی یک طرفه که یک بار اتفاق می افتد و ناشی از عوامل 
حلقٔه  تفکر  مهارت های  تقویت  برای  بگیرید.  نظر  در  وابسته  و  دائمی  فرایندی  به صورت  است،  مستقل 
بسته، هر فهرست بی فایده ای را که می بینید، بردارید و شیوه هایی را که از طریق آنها علت ها و معلول ها 
مسبب یکدیگر می شوند، بررسی کنید. همچنین به جای رده بندی متغیرها بر اساس درجٔه اهمیت محرک 

بودنشان، به دنبال شناخت چگونگی تغییر اهمیت متغیرهای ِعلّی در طول زمان باشید.
الگوی کوه یخ: یکی از الگوهایی که در این درس به پرورش تفکر سیستمی کمک می کند، الگوی کوه 
یخ است. در این الگو رخدادهایی مانند کلیشٔه بدن نوک کوه یخ است که دیده می شود. روندهایی چون 
استفاده از ستاره ها، عروسک ها، تصاویر روی لوازم التحریر و...( به شکل گیری این رخداد کمک می کند. 



168

ساختارهایی چون ساختارهای اقتصادی و گاه سیاسی و فرهنگی در پی کسب ثروت و گاه قدرت منجر به 
ایجاد کلیشه هایی می شود که از طریق آن می توان به ثروت و حتی قدرت دست یافت. این رخدادها، روندها 
و ساختارها از الگوهای ذهنی ناشی می شوند، بنابراین برای تغییر چنین رخدادهایی باید الگوهای ذهنی را 
تغییر داد. از دانش آموزان بخواهید الگوهای ذهنی، ساختارها و روندهای حاکم بر ایجاد و تقویت رخدادی 

به نام کلیشٔه بدن را بررسی و تحلیل کنند.

رویدادها 

روندها 

ساختارها

مدل های ذهنی

الگوی کوه یخ

بازی زندگی است )اختیاری(درس17

زمان: دو ساعت آموزشی
موضوع: بازی های ویدئویی و سبک زندگی

انتظارات عملکردی:
 محتوای بازی های ویدئویی را از منظر ترویج ارزش ها و سبک زندگی بررسی و تحلیل کنند. 

 در تحلیل های خود از تفکر سیستمی برای تبیین نقش رسانه ها در ایجاد الگوهای فرهنگی استفاده کنند. 
 نتایج تحلیل خود را همراه با ذکر مثال به طور واضح و گویا در کالس ارائه کنند.

 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت کنند.
 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده کنند.

 مادی گرا یا ...

 اقتصادی یا سیاسی

کلیشۀ بدن

استفاده از ستاره ها، عروسک ها 
و...
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 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت کنند.
 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق 

تالش کنند.
 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد 

و بررسی کنند.
مواد و وسایل آموزشی: کتاب درسی، فیلم های 
استفاده  مورد  ویدئویی  بازی  کتاب،  در  نام برده 

دانش آموزان کالس
و  سرگرمی  بازی،  درس:  اجرای  فرایند 
پوشش،  همانند  فراغت،  اوقات  گذران  چگونگی 
نوع و نحؤه غذا خوردن، نوع و میزان خرید کردن 
شد،  بررسی   15 درس  در  که  دیگری  موارد  و 
نشان دهندٔه سبک زندگی است. بسیاری از مردم 
برای پر کردن اوقات فراغت و تفریح خود به سراغ 
با آنها مشغول می شوند. آمار  رسانه ها می روند و 

و ارقام نشان می دهد که جذاب ترین رسانه ها برای دانش آموزان تلویزیون، تلفن همراه و بازی های ویدئویی 
)رایانه ای، موبایلی و ...( است. بازی های ویدئویی، همانند سایر تولیدات رسانه ای خواسته یا ناخواسته 

ارزش ها و الگوهایی از سبک زندگی را به مخاطبان خود القا می کنند.

به سبب عواملی چون تفاوت جنسیت، گسترٔه جغرافیایی، نوع زندگی شهری یا روستایی، وضعیت 
اقتصادی و ... ممکن است الگوهای مختلفی از دسترسی و تمایل به استفاده از بازی های ویدئویی 
رایانه ای  بازی های  ترویج  این درس  از  ما  که قصد  آنجا  از  باشد.  داشته  در سراسر کشور وجود 
نیست، اگر عالقه ای به بازی های ویدئویی در میان دانش آموزان شما وجود ندارد، اجرای این درس 

ضروری نیست، بلکه اختیاری است.

بازی ویدئویی مورد عالقٔه دانش آموزانتان را  یا بخشی از   Pes 2017 بازی تریلر  برای شروع درس، 
نمایش دهید. از آنها بخواهید مثل یک مخاطب فّعال، با استفاده از جدول صفحات 135 و 136 کتاب، 

بازی مورد نظر را تحلیل و اهداف آشکار و پنهان تولیدکنندگان آن بازی را مشخص کنند.
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جدول  سؤاالت  از  برخی  که  باشید  داشته  توجه 
گرفته  کار  به  بیشتر  واقع نمایی  برای  که  هستند  فنونی 
شده اند و یک بازی را از بازی دیگر متمایز می سازند. 
برخی هم راهکارهایی هستند که برای انتقال یک پیام 

پنهان به کار گرفته شده اند. 
تحلیلی  بر اساس  بخواهید،  از دانش آموزان  سپس 
می توانند  بازی ها  »آیا  بگویند  دارند،  بازی  این  از  که 
ارزش ها و سبک زندگی خاصی را به بازیکنان انتقال 
دهند؟ چرا آری و چرا نه؟«. آنها باید برای پاسخ هایشان 
بازی های  در  بگویند  مثالً  کنند.  استفاده  مثال  از 
ناخن  یا  چهره  مو،  آنها  در  که  کودکان  ویژٔه  رایانه ای 
ارزشی  پیرایش می کنند ممکن است چه  و  آرایش  را 
که  بازی هایی  در  یا  یابد،  انتقال  زندگی  کدام سبک  یا 
سبک  و  ارزش ها  چه  دارد  وجود  کشتار  و  جنگ 
زندگی القا می شود. همچنین در بازی هایی که کودکان 
از یک حیوان خانگی مراقبت می کنند چه ارزش ها و 

چه سبکی از زندگی ترویج می شود؟ و…
فیلم »بازی کن فینالیست« را نمایش دهید. نیازی به 
گفت و گو دربارٔه آن نیست، زیرا پیام به وضوح انتقال 

داده شده است.
نظام  با  دانش آموزان  بدانید«  »بیشتر  بخش  در 
رده بندی بازی های ویدئویی/ رایانه ای و برچسب های 
نظام  یک  نشان  »اسرا«  برچسب  می شوند.  آشنا  آن 
هفت  بر اساس  را  بازی ها  که  است  ایرانی  رده بندی 
از:  عبارت اند  ویژگی ها  آن  می کند.  رده بندی  ویژگی 
نمایش خشونت، مواد مخدر و دخانیات، محّرک های 
دینی،  ارزش های  شکستن  ترس،  ایجاد  جنسی، 

به  ما  البته  معرفی شده است.  کتاب  در  ویژگی  این هفت  ناامیدی.  ایجاد  و  اجتماعی  هنجارهای  شکستن 
حرمت کتاب درسی، عنوان »محّرک های جنسی« را به »نمایش نکات غیراخالقی« تغییر داده ایم.
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 عکس و مکث
»عکس و مکث« نیز بر تفاوت بازی های کودکان 
دیروز و امروز تمرکز دارد. از دانش آموزان بخواهید 
بیان کنند.  را  پیام تصویر  از  درک و دریافت خود 
الگوی  در  فشرده  تعارض  گام  از  می توانید  حتی 
بدیعه پردازی استفاده کنید و بخواهید این تصویر را 
با دو کلمٔه متضاد توصیف کنند؛ برای مثال؛ حسرت 
و…  .  منفعل  و  فّعال  آزادی،  و  اسارت  شور،  و 
از  بنویسید و  تابلو  تعارضات فشرده را روی  انواع 
یک  کدام  که  کنند  تحلیل  بخواهید  دانش آموزان 

برای این تصویر مناسب تر است، و چرا؟ 

 فّعالیت در خانه
بخواهید  دانش آموزان  از  »فّعالیت در خانه«  در 
یکی دیگر از بازی های ویدئویی خود را که در خانه 

دارند به کمک جدول این درس بررسی کنند و نتیجه را در جلسٔه بعد، به صورت مکتوب، به کالس بیاورند.
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زمان: دو ساعت آموزشی
موضوع: ارزش ها و سبک زندگی در فضای مجازی

انتظارات عملکردی:
 مفهوم غلبه بر چهار محدودیت زمان، مکان، زبان و امکان را، در استفاده از فناوری های ارتباطی، 

با ذکر مثال تبیین کنند. 
 نقش تلفن همراه و شبکه های اجتماعی را، در انتقال ارزش ها و سبک زندگی، بررسی و تحلیل  کنند. 
 در تحلیل های خود، برای تبیین نقش تلفن همراه و شبکه های اجتماعی در ایجاد الگوهای فرهنگی 

از تفکر سیستمی استفاده کنند.
 معیارهایی برای ارزشیابی اعتبار تارنماها/ وب سایت ها پیشنهاد دهند )حداقل سه معیار(. 

