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هاى تبلیغاتى ترين دستگا،ام، دستگاهى است كه حساسدستگا، راديو تلويزيون چنانکه من كراراً گفته»

كنند  و آن طورى كه به راديو كه هم از طريق بصر و هم از طريق سمع از آن مردم استفاد، مى هر كشورى است

  1٨٥، ص: 11امام، ج  یفهؤاح « كننده نمىكنند مردم، به هیچ دستگاهى آن طور توجّه مىو تلويزيون توجّ

 آموزسخنی با دانش
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فَبَشِّرْ  ی اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْريوَ الَّذينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَ

الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذينَ هَداهُمُ اللَّهُ    1٤ؤ عِبادِ

  1٦ؤ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ

  1٦و  1٤، آيات زمرؤسورة  

 يسيو ها و ديگر معبودهاى طغیانگر دورى گزيد، و بيه امّا كسانى كه از پرستش بت

آنيان كيه بيراى     د، بيه بنيدگان مين،    اند آنان را مژد، باد! پس بشيارت خدا بازگشته

  كننيد یو بيتيرينِ آن را پیيروى مي    سپارندیدستیابى به حقیقت، به سخن گوش م

 .خردمندان اندنانيكه خدا آنان را را، نمود، است و ا اندنانيا

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=17
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=17
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=18
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=18
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=18
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هر كتابی ارزش يکبار خواندن »اند كه ، نقل كرد،مورخ و نويسند، معروف ايرانیاز ،ول ابوالفضل بیيقی، 

حاال اگر ما بدون توجه به عنصر زمان اين سخن را بپذيريم و سرمشق خود ،رار دهیم چه خواهد شد؟ «  را دارد

ها و آوار اطالعات و پیام فکير كنیيد! شيايد در    هاي ارتباطات و اطالعات، وفور رسانههايی چون، فناوريبه پديد،

اطالعات و رسانه، هر كتابی ارزش يکبار خواندن داشت، اما در عصر وفيور باييد بيا د،يت و     دوران ضیق و كمبود 

 توجه به اعتبار و كیفیت، و بنا به نیاز و ضرورت دست به انتخاب بزنیم  

هاي ذهنی، مجيز شدن به تفکير غربيالی بيه    ابزار و وسیلة اين گزينش، به ويژ، در حوزة پیام و خوراک

شنويد را جذب بینید و میخوانید، میها میست  در تفکر اسفنجی شما هرآنچه از انواع پیامجاي تفکر اسفنجی ا

هرچه پيیش آييد خيوش    »آموزد كه ميارتی كه به ما می اي از تفکر نقادانه است،استعار،كنید، تفکر غربالی می

، به خود د،یق به عنوان انسانی پس بد نیستنگويیم و هر اطالعات و پیامی را به درون ذهنمان را، ندهیم  « آيد

بيه سيواد    اي دوروبير ميا چگونيه اسيت و چيرا     امروز وضعیت فضاي رسانه متا دريابی مان نگاهی بیندازيمو اطراف

 اي نیاز داريم رسانه

هير جيايی كيه     و اداري خانواد،، فضياي آموزشيی،   گرم محیط تا تنيايی لحظات از ما زندگی در رسانه

هياي  هاي راديويی و تلويزيونی، پايگا،ها، مجلّات، شبکهاست  اگر به تعداد روزنامه كرد، فوذن بتوانید تصوّر كنید،

هيا و در پيی   هاي اجتماعی در فضاي مجازي و     نگا، كنید به گستردگی، ،درت و اهمّیت رسانهاينترنتی، شبکه

 بريد  اي پی میآن سواد رسانه

شايد امروز، ديگر چنین پرسشی جياي طيرح نداشيته    « ی كرد؟ها زندگتوان بدون رسانهآيا امروز، می»

آموزان يا افراد ديگر ضروري اي براي دانشآيا يادگیري مديريت مصرف رسانه»هايی مانند باشد، امّا ،طعاً پرسش

اي برخوردار شيد، اسيت    العاد،از اهمیت فوق« كنند؟ اي مديريتفضاي رسانه در را خودشان است؟ آيا آنيا بايد

هياي  سيوادي سوادي ،رن جديد بيا بيی  دگرگون شد، است  بی سواد مفيوم اطّالعات عصر ايد كه درحتماً شنید،

 چنيدان  نيه  زمانی ناپذيرتري به همرا، دارد  درادوار گذشته، تفاوت بسیار و البتّه آثار و ضررهاي بیشتر و جبران

 سيوادي، بيی  و سيواد  براي تعريف اين  نداشتو حساب كردن  خواندن، نوشتن ،درت كه بود كسی سوادبی دور،

   بود معتبر درپیپی هايهزار، براي بلکه و ها،رن

 فيوق  سرعتی با فناوري و دانش كه هستیم دورانی شيروند اين ، ما و گرفته شتاب ما دوران تغییرات در

نيادهياي    باشيد  عصير  يين ا هياي دگرگونی از جمله سواد، تغییر تعريف كه است لذا طبیعی  كندمی تغییر تصوّر

داننيد و بير آنييا نيام سيواد      هاي جديدي را براي زيستن در هزارة كنونی ضروري میها و ميارتمختلفی، دانش

 توان به اين موارد اشار، كرد:اند كه از آن جمله مینياد،

 تلفن همرا،، سيواد  سوادانتقادي،  اي، سواد بيداشتی، سوادسواد عاطفی، سواد ارتباطی، سواد مالی، سواد رايانه»

 «بصري و       حقو،ی، سواد يا فرزندپروري، سواد 1پرورشوفرهنگی، سواد آموزش پژوهش، سواد

هياي  هيا از پیيام  اند رد پاي ااحبان رسيانه پیشرفته توانستهفوق  هاياستفاد، از فناوريها با رسانهامروز، 
                                                           
1 . Parenting 
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اينيد كيه   اي ميی گري فريبند،ها را با چنان جلو،ه پیاماي حذف كنند  همچنین به كم  ابزارهاي پیشرفترسانه

د  بلکيه  نیستنها بخشی از دنیاي ما رسانه كنند  امروز،آنان را در نظر مخاطب به شدت باورپذير و خواستنی می

هيايیم ييا   ميا مالي  رسيانه   » پرسیمتا جايی كه گاهی از خود می  ها شد، استزندگی ما بخشی از دنیاي رسانه

ها در خدمت دين و دنیياي ميا هسيتند ييا ميا در      رسانه»يا شايد بيتر باشد از خود بپرسیم « ها مال  ما؟!رسانه

 «ها؟!خدمت منافع مالکان رسانه

 جدييد،  ،درت و ا،تدار گیرد می را زور و ا،تدار جاي ترغیب، و ا،ناع ديروز، از بیشتر روز هر ما، دوران در

كوشد با تربیت اي میرسانه، ابزار اين ،درت مدرن است  سواد رسانه  است ترغیب و ا،ناع براي بیشتر، توانايی در

 هيا هاي فريبند، پاسخ دهد و از رازهاي پنيان رسانهاحنة اين جلو، به كنجکاوي او دربارة پشت مخاطب فعال،

  پرد، بردارد  

 

 اي اهميت پيدا كرد؟از چه وقت سواد رسانه

                                                                                

نظر كانادايی هربرت مارشيال مي  لوهيان در سيال     اي نخستین بار توسط ااحبعبارت سواد رسانه در جهان:

تير  را هنگامی ابداع و مطرح كرد كه از ي  نظريية بسيیار مييم   « ايسواد رسانه»استفاد، شد  او ااطالح  1٨٨٥

اي م  لوهان نامید  ااطالح سواد رسانه« دهکد، جيانی»كرد كه آن را اي را ترسیم میآيند، گفت وسخن می

كه آيندة ارتباطيات را،  آمد، و ،بل از آن هنگامی او 1٨٨٤در اواخر چند پاراگراف طوالنی و مشيور نوشته سال 

كرد، است كه برخی از یدي اشار،كرد، به هشت نکته كلهاي پنجا، سال بعد آن زمان را توایف میدور و رسانه

 اي است تر از سواد رسانهمراتب ميمها بهآن

رسد و ي  سیسيتم مركيزي عصيبی اهيالی كير، زميین را همچيون        فرامی« الکترونی  فراگیر»عصر-1

 پوششی در بر خواهد گرفت؛

ع خواهيد  جايی آنی و مداوم اطالعات در تمامی كر، زمین، پدييد، جييش اطالعيات بيه و،يو     با جابه-2

 ؛پیوست

ها در ي  ،بیلة جيانی يا ي  دهکد، تر خواهد شد؛ گويی انسانروز كوچ آنگا،، جيان بزرگ روز به-١

جايی اطالعات باعث خواهد شد در تمامی كر، زمین و خانواد، بزرگ كنند  سپس جابهبزرگ زندگی می

 هاي يکسان و واحدي به وجود آيد؛ بشري آگاهی

 د، جيانی، بیشتر حالت میان فردي خواهد داشت؛ارتباطات در دهک-٤

 هايی با عملکردهاي متقابل جمعی تبديل خواهند شد؛وار، به انسانهاي پراكند، و تود،انسان-٥

 سرعت و توسعة اطالعات، از ،درت ا،تدارهاي سیاسی خواهد كاست؛-٨

 پذيرتر خواهد شد؛ ها ممکنانسان نظارت بر رفتار-٤

« ايسواد رسانه»ت اطالعاتی شکل خواهد گرفت و انسان براي مواجيه با آن نیازمند انبوهی از فضوال-٦

  2٩: 1١٨٥خواهد شد  ؤمحسنیان راد، 

بلکيه  »سواد كسانی نیستند كه خواندن و نوشيتن را نداننيد   هاي بیاو معتقد بود در آيندة پیش رو آدم

توسيط  « ايسيواد رسيانه  »پيیش از طيرح اايطالح    البتيه  «  انيد اي را نیاموختيه كسانی هستند كه سواد رسيانه 
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 و یيويس لِ ريمونيد  فراني   توسيط با درک لزوم آموزش تفکر انتقادي اين مقوله توسط  1٨١١لوهان، از سال م 

در بريتانیيا    «انتقادي آگاهی آموزش: زندگی محیط و فرهنگ» نام با كتابیبا نگارش   تامپسون دنیس شاگردش

 روسيیه  فرهنگ وزارت توسط ،هادربارة رسانه آموزشنیز  1960 ةده اوايل و 1950 ةده اواخر مطرح شد، بود 

 طيور  بيه  يونسيکو  الملليی  بین سازمان آغاز شد  پترزبورگ و مسکو مانند شيرهايی آموزشی مراكزمدارس و   در

 در كيرد  الشتي  و گمارد تهمّها رسانه پیرامون شناخت یهايآموزش از پشتیبانی به بعد به 1960 سال از الفعّ

  بگذارد اجرا به را جيانی ايبرنامه زمینه اين

میالدي موضيوع سيواد   1٨٤٩لوهان، از دهة توسط م  و اهمیت آن ايسواد رسانه ااطالحبعد از طرح 

اي از تاريخچية آميوزش   چکیيد، اي مورد توجه برخی كشورهاي اروپايی و امريکاي التین هم ،رار گرفيت   رسانه

 كنید مالحظه می 1-1جدول شمار، جيان را  اي درسواد رسانه

 

 اي در جهان: چكيدة تاريخچة آموزش سواد رسانه6-6جدول شماره 

 اياقدامات در زمينة سواد رسانه سال

6311 
 ابعاد گسترش :رسانه درک» نام با خود كتاب در بار نخستین لوهان م  مارشالهربرت 

  برد كار به را« ايسواد رسانه»ة واژ «انسان وجودي

6391 

 

 اي در آمريکاي التین، ايتالیا و اسپانیا توجّه شد به سواد رسانه

 سيال  در نخسيت  را ايرسانه آموزش فنالنداي در فنالند و دانمارک؛ آموزش سواد رسانه

 چنيد  هر كرد ارائه اهدبیرستان در 1977 سال و مقدماتیة دور آموزش ةبرنام در 1970

 پديد كشور اين در 1990ةده تا شناسیممی امروز ما كه گونه آن ايرسانهسواد  آموزش

  يافت ظيور 1970 ةده در دانمارک در ايرسانه سواد آموزش .نیامد

 اي در كانادا تشکیل شد انجمن سواد رسانه 6391

 . يافت ظيور 1980 ةده در سوئد در ايرسانهسواد  آموزش 6311دهة

6312 
 كه بیانیه اين  كرد آماد، ايرسانه سواد آموزش مورد در ايهبیانی 1982 سال در يونسکو

 كه بود ايرسانه سواد پیرامون سازمان اين اجالسة نتیج رسید امضاء به كشور 19 توسط

  شودمی شناخته« گِرانوالد»ة بیانی نام با اكنون

 اي در آفريقاي جنوبی آغاز شد آموزش سواد رسانه 6331

  شد ژاپن وارد آموزش اين موضوع ايرسانه سواد كتاب ةترجم از پس 1992 سال از 6332

 ةدهااا

1990 

 سيال  تيا  كيودک  مييد  از ايرسيانه  سواد آموزش بعد به 1990 ةده ةمیان ازدر استرالیا 

 شد اجباري تحصیل دوازدهم

6331 
 «ديجیتال دنیاي در ايرسانه سواد»نام به كتابیاي در امريکا با چا( آموزش سواد رسانه

 آغاز شد 

 .شد تدوين1997 سال درآفريقاي جنوبی  ايسواد رسانه آموزش ةبرنام 6339

 آموزش براي يابرنامهژاپن  تلويزيونی و راديويی هايسازمان ملی انجمن 1999 سال در 6333
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 اياقدامات در زمينة سواد رسانه سال

 بيراي  را نظامی، ايرسانه سواد ةدربار تحقیقات شوراي و تولید كودكان به ايرسانه سواد

 .كرد تدوين مفيوم اين دنكر عملیاتی

 اي در هلند شروع شد آموزش سواد رسانه 2111

 

اي در كشورهاي ديگري همچون اطريش، هند، ايتالیا، سيوئیس،  از آن پس تا كنون آموزش سواد رسانه

هم اكنون در نظام آموزشی بسيیاري از كشيورها همچيون كانيادا، ژاپين،      يونان و     نیز  مورد توجه ،رار گرفت  

ي  واحد درسی در مقاطع مختلف تحصیلی « ايسواد رسانه»آمريکا، آلمان، انگلستان، اسپانیا و افريقاي جنوبی 

  رود به شمار می

 

در كشور ما نیز از اواسط دهية هشيتاد شمسيی     اي در ايران:چكيدة تاريخچة آموزش سواد رسانه

و  اتحوزة علوم ارتباطو دانشجويان كرد و استادان هاي دانشگاهی باز اي جاي خود را در میان كتابسواد رسانه

اي بير  و رسانه یمقاالت متعدّدي را ترجمه و تألیف كردند  تأكید نخبگان دانشگاه ها ونامهها، پايان، كتابرسانه

هيا و  انديشيی هاي اخیير هيم  سال شد تا دربه اين  منجر ،اي به ا،شار مختلف جامعهضرورت آموزش سواد رسانه

شييرهاي كشيور برگيزار شيود      سيراها و ميدارس كيالن   اي در فرهنيگ هاي زيادي با موضوع سواد رسانههمايش

ها عمدتاً ،شر فرهنگی و اولیا و مربیان مدارس بودند  همچنین در برخيی از ميدارس نیيز    مخاطبان اين همايش

براسياس  « ايسيواد رسيانه  »، برنامه با اين موضوع برگزار شد، است؛ امّا در نظام آموزش عميومی هاي فوقكالس

در 1١٨1هاي تربیت و يادگیري، از سال اهداف و رويکردهاي اسناد تحولی نظام آموزش و پرورش و برنامة حوز،

در برنامة درسی تفکّير و سيب  زنيدگی پايية هفيتم، سيال       1١٨2برنامة درسی تفکّر و پژوهش پاية ششم، سال 

در برنامية  1١٨٤و مطالعيات اجتمياعی پايية هشيتم، در سيال       هاي درسی تفکّر و سب  زندگیدر برنامه 1١٨١

درسی زبان انگلیسی پاية نيم، به طور مستقیم و غیرمستقیم، با رعايت نظام معیار و مصالح ملی و شرايط بيومی  

با برنامية  به استناد مصوبة شوراي عالی آموزش و پرورش، « ايآموزش سواد رسانه» 1١٨٥پیگیري شد  از سال 

طور رسيمی وارد  ، بههاكلیة رشته ورة دوم متوسطه، درد« ايتفکّر و سواد رسانه»تحت عنوان صاای درسی اخت

 شد كشور نظام آموزشی 

 است؟ از گذشته تر اي مهمسواد رسانهامروزه چرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

در عصر اطّالعات،  ورود به عصر اطاّلعات: -۱

ها نقيش ميميی در دسترسيی و انتقيال اطّالعيات      رسانه

جييان جدييد مثيل دهکيدة كيوچکی شيد، كيه         دارند 

شناسييند و از ريييز و درشييت سيياكنانش همييديگر را مييی

: 1١٨٤پنيا،،  ؤحسيینی و حيق   اتّفا،ات مختلف با خبرند

21   

ما با حجيم انبيوهی از اطالعيات درسيت و غليط      

مواجه هستیم كه براي تمیز آنييا از هيم نیازمنيد سيواد     

ييا   (Fear Of Missing Out)فومو   اي هستیم رسانه

ترس از دست دادن در اين عصر به شکل  ترس از دست 

هياي مييم ييا جيذاب نميود پیيدا       دادن اطالعات و پیام

 كند می
 

اي در ابزارهياي بسيیار پیشيرفته    فناوري جنگ نرم:-2

ها ،رار داد، كه فرايندها را پیچید، و در عین اختیار رسانه

 كنند  تر میحال متنوع

شمن نه با تو( و تان  كيه بيا   در جنگ نرم، د

زند و هدف او اي دست به حمله میهاي رسانهابزار و پیام

هيا  نه تسلّط بر خاک و جان، بلکه سلطه بير ذهين انسيان   

 . 21: 1١٨٤پنا،، ؤ حسینی و حقاست
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ها و نامحدود رسانه قدرت دیدگاهتوان به سه دیدگاه اشاره کرد. دیدگاه اول، مخاطب می برانه در حوزه تأثیر رس

قدرت مشروط » و دیدگاه سوم که دیدگاه  فعال طبمخا و هامحدود رسانه قدرت دیدگاه دیدگاه دوم،است.  منفعل اطبمخ

 است.« هارسانه

بينانه نسبت باه  گسترش ديد واقع-4

هيا در عيین توجّيه بيه     بینانه به رسانهنگا، وا،ع ها:رسانه

نکيات مثبيت هير رسييانه، آثيار منفيی آن را نیيز در نظيير       

 كنيد هيا منصيفانه ،ضياوت ميی    دربيارة رسيانه  گیرد و می

  21: 1١٨٤پنا،، ؤحسینی و حق
                                                                             

 

حجييم و تنييوع بيياالي اي: اشاابار رسااانه-۳

ايم توانيايی  اي كه در معرض آن ،رار گرفتههاي رسانهپیام

ها پیوسته در از ما گرفته است  پیامتحلیل و تفسیر آنيا را 

اي هاي رسانهشوند  ما از پیامهر جا و به هر كسی ارائه می

     21: 1١٨٤پنا،، ؤحسینی و حق ايماشباع شد،
هاي مييم در میيان   اي پیامدر اين اشباع رسانه 

ارزش، ارزش وا،عی خيود را از  هاي بیحجم انبوهی از پیام

هيا بيه عيدم تمركيز و      پیيام  دهند  حجيم انبيو،  دست می

انجاميد  و ييادگیري عمیيق    شدن اطالعيات ميی   سطحی 

                         افتد اتفاق نمی

 

عمااومی  دادن تاادريجی فرهنااگاز دساات -1

كشورهاي تولید كنندة فناوري، فرهنگ خيود را    :جوامع

اي بييه اي از تولیييدات رسييانههمييرا، بييا حجييم گسييترد، 

كننيد  تيا جيايی كيه     كنند، منتقل ميی كشورهاي مصرف

كننييد، بييه سييمت فرهنييگ فرهنييگ كشييورهاي مصييرف

جيايی  كننيد و جابيه  كشورهاي تولیدكنند، سوق پیدا می

 گیرد ی اورت میفرهنگ

 

ـــوههههام -۶ ـــم ا ب ـــا حج ا  مواجههــه ب ههــ
يدئولوژيك اي با هدف  هاي رسانهاگر چه بخشی از پیام: ا

شوند اما اساساً اثرگذاري ايدئولوژي  بر مخاطب تولید می

اي عاري از تفکرات ايدئولوژي  نیست؛ ميا  م رسانههیج پیا

هاي ايدئولوژي  ميواجيیم  هر روز، با حجم انبوهی از پیام

كه هر ي  از سازندگان پیام، آنييا را بير مبنياي تفکيرات     

خود تولید كرد، و با انواع ابزارهاي فناورانه و فنيون ماننيد   

 آرايد هاي ويژة تصويري و اوتی میجلو،
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. در این دیدگاه، گیرندها قرار میحت تأثیر رسانهتآسانی بهو مستقیم طور مردم به ،معتقدند دیدگاه اولصاحبان  

ای نداشته، سهمی در های رسانهمخاطب منفعل از خود اختیاری در مقابل پیاممخاطب، منفعل و اثرپذیر است. به بیان دیگر، 

از  .پذیردو از آن تأثیر میاست ای گشوده ش خود را به روی هر پیام و رسانهندارد و آغودر ذهن خود گیری پیام شکل

رسانه، اثری مستقیم  است که مبتنی بر آن، «گلوله جادویی یا تزریقی» ةهای مطرح مبتنی بر این رویکرد نظریجمله نظریه

 . پذیردرا می آن دارد و مخاطب در مقابل پیام آن خلع سالح است؛ از این رو خواسته یا ناخواسته 

 
 منفعل ، نظریه تزریقی ، مخاطب 1تصویر شماره  

 

آنها بسیار محدود و ناچیز  ثیراتأد و تنندار ثیر چندانیأت طبانها بر مخاصوال رسانها، دوم معتقدنددیدگاه صاحبان 

چگونگی استفاده و دهد و در خصوص ای از خود واکنش نشان میهای رسانهدر این دیدگاه،  مخاطب در مقابل پیام ..است

های منفعل رسانه به مفسر فعّال پیام ةکنند، مخاطب از دریافتاین دیدگاهبر پایه گیرد. می ها تصمیمانهاستفاده از رس

 گیرندة اصلی مخاطب است.می شود و تصمیم ای تبدیلرسانه
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 ، ویژگیهای مخاطب فعال 2تصویر شماره 

 

رسانه و با در نظر گرفتن تأثیرات متقابل ، قبل دو دیدگاه در مقابل ،هادیدگاه قدرت مشروط رسانهصاحبان  

اراده و صرفاَ پذیرنده باشد و نه چنان ها قائلند که مخاطب در برابر آن بیمخاطبف نه آنچنان قدرتی بال منازع برای رسانه

ثیری نداشته کننده و پردازنده است که رسانه بر او هیچ تأگیرند که آنچنان گزینشگر، انتخابقدرتی برای مخاطب در نظر می

کند و براساس ای را گزینش میهای رسانهبلکه این گروه معتقدند مخاطب دارای قدرت انتخاب رسانه است و پیام باشد.

زند اما رسانه نیز با شناخت مخاطبان و با استفاده از ابزارهای های خود دست به انتخاب میاعتقادات، باورها و تجربه

و  چقدر است وسایل این باید دید حدود اثربخشی خاطبان مختلف اثرگذاری متفاوت دارد.قدرتمند و فنون گوناگون بر م

 .است تقویت یابد یا قابلمی محدودیت تأثیرات این محیطی در چه

 : سه دیدگاه تأثیر رسانه بر مخاطب1-2جدول شماره 

ها گاهديد

نسبت به 

 رسانه

رويكرد نسبت 

 به آينده
 كاربري و استفاده ياستس نگاه به مخاطب

رويكرد نسبت 

 به مخاطب

قاااااادرت 

محااااادود 

 هارسانه

 خیالیخوش
فعال ؤ،درتمند و 

 گر انتخاب
 نامحدوداستفاد، 

 آزاد كامالً 

 ؤبدون فیلترينگ 
 رها كردن

قاااااادرت 

نامحاااادود 

 هارسانه

 هراسیرسانه ؤكامالً پذيرند،  منفعل ترس و نگرانی
ممنوع    كامالً 

  ؤفیلترينگ شديد
 ،رنطینه كردن

قاااااادرت 

مشاااارو  
 ريزيبرنامه

 ؤانتخابگر  است فعّال

،درت رسانه را  اما

توانمندسازي    

سواد آموزش ؤ

 محدود و مشروط

 ؤفیلترينگ منطقی 
 واكسینه كردن
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 اي رسانه گیرد  ناديد، نمی هارسانه

 

 

 
 ه بر مخاطب: سه دیدگاه تأثیر رسان1-1شماره  نمودار

،يدرت  رويکيرد  ديدگا، سوم يعنی اي براساس برنامة درسی تفکّر و سواد رسانهبا توجه به آنچه گذشت، 

 ريزي شد، است  برنامه هامشروط رسانه

 

 آموزان را باسواد كنيم؟       چگونه با سواد شويم و دانش

انندگی، شينا و فوتبيال گذرانيدن    هايی مثل رشود! براي يادگیري ميارتكس ي  شبه با سواد نمیهیچ

خواهد شنا يياد بگیيرد باييد اوّل در    مراحلی الزم است كه بايد يکی پس از ديگري انجام شود  مثالً كسی كه می

گیري و دست و پا زدن در عمق كم را تمرين كند، شايد هم بعضی خشکی ااول شنا را بیاموزد؛ بعد از آن نفس

رت كنی توي ،سمت عمیق اسيتخر تيا دو سيه ،لي  آب بخيورد و جيدي بيودن        ها الزم باشد تا شناگر را پو،ت

اي و داراي درجات گوناگون است كه براي اي هم ي  ميارت چند مرحلهيادگیري شنا دستش بیايد! سواد رسانه

يا در مثال رانندگی، دستیابی بيه  كسب آن بايد مرحله به مرحله پیش رفت و گرنه خطر غرق شدن وجود دارد! 

ي  نیز اي سواد رسانهطلبد  شود بلکه تکرار و تمرين بسیار میرت ارفاً با آموزش اولیة رانندگی كسب نمیميا

آييد، بلکيه نیازمنيد تميرين و     كارگا، آموزشی به دست نمیدور، يا شبه و باخواندن ي  كتاب يا شركت در ي  

 اي است   پیمودن پله به پله مراحل كسب سواد رسانه

 

انجام « محورمسئله» دورة دوم متوسطهاي انتخاب و سازماندهی محتواي برنامة درسی تفکّر و سواد رسانه

 گرفته است  

 

ر هاي تأثير رسانه بديدگاه

 مخاطب

ديدگاه قدرت محدود 

 رسانه

ديدگاه  قدرت مشرو  

 رسانه

ديدگاه قدرت نامحدود 

 رسانه
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 چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا: 6-2شماره  نمودار

 محورِ محتواانتخاب مسئله-6

اي برخيوردار اسيت    اي مانند همة موضوعات آموزشی ديگر از حیطة گسيترد، سانهموضوع تفکّر و سواد ر

در هفته  ها براي درسی با دو ساعت زمان آموزشها و نگرشبدييی است آموزش چنین حجمی از دانش، ميارت

 تيرين نیازهيا ييا هميان مسيائل فيرد و      پذير نیست  لذا ضروري است براساس ميمدر ي  سال تحصیلی امکان و

ترين نیازها و مسيائل فيرد و جامعيه از طرييق تحلیيل اسيناد تحيولی        جامعه دست به انتخاب زد  شناسايی ميم

نظيرانِ  نفير از اياحب   1٩آموزش و پرورش شامل سند تحول بنیادين و برنامة درسی ملی، مصاحبه با  بیش از 

آموزان گرو، سينی  نفر از دانش ١٦٨ بنام حوزة علوم ارتباطات و علوم تربیتی، و نظرسنجی مکتوب/ پیمايشی از

آذربايجان شر،ی، اافيان، البرز، شير تيران،  در شش استان 1١٨٤معادل پاية دهم و يازدهم در بيمن و اسفند 

دار هاي تيران و هرمزگان انجيام شيد  براسياس اّطالعيات حاايل از ايين نیازسينجی مسيائل اولوييت         شيرستان

 شناسايی شد  

هفتيه    2٦ساعت آموزشیؤ ٥٨ر طراحی و تدوين كتاب بر كسب حداكثر توانمندي در از آنجا كه تأكید د

بود، كمترين میزان مفاهیم با بیشترين تمرين كسب ميارت و نگرش در انتخاب محتوا در نظر گرفتيه شيد  بيه    

 است  « ايآموزش سواد رسانه»و بیشتر « ايدربارة سواد رسانه»سخن ديگر، محتواي كتاب، كمتر 

 

 محورِ محتواسازماندهی مسئله-2

محور سيازماندهی  به شیوة مسئله« هاي مفثّرمو،عیت»دار، محتوا در ،الب پس از انتخاب مسائل اولويت 

گیرند تا بيا  مسئله ،رار میآموزان در ي  مو،عیت حلشد  لذا در بیشتر دروس كتاب، ،بل از ارائة مفيوم، دانش

اي را تميرين  هاي سواد رسيانه ها و نگرشسی از آن نائل آيند و ميارتكشف و بازكشف موضوع به درک و احسا

، آموز و گرفتن پاسخ از اوايجاد مسئله در ذهن دانش به بیان ديگر باشود  كنند  سپس دانش مورد نظر ارائه می

ر كتاب عبارت هاي مفثّر طراّحی شد، دنمونة مو،عیت شود آموزان تبیین میگیري از نظرات دانشموضوع با بير،

 است از:

 هاي مفثر در دروس كتاب: نمونه مو،عیت1-١جدول شمار، 

 دروس موقعيت مؤثر

 بانی خبردروس ميندسان پیام و درواز، گرهاي فرضی يک ارتبا قرار گرفتن در موقعيت

 انتخاب و سازماندهی محتوا

طراحی و آموزش دروس با روش ايجاد مسئله -2

  او آموز و گرفتن پاسخ ازدر ذهن دانش

ازهاي ترين مسائل و نیشناسايی و انتخاب ميم -1

آموز و جامعهدانش  
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گيري در آن )توليدكننده يا فرستندة پيام( و تصميم

 موقعيت

 درس بازيگردانان بزرگ ديتحليل، نقد و مقايسة مطالعات مور

 1درس فنون ا،ناع  تدريس اعضاي تيم به يكديگر

 2درس فنون ا،ناع  ساوروش جيگ

هاي درس درس مخاطب فعال يا منفعل و يا يکی از فعالیت اجرا به شيوة محاكم قضايی

 هر چیز كه در جستن آنی، آنی

و درس بازي زندگی  2و  1اي ه سواد رسانهدرس پنجگان اي استفاده از جداول ارزيابی توليدات رسانه

 است 

ها درس مخاطب فعال يا منفعل، درس من از رسانه استفاده از جداول خودارزيابی

 كنم هوشمندانه استفاد، می

 طرف نیستند درس پیام همبرگري و درس تصاوير بی استخراج مفهوم از مثال

 تکالیف در خانه هاي( توليد پيامهاي )پروژهانجام و ارائة طرح

اي با هاي رسانهمشاهده محيط و يافتن و ارائة پيام

 موضوعات يا فنون مشخص 

توانیم و درس هر چیز كه در جستن آنی، درس ما هم می

 آنی

 توانیمدرس ما هم می برگزاري مسابقه 

 

داد، شيد،  هر ي  از موارد نامبرد،، در تبیین طرّاحی آموزشی دروس در بخش دوم ايين كتياب شيرح    

  است 

                           

 

دتولي  

 تفّكر نّقادانه

 تحليل

 دسترسي
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اي چيييارچوبی جييييت  سيييواد رسيييانه »

دسترسی، تحلیل، ارزيابی و تولید پیام بيه اشيکال   

«  كنيد ترنيت را فيراهم ميی   مختلف از چا( تيا اين 

  1٥: 2٩٩٥ؤتامن، 

 

   1-١ نمودارؤ توان در چيار سطح ارائه كرداين موارد را می

در هفتيه، در يي  پايية     اي ؤدو سياعت آموزشيی  با توجّه به محدوديت زمانی درس تفکر و سواد رسانه

دسترسی از پايية ششيم    هر چيار سطح مقدور نیست  از سوي ديگر سطحآموزش تحصیلی ، امکان پرداختن به 

طيور خودآميوز در پيی ييادگیري آن     آميوزان نیيز بيه   دبستان در درس كار و فناوري پیگیري شد، است و دانش

اي جايگاهی هاي فنی و حرفهاي در دورة آموزش عمومی، به جز در رشتههستند  سطح تولید نیز به شکل حرفه

 ة دوم متوسطه بر دو سطح تحلیل و نقادي تمركز دارد اي دورندارد  لذا برنامة درسی تفکر و سواد رسانه

 

 

 

 

 

 

 

كارگیري فنون ارائه شد، در كتاب و با اسيتفاد، از  در حد بهفقط « توانايی تولید پیام»شايان ذكر است 

 باشد  آموز مدنظر میهاي در دسترس دانشرسانه

 

كتاب براساس مطالعات انجام شد، و تأكید بر تفکر در عنوان درس، دو ايدة كلیدي در نظر گرفته  در تدوين

 شد، است  

 ايسفاالت پنجگانة سواد رسانه 

 ايرژيم مصرف رسانه 

اي هاي انيواع تولیيدات رسيانه   اي، سفاالتی است كه در تحلیل پیاممنظور از سفاالت پنجگانة سواد رسانه

اي، پنج پرسش كلیدي را مانند  پنج رد  ي  مخاطب فعاّل و خلّاق، در مواجيه با هر پیام رسانهكاربرد جيانی دا

شود  ايين پينج   گیرد و با ي  نگا، د،یق و درک عمیق، با آن مواجه میگذرواژ، يا نگيبان در ورودي در نظر می

 اند از:سفال عبارت

 ف چه كسی اين پیام را تولید كرد، است؟ ؤفرستند، و مفل 

  ،چرا اين پیام فرستاد، شد، است؟ ؤهدف/ انگیز 

 اي: سطوح دستيابی سواد رسانه6-9نمودار شماره 

 

 اند از:اهدافی كه كتاب درسی براساس آن تدوين شد، عبارت

 توانايی نقد و بررسی هوشمندانة پیام •

  اي/ تعیین رژيم مصرف رسانههامندي از رسانهمديريت بير، •

 آموزهاي در دسترس دانشة رسانهتوانايی تولید مفثّر پیام بوسیل •
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 فنونی براي جلب توجّه مخاطب استفاد، شد، است؟ ؤ،الب/ چيارچوب  از چه 

 كنند؟ ؤمخاطبان/ گیرند، چطور افراد مختلف اين پیام را متفاوت درک می 

 ؤمحتوا/ پیام  ها و نظرياتی در اين پیام ارائه شد، يا از آن حذف شد، است؟چه سب  زندگی، ارزش 

 

هياي كتياب از آنييا    شوند كه در تيدوين فصيل  البته هر ي  از اين سفاالت كلیدي با سفاالت ديگري پیگیري می

آموز تاحدودي توانيايی نقيد و   است  پس از اينکه دانش« ايرژيم مصرف رسانه»بير، گرفته شد، است  ايدة كلیدي ديگر 

 اي خود نیز از انتظارت كتاب است گیري براي مصرف رسانهتخاب و تصمیماي را كسب كرد، انهاي رسانهبررسی پیام

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي كلیدي انتخياب  هاي اساسی براساس ايد،كنید مفاهیم و ميارتهمانطور كه در تصوير مشاهد، می

 اند از:هاي اساسی كتاب عبارتشوند  بر اساس دو ايدة كلیدي انتخاب شد،، مفاهیم و ميارتمی

 رسانه •

 پیام •

 متن، زيرمتن، فرامتن •

 بازنمايی  •

 فنون ا،ناع •

 كلیشه •

 ايهاي رسانه،الب •

 هاااحبان رسانه •
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  بانی خبردرواز، •

 و منفعل مخاطب فعّال •

 حقوق مخاطب •

 سب  زندگیها و ارزش •

 ايرژيم مصرف رسانه •

 ايوابستگی رسانه •

 اياخالق رسانه •

 

 و تحليل رسانه بررسی •

o ايهاي آشکار و پنيان تولیدات رسانهتفسیر پیام 

o اي ؤفرامتن هاي رسانهگیري و دريافت پیامتحلیل بسترهاي شکل 

o ايدر تولیدات رسانهها ها و كلیشهتشخیص بازنمايی 

o ايتشخیص فنون ا،ناع در تولیدات رسانه 

o بر مخاطب و جامعهو نوع اثرگذاري  اهداف ارسال آن ،تشخیص فرستند، پیام 

o  مخاطب هر پیامتشخیص 

o هاي پیامتشخیص ابزارها و ،الب 

o بازشناسی نشانگرهاي مخاطب فعّال 

o تحلیل حقوق مخاطب 

o ايسب  زندگی در تولیدات رسانهها، و ، ايدئولوژيهاتشخیص ارزش 

 ريزي برنامه •

o هاريزي براي مصرف بيینه از رسانهبرنامه 

o ؤپروژ، ريزي براي اجراي طرح برنامه 

 

 چارچوب برنامة كتاب شامل دو بخش تجويزي ؤالزامی  و غیرتجويزي ؤاختیاري  است   •

 ها: كتاب داراي شش فصل تجويزي ؤالزامی  است تعداد فصل •

جلسية غیرتجيويزي ؤاختیياري  متناسيب بيا نیياز        ٤جلسية تجيويزي ؤالزاميی  و     2٤د جلسيات:  تعدا •

 هفته در طول سال تحصیلی  2٦آموزان با طراحی معلم؛ مجموعاً دانش
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ای براساس مباحث کلیدی در عناوین واحدهای یادگیری کتاب تفکر و سواد رسانه: 1-4جدول شماره 

های اساسی ( به شرح زیر است:و مهارتهای کلیدی )مفاهیم قالب مسئله

 هاي اساسیمهارت مفاهيم اساسی عنوان فصل
زمان  به ساعت 

 آموزشی

ش
دان
با 
ی 
خن
س

ز، 
مو
آ يا
اول
 و 
ن
يا
رب
م

 

 سواد در گذر تاريخ  -

 معناي سواد -

 برخی از انواع سواد و سیر تکامل سوادها -

 ايتاريخچة آموزش سواد رسانه -

 ايتعريف و ضرورت سواد رسانه -

 کات راهنما در استفاد، از كتابن -

- - 

ول
ل ا
ص
ف

 

نه
سا
و ر
ما 

 ها

رسانه، پیام، آيندة رسانه ؤمتن، زيرمتن و  -

 فرا متن با چند مثال كاربردي 

 معناي پیام، معناي آشکار و پنيان  -

 شوند اي، ساخته میهاي رسانههمة پیام -

 ايسوال كلیدي سواد رسانه ٥معرفی  -

 تفسیر پیام -

 مفيم پیچیدگی پیا -

 تحلیل محتواي رسانه -

 تشخیص متن، زيرمتن و فرامتن -

تييأثیر نييور، كييالم،   بررسييی و تحلیييل -

 هاهاي ويژ،، رنگموسیقی، جلو،

 

 

 

 ساعت ٨

وم
 د
ل
ص
ف

 

نه
سا
م ر
يا
ق پ
خل
ن 
نو
ف

ي
ا

 

 ؤمثبت و منفی بازنمايی  -

   سازي ؤمثبت و منفی كلیشه -

فنون ا،ناع ؤفنون خال،انية جليب توجيه     -

  منفی مثبت و با اهداف ،مخاطب

،ومیييت، سييب   تشييخیص بازنمييايی ؤ  -

 زندگی، خانواد، 

مثبيت و  ؤهيا  در پیام هاتشخیص كلیشه -

  منفی

ا،ناع در تولیيدات  تشخیص برخی فنون  -

كيارگیري مثبيت و منفيی    ؤبيه  ايرسانه

 فنون 

 ساعت 1٩
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 هاي اساسیمهارت مفاهيم اساسی عنوان فصل
زمان  به ساعت 

 آموزشی

وم
 س
ل
ص
ف

 

ده
دي
نا

ي
ها

  
نه
سا
ر

 ها

 

 شوند اي، ساخته میهاي رسانههمة پیام -

و  اي زبييانهيياي رسييانهپیييامهيير ييي  از  -

خيود را دارنيد و بير    منحصير بيه    ساختار

خيود   اي خياص هياي رسيانه  مبناي ،الب

 شوند میساخته 

اي به شيکلی سيازماندهی   هاي رسانهپیام -

   شوند كه به منافع يا ،درتی بینجامند می

اي مطييابق هيياي رسييانهسييازندگان پیييام -

هيا پیيام   خواست و منافع ااحبان رسيانه 

هيا بيا   اياحبان رسيانه   كننيد و میتولید 

 در تعاملند ،درت ااحبان 

 بانی خبردرواز، -

 نمايیسازي و بزرگبرجسته -

 رسانه انعت پولسازي است  -

تشييخیص هييدف ارسييال پیييام ؤاهييداف  -

، فرهنگييی، تجيياري، سیاسييی آموزشييی

 و      زيستیبشردوستانه، محیط

تشخیص اينکه چه كسيی ايين پیيام را     -

ام چیسيت؟  خلق كرد، اسيت؟ ايين پیي   

 شد، است؟ساخته چطور 

تحلیييل تييأثیر نييور، كييالم، موسييیقی،    -

، فنون و ابزارهاي هاهاي ويژ،، رنگجلو،

 ساخت پیام

ها در انواع تولیدات بانیتشخیص درواز، -

 ايرسانه

نميايی  سازي و بيزرگ تشخیص برجسته -

 اييا سانسور در تولیدات رسانه

 طرح ؤپروژ،  اجراي براي ريزيبرنامه -

 عتسا ٦

رم
ها
 چ
ل
ص
ف

 

ب
اط
مخ

ی
اس
شن

 

 

از يي  پیيام   توانند میمخاطبان مختلف  -

 هاي متفاوت داشته باشند برداشت

اي بييراي مخاطييب يييا  رسييانه هيير پیييام -

 شود مخاطبان خاص تولید می

 مخاطب فعّال و منفعلهاي ويژگی -

 سه ديدگا، تأثیر رسانه بر مخاطب -

 حقوق مخاطب -

هيياي درک چگييونگی و داليييل برداشييت -

 ؤفرامتن  هااوت افراد از پیاممتف

بررسی نحوة تفکر يا احساس ديگران در  -

 ها  مورد پیام

 هاپیام مندنظامو نقد  تحلیل -

رعايييت نکييات اساسييی حفيي  حييريم    -

  و امنیت خصوای

حقيوق  حفي   در رعايت نکات اساسيی   -

 هاخود و ديگران در استفاد، از رسانه

 

 ساعت ٨

 فصل پنجم

رسااااانه و 

سااااابک 

 زندگی

 

 

 

هييا و ارزشاي حامييل پیييام رسييانه هيير  -

اي رسيانه  هايسازندگان پیامهاي ديدگا،

  است

اي مستقبماً براي هاي رسانهبرخی از پیام -

هاي زندگی و ها، سب ارزشاثرگذاري بر 

 شوند مخاطب ساخته میهاي ديدگا،

بازنميايی و  اي بيا  هاي رسانهبرخی از پیام -

هياي زنيدگی و   ها، سيب  شيا حذف ارز

ي خاص بر افکار مخاطبان تأثیر هاگا،ديد

 گذارند   می

هاي سب هاي مفلفهها، تشخیص ارزش -

هيياي بازنمييايی و يييا زنييدگی و ديييدگا،

ؤبيا تأكیيد بير     هيا حيذف شيد، در پیيام   

و مصيييرف، خيييانواد،،  ، ميييدبازارييييابی

 سرگرمی 

تحلیل سیستمی ساختن كلیشية بيدن    -

  2تصوّر از بدنؤ

هاي  سبهاي مفلفهها، تشخیص ارزش -

هيياي در برنامييه هييازنييدگی و ديييدگا، 

اي، اينترنت، فضياي  تلويزيونی و ماهوار،

 ساعت 12

                                                           
2 . body image 
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 هاي اساسیمهارت مفاهيم اساسی عنوان فصل
زمان  به ساعت 

 آموزشی

هياي  هاي اجتماعی، بازيمجازي، شبکه

 ايرايانه

 فصل ششم

رژيم مصرف  

 ايرسانه

 

منييدي اي/ بييير،رژيييم مصييرف رسييانه  -

 ايرسانه

 اي و معیارهاي آناخالق رسانه -

 استفادة مشروط و محدود -

 

 هارسانه بيینة مصرف براي ريزيبرنامه -

اي و تشييخیص مصيياديق اخييالق رسييانه -

 موارد نقض آنيا

در ارسيال و  ی رعايت معیارهياي اخال،ي   -

 دريافت پیام

 

 ساعت ٨

هاي فعّاليت

اختياري باا  

طراحاااای 

 معلمان

پركيياربردترين رسييانة مييورد اسييتفاد،     -

 آموزان كالسدانش

 و       -

 

 ساعت ٦

 

هياي گونياگون شيامل تصيوير، فيیلم، پويانميايی ؤانیمیشين ، روزناميه، بيازي          انهدر ارائة همية دروس از رسي  * 

 شود اي  و     استفاد، میويدئويیؤرايانه

مسيائل ناشيی از   انتخاب و سيازماندهی محتيوا براسياس    محترم،  هاي اختیاري با طراحی دبیرانفعّالیت در **

در تولید محتيواي ايين    باشد آنيا، میموارد مورد توجه  يا آموزان كالسپركاربردترين رسانة مورد استفاد، دانش

 كنند آموزان با هدايت معلم، نقش تولیدكنند، را ايفا میها دانشفعالیت

 

 معلم ؤالزامی راهنماي كتاب  -1

 افزار آموزش معلمان برفراز آسمان ؤالزامی نرم -2

١- DVD د، در دروس ؤالزامی هاي كوتا، نامبرفیلم 

 سايت پشتیبان رشد و گرو، تفکر دفتر تألیف ؤالزامی  -٤

 هاي اجتماعی از طريق اينترنت با تاكید بر موبايل ؤغیرالزامی شبکه -٥

 پوستر ترجیحاً اينفوگرافی  ؤغیرالزامی   -٨
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 رود پس از گذراندن اين درس:آموزان انتظار میاز دانش 

   كننددرک  ١اي را تاحدوديهاي رسانهمحتواي پیام •

  دهندپیام را تشخیص فرستندة   •

  كنند تحلیل و ارزيابیشناسايی، اي را تولیدات رسانهآشکار و پنيان اهداف   •

 كنند  هاي خود از تفکر سیستمی استفاد، در تحلیل  •

  شته باشندنقّادانه دااي مواجيه هاي رسانهبا پیام •

 دهند اي تشخیص ها را در تولیدات رسانهها و كلیشهبازنمايی  •

 دهند اي تشخیص ها و فنون ا،ناع را در تولیدات رسانهروش •

 برند اي خود به كار و فنون ا،ناع را در زندگی روزمر، و تولیدات رسانهها روش  •

هاي احتميالی ديگيران از پیيام ارسيال شيد، را تاحيدودي       برداشتبتوانند درک و ها با توجه به فرامتن •

  ٤كنند و توایف بینیپیش

هيا را تشيخیص   هاي بازنمايی و يا حذف شيد، در پیيام  هاي زندگی و ديدگا،هاي سب ها، مفلفهارزش  •

 دهند 

 كنند ها، ااول و ،واعدي براي خود وضع براي مديريت مصرف بيینه از رسانه •

 كند  ريزيبرنامهها بيینه از رسانه براي مديريت مصرف  •

 دهند اي را تشخیص هاي رسانهاخال،یبی •

 گزينش كنند  تراي را آگاهانههاي رسانهپیام •

اي را رعاييت  معیارهياي اخيالق رسيانه    در حد تيوان، اي، در نشر و بازنشر پیام و مصرف تولیدات رسانه  •

 1.كنند

حقيوق   و اي تشيخیص دهنيد  هياي رسيانه  در پیيام را  قوقنقض ح مصاديق ،بشناسندرا  حقوق مخاطب •

 ٨ رعايت كنند  گذاري مطالببه اشتراکهنگام را  مخاطب

اي تشيخیص دهنيد  هنگيام بيه     هاي رسانهرا در پیام آنيابرخی مصاديق محتواي مجرمانه را بشناسند،  •

 ٤از ارتکاب به آنيا بپرهیزد گذاري مطالب، اشتراک

  دنبرخوردار باشانصاف از  ٦ضمن حف  استقالل فکري ها و آراء ديگراناي رسانهمحتوو نقد در تحلیل   •

 د نكنهاي خود استفاد، و د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیم ٨و ،الب مناسبزبان از   •

                                                           
، ميزاني است كه در يك سال ۳  . به كارگيري واژة تاحدودي در اين جمله نشانة اين است كه تحقق اين هدف نسبي است و حد مورد انتظار

يلي قابل حصول است؛ در بخش دوم   راهنماي معلم از تكرار واژة تاحدودي در انتظارات عملكردي خودداري شده است.تحص
لت تفاوت برداشتها و ديدگاه. اين جمله به معناي تأييد برداشت٤   ها است.هاي متفاوت نيست بلكه به معناي درك ع
 مل و تبادل پیام بیشتري دارند انجام گیرد آموز تعاتواند توسط همساالن و خانواد، كه با دانشارزيابی رعايت اين مورد می .٥ 
 آموز تعامل و تبادل پیام بیشتري دارند انجام گیرد تواند توسط همساالن و خانواد، كه با دانشارزيابی رعايت اين مورد می. ٦ 
 یشتري دارند انجام گیرد آموز تعامل و تبادل پیام بتواند توسط همساالن و خانواد، كه با دانشارتکاب می ابی پرهیز ازارزي .۷ 
 ه شد، است ئهاي فکري در پیوست كتاب ارافضیلت. استقالل و انصاف از فضايل فكري هستند، ۸ 
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 1٩كند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 د نكنتالش  همفکري و براي رسیدن به توافق ديگر اعضاي گرو،با  در حل مسائل •

 د نکشبو نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش آرا   •

 

 ةدور و زميان  اب،یارزشي  گيا، يجا و نقيش  ،هدف چون يیهامفلّفه ديبا ،یابیارزش مندنظام ةنامو،یش  ي

 از اسيتفاد،  نوع و بازخورد، و يگذارنمر، نظام ،ضاوت، يارهایمع عات،اطّال يگردآور يهاروش و ابزار ،یابیارزش

   شودیم نییتب ريز شرح به یابیارزش ةنامو،یش يهامفلّفه برنامه نيا در  سازد روشن را یابیارزش جينتا

ادگیرنيد، و  بازخوردهياي مسيتمر بيه ي    هاي ارزشیابی با هدف ارائي در برنامة تفکّر و سواد رسانه اهداف ارزشيابی:

ياددهند، براي شناسايی نقاط ضعف و ،وّت خود و برنامه، انجام ا،دامات جبرانيی، تعیيین میيزان دسيتیابی بيه      

 گیرد   آموز به پاية باالتر انجام میگیري جيت ارتقاي دانشانتظارات عملکردي برنامه و تصمیم
 برنامه نيا در یابيخودارز  است آموزانولیاي دانشو ا آموزاندانش، معلّم ةعيد بر ابیارزش نقش :كنندهیابيارزش

گر كه بیش و پیش از همه خود بايد آموز به عنوان ي  فرد متفکر انتخابنگا، به دانش رايز دارد؛ ياژ،يو گا،يجا

 خود را ارزيابی كند يکی از ااول اساسی برنامه است  

  اسيت و ارزشیابی پاييانی   ينديفرا یابیارزش نوع از مهبرنا نيا یلیتحص شرفتیپ یابیارزش :یابيارزش ةدور و زمان

آميوزان انجيام   و اولیياي دانيش   آميوزان دانش، معلّمتوسط  شودیم انجام مستمر اورت به كهارزشیابی فرايندي 

 و خيود  ،وّت و ضعف نقاط يیشناسا منظور به خود عملکرد یوارس رند،یادگي نقش مستمر یابیارزش در  شودمی

، خيود  ،يوّت  و ضيعف  نقياط  يیشناسا مستمر یابیارزش در معلّم نقش  باشد یم ند،يآ عملکرد بودبي يبرا تالش

 يارتقيا  درخصيوص  يریي گمیتصيم  و سيو   ي از آموزش بيبود يبرا یجبران ا،دامات انجام و برنامه و آموزدانش

هيا  مندي از رسيانه ا بير،در خانه در رابطه ب خودفرزند  عملکرد یوارس اولیا نقش  است گريد يسو از آموزدانش

  باشد یماو  ةنديآ عملکرد بيبود كم  به و خودفرزند  ،وّت و ضعف نقاط يیشناسا منظور به

 از یکي ي عنيوان  به یلیتحص شرفتیپ یابیارزش مناسب و عمتنوّ ابزار و هاروش انتخاب :یابيارزش يهاروش و ابزار

 در  كندیم فايا ميم ینقش آموزش، نديفرا از بخش نيا شدن  یغن يراستا در وپرورش، آموزش مسائل نيترميم

  شودیم استفاد، ابزار نوع شش از برنامه نيا یلیتحص شرفتیپ یابیارزش جيت اطّالعات يآورگرد

 لیتکمآموزان براي تعدادي از دانش جلسه هر در معلّم توسط كه لیست بازبینه ؤچ  اي مشاهدات ثبت ةبرگ -1

  بار در هر نوبت تحصیلی  2حدا،ل  براي هر نفرؤ شودیم

 هااين برگه  شودیم لیتکمنوبت تحصیلی  هر در اولیا توسط كه لیست بازبینه ؤچ  اي مشاهدات ثبت ةبرگ -2

 آموز آورد، شد، است در افحات پايانی كتاب دانش

                                                                                                                                                                                          
نگاشت و      ع  انتخاب ،الب مناسب براي ارائه نظرات و افکار خود و استفاد، از زبان كالمی يا غیركالمی ؤزبان بدن، نوشته، عکس، پوستر، نقاشی، اطال٨ 

 سب با موضوع مورد نظر  متنا

 ها، پرهیز از جدال، نقد منصفانه نظرات نه نقد خود افراد، و        احترام به ديگران، رعايت نوبت، گوش كردن به احبت1٩ 
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 فيا يا یلیتحصي  سال يانتيا ات ابتدا از را آموزدانش كار ةپوش نقش كه آموزدانش كتاب ها درفعّالیت افحات -١

  دنكنیم

 آموزهاي خودارزيابی هر نیمسال تحصیلی، موجود در كتاب دانشبرگه -٤

هاي تولیدي در نوبت اول شامل تکالیف فعّالیت آموزان ؤپروژ،هاي  تولیدي دانشها ؤپروژ،برگة ارزيابی طرح -٥

نتخاب و اجيراي يي  پيروژة كليی در طيول نیمسيال       در خانه و در نوبت دوم شامل تکالیف فعّالیت در خانه و ا

 تحصیلی است  

بار در هر نوبت تحصیلی   در آزمون عملکردي در روز مشخصی در بار در طول سال؛ ي  2آزمون عملکردي ؤ -٨

اي جديد ارائه شيد، بيراي كيل كيالس را تحلیيل كيرد، و       آموزان محتواي تولیدات رسانهزمان امتحانات، دانش

هياي امتحيانی سياير دروس در    هاي پاسخ ماننيد برگيه  اورت كتبی ارائه خواهند كرد  برگهد را بههاي خوپاسخ

 شود مدرسه نگيداري می

 

 2٩نمر، به ارزشيیابی مسيتمر و    2٩اي است  نمر، 2٩گذاري اساس نمر، بر برنامه نيا يگذارنمر، :يگذارنمره

 مر، به شرح زير است يابد  توزيع نتخصیص می نمر، به ارزشیابی تراكمی

 ارزشيابی مستمر-6
  نمره مشاهدة رفتار 61 •

o اي در فراينيد ييادگیري در   آموز در تحلیل تولیدات رسيانه نمر، مشاهدة رفتار دانش ٦

 مدرسه توسط معلّم 

o 2 ،اي در خانيه توسيط اولیيا    مندي و تحلیل تولیدات رسانهنمر، مشاهدة رفتار در بير

بيه   و كننيد را تکمیيل ميی   خيود بلکه برگة ارزيابی مخيتص  دهند، نیستند ؤاولیا نمر،

نداشيته  كه اولیا چنيین توانيايی   شود  دراورتینمر، داد، می آنياتکمیل برگة ارزيابی 

 يابد  نمر، به مشاهدة رفتار توسط معلّم اختصاص می 1٩ تمام باشند

   ايتوليد پيام رسانه و طرح اليت در خانهفعّنمره ارزيابی  61 •

o نمر، به طور كامل به تکالیف كالسی و فعّالیت در  ٦، توسط معلّم ؤدر نوبت اول نمر ٦

 تولیيد پیيام   نمر، بيه طيرح كليی    ٤نمر، به تکالیف كالسی و  ٤خانه، و در نوبت دوم 

 يابد  اختصاص می

o 2 هايی كه با همکاري اولیا  و مربیيان در خانيه انجيام و توسيط گيرو،      نمر، به فعّالیت

 شود  مربیان ارزيابی می داوري اولیا و

 دهد نمر، مستمر را تشکیل می 2٩مجموع اين نمرات 

 

 ارزشيابی پايانی-2

 نمره آزمون عملكردي پايان نيمسال تحصيلی 21 •
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معلم مشاهدات ثبت یشنهادیپ برگه: 1-5جدول شماره 

يرد
 ف

  دگیناااام وناااام خاااانوا                                

 آموزان                                                        دانش

                                                                   عملكرد                                                                                                                                                                                  

ی
کان
اش
ی 
عل

ي 
در
حی
رز 
رام
ف

 

      

 

             كندمیاي را تاحدودي درک هاي رسانهمحتواي پیام 1

           دهدمیپیام را تشخیص فرستندة  2

اي را شناسيايی،  اهداف آشکار و پنيان تولیدات رسانه ١

 كند میتحلیل و ارزيابی 

         

هيياي خييود از تفکيير سیسييتمی اسييتفاد،  در تحلیييل ٤

 كند می

         

           دارداي مواجيه نقّادانه هاي رسانهبا پیام ٥

اي هييا را در تولیييدات رسييانه هييا و كلیشييهبازنمييايی ٨

 دهد میتشخیص 

         