 نتایج تحلیل خود را، با ذکر مثال، به طور واضح و گویا در کالس ارائه کنند.
 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت کنند.

 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده کنند.
 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت کنند.
 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق 

تالش کنند.
 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد 

و بررسی کنند.
درسی،  کتاب  آموزشی:  وسایل  و  مواد 

فیلم نام برده در کتاب. 
فّناوری های  امروزه  درس:  اجرای  فرایند 
دسترسی،  سرعت،  چون  ویژگی هایی  با  ارتباطی 
انتخاب،  توان  افزایش  دّقت،  اطاّلعات،  انبوه 
انجام  و  حس  چند  هم زمان  درگیرکردن  تعامل، 
بر چهار محدودیت  توان غلبه  هم زمان چند کار، 
زمان، مکان، زبان و امکان را برای انسان مهیا 

کرده اند.

زندگی دومدرس18
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از دانش آموزان بخواهید، با توجه به تجربٔه خود 
درکار با فناوری های ارتباطی و فضای مجازی، 
دربارٔه مفهوِم غلبه بر این چهار محدودیت، با بیان 
مثال، گفت وگو کنند. به مثال های زیر توجه کنید. 
این عبارات و نمونه هایی مانند آنها گفت وگوهایی 

است که دانش آموزان در کالس مطرح می کنند.
زمان: دسترسی به اطالعات 24 ساعت، در 

هفت روز هفته و ...
در  اطالعات  و  افراد  به  دسترسی  مکان: 

سراسر جهان و ...
زبان: استفاده از مترجم های برخط، پیام های 
در  رایج  زبان  چند  به  محتوا  ارائه  و  تصویری، 

تارنماها و ...
ارتباط  و  انتخاب  توانایی دسترسی،  امکان: 
چند حسی برای هرکس، در هرجا و هر زمان، با 

انواع ابزار و هزینٔه کم.
با توجه به نقشی که تلفن همراه و شبکه های اجتماعی در زندگی این گروه سنی دارند تمرکز گفت وگوهای 
بعدی را روی این دو مبحث قرار دهید. سؤاالت بخش »گفت وگوی کالسی« صفحٔه 142 کتاب درسی را به 
بحث بگذارید. برای سؤال اول جدولی روی تابلو رسم و نکات مثبت و منفی را در دو ستون فهرست کنید. 
می توان براساس جدول این سؤال را مطرح کرد که: »چگونه می توان نکات منفی را به مثبت تبدیل کرد؟« و 

برعکس »در چه شرایطی نکات مثبت به منفی تبدیل می شود؟«
 دانش آموزان بگویند از کدام امکانات تلفن همراه و برای تأمین چه نیازهایی استفاده می کنند؟

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

سپس فیلم »تلفن همراه و زندگی امروز« را نمایش دهید و نظر دانش آموزان را در مورد تأثیراتی که این 
بر سبک  تلفن همراه  تأثیر  از  نمودی  ما گذاشته است جویا شوید. تصویر صفحٔه 142،  رسانه در جامعٔه 
از  یکی  جنازٔه  تشییع  در  مردم  از  گروهی  حضور  تصویر  این  می بینید  که  همان طور  است.  افراد  زندگی 
این  اما در  ماتم است،  نمایش  و  با سوگواران  تشییع جنازه همراهی و همدلی  نشان می دهد.  را  هنرمندان 
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تصویر اکثر افراد در حال فیلم برداری هستند!
با  و  خوانده  در کالس  همراه«  تلفن  از  استفاده  دربارٔه  »توصیه هایی  عنوان  با  و 143،  صفحات 142 
است   ممکن  دانش آموزان،  فعال  مشارکت  در صورت  شود.  مقایسه  سؤاالت  به  دانش آموزان  پاسخ های 

پاسخ های دانش آموزان از این توصیه ها جامع تر باشد.

به  یکدیگر،  با  با گفت و گو  بخواهید،  دانش آموزان  از  و  نمایش دهید  را  اجتماعی«  فیلم »شبکه های   
پرسش های زیر پاسخ دهند.

 تفاوت ها و شباهت های شبکه های اجتماعی در کشورهای مختلف چیست؟ چگونه متوّجه تفاوت ها 
و شباهت ها شده اید؟

 استفاده از شبکٔه اجتماعی بومی چه فایده ها و چه زیان هایی دارد؟
 شما عضو کدام شبکٔه اجتماعی ایرانی هستید؟

 نظر خود را با ذکر مثال و دلیل راجع به این جمالت بیان کنید: 
 شبکه های اجتماعی فرهنگ خاص خود را دارند.

 شبکه های اجتماعی می توانند بر فرهنگ مردم تأثیر بگذارند.
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عضویت در شبکه های اجتماعی چه تغییراتی 
کرده  ایجاد  خانواده تان  و  شما  زندگی  سبک  در 

است؟
 آیا شبکه های مجازی و فناوری های جدید 
سعادتمندتری  و  بهتر  انسان های  ما  از  می توانند 

بسازند؟ چرا؟ چگونه؟
توصیه می شود فقط به جنبه های منفی استفاده 
مورد  این  در  نپردازید.  اجتماعی  شبکه های  از 
از  و  کنید  رسم  تابلو  روی  جدولی  می توانید  نیز 
دانش آموزان بخواهید نکات مثبت و منفی را بیان 
کنند تا هم فرهنگ نقد منصفانه ترویج شود و هم 

باعث سوگیری دانش آموزان نشود.
اجتماعی  شبکه های  که  باشید  داشته  توجه 
حال  در  و  دارند  کاربر  تعداد  محدودیت  داخلی 
حاضر نمی توانند صد در صد جایگزین نرم افزارها 

و شبکه های خارجی شوند. آنها نیز مانند نرم افزارها و شبکه های خارجی، به دالیل مختلف به وجود می آیند، 
رشد می کنند و جای خود را به دیگری می دهند.

آخرین سؤال این بخش، تفکر فلسفی را در دانش آموزان پرورش می دهد. آنها در این سؤال و سؤال قبل 
از آن تأثیرات و پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت استفاده از شبکه های مجازی و فناوری های نوین را در 

تغییر سبک زندگی از حیث مثبت یا منفی بودن آن مورد بررسی و تحلیل قرار می دهند.
این  از  آنها  کردن  محروم  لذا  است،  ارتباطی  فناوری های  از  متأثر  دانش آموزان  آیندٔه  و  حال  زندگی 
فناوری ها روش مناسبی نیست بلکه استفادٔه مشروط را باید یاد بگیرند. شروط، همان آدابی است که بنا به 
موقعیت باید به کار برد. در این درس فرصتی فراهم کنید تا دانش آموزان دربارٔه تأثیر تلفن همراه و شبکه های 

اجتماعی و اینترنت بر سبک زندگی و آداب زندگی در فضای مجازی گفت و گو کنند.
در صفحٔه 145 کتاب، متنی برای ارزیابی منابع اینترنتی و صفحات وب، آمده است. اگر فرصت دارید 

آن را به صورت فّعالیت زیر انجام دهید.
به دانش آموزان بگویید برای برخی این باور وجود دارد که اگر چیزی چاپ شده یا در جایی نشر داده 
شده است، ضرورتاً درست و معتبر است، چرا که اگر معتبر نبود چاپ یا منتشر نمی شد. در دوران انفجار 



176

منابعی  اعتبار  بتوانیم  باید  ما  الکترونیکی  اطالعات 
را که مرتباً در حال گسترش هستند، تعیین کنیم. 

برای افزایش توان قضاوت دانش آموزان دربارٔه 
تصویر  ابتدا  وب سایت  تارنما/  یک  مطالب  اعتبار 
آنها  بررسی در اختیار  برای  آن را  از  یک صفحه 

بگذارید و از آنها بپرسید:
بخش ها  کدام  معتبرند،  مطالب  از  بخش  کدام 

نیستند؟ چرا؟
سپس از دانش آموزان بخواهید برای جست و جوی 
اطالعات دربارٔه یک موضوع درسی به سه تارنمای 
به  آنها  مشاهدٔه  از  پس  و  کنند  مراجعه  دلخواه 

سؤال های زیر پاسخ دهند:
ــ آیا این تارنماها برای جمع آوری اطالعات در 

پروژه های مدرسه منابع مناسبی هستند یا خیر؟
این  دربارٔه  بیشتری  اطالعات  بخواهید  اگر  ــ 

تارنما کسب کنید به کجا مراجعه می کنید؟
 از چه منابعی برای تأیید اطالعات به دست آمده از این تارنما استفاده می کنید؟
 چگونه می توانید بگویید اطالعات موجود در این تارنما درست یا غلط است؟

از دانش آموزان بخواهید فهرستی از سؤاالتی را که برای ارزشیابی هرگونه تارنما مورد استفاده قرار 
می دهند، به صورت گروهی ارائه دهند. احتماالً سؤاالتی که آنان طرح خواهند کرد به شرح زیر است:

 آخرین به روزرسانی این تارنما چه زمانی بوده است؟
 تهیه کنندٔه محتوای این تارنما چه کسی است؟ آیا هویت او قابل احراز است یا یک هویت ساختگی 

است؟
 آیا فهرست دقیق منابع مورد استفاده در تولید محتوا، در تارنما ارائه شده است؟

 محتوای تارنما از منابع معتبر اخذ شده یا از منابع نامعتبر؟
 تاریخ مالکیت معنوی )کپی رایت( آن چیست؟ )تارنمای کشورهای تابع قانون مالکیت معنوی(

 مطالب موجود در صفحه با هم ارتباط منطقی دارند؟
 ارتباط تصاویر با موضوع چگونه است؟
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در آخر از دانش آموزان بخواهید تارنماهای مورد استفاده خود را با این معیارها بررسی کنند و سه مورد 
مناسب برای استفاده در انجام پروژه های مدرسه ای به کالس معرفی کنند.