اي هييا و فنييون ا،نيياع را در تولیييدات رسييانه    روش ٤

  دهدمیتشخیص 

         

اي خود بيه  نهتولیدات رسادر و فنون ا،ناع را ها روش ٦

 برد میكار 

         

هياي  توانيد درک و برداشيت  ميی ها با توجه به فرامتن ٨

احتمالی ديگيران از پیيام ارسيال شيد، را تاحيدودي      

  كند بینی و توایفپیش

         

هياي  هاي زندگی و دييدگا، هاي سب ها، مفلفهارزش 1٩

هييا را تشييخیص بازنمييايی و يييا حييذف شييد، در پیييام

 هد دمی

         

هيا، اايول و   براي ميديريت مصيرف بيینيه از رسيانه     11

و بييراي اجييراي آنيييا   ،واعييدي بييراي خييود وضييع  

 كند ريزي میبرنامه
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2٨ 

يرد
 ف

  دگیناااام وناااام خاااانوا                                

 آموزان                                                        دانش

                                                                   عملكرد                                                                                                                                                                                  

ی
کان
اش
ی 
عل

ي 
در
حی
رز 
رام
ف

 

      
 

          دهد میاي را تشخیص هاي رسانهاخال،یبی 12

 مطابق درس مورد نظير  ،اي را آگاهانههاي رسانهپیام 1١

  كرد، استگزينش  یاخال، معیارهايو با رعايت 

         

شناسد، مصاديق نقض حقوق را میحقوق مخاطب را  1٤

دهيد و حقيوق   ميی اي تشيخیص  هاي رسيانه در پیام

در كالس گذاري مطالب مخاطب را هنگام به اشتراک

   كند میرعايت 

         

شناسد، آنيا را میبرخی مصاديق محتواي مجرمانه را  1٥

 دهد   میاي تشخیص سانههاي ردر پیام

         

هيا و آراء ديگيران   در تحلیل و نقيد محتيواي رسيانه     1٨

  استبرخوردار انصاف از  ضمن حف  استقالل فکري

         

افکيار،   هو د،یيق بيراي ارائي    زبان و ،اليب مناسيب  از   1٤

 كند میهاي خود استفاد، نظرات و تصمیم

         

           كندمیجمعی را رعايت  هايوگوگفتآداب   1٦

ديگر اعضاي گرو، همفکري و بيراي  با  در حل مسائل 1٨

 كند میرسیدن به توافق تالش 

         

و نظرات خود و ديگيران را ارزييابی كيرد، و بيه     آرا  2٩

 كشد میچالش 

         

          نمره
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١٩ 

 

  داني ،داد انجام كه در نیمسال اول تحصیلی يیهاتیفعّالاند و دروسی كه خواند، به توجّه بازان آمودانش

  دنكنمی لیتکمدر كتاب خود  را ريز جدول

 نیمسال اوّل تحصیلی -یِ ابیخودارزبرگة :1-6جدول شماره 

يرد
 ف

      مقياس                                                    

                                     كردعمل

دؤ
زيا
ار 
سی
ب

٤  

د ؤ
زيا

١  

 
م ؤ
ك

مؤ  2
 ك
یار
بس

1  

كنم  ؤمتن، زيرمتن و فيرامتن  اي را تاحدودي درک میهاي رسانهمحتواي پیام 1

 دهم  را تشخیص می

    

دهم  ؤدرک اينکه چه كسی اين پیام را فرستندة پیام را تاحدودي تشخیص می 2

 د، است كر تولید

    

     اي را تاحدودي دارم توانايی تحلیل و ارزيابی اهداف تولیدات رسانه ١

     كنمتر مشاهد، و تحلیل میهاي تلويزيونی را نسبت به ،بل د،یقبرنامه ٤

     شوم  روروبهاي نقّادانه هاي رسانهكنم با پیامتالش می ٥

     دهم اي تاحدودي تشخیص میت رسانهها را در تولیداها و كلیشهبازنمايی ٨

كينم و تاحيدودي   تحلیيل ميی  اي رسيانه ها و فنيون ا،نياع را در تولیيدات    روش ٤

 دهم تشخیص می

    

اي ها و فنون ا،ناع را در زنيدگی روزمير، و تولیيدات رسيانه    كنم روشسعی می ٦

 برم خود به كار 

    

وسعه و  بيبيود ايين محصيوالت كمي      اي داخلی، به تبا مصرف تولیدات رسانه ٨

 كنم می

    

     دهم اي را تشخیص میانواع متون رسانه 1٩

براسيياس نحييوة گييزينش، چیيينش و اختصيياص زمييان بييه اخبييار، تييا حييدودي   11

 دهم   هاي خبري را تشخیص میگیري رسانهجيت

    

     كنم     لعه میتر مطاها را تاحدودي آگاهانهنشرياتی مانند مجالت و روزنامه 12

     پشتکار دارم در انجام تکالیف  فعّالیت در خانه  1١
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يرد
 ف

      مقياس                                                    

                                     كردعمل

دؤ
زيا
ار 
سی
ب

٤  

د ؤ
زيا

١  

 
م ؤ
ك

مؤ  2
 ك
یار
بس

1  

     كنم انصاف را رعايت می ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه 1٤

 اسيتفاد،  خيود  هياي یمو تصيم  افکيار، نظيرات   ارائة يبرا یقو د، یحاز زبان اح 1٥

 كنم می

    

     كنم را رعايت می هاي جمعیوگوآداب گفت 1٨

     كنم تالش می رسیدن به توافقبراي و  همفکري يگراندبا  1٤

     م كشمیو به چالش كرد،  يابیارزيگران را خود و د آرا و نظرات 1٦

     كنم می از تجارب خود معنا و مفيوم استخراج 1٨

     توانايی خود ارزيابی را دارم  2٩

      تونس هر( تعداد) یفراوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آميوز  در كتياب دانيش   را ريز جدول اي فرزند خود،تغییرات كمی و كیفی مصرف رسانه به توجّه بااولیا 

  دنكنمی لیتکم

 نیمسال اوّل تحصیلی -ا آموز توسط اولیی دانشابیارز لیست(بازبینة )چك:1-7جدول شماره 



 نسخه قبل از ويرايش و چاپ

 

١2 

يرد
 ف

      مقياس                                                    

                                     عملكرد

دؤ
زيا
ار 
سی
ب

٤  

د ؤ
زيا

١  

 
م ؤ
ك

مؤ  2
 ك
یار
بس

1  

  ها و   ها، روزنامههاي ويدئويی، كتابهاي تلويزيونی، بازيمحتواي برنامه دربارة 1

 كند تر از گذشته اظيار نظر مید،یق

    

هياي  هاي تلويزيونی، بيازي ها و فنونی كه براي بررسی برنامهبرخی روشدربارة  2

 در خانيه ايحبت  اسيت  در مدرسه ياد گرفتيه  ها و     ها، روزنامهويدئويی، كتاب

 كند می

    

 اسيت،  يياد گرفتيه   ايها و فنونی كه در درس تفکّر و سواد رسانهروشاز برخی  ١

دهد و دربيارة آن ايحبت   هنگام تماشاي فیلم، بازي ويدئويی و     تشخیص می

  كندمی

    

     كند هاي تلويزيونی را تماشا و تحلیل میبه همرا، ما برخی برنامه ٤

     دهد تکالیف فعّالیت در خانه را با پشتکار انجام می ٥

      ستون هر( تعداد) یفراوان

 صيف عملكردتو

 

 

 

 

 

 

 امضا
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١١ 

  داني ،داد انجيام  كه تا پايان سال تحصيیلی  يیهاتیفعّالاند و دروسی كه خواند، به توجّه باآموزان دانش

  دنكنمی لیتکمدر كتاب خود  را ريز جدول

 نیمسال دوم تحصیلی -یِ ابیخودارزبرگة :1-8جدول شماره 

يدر
 ف

      مقياس                                                    

                                     عملكرد

دؤ
زيا
ار 
سی
ب

٤  

د ؤ
زيا

١  

 
م ؤ
ك

مؤ  2
 ك
یار
بس

1  

كنم  ؤمتن، زيرمتن و فيرامتن  اي را تاحدودي درک میهاي رسانهمحتواي پیام 1

 دهم را تشخیص می

    

دهم  ؤدرک اينکه چه كسی اين پیام را تشخیص میتاحدودي پیام را فرستندة  2

 كرد، است  تولید

    

     اي را دارم توانايی تحلیل و ارزيابی اهداف تولیدات رسانه ١

     اي را آگاهانه گزينش كنم هاي رسانهكنم پیامسعی می ٤

     اي مواجيه نقّادانه دارم هاي رسانهبا پیام ٥

     دهم اي تشخیص میها را در تولیدات رسانهها و كلیشهزنمايیبا ٨

كينم و تشيخیص   تحلیيل ميی  اي رسيانه ها و فنيون ا،نياع را در تولیيدات    روش ٤

 دهم می

    

اي خيود بيه كيار    ها و فنون ا،ناع را در زندگی روزمير، و تولیيدات رسيانه   روش ٦

 برم می

    

هيا اايول و ،واعيدي بيراي خيودم وضيع       انهبراي مديريت مصرف بيینه از رسي  ٨

 ام كرد،

    

     كنم ها تالش میبراي مديريت مصرف بيینه از رسانه 1٩

     دهم اي را تشخیص میهاي رسانهاخال،یبی 11

     كنم اي تالش میبراي رعايت معیارهاي اخالق رسانه 12

     رم پشتکار دادر انجام تکالیف  فعّالیت در خانه  1١

     كنم انصاف را رعايت می ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه 1٤
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يدر
 ف

      مقياس                                                    

                                     عملكرد

دؤ
زيا
ار 
سی
ب

٤  

د ؤ
زيا

١  

 
م ؤ
ك

مؤ  2
 ك
یار
بس

1  

 اسيتفاد،  خيود  هياي یمو تصيم  افکيار، نظيرات   ارائة يبرا یقو د، یحاز زبان اح 1٥

 كنم می

    

     كنم را رعايت می هاي جمعیوگوآداب گفت 1٨

     كنم تالش می رسیدن به توافقبراي و  همفکري يگراندبا  1٤

     م كشمیو به چالش كرد،  يابیارزيگران را خود و د آرا و نظرات 1٦

     كنم می از تجارب خود معنا و مفيوم استخراج 1٨

     توانايی خود ارزيابی را دارم  2٩

      ستون هر( تعداد) یفراوان
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آميوز  در كتياب دانيش   را ريز جدول اي فرزند خود،تغییرات كمی و كیفی مصرف رسانه به توجّه بااولیا 

  دنكنمی لیتکم

 نیمسال دوم تحصیلی -آموز توسط اولیا ی دانشابیارز لیست(بازبینة )چك:1-9جدول شماره 

يرد
 ف

      مقياس                                                    

                                     عملكرد

دؤ
زيا
ار 
سی
ب

٤  

د ؤ
زيا

١  

 
م ؤ
ك

مؤ  2
 ك
یار
بس

1  

ها و     ها، روزنامههاي ويدئويی، كتابهاي تلويزيونی، بازيمحتواي برنامه دربارة 1

 كند تر از گذشته اظيار نظر مید،یق

    

هاي هاي تلويزيونی، بازيكه براي بررسی برنامهها و فنونی روشاز برخی  دربارة 2

 در خانيه ايحبت  اسيت  در مدرسه ياد گرفتيه  ها و     ها، روزنامهويدئويی، كتاب

 كند می

    

اسيت  يياد گرفتيه   اي ها و فنونی كه در درس تفکّر و سواد رسيانه روشاز برخی  ١

ارة آن ايحبت  دهد و دربي هنگام تماشاي فیلم، بازي ويدئويی و     تشخیص می

  كندمی

    

بندي مشخص از رايانيه، تلويزييون، تلفين هميرا، و     اسيتفاد،      با برنامه و زمان ٤

 كند می

    

     دهد تکالیف فعّالیت در خانه را با پشتکار انجام می ٥

      ستون هر( تعداد) یفراوان

 توصيف عملكرد

 

 

 

 

 

 امضا
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١٨ 

 

ارزیابی طرح )پروژة( تولید نمونة برگة :1-11جدول شماره 
 

ف
دي
ر

 

 امتياز مالك ارزيابی

4 9 2 6 

     ترين موضوع از نظر خود براي انتقال به ديگرانانتخاب ميم 6

     دارا بودن ارزش موضوعی 2

     تناسب موضوع براي مخاطب فرضی 9

     مخاطب فرضیتناسب ،الب مورد استفاد، براي  4

     استفادة بيینه از امکانات موجود 1

     هاي خالقدارا بودن ايد، 1

     انتقال د،یق پیام مورد نظر به مخاطب 9

     استفاد، از حدا،ل دو منبع معتبر در تولید  1

     جمع نمرات

  (1نمره  )جمع نمرات تقسيم بر  4نمرة نهايی از 

 :عملكرد توصيف

 

 

 

 

 

 

 

 انتقال پیام با پر كاربردترين رسانة روز •

 نمايش زيباترين نقطة شير يا روستاي خود •

 معرفی بيترين غذاي محلی •

 معرفی فرهنگ غذايی منطقه •

 افزار ارتباطی تلفن همرا، بر خانواد،بررسی تأثیر ي  نرم •

 بررسی موضوع شايعات در فضاي مجازي •

 ايو ساير تولیدات رسانه هافیلم ،گی بازنمايی خانواد، در تبلیغاتبررسی چگون •

 ايو ساير تولیدات رسانه هافیلم ،بررسی فنون ا،ناع در تبلیغات •

 ايبررسی موضوع خشونت در تولیدات رسانه •

 بررسی چگونگی بازنمايی                                         •

 و     •
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 دينمونة سؤاالت آزمون عملكر

آموز بيه ايورت   جديد و تحلیل آن توسط دانش اي ؤرايانهاي فیلم، تصوير، بازي ويدئويی نمايش ،طعه •

 كتبی

 آموز به اورت كتبیارائة اخبار روز از چند منبع و مقايسه و تحلیل آنيا توسط دانش •

 آموز به اورت كتبیارائة بخشی از متن ي  مقاله و تحلیل آنيا توسط دانش •

 هاي موجود در آنالعة موردي و تحلیل و استخراج نکات كلیدي و ديدگا،اراية ي  مط •

 هاي موجود در آنيامقايسة دو يا چند مطالعة موردي با هم و تحلیل و استخراج نکات كلیدي و ديدگا، •

 المثل، تصوير، فیلم و     و تحلیل متن، زيرمتن و فرامتن آنيا به اورت كتبیبررسی متن، شعر، ضرب •

 و     •
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ها، حركات، اطالعات، اخبار و تصاويري است كه از ي  فرد به فرد ديگر، يا به تعداد زيادي از گفته پيام:

 شود وسیلة ي  رسانه منتقل میمردم به

به گر به كم  آن، معنا و مفيوم مورد نظر خود ؤپیام  را ابزاري است كه فرستند،/ ارتباط»رسانه رسانه: 

اند! اوّليین  ها نیز رسانهبا اين تعريف كتاب، لباس، معماري، و حتّی خود آدم«  كندگیر منتقل میگیرند،/ ارتباط

رفته ابزارهاي ارتباطی بیشتري همچون دود و خط اختراع شد  وسیلة ارتباطی بشر زبان ايما و اشار، بود امّا رفته

رسيان  كردند  مصريان باسيتان بيا اسيتفاد، از كبيوتران ناميه     منتقل میهاي خود را ايرانیان باستان با چاپار پیام

سال پیش از میالد مسیح سربازان چینی موفق شدند با اسيتفاد، از دود   1٥٩كردند  هاي خود را منتقل میپیام

هيا،  تياب هيا، ك هاي چاپی ؤروزناميه كیلومتري به يکديگر برساندند  با ظيور رسانه ٤٥٩هاي خود را از فاالة پیام

 هاي جمعی شکل گرفتند  مجالت  و الکترونیکی ؤراديو، لوح فشرد،، فیلم، تلويزيون، اينترنت ، رسانه

ابزاري است كه فرستند، به كم  آن، ،ابلیت ارسال پیيام بيه تعيداد محيدود، مشيخّص،      » رسانة فردي:

 « شد، و ،ابل كنترلی از مخاطبان را دارد؛ مانند تلفن همرا،بنديطبقه

ابزاري است كه پیام را به سرعت، سيولت و هزينة كم، به تعداد انبو،، متنوع و غیر،ابل » سانة جمعی:ر

                                      « كند؛ مانند تلويزيونكنترلی از مخاطبان منتقل می

يل آن به دانيش  در عصرجديد دسترسی به اطّالعات، توانايی استفاد، از اطّالعات و تبد دهكده جهانی:

كند  در اين شرايط سرعت انتقال اطّالعات از جايی و فناوري نقش اساسی در تولید ثروت و كسب ،درت ايفا می

اي از ي  روستاي دور افتاد، در ترين اتّفاق در گوشهرود و كمتر از چند د،یقه، كوچ به جاي ديگر نیز باال می

جيان مثل يي  دهکيد، كوچي  شيد، كيه       حالرسد  اروپا می ترين شيرهايشرق آسیا به گوش ساكنان غربی

هيا  شناسند و از ريز و درشت خبرهاي يکديگر باخبرند  در ايين دهکيد، جييانی رسيانه    ساكنانش همديگر را می

        هاي جيانی دارند                                نقش اساسی در انتقال اطّالعات و اخبار و يکپارچه كردن فرهنگ و ارزش

                 جنگ گرم، سرد و نرم:

توانيد  رسید دنیا میبه نظر می به پايان رسید 1٨٤٥و،تی جنگ جيانی دوم پس از تلفات زياد در سال 

نفس راحتی بکشد و تا مدّتی از جنگ و دشمنی در امان باشد، اما پس از مدّت كوتاهی جنگ جديدي آغاز شد 

هاي ديگير نیيز غیرمسيتقیم تحيت     را به دو بلوک شرق و غرب تقسیم كرد و ملتكه بسیاري از كشورهاي دنیا 

  22: 1١٨٤پنا،، ؤحسینی و حق  : جنگ سردتاثیر آن ،رار گرفتند

كردنيد در  در جنگ سرد كشورهاي االی درگیر، يعنی امريکا و شوروي سابق تيالش ميی   جنگ سرد:

فکار عمومی مردم كشورهاي ديگر را تحت تاثیر ،رار داد، و اي و فضايی، اهاي نظامی، هستهكنار ر،ابت در عراه

هاي جديد جيانی براي رسیدن به اهدافشان ضمن تبلیغات سنگین و پر هزينه به جبية خود دعوت كنند  ،درت

هياي ديگير   ها و باورهياي خيود را بيه فرهنيگ    كردند فرهنگ خود را فرهنگی برتر نشان دهند و ارزشسعی می

كردنيد كيه   زدند و كاري ميی می« تياجم فرهنگی»ن كشورها با استفاد، از ابزار رسانه دست به تحمیل كنند  اي

شيان ضيعیف و   هيايی كيه فرهنيگ   ها و اعتقادات خود ترديد كند  به مرور زمان ملتطرف مقابل در مورد ارزش

را جيايگزين فرهنيگ   شدند و فرهنگ آنيا اي فرهنگ غربی يا شر،ی میپذير شد، بود تسلیم ،درت رسانهآسیب
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كردند  سرانجام جنگ سرد با فروپاشی شوروي به پايان رسید، امّا تياجم فرهنگی همچنان ادامه داشت خود می

  22: 1١٨٤پنا،، ؤحسینی و حق كردند ياد می« جنگ نرم»پردازان از آن با عنوانی جديد يعنی و نظريه

اي دسيت بيه حمليه    هياي رسيانه  ا ابزار و پیيام در جنگ نرم، دشمن نه با تو( و تان  كه ب جنگ نرم:

ها است  در جنگ نرم بيه جياي زور و ،يوة    زند و هدف او نه تسلط بر خاک و جان بلکه سلطه بر ذهن انسانمی

كند تا افکار، تمايالت و احساسات مخاطب را تحت تأثیر ،رار دهيد و  ،يريه، ،درت جاذبه و ا،ناع ايفاي نقش می

اي و آميوزش  فکر و عمل كند  در كانادا كه جزو اولین كشورهايی بود كه به سواد رسانه مطابق میل طرف مقابل

هايی همچيون  اي براي مقابله با امريکايی شدن فرهنگ كانادا و تقويت ارزشداد، سواد رسانههمگانی اهمّیت می

ون فرهنگيی، هجيوم   گرايی به سرعت گسترش يافت  در كشور ما نیز مفاهیمی مثل تياجم فرهنگی، شيبیخ ملی

ها افتاد و گسترش يافت  مقام معظم رهبري از همان اولین فرهنگی و     از اواخر دهة شصت شمسی بر سر زبان

 -دشيمن از را، اشياعة فرهنيگ غليط     »هاي پايان دفاع مقدس، خبر از تياجم و شبیخون فرهنگيی دادنيد:   سال
كنيد  نيه   ا بگیرد؛ كاري كه دشمن از لحاظ فرهنگی میهاي ما را از مكند جوانسعی می -فرهنگ فساد و فحشا

ؤحسيینی و  « ي  تياجم فرهنگی، بلکه بايد گفت ي  شبیخون فرهنگی و ي  ،تل عام و غارت فرهنگی اسيت  

           22: 1١٨٤پنا،، حق

 دهيد كيه حجيم   شايد باور كردن اين نکته مشکل باشد امّا يي  مقايسية تياريخی نشيان ميی      اي:اشبار رسانه

ها در ها و شنید،ها، تابلوهاي تبلیغاتی و ديد،اطّالعات وارد شد، به ذهن ي  انسان امروزي اعم از خبرها، كتاب

ي  روز، برابر كل اطّالعات دريافتی توسط ي  انسان ،رن هیجدهمی اسيت! بيراي ايدها سيال دسترسيی بيه       

توانستند با ارف هزينه و افراد ثروتمند میها بود، است  نخبگان تحصیل كرد، يا اطّالعات مشکل اساسی انسان

ها يا استادان متخصص دست پیدا كنند، امّا عموم مردم توانايی خريد كتاب را نداشيتند  طی مسافت به كتابخانه

هاي جمعی به ويژ، راديو، تلويزيون، رايانه و اينترنت در ،رن گذشته، موانع دانستند  با رشد رسانهيا خواندن نمی

ه اطّالعات كم شد، و امروز، اطّالعات در دسترس همه هست و هر لحظه هم اطّالعات بیشتري تولید دسترسی ب

      2١: 1١٨٤پنا،، ؤحسینی و حقمی شود  

توان همگام با همة اين اّطالعات پیش رفت و به روز بيود؟ بيراي نمونيه اگير يي  امريکيايی بخواهيد        چگونه می

 ٦منتشر شد، بخواند بايد طی شبانه روز و بدون تو،ف در طول سال هير   هايی كه تنيا امسال در كشورشكتاب

شود ببیند د،یقه ي  كتاب بخواند  همچنین اگر بخواهد تمام برنامه هاي تلويزيونی را كه تنيا امسال پخش می

عات به ما گذاري اطّالشتاب باالي تولید و به اشتراک ،رن براي تماشاي آن بدون و،فه الزم دارد  ٥٥٩نزدي  به 

اييم، توانيايی   اي كه در معرض آن ،رار گرفتيه هاي رسانهدهد و حجم و تنوع باالي پیاماجازة به روز بودن را نمی

هياي  شوند  ميا از پیيام  ها، پیوسته در هر جا و به هر كسی ارائه میتحلیل و تفسیر آنيا را از ما گرفته است  پیام

اي، شايد بتوانیم از خريد و خوانيدن كتياب دسيت بيرداريم؛     با اشباع رسانه ايايم  در جامعهاي اشباع شد،رسانه

ها را كنار بگذاريم، راديو، تلويزيون، تلفن همرا، و اينترنت نداشته باشيیم، امّيا بيه هير     ها و روزنامهاشتراک مجله

روييارويی فعّاالنيه بيا    هيا و  افتد  را، حل احیح، در ميديريت مصيرف رسيانه   ها اتّفاق میحال رويارويی با رسانه

اي اي پیرامونی است  اين را، حل نیاز به تمرين و كسب ميارت دارد  ميارتی به نام سيواد رسيانه  هاي رسانهپیام

ها، به طور محدود و مشروط آنچه مورد نیازمان هسيت را  آموزد چگونه از میان انبو، اطّالعات و پیامكه به ما می

                                 2٤: 1١٨٤پنا،، آساي اطّالعات نجات پیدا كنیم  ؤحسینی و حقجريان سیلدريافت كنیم و از غرق شدن در 
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۹۶چاپ  ۵۵۰۵۵۵كتاب كد  ۱تصوير ص   
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 تبيين منطق واحد يادگيري

 

هاي ها، معرفی اليهاندازي از آيندة فناوري و رسانهبا ارائه چشم« هاما و رسانه»اوّل كتاب با عنوان  فصل

آموزان را بيا  اي، دانشاي ؤمتن، زيرمتن و فرامتن ، و معرفی سفاالت پنجگانة سواد رسانهپیام در تولیدات رسانه

كند تا درک روشنی از آنچيه كيه   ی به آنيا كم  میكند  اين آگاهآنچه در اين كتاب خواهند آموخت، آشنا می

آموزانی است كيه بيه لحياظ سيب      در طول سال تحصیلی با آن مواجه خواهند شد، را در ذهن بپرورانند  دانش

اي تجربيه كننيد،   نگر هستند در اين فصل به كلیتی از آنچه ،رار است در درس تفکر و سواد رسانهشناختی، كل

آميوزانی كيه   اي انتخاب و سازماندهی شد، كيه دانيش  هاي دروس اين فصل به گونهالیتدست خواهند يافت  فعّ

 اي جديد نايل آيند   سب  شناختی تحلیلی دارند نیز به احساسی از يادگیري در حوز،

 

 آموزان پس از گذراندن اين واحد يادگيري )پيامدهاي يادگيري(:انتظارات از دانش

   كنندا تحلیل و درک اي رهاي رسانهمحتواي پیام •

 كنند  هاي خود از تفکر سیستمی استفاد، در تحلیل •

 اي مواجيه نقّادانه داشته باشند هاي رسانهبا پیام •

 كنند را رعايت فکري انصاف استقالل و  ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه •

 كنند خود استفاد،  هايزبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیماز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

 و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشند آرا   •

 

  :كليدي كه واحد يادگيري حول آن سازماندهی شده است ةايد

 اند از:اي سازماندهی شد، است اين سفاالت عبارتگانة سواد رسانهاين واحد يادگیري حول سفاالت پنج

  چه كسی اين پیام را تولید كرد، است؟ ؤفرستند، و مفلف 

  ،چرا اين پیام فرستاد، شد، است؟ ؤهدف/ انگیز 

 فنونی براي جلب توجّه مخاطب استفاد، شد، است؟ ؤ،الب/ چيارچوب  از چه 

 كنند؟ ؤمخاطبان/ گیرند، فاوت درک میچطور افراد مختلف اين پیام را مت 

 ها و نظرياتی در اين پیام ارائه شد، يا از آن حذف شد، است؟ ؤمحتوا/ پیام چه سب  زندگی، ارزش 

آموزان با تحلیل تعدادي فیلم، تصوير و روش پیگیري ايدة كلیدي در اين فصل به اين اورت است كه دانش

 كنند شکل كلی  تمرين می كار با اين پنج سفال را ؤبهي  برنامة تلويزيونی انتخابی، چگونگی 
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 هاي اساسیچگونگی طرح پرسش

سيال   ٦٩ها در اين فصل از سه درس تشکیل شد، است  فصل با مقايسة سب  زندگی، فناوري و رسانه 

ا در برخی شود، سپس با معرفی متن، زيرمتن و فرامتن و يافتن آنيبینی آيند، آغاز میپیش و زمان حال و پیش

يابد و با بررسی و تحلیل ي  برنامة تلويزيونی انتخابی با استفاد، از سفاالت پنجگانية  اي ادامه میتولیدات رسانه

 يابد اي خاتمه میسواد رسانه
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 ساعت آموزشی 2 زمان:

 هارسانه و آيندة رسانه موضور:

 نتظارات عملكردي: ا

 كنند هاي زمان مقايسه میسب  زندگی گذشته، حال و آيند، را با توجه به رشد فناوري و رسانه •

 كنند را رعايت فکري انصاف استقالل و  ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه •

 نند كهاي خود استفاد، زبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیماز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

 و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشند آرا   •

 

هاي رسانه چیست؟، آيند، تلفن هاي نوين مانند فیلمها و تصاويري از فناوريفیلممواد و وسايل آموزشی: 

 و       11آرفید اي، تصاوير برچسب و تراشة آر اف آي دي/ ا،، ي  روز شیشههمر

فرايند اجراي درس:

كتاب نگا، و خودشان را در هفتياد، هشيتاد    2آموزان بخواهید به تصوير باالي افحة از دانش وگوي كالسی:گفت

آموزان با يکديگر تماس رودررو نشوگو كنند  براي اينکه داسال پیش تصور، و دربارة سفاالت زير در كالس گفت

   شکل باشد  Uهاي كالس بايد داشته باشند چینش نیمکت

 
 كنید؟ از اين عکس، چه نکاتی در مورد آن زمان دريافت می •

سن و سال شما در آن زمان، چقدر با االن شما تفاوت ي  نوجوان هم 12تفريح و سب  زندگی •

 داشته است؟

ها يکبار به سرعت ه نمايش بگذاريد تا تاريخچة تولید رسانهرا ب« رسانه چیست؟»سپس فیلم  •

 آموزان مرور شود  از جلوي چشم دانش

هاي نو و محبوب آن روزگار، بود، است، بگويید امروز، از آنيا سفال كنید راديو از جمله رسانه •

 كنید؟ ها را بیشتر دوست داريد و استفاد، میشما كدام رسانه

سن شما، راجع به زندگی امروز شما، چه چیزهايی خواهند هاي همال ديگر، آدمس بیستكنید، فکر می •

 گفت؟ هشتاد سال ديگر چه؟

                                                           
11 .RFID 

 اند.هفتم آشنا شده تفكر و سبك زندگي پايه آموزان با مفهوم سبك زندگي در كتابدانش. ۲۲ 
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آموزان به مقايسة گذشته، حال و آيند، بپردازند  البته ممکن رود در اين سفاالت دانشانتظار می

كنند در زمان حال اتفاق اندازي از آيند، نداشته باشند و بسیاري از مواردي كه بیان میاست آنيا چشم

 افتاد، باشد  ؤمواردي مانند پرينتر سه بعدي و     

« كلمه حرف براي گفتن دارند 1٩٩٩برخی تصاوير بیش از »آموزان را دربارة اين جمله كه نظر دانش •

 جويا شويد 

شد بايد رآموزان میاي ،درت استدالل دانشتوجه داشته باشید كه در كالس تفکر و سواد رسانه

 هاي خود، بايد داليل و شواهدشان را بیان كنند  يابد  لذا از اين پس در تمام سفاالت براي پاسخ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي خود ،رار گیرند و با آموزان در گرو،دانشفعّاليت گروهی: 

 هاي خود دربارة سفاالت زير تبادل نظر كنند گروهیهم

آينيدة دنیيا    ،اورينظر شما با توجه به اوضياع كنيونی فني   به •

اي كه بشر در آيند، خواهيد  ترين رسانهچگونه خواهد بود؟ پیشرفته

تواند باشد؟ ي  نمونه از تغییرات در كتاب ارائه شد، ساخت چه می

هياي خيود   بینیاست ؤفناوري آر اف آي دي / آرفید ، شما نیز پیش

 را بنويسید  

 

و « شیااينترنت ا»نیز دربارة « بیشتر بدانید»در كادر 

 مطالبی به عنوان نمونه ارائه شد، است  « اينترنت همه چیز»

 

 

 

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۳و  ۲تصوير صفحه   

 

 

 

 

 

 

۵۵۰۵۵۵درسي  كدكتاب  ۴تصوير صفحه   
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 پردازد به توضیح عنوان درس می ٨متن پايین افحة 

كه از برنامة فناورانه « ايي  روز شیشه»و بخشی از فیلم « آيندة تلفن همرا،»فیلم وگوي كالسی: گفت

هاي بینیآموزان محتواي آنيا را با پیشا نمايش دهید تا دانشسیماي جميوري اسالمی ايران پخش شد، است ر

 خودشان از آيند، مقايسه كنند  از آنيا سفال كنید 

 نقش و جايگا، شما در اين آيند، چیست؟  •

شيود؟ چيه   « ارتباطيات رودررو »توانيد جيايگزين   اي ميی هاي فناورانه و دنیياي رسيانه  آيا همة اين پیشرفت •

 نیست؟« ايارتباطات رسانه»هست كه در « طات انسانیارتبا»هايی در ويژگی

هاي آن توایف شد جايگا، انسان نسبت به فناوري و اشیا چیست و كدام ي  از آنيا اي كه ويژگیدر آيند، •

 ديگري را به خدمت خواهند گرفت؟ آيا جايگا، و سطح تفکّر در انسان افزايش پیدا خواهد كرد؟ چرا؟

هاي خود را زمانی ارائه كردند كه تعداد بسیار بسیاري از بزرگان ديگر يافتهانیشتین، زكرياي رازي و  •

توان ادعا كرد كه سطح دانش و تفکّر اين افراد نسبت ها وجود داشت  آيا میها و رسانهمحدودي از فناوري

 به آيندگان كمتر بود، است؟ چرا؟  

، دستیابی «ايروز شیشه»و « ندة تلفن همرا،آي»هايی مانند توجه داشته باشید كه هدف از نمايش فیلم 

ها است و نه ترويج پیشرفت غرب در فناوري  بدييی است كه دانشمندان اندازي از آيندة فناوري و رسانهبه چشم

 اند يافتههاي ،ابل توجيی دستهايی از علم و فناوري به پیشرفتكشور ما نیز در زمینه

دهد، دو سفال آخر از اين نوع هستند  توجه داشته فی را پرورش میبرخی از سفاالت اين كتاب تفکر فلس

سو در كنار نام انیشتین و زكرياي رازي از ساير بزرگان سخن به میان آمد، است، باشید كه در سفال آخر از ي 

يگر در گیرند  از سوي دساير بزرگان فقط دانشمندان نیستند؛ فالسفه، معصومین و     نیز جزو بزرگان ،رار می

وگوها اين اين افراد سفال شد، كه خود دو مفلفة متفاوت است  لذا در گفت تفکرو  دانشجملة آخر از سطح 

 آموزان ،رار گیرد بايد مورد توجه دانشها میجنبه

 

، رسانه، رسانة فردي و جمعی در كادر بیشتر بدانیم ارائه شد، است اين بدان 1١در انتيا مفيوم پیام

 گیرند  ن مفاهیم در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مورد سفال ،رار نمیمعناست كه اي
                                                           

 . دانشآموزان با مفهوم پيام كتاب تفكر و سبك زندگي پايههاي هشتم آشنا شدهاند. 13

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۶و ۵تصوير صفحه   
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  ٦ها را براساس محتواي جدول افحة آموزان برخی خصوایات رسانهدر اين فعالیت دانشوگوي كالسی: گفت

 كنند  با هم مقايسه و نکاتی را به آن اضافه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عكس و مكث: 

نيام آن پیداسيت، بيه بررسيی تصيوير و تأميل در موضيوع آن         هميانطور كيه از  « عکس و مکث»بخش 

پردازد در برخی دروس مانند اين درس، مفيوم تصيوير كياماًل واضيح و روشين اسيت  اميا در برخيی دروس        می

وگو دربارة آنيا شرايطی فراهم هاي متفاوتی از تصوير خواهند داشت  تحلیل تصاوير و گفتآموزان برداشتدانش

چرا مخاطبيان مختليف   »آموزان داليل اينکه صل چيارم، با استناد به برخی از اين تصاوير، دانشكند كه در فمی

 را به خوبی دريافت كنند  « كنند؟ها را متفاوت درک میبرخی پیام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
 

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۷تصوير صفحه   

 

 

 

 

 

 

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۸تصوير صفحه   

 

 

 

 

 

 

بینی شيد، اسيت   هاي متنوعی پیشكنید در اين درس، فعالیتطور كه مالحظه میهمان

زمان نیاز داشيته باشيد  در ايين ايورت پیشينياد       د،یقه 1٩٩كه ممکن است اجراي آن بیش از 

هياي محيوري درس، متناسيب بيا انتظيارات      شود با حف  انسجام محتيوا، براينيدي از فعالیيت   می

 .عملکردي، را در زمان در اختیار پیگیري نمايید

 
 ۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۹و  10تصوير صفحه 
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 فعّاليت در خانه:

 يا، چه مزايارسانه آيندة يآموزان خواسته شد، تا بررسی كنند دنیادر تکلیف فعّالیت در خانه از دانش

هاي آموزش مجازي به مزايا و چالشبینی پاسخ اين پرسش، جدول پیش يخواهد داشت؟ برا يیهاو چالش

 ها به همین جدول بسیار نزدي  خواهد بود عنوان راهنما به آنيا ارائه شد، است  بدييی است پاسخ
 هاي آموزش مجازيمزايا و چالشجدول 

 هاچالش مزايا

 انسانی-كم شدن تعامالت اجتماعی هاي آموزشينهكاهش هز

 مشکالت دسترسی به اينترنت و فناوري همگانی كردن آموزش

 دشواري زبانی و فرهنگی هاي زمانی و مکانیكاهش محدوديت

 كاهش امکان استفاد، چير، به چير، از معلم و كاغذ يانرژ يهاكاهش هزينه

 واسطهكاهش امکان انتقال احساسات بی و گروهی افزايی و تعامل جمعیافزايش امکان هم

 بعدي شدنافزايش فردگرايی و ت  افزايش كیفیت و كمیت يادگیري

 سرريز اطالعات و احتمال كاهش عمق آموزش دسترسی سريع و وسیع به منابع

 

 فعّاليت اختياري:

هاي درسی و افحة ف كتابآموزان خواسته شد، به وبگا، دفتر تألیدر بخش فعّالیت اختیاري از دانش

هاي درسی، و افحة گرو، تفکّر، چند اي وبگا، دفتر تألیف كتابگرو، تفکر مراجعه كنند  در افحة چندرسانه

ها و آيندة فناوري آمد، است  با مراجعه و مالحظة آنيا، تحلیل كنند كه كدام فیلم كوتا، در مورد تحوالت رسانه

هاي كوتا، تر و در تغییر سب  زندگی مردم اثرگذارتر خواهد بود  فیلمزدي بینی آنيا از وا،عیت ني  به پیش

 توانند مشاهد، كنند هاي بعد را نیز در همین وبگا، میمرتبط با فصل
www.roshd.ir 
www.talif.sch.ir 

http://thinking-dept.talif.sch.ir 

http://www.roshd.ir/
http://www.roshd.ir/
http://www.talif.sch.ir/
http://www.talif.sch.ir/
http://www.darsiran.ir/
http://www.darsiran.ir/
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 ساعت آموزشی 2 زمان:

 هاي آشکار و پنيانپیام موضور:

 انتظارات عملكردي:

  كننداي را تحلیل و درک هاي آشکار و پنيان تولیدات رسانهمحتواي پیام •

اوت، زاوية دوربین، زاوية ديد و     و تأثیرگيذاري آن در تولیيد يي  پیيام را      نقش عناار تولید مانند نور، •

  تحلیل كنند 

 كنند را رعايت فکري انصاف استقالل و  ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه •

 كنند هاي خود استفاد، زبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیماز   •

 كنند اي جمعی را رعايت هوگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

 و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشند آرا   •

 

ها، در بشقاب تو، و تصاويري مشابه تصاوير كتياب  هاي پیش به سوي عصر رسانهفیلممواد و وسايل آموزشی: 

 درسی 

  فرايند اجراي درس:

آميوزان بيا   ، را به نمايش بگذاريد تا دانيش «هاپيش به سوي عصر رسانه»فیلم  وگوي كالسی:گفت

هيا و  بنيدي از فرايت  انيد، يي  جميع   درس ،بيل نوشيته  « فعّالیت در خانيه »مشاهدة آن و بیان آنچه در انجام 

 ها داشته باشند روي دنیاي رسانههاي پیشچالش

آميوزان بخواهیيد آنچيه را از فيیلم     ن ادا به نمايش بگذاريد و از دانيش را بدو« در بشقاب تو»اكنون فیلم 

هياي زيير پاسيخ    اند بیان كنند  يکبار ديگر فیلم را با ادا به نمايش بگذاريد و از آنيا بخواهید به پرسشدريافته

 دهند 

آوريد بیيان كنیيد! نيور،    هرچه دربارة تصاوير به ياد می •

چطور كنيار هيم ،يرار    ها و زواياي دوربین اوت، احنه

 اند؟گرفته

چه چیزهايی در اين فیلم، احساسات شما را برانگیخيت   •

 يا شما را به تعجب و تفکّر واداشت؟

افراد را توایف كنیيد! چيه شيکلی هسيتند؟ چيه كيار        •

 اند؟ كنند؟ چه پوشید،می

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۱۱تصوير صفحه   
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هاي مختلف، چه هاي غذايی ملتبا توجّه به تفاوت برنامه •

 كنید؟دريافت میدگی هايی از تنوع سب  زنپیام

 
اين بار تصوير را ،طع كنید و فقط اداي فيیلم را پخيش   

 كنید و سفال كنید  

شيود؟ آييا ايين كلميات، بيار      چه كلماتی به كار برد، می •

 معنايی، ارزشی يا احساسی خاای دارند؟

به نظر شما مخاطبيان  گويد؟ چه كسی اين كلمات را می •

 ؟االی اين فیلم چه كسانی هستند؟ چرا

سازندگان اين فيیلم، چيه هيدفی را دنبيال كيرد، و چيه        •

 خواهند به شما برسانند؟پیامی را می

هياي وييژ،،   از چه نوع اداهايی ؤموسیقی، اِفکت/ جليو،  •

 اداي انسانی و اداي جانبی  استفاد، شد، است؟

 مشابه يکديگر است؟ چرا؟« كامالً»هاي شما، آيا احساسات و برداشت همة همکالسی •

ه كار گرفته شد، در اين فیلم ؤنور، ادا، تصاوير، زواياي دوربین و     بیشتر احساسيات شيما را   عناار ب •

 دارند؟ چرا؟دهند يا شما را به تفکّر وا میتحت تأثیر ،رار می

هياي فرسيتند، پیيام از    كند آيا به دنبال تلقین انديشهاي فکر يا نظري را به شما ارائه میو،تی رسانه   •

تر؟ چرا؟ گیري درستذاري بر احساسات است يا واداشتن شما به تفکّر بیشتر براي تصمیمطريق تأثیرگ

 مثال بزنید 

اگر ،رار باشد شما اين فیلم را براي گرو، سنی ديگير ييا ميردم كشيوري ديگير بيازطرّاحی كنیيد، چيه          •

 دهید؟ چرا؟تغییراتی در آن می

طور اجميالی مطالعيه كننيد تيا بيا د،يت       فاالت را بهآموزان بخواهید يکبار س،بل از نمايش فیلم از دانش

ها را تحلیل كرد  ليذا  توان فیلمبیشتر فیلم را مشاهد، كنند  اين سفاالت، سفاالتی است كه با استفاد، از آنيا می

توان بيا اسيتفاد، از هير فیلميی     هاي يکسان ضرورت ندارد   اين فعّالیت را میسازي و ديکته كردن پاسخيکسان

 داد و تغییر فیلم هیچ اشکالی ندارد   انجام

ببرند  در كنیم تا به نقش كلمات پیدر اين فیلم كلمات ميم است لذا ابتدا فیلم را بدون كالم پخش می

حالیکه در فیلمی ديگر ممکن است از همان ابتدا اوت و تصوير را با هم پخش كنیم  يعنی مراحيل را متفياوت   

آموزان حس بینايی، شنوايی، ،درت تمركز و تفکر خود را در اين است كه دانشانجام دهیم  آنچه كه ميم است 

 تحلیل فیلم و پاسخ به سفاالت به كار گیرند 

ترين بخش اين درس است، با استفاد، از متن افحات وگو دربارة آن كه ميمپس از نمايش فیلم و گفت

 شود می توضیح داد،متن، زيرمتن و فرامتنمفاهیم  1٨و  1٥، 1٤، 1١

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد۲۲تصوير صفحه   
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آموزان بخواهید دربارة متن، زير متن و را نمايش دهید و از دانش«شغل دروغین»فیلم كوتا،  وگو كالسی:گفت

وگو كنند  اين فیلم اگر چه در ظاهر دربارة زحمات مادران است اميا در نياييت بيه تبلیي  يي       فرامتن آن گفت

 شود كارت تبري  براي مادران ختم می

گانة پیام دربارة ابیات، جميالت و تصياويري   هاي سهبرداشت خود را در رابطه با اليهآموزان سپس دانش

باشند، اي داراي هر سه اليه نمیكه در كتاب آمد، است مطرح كنند  توجه داشته باشید كه همة تولیدات رسانه

هياي ديگيري   صاوير از نمونهتوانید به جاي اين جمالت و تبلکه برخی از آنيا هر سه اليه را دارا هستند  شما می

 نیز استفاد، كنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي زير توجه كنید:به مثال

 :1مثال 

 «نازنین شدها بیفونت تمام نامه  بعد از تو بعد از رفتنت اي نازنینم»

 متن: پیام آشکار اين است كه فرد در غم از دست نازنینی است 

 ه اين غم جدي نیست و كل بیت ي  شوخی است دهد كزيرمتن: اما تحلیل مصرع دوم نشان می

نازنین آشنايی ندارند دركی درستی از مفييوم بیيت   افزار وُرد و مفيوم فونت بیفرامتن: كسانی كه با نرم

 نخواهند داشت 

 :2مثال 

متن: پیام آشکار آن لوگوي پیتيزا دومینيو كيه در گوشية پيايین      

 سمت راست ،رار دارد و تبلی  ي  محصول است 

يرمتن: پیام پنيان آن ترغیب به مصرف غذاهاي آماد، است كيه  ز

 نوعی سب  زندگی را با خود همرا، دارد 

فرامتن: تصوير ،طعة پیتزا به شکل درخت كاج در ايام كريسمس 

است كه ممکن است براي افراد غیرمسیحی و مردم كشورهاي ديگر كيه  

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۱۸، ۱۷، ۱۶تصوير صفحه   
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 يوم ديگري داشته باشد با درخت كاج به عنوان نماد كريسمس آشنايی ندارند مف

 

 

 

 :١مثال 

متن: پیام آشکار آن لوگوي برگركینگ كه در گوشية پيايین سيمت    

 راست ،رار دارد و تبلی  ي  محصول است 

زيرمتن: پیام پنيان آن ترغیب به مصرف غيذاهاي آمياد، اسيت كيه     

 نوعی سب  زندگی را با خود همرا، دارد 

در ايام ما، رمضان اسيت   فرامتن: تصوير ساندويج به شکل هالل ما،

كه ممکن است براي افراد غیرمسلمان كه با هالل ما، به عنيوان نميادي در   

 فرهنگ مسلمانان آشنايی ندارند نامفيوم باشد 

 

 عكس و مكث: 

اي اسيت بيین اسيتقبال از    بخش عکس و مکث مقايسه

توجيی بيه  اي از بیفاي رايگان ؤ!  كه كنايهكتاب رايگان و واي

كتاب و تغییر سب  زندگی است مطالعة 

 

 فعّاليت در خانه

آميوزان يي  فييیلم   بيا راهنميايی شيما و توافييق دانيش    

آموزان فيیلم  انتخيابی را در خانيه    سینمايی انتخاب شود  دانش

مشاهد، و متن، زير متن و فرامتن آن را مشخّص كنند  برخيی  

 اند از:توانند به آنيا توجّه كنند عبارتاز مواردي كه می

 هاي مثبت و منفی در فیلمنام شخصیت •

 پوشش افراد ؤنوع لباس، رنگ، طرح و     •

زمینة تصاوير فیلم ؤمحل جغرافیايی، هواي آفتابی يا بيارانی، مو،عیيت ا،تصيادي، شيرايط     محیط و پس •

 اجتماعی و    

   اي كه به متن االی اضافه شد، است، نوع روايت و   رنگ ؤسیر فیلمنامه، و،ايع حاشیهپِی •

 ها و   بندي فیلم ؤتلخ يا شیرين، سرنوشت ،يرمان، فرجام شخصیتپايان •

 و     •

 هاي معلم:دانستنی
 پيرنگ

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۱۹تصوير صفحه   
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پیرنگ، نقشه، طرح يا الگوي حوادث در داستان است  شرح فشرد، و،ايعی كه بيراي اشيخاص داسيتان    

و بيه يياري آن خواننيد، را بيه     كند هاي پیوسته رشته حوادثی است كه نويسند، انتخاب میافتد  حلقهاتفاق می

 .دهدكند  پیرنگ چون و چرايی حوادث را در داستان نشان میجايی كه مدنظرش است هدايت می

كنيد كيه در نظير خواننيد،     به عبارت ديگر پیرنگ حوادث را در داستان آن چنان تنظیم و تركیب ميی 

يافته از اي نظاملی حوادث نیست بلکه مجموعهكنند، باشد  به همین دلیل پیرنگ تنيا ترتیب و توامنطقی و ،انع

حوادث يا و،ايع است  در حقیقت پیرنگ نقل حوادث با تکیه بر روابط علت و معليولی اسيت  پیرنيگ وابسيتگی     

اي است كه بر اساس آن نويسند، و،ايع را كند و ضابطهموجود میان حوادث داستان را به طور عقالنی تنظیم می

منظمی داشته باشيد تيا    ةماجرايی باشد بايد طرح و نقش ةهر چه باشد، حتی اگر نقل سادداستان  .دهدنظم می

 .آيدبراساس آن به نگارش در

نقشه و الگوي رويدادهاي ي  نمايش يا شعر يا اثر داستانی را كه سازماندهی حادثه و شخصيیت را بيه   

ام   اي  .وانند، يا بینند، را برانگیيزد گويند بدان اورت كه حس كنجکاوي و تحري  خگیرد پیرنگ میعيد، می

دهد: داستان، روايت رويدادهايی است كه در فورستر تعريف ساد، اما بسیار مفیدي از طرح ؤپیرنگ  به دست می

: 1١٦٨توالی زمانی منظم شد، باشد  طرح نیز روايت رويدادهاست كه در آن بر تصادف تأكید شد، باشد  ؤكادن، 

١١2  

اي يابیم كه داستان نقل رشتهاز اين سخن درمی  ر بین داستان و پیرنگ تفاوت استطبق تعريف فورست

از حوادث است كه تنيا بر طبق توالی زمانی، نظم و ترتیب يافته است در حالی كه پیرنگ نقل حوادث با تکیه بر 

 .موجبیّت و روابط علی و معلولی است

كشيند و بعيد آن را   كه نقاشان به روي كاغذ میپیرنگ در وا،ع همان بیرنگ است  بیرنگ طرحی است 

ا فشرد، امّ ةكنند  خالاريزند و از روي آن ساختمان را بنا میكنند يا طرح ساختمانی كه معماران میكامل می

يي  داسيتان    ةست و ما پس از ديدن ي  فیلم يا نمايش يا مطالعا كامل و گويايی كه شامل خط مسیر ماجراها

ها و يا تخیل ها، تجربهها، شنید،كنیم، همان طرح داستان يا پیرنگ است، كه حاال ديد،میبراي ديگران بیان 

 .آزاد افرادي است كه ممکن است نويسند، هم نباشند

 

 اقتباس از:
 http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=۱۹۴۷۰۱ 

 

 

 :منابع معرفی

  1١٦٥سخن، : تيران اول، ،عناار داستان  میرااد،ی، جمال

  1١٦٩، اول، تيران: شادگان فرهنگ ااطالحات ادبی،كاظم فیروزمند،  كادن، جی  اي
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 ساعت آموزشی 2 زمان:

 ايسفاالت پنجگانة سواد رسانه موضور:

  انتظارات عملكردي: 

   كننداي را تحلیل و درک هاي رسانهمحتواي پیام •

 كنند   اي ي  برنامة تلويزيونی را تحلیلاالت پنجگانة سواد رسانهبا استفاد، از سف •

 كنند را رعايت فکري انصاف استقالل و  ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه •

 كنند هاي خود استفاد، زبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیماز   •

 ند كنهاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

 و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشند آرا   •

 

هياي  فیلم ي  برنامة تلويزيونی، تصاويري با هدف اي در ي  د،یقه،سواد رسانه فیلممواد و وسايل آموزشی: 

 كتاب فرهنگی، ا،تصادي، سیاسی و     مانند تصاوير

 

 فرايند اجراي درس:

و بنيد اول   2٩آموزان بخواهیيد ميتن ايفحة    از دانش

طيور فيردي مطالعيه    اي  را بيه گانة سواد رسانهؤپنج 21افحة 

 كنند 

دربارة محتواي متن و تصوير عنوانی  وگوي كالسی:گفت

هياي يي    وگو كنند  تصوير و متن بر حدا،ل مفلفيه درس گفت

ها عبارتند از فرستند،، پیام، مجرا/ مفلفهارتباط تمركز دارد  اين 

كانال/ رسانه، گیرند،، بستر و فرهنگ  لذا در تحلیيل هير پیيام    

ها توان سفاالتی دربارة چیستی يا چرايی اين مفلفهاي میرسانه

گانة سيواد  اي براي طرح سفاالت پنجطرح كرد  اين مدل مقدمه

 اي است رسانه

هياي  آموزان بخواهید دربارة پرسشرا به نمايش بگذاريد، از دانش« ،یقهاي در ي  دسواد رسانه»فیلم  

 وگو كنند  اين سفاالت عبارتند از:پايانی آن گفت

 اش را شناسايی كنید دهند،در مورد ي  افحة وب، تبلی  يا فیلم فکر و تمام اجزاي تشکیل 

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۲۰تصوير صفحه   
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 اش چیست؟د،بررسی كنید تمام اين اجزا چطور كنار هم ،رار گرفته و هدف سازن 

 

آموزان مشکل باشد، بيه آنييا   ممکن است پاسخ دادن به اين سفاالت در ابتداي سال تحصیلی براي دانش

بگويید نگران نشوند اين ،بیل سفاالت ابزاري براي يادگیري هستند؛ ،رار است در اين كتياب، تحلیيل تولیيدات    

 اي را با چنین سفاالتی تمرين كنند رسانه

«  مخاطب منفعل»و « مخاطب فعّال»ها دو نوع مخاطب دارند: توضیح دهید كه رسانهسپس براي آنيا 

كنندگان، اي اارار دارد كه مخاطبان منفعل، فعّال؛ مخاطبان فعّال، هوشمند؛ و حتّی  مصرفسواد رسانه

 تولیدكنندگان خلّاق شوند! 

اي، پينج  بيا هير پیيام رسيانه     پیام االی درس سه اين است كه ي  مخاطب فعاّل و خلّياق، در مواجييه  

گیرد و با نگا، د،یق و درک عمیيق، بيا آن   پرسش كلیدي را مانند  پنج گذرواژ، يا نگيبان در ورودي در نظر می

 شود  اين پنج پرسش عبارتند از:مواجه می

  چه كسی اين پیام را تولید كرد، است؟ ؤفرستند، و مفلف 

 یز، چرا اين پیام فرستاد، شد، است؟ ؤهدف/ انگ 

 فنونی براي جلب توجّه مخاطب استفاد، شد، است؟ ؤ،الب/ چيارچوب  از چه 

 كنند؟ ؤمخاطبان/ گیرند، چطور افراد مختلف اين پیام را متفاوت درک می 

 ها و نظرياتی در اين پیام ارائه شد، يا از آن حذف شد، است؟ ؤمحتوا/ پیام چه سب  زندگی، ارزش 

 

 

 

 

 
 

ن از آنييا بخواهیيد بخشيی از يي      اكنيو  وگوي كالسی:گفت

برنامة تلويزيونی را كه خودشان بيا توافيق شيما از ،بيل ضيبط      

اييد، در كيالس   اند يا شما آن را ضبط يا بارگيذاري كيرد،  كرد،

هاي زير آن را بررسی كنند  از آنجيايی كيه   مشاهد، و با پرسش

شيود كيه   ترين رسيانة جمعيی محسيوب ميی    تلويزيون، عمومی

هاي زيادي داريم و مخاطيب آن محسيوب   طر،همگی از آن خا

هاي تلويزيونی انتخاب شيد،  شويم، مثال اين درس از برنامهمی

است  اما اگر امکان نمايش فیلم براي شما وجود ندارد، بيا يي    

هياي فارسيی،   تصوير، مقالة يي  روزناميه، حتيی دروس كتياب    

نجام توان اين فعالیت را امطالعات اجتماعی و دينی و     هم می

انيدازي از محتيواي   آموزان در اين فصل ،رار اسيت چشيم  طور كه ،بالً ذكر شد دانشهمان

دي به دست آورند  تحلیل ي  برنامية تلويزييونی بيا اسيتفاد، از پينج سيفال ميذكور بيه         دروس بع

كند آگاهانه و با انگیز، بيا محتيواي فصيول    نگر دارند كم  میآموزانی كه سب  شناختی كلدانش

 بعدي مواجه شوند  
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اي كيه بيه   يابد و برخی سفاالت جدول نیز متناسب با نوع رسانهتغییر می 2١داد  فقط سفال اول جدول افحة 

 كند گیريد تغییر میكار می

 برنامة منتخب شما كدام ساختار، ،الب يا گونة ارائة پیام از طريق تلويزيون را دارد؟ •

 منتقل شد، است؟ در اين برنامه چه مفاهیم و موضوعاتی به شیوة مستقیم و غیرمستقیم •

 چه كسی تولیدكنند، و مال  پیام است؟ •

 كنندگان از اين برنامه هستند؟ چرا اين پیام فرستاد، شد، است؟چه كسانی جامعة هدف يا استفاد، •

 ها و نظرياتی در اين پیام ارائه يا از آن حذف شد، است؟، ارزشچه سب  زندگی •

  معه، زمان و مکان ديگري، همین معانی آشکار و پنيان را دارد؟آيا اين پیام در هر فرهنگ، جا •

آموزان كمي  كنيد  طبیعيی اسيت كيه      هاي باال به دانشتواند در پاسخگويی به پرسشمحتواي جدول زير می

هياي بعيدي كتياب بيا اسيتفاد، از      هاي اين جدول براي آنيا مشکل باشد  ،رار است در فصلپاسخگويی به برخی پرسش

ها را تمرين كنند  اين شروع كار است و جياي  اي با اين نوع پرسشهاي گوناگون تحلیل تولیدات رسانهها و فعّالیترسانه

 نگرانی ندارد 

 

 هايی براي ارائه پيام دارد؟ها يا گونهتلويزيون چه ساختار، قالب .6

o مستند 

o شو وگومحور ؤتاکگفت 

o  مجموعة تلويزيونی ؤسريال 

o فیلم سینمايی 

o  طنزكمدي و 

o خبري 

o آموزشی 

o كودک و نوجوان 

o مسابقه 

o ورزشی 

o موسیقی 

 شود؟ها منتقل میچه مفاهيم و موضوعاتی به شيوة  مستقيم و غيرمستقيم در برنامه .2

 شود؟چه موضوعاتی از برنامه برداشت می •

 متن، زيرمتن و فرامتن برنامه چیست؟ •

 چه جزئیات فنی در تولید پیام رعايت شد، است؟ •

 ناعی استفاد، كرد، است؟از چه فنون ا، •

 چه كسی توليدكننده و مالک پيام است؟ .9

 كند؟را پخش می چه كسی آن •

 چه كسی آن را ساخته است؟ •

 كند؟چه كسی از آن حمايت ؤمالی و      می •

 برد؟چه كس ديگري از ساخت و پخش آن سود می •

 هاي ديگر در آن چه نقش يا سيمی دارند؟رسانه •

 كنندگان از اين برنامه هستند؟استفادهچه كسانی جامعة هدف يا  .4
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براي چه نوع مخاطبی ؤبر حسب سن، جنسیت، تحصیالت، درآمد، شغل و      ساخته و  •

 ريزي شد، است؟برنامه

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

 كنند؟مخاطبان دربارة آن چگونه فکر می •

امعه، زمان يا مكان ديگري، همين معانی آشكار و پنهان آيا اين پيام در هر فرهنگ، ج .1

 را دارد؟

 هايی وجود دارد؟ها و ديدگا،امکان ادراک و برداشت چه ارزشاز اين برنامه،  •

 هايی ممکن است ايجاد كند؟چه حساسیت •

هاي متفاوت، چه تفاوتی ها و زمانهاي مختلف، مکانبرداشت از اين برنامه در فرهنگ •

 يابد؟می

 

 
 گذراندن فوتبال، و شنا رانندگی، مثل هايیميارت يادگیري طور كه برايبه آنيا يادآوري كنید كه همان

 نیازمنيد  اميور  از بسيیاري  هماننيد  نیيز  ايرسيانه  سواد  شود طی ديگري از پس يکی بايد است كه الزم مراحلی

هيا در  لیت باال را با انيدكی تغییير در پرسيش   فعّا  رسید توانايی به دانايی و بتوان تا است مرتب و مستمر تمرين

هاي اي، بازيهاي ماهوار،هاي تلويزيونی شبکهتوان و بايد در نظر داشت  برنامهاي ديگر، میمورد هر تولید رسانه

هياي  هياي خيوبی بيراي تميرين    افزارهاي كاربردي تلفن همرا،، كتاب، روزنامه و   ، نمونيه اي، نرمويدئويی/ رايانه

 رند  بیشت

در گرو،، تبلیغات بازرگانی و فرهنگی را كه به شکل تصويري در كتاب  آموزان بخواهیداز دانشفعّاليت گروهی: 

اي بررسی، تحلیل و نتیجه را به كالس ارائيه كننيد  توجيه داشيته     آمد، است، با پنج پرسش كلیدي سواد رسانه

 هاي همگرا است تر از پاسخدالل ميمباشید در اين فعاّلیت فرايند اجرا و پرورش توانايی است

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۲۳تصوير صفحه   
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 عكس و مكث

در بخش عکس و مکث از تصويري استفاد، شد، كه تغییير در فنياوري و تيأثیر آن بير انسيان را نشيان       

دهد  استفاد، از فن مقايسه آن هم مقايسة فیزيکی بین تلويزيون و انسان در گذشته و حال باعث شيد، كيه   می

 ذارتر شود  پیام تصوير اثرگ

 

 فعّاليت در خانه

آموزان خواسته شد، دو تصوير را به همرا، خانوادة خود بررسی و در فعّالیت در خانة اين درس از دانش 

هيايی ايين اسيت كيه     اي تحلیل كنند  هيدف از چنيین فعاّلیيت   آنيا را با استفاد، از سفاالت پنجگانة سواد رسانه

 اي را به خانواد، نیز انتقال دهند ، موضوعات سواد رسانهآموزان عالو، بر تمرين بیشتردانش

اي، به منظور رعايت امانتداري، سعی شد، نام تصيويرگران  شايان ذكر است در كتاب تفکر و سواد رسانه 

ها يا مفسساتی نیز موجود است  هدف از در تصاوير انتخابی موجود باشد  در برخی از تصاوير نشانی وبگا، سازمان

نشانی وبگا،، شناسايی فرستند، و هدف او از ارسال پیام است  در بخش فعالیيت در خانية ايين درس يي       ارائة

 و ي  تصوير از كارهاي آ،اي مجید خسرو انجم ارائه شد، است « بنیاد جيانی طبیعت»تصوير از 

 ايهاي رسانهلطيفه

د، است  در همة فصول سعی شد، اي ارائه شهاي رسانهدر پايان هر فصل كتاب بخشی با عنوان لطیفه

هاي خود در آموزان آن را با استفاد، از آموختههاي انتخابی با موضوع فصل هماهنگی داشته باشد و دانشلطیفه

اي به عنوان ي  نوع از انواع هاي رسانهآموزان تحلیل خود را از لطیفهآن فصل تحلیل كنند  در اين فصل دانش

 كنند یاي بیان مهاي رسانهپیام

۰۵۵۵۱۱كتاب درسي  كد ۵۵و  ۲۴تصوير صفحه   
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 هاي معلم:دانستنی

  

الملليی در  ، بزرگتيرين اتحادييه بيین   حیات وحيش جيانی طبیعت يا  بنیاد

در كشور سوئیس تاسيیس   1٨٨1حفاظت از محیط زيست است كه در سال  ةزمین

براي دريافت اطالعات بیشتر به نشانی زير مراجعه كنید  .شد

WWF: World Wildlife Fund 
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آموز به اورت فردي و كار در گرو،، روس در اين فصل كیفی، و شامل بررسی عملکرد دانشارزشیابی د

اي، رعاييت آداب و  هياي رسيانه  آموز از نظر میزان كاربرد استدالل در تحلیل پیامبررسی كیفیت مشاركت دانش

 ير است ها با استفاد، از بازبینه ؤچ  لیست  زوگو و وضوح كالم و احت مفروضههاي گفتميارت

 

 آموزانبازبينة ارزيابی عملكرد دانش

 
يرد

 ف

  ناااام وناااام خاااانوادگی                                

 آموزان                                                        دانش

                                                                                      عملكرد                                                                                                                                                      

ی
کان
اش
ی 
عل

ي 
در
حی
رز 
رام
ف

 

      

 

ته، حال و آيند، را با توجه به رشد گذش زندگی سب  1

 كند هاي زمان مقايسه میفناوري و رسانه

         

رمتن  هاي آشيکار و پنييان ؤميتن و زيي    محتواي پیام 2

  كنداي را درک میتولیدات رسانه

         

هياي  توانيد درک و برداشيت  ها ميی با توجه به فرامتن ١

احتمالی ديگيران از پیيام ارسيال شيد، را تاحيدودي      

 بینی و توایف كند پیش

         

نقش عناار تولید مانند نور، اوت، زاويية دوربيین،    ٤

تولید ي  پیيام  زاوية ديد و     و تأثیرگذاري آن در 

   كند را تحلیل می

         

اي بخشيی  با استفاد، از سفاالت پنجگانة سواد رسيانه  ٥

 كند   می از ي  برنامة تلويزيونی را تحلیل

         

هيا و آراء ديگيران   در تحلیل و نقيد محتيواي رسيانه     ٨

 برخوردار است انصاف از  ضمن حف  استقالل فکري

         

ن و ،اليب مناسيب و د،یيق بيراي ارائيه افکيار،       زبااز   ٤

 كند میهاي خود استفاد، نظرات و تصمیم

         

          كند هاي جمعی را رعايت میوگوگفتآداب   ٦

         ديگر اعضاي گرو، همفکري و بيراي  با  در حل مسائل ٨
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يرد

 ف

  ناااام وناااام خاااانوادگی                                

 آموزان                                                        دانش

                                                                                      عملكرد                                                                                                                                                      

ی
کان
اش
ی 
عل

ي 
در
حی
رز 
رام
ف

 

      
 

 كند میرسیدن به توافق تالش 

را ارزييابی كيرد، و بيه    و نظرات خود و ديگيران  آرا  1٩

 كشد چالش می

         

          (21نمره )از 

 

 توانیيد از  آموزان را با معیارهاي دكر شد، در بازبینة فوق ارزيابی كنید، در اين مرحله ميی عملکرد دانش

گذاري خاص خود يا اختصاص ضريب به مواردي كه در هر جلسه ،ابل مشياهد، اسيت اسيتفاد،    عالمت

 كنید 

 تبديل و در دفتر   2٩آموز مورد مشاهد، را به نمر، افر تا  ئم يا ضرايب اختصاص داد، شد، به دانشعال

 نمرات كالسی به عنوان نمر، مستمر ثبت كنید 

  هاي كالسی آموزان در فعّالیتدر ارزيابی برخی از معیارهاي اين بازبینه عالو، بر مشاهدة عملکرد دانش

آميوزان در انجيام   عّالیت در خانه نیز استفاد، كرد  اين امر به پايبنيدي دانيش  توان از بررسی نتايج فمی

 كند تکالیف محوله و تعمیق يادگیري كم  می



 نسخه قبل از ويرايش و چاپ

 

٨١ 

۵۵۰۵۵۵كتاب كد  ۲۷كتاب، ص  ۲تصوير عنواني فصل   
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تبيين منطق واحد يادگيري

كنند  اين فنون گا، بسیار ساد، و گا، پیچید، براي جذب مخاطب استفاد، میها از فنونی خال،انه رسانه 

اي با اسيتفاد، از يکيی از سيفاالت    هاي رسانهاست  فصل دوم كتاب با هدف پرورش توانايی تحلیل محتواي پیام

اسيت    تيألیف شيد،  « فنونی براي جلب توجّه مخاطب استفاد، شد، اسيت؟  از چه»اي يعنی پنجگانة سواد رسانه

رود و سرانجام به فنيون سيادة   سازي پیش میهايی از بازنمايی آغاز شد،، با مفيوم كلیشهفصل با مفيوم و نمونه

 رود اي به شمار میهاي ميم سواد رسانهپردازد  شناسايی اين فنون از توانايیا،ناع می

 

 يادگيري(: آموزان پس از گذراندن اين واحد يادگيري )پيامدهايانتظارات از دانش

   كننداي را تحلیل و درک هاي رسانهمحتواي پیام •

 اي تشخیص دهند ها را در تولیدات رسانهبازنمايی •

 اي تشخیص دهند ها را در تولیدات رسانهكلیشه •

 اي تشخیص دهند  فنوع ا،ناع را در تولیدات رسانه •

 برند كار  اي خود بهو فنون ا،ناع را در مراودات و تولیدات رسانهها روش •

 اي مواجيه نقّادانه داشته باشند هاي رسانهبا پیام •

 كنند را رعايت فکري انصاف استقالل و  ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه •

 كنند هاي خود استفاد، زبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیماز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

 و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشند آرا   •

 

  :كليدي كه واحد يادگيري حول آن سازماندهی شده است ةايد

است اي سازماندهی شد، است اين سفال عبارتاين واحد يادگیري حول يکی از سفاالت پنجگانة سواد رسانه

 از:

 فنونی براي جلب توجّه مخاطب استفاد، شد، است؟ ؤ،الب/ چيارچوب  از چه 

اي چگونگی كار بيا  هاي رسانهها و فنون ا،ناع در پیامها، كلیشهآموزان با بررسی بازنمايیدر اين فصل دانش

 كنند اين سفال را تمرين می
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 هاي اساسیچگونگی طرح پرسش

هيا بخصيوص بازنميايی خيانواد، آغياز      ازنمايی و بررسيی برخيی از بازنميايی   اين فصل با معرفی مفيوم ب 

اي شود  سپس با نقش تکرار و تعمیم در تبديل ي  بازنمايی به كلیشه و يافتن آنيا در برخی تولیدات رسانهمی

 يابد اي خاتمه میيابد و با معرفی فنون ا،ناع و يافتن مصاديق فنون در تولیدات رسانهادامه می
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 ساعت آموزشی 2 زمان:

 بازنمايی موضور:

  انتظارات عملكردي: 

   كننداي را تحلیل و درک هاي رسانهمحتواي پیام •

 سی ،رار دهند اي مورد بررآموز، پزشکان و     را در تولیدات رسانهچگونگی بازنمايی خانواد،، معلم، دانش •

 اي تشخیص دهند ها را در تولیدات رسانهبازنمايی •

 كنند را رعايت فکري انصاف استقالل و  ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه •

 كنند هاي خود استفاد، زبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیماز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

 و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشند آرا   •

 

 تصاويري از انواع خانواد، با تعداد و تركیب متفاوت روياي روزانه،  فیلممواد و وسايل آموزشی: 

 

 فرايند اجراي درس:

 فعّاليت گروهی

شوند  ي  گرو، تصوير سمت راست و ي  گرو، تصوير خواهید به دو گرو، تقسیمآموزان كالس باز دانش

 هاي زير پاسخ دهند  را بررسی كند و به پرسش 2٦سمت چ  باالي افحه 

 دهد؟تصوير در نگا، اوّل، چه پیامی را به بینند، انتقال می •

 انگیزاند؟چه احساساتی را در وي بر می •

 دهد؟امريکايی ارائه میچه تصويري از سربازان عرا،ی و  •

 در نيايت، بینند، ديدگاهش نسبت به نقش آمريکا درجنگ عراق، مثبت خواهد بود يا منفی؟ •

 هاي دو گرو، را با يکديگر و تصوير وسط مقايسه كنند سپس پاسخ

هياي  ينترنت و هم چنین شبکهاجنگ آمريکا علیه ادام، در فضاي  ةدر بحبوحيادآورشويد اين تصاوير 

تصوير سمت راست و الجزير، تصوير سمت چي  را منتشير    CNNظاهراً   شد منتشرگسترد،  عی به طورجتماا

وگيوي  كرد، است  اما تصوير االی هميان تصيوير وسيط اسيت  توجيه داشيته باشيید ،بيل از بررسيی و گفيت          

 گیريد آموزان اين نکته را مطرح نکنید زيرا فرات فکر كردن را از آنيا میدانش
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هاي مپیاة ئارابا  دنناتوها میچگونه رسانه داد، شودكه نشان  اين تصوير به اين منظور است استفاد، از

ي دت جاثیرأضاوت مخاطبان خود ت،گا، و دبر دي د،دهنئه میارایت ا،عز وادستکاري شد، و بازي با تصويري كه 

ها، با   يعنی فرستند، اين پیامدو تصوير سمت چ  و راست، تصاويري جعلی از وا،عیت بیرونی نیستند .رندبگذا

فتوشا( وا،عیت را تغییر نداد، است  هر دو تصوير، درست و د،یقاً دو بخش از ي  وا،عیت هستند كه با گزينش 

گذارند  اين مطالب مربوط به بر ذهن بینند، می ماهرانه، دو تأثّیر كامالً متفاوت، مطابق نظر ااحبان رسانه،

 است  سپس مفيوم بازنمايی را تعريف كنید  « بازنمايی»ا، يعنی هبخش ميمی از كار رسانه

معناي بازنمايی اين نیست كه ضرورتاً هر پیام « يعنی نشان دادن وا،عیت به شکلی خاص  بازنمايی»

كوشد تفسیر و اي، ضد وا،عیت يا كاريکاتوري از آن باشد، بلکه آن است كه رسانه با استفاد، از بازنمايی میرسانه

حلیل خود را از وا،عیت مورد نظر، به طور آشکار و پنيان به ذهن مخاطبان خود ارسال كند؛ طوري كه او ت

تواند بر مخاطب تأثیر مثبت يا منفی داشته باشد  به احساس تفاوتی بین اين دو نکند  بازنمايی توسط رسانه می

يع موجب جذب مخاطب و انتقال بخشی از هايی به و،اهاي تاريخی اضافه كردن چاشنیعنوان مثال در مجموعه

تاريخ 

شود  می

اما برخی 

از 

ها بازنمايی

در 

تولیدات 

اي رسانه

تواند می

موجب 

 هاي جامعه مغايرت دارد هايی از سب  زندگی شود كه با ارزشتغییر مفلفه
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گ

فت

وگ

وي 

كال

س

 ي

د آنچيه در ابتيداي درس ارائيه شيد را كيه در      هايی از فنون بازنمايی ماننآموزان بخواهید نمونهاز دانش

 اند، بیان كنند هاي خبري يا فیلم و سريال ديد،بخش

هاي آنيا ممکن است دربارة پوشش، مشاغل، ، نوع غذا خيوردن، ليوازم زنيدگی، گذرانيدن او،يات      نمونه

 فراغت، طبقات اجتماعی، نژادها، و     باشد 

 با كس هر امروز دنیاي نمايش بگذاريد تا توجه كنند كه در در كالس به را «روياي روزانه» سپس فیلم

و بيراي ديگيران    تولیيد  محتيوا  و پیيام  تواندمی ،وانین رعايت بدون گا، و تولیدكنند، كسوت در ابزار ترينساد،

 يشيان هاهمکالسيی  براي اند،ديد، شانزندگی در كه گونه رااز اين هايیاكنون از آنيا بخواهید نمونه .ارسال كند

  كنند بیان

در كتاب نیز چند نمونه از بازنمايی ماننيد بازنميايی رسيتم در شياهنامه، بازنميايی كیفیيت زنيدگی در        

هياي  هاي فراگیر آموزش زبان انگلیسی ارائه شد، است  در اجراي اين فعّالیت د،ت كنیيد كيه ابتيدا مثيال    كتاب

 كنید آموزان ارائه شود و بعد شما اين دو مثال را بیان دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعّاليت گروهی

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۳۱و  ۳۰تصوير صفحه   
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دهند و هر گيرو، روي يکيی از سيفاالت    هاي خود را تشکیل میآموزان دوبار، گرو،در اين مرحله دانش

كنيد  ممکين   فعّالیت گروهی تأمل و با استفاد، از تجربیات ،بلی خود نحوة بازنمايی موضوع سفال را بررسی می

ي  فوتبالیست معروف شاغل در لیگ »ی برخی سفاالت مانند بازنمايی هاي آموزشمحیط است با توجه به تفاوت

توانید آن سفال را حيذف كنیيد و   براي اجرا در كالس شما مناسب نباشد؛ شما می« هامعلم»يا بازنمايی « ايران

 موارد ديگري را جايگزين كنید 

 عكس و مكث

 ثري وا،عیت است موضوع تصوير عکس و مکث اين درس، بازنمايی تا حد تحريف حداك

 

 

 

 

 

 

 

 فعّاليت در خانه

 بيدون  كيه  نيداريم  سيرا   را ايجامعيه  هيیچ  و است انسانی نياد دارترينريشه و ترين،ديمی «خانواد،»

ها در الگوسازي، سيفال ميميی كيه در تميامی جواميع طيرح       نظیر رسانهبا توجّه به نقش بی  باشد بود، خانواد،

موضوع خانواد، و جمعیيت در حيال حاضير    اي چگونه است؟ واد، در آثار رسانهشود آن است كه بازنمايی خانمی

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد  ۳۲تصوير صفحه   
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يکی از مسائل ميم كشور و پرداختن به آن از نیازهاي اساسی جامعه است  به همین دلیل در فعالیت در خانه از 

يزيونی، تبلیغات هاي تلوها، مجموعهؤفیلمهاي تلويزيونی از برنامهآموزان خواسته شد، حدا،ل به سه مورد دانش

در حيال پخيش د،ّيت و    و مستندات داخليی و خيارجی    

تعييداد، تركیييب و نقييش اعضيياي خييانواد،، نحييوة روابييط  

خانوادگی و تعداد فرزنيدان را تحلیيل كننيد  جلسية بعيد      

هيا كيه   تحلیل خود را در كالس ارائه و با ديگر همکالسی

ر اند مقايسيه كننيد  و د  هاي ديگري را انتخاب كرد،برنامه

ها تأميل كننيد    هاي اين بازنمايیها و تفاوتمورد شباهت

توجه داشته باشید در اين فعّالیت موارد زير مورد بررسيی  

 گیرد ،رار می

 تعداد اعضاي خانواد، و تعداد فرزندان •

تركیب اعضاي خانواد، ؤمثالً پدر و مادر و ي  فرزند،   •

ن، پدر و ي  فرزند، پدر و مادر و مادربزرگ و ي  فرزنيد  پدر و مادر و دو فرزند، زن و شوهر، مادر و فرزندا

 و     

 نقش اعضاي خانواد، ؤنقش پدر در خانواد،، نقش مادر، نقش فرزندان و      •

 تفاوت و     كنند،، بینحوة روابط خانوادگی ؤگرم، سرد، حمايت •

ی تعداد و تركیب اعضاي خانواد، هاي تلويزيونی نامبرد، شد، است اما بازنماياگر چه در فعّالیت از برنامه

هياي سيینما نیيز    ها، تابلوهاي محیطی، و همة موارد را در فيیلم ها، مجالت، كتابرا در تصاوير و متون روزنامه

هايی به عنوان مثال ذكر شد، است  با توجيه بيه امکانيات در    توان مورد بررسی ،رار داد  در كتاب نیز نمونهمی

است آنيا عکس، بخشی از ي  فیلم يا تبلیغات ضبط شد، يا توایف د،یق كتبی  آموزان، ممکندسترسِ دانش

 اند به كالس ارائه كنند  آنچه را كه مشاهد، كرد،

 

آموزان چگونگی انجيام ايين تکلیيف را    براي اينکه دانش 

درک كنند با يکی دو تصيوير ييا يي  ،طعيه فيیلم كوتيا، آن را       

 تصوير مقابل توجه كنید  تمرين كنید  به بازنمايی خانواد، در

 تعداد اعضاي اين خانواد، پنج نفر است  •

 تعداد فرزندان سه نفر است  •

، دو پسر و ي  دختر تركیب اعضاي خانواد، شامل پدر، مادر •

 است 

ها حاكی از روابط عاطفی خوبی بيین اعضياي خيانواد،    چير، •

 است 

 مادر دختر را در بغل گرفته و پدر فرزند كوچ  خانواد، را  •

دست دختر خانواد، روي دوش برادر است كه نشانة مرا،بيت   •

۵۰۵۵۵۵كتاب درسي  كد ۳۳تصوير صفحه   
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 است 

 و     •

 تر مشاهد، كرد توان د،یقافراد را می ها انجام شود، روابط و نقشاگر اين تحلیل در مورد فیلم

 توصيه اجرايی:

اي اسيت   توجه داشته باشید كه هدف اين درس درک مفيوم بازنمايی و تشخیص آن در تولیدات رسانه •

 ذا بر حف  كردن مفيوم، تمركز نکنید ل

 اي مورد بررسی ،رار داد توان آن را در تولیدات رسانههايی است كه میخشونت نیز يکی از مضمون •

 

 هاي معلمدانستنی
 

كه معانی احتمالی متفاوتی را به  ايكلمهاي است  يکی از مفاهیم بنیادي در مطالعات رسانه «بازنمايی»

دهنيد  از  را نشيان ميی   هيا وا،عیيت هيا حيوادث و   مايی را، و روشی است كه از طريق آن، رسيانه همرا، دارد  بازن

 هيييا عبيييارت اسيييت از:    مفييييوم بازنميييايی در رسيييانه  Richard dayer« ؤريچيييارد دايييير »نظييير

 هياي هوييت ، اشيیاء، اشيخاص،   هيا مکيان مختلف وا،عیت مثل افراد،  هايجنبههاي جمعی از ساختی كه رسانه»

گفتياري، نوشيتاري ييا     ايورت بيه ممکن اسيت   هابازنمايیكنند  تجلی و ديگر مفاهیم مجرد ايجاد میفرهنگی 

   «تصاوير متحرک باشد

متشکل از تصاوير يا اداي حوادث است، ولی عميل بازنميايی، بيه     گرايانهوا،عهرچند بازنمايی در نگا، 

اي هميوار، داراي سياختار هسيتند و هرگيز     هاي رسيانه محتواي دهد شکل كامل و مطلق، جيان را نمايش نمی

كشيد كيه   رود و اين سفال را پیش میشفاف و روشن نیستند  بازنمايی از ساختار واژ، و لغت فراتر می ايپنجر،

اي بازنمايی محصوالت رسانه وسیلةبهكند  ها ؤو هر چیز ممکنی كه در رسانه وجود خارجی پیدا میچگونه گرو،

 از وا،عیت بیرونی است   شد،دستکاريبازنمايی نوعی تصوير شد، است؟ در وا،ع، 

ادا، تصوير و    است كه وا،عیت را منعکس  اورتبهزبانی  هايتجلیزبان، ابزار بازنمايی وا،عیت است، 

  هسيتند د و از خصیصه چند زبانی برخيوردار  نها زبان ارائه بازنمايی از وا،عیت را داركند  در اين میان، رسانهمی

 در حال كلی، بازنمايی مشتمل بر چيار عنصر است:  تصوير و ادا است  دربرگیرند،رسانه سینما،  مثالً

 / زاويه ديد  زاويه خاص دوربین1

 سازيبرجسته  2

 از وا،عیت گیريبير،  ١

 خاص  هايفرات  استفاد، از ٤

و متضمن فرايندي بسيیار   ودشنمیبه موفقیت منتيی  سادگیبهذكر اين نکته اهمیت دارد كه بازنمايی 

 پیچید، و پويا است 

آموزنه.ززماني كهه ايه     ها را بهه مها مهي   ها، و موقعيتها، هويتهاي تجسم كردن برخي گروهها، راهرسانه»

: 2931)برانسهوون و اسهوارورد،   « شهون.ز كن.، تحت عنوان كليشه يا گونه تعريف مهي تصورات با مردم ارتباط پي.ا مي

102) 
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   ترجمه: زهر، رجبی ،ايبازنمايی رسانهمقالة  از:اقتباس 

   http://www.hamshahritraining.ir/news-١21٤.aspx 
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 ساعت آموزشی 2 زمان:

 سازيكلیشه موضور:

  انتظارات عملكردي: 

  كننداي را تحلیل و درک هاي رسانهمحتواي پیام •

 اي تحلیل كنند روابط اعضاي خانواد، را در تولیدات رسانهتعداد، تركیب، نقش و  •

 اي را به كالس ارائه كنند هاي خود دربارة بازنمايی خانواد، در تولیدات رسانهيافته •

  كنندتحلیل ها را رسانهسازي توسط كلیشهچگونگی  •

 كنند ت را رعايفکري انصاف استقالل و  ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه  •

 كنند هاي خود استفاد، زبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیماز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

 و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشند آرا   •

 

آموزان با خود به كالس اي كه دانشهايی از بازنمايی خانواد، در تولیدات رسانهنمونه مواد و وسايل آموزشی:

 تصاويري از انواع خانواد، با تعداد و تركیب متفاوت، فیلم معرفی ايران، فیلم زود ،ضاوت نکناند، آورد،

 

هيا،  هياي تلويزييونی ؤفيیلم   رناميه آموزان خواسته شيد بيه حيدا،ل سيه ميورد از ب     در درس ،بل از دانش

هاي تلويزيونی، تبلیغات و مستندات داخلی و خارجی  در حال پخش د،ّت كنند  تعداد، تركیب و نقش مجموعه

توانستند با تصاوير و متيون  اعضاي خانواد،، نحوة روابط خانوادگی و تعداد فرزندان را تحلیل كنند  البته آنيا می

ها مقايسه م دهند  اين جلسه ،رار است تحلیل خود را در كالس ارائه و با ديگر همکالسینیز  اين فعّالیت را انجا

 هاي خود را به ديگران ارائه كنند  آموزان فرات بدهید يافتهكنند  پس به دانش

هياي  هاي خود را به اورت مستند ارائه كردند از آنيا بخواهید تفاوت و شباهتآموزان نمونهو،تی دانش

هاي اطراف خود مقايسه كنند  يافتن تفاوت، شيباهت، و رابطيه   ها را با يکديگر و با وا،عیت خانواد،زنمايیاين با

هيياي در مو،عیييت

مختليييف ،يييدرت 

اسييتدالل را ،ييوي 

 كند می

 

 

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۳۵و  ۳۴تصوير صفحه   
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آموزان بیان كنید  اين تعريف سازي را مطابق با آنچه در كتاب آمد، است براي دانشسپس مفيوم كلیشه

آميوزان  هايی را بیان كنید تا دانيش تأكید دارد  نمونه هاي مختلفبه شكلو  در طول زمانهم ، آن تكراربر 

هياي  لوازم اوتی و تصويري ژاپنی، خيودرو هايی مانند تصور ذهنی خود دربارة آن را بیان كنند  در كتاب نمونه

ي ديگري هم استفاد، كنید  اگر به هاتوانید از نمونهسواري آلمانی، اجناس چینی و     آورد، شد، است  شما می

كنید كه تصور ذهنی ما در مورد برخی از آنيا بيا وا،عیيت مطابقيت    هاي ارائه شد، توجه كنید مشاهد، مینمونه

هاي سواري آلمانی ، در مورد برخی زمانی با وا،عیت مطابقت داشته و امروز، مطابقت ندارد ؤليوازم  دارد ؤخودرو

 در مورد برخی بخشی از وا،عیت است نه همة وا،عیت ؤاجناس چینی  اوتی و تصويري ژاپنی  و 

هايی كه از بازنمايی خانواد، بيه كيالس ارائيه    آموزان با توجه به نمونهدر اين فعّالیت دانشوگوي كالسی: گفت

سيت را  ها، آنچه را كه در مورد خانه و خيانواد، تبيديل بيه كلیشيه شيد، ا     كردند با ذكر داليل و شواهد از نمونه

 ها است  هاي ارائه شد،  كتاب نیز از همان نمونهكنند  نمونهمشخص می

سازي از معتيادان و  شود  مثالً كلیشهها ذكر میسازي توسط رسانهسپس نحوة استفادة مثبت از كلیشه

ادة مثبيت  اي به نوعی است كه افراد جذب اين نوع اعمال نشوند و اين همان اسيتف خالفکاران در تولیدات رسانه

پول هستند و است؛ يعنی نه همة معتادان آنقدر زار و نزار و بی

نه همة خالفکاران خیلی زود و در اين دنیا به سزاي اعمال خود 

 رسند می

سيازي  ي  بار ديگر بر نقش تکرار و تعمیم بير كلیشيه  

هايی است كه امپريالیزم هاي اين بخش نمونهتأكید كنید  مثال

ران، اسالم و مسيلمانان ييا كشيورهاي ديگير     فرهنگی برعلیه اي

هيايی كيه بيا ايين     توانند از نمونهآموزان نیز میسازد  دانشمی

ي   ١٩٩وگو مشاركت كنند  فیلم موضوع سرا  دارند در گفت

، «آرگو»هاي جديد مانند آموزان فیلمنمونة ،ديمی است، دانش

نند مثال تواو     را می« گیركشتی»، «پزش »، «اسکندر كبیر»

 بزنند  

 

را نمايش دهید  از آنيا بپرسید در اين فیلم ايران و ايرانی چگونيه بازنميايی   « معرفی ايران»اكنون فیلم 

 هاي هالیوود را بررسی كنند  شد، است تفاوت بازنمايی ايران و ايرانی در اين فیلم و فیلم

گيري را بیيان كننيد و بگوينيد ايين      سپس تصور ذهنی خود از مردم چین، ژاپن، امريکا يا هير مليت دي  

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۳۷تصوير صفحه   
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تصورات چگونه در ذهن آنيا شکل گرفته است؟ آيا با وا،عیت 

مطابقت دارد؟ داليلشان بيراي مطابقيت ييا عيدم تطيابق بيا       

 وا،عیت چیست؟

را نميايش  « فیلم زود ،ضياوت نکين  »در اين مرحله 

 آموزان بپرسید:دهید؛ از دانش

 آمد، اسيت؟   اين ذهنیت دربارة مسلمانان چگونه بوجود

هاي تکفیري مانند داعش آيا جنايات وهابیت و گروه 

توانیم براي و     در آن نقشی داشته است؟ آيا ما نیز می

سازي كنيیم؟ آييا   تصوير ،صاوت و خونريزي آنيا كلیشه

 دانند يا خیر؟ چرا؟كار را درست میاين

يا براي پاسخ خود چه منطقيی دارنيد،   آموزان هرچه باشد، آنچه اهمیت دارد اين است كه آنپاسخ دانش

 اند اند و چه پیامدهايی را در نظر گرفتهاي توجه كرد،داليلشان چیست، به چه نکات اخال،ی

 

 عكس و مكث

سازي منفی از اسالم و مسيلمانان،  بخش عکس و مکث با ارائه تصويري از داعش بر نقش آنيا در كلیشه

 فرهنگ از آنيا تأكید دارد  رحم و مخالف اي خشن، بیو نمايش چير،

 

 فعاليت در خانه

بايد يکی از آنييا را انتخياب   آموزان داد، شد، است كه میدر بخش فعّالیت در خانه دو فعّالیت به دانش

توانند نيام ببرنيد    ها ساخته شد، را میهايی كه توسط رسانهكنند و انجام دهند  در فعالیت اول آنيا انواع كلیشه

هاي جنسيیتی، ،ومیيت و         از مشاغل، سب  آرايش و پیرايش، پوشش، تصور بدن، خشونت، نقش مثالً كلیشه

هاي جامعه بستگی ها ممکن است با پیامد مثبت و برخی با پیامد منفی باشند  اين به ارزشبرخی از اين كلیشه

 ها بررسی كنند با توجه به ارزشطور د،یق و عمیق پیامدهاي مثبت و منفی را آموزان بخواهید بهدارد  از دانش

توانند با كنند  آنيا میآموزان رابطة كلیشه و نام تجاري يا همان برند را بررسی میدر سفال بعدي دانش 

برند تطابق كلیشة آنيا با وا،عیت را بررسی كنند  همچنین تناسب ،یمت آنييا بيا   هايی كه از برندها نام مینمونه

 از آنيا و ،یمتشان را بررسی كنند  كیفیتشان و رابطة كلیشه

توجه داشته باشید كه منظور از نام تجاري ؤبرند  فقيط محصيوالت خيارجی نیسيت، بلکيه محصيوالت       

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۳۸تصوير صفحه   
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 آيند شناخته شد، داخلی نیز برند به شمار می

سازي آورد، شد، است  سيفال آخير   دربارة كلیشه« بیشتر بدانید»در پايان درس نیز متنی تحت عنوان 

 سازد آموزان را براي فصل چيارم آماد، میدانش اين متن
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هها و  هها در واقها ايه.ه   اي بهوده اسهتز كليشهه   سازي از دير باز مفهومي كلي.ي در مطالعهات رسهانه  كليشه

گيرنه. و در مهورد ه هه    هها و موضهوعات خهاك شهي  مهي     ررضيات بسيار رايجي هسون. كه در مورد برخي گروه

ههاي نشها اول   ود ن.ارن.زدر اسوفاده از اي  اصطالح اشوباهاتي صورت گرروه استز براي مثال هنرپيشهه ها وجگروه

شودز اما روشي كه تصوير آنها بهر اسهاآ آن بهه جامعهه عرضهه شه.ه اسهت، از برخهي         هاليوود كليشه محسوب ن ي

 (102: 2931اي تشيي  ش.ه استز  )برانسوون و اسوارورد، ررضيات كليشه

 هاي زير هسون.: ها داراي ويژگيكليشه

 بن.ي استز سازي نوعي رراين. طبشهشون.زكليشهبن.ي و ارزيابي گروه كليشه ش.ه ميشام  طبشه -2

كنن. كه هاي قاب  درك گروه مورد بررسي تاكي. دارن.، و اشاره ميها مع وال بر برخي ويژگيكليشه -1

 دليلي براي موقعيت رعلي گروه وجود داردز

 گروه، اغلب و نه ه يشه منفي استزارزيابي  -9

كنن.، خصوصاً زماني كه گسورة تفهاوت  هاي قطعي و موانا مشاومت ميها اغلب در برابر تفاوتكليشه -2

 تر استزبيا

 مثال موردي:

هاي داخلي آمرييا هاي سياهپوسوي كه قب  از جنگهاي مشابه بردهساليان مو ادي، در سين اي هاليوود  و زمينه

 ش.ن.:هاي زير كليشه ميكردن. از طريق نشانهپنبه كار مي در مزارع

 راه ررو  ه راه با سسوي و خ ودگي •

 ريوم موسيشي و ت اي  به خوان.ن و رقصي.ن •

ههاي  بردگان زن خانه دار از طريق ن ايا چاقي ظاهري، ح اقت برخاسوه از رش.ان تحصهيالت، و ويژگهي   •

 (102: 2931بچگانهز )اقوباآ از برانسوون و اسوارورد، 
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 ساعت آموزشی 2 زمان:

 فنون ا،ناع موضور:

  انتظارات عملكردي: 

 مفيوم ا،ناع و تعريف برخی از فنون ا،ناع را درک كنند  •

 ها و مصاديق هر فن را استخراج كنند متن آموزشی كتاب را تحلیل، و ويژگی •

 به كار گیرند  هاي ارائه را در انتقال مفاهیم به ديگرانميارت •

 اي تشخیص دهند ها و فنون ا،ناع را در تولیدات رسانهبرخی از روش •

 برند كار  اي خود با هدف مثبت بهو فنون ا،ناع را در مراودات و تولیدات رسانهها روش •

 كنند را رعايت فکري انصاف استقالل و  ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه •

 كنند هاي خود استفاد، د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیم زبان احیح واز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

 و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشند آرا   •

 

هايی از فنون ا،ناع در آنيا بيه كيار رفتيه    متون و     كه نمونه ها، اشعار،تصاوير، فیلممواد و وسايل آموزشی: 

 كتاب درسی  ٤٤و  ٤٨، ٤٥است؛ مانند افحات 

 

آموزان بگويید در گذشته افراد يا كشورها براي اينکه يکديگر را به كاري ترغیب ييا وادار كننيد   به دانش

تواند جنگ علیه يي  كشيور،   ها میهايی از آن را بیان كنند  مثالنهشدند  از آنيا بخواهید نموبه زور متوسل می

ها تغییر كرد، است  مفيوم و هدف از ا،ناع را با اسيتفاد، از  تنبیه بدنی در مدرسه يا خانه و     باشد  امروز، روش

 آموزان توضیح دهید  متن كتاب به دانش

ا بیشترين هدف از زندگی اجتمياعی و تفييیم و تفياهم بي    »

نگيرش، بياور،   رفتيار،  تغییر ديگران و ارسال پیام، تشويق گیرند، به 

 «ا،نياع »مطابق نظر فرستند، است كه به آن  افراد، يا ديدگا، ارزش

 كنندمی هاي ا،ناعی سعیها نیز با استفاد، از شیو،گويند  رسانهمی

 تيأثیر  ميا  روي آنييا  هيردوي  ييا  احسياس  يا  منطقؤعقل  طريق از

 و ماهرانيه  د،یيق،  مخاطيب  ،ليب  و ذهن بر هارسانه ثراتا  بگذارند

هايی براي جلب توجّه و اين ميم توسط فنون و روش .است پیچید،

سازي آمال نظر ما، پديدآوردن اعتبار و اعتماد براي خودشان، شبیه

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۴۰تصوير صفحه   
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اري و     و گيذ و آرزوهاي خودشان در وجود ما، تحري  ما براي انجام ي  عمل مانند خريد، رأي دادن، سيرمايه 

شود  ياد گرفتن زبان ا،ناع از نامید، می« زبان ا،ناع»ها و فنون شود  اين روشدر مجموع ،انع كردن ما انجام می

كند پیام اي است  اگر شما درک كنید كه رسانه چطور و به چه روشی سعی میهاي سواد رسانهترين ميارتميم

به چیزي اعتقاد پیدا كنید يا كاري را انجام دهید آن و،ت شما بيتر و  خود را بفرستد تا بتواند شما را ،انع كند؛

 «توانید تصمیم بگیريد با چشمان بازتر می

البته در استفاد، از فنون ا،ناع نیز نوعی فشار روانی بر مخاطب وجود دارد اما در تعريف كتاب به منظور 

 سازي به اين مورد اشار، نشد، است ساد،

 

 فعاليت گروهی: 

الهي   21رنون معررهي شه.ه در صهفحات    خود را تشکیل دهند  هاي كالسی آموزان بخواهید گرو،از دانش

 را اجرا كني. «تدريس اعضاي تيم»كواب را براي تحلي  بي  اعضاي گروه تشسيم و شيوة 24

 شرط اجراي شيوة ت.ريس اعضاي تيم اي  است كه مطالبي كه براي بررسي و ارائه به يک رهرد اخوصهاك  

نياز مهو  ديگهري نباشه.ز    يک از اعضاي گروه پياياب. از لحاظ مش.ار تشريباً با ديگران مساوي باش.، و مو  هيچمي

 مراح  اجراي اي  روش ت.ريس:

 روش تدريس اعضاي تیم

o اي اختصاص دهید هاي پنج يا شش نفر، تقسیم شوند، به هري  از اعضاي گرو، شمار،آموزان به گرو،دانش 

o هاي هر فين  رو، دو يا سه عنوان از فنون ا،ناع را بررسی  و تحلیل كند  در اين تحلیل بايد ويژگیهر عضو گ

 هايی نیز به آن بیفزايد هاي ذكر شد، در متن را استخراج كند و مثالو مثال

o هياي يي  در يي     ها در جايی از كالس ي  گرو، جديد تشکیل دهند، شيمار، شمار، از همة گرو،افراد هم

 هاي دو در ي  گرو، و      ، شمار،گرو،

o هياي  دهند  مثالهاي خود در بارة فنون مورد بررسی را براي يکديگر توضیح میاعضاي گرو، جديد، آموخته

 بخشند كنند و يادگیري خود را تعمیق میاضافه شد، را با يکديگر تبادل می

o كند و به اين هايش تدريس میا به هم گروهیگردد و فن مورد نظر رآموز به گرو، اولیة خود بازمیهر دانش

ارائيه را نیيز   ههاي  مهارت تحلي  يک مهو  نوشهواري و مههارت   هاي طريق ضمن يادگیري فنون ا،ناع، ميارت

 كند تمرين می

o خواهد هر يي  فنيی را تعرييف    آموزان میپس از پايان اين مرحله معلم به طور تصادفی از تعدادي از دانش

آميوزان اايالح و تکمیيل    ص يا كمبود، تعاريف با هيدايت معليم محتيرم، توسيط دانيش     كنند، در اورت نق

 شود  می

ها، تصاوير و مووني )كه برخي از آنها در صفحات آموزان ريلمبراي اط ينان از درك مفهوم هر ر  توسط دانا

ن اقناع به كار رروه در آن را آموزان ر  يا رنوشود كه داناكواب آم.ه است( توسط معلم محورم ارائه مي 24الي 24

 كنن.ز شناسايي كنن.ز معلم محورم نيز توضيحات تي يلي را ارائه مي
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 عكس و مكث

هياي  ها در مخاطب اشار، دارد، در اين تصوير فرد از نگا، نوشيته عکس و مکث اين درس به تأثیر رسانه

 دريافت اطالعات او از محیط رسانه است هاي نگرد  همة كانالروزنامه به اطراف می

 

 فعاليت درخانه

آموزان در طول هفوه بهه عنهوان تيليهف در خانهه،     دانا

هياي اجتمياعی،   ها، شيبکه سايتؤتلويزيون، تارنماها/ وبمحيط 

اي را بها دقهت بيشهوري    و تولي.ات رسانهتابلوهاي تبلیغاتی و      

براي رنهون اقنهاع بيابنه.ز     هاييدهن. تا ن ونهمورد مشاه.ه قرار مي

آنيا بايد حدا،ل سه نمونة ،ابل نمايش بیابید و جلسة آيند، بيه  

آميوزان ممکين   بسته به میزان امکانات دانيش  كالس ارائه كنند

هاي ارائه شد، عکس گرفته شد،، فیلم ضيبط شيدة   است نمونه

ي  تبلیغات، عکس بريد، شيد، از يي  نشيريه، و     ييا حتيی      

هر ي  از آنيا در ي  برگيه باشيد  در جلسية     توایف نوشتاري

 بعد هیئتی از داوران به آنيا امتیاز خواهد داد 

 معیارهاي امتیازدهی شامل موارد زير است  •

o امتیاز  ١ها ؤهاي گوناگون از انواع رسانهانتخاب نمونه 

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۴۷، ۴۶، ۴۵تصوير صفحه   

 

 

 

 

 

 

 

۵۵۰۵۵۵كد كتاب درسي  ۴۸تصوير صفحه   
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o امتیاز  ١ها ؤتشخیص فنون ا،ناع در نمونه 

o امتیاز  ١تسلّط در ارائه به كالسؤ 

هياي  اي نباشد اما از ميارتهاي سواد رسانهداشته باشید كه تسلط در ارائه ممکن است از ميارت توجه

آموزان بايد بتوانند آرا و نظرات خود را به ديگران ارائه كنند  در اين درس و فعّالیت در خانة آن تفکر است  دانش

 شود اين فرات به خوبی فراهم می

 هاي معلم:دانستنی

 

 

 

 
 
 

استفاد، شد، اسيت    مقايسه در اين تصوير نیز  از فن

وحش به ،یمت هفت مقايسة ديدن شیر وا،عی در با 

 دالر  ١٥دالر يا خريد عروس  آن به ،یمت 

 

 

استفاد،  مقايسه ير از فندر اين تصو

شد، است  مقايسة ،بل و بعد از مصرف 

هر محصول ديگري ي  دارو، دستگا،، يا 

 الغري  براي
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  پرچم كه نماد ملیت است براي ا،ناع استفاد، شد، استنماد در اين تصوير  از 

 

براي تبلی  ها دادن ستار،گواهی در اين تصوير از فن

استفاد، شد،  ي  محصول و ترغیب به خريد آن

 است 

 

 

ؤمقايسة  مقايسهدر اين تصوير از فنون 

احساس  معانی تداعیدو طرف كاناپه  و 

راحتی و آرامش در خود كاناپه و رنگ 

 آبی آن استفاد، شد، است 
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 كند استفاد، شد، است، گروه  داعش از اين فن بسیار زياد استفاد، می ترسدر  اين تصوير از فن 

 

استفاد، شد، است   شدتدر تصوير مقابل از فن 

پیام اين تبلی  اين است كه سرعت اتومبیل مزدا 

اثر ساخته و آب بینی كودک جاذبة زمین را بی

به سمت عقب جريان دارد  استفاد، از كودک 

نیز استفاد، از فن گرم و امیمی است كه در 

 ارائه شد، است  ٦درس 
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استفاد، شد، تداعی معانی در تصوير مقابل از فن 

است  بر،زاري ارتباط بین الگوي ي  كاپشن 

لنگ زند،، احساسات پوست پلنگی با پوست پ

 انگیزاند انسانی را برمی
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 ساعت آموزشی 2 زمان:

 فنون ا،ناع موضور:

  انتظارات عملكردي: 

 تعاريف برخی از فنون ا،ناع را درک كنند  •

 اي تشخیص دهند ها و فنون ا،ناع را در تولیدات رسانهبرخی از روش •

 كنند را رعايت فکري انصاف استقالل و  ها و نقد آراء ديگراننهدر تحلیل محتواي رسا •

 كنند هاي خود استفاد، زبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیماز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

 ارزيابی كرد، و به چالش بکشند  و نظرات خود و ديگران راآرا   •

 
 

ها و     كه فن يا فنونی از ا،ناع در آنيا به كار رفته المثلها، تصاوير، متون، ضربفیلممواد و وسايل آموزشی: 

به تعيداد   ٨تا  1آموزان براي ارائه در كالس مناسب تشخیص داد، شد، است  كارت امتیاز است و توسط دانش

 داوران 

توانند برخيی  آموزان میبراي اين درس به اين معنا است كه دانش« توانیمما هم می»استفاد، از عنوان 

اي را تشخیص دهند  تصاوير استفاد، شد، در ابتداي درس نیز كيه بيا   فنون ا،ناع به كار رفته در تولیدات رسانه

آميوزان در درس  ون ا،ناعی هستند كه دانشاند حاوي فنانتخاب شد،« توجه به حفاظت از محیط زيست»هدف 

آموزان را به تصاوير جلب و به ايين نکتيه اشيار، كنیيد كيه فنيون ا،نياع را        اند  توجه دانش،بل با آنيا آشنا شد،

توان با اهداف گوناگون فرهنگی، ا،تصادي، سیاسی و     به كار برد  يادآور شويد در فصل سوم كتياب اهيداف   می

  ٤٨را بیشتر مورد بررسی ،رار خواهند داد  فنون به كار رفته در تصوير عنوانی درس ؤايفحة   ايتولیدات رسانه

  به شرح زير است 
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استفاد، شد،  تداعی معانیدر تصوير مقابل از فن 

 است 
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 استفاد، شد، است ها دادن ستار،گواهی در اين  دو تصوير از فن

 

آميوزان خواسيته شيد محيیط اطرافشيان ؤتلويزييون،       درس ،بل از دانيش « ةفعّالیت در خان» در بخش 

و بيراي  هاي اجتماعی، تابلوهاي تبلیغاتی و      را با د،ّت مورد مشياهد، ،يرار دهنيد    ها، شبکهسايتها/ وبتارنما

اين جلسه به كالس ارائه كننيد   و در اند سه نمونة ،ابل نمايش پیدا كنند فنون ا،ناعی كه در درس مطالعه كرد،

  دهیم اند درس را ادامه میهايی كه يافتهاكنون با نمونه

ي  گرو، داوري سه نفر، ؤاز شما و ساير دبیران، مربيی پرورشيی، اولیيا، ميدير ييا معياون، ييا حتيی خيود           •

و در مجميوع   ٨ آموزان  براي ،ضاوت و دادن امتیاز در كالس تشکیل شود  سقف امتیاز براي هر داوردانش

 امتیاز است  معیارهاي امتیازدهی شامل موارد زير است  2٤براي سه داور 

o امتیاز  ١هاي متنوع ؤانتخاب نمونه 

o امتیاز  ١تشخیص درست فن يا فنون ا،ناع در نمونة انتخابی ؤ 

o امتیاز  ١تسلّط در ارائه به كالس ؤ 

دهيد   می آموزان هر سه نمونه را به داوران تحويلهر ي  از دانش •

هاي خود و داليل انتخياب آن را بيه كيالس    اما فقط يکی از نمونه

 كند  ارائه می

آموزان ديگر درستی توضیحات ارائه شد، را بررسی و تأيید دانش •

 يا ااالح كنند 

 دهند آموز امتیاز میداوران به كار دانش •

كتاب درسي   ۴۹تصوير صفحه 
۵۵۰۵۵۵كد  
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وگوي كالسی هاي زير را براي گفتآموزان، سفالپس از ارائه دانش

 مطرح كنید  

 ها به كار برد، شد، است؟در مجموع چه فنونی در نمونه •

 ها بودند؟ چرا؟ها كداممفثّرترين نمونه •

ايد كه كاري انجام ،طعاً در طول زندگی، ديگران را ،انع كرد، •

دهند يا نظري را بپذيرند  با ذكر تجربة خود بگويید در اين جيت 

 بريد ايد و می، برد،هايی براي ا،ناع ديگران بيراز چه روش

آخرين انتخابات مجلس شوراي اسالمی يا شوراي شير و محلّة  •

 كوشیدند مردم را ،انع كنند كه به آنيا رأي بدهند  خود را به ياد آوريد  نامزدهاي انتخاباتی چگونه می

 عی باشد تواند نمايشگر فنون ا،ناآموزان توضیح دهید كه الگوهاي نامزدهاي انتخاباتی میبه دانش

 

حکايت زير در كالس خواند، شود، پس از مشخّص كردن فن ا،ناع مورد تأكید در حکايت، دربارة  فن  •

 توضیح دهید  « ارابه يا واگن»ا،ناع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سينگین  اين داستان نمادين، نشانة نقطة ضعف شخصیتی برخی افراد است  افرادي كه بيه جياي سُيبُ    

 بارة آن، به دنبال شمارش طرفداران ي  ادعا هستند كردن اال ادعا و تفکّر در

  گويندمی همه اين كه هست چیزي البد!    گنمی دارن همه

 !چیزها نگويند مردم چیزكيی، نبيياشد تا

  كردنيد ميی  اذيت كرد،، دور، را او بچه تعدادي كه رفتمی را، ايكوچه در مالنصرالدين روزي

 آش دارنيد  النيی ف منيزل  مجياور،  كوچية  در» :گفت درو  به شود، خالص آنيا دست از كه آن براي مال

 « دهندمی نذري

 به ايعد، ديدند كه نیز مردم  دويدند كوچه آن سمت به گويان، آش آش و كردند، باور هابچه

  دويدند محل آن سوي به نیز آنيا دوند،می گذاشته و مسابقه آش گرفتن دنبال

 دارند آدم همه اين كه ددهنمی آش وا،عاً نکند»گفت:  خود پیش دوند،می دارند همه ديد و،تی نیز مال

 !كرد دويدن به شروع سو همان به هم او پس  «دوندمی سو آن به

 

 

كتاب درسي   ۵۰تصوير صفحه 
۵۵۰۵۵۵كد  
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٨1 

 

 !باشد غلط شد،، تکرار هم میزان اين و گويندمی همه كه مطلبی شودمی مگر

اي آن است كه رسانه چنین وانمود ز فنون رسانهيکی ا  است فوق عبارات در «همه» كلمه در ميم نکتة

كننيد، هميه از   كند كه همه در حال انجام كاري واحد هستند، همه با عجله مثالً در ي  بان  حساب باز میمی

خواهی رسوا نشوي، هم رنگ جماعت شو  اين فن بر نیاز برند، پس شما هم اگر میي  محصول تولیدي بير، می

 گن بودن با ديگران اتکا دارد روانی فرد براي هم

اي در حيال  مشيور شد، است و علّت اين نامگذاري آن است كه گويا عيدّ،  «واگن»يا  «ارابه»اين فن، به فن 

اي كه در آستانة حركت براي رفتن است و اگر دير بجنبید، جيا  اند، ارابهسوار شدن به ارابه با هم مسابقه گذاشته

 كن و زودتر اين محصول ما را بخر!خواهید ماند! شما نیز عجله 

وگيو مطيرح كنیيد  در    كند براي گفتهاي زير را كه فرات پرورش تفکر منطقی را فراهم میسپس پرسش

توانند پاسخ بلی يا خیر بدهند  اما ميم اين است كه در استدالل براي پاسخ آموزان میپاسخ به پرسش اول دانش

ها اشيار، كننيد  پاسيخ    مثال و معیارهاي تشخیص و عمل در اين مو،عیت هاي متفاوت به عنوانخود به مو،عیت

 شود آموزان حاال میهاي دانشوگو دربارة مثالبندي گفتسفال دوم نیز از جمع

 

 

 

 

 

 ها مورد بررسی ،رار گیرد السالم به عنوان يکی از آن مو،عیتامیرالمفمنین علیهحضرت زير از جملة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عكس و مكث

 مايند:فرالبالغه مینيج 2٩1 السالم در خطبهامیرالمفمنین علیه

 در مسیر هدايت، از كمی رهروانش، احساس تنيايی و وحشت نکنید 

 

 شود؟آيا اعتقاد اكثريّت به ي  موضوع، دلیل حقّانیت آن موضوع می •

 تواند مالک عمل ،رار گیرد؟در چه مواردي نظر اكثّريت می •
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به موضيوع همرنگيی بيا جماعيت     « عکس و مکث»خش ب

را  آموزان فرات بدهیيد  اييد، و نظرشيان   به دانشپرداخته است  

 راجع به مفيوم و محتواي اين تصوير بیان كنند 

 فعّاليت در خانه

آميوزان  در بخش فعّالیت در خانه دو سيفال بيراي دانيش   

 سيت كيه  مطرح شد، است  در اولین فعّالیت از آنيا خواسته شد، ا

اند كه هايی كه در طول زندگی دريافت كرد،يکی از مفثرترين پیام

به ا،ناع و تغییري جدي در آنيا منجر شد، را بررسی كنند و علّت 

 اين تأثیرگذاري ،ابل توجّه را بنويسند 

 

در فعالیت دوم خواسته شد، است كه ي  موضوع ميم براي انتقال به ديگران را در نظر بگیرند و با 

هاي عکس، فیلم، نمودار، نمايش آماري، شعر ، نثر، و     اي ؤبه شکلاستفاد، از فنون ا،ناع و بازنمايی نمونه

توانند اين فعّالیت را متناسب با امکانات در اختیارشان  براي ارائه به كالس تولید كنند  به اورت گروهی نیز می

آموزان يابد و دانشهاي كار گروهی افزايش میرتفکري و ميادر فعالیت گروهی فضیلت هم انجام دهند 

 توانند از امکانات يکديگر براي ارتقاي نمونة تولیدي بير، ببرند می

 

 هاي معلمدانستنی

 برخی ديگر از فنون ا،ناع
 

 گوينده به حمله

 جياي يعنيی بيه    اسيت  «او عقید، يا سخن به حمله يجا  بهگويند،ؤ حريف به حمله» فن اين يهماجان

ناخودآگيا،   طوربهگیرد چرا كه او مورد حمله ،رار می خود بگیرد ،رار وبررسی نقد مورد شخص ي  عقیدة اينکه

هاي هاي روانی و هجونامهیري نخواهد گذاشت  جنگتأثاگر شخصی از چشم ما بیفتد سخن و عقید، او هم بر ما 

پاي منافع بسیاري در میان است ممکن است  سیاسی سرشار از چنین فنی است  در كارزارهاي انتخاباتی هم كه

  2٨: 1١٨١اليی و رمضانی، غیراخال،ی بسیار بير، ببرند  ؤآيت ر،با از چنین روش
 

 ها  بندي كارتدسته

هايی را هاي روي میز  بخشكند، بلکه هر كسی ؤمثل كارتكس همة داستان را براي ما تعريف نمیهیچ