 عکس و مکث
 عکس و مکث این درس به تأثیر فّناوری بر سبک زندگی مربوط می شود. چوپانی که برای استفاده از 

تلفن همراه، از باتری خورشیدی استفاده می کند.

 فّعالیت در خانه
فّعالیت در خانه از دانش آموزان بخواهید   در 
متناسب با امکانات در دسترس، یکی از فّعالیت های 

زیر را انتخاب کنند و انجام دهند.
 در یکی از شبکه های اجتماعی ایرانی عضو 
هفتٔه  شبکه،  آن  در  را  تجربٔه حضور خود  شوند، 

آینده با دیگران به اشتراک بگذارند.
 از خانواده شان در رابطه با نحوهٔ وقت گذاری 
در شبکه های اجتماعی بپرسند. میزان وقت گذاری 
خانواده شان در شبکه های اجتماعی چقدر است؟ 
برای  را  خود  و  خانوادٔه   اعضای  پیشنهادهای 
گردآوری  اجتماعی  شبکه های  از  بهینه  استفادهٔ 

نمایند و به کالس گزارش دهند.
 با مراجعه به منابع معتبر مانند اشخاص، کتاب ها، گزارش ها، سایت ها و ... حداقل پنج نکته را که 

برای حضور در شبکه های اجتماعی باید رعایت کرد بنویسند و به کالس گزارش دهند.

 لطیفه های رسانه ای
 لطیفه های رسانه ای این فصل دربارٔه تأثیر رسانه ها و فناوری های نوین بر سبک زندگی است.

در پایان فصل پنجم پیرابندی آورده شده که از دانش آموزان خواسته است یک بار دیگر صفحٔه عنوانی 
فصل پنجم را مشاهده کنند. قرار بود در این فصل تحلیل تولیدات رسانه ای را با یکی از سؤاالت کلیدی 
سواد رسانه ای تمرین کنند؛ همان سؤالی که با عالمت در صفحٔه عنوانی فصل مشّخص شده است. اگر 
زندگی،  سبک  تشخیص  »توانایی  تاحدودی  فصل  این  فّعالیت های  انجام  و  متون  مطالعٔه  با  دانش آموزان 
ارزش ها و نظریات ارائه شده در پیام های رسانه ای یا حذف شده از آنها« را کسب کرده اند شما )به عنوان 

معلم( و آنها در جهت هدف اصلی آن گام برداشته اید.
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 دانستنی های معلم
آشنایی با پنج شبکه اجتماعی ایرانی: رسانه ها و شبکه های اجتماعی در حال رشد و گسترش روز افزون 
هستند و هر فردی را که با اینترنت سر و کار دارد به سمت خود جلب می کنند. هر چند وقت یک بار سروکله 

یک شبکٔه اجتماعی جدیدتر در دنیای وب پیدا می شود که اغلب با طرفداران زیادی هم روبه رو می شوند.
همچنان که الگوهای ارتباطی به طور روز افزونی از مرزهای ملی فراتر می روند، آمار اتصال به اینترنت 
فناوری های  و  ماهواره  اینترنت،  پرشتاب  انتشار  است.  رشد  حال  در  تصاعدی  طور  به  نیز  آن  وکاربران 
دیجیتالی ارتباط هم زمان میان بخش های وسیعی از جهان را ممکن ساخته است. امروزه نقش رسانه ها و 
میزان نفوذ آنها در جوامع بر کسی پوشیده نیست. نظریه پردازان ارتباطات معتقدند که امروز جهان در دست 
کسی است که رسانه ها را در اختیار دارد. نقش عمده رسانه ها در شکل دهی به افکار عمومی باعث شده که 

اهمیت رسانه ها تا این حد مورد توجه قرار گیرد. 
اکنون شبکه های اجتماعی سکان دار اقیانوس پرتالطم اینترنت شده اند. در کشور ما نیز این گونه شبکه ها 
بسیار فعال شده اند و هر روز نیز در حال گسترش هستند. پاره ای از این شبکه ها تالش دارند به دور از حواشی 
و مشکالت اخالقی و اجتماعی موجود در برخی شبکه های اجتماعی غربی، برای کاربران ایرانی محیطی 

جذاب و مناسب را فراهم کنند. در ادامه پنج شبکه از این شبکه ها )تا سال 1396( را معرفی می کنیم.
شبکه اجتماعی کلوب: کلوب یکی از شبکه های اجتماعی داخلی بسیار پرکاربر است. این شبکه خود 
را چنین معرفی کرده است: سایت اینترنتی کلوب دات کام در تاریخ یکم دی ماه 1383 برپایه نیازهای امروزی 
کاربران اینترنتی ایرانی راه اندازی شد تا به عنوان سایتی برای ارتباط ایرانیان و فارسی زبانان جهان بتواند بستری 

جهت تبادل اطالعات، نیازها، کاال و خدمات، آشنا شدن با همکاران، دوستان قدیمی و… به وجود آورد. 

نیازهای  و  با مشکالت  آنها  انطباق  و  قابلیت های موجود  و  امکانات  معرفی  این کلوب  اهداف  دیگر  از 
مطرح ایرانیان می باشد تا از این رهگذر با کمترین هزینٔه ممکن خدمات و اطالعات درخواستی را در اختیار 
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متقاضیان قرار دهد و موجبات افزایش بهره وری و کارایی را در سطح اجتماع فراهم نماید. این شبکه به 
منظور ارائه خدمات متنوع تر یک سایت اشتراک ویدئو به نام »آپارات« را نیز در زیرمجموعٔه خود دارد.

شبکه اجتماعی فیس نما: فیس نما، از سال 1391 با هدف رقابت با شبکه های بیگانه و فراهم آوردن 
محیطی امن برای کاربران تأسیس شد. 

مدیریت این سایت، خود، نقطٔه قوت فیس نما نسبت به دیگر شبکه های داخلی را حضور بیشترین کاربران 
ایرانی فعال در حوزٔه شبکه های اجتماعی، امکانات متعدد آن و رسیدگی سریع به مشکالت کاربران عنوان 

می کند.
شبکۀ اجتماعی فارس توییتر: فارس توییتر، از سال 1391 با هدف رقابت با شبکه های اجتماعی 
خارجی و ایجاد محیطی متناسب با فرهنگ ایرانی برای کاربران ایرانی راه اندازی شد. این شبکه همان طور 

که از نامش پیداست نوع خدماتش به شبکه معروف توییتر بسیار نزدیک است.
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مدیریت این سایت، نقطه قوت فارس توییتر را امنیت و سهولت استفاده کاربران عنوان می کند. یکی از 
نقاط قوت این شبکه نسبت به دیگر شبکه های اجتماعی داخلی به روز کردن صفحه با ارسال پیامک توسط 

کاربران است.
شبکه اجتماعی هم میهن: هم میهن از سال 1384 به منظور ایجاد محیطی امن و سالم برای کاربرانی 

که تمایلی به حضور در شبکه های اجتماعی بیگانه ندارند تأسیس شد.

و  محتوا  کنترل  اسالمی،  و  ایرانی  فرهنگ  با  بودن  هماهنگ  را  میهن  هم  قوت  نقطٔه  سایت،  مدیریت 
سالم سازی محیط تحت نظر 60 مدیر، و برای 6 میلیون مخاطب ایرانی عنوان کرده است.

شبکه اجتماعی افسران: شبکه اجتماعی افسران جنگ نرم، که به اختصار افسران نامیده می شود، 
خود را این گونه معرفی کرده است: با توجه به تأکیدات ویژٔه رهبر معظم انقالب نسبت به مقابله با جنگ نرم 
دشمن و توصیه ایشان مبنی بر اینکه »خودتان در مجامع فکری تان به دنبال راهکار باشید«، تصمیم گرفتیم 
تا شبکه افسران را به منظور ــ ایجاد بستر برای هم فکری و بیان دیدگاه ها ــ شبکه توزیع برای بیشتر دیده 
شدن محتواهای تولید شده ــ انتشار سریع محتوا، ایده یا اطالع ــ بستر سازی برای آزمون ایده های نو قبل 

از اجراــ توانمند سازی افسران جوان در مقابله با جنگ نرم دشمن راه اندازی کنیم. 