اي و،تيی روييدادي را   هاي رسانهدهد  پیامقة خود چید، و در اختیار ما ،رار میگزينش كرد،، آنيا را مطابق سلی

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۲۲تصوير صفحه   
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هيا  هاي خودشان باشد  هرچقدر اين بخشمشیدهند كه مطابق خطكنند  اين كار را طوري انجام میگزارش می

كه نظير  شود تري داشته باشند، مخاطب بیشتر ،انع میبا د،ت و ظرافت بیشتري گزينش شد، و چینش منطقی

هاي متفاوت آن تر به ي  رويداد داشته باشیم بيتر است روايتخواهیم نگاهی همه جانبهرسانه را بپذيرد  اگر می

: 1١٨١الييی و رمضيانی،   هاي گمشد، را پیدا كنیم  ؤآييت هاي مختلف مورد بررسی ،رار داد، و كارترا در رسانه

2٨  
 

 همبستگی در مقابل علت

توانند با هم رابطة علت و معلولی يا رابطة همبستگی داشته باشند   بعضی عات میها و موضوبرخی ايد،

شوند براي اينکه ما آنيا را علت و معلول هم بدانیم ها و موضوعاتی  طوري كنار همديگر ،رار داد، میها ايد،و،ت

كنند تيا فيرق میيان    گیج می اي ما را عمداًهاي رسانهدر حالی كه در وا،ع اينطور نیست  در چنین شرايطی پیام

هيا شيیر   بچيه »علت و همبستگی را نتوانیم تشخیص بدهیم و فريب آنيا را بخوريم  به ايين مثيال د،يت كنیيد:     

اي بین اين دو ايجاد شود مبنی بر بدين ترتیب ممکن است در ذهن شما رابطه« كنند ها گريه میخورند  بچهمی

  2٨: 1١٨١اليی و رمضانی، يا شد، است  ؤآيتها باعث گريه آناينکه شیر خوردن بچه
 

 مرد پوشالی

یرمنطقی به حريف يا غعمدي و  اورتبهشود تا ي  ايد، يا محصول ضعیف بر اساس اين فن سعی می

كنيد  پوشيالی و ضيعیف جليو، دادن يي       یمي ر،یب نسبت داد، شود، يا طوري وانمود شود كه او از آن حمايت 

از مواجية مستقیم با خود ر،یب  ترآسانها و نتايج ضعیف به آنيا بسیار يد،ات دادن یلة نسبوسبهشخص يا گرو، 

  2٤: 1١٨١اليی و رمضانی، است  ؤآيت
 يبندزمان

كند بلکه یمگويد يا منتقل یماست نه به دلیل آن چیزي كه  كنند،،انعي ارسانهي  پیام  هاو،تگاهی 

سازي ،بل از ي  جشن يا ي  شركت شیرينی مو،عبهكنیم  تبلیغات یم به دلیل زمانی كه ما آن پیام را دريافت

كند  پخش ي  سخنرانی ميم درست بالفااله بعد از ي  رويداد ميم هم یمعید چنین حالتی را براي ما ايجاد 

ات محیطيی  به نظر برسد  در اين حالت ما به دلیل تغییر تركنند،،انعتواند براي ما یم فنیقاً با رعايت همین د،

  2٤: 1١٨١اليی و رمضانی، ي مرتبط داريم  ؤآيتارسانههاي یامپآمادگی ذهنی بیشتري براي پذيرش  عمالً
 

 عقايد اكثريت

، اعتقاددارنيد دهند يا به چیزي یمفرضیة االی اين روش اين است كه اگر اكثريت مردم كاري را انجام 

 ازیر همین فرضيیه ،يرار دارييم  اسيتفاد،     تأثناخودآگا، تحت  ورطبهدرست است  ما اغلب  حتماًيا عقید، كار آن 

ي ارسيانه هياي  یيام پگیيرد  سيازندگان   یمي یقاً به همین منظور اورت د،ي هم ارسانههاي یامپها در ینظرسنج
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ین باشيید  در مبيارزات   چني  هيم كنند، پيس شيما   یمخواهند نشان دهند كه اكثر مردم نظر خاای را دنبال یم

خواهند نشان دهند كه نظر بیشتر ميردم بيا آنييا    یمشود  همة نامزدها یماز اين ايد، استفاد،  وفور بهی انتخابات

  2٤: 1١٨١اليی و رمضانی، یبشان  ؤآيتر،است نه با 
 

 قربانی كردن

كننيد تيا كسيی ييا     یمي براي ،انع كردن مخاطب به نحوي پنيان يا آشکار سعی ارسانههاي یامپبرخی 

آيد، هميه بيه   یمهر و،ت مشکلی پیش  هرحالبهدر رابطه با ي  مسئله يا موضوع مقصر جلو، بدهند  چیزي را 

توانيد فشيار روانيی را از روي بقیيه بيردارد       یمگردند، در چنین شرايطی پیدا كردن ي  مسبب یمدنبال مقصر 

كننيد   یمي استفاد،  فناز اين  یز خبري اغلببرانگچالشي هاگزارشهاي سیاسی، مناظرات انتخاباتی و یسخنران

ي معطيوف كنيیم و   ارسيانه هياي  یيام پگونيه  ينادر  شد،مطرحدر اين شرايط بيتر است توجه بیشتري به داليل 

شکل خطرنياک از  دهند؟ ،ربانی كردن ي یممقصر همان كس يا همان چیزي است كه آنيا جلو،  وا،عاًببینیم  

  2٤: 1١٨١اليی و رمضانی، ؤآيترود  یمبه شمار « ي ساد،هاحلرا،» فن
 

 پويايی گروهی

يي  گيرو، از اطرافیيان، نزديکيان،      آنچيه یر عقايد يا اعمال ديگران هستیم  بنيابراين  تأثیقاً تحت عمما 

ي رأتواند ما را نیز با خيود هميرا، و هيم   یم اعتقاددارنددهند يا به آن یمو    انجام  انفانهمدوستان، همکاران، 

هاي شما به چیزي اعتقاد يا عال،ه دارند یگروههمي با نشان دادن اينکه بقیه ارسانههاي یامپ هاتو،كند  گاهی 

عقاييد  »يهيا فين كنند كه مثل آنيا رفتار كنید  پوييايی گروهيی يي  نسيخة ،درتمنيد از      یمشما را هم مجاب 

  2٤: 1١٨١اليی و رمضانی، رود  ؤآيتیمبه شمار « ارابه»و « اكثريت
 

 انحرافی كانال

اسيت    فين هدف االی اين « منحرف كردن توجه مخاطب از ي  مسئله با طرح كردن موضوعی ديگر»

شود كه رسانه ،صد دارد سعی كند بخشی از داستان پنيان شود زمانی بیشتر به كار گرفته می معموالًاين روش 

ي هيا جنجيال ت كه گاهی در يا آن بخشی كه به ضرر گرو، خاای هست كمتر برجسته شود  به همین خاطر اس

كننيد تيا توجيه مخاطيب را از موضيوع      یمموضوعات جديدي را طرح  هارسانهشود كه برخی یمخبري مشاهد، 

  2٤: 1١٨١اليی و رمضانی، االی منحرف كنند  ؤآيت

 
 استقراء

خيود ترسيیم   ي ارسيانه هياي  یيام پهيايی كوچي  در   كنندگان گاهی او،ات نتايج بزرگی را بر پايية وا،عیيت  ،انع

پيذيريم  در وا،يع   یمي آن نتايج بيزرگ را   ترراحتهاي كوچ  براي ما ملموس و زند، است، ما یتوا،عكنند  چون آن یم
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هياي سياد،   یيت وا،عبسیار پیچیيد، را بير اسياس     مسائلكند و گا، یمی از پیچیدگی كار پوشچشمفن استقراء بر اساس 

زمانی كه چیزهايی را بر اسياس آرزوهيا    مخصوااًيابیم  اين فن یميافتنی ستد كامالًكند كه ما آنيا را یمطوري چینش 

مثال گزارشگري در سيطح شيير بيا افيراد زييادي       طوربهشود  یمیرگذارتر هم تأثكند، بسیار بینی میو امیدهاي ما پیش

انة مردم بیشتر شيد، اسيت،   يدهاي روزخر»گويد: یمكند  بقال سر كوچه یموگو دربارة شرايط ا،تصادي پیش روي گفت

تير  يینپيا كند شييرية دانشيگاهش   یم، دانشجوي دانشگا، ادعا «يافته استيشافزاهايم يمشتر»گويد: یمرانندة تاكسی 

كننيد  گزارشيگر هيم در پاييان از     یمآمد، است  چند نفر ديگر هم به همین شیو، راجع به اوضاع بيتر ا،تصادي احبت 

اي نزديي  بيا جيشيی عجیيب روبيرو      كند تا بگويد اوضاع ا،تصادي مملکيت در آينيد،  یم، جزء جزء اين سخنان استفاد

هاي د،یق ا،تصادي مورد تحلیل ،رار گیرد و ايين اسيتدالل   كه جيش ا،تصادي بايد با آمارها و سنجهیدرحالخواهد شد  

  2١: 1١٨١الليی و رمضانی، يتتواند دلیلی بر و،وع آن باشد  ؤآهاي كوچ  كنار هم نمیاستقرايی و چینش وا،عیت
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 ساعت آموزشی 2 زمان:

 فنون ا،ناع موضور:

  انتظارات عملكردي: 

 تعريف برخی از فنون ا،ناع را درک كنند  •

 ها و مصاديق هر فن را استخراج كنند متن آموزشی كتاب را تحلیل، و ويژگی •

 نتقال مفاهیم به ديگران به كار گیرند هاي ارائه را در اميارت •

 اي تشخیص دهند ها و فنون ا،ناع را در تولیدات رسانهبرخی از روش •

 برند كار  اي خود با هدف مثبت بهو فنون ا،ناع را در مراودات و تولیدات رسانهها روش •

 كنند را رعايت فکري انصاف استقالل و  ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه •

 كنند هاي خود استفاد، زبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیماز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

 و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشند آرا   •

 

هايی از فنون ا،ناع در آنييا بيه كيار رفتيه     ها، اشعار، متون و     كه نمونهصاوير، فیلمتمواد و وسايل آموزشی: 

 كتاب درسی  ٨1، ٥٩، ٤٨است؛ مانند افحات 

 

 

 فعاليت گروهی: 

خيود را تشيکیل   هياي كالسيی   آموزان بخواهیيد گيرو،  از دانش

راي تحليه  بهي    كواب را ب45الي  42رنون معرري ش.ه در صفحات دهند  

 را اجرا كني.ز «ساوتدريس جيگ»اعضاي گروه تشسيم و شيوة 

ايه   « ته.ريس اعضهاي تهيم   »ساو مانن. جيگ»شرط اجراي شيوة 

يابه. از  است كه مطالبي كه براي بررسي و ارائه به يک ررد اخوصاك مهي 

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۵۳تصوير صفحه   
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٨٤ 

 

ههاي ديگهر نباشه.ز مراحه      ز مو  گروهنياها پيايک از گروهلحاظ مش.ار تشريباً با ديگران مساوي باش.، و مو  هيچ

 :1٤جیگ سااجراي روش 

o اي اختصياص  هاي پنج يا شش نفر، تقسیم شوند، به هري  از اعضاي گرو، شيمار، آموزان به گرو،دانش

 دهید 

o هاي كم جمعیت سه عنوان  از هاي پرجمعیت دو عنوان و در كالسهر گرو، دو يا سه عنوان ؤدر كالس

هاي ذكير شيد، در ميتن را    هاي هر فن و مثالو تحلیل كند  در اين تحلیل ويژگیفنون ا،ناع را بررسی 

 هايی نیز به آن بیفزايند استخراج كنند و مثال

o هاي يي   ها در جايی از كالس ي  گرو، جديد تشکیل دهند، شمار،شمار، از همة گرو،سپس افراد هم

 هاي دو در ي  گرو، و      در ي  گرو،، شمار،

o  ،هاي خود دربارة فنون مورد بررسی را بيراي ديگير اعضياي گيرو،     جديد، هر عضو گرو، آموختهدر گرو

هياي بیشيتر توضيیحات او را    هاي مناسب و مثيال توانند با پرسشدهد  ساير اعضاي گرو، میتوضیح می

 تر كنند كامل

o د هر ي  فنی را تعريف خواهآموزان میپس از پايان اين مرحله معلم به طور تصادفی از تعدادي از دانش

آميوزان اايالح و تکمیيل    كنند، در اورت نقص يا كمبود، تعاريف با هدايت معلم محترم، توسط دانيش 

 شود  می

ها، تصاوير و مووني )كه برخي از آنها در صفحات آموزان ريلمبراي اط ينان از درك مفهوم هر ر  توسط دانا

آموزان ر  يا رنون اقناع به كار رروه در آن را شود كه داناارائه مي كواب آم.ه است( توسط معلم محورم 12الي 43

 كنن.ز شناسايي كنن.ز معلم محورم نيز توضيحات تي يلي را ارائه مي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 . The jigsaw technique  

۵۵۰۵۵۵،كتاب درسي  كد۶۰، ۵۹تصوير صفحه   
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٨٦ 

 

 

 

 

 

 عكس و مكث

عکس و مکث اين درس تصويري از ي  پوستر محیط زيسيتی  

ن پوستر در دهد  ايكه در آن فن مقايسه به كار رفته است را نشان می

ها تولید شد، است  مفيوم آن اين اسيت  هفتة جيانی حمايت از كوسه

هيا بيراي ميا ترسيناک اسيت اميا نيابودي        اگر چه حضور كوسه در آب

تير اسيت    هاي بيدون كوسيه از آن هيم ترسيناک    ها و  تصور آبكوسه

انتخاب اين تصوير به اين منظور انجام گرفته كه نشان داد، شود فنون 

كتاب درسي   ۶۱تصوير صفحه 
۵۵۰۵۵۵كد  
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٨٨ 

 

 توان به كار گرفت با هدف مثبت هم می ا،ناع را

 فعاليت درخانه

آموزان خواسته شد، تا براي انتقال ي  ارزش اجتماعی به ديگران، بيا  به عنوان فعّالیت در خانه از دانش

 اي تولید كنند استفاد، از فنون ا،ناع نمونه

 ايهاي رسانهلطيف

 كنند ،ناع به كاررفته در آنيا را شناسايی میآموزان فنون ااي اين فصل دانشهاي رسانهدر لطیفه

 استفاد، شد، است « تکرار»و در دومی از فن « ترس»در اولین لطیفه از فن 

 

بار ديگر افحة عنوانی فصل دوم آموزان خواسته ي در پايان فصل دوم پیرابندي آورد، شد، كه از دانش

اي را تمرين اي با يکی از سفاالت كلیدي سواد رسانهرسانهرا مشاهد، كنند  ،رار بود در اين فصل تحلیل تولیدات 

كنند؛ همان سفالی كه با عالمت در افحة عنوانی فصيل مشيخّص شيد، اسيت  اگير بيا مطالعية متيون و انجيام          

اند شما ؤبيه  را كسب كرد،« توانايی تشخیص فنون خلّاق جلب توجّه مخاطبان»هاي اين فصل تاحدودي فعّالیت

 ايد آنيا در جيت هدف االی آن گام برداشتهعنوان معلم  و 

 

 

 هاي معلم:دانستنی

 

 كاريزميا  در اين تصوير از فن

اسييتفاد، شييد، اسييت  امييام  

خمینيييی ؤر،  شخصيييیتی  

 اند كاريزماتی  بود،
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 استفاد، شد، است هاي معلوم الجواب پرسش در اين تصوير نیز  از فن

 افراد كاريزماتی در اين تصوير از فن 

استفاد، شد، است  نلسون ماندال شخصیتی 

 كاريزماتی  داشته است 
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 فن درو  بزرگدر اين تصوير  از 

  استفاد، شد، است

 
 

 استفاد، شد، است شواهد علمی  در اين تصوير از فن

 

كتياب كيد    ٨٩تصوير سيمت راسيت بياالي ايفحة     

11٩22٥  

 

 
 تبلی  ي  نام تجاري ورزشی استفاد، شد، است براي  درو  بزرگ يا اغراقدر اين تصوير از فن 
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1٩2 

 

 

 

تصوير از فن  اين در

براي تبلیغات  تازگی

 استفاد، شد، است 

 

 
 

اسيتفاد،  كلمات پر زرق و برق در تصوير مقابل از فن 

 شد، است  

 

 ۱۱۰۲۲٥كتاب كد  ٦۱تصوير باالي صفحة 
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گرو،،  به اورت فردي و كار درآموز ، و شامل بررسی عملکرد دانشارزشیابی دروس در اين فصل كیفی

اي، رعاييت آداب و  هياي رسيانه  آموز از نظر میزان كاربرد استدالل در تحلیل پیيام بررسی كیفیت مشاركت دانش

 ها با استفاد، از بازبینه ؤچ  لیست  زير است وگو و وضوح كالم و احت مفروضههاي گفتميارت

 

 آموزانزيابی عملكرد دانشبازبينة ار

 
يرد

 ف

 آموزان                                                        دانش  نام ونام خانوادگی                                 

                                                                   عملكرد                                                                                                                                                                                  
ی
کان
اش
ی 
عل

ي 
در
حی
رز 
رام
ف

 

      

 

اي را تحلیييل و درک هيياي رسييانهمحتييواي پیييام 1

  كندمی

         

اي تشييخیص هييا را در تولیييدات رسييانه بازنمييايی 2

 دهد می

         

          دهد خیص میاي تشها را در تولیدات رسانهكلیشه ١

اي تشييخیص فنييوع ا،نيياع را در تولیييدات رسييانه  ٤

 دهد  می

         

و فنيون ا،نيياع را در ميراودات و تولیييدات   هيا  روش ٥

 برد میاي خود با هدف مثبت به كار رسانه

         

          اي مواجيه نقّادانه دارد هاي رسانهبا پیام ٨

ها و آراء ديگيران از  اي رسانهدر تحلیل و نقد محتو ٤

 فکري برخوردار است انصاف استقالل و 

         

         زبان احیح و د،یق و ،الب مناسب بيراي ارائية   از   ٦
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يرد

 ف

 آموزان                                                        دانش  نام ونام خانوادگی                                 

                                                                   عملكرد                                                                                                                                                                                  

ی
کان
اش
ی 
عل

ي 
در
حی
رز 
رام
ف

 

      
 

 كند میهاي خود استفاد، افکار، نظرات و تصمیم

ديگيران  بيا  هاي جمعی را رعاييت،  وگوگفتآداب   ٨

 كند میهمفکري و براي رسیدن به توافق تالش 

         

و نظرات خود و ديگران را ارزييابی كيرد، و بيه    آرا  1٩

 كشد چالش می

         

          (21نمره )از 
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در ا ن صفحه قرار گيرد ۱۱۰۲۲۵د كتاب ك ۶۳تصوير صفحه   
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 تبيين منطق واحد يادگيري 

تواند ا،تصادي، سیاسی، شوند  اين اهداف میهاي مشخص ساخته میفاي با هدف يا هدتولیدات رسانه

المنفعه يا براي كسب منافع شخص يا گروهی خياص باشيد  تشيخیص اينکيه هير تولیيد       فرهنگی، اجتماعی، عام

اي توسط چه كسانی ساخته شد، و با چه هدفی و براي كدام مخاطب يا مخاطبان فرستاد، شيد، اسيت، از   رسانه

 اي است  ميم سواد رسانه هايميارت

 

 آموزان پس از گذراندن اين واحد يادگيري )پيامدهاي يادگيري(:انتظارات از دانش

 كننداي را تحلیل و درک هاي رسانهمحتواي پیام  •

 هاي به كار گرفته شد، در تولید پیام را مشخص كنند مشاغل و فناوري •

  دهندپیام را تشخیص فرستندة  •

 ا تشخیص دهند مخاطبان پیام ر •

 رسانه مناسب براي انتقال پیام را تشخیص دهند  •

 اي را تحلیل و ارزيابی كنند اهداف تولیدات رسانه •

 كنند هاي خود از تفکر سیستمی استفاد، در تحلیل •

 اي را تحلیل و درک كنند هاي رسانهبرخی راهکارهاي بکار گرفته شد، در تولید و انتقال پیام •

 اي مواجيه نقّادانه دارند ههاي رسانبا پیام •

 كنند را رعايت فکري انصاف استقالل و  ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه •

 كنند هاي خود استفاد، زبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیماز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند توافق تالش  ديگران همفکري و براي رسیدن بهبا   •

 و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشند آرا   •

 

  :كليدي كه واحد يادگيري حول آن سازماندهی شده است ةايد

اي سازماندهی شد، است اين سفاالت هاي پنجگانة سواد رسانهاين واحد يادگیري حول دو مورد از سفال

 اند از:عبارت

 ا تولید كرد، است؟ ؤفرستند، و مفلف چه كسی اين پیام ر 

  ،چرا اين پیام فرستاد، شد، است؟ؤهدف/ انگیز 
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و  عوامل مفثر در سياخت ؤسيازندگان ،   اي،آموزان با مشاهد، و تحلیل تولیدات رسانهدر اين فصل دانش

 كنند هدف از فرستادن آنيا را بررسی می

 هاي اساسیچگونگی طرح پرسش

اي ي  شركت بيراي  هاي رسانه  مو،عیت فرضی به عنوان عضو گرو، تولید پیامآموزان ابتدا در يدانش

آنيا دربارة چیستی پیام، رسانة پیشنيادي و علت انتخياب آن   گیرند  در اين مو،عیتانتقال تعدادي پیام ،رار می

ند  در اداميه  كنهاي گوناگون را مشخص میكنند  سپس مخاطبان االی رسانهگیري میوگو و تصمیمفکر، گفت

ها، كاركردها، مخاطبان هاي به كار رفته در تولید آنيا، افکار و ايد،اي مشاغل و فناوريبا بررسی چند تولید رسانه

هاي گزينش، چینش و پردازش خبير در مو،عیيت   كنند  در پايان با درگیر شدن با فعالیتو اهداف را تحلیل می

 شوند آشنا می« سازيبرجسته»و راهکار « بانی خبردرواز،»هاي وا،عی با استراتژي فرضی و مو،عیت

 ساعت آموزشی 2 زمان:

 ساخته شدن پیام، فرستندة پیام موضور:

  انتظارات عملكردي: 

  دهندپیام را تشخیص فرستندة  •

 اي را مقايسه كنند لید دو يا چند متن رسانهها و مشاغل مرتبط در تواجزاي تشکیل دهند،، نوع فناوري •

 اي را تحلیل و ارزيابی كنند اهداف تولیدات رسانه •

 اي مواجيه نقّادانه دارند هاي رسانهبا پیام •

 كنند را رعايت فکري انصاف استقالل و  ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه •

 كنند هاي خود استفاد، رات و تصمیمزبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظاز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

 و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشند آرا   •

 

 هاي نظیر آنيا هاي كوتا، نامبرد، در درس يا فیلمكتاب درسی، فیلممواد و وسايل آموزشی: 

 فرايند اجراي درس: 
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درس با دو مثال آغاز شد، است  ي  مثال تصيويري و يي    

مثال نوشتاري  اجراي درس را با مثال نوشيتاري دربيارة آشيپزي و    

آموزان را به اين نکته جليب  تولید ي  غذا شروع كنید  توجه دانش

 سازي يا پخيت يي  غيذا ظيروف،    كنید كه همانطور كه براي آماد،

اي نیيز  هاي رسانههاي خاای نیاز است،پیامها و چاشنیمواد، روش

آميوزان  بايد با زبان، ،الب و ابزارهاي خاص ساخته شيوند  از دانيش  

را از باال به پايین تفسیر كننيد    ٨٤بخواهید محتواي تصوير افحة 

دهد كه در هنگيام طراحيی در حيال    اين تصوير افرادي را نشان می

هيايی ماننيد زميان، هزينيه، نيوع ميتن، امکيان        فهانديشیدن به مفل

هيايی  وجو، تنظیمات و     هستند  حاال انديشية آنييا طيرح   جست

هيا منجير بيه تولیيد     است كه در میانة تصوير به اورت چند برگة روي هم نشان داد، شيد، اسيت  ايين طيرح    

افزارهياي موباييل و       هاي اجتماعی، نرمهافزارهاي شبکاي، نشريات، و نرمهاي رايانههاي تلويزيونی، بازيبرنامه

 شود می

هاي خود را تشکیل دهند و فيرض كننيد عضيو    آموزان بخواهید گرو،پس از آن از دانش فعّاليت گروهی:

هياي مناسيب بيراي انتقيال     اي شركتی هستند  و ،رار است دربيارة رسيانه ييا رسيانه    هاي رسانهگرو، تولید پیام

گیري كنند  لذا با توجه به نوع پیام در ستون اول، در ستون دوم و سوم جدول ل تصمیماي جدوهاي رسانهپیام

رسانة پیشنيادي و علت انتخاب آن را بنويسند  توجه داشته باشید كه با توجه به پیام، مخاطب، امکانيات، و    ،  

ها براي يي  پیيام واحيد    هاي واگرا در گرو،وگوي گروهی مطرح خواهد شد كه منجر به پاسخسفاالتی در گفت

 شود اين است:شود  به عنوان مثال در معرفی ي  شخصیت ملی، سفاالتی كه مطرح میمی

 اين شخصیت كیست؟ •

 معرفی در چه حدي انجام شود؟                                               •

 مخاطبان چه كسانی هستند؟ •

 است؟چه میزان هزينه براي اين كار در نظر گرفته شد،  •

 آيا محدويت زمانی و مکانی وجود دارد؟ •

 و     •

مثالً اگر اين شخصیت ملی امیركبیر باشد براي معرفی او به افراد 

بزرگسال مجموعة تلويزيونی ساخته، كتياب نوشيته، سيمینار برگيزار     

شود و    ، اما براي معرفی همین شخصیت بيه كودكيان دور، دوم   می

تير  تن ي  كتاب داستان مناسبدبستان ساختن ي  انیمیشن يا نوش

 است 

كتاب درسي   ۶۵تصوير صفحه 
۵۵۰۵۵۵كد  

 

 

 

 

 

كتاب درسي   ۶۴تصوير صفحه 
۵۵۰۵۵۵كد  
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آميوزان ابتيدا بيه ايورت     در اين فعّالیيت دانيش   وگوي كالسی:گفت

كننييد سييپس دربييارة  را تکمیييل مييی  ٨٨ة حانفييرادي جييدول اييف 

كننيد  بيه عنيوان    وگو میكنندگان از هر رسانه در كالس گفتاستفاد،

دار در انيه هاي خدر حین رانندگی، خانممثال از راديو بیشتر رانندگان 

هياي كوچي  و     اسيتفاد،    حین انجام كار خانه، كيارگران در كارگيا،  

 كنند می

 آموزان بیان كنید  را براي دانش ٨٨توضیحات افحة 

آميوزان  را بيراي دانيش  « ديرين دييرين »و « مستر بین»دو فیلم 

و گيو  هاي كتياب گفيت  نمايش دهید و از آنيا بخواهید دربارة پرسش

هياي زيير هيدايت    آموزان را در جيت پاسخهاي دانشوگوكنند  گفت

 كنید:

 هر دو متن، تصوير متحرک هستند   •

 دهندة آنيا تصوير، اوت، موسیقی، حركت، نور و رنگ است اجزاي تشکیل •

هر دو نمونه تصوير متحرک هستند، در هر دو از اوت و موسیقی استفاد، شد، است  اميا يکيی از    •

 هاي ويژ، استفاد، شد، است و    است  در يکی از جلو،آنيا فیلم و ديگري انیمیشن 

هياي  برداري، ادابرداري، اداگذاري، میکس، تدوين، نورپردازي، طراحيی لبياس، جليو،   براي فیلم •

آموزان ابتدا پاسخ اين سفال را بیان هاي خاص مورد نیاز است  اگر دانشويژ،، گرافی  و     فناوري

هيا  مراحل ساخت، عناوين و اسامی دخیل در ساخت كه در آخر فيیلم  نکردند توجه آنيا را به اجزا،

 شود جلب كنید نوشته می

شد  به عنيوان مثيال تبلیي     اي باشند نوع ارائه و اثرگذاري متفاوت میبسته به اينکه در چه رسانه •

شکالت توسط مستر بین در ي  نشريه، شکل تصويري 

هاي ويژ، گرفت كه فا،د حركت، ادا، جلو،به خود می

هاي ،بل بود، كه شايد ديگر اين شخصیت در آن و پیام

 اثري نداشت 

در سفال ششم تعداد نفرات ميم نیسيت بلکيه نقيش و     •

اي بر عيد، دارند اي كه در تولید ي  پیام رسانهوظیفه

آميوزان باييد بيه مشياغلی     اهمیت دارد  در اينجا دانش

،، كننييد،، بييازيگر، نويسييند  ماننييد كييارگردان، تيیييه  

تصويربردار، ادابردار، تولید ادا، نورپرداز، طراح لباس، 

گر، گريمور، حمل و نقل، طراح احنه، انیمیتور، تدوين

كتاب درسي   ۶۶تصوير صفحه 
۵۵۰۵۵۵كد  

 

 

 

 

 

كتاب درسي   ۶۷تصوير صفحه 
۵۵۰۵۵۵كد  
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 تداركات و     اشار، كنند 

شود لذا در دهد  تغییر در ي  جز منجر به تغییر در كل میدو سفال آخر تفکر خالق را پرورش می •

 كنند زان تفکر سیستمی را نیز تمرين میآموتوضیح چرايی و چگونگی تغییر دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اي تأكید كنیيد   كتاب، بر ساخته شدن هدفمند تولیدات رسانه ٨٦يکبار ديگر با استفاد، از متن افحة 

را بررسی  و تحلیل كنند، و بگويند پیام هريي  چیسيت؟ چيه     ٨٨آموزان بخواهید تصاوير افحة اكنون از دانش

 و هدف از ساختن و فرستادن آن چیست؟ كسی آن را ساخته است

هاي بدن خود را اهدا تواند اعضا و بافتبه عنوان مثال پیام كارت اهداي عضو، اين است كه هر كسی می

سيازي و  كند  انجمن اهداي عضو اين كارت را ساخته است  هيدف از ،يرار دادن آن در كتياب درسيی، فرهنيگ     

المنفعه است  در تصيوير  هاي بدن به بیماران است  اين هدف ي  هدف عامترغیب افراد براي اهداي اعضا و بافت

گذاري در بان  ملت است  بان  ملت آن را ساخته و هدف آن ي  هيدف  تبلیغات بان  ملت، پیام امنیت سپرد،

 ا،تصادي از سوي ي  مفسسة خصوای است 

تيوان  كنید ميی زان به كالس ارائه میآموهاي ديگري كه شما و دانشها و نمونهلذا در بررسی اين نمونه

 اهداف سیاسی، ا،تصادي، فرهنگی، اجتماعی و     را تشخیص داد 

 

 عكس و مكث

هياي متفياوتی   توانيد از جنبيه  عکس و مکث ايين درس ميی  

تحلیل شود  به عنوان مثال، تأثیر تلويزيون بر افراد در طول زمان، بيه  

ربین، برداشيته شيدن   نظار، نشستن داستان زندگی خود از دريچة دو

وگوها مطيرح  تواند در گفتمرز رويا و وا،عیت و       همین موضوع می

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۶۹و  ۶۸تصوير صفحه   

 

 

 

 

 

درسي   كتاب ۷۰تصوير صفحه 
۵۵۰۵۵۵كد  
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 و زمینة آموزش فصل چيارم يعنی تفاوت مخاطب فعال و منفعل فراهم شود 

 

 فعّاليت در خانه

دهد كه پس از حملة رژيم غااب ايیونیستی به ميردم  فعّالیت در خانة اين درس تصويري را نشان می

هاي ايیونیستی چگونه به تحريف يا ،ليب  دهد كه رسانهم و بی دفاع غز، منتشر شد  اين تصوير نشان میمظلو

كند  البته تحلیيل تصيوير برعييدة    پردازند  اين عملکرد، منافع رژيم غااب ايیونیستی را تأمین میوا،عیت می

 آموزان است خود دانش
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 زشیساعت آمو 2 زمان:

 انگیز، و هدف فرستندة پیام موضور:

  انتظارات عملكردي: 

برنيد، و ضيرركنند، ، فرسيتند،، و هيدف     هاي متيأثر از آن ؤنفيع  متون مطالعات موردي را از حیث گرو، •

 كنند ا،تصادي يا سیاسی و     تحلیل می

  دهنداي را تشخیص میگیرندگان االی در تولیدات رسانهتصمیمپیام و فرستندة  •

 كنند اي را تحلیل و ارزيابی میاهداف تولیدات رسانه •

 كنند  میهاي خود از تفکر سیستمی استفاد، در تحلیل •

 اي مواجيه نقّادانه دارند هاي رسانهبا پیام •

 كنند را رعايت فکري انصاف استقالل و  ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه •

 كنند هاي خود استفاد، ائة افکار، نظرات و تصمیمزبان احیح و د،یق براي اراز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

 و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشند آرا   •

  ٤١افحه هاي كوتا، نامبرد، در كتاب درسی، فیلممواد و وسايل آموزشی: 

 فرايند اجراي درس:

 ٤١و  ٤2آموزان كالس به پنج گرو، تقسیم شوند  هر گرو، ي  نمونه از مطالعات موردي افحات دانش

برنيد، و ضيرركنند، ، فرسيتند،، و نيوع     هاي متأثر از آن ؤنفيع از حیث ا،دام انجام گرفته، هدف از ا،دام، گرو،را 

بررسی و تحلیل، نتايج را به كالس ارائه و مقايسه كنند  نتايج تحلیيل   هدف ا،تصادي يا سیاسی و     ا،دامات را

 توان روي تابلو و در جدولی مانند جدول زير نمايش داد را می

مطالعة 

 موردي

اقدام 

 فرستندة پيام

هدف فرستندة 

 پيام
 ضرركننده برندهنفع

گيرندة تصميم

 اصلي

نوع هدف 

)اقتصادي، 

 سياسي و ...(

مطالعة 

 1موردي

خط دادن به 

نويسن.گان 

 نشريه

سود بردن  حاص  

گذاري از سرمايه

 تجاري در چي 

روپرت 

مرداك و 

 دولت چي 

مردم چي  و 

مخاطبان نشرية 

 نيويورك پست

روپرت 

 مرداك

 اقوصادي

مطالعة 

 2موردي 
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مطالعة 

 3موردي 

      

مطالعة 

 4موردي 

      

مطالعة 

 5موردي 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آميوزان بخواهیيد دربيارة    را نمايش دهید  از دانش« خطوط لوله، ديرين ديرين و هوندا»سه فیلم  سپس

ها توان جدولی همانند جدول باال را در تحلیل اين فیلموگو كنند  میها گفتهاي مطرح شد، دربارة فیلمپرسش

 نیز مورد استفاد، ،رار داد 

مخابرات نفت ايران ساخته شد، است  هدف آن آموزشی انیمیشن خطوط لوله توسط شركت خطوط لوله و  •

برند، از آن شركت نفت و گاز ايران و مردمی است كه در اطراف خطوط لوله زمین دارند و كيار و  است  نفع

 كنند زندگی می

اي ساخته و نشير داد، شيد،   هاي رايانهديرين ديرين ي  انیمیشن آموزشی است كه توسط بنیاد ملی بازي •

المنفعه است  كسانی كه به طور غیرمجياز در زمینية نشير و توزييع     سازي عمومی و عامف آن آگا،است  هد

 كنند اي فعالیت دارند از اين پیام ضرر میهاي ويدئويی/ رايانهبازي

فیلم هوندا، فیلمی تبلیغاتی است كه توسط يکی از انايع خصوای ساخته شد، است  هدف آن ا،تصيادي   •

ر،باي اين شركت از ضرركنندگان نشر اين پیيام  گذاران خصوای هستند  از آن سرمايه برندگاناست و نفع

 هستند 

 

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۷۱،۷۲،۷۳تصوير صفحه صفحات   
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كننيد  ايين اهيداف    اي اهيدافی را دنبيال ميی   ها تأكید كنید كه تولیدات رسيانه پس از بررسی اين نمونه

ت سياخته و  اي بيراي كسيب ،يدرت و ثيرو    هاي رسانهافتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است  بیشتر پیام

آموزان را دانش ٤٥و  ٤٤ساز است  متن افحات شوند  لذا انعت رسانه ي  انعت پولساز و ،درتفرستاد، می

هاي معليم  توانید از محتواي بخش دانستنیگیري كنند  شما میوگو و نتیجههاي آن گفتبخوانند و دربارة پیام

 آموزان استفاد، كنید توسط دانش اين درس، به زبان ساد،، براي درک بيتر مالکیت رسانه

 

 

 

 عكس و مكث

دهد  اگر چه در اين تصوير غلو شيد، اسيت و   عکس و مکث اين درس تأثیر تلويزيون برافراد را نشان می

توانيد در  گیرنيد  هميین موضيوع ميی    هيا ،يرار نميی   همة افراد به ي  میزان تحت تأثیر تلويزيون و ساير رسيانه 

 فصل چيارم يعنی تفاوت مخاطب فعال و منفعل فراهم شود وگوها مطرح و زمینة گفت

نکتة ديگر اين تصوير اين است كه گردانندگان رسانه خود، توسط افراد ديگري در سطحی باالتر هدايت 

 شوند كه همان مالکان رسانه هستند می

 فعّاليت در خانه

 ٤٨  اطالعات جدول افحه فعّالیت در خانه اين درس با هدف پرورش تفکر سیستمی طراحی شد، است

 دست آمد، است از نشانی زير به

www.mediadb.eu/en.html 
اي در هير سيال   شركت پر درآمد رسانه 1٩٩توانید به اين نشانی مراجعه كنید و آموزان میشما و دانش

الحظه كنید  با كلی  روي نام هر شركت، تاريخچيه، مالکیيت و   میالدي را به ترتیب میزان درآمد در آن سال م

 ساير اطالعات تکمیلی را خواهید يافت  

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۷۵و  ۷۴تصوير صفحه   

 

 

 

 

 

http://www.mediadb.eu/en.html
http://www.mediadb.eu/en.html
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ها و تعداد كاركنيان  آنچه در اين فعّالیت ميم است بررسی دو ستون آخر يعنی درآمد خالص اين شركت

زاييی و  میزان درآمد و اشتغالها  و رابطة آن با آنيا است  تحلیل نقش ما ؤسبد مصرف ما از تولیدات اين شركت

 كند  عکس، نقش ما در بیکاري در كشورمان، تفکر سیستمی را تقويت میبه

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۷۸-۷۷-۷۶تصوير صفحه ص   
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 هاي معلمدانستنی

 

 
 

 مختليف  نیروهياي  میيان  مختليف  اشيکال  بيه  ،يدرت  آنييا  در كيه  كنندمی فعّالیت جوامعی در هارسانه

 بيا  طريقيی  بيه  هارسانه ايجامعه هر در  است شد، توزيع طبقات و هاگرو،، افراد، ا،تصادي و، سیاسی، اجتماعی

از  1دارد  ا،تصيادي  و سیاسيی  ارزشی و هزينه ايرسانه هر زيرا، هستند مربوط ا،تصادي و سیاسی ،درت ساختار

هاي مختليف  تواند به شناخته شدن و ،درت گرفتن افراد و گرو،سوي ديگر، دسترسی و استفاد، از رسانه نیز می

اي ،وي در اختیار داشته باشيد از  ا،تصادي و سیاسی بیانجامد و مسلماً هر فرد، گرو، يا طبقة اجتماعی كه رسانه

 تري نیز برخوردار خواهد بود ،درت بیش

معرف آن است كه رسيانه هیچگيا،   « رسانه-ا،تصاد-،درت»لذا رابطه ديالکتی ، درهم تنید، و سه گانة 

هاي مختلف كه هاي حاكمیتی ،درتاسبات ا،تصادي و ،درتی باشد و غالباً از ارزشتواند مستقل و بري از مننمی

 كند هاي مادي و منابع مالی آنيا باشند، تبعیت میكنندة هزينهتأمین

شود؛ اشار، می "رسانه-ا،تصاد-،درت"گانة در ذيل به برخی از اين مناسبات دو سويه میان هري  از سه

ت كه هري  از منابع و مناسبات ،درت، ثروت و رسيانه چگونيه بيه طيور مسيتقیم ييا       توان دريافبراساس آن می

 غیرمستقیم بر يکديگر اثرگذاري می كنند 

 

 اقتصاد و رسانه رابطه •

 

 

 

 

 

 رسانه

 قدرت اقتصاد

 اقتصاد قدرت

 رسانه
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 دارد نياز پول به خود مخارج تأمين براي رسانه                               

هيا،  هيا، نگييداري از زيرسياخت   تيیيه زيرسياخت   بیيل ، از خيرد و كيالن رسيانه    مخيارج  تيأمین  مسلماً

 تجيیزاتيی ماننيد   و سياختمان  اجيار،  ييا  خرييد ، خبرنگياران  و مجرييان ، كارمنيدان  حقيوق  سازي، تيأمین برنامه

 است  سرمايه و پول نیازمند غیر، و آب، برق، تلفن و پرداخت هزينه هايی مانند استوديو، فیلمبرداري

 هياي بینیجيان و ها، ايدئولوژيسیاست ها دارايمالی رسانه كنندگانأمینت يا سرمايه از طرفی ااحبان

ها نمی پردازند  از اين رو از رسانه تو،ع هاي رسانههستند و مسلماً بدون چشمداشت، به تأمین هزينه خود خاص

سيازي كنيد و بيه    ها و اهداف آنيا را دنبال كرد،، مطابق ايدئولوژي و جيانبینی خاص آنيان برناميه  دارند سیاست

 خواست هاي آنان جامة عمل بپوشاند  

 سیاسيت ؤ مشیخط گرفتن پیش در به ملزم، سرمايه جذب و خود مخارج تأمین براي رسانه بنابراين هر

كنند  بر اين می تأمین را آن هايهزينه و پول كه است كسانی اهداف و هاخواست، ساليق تأمین و  ايدئولوژي و

 كيه  هيايی برناميه  و اخبيار و  دارد غلبه آزادانديشی بر هموار، هارسانه مالکان يا گذارانرمايهس نظر اساس، تأمین

 هيا كنند  ليذا رسيانه  نمی پیدا بروز و ساخت، انعکاس يا ظيور اجازة باشند هارسانه مالکان و ااحبان منافع مغاير

، اطالعيات ، اخبيار  كنند ومی« سازيبرجسته» و تنظیم هارسانه ااحبان منافع اساس بر را خود اخبار و هابرنامه

 و ايرسيانه  سيکوت  بيا  و حيذف شيد،   ييا  كمرنيگ ، باشند هارسانه ااحبان منافع با مغاير كه افکاري و رويدادها

 را و،يايع ، خيود  اياحبان  منافع تأمین براي هاشوند  همچنین دراورت لزوم، رسانهمی مواجه« بايکوت خبري»

 كنند می تولید «اختهبرس» يا كرد، «بازنمايی»

 رابطه اقتصاد و رسانه •

 

 

 

 

 

 

 يا سرمايه ثروت و جذب و سود افزايش ها برايرسانه از همواره ثروت صاحبان و بزرگ دارانسرمايه

 گيرندمی بهره خود ترمنافع بيش كسب

 كرد:بندي ها را درسه سطح طبقههاي ا،تصادي از رسانهبه طور كلی می توان انتفاع بنگا،

 هاي ا،تصادي خرد و متوسطبنگا، -1

 هاي ا،تصادي بزرگبنگا، -2

 رسانه

ت اقتصاد  قدر
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 هاي ا،تصاديا،تصادي كالن يا غول هايبنگا، -١
 

 بنگاه هاي اقتصادي خرد و متوسط -1

رسانه ،ادر است از افرادي بی نام و نشان نیز افرادي مشيور و نام آشنا بسازد كه با اسيتفاد، از   كلی طور به •

 ر به جلب اعتماد و توجه و به تبع آن، جذب سرمايه و ثروت شوند  شيرت خود ،اد

مانند هنرپیشه يا مجري تلويزيون كه اگرچه ممکن است از ااحبان رسيانه مليی پيول زييادي دريافيت      

هياي سيینمايی و ييا اجيراي     توانند خارج از تلويزييون بيراي سياخت فيیلم    نکنند، اما به واسطه چير، شدن، می

كز دولتی، خصوای و نیمه خصوای دعوت شد، و بابت آنيا مبال  بااليی دريافت نمايند  درميوارد  مرا هايبرنامه

اي، روزنامه، اي مانند تأسیس مراكز مختلف رسانههاي رسانهبسیاري اين افراد ،ادرخواهند بود با گسترش فعّالیت

 بزرگ ايجاد نمايند  مجله، مفسسه تبلیغاتی و    ، براي خود ي  بنگا، ا،تصادي متوسط و حتی

 هاي رسانه براي افزايش سود و رونق ا،تصادي خود بير، می برند ااحبان كار و سرمايه نیز از ظرفیت •

سيازي ؤبرندسيازي ، معرفيی نيام تجياري ؤبرنيد  و       تجارياي همچون نامهاي رسانهاستفاد، از ظرفیت

تر با ايجاد ارتباط مستقیم سود و فروش بیششيرت بخشیدن به آن، تبلیغات مفثر و معرفی محصوالت، افزايش 

ديگر و كاهش ،یمت نيايی كاال، ارفة ا،تصيادي بيراي    هايواسطه با مخاطب و بازار هدف كه از سويی با حذف

كند و از سوي ديگر موجب شيرت نام تجاري ؤبرند ، فروش بيتر كاال و رشد و رونق ا،تصيادي  مخاطب ايجاد می

 اهد شد ااحبان كار و سرمايه خو

و  اداپیشيگان ، هنرمنيدان ، مجريان، هاهنرپیشه محبوبیت و معروفیت از تبلیغاتی، استفاد، آگيی دادن

ها است، اگرچه هاي تبلیغی رسانههاي معمول ديگر در استفاد، از ظرفیتكاالها از روش تبلیغات براي مانند آنيا

 مجموعية  يي   مانند برنامه ي  ساخت از مالی انیپشتیب است ممکن، بزرگ نسبتاً و متوسط ا،تصادي هايبنگا،

 برنامية  يي   جيوايز  تيأمین  كوچ  ييا متوسيط و ييا    سینمايی فیلم ي ، موبايلی يا ايبازي رايانه ي ، تلوزيونی

  شود تکرار و ديد،، نصب برنامييا در آنيا برند و نام تا بگیرند عيد، نیز به را محورمسابقه

 بنگاه هاي اقتصادي بزرگ -2
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تري اي بیشاي يادشد،، از امکانات رسانههاي رسانههاي ا،تصادي بزرگ عالو، بر استفاد، از ظرفیتگا،بن

كنند كه اين نوع خود نیز استفاد، می محصوالت يا نام تجاري ؤبرند  نمايش با هايی خاصبرنامه همچون سفارش

  رد تواند اشکال متنوعی به خود بگیاي نیز میسازي رسانهاز برنامه

كننيدگی يي  فيیلم پرهزينية هيالیوودي بيا       بزرگ، تيیه ا،تصادي هايبه عنوان مثال ممکن است بنگا،

سازي ذهنی مخاطبان اي تلويزيونی طوالنی مدت براي انگار،استفاد، از محصول خود را برعيد، بگیرند، مجموعه

 را تجياري ؤبرنيد  خياص خيود     نيام  و گرن و طرح با جيانی اشل اي دررايانه هايبازي ساخت سفارش بسازند يا

 در موسيیقی  اجراي و پخش، تلويزيونی هايبرنامه تمام در محصوالت بدهند و يا به اشکال ديگر همچون نمايش

 دادن ترتیيب ، بيزرگ  تبلیغياتی  شيوهاي ، شيركت  ايين  كاالهياي  و محصيوالت  با منطبق طراحی با استوديوهايی

ديگر  بسیار موارد و ديوارها، هالباس روي برند اين نام از استفاد، با یبالوال و فوتبال مانند ورزشی بزرگ مسابقات

 از اين دست، به تبلی  محصوالت خود بپردازند 

 اقتصادي كالن يا غول هاي اقتصادي هاي بنگاه -9

هياي  هاي ا،تصادي كوچ  و بزرگ با توجيه بيه تيوان ميالی خيود از برخيی ظرفیيت       در حالی كه بنگا،

 هياي هاي كيالن و غيول  گیرند، ااحبان ثروتتر بير، میها و رونق ا،تصادي بیشي گسترش فعّالیتاي برارسانه

هياي  ظرفیيت  ًاز اساسيا ، هاي بزرگاي رسانههاي رسانهمشی و سیاستا،تصادي با خريد و در اختیار گرفتن خط

 بررسانی رسيمی بيراي تيیيه   كنند  يعنی حتی ممکن است از ظرفیت خمی استفاد، اي به طور همه جانبهرسانه

ا،تصادي و حتی انتشار اخباري استفاد، كنند كه گسترش آن به ضرر سياير ر،بياي    شركت اين از مکرر خبرهاي

 ا،تصادي و به سود اين شركت ا،تصادي بسیار بزرگ باشد  

تر و ،ابل هاي ا،تصادي بزرگ از تبلیغات گسترد، و متنوع كاال و محصوالت آنيا ميماما آنچه دربارة غول

تغییير ذائقيه مخاطيب بيه سيمت دريافيت همیشيگی        »يعنيی  ؛  در مخاطب اسيت « سازيذائقه»تر است، توجه

ماورد   براي دريافت دائمی محصاوالت  تغيير سبک زندگی مخاطب»تر؛ و در حالت پیشرفته« محصوالت

 هاي بزرگ ا،تصادي شركت «نظر

 و شيد،  مخاطيب  در« مو،يت  كياذب  نیياز  اد عطش وايج»موجب ، تبلیغاتی هايسازيبرنامه اگر دروا،ع

 و پیشيرفته  هياي سيازي كنيد، برناميه   پشيیمانی  احساس خود خريد از محصول تيیه از پس ممکن باشد مخاطب
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 احسياس  بيدون »، مخاطيب  در «دائميی  كياذب  نیياز  ايجاد»بر ، ا،تصادي هايغول و بزرگ هايبنگا، نگرانةآيند،

 است  شد، متمركز «خريد از پس پشیمانی

 در، نگير كيالن  و بيزرگ  هياي پيروژ،  چنيین  اجراي الينف  و االی جزء عنوان به، هابنابراين انواع رسانه  

دنیا در فضاي وا،عی، مجازي و  بزرگ هايرسانه امتیاز فروش و گیرند و خريدمی ا،تصادي ،رار هايغول خدمت

اسيت  چنيان كيه خرييد و فيروش اطالعيات        متداول و رايج امري، ا،تصادي هايغول بین موتورهاي جستجوگر

هاي ا،تصادي شود  لذا به طور معمول، غولهاي ا،تصادي محسوب میكاربران يکی از ابزارهاي ميم تجارت غول

 شوند اي ااحب ،درت نیز میهاي رسانهتبديل به غول

 

 قدرت و اقتصاد رابطه •

 

 

 

 

 قتصادي و ثروت نياز دارندقدرتمندان براي ماندن در رأس كار به پشتيبانی ا

 اند يا رابطة نزديكی با آنها دارندعموماً صاحبان ثروت، همان صاحبان قدرت

آفيرين  اي تنگاتنگ و نزدي  با هم دارند و همچنيان كيه ،يدرت، ثيروت    ،درت و ثروت رابطه كه آنجا از

دارنيد    آنييا  با نزديکی رابطة يا اند،درت ااحبان همان، ثروت ااحبان عموماً، است آفريننیز ،درت است، ثروت

 تري دارند هاي افزايش ثروت تسلط و دسترسی بیشچراكه افراد به واسطة ،درتی كه در دست دارند بر را،

 ييا  هيا ،يدرت  تسيلط  حیطية  در و وابسيته ، مسيتقیم  شيکل  بيه  ييا ، معمول طور به هارسانه بنابراين مالکیت

، كيالن  هياي ا،تصيادي  فعّالیيت  امکان ايجاد مانندؤ ثروت ،درت و رابطة مستقیم واسطة به يا و ها استحاكمیت

 ،هاي ا،تصاديو تأمین نیازهاي رسانه توسط بنگا،  حاكم دستگا، و ،درت هايخواسته تأمین و حمايت به منوط

 ،درت نظام مشیخط و گیرد و ايدئولوژيمی ،رار هاوحاكمیت ها،درت نظارت و سلطه تحت به طور غیرمستقیم

 يابد سلطه می آنيا بر

 رسانه

ت اقتصاد  قدر
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 قدرت و اقتصاد رابطه •

 

 

 

 

صاحبان ثروت براي ادامة فعّاليت و حيات اقتصادي خود بايد با صاحبان قدرت يا قدرت حاكم رابطه 

 داشته باشند

تعاميل   و ارتبياط  در ،يدرت  ااحبان با غالباً، ا،تصادي هايفعالیت انجام در هارسانه مالکان و گذارانسرمايه

 يا كنند عمل ،درت ااحبان منافع علیه رسانه در بخواهند سرمايه ااحبان يا هارسانه مالکان د چرا كه اگرهستن

، هسيتند  وابسيته  آن بيه  كيه  ،درتی نقد در هالذا رسانه .يافت نخواهند ا،تصادي حیات ادامه امکان، بزنند حرفی

 .باشندمی مشخصی هايچارچوب و ،رمز خطوط داراي

 ظياهري ، آنييا  ماننيد  و هاگزارش و هاتحلیل، مطالب، اخبار شامل ايرسانه هايپیام از ه برخیبنابراين اگرچ

 مخاطيب  ذهين  بيه  دهيی جييت  و جذب براي ايرسانه شگردي  دروا،ع اما دارند حاكم ،درت به نقادانه يا منفی

 امد بیانج ،درت تثبیت به نتیجة آنيا، درنيايت كه اندشد، تنظیم ايگونه به و هستند

 رابطه رسانه و قدرت •

 

 

 

 

 

 

 اندهاي مختلف وابستهها براي ادامة حيات خود نياز به قدرت دارند و به قدرترسانه

 رسانه

 اقتصاد
ت  قدر

 هرسان

 اقتصاد
ت  قدر
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 با را خود عملکرد و نحوة هستند وابسته ايدئولوژي ااحبان و فکري ااحبان ،درت؛ رهبران ها بهرسانه

 از خيالی  ايرسيانه  هیچ و دارد را خود خاص هاي گیرييتج رسانه كنند، لذا هرمی تنظیم آنيا منافع يا مقااد

 .نیست سوگیري از طرف و خالیبی ايرسانه نیست؛ بنابراين هیچ مشی خط و ايدئولوژي

يابد و عيالو، بير   می تريبیش حیات امکان، تري داشته باشداز سوي ديگر، هرچه رسانه پشتوانة ،درتی مستحکم

 اي ديگر نیز ،درتمندتر است رسانهتر، در مقابل ر،باي جسارت بیش

 

 قدرت و رسانه رابطه •

 

قدرتمندان و حاكمان همواره از رسانه به عنوان يكی از ابزارهاي مهم، اصلی و پركاربرد حفظ قدرت 

 اند.استفاده كرده و آن را به خدمت گرفته

شيرت، از افراد عادي سلبريتی و  كسب و محبوبیت تواند با ايجاداي كه میبه گونه ؛رسانه قدرت آفرين است

كنيد و   جيا  جابيه  را ،درت ااحبان و ،درت، عمومی افکار بر سلطه و مردم  تيییج افرادي ااحب نفوذ بسازد، با

تير فيراهم كنيد و بيه     هاي بيزرگ جيت فکري را براي تشکیل گرو، هم هايگرو، و افراد جذب و امکان شناسايی

اي كيه دارد، هميوار، ميورد توجيه     راين رسانه به واسطة ،درت ذاتی و نيفتيه ،درتمند شدن آن ها بیانجامد  بناب

برداري را داشته كنند رابطة خود را با رسانه حف  كرد، و از آن حداكثر بير،ااحبان ،درت است و آنيا سعی می

 باشند  

كنند  همچنین  یدهجيت آن به را جذب و عمومی ها ،ادرخواهند بود افکارها با استفاد، از رسانه،درت

 فرايت  خيود، ييافتن   منيافع  و خواسيت  بيا  مطيابق  و،ايع بازنمايی فرات مشروعیت، يافتن و مقبولیت با ايجاد

 اسيتفاد،  با خود نفع به شرايط تغییر امکان و فرات به تيديدها خود، تبديل منافع تأمین درراستاي سازيانگار،

مختلف، ايدئولوژي مورد نظر خود را بير   ا،ناعی فنون و هاچاشنی، ابزارها كارگیري به و هارسانه ا،ناعی ،درت از

 ديگران مسلط كرد، و هموار، بر ،درت و ثروت خود بیافزايند  

 

 

 

 رسانه

ت اقتصاد  قدر

تري به خود هاي متنوعهاي فکري مختلف، شکلها توسط ااحبان ،درت و نحلهامروز، استفاد، از رسانه

هياي  كننيد و گيا، از رسيانه   هاي نوين به خوبی اسيتفاد، ميی  گرفته است  ااحبان ،درت اكنون از رسانه

 .هاي بزرگ و غیرمتعامل بير، می برنديیتر، بیش از رسانهمتعامل همچون تو

 



 نسخه قبل از ويرايش و چاپ

 

12١ 

 

 

 

 

  

 

 

 ليال وصالی

 

 

قدرت  ساختار در هارسانه جایگاه و قدرت منصور ساعی؛ چیستی 1- 

1931 
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 آموزشی ساعت ٤ زمان:

 راهبرد انتخاب  موضور:

  انتظارات عملكردي: 

هيا و  در ي  مو،عیت فرضی با گزينش، چینش و پردازش خبر به اورت فيردي و گروهيی، تيأثیر دييدگا،     •

 كنند ها را در خبررسانی بیان میارزش

هاي مشیخط ها، ااول وهاي ديدگا،ها و شباهتبا مقايسه محتواي افحة اول سه روزنامة ي  روز، تفاوت •

 دهند ااحاب رسانه را در خبررسانی نشان می

 دهند ها و محتواي آنيا تعمیم میبانی خبر را از روزنامه و خبر به ساير رسانهراهبرد درواز،  •