181بخش دوم: طراحی واحدهای یادگیری 

شبکه اجتماعی افسران بستری برای توزیع بهتر، سریع تر و گسترده تر محتواهای تولید شده توسط کاربران 
شبکه است که طبیعتاً عالقه مند هستند مخاطبین بیشتری داشته باشند. از سوی دیگر افسران می تواند مورد 

توجه کسانی قرار بگیرد که سعی دارند با دیدگاه ها و نظرات مردم بدون واسطه ارتباط داشته باشند.
اقتباس از:

http://www.yjc.ir/fa/news/4677443

پنج گانۀ رسانه ای )2(درس19

زمان: دو ساعت آموزشی
موضوع: سؤاالت پنج گانٔه سواد رسانه ای

انتظارات عملکردی:
 محتوای پیام های رسانه ای را تحلیل و درک کنند. 

 یک برنامٔه تلویزیونی را با استفاده از سؤاالت پنج گانٔه سواد رسانه ای تحلیل و نقد کنند. 
 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت کنند.

 از زبان صحیح و دقیق برای بیان افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده کنند.
 آداب گفت و گوهای جمعی را رعایت کنند.

 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش کنند.
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 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد 
و بررسی کنند.

مواد و وسایل آموزشی: کتاب درسی، یک 
منتخب  خارجی  یا  ایرانی  تلویزیونی  برنامٔه  یا  فیلم 

کالس.
درس،  این  محتوای  درس:  اجرای  فرایند 
 »)1( رسانه ای  سواد  »پنجگانٔه  سوم  درس  مشابه 
آزمون است  نوعی پس  آن  تکرار  از  است. هدف 
تا دانش آموزان متوجه شوند که در طول سال چه 
تغییری در سواد رسانه ای آنها ایجاد شده است و 
یک بار با هر پنج سؤال سواد رسانه ای یک فیلم یا 
برنامٔه تلویزیونی را بررسی کنند. این درس به نوعی 
جمع بندی دروس فصل های دو تا پایان فصل پنج 

است.
بهتر است از هفتٔه قبل دربارٔه فیلم یا برنامه ای 
و  روز  در  دانش آموزان  تا  کنید  توافق  تلویزیونی 

ساعت معین آن را تماشا کنند.
صفحه  متن  دانش آموزان  دهید  اجازه  ابتدا 
سؤال  پنج  کالس  در  سپس  کنند.  مرور  را   148
سواد رسانه ای را تکرار کنند و شما آنها را روی 
که  را  فیلمی  از  ربع  یک  حدود  بنویسید.  تابلو 
توافق کرده بودید نمایش دهید و سپس پرسش های 

صفحٔه 149 را به گفت و گو بگذارید:
گونٔه  یا  قالب  ساختار،  کدام  منتخب  برنامٔه   

ارائٔه پیام را از طریق تلویزیون دارد؟
 چه مفاهیم و موضوعاتی به شیؤه مستقیم و 

غیر مستقیم در این برنامه منتقل شده است؟
پیام  برنامه و فرستندٔه   چه کسانی تولیدکنندٔه 

هستند؟
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 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 و مکان دیگری، همین معانی آشکار و پنهان را دارد؟ 
محتوای جدول زیر می تواند در پاسخ گویی به پرسش های باال به دانش آموزان کمک کند. در درس سوم 
)پنج گانٔه سواد رسانه ای 1( طبیعی بود که پاسخ گویی به برخی پرسش های این جدول برای آنها مشکل باشد. 
اما در این درس انتظار می رود با یادگیری دروس قبلی تحلیل یک برنامٔه تلویزیونی با این جدول برای آنها 

قابل انجام باشد.

قالب ها  ساختار،  چه  تلویزیون   6

یا گونه هایی برای ارائه پیام دارد؟
  مستند

  گفت وگومحور )تاک شو(
 مجموعٔه تلویزیونی )سریال(

 فیلم سینمایی

 کمدی و طنز
 خبری

 آموزشی
 کودک و نوجوان

 مسابقه
 ورزشی

 موسیقی

به  موضوعاتی  و  مفاهیم  چه   7

در  غیر مستقیم  و  مستقیم  شیوهٔ 
برنامه ها منتقل می شود؟

 چه موضوعاتی از برنامه برداشت می شود؟
 متن، زیرمتن و فرامتن برنامه چیست؟

 چه جزئیات فنی در تولید پیام رعایت شده است؟
 از چه فنون اقناعی استفاده کرده است؟

مالک  و  تولید کننده  کسی  چه   8

پیام است؟
 چه کسی آن را پخش می کند؟
 چه کسی آن را ساخته است؟

 چه کسی از آن حمایت )مالی و ...( می کند؟

 چه کس دیگری از ساخت و پخش آن 
سود می برد؟

یا  نقش  چه  آن  در  دیگر  رسانه های   
سهمی دارند؟

9 جامعٔه هدف یا استفاده کنندگان 

از این برنامه چه کسانی هستند؟
 برای چه نوع مخاطبی )بر حسب سن، جنسیت، تحصیالت، درآمد، شغل و ...( ساخته 

و برنامه ریزی شده است؟
 چه زمانی پخش می شود؟ این زمان متناسب با چه نوع مخاطبی است؟

 مخاطبان دربارٔه آن چگونه فکر می کنند؟
فرهنگ،  هر  در  پیام  این  آیا   10

جامعه، زمان یا مکان دیگری، همین 
معانی آشکار و پنهان را دارد؟

 از این برنامه، امکان ادراک و برداشت چه ارزش ها و دیدگاه هایی وجود دارد؟
 چه حساسیت هایی ممکن است ایجاد کند؟

 برداشت از این برنامه در فرهنگ های مختلف، مکان ها و زمان های متفاوت، چه تفاوتی 
می یابد؟

نظر  در  باید  و  می توان  دیگر،  رسانه ای  تولید  هر  مورد  در  پرسش ها  در  تغییر  اندکی  با  را  باال  فّعالیت 
نرم افزارهای کاربردی  رایانه ای،  بازی های ویدئویی/  تلویزیونی شبکه های ماهواره ای،  برنامه های  داشت. 
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نمونه های   ،... و  روزنامه  کتاب،  همراه،  تلفن 
خوبی برای تمرین های بیشترند.

سؤاالت زیر را به بحث بگذارید.
 چرا ما در استفاده از منابع وبگاه های علمی 
معتبر در تحریم بودیم اّما در استفاده از شبکه های 

ماهواره ای در تحریم قرار نگرفتیم؟
شبکه های  ایجاد  از  هدف  شما  نظر  به   

ماهواره ای پرشمار فارسی زبان چیست؟
را  تلویزیون  از  استفاده  دربارٔه  توصیه هایی 
و  بخوانید  کالس  در   )151 و   150 صفحٔه  )در 
از دانش آموزان بخواهید اگر مایلند مواردی را به 

آنها اضافه کنند.

 عکس و مکث
عکس و مکث این درس، بر چالش درونی در 
از  استفاده  در  فرد  قدرت  و  رسانه ها  از  استفاده 
تلویزیون و ماهواره در دیدن و  دکمٔه قرمز کنترل 

ندیدن و انتخاب برنامه تمرکز دارد.

 فّعالیت در خانه
دانش آموزان  از  خانه  در  فّعالیت  بخش  در 
خواسته شده است میزان »مصرف رسانه ای« خود 
ثبت  بنویسند.  زیر  جدول  در  را  هفته  طول  در 
بر اساس دقیقه باشد. دانش آموزان در جلسٔه بعد 

نتیجه را به کالس بیاورند.
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                                                          روزهای پایش
ولرسانه 

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

محتوای این جدول زمینه را برای شروع فصل بعد فراهم می کند.
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بخش سنجش واحد یادگیری
ارزشیابی دروس در این فصل کیفی، و شامل بررسی عملکرد دانش آموز به صورت فردی و کار در گروه، 
بررسی کیفیت مشارکت دانش آموز از نظر میزان کاربرد استدالل در تحلیل پیام های رسانه ای، رعایت آداب 

و مهارت های گفت و گو و وضوح کالم و صحت مفروضه ها با استفاده از بازبینه )چک لیست( زیر است.

بازبینۀ ارزیابی عملکرد دانش آموزان

یف
                                نام ونام خانوادگی دانش آموزان                                      رد

عملکرد
انی

شک
ی ا

عل
ری

حید
رز 

رام
ف

معیارهایی برای ارزشیابی اعتبار تارنماها/ وب سایت ها ارائه 1
می کند )حداقل سه معیار(.

سبک 2 مؤلفه های  منظر  از  را  رسانه ای  پیام های  محتوای 
زندگی تحلیل می کند. 

چگونگی 3 و  خود  زندگی  سبک  و  ارزش ها  از  برخی  منشأ 
کسب آنها را بررسی و تحلیل می کند.

4
نقش  تبیین  برای  سیستمی  تفکر  از  خود  تحلیل های  در 
و  مد  بدن،  )کلیشٔه  فرهنگی  الگوهای  ایجاد  در  رسانه ها 

مصرف گرایی و ...( استفاده می  کند.

سواد 5 پنجگانٔه  سؤاالت  از  استفاده  با  را  رسانه ای  پیام های 
رسانه ای تحلیل و نقد می کند. 

را 6 زندگی  سبک  تغییر  در  رسانه ای  بی اخالقی های  برخی 
تشخیص  می دهد.

استقالل و 7 دیگران  آرای  نقد  و  تحلیل محتوای رسانه ها  در 
انصاف فکری را رعایت می کند.