 دهند اي تشخیص میسازي و بزرگنمايی را در جريانات رسانهراهکار برجسته •

 كنند یاي را تحلیل و ارزيابی منههداف تولیدات رساا •

 كنند اي را آگاهانه گزينش میهاي رسانهپیام  •

 اي مواجيه نقّادانه دارند هاي رسانهبا پیام •

 كنند را رعايت فکري انصاف استقالل و  ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه  •

 كنند هاي خود استفاد، زبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیماز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتداب آ  •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

 و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشند آرا   •

 

كتاب درسی، افحه اول سه  ٦٩فيرستی از اخبار روز يا جدول افحة  كتاب درسی،  مواد و وسايل آموزشی:

 2و  1اي در مطبوعيات، فيیلم كوتيا، خبير     نگار ؤپاورپوينت  سواد بصري رسانهوز، فیلم يا پرد،روزنامه از ي  ر

 كتاب درسی  ٦١نامبرد، در افحه 
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 فرايند اجراي درس:

 هفتة اول:

اي در آموزان بگويید فرض كنید شما عضو شوراي سيردبیري يي  بخيش خبيري پينج د،یقيه      به دانش

یان اتّفا،ات و اخباري كه به دستتان رسید، خبر تيیّه كنیيد؛ ابتيدا بيه ايورت     تلويزيون هستید و ،رار است از م

 ٥آميوزان در انتخياب خبير، محيدوديت     انفرادي خبرهاي مورد نظر خود را مشخّص كنید  تنيا محدوديت دانش

ر ترتیبی آن را خواهند انتخاب كنند، با هد،یقه، هر تعداد خبر می ٥توانند براي اين اي زمان است  آنيا مید،یقه

ثانیيه و بيه خبير     ١٩مرتب كنند و مطابق با اهمیتشان به آنيا زمان اختصاص دهند  به عنوان مثال، به ي  خبر 

 د،یقه زمان اختصاص دهند  2ديگر 

گذارند و دربارة انتخاب خبرهاي ها و داليل آن را با اعضاي گرو، به اشتراک میدر مرحلة گروهی انتخاب

كنند  در اين مرحله دربارة گزينش، چیينش و  وگو میمورد توافق گفت

و سيفاالتی از   آييد آموزان اختالف نظر پیش میخبر بین دانشپردازش 

شود كه در مرحلة انتخاب انفيرادي بيا آن   آموزان مطرح میسوي دانش

مواجه نشد، بودند  به عنوان مثال براي كيدام مخاطبيان خبير انتخياب     

هيايی  فرضی براي انتخاب خبر چه اولوييت كنیم؟ مديران اين شبکة می

 دارند؟ و    

 

تيأثیر  ها نتیجة كار خيود را ارائيه كننيد  شيما بير      سپس گرو،

 خبرها تأكید كنید  بر گزينش، چینش و پردازشها ها و ارزشديدگا،

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۸۱و  ۸۰تصوير صفحه   

 

 

 

 

 

 

كتاب درسي   ۷۹تصوير صفحه 
۵۵۰۵۵۵كد  
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را تيیيه   از ،بل افحة اول سه روزنامة ي  روز ؤمانند كیيان، ايران، اعتماد، رسيالت، اطالعيات، شيرق و        

ها بیشتر از سيه  خواهید تعداد گرو،هاي كتاب بررسی كند  اگر میكنید  هر گرو، ي  روزنامه را براساس پرسش

هاي خيود را بيراي هير    سپس نمايندگان هر سه گرو، يافتهگرو، باشد از هر روزنامه دو يا سه نسخه تيیه كنید  

 وگو كنند نتايج و علل احتمالی آن گفت هايها و تفاوتپرسش به كالس ارائه و دربارة شباهت

هاي خبري و بیان اند  در اين مرحله نامبردن از ارزشهاي خبري تيیه شد،سفاالت بر مبناي برخی از ارزش

هاي طور كه آنيا براساس ديدگا،شوند كه همانآموزان متوجه میمفيوم آنيا ضرورت ندارد  در اين فعالیت دانش

هياي متفياوت گيزينش،    ها نیيز براسياس دييدگا،   و پردازش خبر را انجام دادند، روزنامهمتفاوت گزينش، چینش 

 دهند چینش و پردازش خبر را انجام می

نامیيد،  « درواز، بيانی خبير  »آموزان توضیح دهید اين عمل گزينش، چیينش و پيردازش اايطالحاً    به دانش

هياي  شيود  شيبکه  ربرد دارد و فقط شامل اخبار نمیها كابانی ي  راهبرد است كه در همة رسانهشود  درواز،می

كنند، حتيی خيود   استفاد، می«  درواز، بانی»هاي اينترنتی و     از راهبرد ها، سايتتلويزيونی در ارائة انواع برنامه

 كنید استفاد، می« درواز، بانی»هاي اجتماعی از راهبرد شما نیز در شبکه

 

 

آميوزان  نشان دهیيد تيا دانيش    را« اي در مطبوعاتسواد بصري رسانه»وينت  نگار ؤپاورپيا پرد،فیلم سپس  

 اطالعاتی در اين مورد كسب كنند 
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ها را كه به معرفی ارزش ٨٤الی  ٦٨اين درس يعنی افحات « بیشتر بدانید»آموزان بخواهید بخش از دانش

 ی دارند هفتة بعد در كالس مطرح كنند پردازد، در خانه مطالعه كنند و در اورتی كه سفالو عناار خبري می

 هفتة دوم:

شود  سيپس بخيش   وگوي كالسی آغاز میاين جلسه با مقايسة روايت دو خبرنگار از ي  رويداد با گفت 

كه در همان روز از  2كه از سیماي جميوري اسالمی ايران ضبط شد، است و بخش ورزشی خبر  1ورزشی خبر 

آميوزان بخواهیيد بيه محتيواي     مايش بگذاريد  ،بل از نمايش فيیلم از دانيش  ضبط شد، است را به ن BBCشبکة 

كالمی كارشناسان ورزشی توجه و تأكیدات آنيا را مقايسه، تحلیل و نقد كنند  اين دو بخيش خبيري تصيادفاً در    

 روز كسب مدال برنز رشتة تکواندو المپی  توسط ورزشکار كشورمان خانم كیمیا علیزاد، ضبط شد، است  

 

مطيرح   ٦٨فنون خبري با استفاد، از متن ايفحة   سازي را به عنوان يکی ديگر ازسپس راهکار برجسته

طيرف  آيا رسيانة بيی  » آموزان سفال كنید كنید  با آنچه در جلسة ،بل و اين جلسه در كالس مطرح شد از دانش

۵۵۰۵۵۵درسي  كد ۸۳و  ۸۲تصوير صفحه   

 

 

 

 

 

 

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۸۶و  ۸۷تصوير صفحه   
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آموزان نظر و استدالل خودشان را بیيان كننيد  در   دانش« وجود دارد؟

سناد النية  اي به ااي مرتبط با اين موضوع، افحهكتاب به عنوان نمونه

تواننيد  آميوزان هيم ميی   جاسوسی اختصياص داد، شيد، اسيت  دانيش    

 هاي خود را مطرح كنند مثال

 عكس و مكث

 

عکس و مکث درس با خبر مورد اسيتفاد، در درس همخيوانی   

 سازد هاي خارجی را مطرح میدارد و عملکرد يکی از شبکه

 فعّاليت در خانه

ان با بررسی افحات اول ي  روزنامه چاپی يا برخط ييا بخيش   آموزدر فعّالیت در خانة اين درس دانش

خبر ي  شبکه، به انتخاب خود، در طول هفته عناوين خبري، موضوعات مورد تأكید و هدف ااحبان روزنامه را 

 توان انجام داد هاي ي  شبکة تلويزيونی نیز در طول هفته میكنند  همین فعّالیت را دربارة برنامهتحلیل می

 

 تر بدانيدبيش

الی  ٦٨اين درس يعنی افحات « بیشتر بدانید»آموزان خواسته شد، بود بخش در پايان جلسه ،بل از دانش

پردازد، در خانه مطالعه كنند و در اورتی كه سفالی دارند هفتة ها و عناار خبري میرا كه به معرفی ارزش ٨٤

 د سفاالت خود را مطرح كنند آموزان فرات دهیبعد در كالس مطرح كنند  اكنون به دانش

بار ديگر ايفحة عنيوانی فصيل    آموزان خواسته ي وم پیرابندي آورد، شد، كه از دانشسدر پايان فصل 

اي سفاالت كلیدي سواد رسانهدو سفال از اي با وم را مشاهد، كنند  ،رار بود در اين فصل تحلیل تولیدات رسانهس

مت در افحة عنوانی فصل مشخّص شد، است  اگر بيا مطالعية متيون و    ی كه با عالترا تمرين كنند؛ همان سفاال

انيد  را كسيب كيرد،  « فرستندة پیام و هدف از ارسال آنتوانايی تشخیص »هاي اين فصل تاحدودي انجام فعّالیت

 ايد شما ؤبه عنوان معلم  و آنيا در جيت هدف االی آن گام برداشته

 هاي معلم:دانستنی

آموزان به شما تواند در پاسخگويی به سفاالت دانشدر درس ارائه نشد، است اما میمطالب زير مستقیماً 

 كم  كند 

 هاي مقابله و مبارزه با آناخبار جعلی و مهارت

كتاب درسي   ۸۸تصوير صفحه 
۵۵۲۲۰۲كد  
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اطالعات آنالين، عيدم  فضاي مجازي و به  هاانتقاد نيتریاند و يکی از االجعلی همیشه وجود داشته اخبار

انتقياد از عيدم توانيايی كياربران در ايين      وا،عيی از جعليی اسيت      اخبيار خیص در تش مخاطبان/كاربرانتوانايی 

آمريکا و ادعياي   2٩1٨ در دور، انتخابات بوکسینظران از فن و ااحبابسیار متخصص انتقادپس از  تشخیص،

مزد هیالري كلینتيون، نيا   است  داكرد،یدونالد ترام  شدت بیشتري پ به شد،آراي داد، در اخبار نادرست ریتأث

انتخابات رياست جميوري آمريکا بر اين باور است كه دلیل اايلی شکسيتش در انتخابيات ايين       خورد،شکست

نگرانی از عدم تيوان تشيخیص اخبيار وا،عيی از       وي بود، است علیهكشور، انتشار وسیع اخبار جعلی و شايعات 

بيه دنبيال   ، هيا رسيانه موزشيی و حتيی   ، مراكيز آ هيا دولت، هاسازمانو  هاشركتجعلی سبب شد، تا بسیاري از 

 اخبار باشند راهکاري براي مبارز، با اين نوع 

 

 كنندهانوار اطالعات غلط و گمراه
كنند، در اكوسیستم اطالعيات وجيود دارد   ساز  يا اطالعات غلط و گمرا،هفت نوع مشخص محتواي مشکل

كه هيدف   محتواي هجو  1اند از : ند، عبارتكنهاست   انواع اطالعات غلط و گمرا،كه اخبار جعلی يکی از آن

كننيد، از  كيه اسيتفاد، گميرا،    كنندهمحتواي گمراه  2آن آسیب رساندن نیست ولی پتانسیل فريب رادارنيد   

كه از منابع وا،عی تقلیيد  : هنگامیمحتواي تقليدي  ١اطالعات براي دسیسه پردازي براي فرد يا مسئله است  

دراد دروغین است و بيراي آسيیب رسياندن و فرييب دادن      1٩٩ه محتواي آن ك محتواي جعلی  ٤شود  می

هيا محتيوا را پشيتیبانی    كه تیتر، محتواي بصري و يا زيرنويس: هنگامیارتباطات جعلی  ٥شد، است  طراحی

 -٤شيود   كه محتواي وا،عی بيا اطالعياتی بيافتی جعليی ارائيه ميی      : هنگامیبافت/ بستر جعلی  ٨كنند   نمی

 شود شد، میكه محتوا يا تصوير وا،عی براي فريب دادن دستکاري: هنگامی شدهاي دستكاريمحتو

 

 شوند؟كننده توليد میچرا اطالعات نادرست و گمراه
كنند حلی براي اين مشکالت جدي هستیم، بايد دربار، كسانی كه اين محتوا را تولید میاگر دربار، ايجاد را،

ساز در اكوسیستم كنند، و يا همان محتواهاي مشکلکر كنیم  اطالعات نادرست و گمرا،ها نیز فو دلیل تولید آن

داري، نگاري ضعیف، هجو، تحري  يا دست انيداختن، عال،يه، جانيب   اطالعات به داليل مختلفی همچون روزنامه

  Wardle,2017ؤ شوند نفع، تأثیر سیاسی، پروپاگاندا و    تولید می

نیز در انتشيار اخبيار جعليی نقيش دارنيد       هادولتداف سیاسی، نظامی، ا،تصادي و    گا، مبتنی بر برخی اه

   كنندیمهاي مختلف، اين اهداف را پیگیري بعضاً با ه  كردن سايت كهيطوربه

 

 داليل باور اخبار جعلی توسط مردم 
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همچون اورول ايين  اخبار وا،عی موضوع جديدي نیست  نويسندگان محبوبی  جايبهجايگزينی اخبار جعلی 

اين است كه چرا ميردم هنيوز هيم ايين اخبيار جعليی را بياور         سفالها ،بل شناسايی كردند  اما موضوع را مدت

 .اخبار جعلی را باور كننيد  راحتیبهشوند تا مردم گیري اين وا،عیت میساز شکلكنند  عوامل متعددي زمینهمی

وحاادت و اثاار پااس زدن ، گی در شااناختناهماااهن، سااادگی شااناختدر اييين میييان، چيييار عامييل 

 1٥، بيش از همه در باور اخبار جعلی توسط مردم نقش دارند.گروهی/اجتماعی

اكنون »تواند بصري بودن و نیز ارسال هماهنگ و مکرر آنيا باشد  از ديگر داليل پذيرش اخبار جعلی می

راحتی امکيان اتحياد دارنيد     رسانی خصوای بههاي دور از هم با استفاد، از ابزار رايگان براي هماهنگی پیامگرو،

راحتيی  بینیم، بهشد، و باثبات باشد، به دلیل میزان انبو، اطالعاتی كه هرروز می رسانی هماهنگكه پیامهنگامی

كه چنيدين  دهد  هنگامیشناختی  ما را فريب میهاي ساد، روانذهن بسیار خسته و متکی به اكتشافات ؤمیابنر

گويیم بايد كند  با خود میعنوان میانبري به اعتبار استفاد، میبینیم، ذهن ما از آن به  موضوع میپیام دربار، ي

ام  احتمال انتقاد ما از محتواي بصري كمتر است  احتمال انتقياد  درست باشد، اين پیام را امروز چندين بار ديد،

-و چون ازدياد اطالعات ذهنمان را خسته می ما از اطالعاتی كه در جيت باورهاي پیشین ما هستند كمتر است 
  Wardle,2017« ؤتر است كند، تأثیرگذاري بر ما آسان

 كنندههاي انتشار اخبار نادرست و گمراهمكانيسم
هاي اجتماعی و با كلی  كردن روي دكميه ريتويیيت و فيوروارد بيدون     برخی از افراد ندانسته در رسانه

كننيد كيه   نگارانی منتشير ميی  گذارند  برخی از آنيا را روزنامهمی ا به اشتراکكنترل حقیقی بودن مطالب، آنيا ر

ايورت  پذير كردن و گزارش احیح دادن اطالعات پديدار شد، در اينترنيت بيه   فشار درکبیش از همیشه تحت

اي گذارنيد كيه تالشيی آگاهانيه بير     هاي نسيبتاً مرتبطيی بيه اشيتراک ميی     زمان هستند  برخی از آن را گرو،هم

كنند، توسيط  هاي اطالعات گمرا،عنوان ،سمتی از كمپینتأثیرگذاري بر افکار عمومی دارند و بعضی ديگر نیز به

  Wardle,2017شود  ؤهاي رباتی و تروريستی به انتشار گذاشته میشبکه
 

 آينده اخبار جعلی
لبيی كيه در گياردين منتشير     ي بسیار براي مبارز، با اخبار جعلی، اولیويا سولون در مطهاتالش رغمیعل

او در مطلب خود با عنيوان   نیز بايد ش  كنید  ديشنویمو  دینیبیمي به آنچه زودبهبینی نمود، كه كرد،، پیش

در عصير فتوشيا(،   : سيد ينویمي « خوانید باور نکنیدشنويد يا میبینید، میآيند، اخبار جعلی/ هر چه را كه می»

اي از ابزارهاي نسل تاز، يزود، عادي است  اما بهشد،يديدن تصاوير دستکار هاي اجتماعی ديگرفیلترها و شبکه

دستکاري و تغییر ويدئو و ادا نیز راهی بازار خواهند شد  ابزارهايی كه با پیشرفت در هوش مصنوعی و گرافی  
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 نسخه قبل از ويرايش و چاپ

 

1١1 

 

افيزاري  نيرم  در دانشيگا، اسيتنفورد  .كننيد اي را فيراهم ميی  كامپیوتري اجاز، خلق ويدئوهاي جعلی از هر چيير، 

ها در ويدئو، حاالت چير، فرد ديگري را بيه آن منتقيل كنيد  در ايين     كه ،ادر است با دستکاري چير، دشد،یتول

حاالت چير، او را بيه تصياوير چيير، فيرد ديگيري در       ماًیافزار مستقكند و نرمروش فردي با وب كم احبت می

افزار ويدئوهايی از جرج دبلیو فورد با استفاد، از اين نرمكند  گرو، پژوهشی دانشگا، استنويدئوي االی منتقل می

هميان چیيزي كيه     يبياز شيب ميه یو همانند عروسي  خ  شد،يبوش، والديمیر پوتین و دونالد ترام  را دستکار

كننيد  بيا   پژوهشگران دانشگا، آالباما روي تولیيد ايدا پيژوهش ميی      مدنظرشان بود بر چير، آنيا پديدار كردند

توان ايدايی  آمد،، میدستشد، يا از يوتیوب و راديو بهد،یقه اداي فرد هدف كه زند، ضبط ٥تا  ١استفاد، از 

افزار ايداي او را بيه ايداي فيرد هيدف      كند و نرمجعلی تولید كرد در اين روش مياجم با میکروفن احبت می

  كندتبديل می

كی روبياتی هسيتند و حياالت ايورتی تيا      اند  هنوز اداها اندهنوز به تکامل نرسید، يیهايچنین فنّاور

كنند  اما با گذر زمان ،ادر خواهند بود كه تصيوير و ايداي فيرد را كيامالً طبیعيی      حدودي غیرطبیعی جلو، می

در حال حاضر اعتمياد عميومی    .بازسازي كنند تا جايی كه تشخیص جعلی بودنش براي انسان بسیار دشوار شود

شد، است و با ورود اين دست  كاهشدچار  ،هاي اجتماعیبار جعلی در شبکهها با گسترش شايعات و اخبه رسانه

ا در نظير گيرفتن     بي شيود رسيد دوچنيدان ميی   اهمیت موشکافی در هر محتوايی كه به نظر وا،عی می هايفنّاور

ها بیرون نيرود اميا در ايين میيان تکلیيف      هاي معتبر شايد اين دست محتواها از زير دست آنگیري رسانهسخت

  Solon,  2017« ؤ؟شودشوند چه میهاي اجتماعی منتشر میمطالبی كه در شبکه

 

 بهترين راهكار مقابله با اخبار جعلی
را بيدون  كنیم  هر بيار اطالعياتی   در اين اكوسیستم ايفا می تیبااهموا،عیت اين است كه همة ما نقشی 

گيذاريم، بيه   پذيريم يا مطلب، تصوير يا ويديويی را پیش از اعتبارسنجی آن به اشتراک میكنترل وا،عیت آن می

است ما بايد مسئولیت كنتيرل مسيتقل آنچيه در     شد،آلود،ايم  اكنون اين اكوسیستم اين سردرگمی اضافه كرد،

ي و خبيري يي  ضيرورت    ارسانهين مسیر، افزايش سواد بینیم را به عيد، بگیريم  در افضاي برخط ؤآنالين  می

 ياآميوزش سيواد رسيانه   ، شيد، داد،يی كه در مقابله با اخبار جعلی بسیار اثرگذار تشخیص هاروشاست  يکی از 

 كه نیاز به جدا كردن درو  از وا،عیت دارند   دهدیبه مردم ابزارهايی را مي ارسانهاست چراكه سواد 

 قابله با اخبار جعلی يی براي مهامهارت
يی هيا ياسيتراتژ و  هاميارتكم  به معلمان، دانش آموزان و مراكز آموزشی به تشريح  باهدفدر اين بخش 

   مبناي همه آنيا داشتن تفکر انتقادي و طرح سفاالتی با خود در مواجيه با اخبار جعلی است شودیما،دام 

 

 اخبار واقعی: تعيين اعتبار منابع اخبار جعلی در برابر |هاها و استراتژيمهارت •

https://www.theguardian.com/profile/olivia-solon
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اورت كالسيی  دانش آموزان را به احبت دربارة اخبار جعلی و نحوة تعیین اعتبار منابع در گرو، و يا به

هاي آنيا رجوع كنید  پاسخگويی به اين سفاالت را همچنيان بياز   دعوت كنید و پس از پايان نیز دوبار، به پاسخ

 از: اندبگذاريد  اين سفاالت عبارت

كنیيد؟ چنيد پسيت را    شما در هر هفته بر روي چند پست محبوب ؤمقاله، ويدئو يا عکيس  كلیي  ميی     1

 گذاريد؟هاي اجتماعی به اشتراک میطور میانگین در رسانهبه

گذارييد را  گذاريد ييا بير آن نظيري ميی    بار جعلی يا وا،عی بودن پستی كه به اشتراک میچند و،ت ي   2

 كنید؟كنترل می

 ا چقدر اهمیت دارد كه ادعاي حقیقی بودن خبري، وا،عی يا دروغین باشد؟براي شم  ١

كنید دهید از زمانی كه براي سرگرمی از اينترنت استفاد، میكه براي مدرسه كاري انجام میآيا هنگامی  ٤

 كنید؟گیري میاحتیاط بیشتري داريد؟ چگونه دربارة معتبر بودن منبعی براي كار مدرسه تصمیم

 ه چه منابع خبري اطمینان بیشتري داريد؟ چرا؟معموالً ب  ٥

هاي خبري چه مسئولیتی در ،بال وا،عی بودن انتشار ييا پیونيد دادن ايين اخبيار     نگاران و رسانهروزنامه  ٨

دارند؟ آيا اطمینان حاال كردن از جعلی نبودن خبري پیش از پیوند يا پوشيش خبيري آن مسيئولیت    

 كنند؟ت را اعتبارسنجی میكنید چگونه اطالعاآنيا است؟ فکر می

 توانید بیان كنید؟هايی را میآيا اخبار جعلی و ساختگی عوا،بی در دنیاي وا،عی دارند؟ چه نمونه  ٤

تواند با تلفن همرا، خود اخباري را منتشر كنيد چگونيه دربيارة وا،عيی بيودن      در دنیايی كه هركسی می  ٦

كنید تا متوجه اين وا،عيی بيودن شيويد؟ چيه     كنید؟ چه سفاالتی را بايد مطرح گیري میمحتوا تصمیم

كنید تصيمیم بگیرييد؟   توانید تعیین كنید تا دربارة نوع و زمان اخباري كه منتشر می،واعد فردي را می

 رعايت نکردن اين ،واعد چه خساراتی به شما وارد خواهد كرد؟

را « كننيد،/ مخاطيب  سفال مصيرف »آموزند هنگام ارزيابی ي  خبر اين شش آموزان میچنین دانشهم

 مطرح كنند:

 چه كسی اين خبر را تولید كرد، است؟ 

 اين خبر چگونه تولید شد، است؟ 

 اين خبر چرا تولید شد، است؟ 

 اين خبر چه زمانی تولید شد، است؟ 

 چه كمبودي دارد؟ 

 كار كنم؟پس از اين چه 

 ي  روش ديگر براي بررسی، منبع اطالعات است: 

 منافع شخصی اولويت دارند منابع مستقل بر منابع يا  -
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 منابع چندگانه به گزارش مبتنی بر ي  منبع اولويت دارند  -

كنند نسبت به منابع مورد استفاد، بيراي  منابعی كه اطالعات ،ابل اعتبارسنجی را تائید يا فراهم می -

 دفاع و پشتیبانی از محتوا اولويت دارند 

 زمینه ،ضايی اولويت دارند نابع آگا، نسبت به منابع ناآگا، يا بدون پیشمقامات و/يا م -

  Schulten,2015منابع داراي نام نسبت به منابع ناشناس اولويت دارند  ؤ -

 

 هرم اخبار جعلی •

 Association for Mediaاي ؤسازمان سواد رسانه

Literacy  با اين توضیح كه اخبار جعلی در ،رن بیسيت و  

تير اسيت و   بیشتري دارد و اعتبارسنجی آن مشکليکم رواج 

عالو، بر سردبیران متخصص، افراد نیز خود بايد بيه بررسيی   

وسقم اخبار ا،دام كنند، بيا ارائيه هيرم اخبيار جعليی،      احت

كنيد كيه در   سفاالتی را مرتبط با هر ضلع هيرم مطيرح ميی   

   1شناسايی اخبار جعلی ياريگر افراد است  ؤتصوير شمار،  

 توليد -خبار جعلی هرم ا •

كنندگان و منتشيران اخبيار طراحيی    هاي مربوط به تولید براي كم  به مخاطبان در ارزيابی تولیدپرسش

ها استفاد، كنید تا گيزارش خبيري منتخيب    توانید از تعدادي از آناند  از همة آنيا استفاد، نکنید، ولی میشد،

 شما را ارزيابی كنند  

 كرد، است؟ چه كسی اين خبر را تولید -

 كنند؟وجوها چه چیزي دربار، ،درت و باورهاي نويسند، آشکار میجست -

 سايت/اپلیکیشن منتشركنند، دريابید؟ توانید دربار، وبچه چیزي را می -

 اين خبر ديگر كجا منتشر شد، است؟ -

 شناسید؟ ها را میها/اپلیکیشنسايتآيا ديگر وب -

 آيا معتبر هستند؟ -

-سايت با اخبار يکسان  منجر به اعتبار يا عيدم آن ميی  جو براي چندين وبوبندي ؤجستآيا مثلث -
سيايت؟ آييا ديگير    شود يا فقط يي  وب سايت مشخص میشود؟ به عبارتی آيا اخبار بر چندين وب

 ها ،ابل اعتماد هستند؟سايتوب

-خبر اطالع از واژگان كلیدي براي استنتاج اهداف اخبار استفاد، كنید  آيا طبق استنتاج شما هدف -
 بینی خاای است؟رسانی، متقاعد كردن، سرزنش كردن، يا ارتقاي جيان

 
 ، هرم اخبار جعلی۱تصوير شماره 
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دانستن تعصبات و اهداف نويسند، و تولیدكنند، چگونه ممکين اسيت درک شيما از خبير را تغییير       -

 دهند؟

    2017Aml,چه كسانی ممکن است از استفاد، از اين خبر نفع برد، يا رنج ببرند؟ چگونه؟ ؤ -

 

 مخاطبان/ كاربران -علیهرم اخبار ج •

هاي مربوط به مخاطبان براي كم  به افراد در ارزيابی اخبيار از دييدگا، مخاطبيان طراحيی     اين پرسش

 ها استفاد، كنید تا گزارش خبري منتخب خود را ارزيابی كنید توانید از تعدادي از آنمی اند  شماشد،

 مخاطبان نيايی اين خبر چه كسانی هستند؟ -

 اين خبر براي مخاطبان نيايی آن جذاب است؟ چرا و چگونه -

 سايت دانید؟ ؤبراي مثال، استفاد، از زبان، تصوير، وبچگونه اين مسئله را می -

 چرا ممکن است اين خبر پخش و محبوب شود؟ -

 گذارد؟آيا محبوب شدن اين خبر بر باور يا ترديد شما به آن تأثیر می -

 كند/نکند؟ چگونه ممکن است اين خبر توجه شما را جلب -

 دهد؟اين خبر چه احساسی به شما می -

 ايد؟چرا چنین واكنشی داشته -

آيا عنااري در اين خبر وجود دارند كه به تعصبات شما توجه داشته باشند؟ چگونه؟ ؤتائید تعصيب   -

 دهد كه اطالعات ديدگا، شما را تائید كند  شما هنگامی روي می

 اريد؟ چرا؟ با چه كسانی؟آيا دوست داريد اين خبر را به اشتراک بگذ -

 به چه كسی اين خبر را هرگز به اشتراک نخواهید گذاشت؟ چرا؟ -

هيا،  گیيرد؟ ؤبيراي مثيال دييدگا،    شود/ چه كسانی را در نظير نميی  اين خبر چه كسانی را شامل می -

 ها، غیر، شوند،مصاحبه

 هايی ممکن است اين خبر را استفاد، كنند؟مردم به چه اورت -

 دهند؟ چگونه؟گذارند؟ چه كسانی پاسخ میبه اشتراک می چه كسانی آن را -

هاي اند ؤاز طريق رسانههاي برخط ؤآنالين  شما منجر به آگاهی شما از اين خبر شد،چگونه فعّالیت -

 ايد ؟ هايی كه الي  كرد،ايد، پستايد، نظراتی كه گذاشتههايی كه بازديد كرد،سايتاجتماعی، وب

 ادي ممکن است ،ابل مشاهد، نباشد؟اين خبر براي چه افر -

 كنند؟ چرا؟هاي شما را منعکس میآيا ارزش -

 اين خبر چگونه ممکن است جامعه را تغییر داد، باشد؟ -

  2017Aml,ؤ ايد؟چگونه به اين خبر پاسخ داد، -
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 متن –هرم اخبار جعلی  •

 اند  شماطراحی شد، هاي مربوط به متن براي كم  به افراد در بررسی ااول و رسوم اخباراين پرسش

 ها استفاد، كنید تا گزارش خبري منتخب خود را ارزيابی كنند توانید از تعدادي از آنمی

 المللی، غیر، اين خبر چه نوع خبري است؟ ؤمحلی، ملی، بین -

 آيا اين خبر تاريخ دارد؟ آيا خبري جديد است؟ -

هاي اجتماعی، انتشار تی در رسانه، تويیت، پسساختار آن چیست؟ براي مثال گزارش رسمی، وبالگ -

مطبوعاتی، مقاله، ستون تحريريه ؤنظر شخصی ، نظر، نقد يا تبلیغی در كسوت خبر؟ يا ساختارهاي 

 ديگر؟

اي آنچه تيأثیري بير اعتبيار خبير دارد؟ بيراي مثيال تويیيت در برابير خبيري در          رسانه/ ،الب رسانه -

 نامدار   سايت ي  روزنامهوب

 ن چیست؟هاي آشکار آپیام -

 ااول و رسوم مورد استفاد، آن چیست؟ ؤچه ااول و رسومی را اشتبا، استفاد، كرد، است؟  -

 آيا غلط اماليی يا دستوري دارد؟ -

 آيا واژگان نژادپرستانه دارد؟ -

 كند؟ها استفاد، میعنوان انسانجاي بازنمود مردم بهها بهآيا گزارش خبري از كلیشه -

و اطالعات ،ابل اعتبارسنجی براي پشيتیبانی و توسيعه يي  دييدگا،      هاآيا گزارش خبري از وا،عیت -

 كند؟استفاد، می

هيا اخبيار را پشيتیبانی/ تائیيد     برد؟ آيا شامل لین  هست؟ آيا لین آيا مقاله خبري منابع را نام می -

 كنند؟می

 اند؟هاي چه كس/كسانی در اين خبر ارائه شد،ديدگا، -

 دهد؟ئه میآيا اين خبر چندين ديدگا، را ارا -

 اند؟هاي ميمی حذف شد،آيا ديدگا، -

شود؟ ؤاگير  شوند را شامل میآيا گزارش خبري شامل تکذيب يا پاسخ افراد/نيادهايی كه گزارش می -

 دهد كه درخواست پاسخ داشته ولی چیزي دريافت نکرد، است؟ نه، آيا توضیح می

 اند؟هاي ضمنی آن چه بود،پیام -

 ند؟شوهايی تبلی  میچه ارزش -

كننيد ييا دييدگا، متفياوتی تيیيه      اعتبار/ رد میتوانید اخباري را پیدا كنید كه اين خبر را بیآيا می -

 كنید؟

 سايت باورپذير هستند؟آيا ديگر اخبار در همین وب -

 كنند؟آيا تعصباتی را آشکار می -
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 آيا بخشی براي نظر دادن وجود دارد؟ -

 كنند؟ن پشتیبانی میكشند يا از آآيا نظرات اخبار را به چالش می -

 گذاري وسیع آن دعوت كند؟اي وجود دارد كه شما را به اشتراکآيا بیانیه -

 آيا تصوير، ويديو، غیر، در خبر وجود دارد؟ -

 كدام بخش خبر در تصوير/ويديو ارائه شد، است؟ چه چیزي حذف شد، است؟ -

ننيد؟ بيا تیتير چطيور؟ آييا      كتصاوير چگونه متن را پشتیبانی كرد،، تغییير داد،/ بيا آن تعاميل ميی     -

دهد كه اين تصوير وا،عی است ؤبا فتوشا( تولید شد، است  و مربوط جوي تصوير نشان میوجست

  2017Aml,به خبر است؟ ؤ
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گرو،،  به اورت فردي و كار درآموز ارزشیابی دروس در اين فصل كیفی، و شامل بررسی عملکرد دانش

اي، رعاييت آداب و  هياي رسيانه  آموز از نظر میزان كاربرد استدالل در تحلیل پیيام مشاركت دانشبررسی كیفیت 

 ها با استفاد، از بازبینه ؤچ  لیست  زير است وگو و وضوح كالم و احت مفروضههاي گفتميارت

 آموزانبازبينة ارزيابی عملكرد دانش

 
يرد

 ف

 آموزان                                                        دانش  انوادگینام ونام خ                                 

شک                                                                   عملكرد                                                                                                                                                                                  
ی ا
عل

ی
ان

ي 
در
حی
رز 
رام
ف

 

      

 

اي را تحلیييل و درک هيياي رسييانهمحتييواي پیييام  1

 كندمی

         

هاي به كار گرفته شد، در تولیيد  مشاغل و فناوري 2

 كند پیام را مشخص می

         

           دهدمیپیام را تشخیص فرستندة  ١

ا پیام و رسانه مناسب براي انتقال پیام ر  مخاطبان ٤

 دهد تشخیص می

         

اي را تحلیييل و ارزيييابی اهييداف تولیييدات رسييانه  ٥

 كند می

         

هاي خيود از تفکير سیسيتمی اسيتفاد،     در تحلیل ٨

 كند می

         

برخی راهکارهياي بکيار گرفتيه شيد، در تولیيد و       ٤

 كند اي را تحلیل و درک میهاي رسانهانتقال پیام

         

          هيا و نقيد آراء ديگيران   حلیل محتواي رسيانه در ت ٦



 نسخه قبل از ويرايش و چاپ

 

1١٦ 

 

 
يرد

 ف

 آموزان                                                        دانش  انوادگینام ونام خ                                 

شک                                                                   عملكرد                                                                                                                                                                                  
ی ا
عل

ی
ان

ي 
در
حی
رز 
رام
ف

 

      
 

 كند را رعايت فکري انصاف استقالل و 

زبان احیح و د،یق براي ارائة افکيار، نظيرات و   از  ٨

 كند میهاي خود استفاد، تصمیم

         

ديگيران  با هاي جمعی را رعايت و وگوگفتآداب   1٩

 كند یهمفکري و براي رسیدن به توافق تالش م

         

          (21نمره )از 
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 به جاي تصوير زير ،رار گیرد  11٩22٥كتاب كد  ٨٥تصوير عنوانی ص 
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 تبيين منطق واحد يادگيري

بینيیم كيه   بندي كنیم، میاي تقسیمانهمحصوالت رس توليدو  ادراكاي را به دو سطح اگر سواد رسانه

ها يعنيی سيطح ادراک، هيدفِ سيواد     سو در مصرف رسانهنقشی كلیدي دارد  از ي « مخاطب»در هر دو سطح، 

جو، زيرک، گزينشگر و هوشمند تربیت كنيد و نيه   اي اين است كه بتواند ي  مخاطب فعّال، خلّاق، حقیقترسانه

اي باييد  اي  از سوي ديگير، بيراي تولیيد رسيانه    هاي رسانهو خام براي پیام كنندة منفعل، ساد،ارفاً ي  مصرف

اي، با هاي خلّا،انه و هوشمندانة رسانهعالئق، سالئق و نیازهاي مخاطب را به درستی شناخت و با استفاد، از شیو،

هياي مخاطيب   ويژگی بايد باآموزان به عنوان گرو، بزرگی از مخاطبان میچشمانی باز، درست به هدف زد  دانش

كنند، يا تولید كنندة محصيوالت  ها آشنا شوند تا نقش خود را به عنوان مصرففعال و حقوق خود در برابر رسانه

 اي به درستی ايفا كنند رسانه

 آموزان پس از گذراندن اين واحد يادگيري )پيامدهاي يادگيري(:انتظارات از دانش

   نندكاي را درک هاي رسانهمحتواي پیام •

 تر گزينش كنند اي را آگاهانههاي رسانهپیام  •

 اي مواجيه نقّادانه داشته باشند هاي رسانهبا پیام •

 دهند اي را توضیح هاي رسانهداليل درک و تفسیر متفاوت افراد از برخی پیام  •

 كنند را رعايت فکري انصاف استقالل و  ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه •

 كنند هاي خود استفاد، زبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیماز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

 و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشند آرا   •

  :آن سازماندهی شده استكليدي كه واحد يادگيري حول  ةايد

اي سازماندهی شد، است اين سفال هاي پنجگانة سواد رسانهاين واحد يادگیري حول يکی ديگر از سفال

 است از:عبارت

 كنند؟چطور افراد مختلف اين پیام را متفاوت درک می 
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ران و عليل آن  اي، چگونگی تفاوت ادراک خود و ديگآموزان با مشاهدة تولیدات رسانهدر اين فصل دانش

هيا،  منيدي ها، زمان، مکيان، نیازهيا، عال،يه   ها، نگرشمانند دانش و تجربیات پیشین، سن، جنسیت، باورها، ارزش

 كنند جايگا، و زاوية ديد و      را بررسی و تحلیل می

 هاي اساسیچگونگی طرح پرسش

 

هياي مختليف توسيط    اسيتفاد، از رسيانه  دالييل   -1وگو دربارة: آموزان با تحلیل فیلم و گفتدر اين فصل دانش

تفاوت سرعت پذيرش و همراهی با رسيانه   -١هاي متفاوت از رسانة مشابه، داليل برداشت -2مخاطبان مختلف، 

هياي مخاطيب فعيال و    دهند  سپس با تکمیل جدول خودارزيابی با ويژگیبین مخاطبان را مورد بررسی ،رار می

شوند  در نيايت با تکمیل جيدولی از اهيم   فرامتن از منظر مخاطب آشنا میهاي متن، زيرمتن و منفعل، و ويژگی

 دهند ها، حقوق خود را مورد بررسی ،رار میمفاهیم و مصاديق حقوق مخاطبان در برابر رسانه
 

 ساعت آموزشی 2 زمان:

 تفاوت ادراک مخاطبان موضور:

  تظارات عملكردي: ان

را تفياوت ادراک افيراد از يي  پیيام     وگو دربارة آنيا علل اي و گفتاز طريق خوانش محتواي تولیدات رسانه •

 د كننتحلیل 

 ها را تحلیل كنند داليل تفاوت سرعت پذيرش و همراهی مخاطبان با رسانه •

 كنند را رعايت  فکريانصاف استقالل و  ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه •

 كنند هاي خود استفاد، زبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیماز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

 و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشند آرا   •

 

 هاي نظیر آنيا هاي كوتا، نامبرد، در درس يا فیلمكتاب درسی، فیلمآموزشی:  مواد و وسايل

 فرايند اجراي درس: 
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آموزان بخواهیيد دريافيت خيود از تصيوير     از چند نفر از دانش

آموزان بپرسید را بیان كنند  اگر نظرات مشابه بود از دانش ٨٨افحة 

برخييی از  تييوان از اييين تصييوير داشييت؟ بييهآيييا تفسييیر ديگييري مييی

 آموزان ارائه شد، توجه كنید هايی كه توسط دانشبرداشت

 هاپناهی فرد در هجوم پیامبی  •

 رسدهايی كه به جايی نمینا امیدي در ارسال پیام •

هياي مختلفيی اسيت كيه ميا را احاطيه       ها نمياد رسيانه  بطري •

 اند كرد،

هيايی بيه ميا    اي تنيا باشیم باز هم پیيام ما حتی اگر در جزير، •

 رسد یم

 رغم تعداد آنياها، علیيکسانی پیام •

 هاتکرار پیام •

 و     •

هياي زيير   دربيارة پرسيش  از آنيا بخواهید آموزان از تصوير كتاب، هاي متفاوت دانشبا استناد به دريافت

 د نوگو كنگفت

 كنند؟یاستفاد، م یمختلف هايرسانه از مختلف، مخاطبان چرا •

 دارند؟ یمشابي يهارسانه برداشت اي ي محتو همة مخاطبان، از  ياآ •

 دارد؟ یبستگ یها به چه عواملبرداشت ينا •

 است؟ چرا آري، چرا خیر؟ يکديگرتمام مخاطبان مانند  یاندر م یو همراه يرشسرعت پذ ياآ •

 بندي مباحث، برنکات زير تأكید كنید در جمع

بینيیم  ميی بنيدي كنيیم،   اي تقسيیم رسيانه محصيوالت   تولياد و  ادراكاي را به دو سيطح  اگر سواد رسانه •

هيا يعنيی سيطح    در مصيرف رسيانه   هم در سطح ادراک و هم در سطح تولید نقش كلیيدي دارد « مخاطب»

اي اين است كه بتواند يي  مخاطيب   ادراک، هدف سواد رسانه

جو، زيرک، گزينشيگر و هوشيمند تربیيت    فعّال، خلّاق، حقیقت

ل، سياد، و خيام بيراي    كنندة منفعي كند و نه ارفاً ي  مصرف

 اي  هاي رسانهپیام

اي شناسيياندن ي هييدف سييواد رسييانهارسييانه یييددر سييطح تول •

مخاطييب و  یازهييايعالئييق، سييالئق و ن اهمیييت درک درسييت

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۹۷تصوير صفحه   

 

 

 

 

 

 

كتاب درسي  ۹۶تصوير صفحه 
۵۵۰۵۵۵كد  
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 اي است رسانه تولید  براي ياخلّا،انه و هوشمندانة رسانه يهااستفاد، از شیو،

هيا،  منيدي ها، زميان، مکيان، نیازهيا، عال،يه    ها، نگرشدانش و تجربیات پیشین، سن، جنسیت، باورها، ارزش •

 جايگا، و زاوية ديد و     مخاطبان از جمله عوامل تأثیرگذار بر ادراک آنيا از ي  پیام واحد است 

هاي مشاهدة فيیلم،  فعّالیت 1٩1الی  ٨٦براي  فيم عمیق از عوامل تأثیرگذار بر ادراک مخاطبان، در افحة 

توانید به جاي نمايش چند فیلم از ي  فیلم كوتا، مفييومی  تصوير ارائه شد، است  شما میتفسیر نمودار، تفسیر 

 استفاد، كنید 

دهندة عاليق و سالئق متفياوت مخاطبيان در   نشان ٨٦ها با موضوعات گوناگون در افحة تصاوير انواع كتاب

 باشد انتخاب كتاب كه خود ي  نوع رسانه است می

هاي بیشيتري از  آمد، را با مثال 1٩٩و  ٨٨كه در افحة « برابر نوآوري و تغییر مقاومت مخاطب در»نظريه 

آموزان و انواع تغییرات مثبت و منفی بررسی كنید  واژة نوآوري بار معنايی مثبيت دارد اميا و،تيی بيا     خود دانش

اين امر به درک و گیرد همیشه هم مثبت نیست  مصاديق آن دربارة فناوري، ايد، و خدمات مورد بررسی ،رار می

 كند كم  می 1٩1تفسیر نمودار افحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعّاليت گروهی

اي آمييوزان بخواهیييد در گييرو، بييراي تولیييد ييي  محصييول رسييانه در ييي  مو،عیييت فرضييی از دانييش

 كتاب نیز چنین كاري را انجام داد، بودنيد بيا ايين    ٨٥شناسی كنند  آنيا ،بالً در فعّالیت گروهی افحة مخاطب

 كنند تفاوت كه در اينجا خودشان پیام را انتخاب و مخاطب مورد نظر را تعیین می

 

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۱۰۱و  ۱۰۰و  ۹۹تصوير صفحه   
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 عكس و مكث

عکس و مکث اين درس نیز تفاوت ديدگا، مخاطبان را نشان 

هيا  دهد  پذيرش تفاوت ديدگا، به معناي تأيید همية دييدگا،  می

 نیست  

نیز با اين هدف انتخاب شد، كه نشان دهد  1٩١آية افحة 

ها، تغییرات و     خاذ ديدگا،، پذيرش افکار، عقايد، باورها، ارزشات

هاي مخاطب اي بدون تحقیق از ويژگیهاي رسانهموجود در پیام

 فعال نیست 

 

 فعّاليت در خانه

اي و دوم هياي مدرسيه  كند  اول تعمیق و تثبیت آموختهفعالیت در خانة اين درس دو منظور را پیگیري می

 اي در خانه و خانواد، است اي سواد رسانههاشاعة آموزش

 

 

 هاي معلمدانستنی

 

 ها آشنايی با نظريه اشاعه نوآوري

 

تئوري موعلق به اورت ام راجرز پژوهشهگر سرشهناآ عرصهه     (diffusion of innovations) هااشاعه نوآوري

هاي ج.ي. اسوفاده از وساي  و ها و شيوهها را اعم از اي.هاي  نظريه اشاعه ررآين. اجو اعي نوآوري .ارتباطات است

 پهرداز  نظريهه  ايه  ز كنه. مهي  بررسهي  اجو هاعي  نظهام  يهک   در ها راها و نحوه گسورش آنچگونگي دسويابي به آن

كنه.  را نهو رهرم مهي    عنوان اي.ه، ع  ، ه.ف، وسيله و يا انطباق با وضعيت موغيهري كهه شهخن آن   به را نوآوري

 .تعريف كرده است

جهرز  رراينه.   ز راهها معطهوف اسهت   دي.گاه او نوع خاصي از ارتباط است كه به گسورش نهوآوري اشاعه از 

 :دان.مرحله ميپنج ها را داراي اشاعه نوآوري

مواجهه با نوآوري و شناخت كاركرد آن، آگاهي از پ.ي.ه نهو زمهاني صهورت    : (knowledge) مرحله آگاهي ز2

 .شههههودنههههوآوري و كههههاركرد آن مواجههههه مههههي گيرنهههه.ه، بههههاگيههههرد كههههه رههههرد يهههها واحهههه. تصهههه يممههههي

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۲۰۲تصوير صفحه   
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در اي  مرحله نگرش مثبت يا منفي نسبت به پ.يه.ه ج.يه. در نهه  رهرد شهي        :(persuasion) مرحله ترغيب ز1

 .گيردمي

پذيرش در پردازد و تص يم نهايي را در اي  مرحله ررد در نه  خود به ارزيابي مي: (Decision) تص يم مرحله ز9

دو مرحله قبلي نباش. به عنوان مانا ع ه    كن.ز هر تص يم تشريفاتي در اي  زمينه كه مبوني بران مييا رد نوآوري اتخ

 زخواه. كرد

 .شهههههوددر ايههههه  مرحلهههههه از نهههههوآوري اسهههههوفاده مهههههي   : (Implementation)مرحلهههههه اجهههههرا  ز2

گهردد كهه   ي مهي در اي  مرحله ررد پس از اتخهان تصه يم، بهه دنبهال اطالعهات      :(Confirmation) مرحله تثبيتز 4

توانه. رونه.   تصه يم او مهي   ةتص يم او را تائي. كن. و در واقا ارراد تص يم خود را تشويت كن.ز اطالعات منفي دربار

 زكسب نوآوري را مووقف كن.

 كنندگانهاي گزينشگونه 

راجههههههرز در ه ههههههي  حههههههال   

 براسههاآ را  هها كننه.گان نهوآوري  گهزينا 

 بهه  كننه. مهي  نهوآوري  از كه اسوشبالي ميزان

 :است كرده بن.ي طبشه گروه چن.

)دو و نهيم   :(Innovators) نهوآوران  ز2

پذير كهه  ارراد جسور و خطر( جامعه درص.

هاي بيا از بشيه عالق ن. به آزمايا ان.يشه

 رنههاوريون.، اينههها بيشههور بههه   هسهه  ج.يهه.

بهراي پهذيرش چيزههاي     بيشور وپردازن. مي

  .زكننج.ي. سعي مي

 سازگار درص. جامعه( سريا وآگاهانه4ز21) :(Early Adopters) گران اوليهاآاقوب ززودپذسرن.گان/1

 .دهن.كه در نظام اجو اعي بيشوري  تع.اد رهبران اجو اعي را شي  مي احورام قاب  محلي ارراد  زشون.مي

ريري هبران ر موقعيت در كه سنجدرص. جامعه( ارراد با رير و نيوه 92)  :(Early majority) اكثريت اوليهز 9

 .كنن.نيسون. و در اخذ تص يم مالحظه كار بوده و با احوياط ع   مي

هاي اقوصادي درص. جامعه( ارراد مردد و شياك كه به خاطر ضرورت 92) :(Late majority) اكثريت موأخر ز2

 . پذيرن.و يا ارزايا رشارهاي محيطي و اجو اعي نوآوري را مي
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 اغلب كه زن.گي محيط به وابسوه و  گرادرص. جامعه( ارراد سنت 21) :(Laggards)هامان.هز ديرباوران/ عشب4

  كنن.زمي سير گذشوه در و بوده گيرگوشه

 )درص.ها اصالح ش.ه است( دكور يونس شيرخواه اقوباآ از
http://www.hamshahrionline.ir/details/۳۲٥۸۰ 
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 ساعت آموزشی 2 زمان:

 هاي مخاطبان فعالويژگی موضور:

  انتظارات عملكردي: 

 ها و نشانگرهاي مخاطب فعال را تحلیل كنند از طريق تکمیل جدول خودارزيابی، ويژگی •

 اي از مخاطبان فعال و منفعل مشخص كنند جايگا، خود را در گستر، •

 علل تفاوت ادراک مخاطبان مختلف از ي  پیام واحد را تحلیل كنند  •

 هاي مخاطب، با ذكر مثال شرح دهند فرامتن را از منظر ويژگیمفيوم  •

 ها را تحلیل كنند داليل تفاوت سرعت پذيرش و همراهی مخاطبان با رسانه •

 كنند تر عمل اي آگاهانههاي رسانهدر مصرف پیام •

 كنند را رعايت فکري انصاف استقالل و  ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه •

 كنند هاي خود استفاد، زبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیماز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

 و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشند آرا   •

 

 هاي نظیر آنيا هاي كوتا، نامبرد، در درس يا فیلمیلمكتاب درسی، فمواد و وسايل آموزشی: 

 فرايند اجراي درس: 

طيور فيردي   را بيه  1٩٨و  1٩٥آموزان بخواهید ااد،انه و با تأمل جدول خودارزييابی ايفحات   از دانش

هاي مخاطب فعال و نشانگرهاي آن در اين جدول، از پنج ويژگی تعريف شد، براي مخاطب تکمیل كنند  ويژگی

گرفته شد، است  امتیازهاي خود را محاسبه و براساس امتیاز كل، جايگيا، خيود را روي بيردار مشيخّص      1٨الفع

 كنند 

                                                           
 كوايل نقل شده است.شناسي مكها توسط بيوكا بيان و از كتاب مخاطب. اين ويژگي۱٦ 



 نسخه قبل از ويرايش و چاپ

 

1٤٦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٤٥حيدا،ل امتیياز ايفر و حيداكثر آن     ها مقايسه كننيد   سپس نتايج ارزيابی خود را با ديگر همکالسی

اسيت و  تيري  مخاطب فعّالها در استفاد، از رسانهنزديکتر باشد،  ٤٥آموزي به عدد هر چه امتیاز كل دانشاست  

 رود شمار میتري بهمخاطب منفعلها در استفاد، از رسانهبرعکس هر چه به عدد افر نزديکتر باشد، 

 وگو كنند سپس دربارة سفاالت زير گفت

 بگويند مخاطب فعّال با مخاطيب منفعيل در مصيرف    1٩٨و  1٩٥با استفاد، از محتواي جدول افحات  •

 اي، چه تفاوتی دارد؟رسانه

 .كنند آموزان بخواهید آن را تحلیلنمايش دهید و از دانش منفعل را يا فعّال مخاطب ويديوي

 

ر ايين فضيا    هاي دوسويه، مخاطبان نقش نشر و بازنشر پیام را دارند دبا توجّه به اينکه در كاربري رسانه •

بيه  هايی بايد داشته باشند كه مخاطب فعّال چه ويژگی

 شمار آيند؟

هييا بايييد از تحلیييل و توجييه داشييته باشييید كييه پاسييخ

و آنچيه   1٩٨و  1٩٥هياي جيدول ايفحات    سازي گزار،مناسب

آيد  البته زمانی كيه  كنند به دست آموزان به آن اشار، میدانش

هاي مخاطب فعال و تعاريف آن را بیان كرد،، افراد بیوكا ويژگی

اي بودند  اميا اميروز، بيا در اختیيار     سانهكنندة تولیدات رمصرف

هياي نيوين هير كيس بيه نشير و بازنشير پیيام         داشتن فنياوري 

هياي تولیدكننيدگی را   پردازد لذا مخاطب فعال برخی ويژگیمی

۵۵۰۵۵۵سي  كدكتاب در ۱۰۷تصوير صفحه   

 

 

 

 

 

 

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۱۰۶و  ۵۰۵تصوير صفحه   
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هيا و  ايين ويژگيی   1٩٦هم بايد داشته باشد  در جيدول ايفحة   

آميوزان ابتيدا بيه ايورت     نشانگرهاي آنيا بیان شد، است  دانش

ود را ارزيابی كنند سپس امتیازهاي خود را بيا ديگيران   فردي خ

 مقايسه كنند  

 

آميوزان  بار مفيوم متن، زيرمتن و فرامتن را با دانشي 

آموزان بخواهید برداشتشان از تصوير افحة مرور كنید  از دانش

را بیان كننيد  سيپس نظريية گلولية جيادويی ؤتزرييق ييا         1٩٨

آميوزان  براي دانش 1٩٨افحة كاشت  را با استفاد، از محتواي 

بیان كنید  نظر آنيا را دربارة درستی يا نادرستی اين نظريه جويا 

آموزان متوجه شوند اين نظريه در ميورد مخاطيب فعيال    بندي مباحث به سمتی پیش برود كه دانششويد  جمع

 نادرست و دربارة مخاطب منفعل درست است 

را بیيان كننيد     تيوان كم يا معلول آدم ي  از خود بخواهید تصورآموزان در فعالیت گروهی ابتدا از دانش

 ديگري عضو  يا پا دست، تصادف اثر بر مثالًؤ  كرديد؟می چه بوديد معلولیت دچار شما سپس از آنيا بپرسید: اگر

خود احبت هاي آموزان دربارة تأثیر فیلم بر انگار،نمايش دهید  دانش را «سندان» فیلم  بوديد  داد، دست از را

فیلم  .بگذارد تأثیر بیرونی وا،عیات از ما تصوير بر تواندمی كنند  به آنيا بگويید: همانطور كه پیشتر ديديد، رسانه

وگيو  آموزان بخواهید دربارة زيرمتن و فرامتن  و تيأثیر آن برمخاطيب گفيت   كوتا، مسافر را نمايش دهید از دانش

 كنند  

گفيتن دارنيد و تيالش     يبيرا  یآشيکار و پنييان   يهيا حرف یلمزندگان فبه آنيا يادآوري كنید اگر چه سا

 يي  كنند؛ شما به عنوان  يپنيان و جاساز يرمتنپوست متن، در ز يراز آنيا را هنرمندانه ز یاريكه بس كنندیم

ی شناسي آنقدر در تحلیل و نشانهها، مرا،ب باشید ضمن ديدن زيرمتن ي،باز يا یلمف ي  یلمخاطب فعّال، در تحل

 هاي عجیب و غريب كنید  ربطی استنباطجزئیات افراط نکنید كه از هر چیز باربط و بی

تواننيد تيأثیر   پس از طی اين مراحل سه ديدگا، تأثیر رسانه بر مخاطب را بیان كنید تا تصور نکنند ميی 

 ها را به افر برسانند  رسانه

 

 

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۱۰۸تصوير صفحه   

 

 

 

 

 

 



 نسخه قبل از ويرايش و چاپ

 

1٥٩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي تبديل ي  مخاطب منفعل به فعال را شناسايی ،آموزان رادانش 112وگوي كالسی افحة در گفت

هاي مختلف را از حیيث  كنند و با تحلیل محتواي نمودار، رسانهمی

اثرگذاري بر مخاطب، انتقال پیام در زمان كمتر با افزايش تمركز و 

تواننيد  كننيد  آنييا ميی   تحلیل مطلب براي درک پیام مقايسيه ميی  

تیب و تأثیر داشته باشند  ميم نظرات مخالف اين نمودار از حیث تر

 استدالل منطقی آنيا است 

 

 عكس و مكث

عکييس و مکييث اييين درس بيير جايگييا، و ارزش كتيياب و   

 كتابخوانی در روشنگري و حل مسائل تأكید دارد 

 

 فعّاليت در خانه

آموزان خواسته شد، با امکانياتی  در فعّالیت در خانه از دانش

هاي پوستر، اي در ،البم رسانهكه در دسترس دارند، حدا،ل ي  پیا

فیلم، عکس، شعر، طنز و     تولید، و جلسة بعد آن را در كالس ارائيه  

آميوزان بيه انجيام ايين فعّالیيت و افيزايش       كنند  براي تشويق دانش

توان اين فعالیت را گروهی انجام داد و محصيول كيار   كیفیت كار می

 ها را در مدرسه به نمايش گذاشت گرو،

ين فعالیت ترغیب گروهی از افراد ؤمخاطب خياص   موضوع ا

به كتابخوانی است  در اورتی كه موضوعات ديگري را بيراي محيیط   

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۱۱۱و  ۱۱۰تصوير صفحه   

  

 

 

 

 

 

كتاب درسي   ۲۲۲تصوير صفحه 
۵۵۰۵۵۵كد  

۲۲۲ص   

 