از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های 8
خود استفاده  می کند.

آداب گفت وگو های جمعی را رعایت و با دیگران همفکری و 9
برای رسیدن به توافق تالش می کند.

آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی می کند.10
نمره )از 20(
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فصل

6
رژیم مصرف رسـانه ای
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بخش آغازین واحد یادگیری 6 )فصل ششم(

تبیین منطق واحد یادگیری
انسان برای ارتباط با دیگران از زمان های قدیم از ابزارهای مختلف استفاده کرده است. نقاشی روی 
دیوارها، سنگ نوشته ها، الواح گلی، نوشتن روی پوست حیوانات و استفاده از عالیم و نمادهایی مانند دود، 
همه نمایانگر میل انسان به ارتباط و رساندن پیام به دیگران است. بعد از اختراع چاپ تا مدت ها رسانه های 
را  ارتباطی  ابزارهای  غالب  وجه  روزنامه ها  و  کتاب  نظیر  رسانه های چاپی  بعد جمعی،  در  به ویژه  ارتباطی 
تشکیل می دادند. امروزه، با به میدان آمدن رسانه های الکترونیکی و دیجیتال مانند رادیو، تلویزیون، تلفن 
تلفن همراه جای  و  تبلت  مانند  از رسانه هایی  استفاده  و  رفته  بین  از  انحصار رسانه های چاپی  آن  نظایر  و 

رسانه های چاپی و حتی تحرک بدنی را در گذران اوقات فراغت گرفته است.
با  که  حیث  این  از  است.  افتاده  اتفاق  مصرف(  )رژیم  رسانه ای  مصرف  محتوای  در  تغییر،  دیگر  بعد 
آسان شدن تولید و مصرف رسانه ای انبوه تولیدات رسانه ای توسط افراد مختلف با کمترین مانع تولید و یا 
باز  نشر  شده و در دسترس قرار می گیرد. آنچه مهم است نقش و توانایی مصرف کننده در گزینش کّمی و کیفی 
نیاز خود است. این مانند آن است که ما درون یک فروشگاه بزرگ  با امکانات، عالقه و  محتوا متناسب 
ایستاده باشیم و اطراف ما را قفسه ها و یخچال های حاوی مواد غذایی فراگرفته باشد. در این میان ما نه توان 
خرید و حمل و نگهداری و نه توان آماده سازی و مصرف همٔه این تولیدات را داریم، لذا باید برای گزینش 

مناسب ترین آنها معیارهایی داشته باشیم.
انتظارات از دانش آموزان پس از گذراندن این واحد یادگیری )پیامدهای یادگیری(:

 محتوای پیام های رسانه ای را تحلیل و درک کنند؛ 
 در تحلیل های خود از تفکر سیستمی استفاده کنند؛ 

 پیام های رسانه ای را آگاهانه تر گزینش کنند؛
 برای مدیریت مصرف بهینه از رسانه  ها، اصول و قواعدی برای خود وضع کنند؛

 برای مدیریت مصرف بهینه از رسانه ها برنامه ریزی کنند؛
 بی اخالقی های رسانه ای را تشخیص دهند؛

 در نشر و باز نشر پیام و مصرف تولیدات رسانه ای، برخی معیارهای اخالق رسانه ای را رعایت کنند؛
 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت کنند؛

 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده کنند؛
 آداب گفت و گو های جمعی را رعایت کنند؛

 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش کنند؛
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 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی کنند.
ایدۀ کلیدی که واحد یادگیری حول آن سازماندهی شده است: 

در فصول گذشته دانش آموزان با سؤاالت پنج گانٔه سواد رسانه ای و کاربرد آنها آشنا شدند. در فصل 
آخر رژیم مصرف رسانه ای به عنوان ایدٔه کلیدی مطرح شده است. در واقع سؤال اساسی این است که حال 
که با سازوکار رسانه ها و نحؤه ارزیابی محتوای آنها آشنا شده ایم چه باید بکنیم؟ رژیم مصرف رسانه ای یا 
مدیریت مصرف رسانه ای پاسخ این سؤال است. لذا محتوای این فصل حول این ایده انتخاب و سازماندهی 

شده است.
چگونگی طرح پرسش های اساسی

مانند   کتاب  در  شده  پیش بینی  راهکارهای  از  استفاده  با  درس  موضوع  در  دانش آموزان  شدن  درگیر 
فّعالیت گروهی، گفت وگوی کالسی دربارٔه نتایج آن، دریافت نظر و ایدٔه دانش آموزان دربارٔه »عکس و مکث« 

و ارائه مستقیم موضوع و محتوا صورت می گیرد.
درس با گزارش دانش آموزان دربارٔه میزان و چگونگی مصرف رسانه ای خود طی یک هفته و مقایسٔه آن 
با میزان و نوع مصرف رسانه ای سایر دانش آموزان و میانگین استفاده از هر یک از رسانه ها طی یک فّعالیت 
گروهی شروع می شود. درفّعالیت های گروهی بعد، به انتخاب جذاب ترین و غیرجذاب ترین، کاربردی بودن 
و ارزشمندی اخبار می پردازند. سپس مفاهیم اخبار و اطالعات زرد، سرریز اطالعات، اعتیاد رسانه ای، 
اصل استفادٔه محدود و مشروط )زمان، مکان، هزینه، قوانین، ارزش ها و باورها(، و اخالق رسانه ای را مورد 
گفت و گو قرار می دهند. ساختار کار گروهی و تعامل و توافق بر روی ایده های مشترک، بیان ایده ها و بحث 
و گفت وگوی کالسی و تفکر دربارٔه معیارهای انتخاب، مسیر مناسب را برای درگیر کردن دانش آموزان در 
بیان تجربیات، ساخت ایدٔه جدید و غنی سازی مبانی نظریات خود از طریق هم افزایی گروهی فراهم می سازد.

بخش میانی واحد یادگیری 6

مراقب اضافه بار باشیددرس20

زمان: دو ساعت
موضوع: مصرف رسانه ای

انتظارات عملکردی
 در تحلیل های خود از تفکر سیستمی استفاده  کنند؛
 سعی  کنند پیام های رسانه ای را آگاهانه گزینش کنند؛
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 برای مدیریت مصرف بهینه از رسانه  ها برنامه ریزی  کند؛
 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت  کنند؛

 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده  کنند؛
 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت  کنند؛

 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش  کنند؛
 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی کرده و به چالش بکشند.

مواد و وسایل: کتاب درسی، چند مجله و نشریه داخلی 
فرایند اجرا: در درس قبل از دانش آموزان 
میزان  خانه«  در  »فّعالیت  برای  بود  شده  خواسته 
»مصرف رسانه ای« خود را طی یک هفته مطابق 
و  کنند  ثبت  درسی  کتاب   152 صفحه  جدول 
دانش آموزان  از  ابتدا  دهند.  گزارش  کالس  به 
بخواهید میزان مصرف رسانه ای خود را با دیگر 
اعضای گروه مقایسه کنند و به سؤاالت زیر پاسخ 

دهند:
 چه تفاوت و شباهتی بین مصرف رسانه ای 

اعضای گروه وجود دارد؟
به  متعلق  استفاده  میزان  و کمترین  بیشترین   

کدام رسانه است؟
 جمع کل ستون آخر برای هر نفر چند ساعت 

و چند دقیقه است؟
 میانگین مصرف رسانه ای اعضای گروه در 

یک هفته چند ساعت و چند دقیقه است؟
نتیجٔه بررسی هر گروه را روی تابلو بنویسید. از دانش آموزان بخواهید آنها را با هم مقایسه کنند و به دو 

سؤال زیر پاسخ دهند:
 در مجموع بیشترین و کمترین میزان استفاده متعلق به کدام رسانه است؟

 میانگین مصرف رسانه ای کالس در یک هفته چند ساعت و چند دقیقه است؟
زیر  موارد  کدام  با  آنها  کنند. هدف  پرمصرف ترین رسانه ها گفت وگو  کاربرد  از  به هدف خود  راجع   
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همخوانی دارد؟
 دریافت و انتشار خبر و اطاّلعات

 تفریح و سرگرمی
 دریافت و کسب راهنمایی
 آموزش و انتقال فرهنگ

این چهار مورد چهار کارکرد رسانه ها را بیان می کند. 
رژیم  به  مربوط  مطالب  بخواهید  آموزان  دانش  از 
مصرف را مطالعه کنند و دربارٔه ایدٔه استفادٔه مشروط 
و محدود از رسانه ها و اولویت های استفاده از رسانه ها 
گفت وگو کنند. در ستون راست جدول صفحه 157 
اولویت های خود در صرف زمان را فهرست و استفاده 
در ستون سمت  کنند.  اولویت گذاری  را  رسانه ها  از 
رسانه ها  از  استفاده  در  که  را  محدودیت هایی  چپ 
باید در نظر بگیرند فهرست  )نظیر هزینه، زمان و …( 

کنند. این محدودیت ها شامل زمان، مکان، هزینه، قوانین، ارزش ها و باورهاست. به عنوان مثال:
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محدودیت مکان: در بانک ها، هواپیما، و… نباید از تلفن همراه روشن استفاده کرد.
محدودیت زمان: هنگام غذا خوردن با خانواده، زمان استراحت، و …

محدودیت هزینه: در نظر گرفتن هزینٔه ماهانه برای مصرف رسانه ای
محدودیت قانونی: عدم استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، نشر اکاذیب و …

محدودیت ارزش ها و باورها: پرهیز از نشر و بازنشر مطالب و تصاویر مغایر با هنجار جامعه و…
فّعالیت گروهی صفحه 158 با هدف ترغیب دانش آموزان به تأمل در گزینش اخبار و عناوین در رسانه ها و 
درک مفهوم اخبار و اطالعات زرد طراحی شده است. دانش آموزان در این فّعالیت می بایست اخبار رسانه ها را 
دو بار بررسی کنند؛ بار اول با معیار جّذابیت و بار دوم با معیار ارزشمندی. در این فّعالیت دانش آموزان جهت 
گزینش اخبار با موقعیت های متفاوت زیر روبه رو می شوند که ممکن است از دانش آموزی به دانش آموز دیگر 

متفاوت باشد:
 خبر هم جّذاب و هم ارزشمند است.

 خبر جّذاب است ولی ارزشمند نیست.
 خبر نه جّذاب است و نه ارزشمند است.

 خبر تاحدی هم جّذاب و هم ارزشمند است.
……… 
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و  جذابیت  معیار  دو  دربارٔه  گفت وگو  اگر 
ارزشمند بودن و یا ارزشمند نبودن به خوبی انجام 
مصادیق  و  مفهوم  روی  بر  توافق  باشد،  گرفته 
اخبار و اطالعات زرد بهتر صورت می گیرد. شما 
نیز برای جمع بندی یکبار این مفهوم را بیان کنید.

 عکس و مکث
»عکس و مکث« درس یکی از معایب استفادٔه 
بی رویه از فّناوری های نوین، یعنی تنهایی افراد را 

مطرح می سازد.

 فّعالیت در خانه
در »فّعالیت در خانه« از دانش آموزان بخواهید 
چند نشریه )مجله و…( را بررسی کنند. تیترها و 
اخبار زرد آن را مشّخص کنند، نتایج کار خود را 

جلسٔه بعد به کالس ارائه نمایند.

 دانستنی های معلم
روزنامه نگاری زرد چیست؟ اصطالح روزنامه نگاری زرد عبارتی است که در غرب از آن تحت عنوان 
نیویورک در دهه 1890  با نشریات شهر  تولد چنین نشریاتی،  یاد می کنند. روند   Yellow Journalism
آغاز شد. شاید بتوان گفت اصلی ترین نشریه ای که بنیان روزنامه نگاری زرد را، از نظر جذب مخاطب و نه 
محتوای آن، پایه ریزی کرد نیویورک سان )New York Sun( بود. این نشریه در سال 1883 متولد شد. 
نیویورک سان نشریه ای بود با قیمت »یک پنی« و در واقع ارزان بودنش سبب فروش زیاد آن شد. از سوی 
 )penny press( دیگر نیویورک سان بنیانگذار دوره ای از نشریات است که در غرب به آنها نشریات یک پنی

گفته می شود.
نشریات یک پنی هم تقریباً مانند روزنامه نگاری زرد به میدان وارد شدند. نشریات یک پنی تیترهای بسیار 
درشتی داشتند و این تیترهای درشت به این دلیل استفاده می شد که شاید در آن مقطع فکر می کردند حتی 
یک پنی هم برای خرید نشریات زیاد است، بنابراین آنها را روی دیوارهای شهر نصب می کردند تا رهگذران 
بتوانند تیترها را راحت بخوانند و یا حتی اگر دلیجانی از خیابان می گذشت، سرنشینان آن بتوانند، از فاصلٔه 

دور، از موضوع روز مطلع شوند.
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نشریات یک پنی در واقع روزنامه هایی کامالً مردمی بودند که خبر را برای مردم تولید می کردند. اما در 
قرن نوزدهم چرخشی در این پدیده به وجود آمد و روزنامه نگاری از تولید خبر برای مردم به سمت تولید خبر 

برای بازار کشانده شد.
 دوران بعد از نشریٔه سان:

به نام  در سال 1896 ژوزف پولیترز )Joseph Pulitzer 1991-1847( نشریه ای را منتشر می کرد 
یا  تیتراژ  و  ببرد  باال  را  مخاطبانش  تعداد  می کرد  تالش  شیوه ای  هر  با  آن  در  که   New York World
شمارگانش را افزایش دهد و طبعاً در این ابزارها خشونت و تصاویر مستهجن حرف اول را می زد. در همین 
منتشر  را  نشریه ای  هم   )William Randolph Hearst  1951-1863( هرست  راندولف  ویلیام  دوران 
می کرد به نام نیویورک مورنینگ ژورنال )New York Morning Journal(.این نشریه با نشریه پولیترز 

به رقابت پرداخت و جنگ این دو نشریه بر سر تیتراژ 
آغاز شد.

 اما چرا روزنامه نگاری زرد؟
یک  خودش  نشریه  در  پولیترز  ابتدا  که  آنجا  از 
اصطالحاً  آن  به  که  کرد  خلق  کارتونی  شخصیت 
از  پس  می گفتند.  زرد،  بچٔه  یعنی   ،Yellow Kid
هرست  پولیترز،  نشریه  در  شخصیت  این  ظهور 
یک  سفارش  کاریکاتوریست  یک  به  بالفاصله  هم 
شخصیت مشابه را داد و در واقع به این ترتیب پدیدٔه 
و  روزنامه  دو  این  درگیری  مظهر  و  متولد  زرد  بچٔه 
ادامٔه  در  شد.  جنجالی  روزنامه نگاری  نماد  سپس 
بزرگ  عکس های  و  رنگی  ضمیمه های  رقابت  این 
آرام آرام  و  شد  مبارزه  این  ابزار  درشت  تیترهای  و 

Yellow Kid نماد یک نوع روزنامه نگاری شد که به روزنامه نگاری زرد شهرت یافت.
منبع: همشهری آنالین

http://vista.ir/article/98977
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زمان: دو ساعت
موضوع: اعتیاد رسانه ای

انتظارات عملکردی
 سعی  کنند پیام های رسانه ای را آگاهانه تر گزینش کنند؛

 برای مدیریت مصرف بهینه از رسانه  ها، اصول و قواعدی برای خود وضع  کنند؛
 برای مدیریت مصرف بهینه از رسانه  ها برنامه ریزی  کنند؛

 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت  کنند؛
 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده  کنند؛

 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت  کنند؛
 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش  کنند؛

 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد و بررسی کنند.
مواد و وسایل: کتاب درسی، فیلم های »اعتیاد رسانه ای«،

از دانش آموزان بخواهید متن  فرایند اجرا: 
صفحه 161 را مطالعه کنند و سپس به یافتن پاسخ 

مناسب دربارٔه پرسش های زیر بپردازند:
 مفهوم »سرریز اطاّلعات « چه مثال هایی را 

در ذهن شما تداعی می کند؟
مشکالتی  چه  با  را  ما  اطاّلعات  سرریز   

روبه رو می سازد؟
در سونامی »سرریز  ما  منفی  یا  مثبت  نقش   

اطاّلعات « چیست؟
 به نظر شما »معتاد رسانه ای « چه ویژگی هایی 

دارد؟
 امروزه مردم به کدام رسانه ها اعتیاد بیشتری 
دارند؟ آیا سن، جنسیت و … در اعتیاد رسانه ای 

اثرگذار است؟

من از رسانه ها، هوشمندانه استفاده می کنم!درس21
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 چه چیزهایی زمینه را برای اعتیاد رسانه ای فراهم می کند؟
 چگونه می توان با اعتیاد رسانه ای مقابله نمود و یا آن را ترک کرد؟

 آیا بین »سرریز اطاّلعات » و »اعتیاد رسانه ای« رابطه ای وجود دارد؟ 
از دانش آموزان بخواهید دلیل خود را برای پاسخی که داده اند، بیان کنند.