 

 

 

 

كتاب درسي   ۱۱۳تصوير صفحه 
    ۵۵۰۵۵۵كد
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 دانید، همان موضوع را به جاي موضوع كتابخوانی اجرا كنید آموزشی خود مناسب می

 هاي معلم:دانستنی

 شناسیمخاطب

مخاطبان را بررسی نمود، و پنج نوع مختلف را، كه   معانی و مفاهیم متفاوت فعالیت  Biocca,1988bبیوكا ؤ

 :كرد، استاند، بدين شرح مشخص در منابع مربوطه مطرح شد،

هيا و  زننيد و در ميورد رسيانه   توانیم مخاطبانی را فعال بنامیم كيه دسيت بيه انتخياب ميی     گزينشگري  ما می-1

در اسيتفاد، از  احتمياالً  ين فعالیيت  ا (Zillman &Bryant. 1985) اند ن :ها داراي تشخیصهاي آنمحتوا

هيا  ازحيد رسيانه  یشبرو، استفاد، ينازااست،  مشاهد،،ابلها ريزي شد،، و الگوهاي ثابت از انتخابها برنامهرسانه

  ٦٨: 1١٦٤كوايل، ؤم  شود و در نتیجه غیر فعاالنه تلقی می «غیر گزينشگرانه»تلويزيون  خصوصبه

ايجاد شيد، اسيت    «ابزارگرايانه »و  «تشريفاتی»استفاد، ايزي بین الگوهاي هاي تلويزيونی تمدر پژوهش

ی زييادي بيه   بسيتگ دليزيون توسط افرادي كيه  مکرر تلو   نوع اول به تماشاي عادتی شد، و  Rubin,1984ؤ

تير  ين، بیشبنابراو است استفادة ابزارگرايانه، هدفمند و گزينشگرانه  كهیدرحالشود  رسانه فوق دارند، اطالق می

توان بدين نحو به را هم می –ها روزنامه موسیقی و يژ، راديو،وبه –ها تواند فعاالنه باشد  استفاد، از ساير رسانهمی

حيياكی از آن اسييت كييه ظيياهراً دو نييوع تشييريفاتی و ابزارگرايانييه تقسييیم كييرد  اييين مقولييه از مفيييوم فعالیييت، 

 الزاماًتر از رسانه كم استفاد،ترند، هرچند كه میزان گیرت خود سختو، ارف كردنتر در كنندگان فعالاستفاد،

 تلقيی « فعالیيت مخاطبيان  »از اي نشانه عنوانبهها نهتر نیست  همچنین، پرهیز از رساگذاري عمیقیجة تفاوتنت

  ٦٨: 1١٦٤كوايل، نادرستی خواهد بود  ؤم 

توانيد نشيانگر   تنييا ميی  بعضيا  ت مخاطبان اسيت و  رفته، گزينشگري تعبیر بسیار نا،صی از فعالیهميرو

یلة وسي بيه هاي متعدد كانال «وارسی»اي باشد  تعويض و ي رسانههاواكنش مردم به وجود تعداد زيادي از گزينه

یمی تصيم  یبتواند حاكی از گزينشگري مخاطبان است، هر چند می دهند،نشان ظاهراًدستگا، كنترل از را، دور 

هاي كتاب و نوار خريدن هاي ويدئويی،اي ديگر ؤمانند كرايه كردن نوارهاي رسانهبسیاري از رفتار ها نیز باشد آن

 آنکيه حاليف، گزينشگرانه تلقی شوند، تعر بنا بهكتاب از كتابخانه و غیر،  نیز ممکن است،  گرفتن امانت اوتی،

  ٨٩: 1١٦٤ايل، كووا،بال نقش زيادي دارد  ؤم بخت احتماالً در تمام اين موارد 

 

  در اينجيا،  «جيو اسيت  ة خود منفعتكنندمصرفمظير »تعبیر اين اي بنابريی  مخاطب رسانهنفع گرا  2

وري و بيير، »هايی كه در رويکيرد  نیاز یش آگاهانه است؛وبكمهاي ة ارضاي برخی نیازدهندنشاناي مصرف رسانه

و همچنین در ايورت   اكی از گزينش عقالنی متکی بر تجربهاي فعاالنه حاند  استفاد، رسانهشد،یانب «خرسندي

تير  اسيت    هايی آگاهانيه ها ؤمانند توانايی براي انتخابهاي مورد انتظار براي بعد از استفاد، از رسانهلزوم، كاربرد

شگري بدون نفع گرايی نیيز امکيان پيذير    شود، هر چند گزين گزينشگري نیز می گرايی، بنا به تعريف، شاملنفع

  ٨٩: 1١٦٤كوايل، است  ؤم 
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فعاالنيه بيه پيردازش اطالعيات و تجيارب       طوربه  ،صدمندي  مطابق اين تعريف، مخاطب فعال فردي است كه ١

بيا آن انجيام    زميان هيم مقدم بر استفاد، از رسيانه باشيد،    كهآنپردازد  اين نوع فعالیت، بیش از دريافت شد، می

رو، مشتركین مينظم خيدمات   ينازاكند  ي مختلف چنین ،ضاوتی را تلقین میهارسانهاشتراک هرچند گیرد، می

  ٨٩: 1١٦٤كوايل، تر دانست  ؤم توان فعالاي يا انتشارات را میرسانه

، مفيييوم فعالیييت در اينجييا بيير «مخاطبييان سرسييخت» یر  بيير اسيياس مييوازين مفيييومتييأث  مقاومييت در برابيير ٤

هياي ناخواسيته ايجياد    كند كه اعضاي ي  گرو، از مخاطبان در برابر اثرات ييا آميوزش  ید میتأكهايی وديتمحد

جز در موا،عی كه خود  و« خود دارد در كفاختیار را »كنند  بر اساس اين مفيوم، خوانند،، بینند،، يا شنوند، می

رود كيه بيین میيزان توجيه مينظم جيدي       نیز میگیرد  از ديگر سو، اين احتمال یر ،رار نمیتأثخواهد، تحت می

 بر،يرار يري، نوعی همبستگی اثرپذو تمايل به   كه نشانگر گرايش و رفتار فعاالنه آنيا استؤها مخاطبان به رسانه

 ,Robinson & Levyدر مورد اخبار زياد است ؤن :                     مثالً وجود اين همبستگی  احتمالباشد  

  ٨1و  ٨٩: 1١٦٤وايل، ك ؤم ) (1986

توان گیري درگیري مخاطبان نظريات مختلفی وجود دارد، اما در كل میيف و چگونگی انداز،در تعر  درگیري  ٥

باشند، به همان نسيبت   «شد،غرق»يا  «درگیر»اي خود تر در تجربه رسانهمخاطبان بیش هر،درچنین گفت كه 

مرجيع ايين    هرچنيد نیيز نامیيد     «یختگی عاطفیبرانگ»توان ه را میها حرف زد  اين مقولتوان از درگیري آنمی

 ,Zillmanگیيري نميود  زيلمين ؤ   ی انيداز، شيناخت روانتيوان آن را بيا ابيزار    ااطالحات ذهنی اسيت، اميا ميی   

زدگيی ناشيی از مصيرف    ی برانگیختگيی و هیجيان  تجربي گیري هايی را براي تحري  و انداز،  را،1980,1985

استفاد، نیز  ادامهتر باشد  گرايش به برانگیختگی بیش هر،در  به اعتقاد وي، كرد، استصويري، توایف ت -اوتی

كنتيرل  »هيا بيراي   اي و كاربرد رسيانه رسانه تفريحات جاذبهیه فوق را براي تبیین فرض زيلمن تر خواهد بود ،وي

گو با تلويزيون، يا وگفت»هايی مثل ا عبارتتوان بداند  درگیري را همچنین میبسیار حائز اهمیت می «وخوخلق

  ٨1: 1١٦٤كوايل، در حال مشاهد،، نشان داد  ؤم  برنامهة درباروگو با ديگر تماشاگران حتی گفت

 ،رارگرفتهاي كه مخاطب در معرض رسانه گانة فعالیت مخاطب، به همان لحظههاي پنجتمامی اين گونه

هياي فيوق   انيد، گونيه    گفتيه Levy & Windahl, 1985ؤ دال يين وو گونه كه ليوي  شود  همانمربوط نمی

هاي پیشین، يا به فعالیت در حین استفاد،، يا به مو،عیت بعيد از اسيتفاد،، نظیير    ها و انتخابتوانند به انتظارمی

در ميورد  هيا ييا   ة رسيانه دربيار وگيو  گفيت  ميثالً  ی ؤاجتماعها به زندگی شخصی و انتقال رضايت حاال از رسانه

  ٨1: 1١٦٤كوايل، ها  مرتبط باشند  ؤم هاي ناشی از آنموضوع

منظيور   الذكرفوق، گانهپنجهاي در گونه احتماالً ة فعاالنه از رسانه ابعاد ديگري هم دارد كه استفادالبته 

ه ايورت بگیيرد،   تواند به شکل پاسخ مستقیم از طريق تلفن ييا نامي  ، فعالیت مخاطبان میمثالعنوانبهاند  نشد،

هياي  ی ممکن است مخاطبان رسانهطوركلبهخواست شد، باشند يا خیر  ها از طرف خود رسانه درخوا، اين پاسخ

تير بيودن داشيته    تري براي فعالتر باشند يا اينکه امکان بیشتلويزيون محلی يا جماعتی فعال -نوشتاري و راديو
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بیان شود يا نيه، مثيال ديگيري از     اراحتبهها خورد آنهم خوا، در بازها یز به رسانهانتقادآمالعمل باشند  عکس

  ٨2: 1١٦٤كوايل،   ؤم نداعضو «هواخواهان»فعالیت مخاطبانی است كه آگاهانه در ي  گرو، از

 

 ها بر مخاطبتأثير رسانه

 

اكهنا بهه   هها ، در خهالل جنهگ جههاني اول، و تها حه.ود زيهادي در و       مطالعات عل ي درباره تهأيير رسهانه  

 آغاز ش.ز  موخاصمهاي ناشي از تبليغات سياسي نيروهاي نظامي ينگران

ي هها رسهانه پن.اشهون. كهه   يمعلوم اجو اعي  و نيز ع وم مردم، چني   از دانش ن.اندر وهله نخست،بسياري 

 ظهاهر بهه  ي ج عهي، هارسانهيرات قوي،يينواخت و منفي دارن.زتأيدراع،يبج عي بر روي مخاطبان غار  و در ع   

هايي شبيه مواد مخ.ر قهوي را از طريهق   ي مخاطبان شليک،يا پيامسوبههاي خطرناك هاي خود را ه انن. گلولهپيام

يرات ق.رت ن. تأياي يا تزريشي در مورد ها موجب ظهور نظريه گلولهكنن.ز اي  قبي  اسوعارهيميق تزرسرنگ به آنها 

هاي ج عي، با پذيرش نظريه ارتباط تزريشهي نوشهوه شه.ز ايه      -ورد رسانهيرگذار در متأيها ش.زچن.ي  كواب رسانه

(وززز 2314(، رنون تبليغات سياسهي در جنهگ جههاني اول ايهر السهول)     2331شام  اريار ع ومي اير ليپ  ) هاكواب

ايه    نيز ش. كه اولهي  اقه.امات  « مؤسسه تحلي  تبليغات سياسي»ها خود الگو و محرك براي ايجاد استز اي  كواب

بار از طريق واكسينه كردن مخاطبان يانزاي اي به شهرون.ان براي پيشگيري از تأييرات رسانهمؤسسه آموزش رسانه

يبهات در حهال ظههور، به.ون آمهوزش انوشهادي       يبه اي بودز زيرا اي  نگراني وجود داشت كه شهرون.ان جامعة توده

 (11و14: 2939شاومت كنن.ز) اقوباآ از نابي و اوليور، اي مهاي مخرب رسانهتوانن. در مشاب  تهاجم پيامن ي

زماني كه مطالعات به اي  نيوه اشاره كردن.  -2320تا اواسط دهه  ظاهربهها الگوي تهأييرات ق.رت ن. رسانه

پارادايم حاكم و مسلط بودز -ش. ق.رت ن.ن.كه تصور مي گونهآناي ج عي نه ييپارچه است و نه يرات رسانهتأيكه 

كهه موشهي  از ارهراد موفهرق     ي آنجها بهه يني يا نگرش مو.اول پژوهشگران نيز تغيير يارتز جامعه بجهاناز آن،  پس

اي در نظر گرروه ش. كه هم ج ا پراكن.ه مثابهبهكنن.، هاي مؤير دريارت ميهاي ج عي پيامتصور شود كه از رسانه

كه ق.رت گزينا، نادي.ه گهررو  و حوهي مشاومهت    ي ا. و هم يگانه و منزوي نيسونازخودبنسبواً با هم مرتبط بوده و 

سهازن. و داراي  اي را محه.ود مهي  ههاي رسهانه  يرات پيهام تهأي اي را دارن.زاي  مخاطبان رعال، هاي رسانهدر مشاب  پيام

 ي هسون.ز توجهقاب اسوشالل و نفون 

-رهبران اريار از طريق تفسير پيهام البوه مطالعات پ  الزارسفل. و ه يارانا اي  نيوه را آشيار ساخت كه 

دهن.ز الگوي تأييرات مح.ود بها انوشهار   ها را كاها مياي و مورد بحث قرار دادن آن گاهي تأيير رسانههاي رسانه

هها، آن دسهوه از   كالپهر مخاطبهان رسهانه    ازنظهر ز آشهيار شه.  ( اير جوزف كالپر 2310ي)ج عارتباطكواب تأييرات 
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كن.، و ب.ي  دهن. كه باورها و عشاي.آنها را تشويت ميكنن. و مورد اسوفاده قرار ميينا مياي را گزهاي رسانهپيام

ها بيشور حارظ و حامي عشاي. و باورهاي موجود است تا عامه  تغييهر آنههاز )اقوبهاآ از نهابي و اوليهور،       ترتيب رسانه

 (14و 11: 2939

رشه. كهردز بها توجهه بهه ظههور روييردههاي         هاي ج عي،پژوها در حوزه رسانه2310هاي بع. از در دهه

يم تأييرات مح.ود منطبق نبود و مطالعات پارادابا  طور كام بههاي ج.ي. ها، ياروهج.ي. براي مطالعة تأييرات رسانه

ها در شرايط معي  داشتز  مارشال مک گررت كه حيايت از تأييرات مووسط تا ق.رت ن. رسانهج.ي.ي را در بر مي

آنهها نيسهت،   «محوهواي »ها ناشي از اسوفاده از كن. كه تأييرات رسانه( ادعا مي2312ها )اب درك رسانهلوهان در كو

 گيرن.زعام مورد اسوفاده قرار مي طوربهيباً تشرمرتب و  طوربههاست كه اصلي رسانه" شي "بليه اي  تأييرات نويجه 

توسعه  2330تا اواي  دهه  2310قرن، از اواخر دهه ها تشريباً به م.ت يک ربا مطالعات مربوط به تأيير رسانه

ها و الگوهاي پيشهرروه دربهارة   ( و نظريه2332ها پ.ي.ار ش.)هريس روييرد مسلط بر مطالعات رسانه عنوانبهيارت و 

 سازي، اسوفاده و رضامن.ي و انوشهال تحريهک نيهز پ.يه.ار شه.ن. و بها      ها مانن. نظريه برجسوهيرات و كاربرد رسانهتأي

 (15: 2939ز)اقوباآ از نابي و اوليور، كردن. ي.اپها محک خوردن. و جرح و تع.ي  ش.ن. و موقعيت كانوني پژوها

شود به تغييهرات  اي صحبت مياي نيازمن. توضيح بيشوري استز وقوي از تأييرات رسانهمفهوم تأييرات رسانه

شان رخ هاي ررهنگيم يا در محيط اجو اعي يا ارزشكنن.گان پياشناخوي يا اجو اعي اشاره دارد كه در مصرفروان

پهنج   اي استز در اغلب مهوارد، هاي رسانهو اي  تغييرات حاص  اسوفاده، پردازش يا كنا آنها بر اساآ پيام ده.مي

و  ان. از: تأييرات ررواري، نگرشهي، شهناخوي، عهاطفي   اي بر روي ارراد م.نظر است كه عبارتدسوه از تأييرات رسانه

 (90: 2939يزيولوژيييز )اقوباآ از نابي و اوليور، ر

ده. هايي را انجام مياع ال يا كنا اي،كنن.ة پيام رسانهده. كه يک مصرفتأييرات ررواري زماني رخ مي

 ان.زها ارائه ش.هكه از طريق رسانه

كنن.گان پيهام را شهي    هاي مصرفارزش و ها عشاي.، باورهاارو. كه رسانهتأييرات نگرشي زماني اتفاق مي

 دهن.زمي

 دهن.زكنن.گان را تغيير ميها رير و آگاهي مصرفده. كه رسانهمي تأييرات شناخوي هنگامي رخ

ها احساسات معيني مانن. ترآ، اضهطراب و سرخوشهي را   ده. كه رسانهتأييرات عاطفي هم هنگامي رخ مي

 آررينن.كنن.گان پيام ميدر مصرف

ههاي جسه اني اسهت كهه از     ي نيز آن دسوه از تغييرات در برانگيخوگي يا سهاير واكهنا  تأييرات ريزيولوژيي

 م.ت در برابر درازمه.ت، اي )مانن. روري و كوتاههاي ديگري از تأييرات رسانهان.ز گونهها ناشي ش.همصرف رسانه
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زه مهورد بحهث قهرار گرروهه     نيهز از سهوي پژوهشهگران ايه  حهو     ( ع .ي در برابر ناخواسوه بار،سودمن. در برابر زيان

 (90: 2939استز)اقوباآ از نابي و اوليور، 
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 ساعت آموزشی 2 زمان:

 حقوق مخاطب موضور:

  انتظارات عملكردي: 

 كنند ها را بررسی و تحلیل ها، مخاطبان و دولتارتباط حقوق رسانه •

 نقض آن را تحلیل كنند  ها و مصاديقهر ي  از حقوق مخاطب در برابر رسانه •

 ها و فضاي مجازي رعايت كنند مالحظات مربوط به حف  حريم خصوای را در استفاد، از رسانه •

 كنند را رعايت فکري انصاف استقالل و  ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه •

 كنند هاي خود استفاد، زبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیماز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

 و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشند آرا   •

 

 هاي نظیر آنيا هاي كوتا، نامبرد، در درس يا فیلمكتاب درسی، فیلممواد و وسايل آموزشی: 

 رس:فرايند اجراي د

هاي خود را در ،الب يي   و تصاوير آن دريافت 11٤آموزان بخواهید با مطالعة متن افحة ابتدا از دانش

به پیام االی محتيواي  آموزان بخواهید راجعجمله بیان كنند  جمالت غیرتکراري را روي تابلو بنويسید  از دانش

هيا،  حقوق رسيانه وگو ارتباط كنند  در اين گفتوگو اين افحه كه در جمالت آنيا مورد اشار، ،رار گرفته، گفت

 ها را مورد تحلیل ،رار دهند مخاطبان و دولت

آموزان بخواهید دربارة كياركرد تکنیي  نميايش    را نمايش دهید  از دانش« تکنی  نقاشی»سپس فیلم 

كننيد    را كاميل  11٨و  11٥داد، و پیام فیلم احبت كنند  در مرحلة بعد به اورت گروهی جيدول ايفحات   

 اي از فعالیت انجام شد، در ي  كالس است جدول تکمیل شدة زير نمونه

 

 

 

 

 

 

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۵۵۵و  ۱۱۴تصوير صفحه   
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 هادر برابر رسانه مخاطب حقوق مصاديقترين مهم

ف
دي
ر

 

 هااي از نقض اين حق در رسانهنمونه مفهوم و توضيح اين حق حق مخاطب

6 
 به دسترسی حق

 (انتخاب حق) العاتاطّ

اي مخاطب حق دارد كه منابع رسانه

متعدّد و سالمی در دسترس داشته باشد 

تا بتواند آنچه مناسب نیاز و متناسب با 

 عالئق و سالئق اوست، انتخاب كند 

هاي متعدد و محدوديت در نشر رسانه -

هاي خاص به متناسب با عاليق و سلیق

 برداليل نامعت

 انتشار اخبار و اطالعات نادرست -

 و     -

2 

 به احترام و حفظ حق

 حق يا خصوصی حريم

 محرمانگی

 هركس در زندگی فردي و اجتماعی رازها

كند كه دارد و كارهايی می و اطالعاتی

خواهد ديگران از آن مطلع شوند  نمی

اطالعاتی كه مخاطب حق دارد 

محرمانه با،ی خواهد فاش شوند نمی

 ها عمومی نشوند و توسط رسانهبماند 

افشاي اسرار خصوای از زندگی شخصی -

هاي ها، ورزشکاران و    در شبکههنرپیشه

 اجتماعی

گذاشتن دوربین مخفی در مراكز خصوای و -

 هاي عمومیپخش آن در رسانه

9 
شكايت از رسانة  حق

 خطاكار و دادخواهی

اي كه در حق مخاطب حق دارد از رسانه

ا داشته به مراجع االح او ظلمی رو

،انونی شکايت، و از دادگا، حق خود را 

 مطالبه كند 

- 

 حق پاسخگويی 4

رسانه مطلب درستی را بیان كرد، است 

امّا مخاطب در آن مورد توضیحات و 

هايی دارد كه سوءتفاهم را استدالل

 كند برطرف می

رسانه دربارة تصاوير كتاب تفکر و سواد -

هاي ع از رويکرد و روشاي بدون اطالرسانه

آموزشی خاص اين كتاب نقدهايی را نشر داد،، 

 اما پاسخ و توضیحات مفلفان را نشر نداد، است 

 حق تصحيح 1
رسانه مطلب نادرست ؤدروغی  را بیان 

كرد، و مخاطب حق دارد كه تصحیح آن 

اي در حادثه ساختمان پالسکو رسانه -

مفقودين را نادرست اعالم تعداد شيدا و 
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 هااي از نقض اين حق در رسانهنمونه مفهوم و توضيح اين حق حق مخاطب

 كرد، است  مطلب كذب را مطالبه كند 

1 

 عقايد به احترام حق

 مقدسات و مذهبی

 

ها موظفند به عقايد مذهبی و رسانه

 مقدسات مخاطبان احترام بگذارند 

توهین به پیامبر اسالم ؤص  در نشريه -

 فرانسوي شارلی ابدو

9 

 حرمت حفظ حق

 و افترا منع و اشخاص

 توهين

 

ها موظفند احترام اشخاص را حف  رسانه

كنند و از افترا، تيمت و توهین به افراد 

 بپرهیزند 

نسبت دادن كذب ي  گفتار يا رفتار به -

 هاي ي  جناح سیاسی، گرو، يا فردچير،

1 

 از منديبهره حق

 و صحيح العاتاطّ

 نشر منع و دقيق

 اكاذيب

ها بايد اخبار و اطالعات احیح و رسانه

د،یق را نشر دهند و از نشر اكاذيب 

 بپرهیزند 

اي كه براي باالرفتن تیراژ و تعداد روزنامه

 مخاطبان خود تیترهاي جنجالی و دروغین زد،

دهد و مخاطب را فريب می  

3 

 اخالق و عفت حفظ

 منعو  عمومی

 نگاريهرزه

 

را  عمومی اخالق و عفتها بايد رسانه

مطالب نشر  ؤ نگاريهرز،و از  حف 

 مستيجن  پرهیز كنند 

استفاد، از تصاوير زنان يا مردان با پوشش -

نامناسب/ بدون پوشش در تبلیغات، افحات 

 ها و    وب، فیلم

61 

رعايت حقوق مخاطبان 

پذيرتر )مانند آسيب

 كودكان(

ها بايد حقوق مخاطبان رسانه

ان، زنان و پذيرتر مانند كودكآسیب

 ها را رعايت كنند ا،لیت

پخش كردن تبلیغاتی كه فراتر از سن و توان و 

شود گنجايش ذهنی كودكان بود، و باعث می

آنيا به خطا، عمل خطرناک يا  به مشکالت 

 ديگر مبتال شوند 

66 
 مساوي منديبهره حق

 قانون از

اوي هستند و حق همه در برابر ،انون مس

دارند بدون هیچ تبعیضی از حمايت 

 يکسان ،انون برخوردار شوند 

رعايت حق پاسخگويی براي برخی و زيرپا -

 گذاشتن آن براي برخی ديگر

 سوگیري در رساندن اخبار و اطالعات به مردم-

62 

 و انصاف رعايت

 هادر رسانه طرفیبی

 

ا موظفند در كاركردهاي خود هرسانه

 و انصاف رسانی، آموزش و     ؤاطالع

 را رعايت كنند  طرفیبی

هاي حزبی و جناحی كه ارفاً براي منافع رسانه

افراد منتسب به خود، محاسن گرو، خود و 

 كنند معايب گرو، ر،یب را بزرگنمايی می
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 هااي از نقض اين حق در رسانهنمونه مفهوم و توضيح اين حق حق مخاطب

69 
ی رعايت بهداشت روان

 )پرهيز از خشونت(

اي ها بايد از به گونهمحتواي رسانه

انتخاب شود كه آسیبی به بيداشت روانی 

 مخاطبان وارد نسازد 

هاي كودک نمايش خشونت در برنامه-

 اي هاي تلويزيونی و ماهوار،شبکه

 كنند،تمركز افراطی بر نشر خبرهاي نگران-

 

آموزان موارد نقض موارد اشار، شد، است  اجاز، بدهید خود دانشهاي نقض حقوق فقط به برخی در ستون نمونه

 ها شرايط را براي آنيا تسيیل كنید آوردند با اين نمونهكه آنيا مواردي را به ياد نمیرا بیان كنند  در اورتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر جدول در بخش بیشتر بدانید بر مفيوم حريم خصوای تأكید شد، است كه يکی از حقوق ذكر شد، د

توان بررسی كرد؛ مصياديق حيريم خصوايی، چگيونگی حفي  حيريم       است  حريم خصوای را از چند منظر می

ها در حفي  حيريم خصوايی، مراجيع     خصوای خود، احترام به حريم خصوای اطرافیان و ديگران، نقش رسانه

هيا در فضياي   وزان از رسيانه آماالح به هنگام نقض حريم خصوای و       با توجه به استفادة روزافزون دانشذي

هيايی بيراي حفاظيت    توايیه  11٦تر مورد بررسی ،رار دهید  در افحة شود اين حق را د،یقمجازي توایه می

توانيد بيه پاسيخگويی بيه برخيی سيفاالت       هاي معلم آمد، كه ميی برخط ارائه شد، است  توضیحاتی در دانستنی

 در اين موضوع نیز مفید است آموزان در اين بار، كم  كند  تبادل تجربه دانش

 

 

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۱۱۷و  ۱۱۶تصوير صفحه   

 

 

 

 

 

 

۵۵۰۵۵۵كد  ۱۱۸تصوير صفحه   
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 عكس و مكث

 

عکس و مکث اين درس مربوط به سر،ت اطالعيات اسيت    

دهيد كيه   استفاد، از كلیشة تصويري سار،ان و جارو بر،ی نشان می

افزارها نیز ماننيد  افزارها و نرممحافظت از اطالعات موجود در سخت

ارد  نمياد  ها و حتی بیشيتر از آن اهمیيت د  محافظت از ساير دارايی

دهد اطالعات حتی آنيا كه به نظر ما كيم ارزش  جارو نیز نشان می

 آيد براي سار،ان اهمیت دارد می

 

 فعّاليت در خانه

طی هفتة جاري، با توجّه به جدول حقوق مخاطب آموزان خواسته شد، است در فعّالیت در خانه از دانش

هاي آنيا حساس بود، و براي نقيض هير يي  از حقيوق     پیام هاي اطراف خود وها، نسبت به رسانهدر برابر رسانه

جلسية آينيد، در كيالس مطيرح كننيد  البتيه ممکين اسيت          ها تشخیص داد، ومورد نقص در رسانهمذكور، دو 

 براي برخی حقوق مثال و مورد نقض شد، پیدا نکند در طول هفته آموزان دانش

 ايهاي رسانهلطيفه

ه اول به حق دسترسی و لطیفة دوم به حق محرمانگی ؤحيريم خصوايی    اي، لطیفهاي رسانهدر لطیفه

 ارتباط بیشتري دارد 

چطور افراد مختلف »اي است يعنی، گانة سواد رسانهتوجه: اگر چه موضوع اين فصل يکی از سفاالت پنج

سيبب   پرداختيه شيد، اسيت، اميا بيه      1١و 12و به اين مضمون در درس «  كنند؟ي  پیام را متفاوت درک می

اضيافه  « مخاطيب مخاطيب بيی  »شناسی تحت عنوان اهمیت موضوع حقوق مخاطب، ي  درس به فصل مخاطب

 ها و گا، خودشان است  اي از نقض حقوق مخاطبان توسط اشخاص، رسانهشد، است  انتخاب اين عنوان نیز كنايه

ديگر افحة عنوانی فصيل   بارآموزان خواسته ي م پیرابندي آورد، شد، كه از دانشچياردر پايان فصل 

اي را اي با يکی از سفاالت كلیدي سواد رسانهم را مشاهد، كنند  ،رار بود در اين فصل تحلیل تولیدات رسانهچيار

تمرين كنند؛ همان سفالی كه با عالمت در افحة عنوانی فصل مشخّص شد، است  اگر با مطالعة متيون و انجيام   

و توانيايی تشيخیص    از پیام واحد مخاطبانعلل تفاوت ادراک ايی تشخیص توان»هاي اين فصل تاحدودي فعّالیت

 ايد اند شما ؤبه عنوان معلم  و آنيا در جيت هدف االی آن گام برداشتهرا كسب كرد،« برخی از حقوق خود

۵۵۰۵۵۵كد  ۱۱۹تصوير صفحه   
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 هاي معلمدانستنی

 هاي اجتماعیشبكههاي كاربردي براي حفظ حريم خصوصی در توصيه

 آموزان به شما كم  كند تواند در هدايت دانشدر كتاب ذكر شد، موارد زير میعالو، بر مواردي كه  

هير  »ماند  پيس  هاي اجتماعی، مخفی و محرمانه با،ی نمیبراي همیشه در شبکه« هیچ چیزي»،اعد، كلی:   1

كنیيد،  ها حتی به اورت خصوای و براي فقط ي  مخاطب خياص ارسيال ميی   را كه در اين شبکه« چیزي

 از آن ي  نفر، ديگرانی به آن دسترسی خواهند داشت  بیش و پیش

مطالب محرمانه را ارفًا براي كسانی كه محرم اسرارند و بيا رعاييت اايول امنیتيی، ارسيال كنیيد  مطاليب          2

محرمانه، اطالعات خیلی ويژ، و عجیب نیستند؛ هر مطلبی كه الزم نیسيت بيه اطيالع هميه رسياند، شيود،       

را جيدي بگیرييد و   « اال تفکی  فضاي عميومی و خصوايی  »  خالاه اين كه میزانی از محرمانگی را دارد

انید بعضی از مطالب را، تنيا براي اشخاص مشخص، به ايورت  توشما میها را مديريت كنید سطح دسترسی

 مو،ت، با تعیین گذرواژ، براي دسترسی محدودتر و    ، به اشتراک بگذاريد 

صوای هم كيامالً خصوايی نیسيت، اميا محيدودكردن دسترسيی       هاي اجتماعی، فضاي خاگر چه در شبکه  ١

تان را در معرض دييد بعضيی از   همة زندگیبندي مخاطبان و اطالعات، بسیار ضروري است  عمومی و دسته

اي ، نگذاريد  حتی شناختن اين افراد هم دلیيل خيوبی   هاي رسانهشناسید ؤدوستافراد كه وا،عاً آنيا را نمی

 ا نیست هبراي اين بی د،تی

نه تنييا حيريم خصوايی خودتيان، بلکيه حيريم خصوايی ديگيران را هيم بيه رسيمیت بشناسيید  در بيه                ٤

د در یي خواهیرا كه مي  یكه هرگونه مطلب و عکسگذاري تصاوير حقیقی، خسیس باشید! د،ت كنید اشتراک

 يروندان نباشد ش گريدنزديکان و حقوق  هب یتعرض ،ديعموم بگذار ديبه اشتراک و د یاجتماع يهاشبکه

تير و  از منظير امنیيت اطالعيات شخصيی و خصوايی، بسيیار ايمين        ،یداخل یاجتماع يهااستفاد، از شبکه  ٥

 تر بود، و ،ابلیت پیگرد حقو،ی و امنیتی باالتري دارند مطمئن

هياي حقیقيی، پاييدار و    هياي ميو،تی نکنیيد  روابيط فيامیلی و دوسيتی      هاي دائمی را فداي دوستیدوستی  ٨

 ارند و نبايد فداي ارتباطات مجازي شوند  ددامنه

هموار، حدي از اطالعات را به طرف مقابل بدهید كه حتی اگر با شما دشمن شيد و ،صيد سيوء اسيتفاد، از       ٤

 اي گیرش نیايد اطالعات شما را داشت، نکتة ،ابل سوءاستفاد،

سخ دهید و هر عکسی را الي  مديريت زمان و مديريت عواطف را فراموش نکنید  الزم نیست هر پیامی را پا  ٦

 رود ها، از بین میها در افراط و تفريطكنید  بسیاري از حريم
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زمان و مکان خود را فاش نکنید  بسیاري از مجرمان، و،تی مطمئن شيوند شيما در چيه مو،عیيت زميانی و        ٨

تاگرام و در شوند  كسی كه ،صد سر،ت دارد، كافی اسيت از ايفحة اينسي   مکانی ،رار داريد، دست به كار می

میان تبادل نظرات شما با دوستانتان مطلع شود كه شما چه روزهايی و به كجا ،صيد سيفر دارييد تيا بيراي      

ريزي كند  خاطرتيان باشيد كيه ارسيال عکيس و فيیلم زنيد، ؤييا         يا دزدي در سفر، برنامه سر،ت از منزل و

 دهد ، ،رار می، زمان و مکان شما را در اختیار تمام مخاطبانتان« اليو»ااطالحاً 

  هسيتند   GPSكنیم، مجيز به سیستم مو،عیت ياب جيانی ؤامروز، بیشتر وسائلی كه ما از آنيا استفاد، می  1٩

توانند كيوچکترين جزئیيات   شوند، میهاي عکاسی و يا گوشی هاي موبايل گرفته می تصاويري كه با دوربین

ان و حتيی مو،عیيت جغرافیيايی تصيوير  را     كه تصوير با آن گرفته شد،، زمي  ؤمثل مشخصات كامل دوربینی

 ها را پس از بازگشت به منزل، به اشتراک بگذاريد ها و فیلمشود كه ترجیحاً عکسذخیر، كنند  توایه می

هايی بيراي سوءاسيتفادة ديگيران وجيود     گذاريد نشانهتوجه داشته باشید كه در تصاويري كه به اشتراک می  11

هايی سياخته شيد، اسيت كيه     برنامه نمايش ندهید! تصاوير در را ه كلیدتاننداشته باشد  به عنوان مثال دست

 ها را باز كند متري، كلید مورد نظر را طوري بسازد كه به راحتی ،فل٨٩تواند از روي تصاويري تا فااله می

هاي اجتماعی، گوشی تلفن همرا،، تبلت و    را جيدي گرفتيه و بيا    تنظیمات امنیتی و حريم خصوای شبکه  12

مطالعه و تسلط كامل، از آنيا استفاد، كنید  تعريف رميز عبيور، محيدود كيردن عضيويت بيدون رضيايت در        

 و     از جمله اين تنظیمات است    1٤ها، آخرين مشاهد،گرو،

افزارها وجود دارد، امکانات و خدمات بسیار خيوبی بيه شيما    افزارها و نرمهايی كه در سختجزئیات و ،ابلیت  1١

توانند موجيب دسترسيی   كه مفید و جذاب است؛ برخی از آنيا هم بیش از حد نیاز است و می دهندارائه می

 ديگران به اطالعات شما شوند كه بايد از آنيا ارف نظر كنید 

 ،سيامانه گويياي سيتاد ناجيا     ٦1٦1٦، با تماس با شيمار،  با موارد مشکوک هد در اورت مواجيیتوانیمشما   1٤

  ديیااعالم نمخود را  یمردم رشگزا

 

                                                           
17 . Last Seen 
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گرو،،  به اورت فردي و كار درآموز ارزشیابی دروس در اين فصل كیفی، و شامل بررسی عملکرد دانش

اي، رعاييت آداب و  هياي رسيانه  آموز از نظر میزان كاربرد استدالل در تحلیل پیيام بررسی كیفیت مشاركت دانش

 ها با استفاد، از بازبینه ؤچ  لیست  زير است روضهوگو و وضوح كالم و احت مفهاي گفتميارت

 آموزانبازبينة ارزيابی عملكرد دانش

 
يرد

 ف

 آموزان                                                        دانش  نام ونام خانوادگی                                 

                                                                                                                              عملكرد                                                                                          

ی
کان
اش
ی 
عل

ي 
در
حی
رز 
رام
ف

 

      

 

             كنداي را تحلیل و درک میهاي رسانهمحتواي پیام 1

          كند ش میتر گزيناي را آگاهانههاي رسانهپیام 2

          اي مواجيه نقّادانه دارد هاي رسانهبا پیام ١

اي را هياي رسيانه  داليل درک متفاوت افيراد از برخيی پیيام    ٤

 دهد توضیح می

         

          شناسد ها و نشانگرهاي مخاطب فعال و منفعل را میگیويژ ٥

          شناسد آنيا را می ها و مصاديقحقوق خود در برابر رسانه ٨

را  ل  و انصياف فکيري  هيا اسيتقال  در تحلیل محتواي رسانه ٤

 دهد نشان می

         

زبييان اييحیح و د،یييق بييراي ارائيية افکييار، نظييرات و     از  ٦

 كند هاي خود استفاد، تصمیم

         

ديگران همفکري و با هاي جمعی را رعايت و وگوگفتآداب  ٨

 كند به توافق تالش می براي رسیدن

         

و نظرات خود و ديگيران را ارزييابی كيرد، و بيه چيالش      آرا  1٩

 كشد می
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يرد

 ف

 آموزان                                                        دانش  نام ونام خانوادگی                                 

                                                                                                                              عملكرد                                                                                          

ی
کان
اش
ی 
عل

ي 
در
حی
رز 
رام
ف

 

      
 

          (21نمره )از 
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۵۵۰۵۵۵كتاب كد  ۱۱۱تصوير عنواني صفحه   
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 تبيين منطق واحد يادگيري

هايی مانند پوشش ؤلباس، زيور آالت ، طرز آرايش و پیرايش ظاهر ؤآراييش ميو و   مفلفهسب  زندگی از 

چير، و     ، نوع و نحوة غذا خوردن، نوع و میزان خريد كردن، تفريح و سرگرمی و چگونگی گذران او،ات فراغت، 

ی، خويشاوندي، شغلی ، نقش منزل، اسباب و اثاثیه و تزئینات آن، خودرو سواري ؤاتومبیل ، روابط افراد ؤخانوادگ

گراييی، درآميد و چگيونگی كسيب آن، خوشيبختی و      گرايی و معنوييت ها ؤماديشخصی و اجتماعی افراد، ارزش

و فراملّی و     تشکیل شد، است  افراد در انتخاب سب  زندگی سعادت و     ، آداب و رسوم، نمادهاي محلی، ملّی 

تواننيد از خيانواد،، همسياالن، تعليیم و تربیيت      كنند  اين الگوها ميی ي میها از الگوهايی پیروخود در اين مفلفه

هياي ديجتيال بيه    هاي نوين بخصوص رسيانه هاي مورد استفاد، تأثیر بپذيرند  فناوريها، و فناوريرسمی، رسانه

نيان  دهی به سب  زندگی فردي و گروهی نوجوادلیل جذابیت، تنوع و سرعت تغییر، نقش بسیار مفثري در شکل

 اي از منظر تأثیر برسب  زندگی  اهمیت و ضرورت دارد دارند  لذا بررسی تولیدات رسانه

 آموزان پس از گذراندن اين واحد يادگيري )پيامدهاي يادگيري(:انتظارات از دانش

 در مو،عیتی فرضی سب  زندگی مرجح خود را شناسايی كنند  •

   كنند بررسی و تحلیلي سب  زندگی هااي را از منظر مفلفههاي رسانهمحتواي پیام •

 ها در ترويج كلیشة بدن را بررسی و تحلیل كنند نقش رسانه •

هاي ارتباطی را با مثيال  مفيوم غلبه بر چيار محدوديت زمان، مکان، زبان و امکان در استفاد، از فناوري  •

 تبیین كنند  

   كنندزندگی را بررسی و تحلیل  ها و سب هاي اجتماعی در انتقال ارزشنقش تلفن همرا، و شبکه •

 ها ارائه كنند ؤحدا،ل سه معیار  سايتمعیارهايی براي ارزشیابی اعتبار  تارنماها/ وب •

 ها و سب  زندگی خود و چگونگی كسب آنيا را بررسی و تحلیل كنند منشأ ارزش •

دن و ايجياد الگوهياي   ها در ترويج كلیشة بي هاي خود از تفکر سیستمی براي تبیین نقش رسانهدر تحلیل •

 كنند  گرايی و      استفاد، فرهنگی ؤمد و مصرف

  داشته باشنداي مواجيه نقّادانه هاي رسانهبا پیام •

 دهند اي در تغییر سب  زندگی را تشخیص هاي رسانهاخال،یبرخی بی •

 د كننرا رعايت فکري انصاف استقالل و  ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه •

 كنند هاي خود استفاد، زبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیماز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •
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 و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشند آرا   •

 

  :حول آن سازماندهی شده است كليدي كه واحد يادگيري ةايد

اي سازماندهی شد، است اين سفال هاي پنجگانة سواد رسانهاين واحد يادگیري حول يکی ديگر از سفال

 است از:عبارت

 ها و نظرياتی در اين پیام ارائه شد، يا از آن حذف شد، است؟ چه سب  زندگی، ارزش 

هياي سيب  زنيدگی، در    اي از منظير مفلفيه  رسانه آموزان با بررسی محتواي تولیداتدر اين فصل دانش

هاي اجتمياعی، سيیر   اي، تلفن همرا،، شبکههاي رايانههاي مورد استفاد، مانند فیلم، تصوير، بازيانواعی از رسانه

 دهند  تحول در سب  زندگی را براساس تجربیات خود مورد بررسی ،رار می

 هاي اساسیچگونگی طرح پرسش

در كتاب را در منزل مطالعيه و   12١و  122آموزان به شیوة كالس معکوس افحات در اين فصل دانش

هياي سيب    كنند  در طول هفته بازنميايی مفلفيه  ي  مو،عیت فرضی سب  زندگی مرجح خود را بررسی می

هياي خيود از تفکير    در تحلیلكنند  اي بررسی و در جلسة بعد به كالس ارائه میزندگی را در تولیدات رسانه

كنند  در میگرايی و      استفاد، ها در ايجاد الگوهاي فرهنگی ؤمد و مصرفستمی براي تبیین نقش رسانهسی

يکيی  دهند  در ي  جلسه نیز ها در ترويج كلیشة بدن را مورد بررسی و تحلیل ،رار میجلسة بعد نقش رسانه

دهنيد  در  ب  زندگی مورد ارزيابی ،رار ميی ها و سهاي ويدئويی مورد استقبال را از منظر انتقال ارزشاز بازي

 گیرد  هاي اجتماعی بر سب  زندگی مورد بررسی ،رار میادامة فصل تأثیر تلفن همرا، و شبکه

 

 ساعت آموزشی 2 زمان:

 ها و سب  زندگیرسانه موضور:

  انتظارات عملكردي: 

 كنند مو،عیت فرضی سب  زندگی مرجح خود را شناسايی می در •

   كنندمیهاي سب  زندگی بررسی و تحلیل اي را از منظر مفلفههاي رسانهمحتواي پیام •

 كنند ها و سب  زندگی خود و چگونگی كسب آنيا را بررسی و تحلیل میمنشأ برخی از ارزش  •
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ن نقيش  هياي خيود از تفکير سیسيتمی بيراي تبیيی      در تحلیل •

گراييی و       ها در ايجاد الگوهاي فرهنگی ؤمد و مصيرف رسانه

 كنند  میاستفاد، 

اسيتقالل و   هيا و نقيد آراء ديگيران   در تحلیل محتواي رسيانه  •

 كنند را رعايت فکري انصاف 

هاي زبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیماز   •

 كنند خود استفاد، 

 كنند جمعی را رعايت هاي وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

و نظرات خيود و ديگيران را ارزييابی كيرد، و بيه چيالش       آرا   •

 بکشند 

 

ها ها، فیلمهاي نظیر آنيا، عکسهاي كوتا، نامبرد، در درس يا فیلمكتاب درسی، فیلممواد و وسايل آموزشی: 

 آورند  آموزان با خود به كالس میو مجالت و     كه دانش

را در 12١و  122آموزان خواسته شد، بيود محتيواي ايفحات      از دانش12٩در پايان درس ،بل ؤافحة 

هياي سيب  زنيدگی    اي را از منظير مفلفيه  هاي رسيانه خانه مطالعه كنند و براساس آن در طول ي  هفته پیام

بی خود، تحلیيل آن و سيفاالت احتميالی را بيه كيالس بیاورنيد  در آغياز جلسيه از         تحلیل كنند و رسانة انتخا

هيايی دارييد؟ در ايين تصيوير چيه چیزهيايی تيرويج        آموزان بپرسید از تصوير ابتداي درس چه دريافيت دانش

 شود؟می

ت  اين تصوير به عنوان ي  نمونه مثبت از چگونگی گذران او،ات فراغت در ابتيداي درس ارائيه شيد، اسي    

آموزان بگويید شما با بررسيی اجيزاي ايين    هاي سب  زندگی است  به دانشگذران او،ات فراغت يکی از مفلفه

آموزان بخواهید پاسخی را كه در خانه بيه مو،عیيت   هايی را دريافت كرديد  اكنون از برخی از دانشتصوير پیام

يي    ها درشد، را با هم مقايسه كنند  پاسخ هاي مطرحاند بیان كنند يا بخوانند  پاسخداد، 122فرضی افحة 

 « ها از كجا ناشی شد، است؟ها و تفاوتاين شباهت»جدول خالاه روي تابلو نوشته شود  از آنيا بپرسید 

ها و سب  زندگی خود و چگونگی كسب آنيا را به طيور  آموزان منشأ برخی از ارزشبا اين فعّالیت دانش

 نند كغیرمستقیم بررسی و تحلیل می

هيا،  تواند ارزششود كه میاي مینامهآموزان بگويید كه پاسخ به اين سفاالت منجر به تولید فیلمبه دانش

كننيد   اي نیز هميین كيار را ميی   هاي رسانهسب  زندگی و نظرياتی را به ديگران انتقال دهد  تولیدكنندگان پیام

كتاب درسي   ۲۲۲تصوير صفحه 
۵۵۰۵۵۵كد  
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وگوي كالسی مطرح ی دربارة آنيا دارند به هنگام گفتهاي سب  زندگی را معرفی كنید و بگويید اگر سفالمفلفه

 كنند 

 ي كالسیوگوگفت

آميوزان  يي  نميايش دهیيد و از دانيش    اييد يي   آموزان و شما با خود به كالس آورد،هايی كه دانشرسانه

هر  هاي سب  زندگی تحلیل كنند  به عنوان مثال دربخواهید سب  زندگی مورد تأكید در آنيا را براساس مفلفه

 ي  از آنيا:

 شود؟ها و آ،ايان ترويج میچه نوع پوششی ؤلباس، زيور آالت  براي خانم •

 شود؟ها و آ،ايان ترويج میچه طرز آرايش و پیرايش ظاهر ؤآرايش مو و چير، و      براي خانم •

آدابی را  خورند؟ چهنوع و نحوة غذا خوردن چگونه است؟ غذا ايرانی است يا فست فود يا    ؟ كجا غذا می •

 كنند؟ هنگام غذا خوردن رعايت می

 نوع و میزان خريد كردن افراد چگونه است؟ •

 تفريح و سرگرمی افراد و نحوة گذران او،ات فراغت چگونه است؟ •

 منزل، اسباب و اثاثیه و تزئینات آنيا چگونه است؟ •

 خودروي سواري ؤاتومبیل  موجود در تصوير و فیلم و     چیست؟ •

 انوادگی، خويشاوندي، شغلی  چگونه است؟روابط افراد ؤخ •

 نقش شخصی و اجتماعی افراد چیست؟ •

گرايی، درآمد و چگونگی كسب آن، خوشبختی و سعادت و      در گرايی و معنويتهايی ؤماديچه ارزش •

 هايی حذف شد، است؟محتواي رسانه مورد تأكید ،رار گرفته است؟ چه ارزش

 د؟شوچه آداب و رسومی ترويج داد، می •

 اي به نمايش در آمد، است، كدامند؟و فراملّی كه در پیام رسانهنمادهاي محلی، ملّی  •

 

نتيايج تحلیيل، هميرا، بيا مسيتندات آن  در       واضح و گويايمعلمان محترم توجه داشته باشند كه ارائه 

ی كيه میيل   آموزان بخصوص آنيياي كالس از انتظارات عملکردي اين درس است  لذا اين فرات براي همة دانش

 هاي ارائه به ديگران را تمرين كنند كمتري به ارائه در حضور جمع دارند فراهم شود تا ميارت

آموزان راجع بيه ايحت و د،يت    فراتی در نظر بگیريد كه بعد از هر ارائه، حدا،ل دو يا سه نفر از دانش

هياي  مشابه بازنميايی ابعياد ييا مفلفيه     آموزان مواردنتايج تحلیل ارائه شد، نظر دهند يا آن را كامل كنند  دانش

سب  زندگی را بیان كنند؛ اين موارد روي تابلو نوشته شود  موارد تکراري خط نشان داد، و برحسيب  فراوانيی   

كننيد؟  ها هدف خاای را دنبيال ميی  آيا اين بازنمايی»بندي شود  سپس اين سفال مطرح شود كه تکرار اولويت

هاي آموزان استداللهاي خود را بیان كنند  با كم  دانشمخالفین بايد استدالل موافقین و« چرا آري، چرا نه؟
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اسيت كيه    الگوهاي فرهنگيی هاي خاص، ،وي و ضعیف را مشخص كنید  در اين بررسی منظور از هدف يا هدف

 شود ها ترويج میتوسط رسانه

و ييادآوري مفييوم    12١سپس از آنييا بخواهیيد بيا بررسيی محتيواي نمونية تصيويري پيايین ايفحة          

وگو كنند در اداميه بيا بررسيی نمونية     سازي دربارة چگونگی ترويج و  تثبیت ي  نوع پوشش خاص گفتكلیشه

وگوي كالسی الگوهاي فرهنگی با تأكید بير ميد و ميدگرايی ميورد بررسيی ،يرار       در گفت 12٤تصويري افحة 

ي مطرح شد،، از تفکر سیستمی براي تبیین نقش هارود در پاسخ به پرسشآموزان انتظار میگیرد  از دانشمی

 كنند گرايی و      استفاد، ها در ايجاد الگوهاي فرهنگی ؤمد و مصرفرسانه

 

 

اجيرا كيرد  ابتيدا ميتن     « محاكم ،ضايی»توانید به اورت فعّالیت و به شیوة را می 12٥محتواي افحة 

نظرانيی  رو، تقسیم شوند  ي  گرو،  طرفدار نظريه اياحب آموزان بخواهید به دو گپیرابند خواند، شود  از دانش

و يي  گيرو، طرفيدار               « گیرندها ،رار میطور مستقیم تحت تأثیر رسانهآسانی و بهمردم به»گويند: كه می

از  « كنند           عمل میدر ،بال رسانه هموار، فعاالنه و هدفمند  مخاطبان»گويند: نظرانی كه مینظريه ااحب

آنيا بخواهید طرفداران نظرية اول در ي  سوي كالس و طرفداران نظرية دوم در سوي ديگر كالس ،رار گیرند و 

 وگوي گروهی مانند وكال بیشترين داليل براي دفاع از آن نظر را فيرست كنند با گفت

ها متفاوت شيود  و،دهد  ممکن است تعداد اعضاي گرها اتفا،ات متفاوتی رخ میدر اين مرحله در كالس

هياي مختليف هير دو نظرييه     آموزان يکی از نظريات را انتخاب كنند يا برخی بگوينيد در مو،عیيت  يا همة دانش

شود بررسی خود را انجام داد، و براي ايفياي  كاربرد دارد و گرو، سومی را تشکیل دهند  به آنيا فرات داد، می

 نقش خود آماد، شوند 

مانند ي  وكیل مدافع با ذكر داليل از آن نظير دفياع   « محاكم ،ضايی»شیوة سپس نمايندة هر گرو، به 

 كند  نمايندة گرو، ديگر مانند دادستان داليل گرو، خود را در رد آن نظر بیان كند 

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۲۲۴-۲۲۳تصوير صفحه   
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در پايان بررسی شود كه كدام ديدگا، بیشتر ،ابل دفاع بود؟ چرا؟ در ايورتی كيه كيالس بيه دو گيرو،      

 ديگري داشت؟ توان به غیر از اين دو ديدگا،، ديدگا،، آيا میكنیمتقسیم شدند سفال می

هيا  هاي نوين بر روابط انسيان اي و فناورينیز به تأثیرات مثبت و منفی ابزارهاي رسانه 12٨متن افحة 

 پردازد  بخصوص روابط خانوادگی می

در 

پايييييييان 

درس 

فييييييیلم 

تنيييايی »

اي رسييانه

را نمايش 

دهید  اين 

فيیلم نیيز   

ايی هي پیام

دربيييييارة 

 ها بر سب  زندگی دارد تأثیر رسانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عكس و مكث

دهد كه مضمون عکس و مکث كتاب تصويري را نشان می

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۲۲۷تصوير صفحه   

 

 

 

 

 

 

۵۵۰۵۵۵ي  كدكتاب درس ۲۲۶و  ۵۵۵تصوير صفحه   
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گرايی است  در اين تصوير هوييت اايلی فيرد نيامرئی شيد، و اشيیاي مصيرفی او هيويتش را ظياهر          آن مصرف

 سازند می

 

 فعّاليت در خانه

تلويزييون  هاي برنامهزندگی به نمايش درآمد، در آموزان بخواهید دانش در فعالیت در خانه اين درس از

 همساالن آنياد نبنويسجدول ل د  در ستون اوّنرا با زندگی وا،عی خود مقايسه كنهاي داخلی يا خارجی  ؤشبکه

بيه   د نسي شوند و در ستون دوم از زنيدگی وا،عيی خيود بنوي   هاي تلويزيونی به تصوير كشید، میچگونه در برنامه

ها معموالً زمان زيادي را براي ارضاي كنجکياوي و روابيط اجتمياعی بيا  همسياالن      عنوان مثال نوجوانان در فیلم

تواند نوعی سيرک كشيیدن در   كنند  تکلیف خانه ندارند و     در حالیکه در عالم وا،ع اين كنجکاوي میارف می

 شد و       كار ديگران و گا، به خطر انداختن امنیت نوجوانان با

را انتخياب  يکی از موضيوعات سيب  زنيدگی    آموزان بايد دست به تولید بزنند و در فعالیت بعدي دانش

اي تولیيد  نمونهاند كه در فصل دوم خواند،به ديگران، با استفاد، از فنون ا،ناع و بازنمايی كنند و براي انتقال آن 

رسان ؤاينفوگرافی و هر تولید اطالعشنامه، فايل اوتی، گرافی تواند عکس، فیلم، پوستر، نماياين نمونه مید  نكن

 د ند اين فعّالیت را انجام دهنتوانطور گروهی نیز میبهآموزان خال،انة ديگر باشد  در اورت االحديد دانش

 

 هاي معلمدانستنی

 

 نردبان استنتاج

تيوان  وگوي كالسی يکی از ا،داماتی كيه ميی  هاي گفتدر فعّالیت

هاي اين آموزان است  يکی از روشم داد ارتقاي ،درت استدالل دانشانجا

هيايی دارد كيه اگير    كار استفاد، از نردبان استدالل است  اين نردبان پليه 

انجاميد و  درست طی شود به ي  استدالل و باور ،وي و ا،دام مناسب می

اگر نادرست طی شود به يي  اسيتدالل، بياور و ا،يدام نامناسيب منتييی       

 ود  نردبان استدالل از پايین به سمت باال به شرح زير است شمی

ها براي ما ،ابل مشاهد، هستند  به عنوان مثال، ما تنيا بخشی از داد،  1

در همة جاي دنیا حضور نيداريم كيه همية حيوادث و و،يايع را عینياً       

 مشاهد، و بررسی كنیم 

نيیم  ايين   كميی  ها را براي پردازش انتخابتنيا بخشی از اين داد،ما    2
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هياي درسيت و از منيابع    كنیم بستگی دارد  از منيابع معتبير، داد،  امر به تعداد و نوع منابعی كه استفاد، می

 كنیم هاي نادرست كسب مینامعتبر داد،

كنیم و گا، سطحی و بدون د،ت بخشیم  در معنابخشی گا، با د،ت عمل میها معنی میبه اين داد،بعد    ١

 كافی 

بسته به اينکيه از ابتيدا از منيابع گونياگون معتبير       اند ها نبود،كنیم كه در داد،آنيا اضافه میفرضیاتی به و    ٤

 تواند درست يا نادرست باشد استفاد، كرد، باشیم يا از منابع محدود و نامعتبر، فرضیات ما می

ند درست يا نادرسيت  تواگیري ما هم میهاي ،بلی نتیجهكنیم  براساس گامگیري میبر اين اساس نتیجهو    ٥

 باشد 

هيا طيی   هاي ،بلی با كاهش محيدوديت سازند  اگر گامها اعتقادات ما را در مورد جيان میگیرينتیجهاين    ٨

د،ت و سطحی طی شيود بيه   هاي ،بلی بیشود احتماالً حاال آن باورها و اعتقادات درست است اما اگر گام

 يابیم باورها و اعتقادات نادرستی نیز دست می

كنیم  باورها و اعتقادات درست، احتماالً منجر به ا،دامات گیري و ا،دام میبر اساس اين اعتقادات، تصمیمو    ٤

 شود هاي نادرست میهاي درست و باورها و اعتقادات نادرست، منجر به ا،دامات و تصمیمو تصمیم

ايی فراهم كنیم تا آنيا هآموزان، بيتر است فراتالبته به جز آموزش مستقیم اين مطلب به دانش

هاي استدالل خود را بررسی و آنيا ااالح كنند  در اجراي دروس اين فصل اين نردبان بسیار مورد محدوديت

 استفاد، است، اما آموزش و استفاد، از آن مختص به اين فصل نیست و از ابتداي سال تحصیلی كاربرد دارد 
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 ساعت آموزشی 2 زمان:

 (body image)تصور بدن  ضور:مو

  انتظارات عملكردي: 

  كنندتحلیل ها را بررسی و رسانهسازي توسط كلیشهچگونگی  •

 مفيوم كلیشة بدن را تحلیل و درک كنند  •

از تفکر سیستمی در بررسی پديدة ترويج كلیشة بدن استفاد، و كلیشة بدن را ذيل انايع پولسياز ميرتبط    •

 شناسايی كنند 

 ن و ضرركنندگان از اين كلیشة خاص را شناسايی كنند جويامنفعت •

  كننداي را از منظر كلیشة بدن بررسی و تحلیل هاي رسانهمحتواي پیام •

 كنند را رعايت فکري انصاف استقالل و  ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه •

 كنند استفاد،  هاي خودزبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیماز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

 و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشند آرا   •

 

، تزريق ژل، هاي عجیبهايی از كلیشة بدن مانند خالکوبیهايی از نمونهتصاوير و فیلممواد و وسايل آموزشی: 

آموزان با خيود بيه   مدل مو، جراحی گوش، كاشت نگین و     مناسب ارائه در كالس، مجالت غیرعلمی كه دانش

 اند آورند،كالس 

 

ها در ديکته كيردن اسيتانداردهاي   اگاهی از نقش رسانه

زيبايی و جذابیت به اجتماع، و تحلیل و درک ايين كيه چگونيه    

اي بير احساسيات ميا نسيبت بيه بيدن خودميان و        سانهتصاوير ر

ها در هاي نقش رسانهگذارد، يکی ديگر از جنبهديگران تأثیر می

 گیري سب  زندگی است شکل

گفت و گوي كالسی

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۸۲۲تصوير صفحه   
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 وگو كنند آموزان بخواهید دربارة سفاالت زير گفتاز دانش

 سازد؟چه چیز ي  بدن را سالمت می •

 شید يا سالمت؟خواهد الغر باشما دلتان می •

 كنید بینید، فکر هاي خارجی و تبلیغات میراجع به افرادي كه در فیلم

 كنید؟ها استفاد، میاز چه جمالتی براي توایف زنان موجود در آن فیلم •

 كنید؟ها استفاد، میاز چه جمالتی براي توایف مردان موجود در آن فیلم •

 دهند؟به ما میهايی در بار، ظاهر مردم اين تصاوير چه پیام •

 بینید؟ها میدربارة خانواد، و دوستان خودتان فکر كنید، آيا آنيا شبیه افرادي هستند كه در رسانه •

آميوزان را داشيته باشيید     گیيري و تعصيب دانيش   اجاز، بدهید آنيا نظر خود را بیان كنند  انتظار جبييه 

 محتواي متن زير را براي آنيا بیان كنید 

بینیم، خیلی كم شباهت دارييم  اگير شيما    ها میبیشتر ما به افرادي كه در رسانه وا،عیت اين است كه»

اي خيود  شويد كه آنيا نیز به تصيوير رسيانه  ها  را در زندگی وا،عی ببینید، متوجه میها ؤسلبريتیيکی از ستار،

بینیم تصاوير دسيتکاري  یها و تبلیغات مشباهتی ندارند  دلیل آن اين است كه تصاويري كه ما از افراد در فیلم

تر به نظر برسند با گريم، نورپردازي و استفاد، از نرم افزارهاي خاص تصوير ي  فيرد را  شد، است تا آنيا جذاب

دهند، با اين فنون بسیاري از ما  در احساسمان نسبت به دهند، مثالً افراد را بلندتر يا الغرتر نشان میتغییر می

توجه داشته باشید كه در اين درس ،رار اسيت بيه آنييا    « گیريم ديگران، تحت تأثیر اين تصاوير ،رار می خود و

بيا  كم  كنیم كل سیستم دخیل در ترويج كلیشة بدن را بررسی و تحلیل كنند لذا از تلقین نظيرات و مقابليه   

 آنيا پرهیز كنید 

 

 فعّاليت گروهی

ي فضيايی هسيتید   به آنيا بگويید تصور كنید شما موجيود 

ايد و روزي به ايستگاهی فضيايی در زميین   كه به زمین سفر كرد،

رسید  در اين ايستگا، فضايی شما انيواع زييادي از مجيالت را    می

اييد، ايين   كنید  از آنجايی كيه ،يبالً هيیچ انسيانی ندييد،     پیدا می

گذارييد  مجالت براي شما جالب است  بنابراين آنيا را كنار هم می

 كنید ها تيیه میس آن گزارشی در بارة زمینیو بر اسا

اييد را بررسيی   مجالتی كه با خيود بيه كيالس آورد،    در گرو،

هيا  ها ظاهر زمینیكنید  بر اساس تصاوير مجالت بنويسید فضايی

ها همه الغر و شاد كنند  ؤبه عنوان مثال آدمرا چگونه توایف می

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۹۲۲تصوير صفحه   
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      ها           هستند، آ،ايان        ، خانم

آموزان دربارة گزارش خود را براي كالس آماد، كنند  هر گرو، گزارش خود را براي كالس بخواند ساير دانش

 هاي عموم مردم نظر دهند  احت و د،ت توایفات و تطابق تصاوير با ويژگی

 وگوي كالسیگفت

برند، در سفینة بيا  خود میآموزان بخواهید فرض كنند اين بار موجودات فضايی آنيا را به سیارة از دانش

كننيد اينييا   كیلوگرم  وزن دارند  ابتدا فکر ميی  2٩٩سانتیمتر ،د و  2١٩شوند كه حدود هايی مواجه میفضايی

هاي بزرگی دارند  در آن جامعه افيراد  بینند كه همة آنيا جثهرسند میزشت و بد،وار، هستند  و،تی به آنجا می

كنید زنید يا تلويزيون را كه روشن میآيند  و،تی مجالت را كه ورق میمار میهر چه بزرگتر باشند زيباتر به ش

كنند كه به بزرگتر هاي بازرگانی و تبلیغات هم محصوالتی را معرفی میبینید  پیامالجثه را میهاي عظیمفضايی

 وگو كنند كنند  اكنون دربارة سفاالت زير گفتشدن جثه كم  می

 هايی داشتند؟آنجا چه ويژگی همساالن فضايی شما در •

 معیارهاي زيبايی براي آنان چه بود؟ •

 شد؟چه محصوالتی براي آنيا تبلی  می •

الجثه شيدن پیونيد داد،   هايی به عظیمها و وعد،شد؟ چه افتدر اين تبلیغات از چه فنونی استفاد، می •

 شد؟می

 ت است؟معیارهاي زيبايی در آنجا با معیارهاي شما شباهت دارد يا متفاو •

 اگر چند ما، در آن سیار، زندگی كنید نسبت به انداز، و شکل بدنتان چه احساسی خواهید داشت؟ •

 ها بدهید، آن پیام چیست؟اگر بخواهید پیامی راجع به شکل و اندازة بدن به زمینی •

، گیري نگيرش شيما ميفثر بيود    طرز تلقی خود دربارة زيبايی افراد را بررسی كنید، چه عواملی در شکل •

 گیري اين نگرش چیست؟ها در شکلاست؟ نقش و سيم رسانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۱۳۰و  ۱۳۱تصوير صفحه   
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كنیيد  بير    شناسی بررسيی از منظر زيبايیآموزان دانشنظرات را با استفاد، از  1١2و  1١1محتواي افحات 

اجتماعی  هاي تلويزيونی از فشارهايهاي سینمايی و برنامهتولیدكنندگان تبلیغات، فیلماين نکته تأكید كنید كه 

ها كه مدل معرفيی محصيوالت   كنند تا محصوالت خود را به فروش برسانند  از ستار،براي الغر بودن استفاد، می

كنند براي پیوند دادن الغيري بيا ثيروت، موفقیيت،     هاي فريبند، را بازي می،یمت هستند و نقش شخصیتگران

هيا بمبياران مردهيا بيا     ها در امان نیستند  نتیجة سالكنند  مردها هم از اين پیامشادي و خوشحالی استفاد، می

هيا و تلويزييون و     ، نسيلی از    ها، مجالت، نماهنگدر فیلم 1٦استفاد، از تصاوير مردان ،وي با عضالت شش تکه

نسازي، مصيرف ميواد هورميونی و نیيروزا     هاي بدنوجوانان پسر است كه براي دستیابی به اندام آرمانی، به باشگا،

 آورند  میهجوم 

شيود و  البته كلیشة بدن به چا،ی و الغيري بيدن محيدود نميی    

شود  از آنيا امروز، مدل مو، ابرو، مژ،، گونه، لب و     را نیز شامل می

 «كنید معیارهاي زيبايی در آيند، چه خواهد بود؟فکر می»بپرسید 

ممکن است آنيا با ديدگا، موجود در ميتن درس موافيق ييا    

ر هر اورت بايد براي علت موافقت يا مخالفت خيود  مخالف باشند  د

هاي آنييا و ،يوت استداللشيان اسيت  در     دلیل بیاورند  ميم استدالل

ها، رابطة مفروضات و داليل، رابطة هاي آنيا، مفروضهبررسی استدالل

نتايج و داليل، رابطة مفروضات، دالييل و نتيايج توسيط خودشيان و     

گیيرد  سيعی كنیيد نردبيان     رار ميی آموزان مورد بررسی ،ساير دانش

 استنتاج آنيا را ،وي كنید 

 وگوي كالسیگفت

آميوزان  دهد  از دانيش ترين سفاالت اين درس است زيرا تفکر سیستمی را پرورش میسفاالت زير اساسی

 كند كه موضوع را همه جانبه بررسی كنند وگو كنند  تصوير نیز به آنيا كم  میبخواهید دربارة آنيا گفت

 برند؟ چگونه؟چه انايع و افرادي از ساختن كلیشة بدن و ترويج آن سود می •

                                                           
18 . six pack 

كتاب درسي   ۲۳۲تصوير صفحه 
۵۵۰۵۵۵كد  
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 پیامدهاي پیروي از كلیشة بدن براي فرد و جامعه چه خواهد بود؟ •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود  انايعی آموزان را به اين نکته جلب كنید كه تصور بدن توسط انايعی ترويج داد، میتوجه دانش

هياي زيبيايی،   داروهاي چا،ی، الغري، بدنسازي و     ، انايع آرايشيی، پوشياک، جراحيی    مانند داروسازي ؤانواع

ها براي الغري يا اسيتفاد، از  هاي زيبايی، مواد مخدر ؤمانند فروش شیشه به خانمهاي مورد نیاز جراحیدستگا،

هيياي الغييري  و       در وا،ييع   برخييی مخييدرها در ،ييرص  

كننيدگان  زات، تبلیي  تولیدكنندگان ميواد، وسيايل و تجيیي   

هييييا ، دالالن و كننييييدگان تبلیغييييات و رسييييانهؤتولیييييد

رسيانان كسيانی هسيتند كيه از ايين      كنندگان، خدمتتوزيع

 برند انعت سود می

هاي ضروري اشيار، كننيد،   ممکن است آنيا به ترمیم

كنند  در اينجيا باييد دربيارة     طبعاً مورد درستی را مطرح می

 وگو كرد عیارهاي تمايز آنيا گفتتفاوت افراط و ضرورت، و م

 

 عكس و مكث!

ها و نقش آنييا  عکس و مکث اين درس نیز به ستار،

 سازي در تصور بدن اشار، دارد در كلیشه

۵۵۰۵۵۵سي  كدكتاب در ۱۳۳تصوير صفحه   

 

 

 

 

 

 



 نسخه قبل از ويرايش و چاپ

 

1٤٨ 

 

 

 فعّاليت در خانه

بايد يکی از آنيا را انتخاب آموزان داد، شد، است كه میدر بخش فعّالیت در خانه دو فعّالیت به دانش

بررسی كنید ديدگا، برخی از محققان و »د  در فعاّلیت اول به آنيا گفته شد، است كه كنند و انجام دهن

 «نظران دربارة كلیشة بدن چیست؟ااحب

نظيران داخليی ييا خيارجی در ايين      هاي ااحبوجوي اينترنتی يا بررسی كتاببار، آنيا به جستدر اين

 كنند ه كالس ارائه میهايی در حد ي  يا چند افحه را بپردازند و نمونهحوز، می

آنچه در خصوص بدن حائز اهمیت اسيت طبیعيی بيودن آن در    در فعالیت دوم به آنيا گفته شد، است، 

برخوردار است كه اين تنوع به عمد  گوناگون ياهاي افراد به طور خداداد از شکل و انداز،عین سالمت است  بدن

 یير تحق و اندامشان مورد طعن ،رار گرفتيه  یلتلويزيونی به دل ياهدر برنامهافراد شود  یدر رسانه ناديد، گرفته م

كننيد بررسيی   هاي سینمايی يا تبلیغاتی را كيه مشياهد، ميی   هاي تلويزيونی، فیلمدر طول هفته برنامه  شوندیم

يافته اي گنجاند، شد، است، در تولیدات رسانهطور آشکار يا پنيان بهكه چند مورد از اين طعن و تحقیر را كنند  

 و به كالس ارائه كنند 

 

 هاي معلمدانستنی

 جرييان  نمودارهاي علی، حلقه نمودارهاي جمله از - ابزار از ايمجموعه به مفيوم اين :سيستمی تفكر

 كننيد، ميی  كمي   ميا  بيه  مسائل پوياي ؤدينامیکی  رفتار تحلیل در كه -سازيشبیه هايمدل و اطالعات و مواد

 آن در كه نگرشی كند؛می توانمند و،ايع به بديع نگرشی دهیشکل در را ما سیستمی رتفک همچنین  دارد اشار،

 تفکير  نياييت،  در  گیرنيد ميی  ،يرار  توجيه  مورد بیشتري د،ت با اجزا اين متقابل روابط و آن اجزاي امور، كلیات

 مثيال  عنيوان به  ردازدپمی پويا ؤدينامیکی  مسائل شرح به آن كم  به كه دارد را خود خاص نامهواژ، سیستمی

 رفتيار  توايیف  در غیير،  و زميان  طيول  در رفتيار  تأخیر، محدوديت، تعادل، و تقويت فرايند ،بیل از ااطالحاتی

 آموختن كه است ،انونی و ،اعد، سیستمی تفکر كه كرد توجه گیرند  بايدمی ،رار استفاد، مورد مسائل دينامیکی

 دارد وجود شناختی فرايند هفت از ايمجموعه هدف اين به نیل منظوربه  است فراوان ابر و تمرين نیازمند آن،

 از ي  هر  كنندمی استفاد، هاآن از مشکالت تحلیل و ارائه براي سیستمی تفکر حوز، در كارآزمود، متفکران كه

 سیسيتمی  تفکير  از متفياوت  ايمرحليه  در كيدام  هير  كه اورت اين به هستند، يکديگر مکمل ميارت هفت اين

 كيه  اي،مرحله چيار فرايند ي  در و تعاملی اورتبه سیستمی، تفکر گانةهفت هايميارت شود  اگرمی ستفاد،ا

 از يي   هير   شيوند ميی  درک و شيناخته  بيتير  گیرند، ،رار بررسی مورد است، سیستمی تفکر روش اساس و پايه

 مسأله ابتدا سیستمی، تفکر بکارگیري در  كندمی ايفا ميمی نقش مراحل اين از مرحله چند يا ي  در هاميارت

 شيرح  را مسيأله  ايجياد  دلیيل  تيا  دهیدمی ارائه مدلی يا فرضیه كنید  سپسمی تعیین را بررسی مورد موضوع يا
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 را ايمسيأله  چنین مدل اين اگر  دهیدمی ،رار بررسی و آزمايش مورد را فرضیه مدل سازيشبیه با سپس  دهید

 را آن مجيدداً  و اايالح  را ميدل  باييد  نباشيد  چنيین  اگر  ايديافته دست معقول ايیهفرض به آنگا، آورد وجود به

 ارائيه  ديگيران  بيه  را خيود  جديد توضیحات توانیدمی رسید،می مناسب فرضیه ي  به كه هنگامی  كنید امتحان

 چگيونگی  بيار، در شما هايفرضیه بیانگر كه است چیزي «مدل»كلمه  از منظور  آوريد وجود به تغییري تا كنید

 مجموعية  توانيد ميی  ييا  داريم خود ذهن در كه باشد ساد، ايفرضیه تواندمی مدل ي   است پديد، ي  عملکرد

   شوندمی داد، توضیح ديگر هايشکل به يا رياضی معادالت نمودارها، با كه باشد فرضیاتی از ايپیچید،

 

 سيستمی تفكر در گانههفت هايمهارت

 
فراينيد   مراحيل  طيی  در كه ديد خواهید كنید، استفاد، سیستمی تفکر روش از ايمسئله تحلیل در گا، هر      

 بير  حيدا،ل  سیسيتمی  متفکران ريچموند، ديدگا، اساس بر  هستند تربرجسته هاميارت از بعضی سیستمی تفکر

 از: اندعبارت ترتیب به كه هستند مسلط سیستمی تفکر مستقل و جداگانه ميارت هفت
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 تفکير  كمي   بهؤ خود  فرضیه ياؤ مدل براي مرزهايی بر،راري و موضوع يا مسأله نخست: تعیین مرحله •

   نگركل تفکر علت، عنوان به ساختار دينامیکی،

   كمی تفکر بسته، حلقه تفکر عملیاتی، تفکر كم  بهؤ مدل ايجاد: دوم مرحله •

   علمی تفکر كم  بهؤ مدل امتحان و بررسی: سوم مرحله •

 توايیف  ايپدييد،  عنيوان  بيه  را نظرتان مورد مسأله تا شودمی موجب دينامیکی تفکر يعنی ميارت، لیناو       

بيه    دهدمی رخ بار ي  فقط كه «رويداد» ي  نه است ايجاد شد، و در طول زمان مطرح زمان طول در كه كنید

 تفکير  يعنی بعدي ميارت   دودهدعنوان مثال كلیشة بدن در طول زمان ايجاد شد، است و فقط ي  بار رخ نمی

 از هيايی جنبيه  چه كه دريابید تا كنندمی كم  زيرا هستند، ارزشمند بسیار نگركل ديد و علت عنوان به ساختار

در مثال كلیشية بيدن     كنید استفاد، جزئیاتی چه از كدام هر توضیح براي و بگنجانید خود فرضیه در را وا،عیت

وجب بوجود آمدن  آن شد، است؟ اين ساختارها ا،تصيادي هسيتند؟ سیاسيی    اينکه چه روندها و ساختارهايی م

 ارائية  بيراي  كميی  و بسيته حلقيه  عملیاتی، تفکر يعنی ششم تا چيارم هايهستند؟ فرهنگی هستند؟ و     ميارت

ت در اين مرحله با بررسی پیامدهاي مثب  روندمی بکار شود، آزمود، تواندمی د،تبه كه مدل ي  بصورت فرضیه

 يعنيی  آخر، كنندة آن را بررسی كرد  ميارتتوان عوامل تقويت كنند، يا تضعیفو منفی پذيرش كلیشة بدن می

 تفکر تحلیل فرايند در فرد به منحصر نقشی هاميارت از ي  هر  شودمی استفاد، فرضیه آزمودن در علمی، تفکر

 كنیم می بیان را آن تقويت روش و مايیمنمی معرفی را هاميارت اين از ي  هر ادامه در  دارد سیستمی

 

  

 ديناميكی تفكر
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 طيول  در رفتارهيا  از ايمجموعيه  اورت به هاپديد، به كه دهدمی شما به را ،ابلیت اين دينامیکی تفکر

 تنيا هاپديد، به افراد شودمی موجب ايستا تفکر  گیردمی ،رار  ايستا تفکر مقابل در دينامیکی تفکر  بنگريد زمان

 در پدييد،  آن بيروز  بيه  منجر كه روندي به نه و بنگرند است پديد، و،وع ينقطه همان كه خاص ينقطه ي  در

 تأثیر ينتیجه در بلکه دهند،نمی رخ يکبار، به اتفا،ات كه باورند اين بر سیستمی متفکران  استشد، زمان طول

 در هيا آن رفتيار  با بايد كار هر از ،بل كنیم، بینیپیش را هاآن بخواهیم اگر و آيندمی وجود-به سیستم تأثرات و

 .شيييييييييييييييييييييييويم آشييييييييييييييييييييييينا زميييييييييييييييييييييييان طيييييييييييييييييييييييول

يکيی از    كنیيد  رسيم  متغیرهيا  بيراي  را زميان  طول در اررفت نمودارهاي دينامیکی، تفکر ميارت تقويت منظوربه

 كنیيد  توجه هاهروزنام در خبري تیترهاي مثالً مختلف موضوعات به كه است آن ميارت اين تقويت براي هاروش

 كسيی  هرگيا،  بعد به اين اند  ازشد، رويدادهاي مورد بررسی به منجر كه باشید رفتارهايی دنبال به كنید سعی و

 اورت چهبه زمان طول در اتفاق اين» :بپرسید او از ،«شودمی منجر نتیجه آن به عمل اين انجام»: گفت شما به

 «دهد؟می رخ

 

 علت عنوان به ساختار تفكر

 
 بعد مرحله در  كندمی مشخص زمان طول در رفتار الگوي از بخشی عنوان به را شما موضوع دينامیکی تفکر     

 دو داراي ميدلی  هير   دهيد  توضیح را رفتار آن آمدن وجود به چگونگی تا  مدل ايجادؤ دهید ارائه ايفرضیه بايد

 گسيتردگی  مرز تعیین در علت عنوان به تارساخ است  تفکر  عمقؤ فشردگی و  پيناؤ گستردگی ، مرزؤ محدود،

 اساس بر  كنید حذف را كدام و بگنجانید خود مدل در را متغیرهايی چه اينکه يعنی كند،می كم  شما به مدل

 موجيب  و هستند مديريت كنترل تحت كه بگنجانید خود مدل در را متغیرها از دسته آن فقط بايد تفکر نوع اين

 بيا  ما طريقی چه از» كه است اين نگرش اين در عمد، داريد  سفال را آن توایف صد، شما كه شوندمی رفتاري

 «كنيييييييييييييييييييييييیم؟ميييييييييييييييييييييييی چنيييييييييييييييييييييييین خيييييييييييييييييييييييود

 ريشيه  و عليت  زيرا كند،می بررسی بیشتري اراحت و وضوح با را شما مدل علت عنوان به ساختار تفکر بنابراين

 و ميديريت  را سیسيتم  خيود  سياختار  و راهبردهيا  ها،مشیخط فرايندها، كه دهدمی نسبت عواملی به را رفتارها

 جمليه  با كه بار هر كنید، سعی علت، عنوان به ساختار نگرش در تفکر هايميارت تقويت براي .كنندمی هدايت

 مشيکل  ايين  بيروز  در نقشيی  چيه  ميا » كيه  كنیيد  مطيرح  را پرسيش  اين شويد،می مواجه« است هاآن تقصیر»

  بگیيريم  نظير  در «بیرونيی  عوامل» معلول عنوان به را وضعیتی هر كه دارد وجود امکان اين معموالً «ايم؟داشته

 تقريبياً  وؤ دارد وجيود  امکيان  ايين  معميوالً  اميا   گذارندمی تأثیر عملکرد هر بر و دارند وجود عواملی چنین ،طعاً

 چگونيه  ييا  و شدند تحري  عوامل اين كه كرديم چه ما»: كه شود مطرح پرسش اين كه  است سودمند همیشه

 «ساختیم؟ پذيرآسیب آنيا مقابل در را خود
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 نگركل تفكر

 ايجاد هايمدل « متري 1٩٩٩ ارتفاع از جنگل ديدن» يعنی درخت، جايبه جنگل ديدن يا نگركل تفکر

 بيراي   آييد  دسيت  بيه  سیسيتم  از «ترعادي» تصوير ي  تا كنندمی بنديدسته را جزئیات تفکر، نوع اين با شد،

 جياي  بيه  مثال عنوان به  كنیممی استفاد، شد، بنديدسته اطالعات از نگركل تفکر هايميارت پرورش و تقويت

 ييا  و  كنیيد  تقسيیم  چاپی و الکترونیکيی  گرو، دو به را هارسانه انواع آن هاد، به مربوط ااطالحات به فکركردن

 .دهید رسانه ،رار عنوان با گرو، ي  در را آنيا حتی

 

 

 عملياتی  تفكر

 
 عملیاتی تفکر آيد؟می پديد نحو چه به د،یقاً عملکرد يعنی - دريابید را علیت كه شودمی موجب تفکر اين       

 كه عواملی و هافيرست ،الب در كه دارند تمايل افراد  دارد ،رار عوامل، بر تأكید تفکر يا بسته هم تفکر مقابل در

 مشيکالت  انيد، شد، فيرست بنا ساختارهاي پايه بر كه ذهنی هايمدل در .كنند فکر آورند،می وجود به را نتايج

 وا،عی يمعجز، و عملکرد نحو، و چگونگی هايیفيرست چنین كه است اين نکته ميمترين  شودمی ديد، فراوانی

 نحوي به عامل هر كه معناست اين به ارفاً و كنندمی منتقل را علیت موج هاآن بلکه  كنندنمی توایف را خود

   «دارد متقابل ارتباط آن با يا» گذاردمی تاثیر مربوط یجهنت بر

 تيا  كنید استفاد، عوامل بر تأكید تفکر شیو، از شما اگر نیست  مثالً، علیت معناي به متقابل رابطه يا تأثیر        

 تفکير  زا اگير  اميا   رسيید ميی  عوامل از «فايد،بی فيرست» ي  به فقط كنید، مشخص را يادگیري بر مفثر عوامل

 جرييان  از وا،عياً  كيه  فراينيدي  دهیيد؛  نشيان  فراينيد  ي  عنوان به را يادگیري توانیدمی كنید، استفاد، عملیاتی

. است آن طبیعت يافتن دنبالبه يادگیري، فرايند ساختار توایف با عملیاتی تفکر .شودمی ناشی «كردن تجربه»

 بر ناآشکار اورتیبه كه را عوامل از ايمجموعه كه دهدمی رخ كم بسیار اتفاق اين عوامل، بر تأكید تفکر برعکس

 تميام »دربيارة   سيفال  جياي  بيه  عملیياتی،  تفکر هايميارت پرورش براي .آوريم شمار در گذارندمی تأثیر فرايند

  .كنید مطرح سفال موضوع با مرتبط فرآيند ماهیت دربارة ،«فرايند هر بر موثر عفامل

  بسته تفكر حلقه

ايين دسيته از   »كنيد    علیت فقط يي  را، را طيی ميی   1هاي موجود در اين روش تفکر عبارتند از: ؤضیهفر      

ها از تفکر   هر عامل مستقل از ساير عوامل است  اين فرضیه2شود ؤختم می «هاآن دسته از معلول»به  «هاعلت

تيأثیر   «عاميل »رد بير يي  ييا چنيد     معموالً به شکل بازخو «معلول»در عالم وا،ع،   شوندخط مستقیم ناشی می

شوند كه علیت را به هاي تفکر حلقه بسته موجب می  ميارتگذارد و عوامل نیز بر خودشان تأثیرگذار هستندمی

افتد و ناشی از عوامل مستقل است، به ايورت فراينيدي دائميی و    جاي رويدادي ي  طرفه كه ي  بار اتفاق می
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بینید، بردارييد  اي را كه میفايد،هاي تفکر حلقه بسته، هر فيرست بیميارت براي تقويت .وابسته در نظر بگیريد

شوند، بررسی نمايیيد  همچنيین بيه جياي     ها مسبب يکديگر میها و معلولهايی را كه از طريق آنيا علتو شیو،

غیرهياي  بندي متغیرها بر اساس درجه اهمیت محرک بودنشان، به دنبال شناخت چگونگی تغییر اهمیيت مت رد،

 .علی در طول زمان باشید

 

 مدل كوه يخ

كند مدل كيو، ييخ اسيت  در ايين     هايی كه در اين درس به پرورش تفکر سیستمی كم  میيکی از مدل

شود  ساختارها و روندهايی چون سياختارهاي  مدل رخدادهايی مانند كلیشة بدن نوک كو، يخ است كه ديد، می

شيود كيه از   هيايی ميی  ی كسب ثروت و گا، ،درت منجر به ايجاد كلیشيه ا،تصادي و گا، سیاسی و فرهنگی در پ

هاي ذهنی ناشيی  توان به ثروت و حتی ،درت دست يافت  اين رخدادها، روندها و ساختارها از مدلطريق آن می

اي هي آموزان بخواهید ميدل از دانشهاي ذهنی را تغییر داد  شوند  لذا براي تغییر چنین رخدادهايی بايد مدلمی

ساختارها و  ذهنييييييييی، 

حيياكم بيير   رونييييييدهاي 

تقويييييييت  ايجييييييياد و 

نام كلیشية   رخييدادي بييه 

بررسييييی و  بييييييييدن را 

 تحلیل كنند 
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 ساعت آموزشی 2 زمان:

 هاي ويدئويی و سب  زندگیبازي موضور:

  انتظارات عملكردي: 

   كنندها و سب  زندگی بررسی و تحلیل ارزش هاي ويدئويی را از منظر ترويجمحتواي بازي •

 كنند  ها در ايجاد الگوهاي فرهنگی استفاد، هاي خود از تفکر سیستمی براي تبیین نقش رسانهدر تحلیل •

 طور واضح و گويا در كالس ارائه كنند نتايج تحلیل خود را همرا، با ذكر مثال به •

 كنند را رعايت فکري انصاف استقالل و  نها و نقد آراء ديگرادر تحلیل محتواي رسانه •

 كنند هاي خود استفاد، زبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیماز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

ش و نظرات خود و ديگيران را ارزييابی كيرد، و بيه چيال     آرا   •

 بکشند 

هاي نامبرد، در كتاب، كتاب درسی، فیلممواد و وسايل آموزشی: 

 آموزان كالس بازي ويدئويی مورد استفاد، دانش

 : 

بازي، سرگرمی و چگيونگی گيذران او،يات فراغيت، هماننيد      

پوشش، نوع و نحوة غذا خوردن، نوع و میزان خرييد كيردن  و سياير    

 هيا رسيانه  مخاطبان از دهندة سب  زندگی است  بسیاريمورد بررسی ،رار گرفت نشان 1٥مواردي كه در درس 

كننيد  آميار و ار،يام نشيان     ميی  سيرگرم  را خيود  و روندمی هارسانه سرا  به تفريح و فراغت او،ات پركردن براي

اي، موبايلی و      ؤرايانه هاي ويدئويیآموزان تلويزيون، تلفن همرا، و بازيها براي دانشترين رسانهدهد جذابمی

ها و الگوهايی از سب  زنيدگی  اي خواسته يا ناخواسته ارزشهمانند ساير تولیدات رسانه هاي ويدئويیاست  بازي

 كنند را ترويج می

 

 

 

 

 

كتاب درسي   ۱۳۴تصوير صفحه 
۵۵۰۵۵۵كد  
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آموزان كالس را يا بخشی از بازي ويدئويی مورد عال،ة دانش Pes 2017براي شروع درس تريلر بازي 

كتاب، بازي مورد  1١٨و  1١٥دهید  از آنيا بخواهید مثل ي  مخاطب فعّال، با استفاد، از جدول افحات نمايش 

 نظر را تحلیل و اهداف آشکار و پنيان تولیدكنندگان آن بازي را مشخص كنند 

 

 

 

 نمايی بیشتر به كار گرفتهتوجه داشته باشید كه برخی از سفاالت جدول فنونی هستند كه براي وا،ع

هم راهکارها يا راهبردهايی هستند كه براي انتقال ي   سازد  برخیشد، و ي  بازي را از بازي ديگر متمايز می

 پیام پنيان به كار گرفته شد، است  

 و هاارزش نیز هابازي آيا» بگويند دادند انجام بازي از كه تحلیلی آموزان بخواهید براساسسپس از دانش

هايشان از مثال استفاد، براي پاسخ«  خیر؟ چرا آري، چرا دهند؟می انتقال مخاطبان به را خاای زندگی سب 

اي مختص كودكان كه در آنيا مو، چير، و ناخن را آرايش و پیرايش هاي رايانهكنند  به عنوان مثال در بازي

ها و دارد چه ارزشهايی كه جنگ و كشتار وجود يابد؟ در بازيها و سب  زندگی انتقال میكنند چه ارزشمی

هايی كه كودكان از ي  حیوان خانگی مرا،بت می كنند چه ارزش ها و شود؟ در بازيسب  زندگی ترويج می

 سب  زندگی ترويج می شود؟ و    

به سبب تفاوت جنسیت، گسترة جغرافیايی، نوع زندگی شيري يا روستايی، وضعیت ا،تصادي 

هاي ويدئويی در سراسير  و     ممکن است الگوهاي مختلفی از دسترسی و تمايل به استفاد، از بازي

اي نیسيت، در  هياي رايانيه  ز آنجا كه ،صد از تألیف اين درس ترويج بازيكشور وجود داشته باشد؛ ا

آموزان شما وجود ندارد اجيراي ايين درس   هاي ويدئويی در میان دانشاورتی كه گرايش به بازي

 .ضروري نیست  به همین دلیل اختیاري نامید، شد، است

۵۵۰۵۵۵کتاب درسي  كد ۱۳۶و  ۵۳۵تصوير صفحه   
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وگو دربارة آن نیست  پیام به وضوح انتقال را نمايش دهید  نیازي به گفت« بازي كن فینالیست»فیلم 

 داد، شد، است 

هاي آن آشنا اي و برچسبهاي ويدئويی/ رايانهبندي بازيآموزان با نظام رد،یشتر بدانید دانشدر بخش ب

بندي ها را رد،بندي ايرانی است كه براساس هفت ويژگی بازيشوند  برچسب اسرا نشان ي  نظام رد،می

هاي جنسی، ايجاد ترس، اند از: نمايش خشونت، مواد مخدر و دخانیات، محرکها عبارتسازد  آن ويژگیمی

هاي دينی، نقض هنجارهاي اجتماعی و ايجاد ناامیدي  اين هفت ويژگی در كتاب معرفی شد، است، نقض ارزش

نمايش نکات »را به عنوان « هاي جنسیمحرک»هاي كتاب درسی، عنوان ويژگی البته ما به علت ويژگی

 ايم تغییر نام داد،« غیراخال،ی

 

 عكس و مكث

هاي كودكان ديروز و امروز تمركز دارد  از آنيا بخواهید درک و دريافت نیز بر تفاوت بازي عکس و مکث

توانید از گام خود از پیام تصوير را توایف كنند  حتی می

پردازي استفاد، كنید و بخواهید تعارض فشرد، در الگوي بديعه

اين تصوير را با دو كلمة متضاد توایف كنند  مثال حسرت و 

سارت و آزادي، فعال و منفعل و       انواع تعارضات شور، ا

ها آموزان تحلیل كنند كدامفشرد، را روي تابلو بنويسید  دانش

 دانند تر است و چرا آن را مناسب میبراي اين تصوير مناسب

 فعّاليت در خانه

آموزان بخواهید يکی ديگر در فعّالیت در خانه از دانش

كنند با جدول اين در خانه بازي می هاي ويدئويی را كهاز بازي

نتیجه را جلسة بعد به اورت مکتوب به شما درس بررسی و 

 ارائه كنند 

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۱۳۸، ۱۳۷ه  تصوير صفح  

 

 

 

 

 

 

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۱۳۹تصوير صفحه   
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 ساعت آموزشی 2 زمان:

 ها و سب  زندگی در فضاي مجازيارزش موضور:

  انتظارات عملكردي: 

هاي ارتباطی را بيا مثيال   اد، از فناوريمفيوم غلبه بر چيار محدوديت زمان، مکان، زبان و امکان در استف •

 تبیین كنند  

   كنندها و سب  زندگی را بررسی و تحلیل هاي اجتماعی در انتقال ارزشنقش تلفن همرا، و شبکه •

در ايجياد   هياي اجتمياعی  تلفين هميرا، و شيبکه   هاي خود از تفکر سیستمی براي تبیین نقش در تحلیل •

 كنند الگوهاي فرهنگی استفاد، 

 ها ارائه كنند ؤحدا،ل سه معیار   سايتعیارهايی براي ارزشیابی اعتبار تارنماها/ وبم •

 طور واضح و گويا در كالس ارائه كنند نتايج تحلیل خود را همرا، با ذكر مثال به •

 كنند را رعايت فکري انصاف استقالل و  ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه •

 كنند هاي خود استفاد، ق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیمزبان احیح و د،یاز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

 و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشندآرا   •

 تاب  نامبرد، در ك كتاب درسی، فیلممواد و وسايل آموزشی: 

هاي سرعت، دسترسی، حجم باالي ذخیرة اطّالعات، د،ّت، افيزايش تيوان   هاي ارتباطی با ويژگیفنّاوري

انتخاب، تعامل، درگیركردن همزمان چند حس و انجام همزمان چنيد  

را براي امكان  زبان، مكان، زمان،كار، توان غلبه بر چيار محدوديت 

 د  انانسان ميیا كرد،

دركيار بيا   آموزان بخواهید با توجيه بيه تجربية خيود     از دانش 

و فضاي مجازي دربارة مفيوم و مثال غلبه بر اين  هاي ارتباطیفناوري

هياي زيير توجيه كنیيد  ايين      وگو كنند  به مثالچيار محدوديت گفت

كتاب درسي   ۱۴۰تصوير صفحه 
۵۵۰۵۵۵كد  
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آموزان در وگوهايی است كه دانشهايی مانند آنيا گفتعبارات و نمونه

 كنند یكالس مطرح م

 ساعت، در هفت روز هفته و     2٤دسترسی به اطالعات زمان: 

 دسترسی به افراد و اطالعات در سراسر جيان و    مكان:  

هاي تصويري، و ارائه هاي برخط، پیاماستفاد، از مترجمزبان:  

 محتوا به چند زبان رايج در تارنماها و    

رتباط چند حسی براي امکان دسترسی، توانايی انتخاب و اامكان: 

 هركس، در هرجا، در هر زمان، با انواع ابزار و هزينه كم 

هياي اجتمياعی در زنيدگی ايين گيرو، سينی دارنيد تمركيز         با توجه به نقشی كه تلفن هميرا، و شيبکه  

كتياب   1٤2وگيوي كالسيی ايفحة    وگوهاي بعدي را روي اين دو مبحث ،رار دهید  سفاالت بخش گفيت گفت

س به بحث بگذاريد  براي سفال اول جدولی روي تابلو رسم، نکات مثبت و منفی در دو سيتون  درسی را در كال

توان نکات منفی را به مثبت تبديل چگونه می»توان براساس اين جدول سفالی مطرح كرد كه فيرست شود  می

 «شود؟در چه شرايطی نکات مثبت به منفی تبديل می»و برعکس « كرد؟

 كنند؟استفاد، می براي تأمین چه نیازهايیاز كدام امکانات تلفن همرا، و آموزان بگويند دانش •

 استفاد، از اين امکانات چه مزايا و معايبی دارد؟ •

 دهد؟تلفن همرا، در طول روز چه مقدار از و،ت آنيا را به خود اختصاص می •

ورد تأثیراتی كه تلفن آموزان در مرا نمايش دهید و نظر دانش« تلفن همرا، و زندگی امروز»فیلم سپس 

، نمودي از تأثیر تلفن همرا، بر سب  زندگی 1٤2تصوير افحة همرا، در جامعة ما گذاشته است را جويا شويد  

دهيد  هير مراسيمی    افراد است  اين تصوير حضور مردم در مراسم تشییع جناز، يکی از هنرمندان را نشيان ميی  

با سوگواران و نمايش ماتم است  در اين تصوير اكثريت افيراد   آدابی دارد؛ آداب تشییع جناز، همراهی و همدلی

 برداري هستند در حال فیلم

، در كيالس خوانيد، و بيا    «هيايی دربيارة اسيتفاد، از تلفين هميرا،     توایه»، 1٤١و  1٤2محتواي افحة 

هياي  سيخ آميوزان، احتمياالً پا  آموزان به سفاالت مقايسه شود  در اورت مشياركت فعيال دانيش   هاي دانشپاسخ

 تر خواهد بود ها جامعآموزان از اين توایهدانش

 

 

كتاب درسي   ۱۴۱تصوير صفحه 
۵۵۰۵۵۵كد  
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هاي زير با يکيديگر  دربارة پرسشآموزان بخواهید را نمايش دهید و از دانش« هاي اجتماعیشبکه»فیلم 

 وگوكنند گفت

 و هيا تفياوت  متوجّيه  چگونيه  چیسيت؟  مختليف  كشيورهاي  در اجتمياعی  هايشبکه هايشباهت و هاتفاوت •

 ايد؟شد، هاشباهت

 هايی دارد؟ها و زياناستفاد، از شبکة اجتماعی بومی چه فايد، •

 شما عضو كدام شبکة اجتماعی ايرانی هستید؟ •

 : كنید بیان جمالت اين به راجع دلیل و مثال ذكر با را خود نظر •

o «دارند را خود خاص فرهنگ اجتماعی هايشبکه» 

o « بگذارند تأثیر ممرد فرهنگ بر توانندمی اجتماعی هايشبکه» 

 تان ايجاد كرد، است؟هاي اجتماعی چه تغییراتی در سب  زندگی شما و خانواد،عضويت در شبکه •

 چيرا؟  بسيازند؟  سعادتمندتري و بيتر هايانسان ما از توانندمی اخیر هايفناوري و مجازي هايشبکه آيا •

 چگونه؟

هياي منفيی اسيتفاد، از    شيود فقيط بيه جنبيه    توایه ميی 

توانیيد جيدولی   هاي اجتماعی نپردازيد  در اين مورد نیيز ميی  شبکه

آميوزان بیيان   روي تابلو رسم كنید و نکات مثبت و منفيی را دانيش  

كنند تا هم فرهنگ نقد منصفانه ترويج شود و هم باعيث سيوگیري   

 آموزان نشود دانش

هيياي اجتميياعی داخلييی توجييه داشييته باشييید كييه شييبکه

طور ايد در ايدي   ند و در حال حاضر بهمحدوديت تعداد كاربر دار

هاي خارجی شوند  آنييا نیيز   افزارها و شبکهتوانند جايگزين نرمنمی

هياي خيارجی، بيه دالييل مختليف بوجيود       افزارها و شبکهمانند نرم

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۱۴۳و  ۲۴۲تصوير صفحه   

 

 

 

 

 

 

كتاب درسي   ۱۴۴تصوير صفحه 
۵۵۰۵۵۵كد  
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 دهند كنند، و جاي خود را به ديگري میآيند، رشد میمی

دهد  آنيا در اين سفال و سفال ،بل پرورش میآموزان آخرين سفال اين بخش، تفکر فلسفی را در دانش

هاي نوين را در تغییر سيب   هاي مجازي و فناورياز آن تأثیرات و پیامدهاي كوتا، و بلند مدت استفاد، از شبکه

 دهند زندگی از حیث مثبت يا منفی بودن آن مورد بررسی و تحلیل ،رار می

هياي ارتبياطی اسيت  ليذا محيروم كيردن آنييا از ايين         آموزان متأثر از فناوريزندگی حال و آيندة دانش

ها روش مناسبی نیست بلکه استفادة مشروط را بايد يادبگیرند  شيروط، هميان آدابيی اسيت كيه بنيا بيه        فناوري

هياي  آموزان دربارة تأثیر تلفن همرا، و شيبکه مو،عیت بايد به كار برد  در اين درس فراتی فراهم كنید تا دانش

 وگو كنند رنت بر سب  زندگی و آداب زندگی در فضاي مجازي گفتاجتماعی و اينت

آمد، اسيت  در ايورتی كيه     1٤٥در كتاب متنی براي ارزيابی منابع اينترنتی و افحات وب، در افحة 

 فرات داريد آن را به اورت فعّالیت زير را انجام دهید 

آموزان بگويید براي برخی اين باور وجيود دارد كيه   به دانش

یزي چا( شد، ييا در جيايی نشير داد، شيد، اسيت، ضيرورتاً       اگر چ

درست و معتبر است، چرا كيه اگير معتبير نبيود چيا( ييا منتشير        

شد  در دوران انفجار اطالعات الکترونیکی ما بايد بتوانیم اعتبار نمی

 منابعی كه مرتباً در حال گسترش هستند، را تعیین كنیم  

دربارة اعتبار مطالب آموزان براي افزايش توان ،ضاوت دانش

سايت ابتدا تصوير ي  افحه از آن را بيراي بررسيی   ي  تارنما/ وب

 بگذاريد و از آنيا بپرسید: آنيا در اختیار

 ها نیستند؟ چرا؟كدام بخش از مطالب معتبرند، كدام بخش

وجوي اطالعات آموزان  بخواهید  براي جستسپس از دانش

 رجوع كنند و مشخص كنند: دربارة ي  موضوع درسی به سه تارنما

 هاي مدرسه منابع مناسبی هستند يا خیر؟آوري اطالعات در پروژ،آيا اين تارنماها براي جمع -

 كنند؟اگر بخواهند اطالعات بیشتري دربارة اين تارنما كسب كنند به كجا مراجعه می -

 كنند؟میاز چه منابعی براي تايید اطالعات بدست آمد، از اين تارنما استفاد،  -

 توانند بگويند اطالعات موجود در اين تارنما درست يا غلط است؟چگونه می -

گیرند، آموزان بخواهید فيرستی از سفاالتی كه براي ارزشیابی هرگونه تارنما مورد استفاد، ،رار میاز دانش

 زير است: كنند به شرحآموزان طرح میبه اورت گروهی ارائه دهند  احتماالً سفاالتی كه دانش

 آخرين به روزرسانی اين تارنما چه زمانی بود، است؟ •

كتاب درسي   ۵۴۵صوير صفحه ت
۵۵۰۵۵۵كد  
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نويسندة محتواي اين تارنما چه كسی است؟ آيا هويت او براي آنيا احراز شد، است يا ي  هويت ساختگی  •

 است؟

 فيرست د،یق منابع مورد استفاد، در تولید محتوا، ارائه شد، است؟ •

 از منابع نامعتبر؟ محتواي تارنما از منابع معتبر اخذ شد، يا •

 رايت  آن كی است؟ؤتارنماي كشورهاي تابع ،انون مالکیت معنوي تاريخ مالکیت معنويؤكپی •

 محتواي موجود در افحه با هم ارتباط منطقی دارند؟ •

 ارتباط تصاوير با موضوع چگونه است؟ •

سی كنند و سه مورد آموزان بخواهید تارنماهاي مورد استفاد، خود را با اين معیارها بررآخر از دانش

 اي به كالس معرفی كنند هاي مدرسهمناسب براي استفاد، در انجام پروژ،

 عكس و مكث

شود  چوپيانی كيه بيراي اسيتفاد، از     عکس و مکث اين درس به تأثیر فناوري بر سب  زندگی مربوط می

 كند تلفن همرا،، از باتري خورشیدي استفاد، می

 فعّاليت در خانه 

هياي زيير را   آموزان بخواهید متناسب با امکانات در دسترس يکيی از فعّالیيت  ر خانه از دانشدر فعّالیت د

 انتخاب كنند و انجام دهند   

هاي اجتماعی ايرانی عضو شوند، تجربة حضيور خيود را در آن شيبکه، هفتية آينيد، بيا       در يکی از شبکه •

 ديگران به اشتراک بگذارند 

گيذاري  هياي اجتمياعی بپرسيند  میيزان و،يت     گيذاري در شيبکه  و،يت  شان در رابطه با نحيوة از خانواد، •

هاي اجتماعی چقدر است؟ پیشنيادهاي اعضياي خيانواد، خيود را بيراي اسيتفادة      شان در شبکهخانواد،

هاي اجتماعی گردآوري نمايند و بيه كيالس   بيینه از شبکه

 گزارش دهند 

هييا، بييا مراجعييه بييه منييابع معتبيير ماننييد اشييخاص، كتيياب •

ها و     حدا،ل پنج نکته را كه براي حضور ها، سايتشگزار

هاي اجتمياعی باييد رعاييت كيرد بنويسيند و بيه       در شبکه

 كالس گزارش دهند 

 ايهاي رسانهلطيفه

هيا و  اي ايين فصيل دربيارة تيأثیر رسيانه     هاي رسيانه لطیفه 

 هاي نوين بر سب  زندگی است فناوري

كتاب درسي   ۱۴۶تصوير صفحه 
۵۵۰۵۵۵كد  
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بار ديگر افحة عنيوانی فصيل   آموزان خواسته ي شد، كه از دانش م پیرابندي آورد،پنجدر پايان فصل 

اي را اي با يکی از سفاالت كلیدي سواد رسانهم را مشاهد، كنند  ،رار بود در اين فصل تحلیل تولیدات رسانهپنج

م تمرين كنند؛ همان سفالی كه با عالمت در افحة عنوانی فصل مشخّص شد، است  اگر با مطالعة متيون و انجيا  

هياي  هيا و نظرييات ارائيه شيد، در پیيام     سب  زنيدگی، ارزش توانايی تشخیص »هاي اين فصل تاحدودي فعّالیت

اند شما ؤبه عنيوان معليم  و آنييا در جييت هيدف اايلی آن گيام        را كسب كرد،« اي يا حذف شد، از آنيارسانه

 ايد برداشته

 

 هاي معلمدانستنی

 ايرانیشبکه اجتماعی  پنجا بآشنايی 

هاي اجتماعی در حال حاضر در حال رشد و گسترش عجیبی هستند كه هير فيردي را   ها و شبکهرسانه

كه هر چند و،ت يکبيار سيروكله يي  شيبکه     طوريهكنند بكه با اينترنت سر و كار دارد به سمت خود جلب می

 .شوندشود كه البته با طرفداران زيادي هم روبرو میاجتماعی جديدتر در دنیاي وب پیدا می

رود، آميار اتصيال بيه اينترنيت     همچنان كه الگوهاي ارتباطی به طور روزافزونی از مرزهاي ملی فراتر می

هياي ديجیتيالی،   وكاربران آن به طور تصاعدي در حال رشد است  انتشار پرشيتاب اينترنيت، مياهوار، و فنياوري    

ها و میزان نفيوذ آنييا   امروز، نقش رسانههاي وسیعی از جيان را ممکن ساخته است  ارتباط همزمان میان بخش

در جوامع بر كسی پوشید، نیست  برخی از نظريه پردازان ارتباطات معتقدند كه اميروز جييان در دسيت كسيی     

دهی به افکار عميومی باعيث شيد، كيه اهمیيت      ها در شکلها را در اختیار دارد  نقش عمد، رسانهاست كه رسانه

 ،رار گیرد   ها تا اين حد مورد توجهرسانه

انيد  در كشيور ميا نیيز از ايين      دار ا،یانوس پرتالطم اينترنت شد،هاي اجتماعی سکاناز سوي ديگر شبکه

اند و هر روز نیز در حال گسيترش هسيتند و تيالش دارنيد بيه دور از حواشيی و       ها بسیار فعال شد،دست شبکه

ربی، براي كاربران ايرانی محیطيی جيذاب و   هاي اجتماعی غمشکالت اخال،ی و اجتماعی موجود در برخی شبکه

  معرفيی شيد،   1١٨٨هاي اجتماعی ايرانی ؤتيا سيال   مناسب را فراهم كنند  در ادامه پنج شبکه از بيترين شبکه

 است 

http://www.yjc.ir/fa/news/4677443/%D8%A8%D8%A7-5-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88%D8%B7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF
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 شبكه اجتماعی كلوب

نويسيد:  بخش معرفيی خيود ميی   كلوب يکی از شبکه اجتماعی داخلی بسیار پركاربر است اين شبکه در 

برپاييه نیازهياي اميروزي كياربران اينترنتيی ايرانيی        1١٦١سايت اينترنتی كلوب دات كام در تاريخ يکم دي ما، 

اندازي شد  تا به عنوان سايتی براي ارتباط ايرانیان و فارسی زبانان جيان بتواند بستري جيت تبادل اطالعات، را،

 دن با همکاران، دوستان ،ديمی و     بوجود آورد  نیازها، كاال و خدمات، آشنا ش

 

هاي موجود و انطباق آنييا بيا مشيکالت و نیازهياي مطيرح      از ديگر اهداف سايت معرفی امکانات و ،ابلیت

باشد تا از اين رهگذر با ا،ل هزينة ممکن خدمات و اطالعات درخواسيتی در اختیيار متقاضيیان ،يرار     ايرانیان می

وري و كارايی را در سطح اجتماع فراهم نمايد  اين شبکه به منظور ارائيه خيدمات   فزايش بير،گرفته و موجبات ا

 را نیز در زيرمجموعه خود دارد « آپارت»تر سايت اشتراک ويدئو متنوع

 نما شبكه اجتماعی فيس

انه و فراهم آوردن محیطيی امين بيراي كياربران     هاي بیگبا هدف ر،ابت با شبکه 1١٨1نما، از سال فیس

 تأسیس شد 

http://www.cloob.com/
http://facenama.com/
http://facenama.com/
http://facenama.com/
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هاي داخلی را حضور اكثر كياربران ايرانيی   نما نسبت به ديگر شبکهمديريت اين سايت، نقطه ،وت فیس

 كند هاي اجتماعی، امکانات متعدد و رسیدگی سريع به مشکالت كاربران عنوان میفعال در حوز، شبکه

 شبكه اجتماعی فارس توييتر

هاي اجتماعی خارجی و ايجاد محیطيی مناسيب بيا    با هدف ر،ابت با شبکه 1١٨1فارس تويیتر، از سال 

طور كه از نيامش پیداسيت نيوع خيدماتش بيه      اندازي شد  اين شبکه همانفرهنگ ايرانی براي كاربران ايرانی را،

 است  شبکه معروف تويیتر بسیار نزدي 

 

كنيد  يکيی از   مديريت اين سايت، نقطه ،وت فارس تويیتر را امنیت، سيولت استفاد، كاربران عنوان می

هاي اجتماعی داخلی به روز كردن ايفحه بيا ارسيال پیامي  توسيط      نقاط ،وت اين شبکه نسبت به ديگر شبکه

 كاربران است 

http://farstwitter.ir/
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 هم ميهنشبكه اجتماعی 

به منظور ايجاد محیطی امن و سالم براي كاربرانی كيه تميايلی بيه حضيور در      1١٦٤هم میين، از سال 

 هاي اجتماعی بیگانه ندارند تأسیس شد شبکه

 

مديريت سايت، نقطه ،وت هم میين را هماهنگ بيودن بيا فرهنيگ ايرانيی و اسيالمی،كنترل محتيوا و       

 میلیون مخاطب ايرانی عنوان كرد  ٨ مدير و ٨٩سازي محیط تحت نظر سالم

  شبكه اجتماعی افسران

شود در بخش معرفی اينگونه نوشيته  شبکه اجتماعی افسران جنگ نرم كه به اختصار افسران نامید، می

شمن و توایه ايشان مبنيی بير   است: با توجه به تأكیدات ويژ، رهبر معظم انقالب نسبت به مقابله با جنگ نرم د

ايجاد  -، تصمیم گرفتیم تا شبکه افسران را به منظور «تان به دنبال راهکار باشیدخودتان در مجامع فکري»اينکه 

انتشار سيريع   -شبکه توزيع براي بیشتر ديد، شدن محتواهاي تولیدشد،  -ها فکري و بیان ديدگا،بستر براي هم

توانمندسازي افسران جوان در مقابله بيا   -هاي نو ،بل از اجرا رسازي براي آزمون ايد،بست -محتوا، ايد، يا اطالع 

 اندازي كنیم جنگ نرم دشمن را،

http://www.hammihan.com/
http://www.afsaran.ir/
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تير محتواهياي تولیيد شيد، توسيط      تر و گسيترد، افسران بستري براي توزيع بيتر، سريعشبکه اجتماعی 

توانيد  ي داشته باشند  از سوي ديگر افسران میمند هستند مخاطبین بیشتركاربران شبکه است كه طبیعتاً عال،ه

 ها و نظرات مردم بدون واسطه ارتباط داشته باشند مورد توجه كسانی ،رار بگیرد كه سعی دارند با ديدگا،

 ا،تباس از:

http://www.yjc.ir/fa/news/٤٨٤٤٤٤١
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 ساعت آموزشی 2 زمان:

 اينجگانة سواد رسانهسفاالت پ موضور:

  انتظارات عملكردي: 

   كننداي را تحلیل و درک هاي رسانهمحتواي پیام •

 كنند  اي تحلیل و نقد ي  برنامة تلويزيونی را با استفاد، از سفاالت پنجگانة سواد رسانه •

 كنند را رعايت  فکري انصاف ها و نقد آراء ديگران استقالل ودر تحلیل محتواي رسانه •

 كنند هاي خود استفاد، زبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیماز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

 و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشند آرا   •

 

 ي  فیلم يا برنامة تلويزيونی ايرانی يا خارجی منتخب كالس ، كتاب درسیمواد و وسايل آموزشی: 

 

 فرايند اجراي درس:

است  هيدف از تکيرار آن نيوعی پيس      « 1اي ؤپنجگانة سواد رسانه»محتواي اين درس مشابه درس سه 

و اي آنييا ايجياد شيد، اسيت     آموزان متوجه شوند در طول سال چه تغییري در سواد رسيانه آزمون است تا دانش

اي ي  فیلم يا برنامة تلويزييونی  يکبار با هر پنج سفال سواد رسانه

هاي دو بندي دروس فصلرا بررسی كنند  اين درس به نوعی جمع

 تا پايان فصل پنج است 

اي تلويزييونی  بيتر است از هفتة ،بل دربارة فیلم يا برنامه

آميوزان در روز و سياعت معيین آن را تماشيا     توافق كنید تا دانش

 كنند 

را مرور كنند   1٤٦موزان متن افحه آابتدا اجاز، دهید دانش

اي آموزان بخواهید پنج سفال سواد رسانهسپس در كالس از دانش

را تکرار كنند  آنيا را روي تابلو بنويسید  حدود ي  ربع از فیلميی  

را  1٤٨هاي ايفحة  را كه توافق كرد، بوديد نمايش دهید  پرسش

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۱۴۸تصوير صفحه   
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  دوگو بگذاريبه گفت