ارتباطی  نوین  فناوری های  باشید  توجه داشته 
کمترین  در  افراد  که  فراهم ساخته اند  را  شرایطی 
زمان و با کمترین هزینه پیام های تولیدی خود را به 
صورت جهانی انتشار می دهند. سرعت رشد علم 
همراه با سهولت دسترسی به آن نیز افزایش یافته 
است. این امر ما را با حجم عظیمی از اطالعات 
و پدیده ای به نام »سرریز اطاّلعات« مواجه ساخته 
دربارٔه  اینترنت  در  وقتی  مثال،  عنوان  به  است. 
واژه ای جست وجو می کنیم گاهی میلیون ها نشانی 
اطالعات  یک  هر  که  می گیرد  قرار  ما  روی  پیش 
ارائه  ما  به  موضوع  دربارٔه  را  بی ربطی  و  باربط 
می کند انواع و اقسام پیام هایی که روزانه از طریق 
نرم افزارهای تلفن همراه مانند تلگرام، اینستاگرام، 
صفحات وب و … دریافت می کنیم نیز نمونه ای از 

سرریز اطالعات است.
گزاره های جدول  است.  ارزیابی وضعیت مصرف رسانه ای طراحی شده  با هدف  جدول صفحٔه 163 
با  می بایست  دانش آموزان  انتخاب شده اند.  اعتیاد رسانه ای  نشانه های  از  دانش آموزان  آگاه سازی  با هدف 
استفاده از راهنمای مندرج در متن کتاب، جدول مربوط را تکمیل و پس از ارزیابی جایگاه خود در رژیم 

مصرف رسانه ای، دربارهٔ ادامه یا بهبود وضعیت مصرف رسانه ای خود تصمیم گیری کنند.
و  اثرگذار است  زمان مصرف  میزان  بر  و هم مخاطب  که هم شرایط دسترسی  باشید  داشته  توجه  البته 
قضاوت دربارٔه اعتیاد رسانه ای به این آسانی هم نیست. منظور از ارائه این جدول آشنایی با برخی نشانگرهای 

اعتیاد رسانه ای و هوشیاری نسبت به آن است. 
در پیام های منتخب صفحٔه 164 نمونه هایی از اعتیاد به بازی رایانه ای، تلفن همراه، اینترنت و شبکه های 

اجتماعی را مشاهده می کنید.
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 عکس و مکث
اعتیاد  موضوع   165 صفحٔه  مکث«  و  »عکس 
اعتیاد  افراد  برخی  البته  نشان می دهد.  را  رسانه ای 
دانلود  سهم  از  استفاده  برای  اما  ندارند  رسانه ای 
خواب  ساعات  و  گذشته  خود  خواب  از  رایگان 
دانلود  یا  بارگذاری  صرف  را  خود  استراحت  و 
عکس ها، فیلم ها و … می کنند. در این باره نیز باید 
گفت وگو کرد. سالمت جسمی نیز یکی از اصول و 
باید مورد توجه  قواعدی است که در رژیم مصرف 

قرار گیرد. 

 فّعالیت در خانه
در جدول »فعالیت در خانه« صفحه 165 راهکار 
طراحی  و  رسانه ای  رژیم  مدیریت  برای  پیشنهادی 
رسانه ها  از  استفاده  برای  مناسب  قواعد  و  ضوابط 
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مطرح شده است. در این جدول هر دانش آموز دربارٔه پنج عامل هزینه، زمان، مکان، قوانین، و ارزش ها و 
باورها تصمیم گیری و اصول و قواعدی برای خود وضع می کند. این عوامل، با عنوان »محدودیت ها« در 

صفحٔه 157 نیز مورد پرسش قرار گرفته بود.
 هزینه: حداکثر هزینه ای که باید در یک دورٔه زمانی )مثال یک ماه( برای استفاده از رسانه پرداخت 

کنند.
 زمان: حداکثر زمانی را که باید در یک دوره زمانی )مثال یک ماه( برای استفاده از رسانه اختصاص 

بدهند و ساعاتی از شبانه روز که از رسانه استفاده خواهند کرد.
مکان: انتخاب اماکنی که برای کار با رسانه مناسب است. )مثال مدرسه ،کافی نت، خانه، اتاق شخصی، 

و…(
 قوانین: قوانینی که هنگام کار با رسانه می بایست رعایت شود. به عنوان مثال عدم ارتکاب جرائم 

اینترنتی، خاموش کردن گوشی موبایل در هواپیما، عدم استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی و … 
ارزش ها و باورها: رعایت ارزش ها و باورهایی که برای جامعه و بقای خانواده الزم و ضروری   
است. مالحظه احترام دیگران در استفاده از رسانه، عدم مراجعه به وبگاه های هرزه نگار، کنار گذاشتن رسانه 
هنگامی که کار واجب تری در میان است، استفاده نکردن از رسانه هنگام غذا خوردن و صحبت با دیگران، 

و … .

اخالق رسانه ایدرس22

زمان: دو ساعت
موضوع: اخالق رسانه ای

انتظارات عملکردی
 برای مدیریت مصرف بهینه از رسانه  ها، اصول و قواعدی برای خود وضع  کنند؛

 بی اخالقی های رسانه ای را تشخیص  دهند؛
 در نشر و بازنشر پیام و مصرف تولیدات رسانه ای، برخی معیارهای اخالق رسانه ای را رعایت  کنند؛

 در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت  کنند؛
 از زبان صحیح و دقیق برای ارائٔه افکار، نظرات و تصمیم های خود استفاده  کنند؛

 آداب گفت وگو های جمعی را رعایت  کنند؛
 با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش  کنند؛



199بخش دوم: طراحی واحدهای یادگیری 

 آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی، نقد 
و بررسی کنند.

از  نمونه ای  درسی،  کتاب  وسایل:  و  مواد 
نمایش  قابل  و …  متون  اخبار،  تصاویر،  فیلم ها، 
در کالس که در آنها برخی اصول اخالقی رعایت 

نشده است.
فرایند اجرا: ابتدا از دانش آموزان بخواهید 
متن صفحه 166 را مطالعه کنند، سپس اگر ایده 
یا نظری دارند آن را بیان نمایند. اغلب، وقتی از 
اخالق رسانه ای سخن به میان می آید ابتدا این معنا 
با صاحبان  به ذهن خطور می کند که روی سخن 
پیدایش  با  امروزه  اّما  است.  جمعی  رسانه های 
از جمله  ارتباطی  و فرصت های جدید  فّناوری ها 
مرحلٔه  وارد  رسانه ای  اخالق  تعاملی،  رسانه های 
به گونه ای که  از حیات خود شده است؛  تازه ای 
مخاطبان سابق اکنون خود، به مثابٔه تولیدکننده و 
نشردهندٔه پیام، همچون صاحبان رسانه های جمعی 
در حوزه های وسیع تری با موضوع رعایت اخالق 

رسانه ای مواجه هستند.
روی این نکته تأکید کنید که اخالق رسانه ای 
امری »درونی« و مرتبط با ارزش ها است؛ درونی 
بدین مفهوم که مجموعٔه قواعد و اصول اخالقی 
شود،  رعایت  رسانه ای  پیام  فرستندٔه  توسط  باید 

اعم از اینکه رسانه فردی باشد یا جمعی. 
 167 صفحه  جدول  دانش آموز  هر  سپس 
دیگر  با  را  خود  برداشت  و  کند  تکمیل  را 
دانش آموزان کالس در میان بگذارد. در صورت 
بین نظرات دالیل وجود آن تفاوت  وجود تفاوت 
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را به بحث بگذارید. شاید تصور شود که این گزاره های اخالقی را فقط رسانه های جمعی باید رعایت کنند. 
اما وقتی دانش آموزان جدول را با تأمل کامل کنند و هر یک از گزاره ها و پیامدهای عدم رعایت آن در کالس 
مورد بررسی قرار گیرد مشخص می شود که افراد نیز در تعامالت خود در شبکه های اجتماعی، اینترنت و… 

ملزم به رعایت اخالق رسانه ای هستند، رسانه های جمعی نیز همین طور.
رسانه،  حوزٔه  صاحب نظران  اکثر  اعتقاد  به 
قواعدی  و  اصول  تابع  چه  اگر  رسانه ای  اخالق 
کلی و جهان شمول است، اّما به سبب ریشه داشتن 
می تواند  جامعه،  هر  ارزش های  مجموعٔه  در  آن 
فرهنگی  و  جامعه  به  فرهنگ  و  جامعه  یک  از 
دیگر متفاوت باشد. از این رو تدوین اصول کلی 
اخالق رسانه ای در هر فرهنگ و جامعه، تعاریف 
بنابراین  دارد.  را  خود  خاص  محدوده های  و 
توجه  با  بخواهید  دانش آموزان  از  می توانید  شما 
به بعضی از صفات یا رفتارهای غیراخالقی مانند 
نگاه  توهین،  غیبت،  اتالف وقت،  دروغ،  تهمت، 
حرام، و… مصادیق آنها را در فضای رسانه ای نام 
ببرند. براین اساس دربارٔه مصادیق امر به معروف و 

نهی از منکر در فضای رسانه ای گفت وگو کنند.
در  معاشرت  برای   « یعنی  آخر  سؤال  روی 
و  اخالقی  قوانین  و  آداب  کدام  مجازی  فضای 

اجتماعی را باید رعایت کرد؟« تمرکز کنید. در درس گفته شد که امروزه این فضا زندگی دوم مخاطب است. 
برخی افراد که در ارتباط رودررو رفتار پسندیده ای دارند تصور می کنند چون فضا مجازی است می توانند 
در آن فضا به گونه ای دیگر عمل کنند؛ پس قواعد آن را باید دقیق بررسی کرد. به مثال های زیر توجه کنید:

 حریم خصوصی خودم را رعایت می کنم.
 حریم خصوصی خودم و خانواده ام را رعایت می کنم.

 رازهایم رو با دوستان مجازی )که خوب نمی شناسم( در میان نمی گذارم.
 عکس های خصوصی خودم و خانواده ام را روی پروفایلم نمی گذارم.

 و …
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دانش آموزان با پاسخگویی به دو سؤال زیر دربارٔه مفهوم حدیث امام علی )علیه السالم( در باب مسئولیت 
افراد در برابر کالم خویش، بررسی مجدد گزاره های جدول، گفت وگو کنند. 

 این حدیث کدام یک از گزاره های اخالقی جدول صفحٔه 167 را شامل می  شود؟
 رعایت کالم امام علی  در فضای رسانه ای چه مسئولیتی برای ما ایجاد می کند؟

اینکه  یا  ناآگاهی، در فضای مجازی مرتکب اعمال مجرمانه می شوند  از آنجا که اغلب افراد، از روی 
و  مجرمانه  محتوای  کلی  عناوین  در صفحٔه 170  می شوند،  مجرمانه  اعمال  مرتکب  آنها  مورد  در  دیگران 
مصادیقی از آنها تحت عنوان »بیشتر بدانید« آورده شده است. در صفحٔه 171 نیز چگونگی گزارش جرم به 

پلیس فتا نمایش داده شده است.



202

 فّعالیت در خانه
در بخش »فّعالیت در خانه« از دانش آموزان خواسته شده است برنامه هایی را که بهتر است پدر و مادرشان 
هم مهارت استفاده از آنها را بیاموزند، فهرست کنند و زمان هایی را به آموزش این برنامه ها اختصاص دهند.
استفاده  لحاظ  به  دانش آموزان چه  از  بسیاری  احتماالً  که  است  انتخاب شده  دلیل  این  به  فّعالیت  این 
از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی و چه به لحاظ سواد رسانه ای از اولیای خود توانمندترند و می توانند 

تاحدودی فاصلٔه نسلی و سوء تفاهم ها را با این روش کم کنند.

 لطیفه های رسانه ای
لطیفه های رسانه ای نیز متأثر از موضوع این فصل به مصرف رسانه ای پرداخته است. 

 عکس و مکث
»عکس و مکث« صفحه 171 به کارکرد بعضی از رسانه ها و بی اخالقی رسانه ای اختصاص دارد. از 

دانش آموزان بخواهید با دقت در تصویر پیام آن را از حیث اخالق رسانه ای بازگو کنند.
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پیوست ها

فضیلت های فکری فرد متفکّر
یکی از مباحث مهم در پرورش تفّکر، نقش تفکر در  سازندگی فردی است. از این رو یکی از انتظاراتی 
دانش آموز  به  که  این است  پیگیری می شود  همٔه دروس  در  و سواد رسانه ای«  »تفکر  برنامٔه درسی  در  که 
بیاموزیم که باید »در تحلیل و نقد محتوای رسانه ها و آرای دیگران از استقالل فکری و انصاف برخوردار 
باشد«. و اولین گام در این راه پرورش ویژگی های مناسب در اوست. بحث در مورد فضیلت های فکری را 

می توان به دو دسته تقسیم کرد:
دستٔه اول : فضیلت های انسانی و اخالقی به  طور کلی، مانند راستگویی، امانتداری، عدالت و …

آنها را  تفّکر در او ضروری است و ما  برای رشد  آنها در شخص  دستٔه دوم: فضیلت هایی که وجود 
»فضیلت های فرد متفکّر« می نامیم و در ادامه به آنها می پردازیم.

عشق به دانایی: نخستین فضیلت فرد تفکر و نیز مهم ترین آنها عشق به دانایی است. این فضیلت شامل 
خواست و اراده برای کسب علم و دانایی است. متفّکر کسی است که دوست دارد آنچه را باور دارد صادق 
و موجه باشد و با دالیل کافی تأیید شود. به عبارت دیگر او می خواهد حقیقت را بیابد و مستندات کافی برای 

درستی آن نیز داشته باشد. 
تواضع فکری: فرد متفّکر تواضع فکری دارد. الزمٔه اینکه فرد از نظر فکری متواضع باشد این است که 
فراتر از آنچه واقعاً می داند ادعایی نکند. تواضع فکری به معنای ضعیف و بزدل بودن نیست، بلکه به این معناست 
که فرد از گزافه گویی، خودنمایی، یا غرور فکری مصون  و از محدودیت های دانش و شناخت خود آگاه است.
شهامت فکری: فرد متفّکر شهامت فکری دارد. یعنی از مواجهه  با انگاره ها، باورها، یا دیدگاه هایی که 
نسبت به آنها عواطف منفِی قوی دارد و تاکنون هیچ گاه به طور جدی به آنها گوش نسپرده  ابایی ندارد. او 
درک می کند، که اندیشه های بسیاری وجود دارد هرچند کسانی آنها را خطرناک یا پوچ بدانند و از مواجهه 
یا باورهایی که ملکٔه ذهن ما شده اند کاذب یا  با آنها  بترسند وی درک می کند که بسیاری از نتیجه گیری ها 
مقاومت  دیگران  استدالل های  مقابل  در  دلیل  بدون  که  دارد  گمراه کننده اند. می داند کسی شهامت فکری 
نمی کند و خود نیز سخن را بدون اقامٔه برهان به دیگران تحمیل نمی کند و حتی این آمادگی را دارد که اشتباه 

یا انحراف خود را، اگر بر او معلوم شد، اصالح نماید.
همدلی فکری: همدلی فکری به این معناست که گاهی فرد خود را جای دیگری بگذارد تا او را واقعاً 
درک کند. همدلی فکری این نیست که کسی نظر دیگران را ساده لوحانه قبول کند بلکه به معنای این است که 
دیدگاه های مخالف را از مناظر متفاوت ولی همدالنه و خوش بینانه مورد بررسی قرار دهد تا بتواند دیدگاه ها 
و استدالل های دیگران را به درستی بفهمد و براساس مقدمه ها، انگاشته ها، و انگاره هایی غیر از مقدمه ها، 

انگاشته ها، و انگاره های خود استدالل کند.
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ـ اندیشی(: استقالل فکری یعنی اینکه یک شخص در اندیشیدن وتصمیم گرفتن  استقالل فکری)خودـ 
متکی به فکر و عقل خود باشد هرچند وابستگی های فکری گسترده ای هم به دیگران دارد. چنین شخصی 
درعین اینکه پیوسته از نظرات دیگران بهره می جوید برای ذهن خودش نیز ارزش و اهمیت قائل است. یعنی 
متفّکر و محققی مستقل و پویاست. او به خویشتن متعهد است که باورهای خود و نظرات دیگران را براساس 
باور کند، و  دلیل و شاهد تحلیل و ارزشگذاری کند؛ هرجا عقل حکم می کند بپرسد، هرجا حکم می کند 
هرجا عقل حکم می کند تأیید کند. او از قبول نظرات و آرای دیگران فقط بدان دلیل که دیگران می گویند 

خودداری می کند. 
انصاف و صداقت فکری:  انصاف و صداقت فکری یعنی درک این نکته که باید با اندیشیدِن خود 
صریح بود و با آن صادقانه برخورد کرد. داشتن صداقت فکری مستلزم آن است که فرد معیارهای فکری را 
برای خود و دیگران به صورت سازگار و یکسان به کار بگیرد. یعنی همان طور که از دیگران انتظار دارد که 
معیارهای فکری را با دقت و سختگیری رعایت کنند، خودش نیز به آنچه برای دیگران می پسندد عمل کند. 
متفّکر منصف و صادق کسی است که  هدف خود را نزدیک تر شدن به حقیقت قرار می دهد. او عیب جو 
نیست، حقیقت جوست. لذا باید مضامین را از جنبه های مختلف مورد توّجه قرار دهد و در بررسی یک 

دیدگاه هم به دنبال نکات مثبت و هم نکات منفی باشد.
پشتکار فکری: بسیاری از افراد در زندگی  به حقایق ارزشمندی دست می یابند اّما براساس آنها عمل 
نمی کنند، چون عمل کردن بر اساِس آن حقایق موجب می شود با دشواری ها، موانع و سرخوردگی هایی مواجه 
شوند. پشتکار فکری فضیلتی است که فرد برای رسیدن به آن نباید از دست و پنجه نرم کردن با ابهام ها و 

دشواری ها بگریزد و باید برای مواجهه با آنها وقت و انرژی بگذارد. 
شجاعت و احتیاط: دو فضیلت شجاعت و احتیاط فرد را قادر می سازند که راه خود را در میان تهدیدها 
بیابد و گاه با آنها رودر رو  شود، و گاهی نیز از آنها فاصله بگیرد. شجاعت و احتیاط هر دو ممکن است به افراط 
یا تفریط کشیده شوند. رذایل مرتبط با شجاعت، از یکسو بزدلی و از سوی دیگر بی باکی را شامل می شوند. 
رذیلت های مرتبط با احتیاط هم عبارت از بی احتیاطی از یکسو و وسواس و دلواپسی از سوی دیگر است. 
شجاعت یک فضیلت است مشروط بر آنکه با انگیزه هایی چون عدالت، شفقت، کرم و بزرگواری مالزم باشد. 

احتیاط هم به معنای ترس های بجا در زمان های مناسب، به دالیل درست و به میزان متناسب است. 
سخاوت  فکری: سخاوت فکری بر حیات ذهن تأثیر عمیق دارد. همان طور که ممکن است فردی در 
زندگی مادی خود سخاوتمند و یا برعکس یا حریص و خسیس باشد. در حیات فکری اش هم می تواند چنین 
باشد. تبادل نظر، گفت وگو، حل مسائل فکری دیگران و از این قبیل همه نشانٔه سخاوت فکری است. بدون 

مباحثه و گفت وگو با دیگران، اندیشه ها نه ظاهر می شوند و نه عمق می یابند.
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