برنامة منتخب كدام ساختار، ،الب يا گونة ارائة پیيام را از طرييق    •

 تلويزيون دارد؟

چه مفاهیم و موضوعاتی به شیوة مستقیم و غیرمستقیم در ايين   •

 منتقل شد، است؟ برنامه

 چه كسانی تولیدكنندة برنامه و فرستندة پیام هستند؟ •

اميه  كننيدگان از ايين برن  چه كسيانی جامعية هيدف ييا اسيتفاد،      •

 هستند؟ چرا اين پیام فرستاد، شد، است؟

ها و نظرياتی در اين پیام ارائه شد، ييا از آن  ، ارزشچه سب  زندگی •

آيا اين پیام در هر فرهنگ، جامعه، زمان و مکان ديگري، همین معانی آشيکار و پنييان را   حذف شد، است؟ 

  دارد؟

آميوزان كمي  كنيد  در درس سيوم      بيه دانيش  هياي بياال  تواند در پاسخگويی به پرسشمحتواي جدول زير می

هاي اين جدول براي آنيا مشکل باشد  اما در ايين    طبیعی بود كه پاسخگويی به برخی پرسش1اي گانة سواد رسانهؤپنج

 رود با يادگیري دروس ،بلی تحلیل ي  برنامة تلويزيونی با اين جدول براي آنيا ،ابل انجام باشد درس انتظار می

 

 هايی براي ارائه پيام دارد؟ها يا گونهن چه ساختار، قالبتلويزيو .1

o مستند 

o شو وگومحور ؤتاکگفت 

o  مجموعة تلويزيونی ؤسريال 

o فیلم سینمايی 

o كمدي و طنز 

o خبري 

o آموزشی 

o كودک و نوجوان 

o مسابقه 

o ورزشی 

o موسیقی 

 شود؟ها منتقل میچه مفاهيم و موضوعاتی به شيوة  مستقيم و غيرمستقيم در برنامه .9

 شود؟چه موضوعاتی از برنامه برداشت می •

 متن، زيرمتن و فرامتن برنامه چیست؟ •

 چه جزئیات فنی در تولید پیام رعايت شد، است؟ •

 از چه فنون ا،ناعی استفاد، كرد، است؟ •

 چه كسی توليدكننده و مالک پيام است؟ .1

 كند؟را پخش می چه كسی آن •

كتاب درسي   ۱۴۹تصوير صفحه 
۵۵۰۵۵۵كد  
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 چه كسی آن را ساخته است؟ •

 كند؟ؤمالی و      می چه كسی از آن حمايت •

 برد؟چه كس ديگري از ساخت و پخش آن سود می •

 هاي ديگر در آن چه نقش يا سيمی دارند؟رسانه •

 كنندگان از اين برنامه هستند؟چه كسانی جامعة هدف يا استفاده .3

براي چه نوع مخاطبی ؤبر حسب سن، جنسیت، تحصیالت، درآمد، شغل و      ساخته و  •

 است؟ريزي شد، برنامه

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

 كنند؟مخاطبان دربارة آن چگونه فکر می •

آيا اين پيام در هر فرهنگ، جامعه، زمان يا مكان ديگري، همين معانی آشكار و پنهان  .61

 را دارد؟

 دارد؟هايی وجود ها و ديدگا،امکان ادراک و برداشت چه ارزشاز اين برنامه،  •

 هايی ممکن است ايجاد كند؟چه حساسیت •

هاي متفاوت، چه تفاوتی ها و زمانهاي مختلف، مکانبرداشت از اين برنامه در فرهنگ •

 يابد؟می

 

توان و بايد در نظر داشت  اي ديگر، میها در مورد هر تولید رسانهفعّالیت باال را با اندكی تغییر در پرسش

افزارهاي كاربردي تلفن همرا،، كتاب، اي، نرمهاي ويدئويی/ رايانهاي، بازيهاي ماهوار،ههاي تلويزيونی شبکبرنامه

 هاي بیشترند هاي خوبی براي تمرينروزنامه و   ، نمونه

 سفاالت زير را به بحث بگذاريد 

هاي علمی معتبر، در تحريم چرا ما در استفاد، از منابع وبگا، •

اي در تحريم ،رار هاي ماهوار،هبوديم امّا در استفاد، از شبک

 داد، نشديم؟

اي پرشيمار  هياي مياهوار،  به نظر شما هدف از ايجياد شيبکه   •

 فارسی زبان چیست؟

و  1٥٩هايی دربيارة اسيتفاد، از تلويزييون در ايفحة     توایه

آموزان بخواهیيد در ايورتی كيه    را در كالس بخوانید  از دانش1٥1

   مايلند مواردي را به آنيا اضافه كنند

 

كتاب درسي   ۵۵۰تصوير صفحه   

۵۵۰۵۵۵كد  
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 عكس و مكث

هيا و  چالش درونی در استفاد، از رسانهعکس و مکث درس بر 

،درت فرد در استفاد، از دكمة ،رميز كنتيرل تلويزييون و مياهوار، در     

 ديدن و نديدن و انتخاب برنامه تمركز دارد 

 فعّاليت در خانه

آموزان خواسيته شيد، میيزان    در بخش فعّالیت در خانه از دانش

خود در طول هفته را در جدول زير بنويسيند  ثبيت   « ايرسانهمصرف»

 بر اساس د،یقه باشد  نتیجه را جلسة بعد به كالس بیاورند 

 

 

  

 كند محتواي اين جدول زمینه را براي شروع فصل بعد فراهم می

 رسانه                                           روزهاي پايش

ول 
ز ا
رو

وم 
 د
وز
ر

وم 
 س
وز
ر

رم 
ها
 چ
وز
ر

 

جم
پن
وز 
ر

شم 
 ش
وز
ر

تم 
هف
وز 
ر

 

 جمع 

         تلويزيون و ماهوار،

         رايانه ؤنابرخط/ آفالين 

         اينترنت ؤبا استفاد، از رايانه 

         افزارهاي ارتباطی آنتلفن همرا، و نرم

         هاي اجتماعیشبکه

         كتاب غیردرسی و غیر كم  آموزشی

         ها و مجالت نشريات ؤروزنامه

كنسول، تلفن همرا،،   هاي ويدئويی ؤبا استفاد، ازبازي

 رايانه و     
        

         جمع كل به دقيقه

         تبديل به ساعت

كتاب درسي   ۱۱۱تصوير صفحه 
۵۵۰۵۵۵كد  
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گرو،،  ربه اورت فردي و كار دآموز ارزشیابی دروس در اين فصل كیفی، و شامل بررسی عملکرد دانش

اي، رعاييت آداب و  هياي رسيانه  آموز از نظر میزان كاربرد استدالل در تحلیل پیيام بررسی كیفیت مشاركت دانش

 ها با استفاد، از بازبینه ؤچ  لیست  زير است وگو و وضوح كالم و احت مفروضههاي گفتميارت

 آموزانبازبينة ارزيابی عملكرد دانش

 
يرد

 ف

 آموزان                                                        دانش  نام ونام خانوادگی                                  

                                                                    عملكرد                                                                                                                                                                                  

ی
کان
اش
ی 
عل

ي 
در
حی
رز 
رام
ف

 

      

 

معیارهيييايی بيييراي ارزشيييیابی اعتبيييار تارنماهيييا/  1

 كند ؤحدا،ل سه معیار  ها ارائه میسايتوب

         

هياي  اي را از منظير مفلفيه  هاي رسانهمحتواي پیام 2

   كندمیسب  زندگی تحلیل 

         

گی خيود و  هيا و سيب  زنيد   منشأ برخيی از ارزش  ١

 كند چگونگی كسب آنيا را بررسی و تحلیل می

         

هاي خود از تفکر سیستمی براي تبیيین  در تحلیل ٤

ها در ايجاد الگوهاي فرهنگيی ؤكلیشية   نقش رسانه

 كند گرايی و      استفاد، میبدن، مد و مصرف

         

اي را با استفاد، از سفاالت پنجگانية  هاي رسانهپیام ٥

 كند  اي تحلیل و نقد میسواد رسانه

         

اي در تغییير سيب    هياي رسيانه  اخال،يی برخی بی ٨

 دهد میزندگی را تشخیص 
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يرد

 ف

 آموزان                                                        دانش  نام ونام خانوادگی                                  

                                                                    عملكرد                                                                                                                                                                                  

ی
کان
اش
ی 
عل

ي 
در
حی
رز 
رام
ف

 

      
 

هيا و نقيد آراء ديگيران    در تحلیل محتيواي رسيانه   ٤

 كند میرا رعايت  فکري انصاف استقالل و

         

نظيرات و   زبان احیح و د،یق براي ارائة افکيار، از   ٦

 كند میهاي خود استفاد، تصمیم

         

ديگيران  بيا   هاي جمعی را رعايت ووگوگفتآداب   ٨

 كند همفکري و براي رسیدن به توافق تالش می

         

و نظرات خود و ديگران را ارزييابی كيرد، و بيه    آرا  1٩

 كشد چالش می

         

          (21نمره )از 
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۵۵۰۵۵۵کتاب کد  ۵۵۳ر عنوانی صفحه تصوي   
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 تبيين منطق واحد يادگيري

هاي ،ديم از ابزارهياي مختليف اسيتفاد، كيرد، اسيت  نقاشيی روي       انسان براي ارتباط باديگران از زمان

هيا ماننيد دود، هميه    ها، الواح گلی، نوشتن روي پوست حیوانات تا استفاد، از عالييم و نماد ديوارها، سنگ نوشته

هياي ارتبياطی   ها رسانهنمايانگر میل انسان به ارتباط و رساندن پیام به ديگران است  بعد از اختراع چا( تا مدت

دادند  با ها وجه غالب ابزارهاي ارتباطی را تشکیل میهاي چاپی نظیر كتاب و روزنامهبويژ، در بعد جمعی، رسانه

هاي چاپی از بيین  يجیتال مانند راديو، تلويزيون، تلفن و نظاير آن انحصار رسانههاي الکترونیکی و دحضور رسانه

هاي چاپی و حتی تحرک بيدنی را در گيذران   هايی مانند تبلت و تلفن همرا، جاي رسانهرفته و استفاد، از رسانه

 او،ات فراغت گرفته است 

افتاد، است  از اين حیث كه بيا آسيان   اي ؤرژيم مصرف  اتفاق بعد ديگر تغییر، در محتواي مصرف رسانه

اي توسط افراد مختلف با كمترين مانع تولید و يا بازنشر شيد،  اي انبو، تولیدات رسانهشدن تولید و مصرف رسانه

كنند، در گزينش كمی و كیفی محتيوا متناسيب بيا    گیرد  آنچه كه ميم است نقش مصرفو در دسترس ،رار می

هيا و  ايم و اطراف ما را ،فسيه انند آن است كه ما درون ي  فروشگا، بزرگ ايستاد،عال،ه و نیاز خود است  اين م

هاي حاوي مواد غذايی فراگرفته است  در اين میان ميا نيه تيوان خرييد و حميل و نگييداري و نيه تيوان         يخچال

 اشته باشیم ترين آنيا معیارهايی دسازي و مصرف اين تولیدات را داريم، لذا بايد براي گزينش مناسبآماد،

 

 آموزان پس از گذراندن اين واحد يادگيري )پيامدهاي يادگيري(:انتظارات از دانش

   كننداي را تحلیل و درک هاي رسانهمحتواي پیام •

 كنند  هاي خود از تفکر سیستمی استفاد، در تحلیل •

 تر گزينش كنند اي را آگاهانههاي رسانهپیام •

 كنند ها، ااول و ،واعدي براي خود وضع انهبراي مديريت مصرف بيینه از رس •

 كند  ريزيبرنامهها براي مديريت مصرف بيینه از رسانه  •

 دهند اي را تشخیص هاي رسانهاخال،یبی •

 .كننداي را رعايت اي، برخی معیارهاي اخالق رسانهدر نشر و بازنشر پیام و مصرف تولیدات رسانه •

 كنند را رعايت فکري انصاف استقالل و  قد آراء ديگرانها و ندر تحلیل محتواي رسانه •

 كنند هاي خود استفاد، زبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیماز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •
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 كرد، و به چالش بکشند و نظرات خود و ديگران را ارزيابی آرا   •

 

  :كليدي كه واحد يادگيري حول آن سازماندهی شده است ةايد

 
اي و كاربرد آنيا آشنا شدند  در فصل آخير  آموزان با سفاالت پنجگانة سواد رسانهدر فصول گذشته دانش

ال كيه بيا   اي به عنوان ايدة كلیدي مطرح شد، است  در وا،ع سفال اساسی اين اسيت كيه حي   رژيم مصرف رسانه

اي يا مديريت مصرف ايم چه بايد كرد؟ رژيم مصرف رسانهها و نحوة ارزيابی محتواي آنيا آشنا شد،سازوكار رسانه

 اي پاسخ اين سفال است  لذا محتواي اين فصل حول اين ايد، انتخاب و سازماندهی شد، است رسانه

 هاي اساسیچگونگی طرح پرسش

 

بینيی شيد، در كتياب ماننيد  فعّالیيت      وع درس با استفاد، از راهکارهاي پيیش آموزان در موضدرگیر شدن دانش

و ارائه مستقیم « عکس و مکث»آموزان دربارة وگوي كالسی دربارة نتايج آن، دريافت نظر و ايد، دانشگروهی، گفت

 گیرد  موضوع و محتوا اورت می

اي خود طی ي  هفته و مقايسية آن  آموزان دربارة میزان و چگونگی مصرف رسانهدرس با گزارش دانش

ها طی ي  فعّالیيت گروهيی   آموزان و میانگین استفاد، از هر ي  از رسانهاي ساير دانشبا میزان و نوع مصرف رسانه

ترين، كاربردي بودن و ارزشمندي اخبار ترين و غیرجذابهاي گروهی بعد، به انتخاب جذابشود  درفعّالیتشروع می

اي، اال اسيتفادة محيدود و مشيروط    مفاهیم اخبار و اطالعات زرد، سرريز اطالعات، اعتیاد رسانهپردازند  سپس می

دهند  ساختار كار گروهی وگو ،رار میاي را مورد گفتها و باورها ، و اخالق رسانهؤزمان، مکان، هزينه، ،وانین، ارزش

وگوي كالسی و تفکر دربارة معیارهاي انتخاب، گفت ها و بحث وهاي مشترک، بیان ايد،و تعامل و توافق بر روي ايد،

سيازي مبيانی نظرييات    آموزان در بیان تجربیات، ساخت ايدة جديد و غنيی مسیر مناسب را براي درگیر كردن دانش

 سازد افزايی گروهی فراهم میخود از طريق هم
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. 

 اعتدو سزمان: 

 ايمصرف رسانهموضور: 

 انتظارات عملكردي:

 كنند  هاي خود از تفکر سیستمی استفاد، در تحلیل •

 اي را آگاهانه گزينش كنند هاي رسانهكنند پیامسعی  •

 كند  ريزيبرنامهها براي مديريت مصرف بيینه از رسانه •

 كنند را رعايت کري فانصاف استقالل و  ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه •

 كنند هاي خود استفاد، زبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیماز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

 و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشند آرا   •

 

 : كتاب درسی، چند مجله و نشريه داخلی ايلمواد و وس

 فرايند اجرا:

خيود را طيی   « ايمصرف رسيانه »آموزان خواسته شد، بود براي فعّالیت در خانه میزان در درس ،بل از دانش

آميوزان بخواهیيد   كتاب درسی ثبت و به كالس گزارش دهند  ابتدا از دانش 1٥2ي  هفته مطابق جدول افحه 

اي خود را با ديگر اعضاي گرو، مقايسه كنند و بيه  همیزان مصرف رسان

 سواالت زير پاسخ دهند:

اي اعضياي گيرو، وجيود    چه تفاوت و شباهتی بین مصرف رسيانه  •

 دارد؟

 بیشترين و كمترين میزان استفاد، متعلق به كدام رسانه است؟ •

 جمع كل ستون آخر براي هر نفر چند ساعت و د،یقه است؟ •

اعضاي گرو، در ي  هفته چند ساعت و اي میانگین مصرف رسانه •

 د،یقه است؟

آميوزان  نتیجة بررسی هير گيرو، را روي تيابلو بنويسيید  از دانيش     

كتاب درسي   ۵۵۴تصوير صفحه 
۵۵۰۵۵۵كد  
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 بخواهید آنيا را با هم مقايسه كنند و به دو سفال زير پاسخ دهند:

در مجموع بیشترين و كمترين میزان اسيتفاد، متعليق بيه كيدام      •

 رسانه است؟

در ي  هفته چند ساعت و د،یقه اي كالس میانگین مصرف رسانه •

 است؟

وگيو  هيا گفيت  ترين رسيانه راجع به هدف خود از كاربرد پرمصرف •

 كنند  هدف آنيا با كدام موارد زير همخوانی دارد؟

o دريافت و انتشار خبر و اطّالعات 

o تفريح و سرگرمی 

o دريافت و ارائة راهنمايی 

o آموزش و انتقال فرهنگ 

 كند  ها را بیان میهاين چيار مورد چيار كاركرد رسان

از دانش آموزان بخواهید مطالب مربوط به رژيم مصرف را مطالعه كنند و دربارة ايد، استفاد، مشيروط و  

 1٥٤وگيو كننيد  در سيتون راسيت جيدول ايفحه       هيا گفيت  هاي استفاد، از رسيانه ها و اولويتمحدود از رسانه

گيذاري كننيد  در سيتون سيمت     ها را اولويت، از رسانههاي خود در ارف زمان را فيرست كنند و استفاداولويت

ها ؤنظیر هزينه، زمان و      بايد در نظر بگیرند را فيرست كنند  اين هايی كه در استفاد، از رسانهچ  محدوديت

 باشد  به عنوان مثال:ها و باورها میها شامل زمان، مکان، هزينه، ،وانین، ارزشمحدوديت

 ها، هواپیما، و     نبايد از تلفن همرا، روشن استفاد، كرد ن محدوديت مکان: در با

 محدوديت زمان: هنگام غذا خوردن با خانواد،، زمان استراحت، و    

 ايمحدوديت هزينه: در نظر گرفتن هزينة ماهانه براي مصرف رسانه

 محدوديت ،انونی: عدم استفاد، از تلفن همرا، هنگام رانندگی، نشر اكاذيب و    

كتاب درسي   ۵۵۵تصوير صفحه 
۵۵۰۵۵۵كد  
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     ها و باورها: پرهیز از نشر و بازنشر مطالب و تصاوير مغاير با هنجار جامعه ومحدوديت ارزش

ها و آموزان  به تأمل در گزينش اخبار و عناوين در رسانهبا هدف ترغیب دانش 1٥٦فعّالیت گروهی افحه 

هيا را دو  بايست اخبار رسانهیت میآموزان در اين فعّالدرک مفيوم اخبار و اطالعات زرد طراحی شد، است  دانش

آميوزان جييت   بار بررسی كنند؛ بار اول با معیار جذابیت و بار دوم با معیيار ارزشيمندي  در ايين فعّالیيت دانيش     

آموزي بيه دانيش آميوز ديگير     هاي متفاوت زير روبرو می شوند كه ممکن است از دانشگزينش اخبار با مو،عیت

 متفاوت باشد:

 م و ارزشمند استخبر هم جذاب و ه •

 خبر جذاب است ولی ازشمند نیست  •

 خبر نه جذاب است و نه ارزشمند است  •

 خبر كمی جذاب و كمی ارزشمند است  •

•        

 

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۵۵۷و  ۵۵۶تصوير صفحه   
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وگو دربارة دو معیار جذابیت و ارزشمند بودن اگر گفت

و يا ارزشمند نبودن به خوبی انچام گرفته باشد، توافق بير روي  

ات زرد بيتر اورت ميی گیيرد    مفيوم و مصاديق اخبار و اطالع

 بندي يکبار اين مفيوم را بیان كنید شما نیز براي جمع

 عكس و مكث

روييه از  عکس و مکث درس يکی از معايب استفاد، بی

 سازد هاي نوين، يعنی تنيايی افراد را مطرح میفناوري

 فعّاليت در خانه

چنيد نشيريه   آميوزان بخواهیيد   در فعّالیت در خانه از دانش

مجله و      را بررسی كنند  تیترها و اخبار زرد آن را مشخّص، ؤ

 نتايج كار خود را جلسة بعد به كالس ارائه كنند 

 هاي معلم:دانستنی

 چیست؟ زرد نگاريروزنامه

 

 يياد  Yellow Journalism عنيوان  تحيت  آن از غيرب  در كيه  اسيت  عبارتی زرد نگاري روزنامه ااطالح

 گفيت  بتيوان  شيايد   شيد  آغياز  1٦٨٩ دهيه  در نیوييورک  شيير  نشيريات  بيا  نشرياتی، چنین تولد كنند  روندمی

 كيرد،  رييزي پاييه  آن محتيواي  نيه  و مخاطيب  جيذب  نظير  از را زرد نگاريروزنامه بنیان كه اينشريه تريناالی

 ،یمت با بود اينشريه سان نیويورک  شد متولد 1٦٦١ سال در نشريه بود  اين (New York Sun) سان نیويورک

 از ايدور، بنیانگيذار  سيان  نیوييورک  ديگر سوي از  شد آن زياد فروش سبب بودنش ارزان وا،ع در و «پنی ي »

  .شودمی گفته (penny press) پنی ي  نشريات آنيا به غرب در كه است نشريات

 تیترهياي  پنيی  يي   نشيريات   شدند وارد میدان به زرد نگاريروزنامه مانند تقريباً هم پنی ي  نشريات

 كردنيد ميی  فکير  مقطع آن در شايد كه شدمی استفاد، دلیل اين به درشت تیترهاي اين و داشتند درشتی بسیار

 رهگذران تا كردندمی نصب شير ديوارهاي روي را آنيا بنابراين است، زياد نشريات خريد براي هم پنی ي  حتی

 روز موضيوع  از بتوانند آن سرنشینان گذشت،می خیابان از دلیجانی اگر حتی يا و بخوانند راحت را بتوانندتیترها

 .شوند مطلع

 در اميا   كردندمی تولید مردم براي را خبر كه بودند مردمی كامالً هايیروزنامه وا،ع در پنی ي  نشريات

 برخ تولید سمت به مردم براي خبر تولید از نگاريروزنامه و آيدمی وجود به پديد، اين در چرخشی نوزدهم ،رن

 شود می كشاند، بازار براي

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۱۶۰تصوير صفحه   
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 :سان نشريه از بعد دوران ▪

 Joseph) 1٨٨1-1٦٤٤ؤ پيييولیترز ژوزف 1٦٨٨ سيييال در

Pulitzer  نام به كردمی منتشر را اينشريه New York World  بيا  كيه 

 را تیتيراژش  و برد، باال را مخاطبانش تعداد تا كردمی تالش ايشیو، هر

 .زدمی را اول حرف سکس و خشونت بزارهاا اين در طبعاً و دهد افزايش

 William) 1٨٥1-1٦٨١ؤ هرسيت  رانيدولف  ويلیيام  دوران هميین  در

Randolph Hearst نیوييورک  نيام  بيه  كيرد ميی  منتشر را اينشريه هم 

 نشريه با نشريه اين.  (New York Morning Journal) ژورنال مورنینگ

 .شد آغاز تیتراژ سر بر نشريه دو اين جنگ و پرداخت ر،ابت به پولیترز

 زرد؟ نگاريروزنامه چرا اما ▪

 شخصيیت  يي   خودش نشريه در پولیترز ابتدا كه اين دلیل به

 نشيريه  در شخصيیت  اين ظيور از پس  گفتندمی  زرد بچه) Yellow Kid ااطالحاً آن به كه كرد خلق كارتونی

 ترتیيب  اين به وا،ع در و داد را مشابه تشخصی ي  سفارش كاريکاتوريست ي  به بالفااله هم هرست پولیترز،

 شد  جنجالی نگاريروزنامه نماد و سپس روزنامه دو اين درگیري مظير و متولد زرد بچه پديد، كه بود

 آرامآرام و شيد  مبيارز،  اين ابزار درشت تیترهاي و بزرگ هايعکس و رنگی هايضمیمه و شد آغاز ر،ابت سپس

Yellow Kid يافت شيرت  زرد نگاريروزنامه به كه شد نگاريمهروزنا نوع ي  سمبل. 

 

 

 آنالين همشيري:  منبع
http://vista.ir/article/98977 
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 دو ساعتزمان: 

 اياعتیاد رسانهموضور: 

 انتظارات عملكردي:

 ش كنند تر گزيناي را آگاهانههاي رسانهكنند پیامسعی  •

 كنند ها، ااول و ،واعدي براي خود وضع براي مديريت مصرف بيینه از رسانه •

 د نكن ريزيبرنامهها براي مديريت مصرف بيینه از رسانه  •

 كنند را رعايت فکري انصاف استقالل و  ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه •

 كنند هاي خود استفاد، رات و تصمیمزبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظاز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

 و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشند آرا   •

 

 ،«اياعتیاد رسانه»هاي كتاب درسی، فیلم مواد و وسايل:

 فرايند اجرا:

را مطالعه، تحلیل و دربارة  1٨1آموزان بخواهید متن افحه دانشاز 

 وگو كنند:هاي زير گفتپرسش

 می تداعی  شما  ذهن   در  را هايی  مثال چه «  اطّالعات سرريز »  مفيوم •
 كند؟

 سازد؟ می رو  به رو مشکالتی  چه  با  را   ما اطّالعات  سرريز  •
 چیست؟ «  اطّالعات سرريز » سونامی در   ما  منفی  يا مثبت  نقش  •
 دارد؟ هايی ويژگی چه «  اي رسانه معتاد»شما  نظر  به •
 ... و  سن، جنسیت  آيا  است؟ بیشتر   ها رسانه كدام   به اعتیاد  امروز،  •

 اثرگذار است؟ اي  رسانه اعتیاد  در  
 كند؟می فراهم   را اي  رسانه اعتیاد  براي   زمینه چه چیزهايی  •
 كرد؟ ترک   را آن  يا   مقابله  اي رسانه اعتیاد   با  توان می  چگونه •
  دارد؟ وجود   اي رابطه «اي رسانه اعتیاد»و  « اطّالعات  سرريز»بین   شما نظر  به •

كتاب درسي   ۱۶۱صوير صفحه ت
۵۵۰۵۵۵كد  
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 بیيان  انيد،  داد، كه براي پاسخی را خود از دانش آموزان بخواهید دلیل
 .كنند

ی را فراهم هاي نوين ارتباطی شرايطفناوريتوجه داشته باشید 

هياي  اند كه افراد در كمترين زمان، با كمتيرين هزينيه پیيام   ساخته

دهند؛ سرعت رشد عليم  تولیدي خود را به اورت جيانی انتشار می

همرا، با سيولت دسترسی به آن نیز افزايش يافته است  اين امر ميا  

 «سرريز اطّالعيات »اي به نام را با حجم عظیمی از اطالعات و پديد،

اي و،تی در اينترنت دربارة واژ،ساخته است  به عنوان مثال،  مواجه

هيا نشيانی پيیش روي ميا ،يرار      كنیم گاهی میلیيون وجو میجست

ربطی دربارة موضوع به ميا  گیرد كه هر ي  اطالعات باربط و بیمی

هايی كيه روزانيه از طرييق    كند همچنین انواع و ا،سام پیامارائه می

اي از سيرريز  كنيیم نمونيه  مانند تلگرام، اينستاگرام، يا در افحات وب، و     دريافت ميی  افزارهاي تلفن همرا،نرم

 اطالعات است 

هاي جيدول بيا هيدف    اي طراحی شد، است  گزار،رسانه با هدف ارزيابی وضعیت مصرف 1٨١جدول افحة 

بايسيت بيا اسيتفاد، از    زان ميی آميو انيد  دانيش  اي انتخاب شيد، هاي اعتیاد رسانهآموزان از نشانهسازي دانشآگا،

اي، راهنماي مندرج در متن كتاب، جدول مربوطه را تکمیل و پس از ارزيابی جايگا، خود در رژيم مصرف رسيانه 

 گیري كنند اي خود تصمیمدربارة ادامه يا بيبود وضعیت مصرف رسانه

ار اسيت و ،ضياوت دربيارة    البته توجه داشته باشید شرايط دسترسی و مخاطب بر میزان زمان مصرف اثرگيذ 

اي و اي به اين آسانی هم نیست  منظور از ارائه اين جدول آشنايی با برخی نشانگرهاي اعتیاد رسيانه اعتیاد رسانه

 هوشیاري نسبت به آن است  

هياي  اي، تلفن هميرا،، اينترنيت و شيبکه   هايی از اعتیاد به بازي رايانهنمونه 1٨٤هاي منتخب افحة در پیام

 عی ارائه شد، است اجتما

كتاب درسي   ۲۶۲تصوير صفحه 
۵۵۰۵۵۵كد  

۲۶۲ص   

 

 

 

 

 

 

كتاب درسي   ۱۶۴تصوير صفحه 
۵۶۵-۱۶۴ص ۵۵۰۵۵۵كد  
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 عكس و مكث

دهد  البته برخيی افيراد هيم هسيتند كيه      اي را نشان میهم موضوع اعتیاد رسانه 1٨٥عکس و مکث افحة 

اي ندارند اما براي استفاد، از سيم دانلود رايگان از خواب خود گذشته و ساعات خيواب و اسيتراحت   اعتیاد رسانه

وگو كرد، سالمت جسمی نیيز يکيی از اايول و    كنند  در اين بار، نیز بايد گفتمی خود را ارف دانلود فیلم و    

 ،واعدي است كه در رژيم مصرف بايد مورد توجه ،رار گیرد  

 فعّاليت در خانه

اي و طراحيی ضيوابط و   راهکار پیشنيادي براي مديريت رژيم رسيانه  1٨٥در جدول فعالیت در خانه افحه 

آموزان دربارة پنج عاميل  ها مطرح شد، است  در اين جدول هر ي  از دانش، از رسانه،واعد مناسب براي استفاد

كننيد  ايين   گیري و ااول و ،واعدي براي خود وضيع ميی  ها و باورها تصمیمهزينه، زمان، مکان، ،وانین، و ارزش

 نیز مورد پرسش ،رار گرفته بود  1٥٤ها در افحة عوامل به عنوان محدوديت

اي كه بايد در ي  دور، زمانی ؤمثال ي  ميا،  بيراي اسيتفاد، از رسيانه پرداخيت      ر هزينههزينه: حداكث •

 كنند 

زمان: حداكثر زمانی را كه بايد در ي  دور، زمانی ؤمثال ي  ميا،  بيراي اسيتفاد، از رسيانه اختصياص       •

 بدهند و ساعاتی از شبانه روز كه از رسانه استفاد، خواهند كرد 

۵۵۰۵۵۵كتاب درسي  كد ۱۶۴و  ۱۶۳تصوير ص   

 

 

 

 

 

 

كتاب درسي   ۵۶۵تصوير صفحه 
۵۶۵-۱۶۴ص ۵۵۰۵۵۵كد  

 

 

 

 

 

 



 نسخه قبل از ويرايش و چاپ

 

21٥ 

 

كار با رسانه مناسب است را انتخاب كنند  ؤمثال مدرسه ،كافی نيت، خانيه، اتياق    مکان: اماكنی كه براي  •

 شخصی، و     

بايسيت رعاييت كنيد  بيه عنيوان مثيال عيدم ارتکياب جيرائم          ،وانین: ،وانینی كه هنگام كار با رسانه می •

 نندگی و     اينترنتی، خاموش كردن گوشی موبايل در هواپیما، عدم استفاد، از تلفن همرا، در هنگام را

ها و باورهايی كيه بيراي جامعيه و بقياي خيانواد، الزم و ضيروري اسيت         ها و باورها: رعايت ارزشارزش •

نگار، كنيار گذاشيتن رسيانه    هاي هرز،مالحظه احترام ديگران در استفاد، از رسانه، عدم مراجعه به وبگا،

هنگيام غيذا خيوردن و ايحبت بيا       تري در میان است، استفاد، نکيردن از رسيانه  هنگامی كه كار واجب

 ديگران، و      



 نسخه قبل از ويرايش و چاپ

 

21٨ 

 

 دو ساعتزمان: 

 اياخالق رسانهموضور: 

 انتظارات عملكردي:

 كنند ها، ااول و ،واعدي براي خود وضع براي مديريت مصرف بيینه از رسانه •

 دهند اي را تشخیص هاي رسانهاخال،یبی  •

 .كننداي را رعايت اي، برخی معیارهاي اخالق رسانهمصرف تولیدات رسانهدر نشر و بازنشر پیام و   •

 كنند را رعايت فکري انصاف استقالل و  ها و نقد آراء ديگراندر تحلیل محتواي رسانه •

 كنند هاي خود استفاد، زبان احیح و د،یق براي ارائة افکار، نظرات و تصمیماز   •

 كنند هاي جمعی را رعايت وگوگفتآداب   •

 كنند ديگران همفکري و براي رسیدن به توافق تالش با   •

 و نظرات خود و ديگران را ارزيابی كرد، و به چالش بکشند آرا   •

ها، تصاوير، اخبار، متون و     ،ابل نمايش در كيالس كيه در آنييا    اي از فیلمكتاب درسی ، نمونه مواد و وسايل:

 برخی ااول اخال،ی رعايت نشد، است 

 ايند اجرا:فر

را مطالعه و در اورتی كه ايد، يا نظري دارند آن را بیان  1٨٨آموزان بخواهید متن افحه ابتدا از دانش

كند كه روي سخن با آيد ابتدا اين معنا به ذهن خطور میاي سخن به میان میو،تی از اخالق رسانهكنند  اغلب، 

 يهيا رسانهاز جمله  جديد ارتباطی يهاو فرات هاييش فنّاوربا پیدا هاي جمعی است  امّا امروز،ااحبان رسانه

اي كه مخاطبان سابق اكنيون خيود   به گونه؛ است از حیات خود شد، ياتاز، ةوارد مرحلاي اخالق رسانه، تعاملی

هاي جمعيی در  تولیدكنند، و نشردهندة پیام و مانند ااحبان رسانه

اي مواجيه  سيانه تيري بيا موضيوع رعاييت اخيالق ر     هاي وسیعحوز،

 هستند 

درسي  كتاب  ۱۶۶تصوير صفحه 
ص ۵۵۰۵۵۵كد  
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اي امري درونی اخالق رسانهروي اين نکته تأكید كنید كه 

 ةبدين مفييوم اسيت كيه مجموعي     ،ست  درونیا هاو مرتبط با ارزش

رعاييت   ايفرسيتندة پیيام رسيانه   بايد توسط  ی،واعد و ااول اخال،

 فردي باشد يا جمعی  اعم از اينکه رسانه  شود

ن بيه ايورت فيردي جيدول     آميوزا سپس هر ي  از دانيش 

آموزان كالس را تکمیل و برداشت خود را با ديگر دانش 1٨٤افحه 

در میان بگذارند  در اورت وجود تفاوت بین نظيرات دالييل وجيود    

هياي  آن تفاوت را به بحث بگذاريد  شايد تصور شود كه ايين گيزار،  

هياي جمعيی باييد رعاييت كننيد  اميا و،تيی        اخال،ی را فقط رسيانه 

هيا و  موزان جدول را با تأمل كامل كنند و هير يي  از گيزار،   آدانش

پیامدهاي عدم رعايت آن در كالس مورد بررسی ،يرار گیيرد مشيخص    

هاي اجتماعی، اينترنيت و  شود افراد نیز، در تعامالت خود در شبکهمی

هياي جمعيی نیيز    اي هسيتند، رسيانه      ملزم به رعايت اخيالق رسيانه  

 همینطور 

اي اگير  رسانه، اخالق رسيانه  ةنظران حوزااحب به اعتقاد اكثر

ا به سيبب ريشيه   شمول است، امّچه تابع ااول و ،واعدي كلی و جيان

تواند از جامعه و فرهنگيی  هاي جامعه، میمجموعه ارزش درآن  داشتن

ر باشد  از اين رو تدوين ااول به جامعه و فرهنگ ديگر متفاوت و متغیّ

هياي  رهنگ و جامعه، تعياريف و محيدود،  اي در هر فكلی اخالق رسانه

  خاص خود را دارد

آموزان بخواهید با توجه به بعضی از موارد نامبرد، شد، در حيوزة اخيالق ماننيد تيميت،     سپس از دانش

اي نام ببرند  دربيارة مصياديق   درو ، سرگرمی بیيود،، غیبت، توهین، نگا، حرام، مصاديق  آنيا را در فضاي رسانه

 وگو كنند اي گفتو نيی از منکر در فضاي رسانه امر به معروف

براي معاشرت در فضاي مجازي كدام آداب و ،وانین اخال،ی و اجتماعی را باييد   »روي سفال آخر يعنی 

تمركز كنید  در درس گفته شد كه اين فضا زندگی دوم آنيا است  حتی برخی افراد كه در ارتباط « رعايت كرد؟

اي ديگر عمل توانند در آن فضا به گونهكنند چون فضا مجازي است میي دارند تصور میارودررو رفتار پسنديد،

 هاي زير توجه كنید:كنند؛ پس ،واعد آن را بايد د،یق بررسی كرد  به مثال

 كنمزحريم خصوصي خودم را رعايت مي •

كتاب درسي   ۱۶۸تصوير صفحه 
۵۵۰۵۵۵كد  

 

 

 

 

 

 

كتاب درسي   ۱۶۷تصوير صفحه 
ص ۵۵۰۵۵۵كد  
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 كنمزام را رعايت ميحريم خصوصي خودم و خانواده •

 گذارمزشناسم( در ميان ن يخوب ن ي رازهام رو با دوسوان مجازي )كه •

 گذارمزام را روي پرورايلم ن يهاي خصوصي خودم و خانوادهعيس •

 و ززز •

السالم  در باب مسئولیت آموزان با پاسخگويی به دو سفال زير دربارة مفيوم حديث امام علی ؤعلیهدانش  

 و كنند  وگهاي جدول، گفتافراد در برابر كالم خويش، بررسی مجدد گزار،

 شود؟را شامل می 1٨٤هاي اخال،ی جدول افحة ي  از گزار،اين حديث كدام •

 كند؟اي چه مسئولیتی براي ما ايجاد میالسالم  در فضاي رسانهرعايت كالم امام علی ؤعلیه •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اينکه ديگران  شوند يااز آنجا كه اغلب افراد از روي ناآگاهی در فضاي مجازي مرتکب اعمال مجرمانه می

عناوين كلی محتيواي مجرمانيه و مصياديقی از     1٤٩شوند، در افحة در مورد آنيا مرتکب اعمال مجرمانه می

 1٤1آورد، شد، است  در ايفحة  « بیشتر بدانید»آنيا تحت عنوان 

 نیز چگونگی گزارش جرم به پلیس فتا نمايش داد، شد، است 

 

 عكس و مكث

هييا و بعضييی از رسييانه بييه كيياركرد 1٤1عکييس و مکييث اييفحه 

آموزان بخواهید با د،يت در  اي اختصاص دارد  از دانشاخال،ی رسانهبی

 اي بازگو كنند تصوير پیام آن را از حیث اخالق رسانه

 

كتاب درسي ۱۷۰و  ۱۶۹تصوير صفحه   

۵۵۰۵۵۵كد  

 

 

 

 

 

 

كتاب درسي   ۱۷۱تصوير صفحه   

۵۵۰۵۵۵كد  

۱۷۱ص   
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 فعّاليت در خانه

آموزان خواسته شيد، اسيت   در بخش فعّالیت در خانه از دانش

ت استفاد، از آنييا  هايی را كه بيتر است پدر و مادرشان هم مياربرنامه

هيا  هيايی را بيه آميوزش ايين برناميه     را بیاموزند، فيرست كنند و زميان 

 اختصاص دهند 

اين فعّالیت به اين دلیل انتخاب شد، است كه احتماالً بسیاري 

هاي اطالعاتی و ارتباطی آموزان چه به لحاظ استفاد، از فناورياز دانش

تواننيد  ود توانمندترنيد و ميی  اي از اولیاي خو چه به لحاظ سواد رسانه

 ها را با اين روش كم كنند تاحدودي فاالة نسلی و سوء تفاهم

 ايهاي رسانهلطيفه

 اي پرداخته است  اي نیز متأثر از موضوع اين فصل به مصرف رسانههاي رسانهلطیفه 

 

كتاب درسي   ۲۷۲تصوير صفحه   

۵۵۰۵۵۵كد  
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جليدي، تييران: مفسسيه فرهنيگ و هنير       اي: مجموعيه دوازد، یدرضا  رمضانی، اسماعیل  سواد رسانهحماليی، آيت -1

  1١٨١هدايت میزان، انتشارات فيم، 

اي و ررهنگ معاصر، ترج ه حسي  سرررازز تههران: انوشهارات   اي: يادگيري سواد رسانهباكينگهام، ديوي.ز آموزش رسانه -2

 ز2930امام صادق )ع(، 

    1١٦٤شگا، عالمه طباطبايی،چا( ششم، نگاري نوين  تيران: انتشارات دانبديعی، نعیم  ،ندي، حسین  روزنامه -١

ي، راهنمياي عمليی دانشيجويان     ارسيانه برانستون، گیل  استافورد، روي  ترجمه: امیرعبدالرضا سيپنجی، مطالعيات    -٤

  1١٨2تيران: انتشارات دانشگا، امام اادقؤع ، 

ي  ،يم:  ارسانهمعی با رويکرد سواد ي جاهرسانهپاتر، جیمز  ترجمه: امیر يزديان، منا نادعلی و پیام آزادي، بازشناسی  -٥

  1١٨1ي اسالمی، هاپژوهشی ايران، مركز اسالمیماي جميوري اداوس

ي رهیيافتی شيناختی،   ارسيانه فر، شيناز هاشمی  نظريه سواد : ناار اسدي، محمد سلطانیترجمهپاتر، دبلیو جیمز   -٨

  1١٨1تيران: انتشارات سیماي شرق، 

مه: بيار، نصیري، آمنه بختیياري  سيواد بيراي ،يرن بیسيت ويکيم، تييران: انتشيارات         تومن، الیزابت  جولز، تزا  ترج -٤

  1١٨١بادبادک، 

  1١٨٩جاوت، گارث  اُدانل، ويکتوريا  ترجمه: حسین افخمی  تبلیغات و ا،ناع  تيران: انتشارات همشيري،  -٦

شيارات دانشيگا، اميام    ي، تييران: انت ارسيانه نيضيت سيواد    #هشيتگ   1٥٩حسینی، سید بشیر  حق پنا،، حسین   -٨

  1١٨1اادقؤع ، 

هاي جمعی ايران، انگليیس، آمريکيا، تييران: نشير رواق انديشيه،      حسینی، سید بشیر  حقوق مخاطب در برابر رسانه -1٩

  1١٨٥چا( چيارم، 

  1١٦٤هاي فکري  آكادمی تفکر، آبان خسروانی، ميدي  فضیلت -11

–زير نظر ناار باهنر  شيناخت ارتباطيات جمعيی ؤمبيانی       اي  ترجمه: سیروس مرادي، دفلور، ملوين  دنیس، اورت -12
  1١٦٤یماي جميوري اسالمی ايران، چا( دوم، اداوسها   تيران: انتشارات دانشکد، يهنظر -تاريخچه

نقياط عطيف در   دفلور، ملوين  الوئريی، شرون  ترجميه: محميد گيذرآبادي، مقدميه و ويراسيتاري غالمرضيا آذري         -1١

  1١٨٩، دانژ،نشر  تيران:ی  ارتباط جمع يهاپژوهش

    1١٨٩ نشر سا،ی،: تيران  ديجیتال هايفرهنگ ،مرضیه وحدانیترجمة   بی رويستون، مارتین ريبر،گلن  -1٤

  1١٦2، محمد، هاشمی، شيناز  پوشش خبري  تيران: انتشارات سیماي شرق، فریسلطان -1٥

سنگه، پیتر  پنجمین فرمان: خلق سازمان يادگیرند،، ترجمة حاف  كميال هيدايت و محميد روشين، تييران: نشير         -1٨

  1١٨٥سازمان مديريت انعتی، 

http://bookroom.ir/people/15163/%D9%85%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
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یماي اداوسي ي، ،يم:  ارسيانه ر يزديان  رويکردهايی به سيواد  سیلوربالت، آرت  فري، جین  فینان، باربارا  ترجمه: امی -1٤

  1١٨١ي اسالمی، هامركز پژوهشجميوري اسالمی ايران، 

، هيا رسيانه  ييزي ردفتر مطالعات و برناميه ، تيران: و سنجش يادگیري یو،بر ش يدرآمد يسواد رسانه اطلوعی، علی   -1٦

1١٨1  

  1١٦٩ شادگان،: تيران اول، د،فیروزمن ادبی،كاظم ااطالحات فرهنگ  اي  جی كادن، -23

  1١٨٥كشمور، الیس  فرهنگ شيرت، ترجمة احسان شا، ،اسمی  تيران: پژوهشگا، فرهنگ، هنر و ارتباطات،  -10

 ز2953كويري، مسعودز عصر بازيز تهران: دريچه نو، -12

  1١٦٦ايران، ، تيران: شركت انتشارات فنی هارسانهگرو، نويسندگان، ترجمه: الدن مقیمی اسکويی، نوجوانان و  -22

  1١٨١محمدي فربد، محمد  سواد رسانه  تيران: نشر سوچا،  -2١

شناسيی، تييران: وزارت فرهنيگ و ارشياد اسيالمی، دفتير       كوايل، دنیس  ترجمه: مييدي منتظر،يائم  مخاطيب   م  -2٤

  1١٦٤ها، چا( چيارم، مطالعات و توسعة رسانه

ي، چيا(  همشيير ي، تييران: انتشيارات   انتقياد  ييدگا، دو  يجرا هاييشهرسانه اند هاييهنظرزاد،، سید محمد  يميد -2٥

  1١٨2سوم، 

هياي  اي و رسيانه میربيرسی، سیدمحسن  افراسیابی، محمداادق  با مقدمة امیدعلی مسعودي  خانواد،، سواد رسانه -2٨

  1١٨2ديجیتال، تيران: انتشارات خبرگزاري فارس، 

  1١٦٥ سخن،: تيران اول، داستان، عناار  جمال میرااد،ی، -2٤

زاد،، تييران: مركيز   هيا، متيرجم: سيید محميد مييدي     بی، رابین ال و ماري بث اولیور  فراينيدها و تيأثیرات رسيانه   نا -2٦

  1١٨١تحقیقات ادا و سیما،

 ها و نشرياتگزارش

 دانشهجويان  مهوردي  مطالعهه : انوشهادي  ايرسهانه  سهواد  سهطحي  پهنج  الگهوي  كاربست و سنجاز حام. حي.ري،اجيح -2٨

 44 -90 كك، 21 يهاپي ، شه اره پ 1، شه اره  1دوره  -ينسخه رارس -رسانه يجهان مجلهز ازازج ي ايس و ص.ا دانشي.ه

 ز2930ز پاييز

 ز  2930ز ارتباطات راه وبالگ، ق.رت ساخوار در هارسانه جايگاه و ق.رت ساعي، منصورز چيسوي -90

 Conceptual Relationship of Information Literacy and Media بيا عنيوان   يونسيکو  2٩1٥ یسيند مطالعيات   -١1

Literacy in Knowledge Societies 

  Media and Information Literacy Policy & Strategy Guidelinesبا عنوان  يونسکو 2٩1١ یسند مطالعات -١2

  1١٨٤  ارديبيشت 1٨-12، اص ٦، شمار، ١١غفاري، حسین  پاتوق مجازي  فصلنامه رشد معلم  دور،  -١١



 نسخه قبل از ويرايش و چاپ

 

222 

 

 سيالة  1٦تيا   1٥ اي بيا سيب  زنيدگی ؤميورد مطالعيه : نوجوانيان      سی رابطه سواد رسانهسیدغالمرضا  برر، فلسفی -١٤

كارشناسی ارشد  دانشکد، علوم انسانی دانشگا، آزاد اسالمی واحيد تييران    ةپايان نام  دبیرستانی منطقه شش تيران

  1١٨١شرق، 

رسيانی ميديريت ارتباطيات/    و اطيالع  محسنیان راد، ميدي  اگر فرزند دبیرستانی داشتم، ماهنامة تحلیلی، آموزشيی  -١٥

    21-2٩، اص 1١٨٥، ميرما، ٤٤شمار، 
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اي: مفاهیم و كلیات، تيران: مفسسه فرهنگ و هنير هيدايت   یدرضا  رمضانی، اسماعیل  سواد رسانهحماليی، آيت •

  1١٨١یزان، انتشارات فيم، م

تومن، الیزابت  جولز، تزا  ترجمه: بيار، نصیري، آمنه بختیاري  سواد براي ،يرن بیسيت ويکيم، تييران: انتشيارات       •

  1١٨١بادبادک، 

  1١٨٤ي، تيران: نشر رواق انديشه، ارسانهنيضت سواد  #هشت   1٥٩حسینی، سید بشیر  حق پنا،، حسین   •

یماي اداوسي ي، ،م: ارسانهجین  فینان، باربارا  ترجمه: امیر يزديان  رويکردهايی به سواد سیلوربالت، آرت  فري،  •

  1١٨١ي اسالمی، هامركز پژوهشجميوري اسالمی ايران، 

  1١٦٦، تيران: شركت انتشارات فنی ايران، هارسانهگرو، نويسندگان، ترجمه: الدن مقیمی اسکويی، نوجوانان و  •

  1١٨١د رسانه  تيران: نشر سوچا، محمدي فربد، محمد  سوا •
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سازندگی فردي است  از اين رو يکی از انتظارات ميم در برنامه  از جمله مباحث در پرورش تفکّر، نقش آن در     

یيل و نقيد   در تحل»آميوز  شود اين است كيه دانيش  درسی تفکر و سواد رسانه اي كه در همة دروس پیگیري می

و اولین گام براي متفکّر شدن پرورش «  برخوردار باشدانصاف و  ها و آراء ديگران از استقالل فکريمحتواي رسانه

 توان در دو مقوله بررسی كرد:هاي فکري را میهاي مناسب است  بحث در مورد فضیلتويژگی

وجّه ،رار دارد  مانند راستگويی، امانتداري، مورد ت «صفت عمل»ها به عنوان دستة اول : مباحثی كه در آن فضیلت

 و    

مورد نظر بيود، و    «صفت شخص متفكّر»دستة دوم: مباحثی در آن كه فضیلت فکري نه به عنوان افت عمل كه 

از  «هاي فرد متفكّار فضيلت»هايی توجهّ شد، كه براي رشد تفکّر در شخص ضروري است  در اين كتاب به ويژگی
 وجّه ،رار گرفته است مورد ت اين منظر

 عشق به دانايی

ترين آنيا عشق به دانايی است  اين فضیلت شامل خواست و اراد، براي كسب نخستین فضیلت و نیز ميم

 فرد متفکّر دوست دارد آنچه را كه باور دارد اادق و موجه باشد و با داليل كافی تأيید شوند  علم و دانايی است 

خواهد حقیقت را بیابد و مستندات كافی براي درستی آن پیيدا  مند است، میتشخصی كه از نظر شناختی فضیل

 كند  
 تواضع فكري

الزمة اينکه فرد از نظر فکري متواضع باشد درک و فيم اين مطلب اسيت،  فرد متفکّر تواضع فکري دارد  

بزدل بودن نیست، بلکه به ايين  ادعا كند  تواضع فکري به معناي ضعیف و د دانكه او نبايد فراتر از آنچه وا،عاً می

هاي دانيش و شيناخت خيود    از محدوديتگويی، خودنمايی، يا غرور فکري مصون باشد  معناست كه فرد از گزافه

 آگا، باشد 

   شهامت فكري
هايی كه به آنيا عواطف ها، باورها، يا ديدگا،با انگار، فرد متفکّر شيامت فکري دارد  يعنی از لزومِ مواجيه

هاي زيادي است، آگا، باشد  درک كند، كه انديشه گا، به طور جدي به آنيا گوش نسپرد،،وي دارد و هیچمنفیِ 

اند  درک ترسیم، امّا به لحاظ عقالنی موجهدانیم و از مواجيه با آنيا میوجود دارند كه آنيا را خطرناک يا پوچ می

اند  بداند كيه كسيی كيه    كنند،اند كاذب يا گمرا،ما شد،ها يا باورهايی كه ملکة ذهن گیريكند بسیاري از نتیجه
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هاي ديگران مقاوميت كنيد و آنييا را نپيذيرد      خواهد شيامت فکري داشته باشند، شايد الزم باشد مقابل ايد،می

 تواند همرنگ جماعت بماند و اين امر ممکن است براي او تبعات سنگینی داشته باشد دراين اورت ديگر نمی
  يهمدلی فكر

همدلی فکري به معناي اين است كه گاهی افراد خود را جاي ديگران بگذارند تيا بتواننيد آنييا را وا،عياً     

بفيمند  همدلی فکري به معناي اين نیست كه حتماً بايد نظر ديگران را پذيرفت، بلکه به معناي ايين اسيت كيه    

داد  امّا در عین حال بيه ادعاهياي كيم ماييه     هاي مختلف را از مناظر متفاوت مورد بررسی ،رار الزم است ديدگا،

هيا، و  هيا، انگاشيته  درستی بفيمیم و بر اساس مقدمههاي ديگران را بهها و استداللش  كرد  بايد بتوانیم ديدگا،

 هاي خودمان استدالل كنیم ها، و انگار،ها، انگاشتههايی غیر از مقدمهانگار،
   انديشی(-استقالل فكري)خود

تواند تفکّري اایل، يکپارچه و مستقل داشته باشد و درعین ري يعنی اين كه ي  شخص میاستقالل فک

شخصی كيه از فضيیلت اسيتقالل     اي كه به ديگران دارد، را درک و ،بول كند هاي فکري گسترد،حال وابستگی

رد؛ يعنی متفکّر و برد، ذهن خودش را هم دامند است درعین اينکه پیوسته از نظرات ديگران بير، میفکري بير،

محققی مستقل و پوياست  او متعيد است كه باورهاي خود و نظرات ديگران را بر اساس دلیل و شاهد تحلیيل و  

كند باور كند، و هنگيامی كيه   كند بپرسد، هنگامی كه عقل حکم میارزشگذاري كند؛ هنگامی كه عقل حکم می

 گويند خودداري كند  ط بدان دلیل كه ديگران میكند تأيید كند  از ،بول نظرات و آرا فقعقل حکم می
   صداقت و انصاف فكري

ادا،ت فکري يعنی درک اين نکته كه بايد با انديشیدنِ خود روراست بود و با آن ااد،انه برخورد كرد  

ادا،ت فکري مستلزم آن است كه فرد معیارهاي فکري را براي خود و ديگران به اورت سازگار و يکسان به كار 

گیرد  همان طور كه از ديگران انتظار دارد كه معیارهاي فکري را با د،ت و سختگیري رعايت كنند، خود نیز بيه  ب

هيايی وجيود دارد   هيا و ناسيازگاري  پسندد عمل كند  اگر در انديشه و عملشان ناهماهنگیآنچه براي ديگران می

تر شدن بله باشد  فرد متفکّر بايد هدف خود را نزدي ااد،انه به  آنيا اعتراف كنند  ي  متفکّر نه بايد دگم و نه ا

هاي مختلف جو است  لذا بايد مضامین را از جنبهجو نیست حقیقتمند متفکّر عیببه حقیقت ،رار دهد  فضیلت

 مورد توجّه ،رار دهد و در بررسی ي  ديدگا، هم به  دنبال نکات مثبت و هم نکات منفی باشد 
  پشتكار فكري

كنند امّا بير اسياس آنييا    هاي ارزشمندي دست پیدا میها و حقیقتبه بینش افراد در زندگی بسیاري از

هيا، موانيع و   شود فرد بيا دشيواري  ها موجب میها و بینشكردن بر اساسِ آن حقیقتكنند، چون عملعمل نمی

دسيت و پنجيه نيرم     هايی مواجه شود  دارا بودن فضیلت پشتکار فکري مستلزم آن است كيه فيرد از  سرخوردگی

 ها نگريزد و براي مواجيه با آنيا و،ت و انرژي بگذارد  ها و دشواريكردن با ابيام

  شجاعت و احتيا 
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كنند كه را، خودشان را میان تيدييدها بیابنيد، گياهی    شجاعت و احتیاط هر دو با هم، افراد را  ،ادر می

شوند  شجاعت و احتیاط هر ي  دو سوي افراط  از آنيا دور شوند، و گاهی نیز الزم است روالزم است با آنيا روبه

هياي  شوند  رذيليت و تفريط دارند  رذايل مرتبط با شجاعت، از يکسو بزدلی و از سوي ديگر بی باكی را شامل می

احتیاطی از يکسو و وسواس و دلواپسی از سوي ديگر است  شجاعت يي  فضيیلت   مرتبط با احتیاط عبارت از بی

هايی چون عدالت، شفقت، كرم و بزرگواري مالزم باشيد  احتیياط هيم بيه معنياي      ط بر آنکه با انگیز،است مشرو

 هاي مناسب، به داليل درست و به میزان متناسب است  جا، در زمانهاي بهترس
  فكري  خاوتس

سخاوت فکري بر حیات ذهن تأثیر عمیق دارد  ممکن اسيت كيه فيرد در مسيیر فعّالیيت فکيري خيود        

تواند با ديگران اوتمند يا حريص و خسیس باشد  حیات فکري هم مواد و اموال مخصوص به خود دارد كه میسخ

 يابند  شوند و نه عمق میها نه ظاهر میوگو با ديگران، انديشه،سمت شود  بدون مباحثه و گفت
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 پشت جلد پیام

 

 مقام معظم رهبري:

 

هيا و فضياي مجيازي و    شيدم! رايانيه  ضاي مجازي كشيور ميی  اگر من امروز رهبر انقالب نبودم، رئیس ف

توانید ي  كلمه حرف درست خودتيان را  سايبري كه االن در اختیار شماست، اگر بتوانید اينيا را ياد بگیريد، می

اي است! مبيادا ايين فرايت را ضيايع     العاد،شناسند، برسانید! اين فرات فوقبه هزاران مستمعی كه شما را نمی

 گر ضايع شد خداوند متعال از من و شما روز ،یامت سفال خواهد كرد! كنید! ا
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