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درس14

مخاطب بی مخاطب!

زمان :دو ساعت آموزشی
موضوع :حقوق مخاطب
انتظارات عملکردی:
ارتباط حقوق رسانه ها ،مخاطبان و دولت ها را بررسی و تحلیل کنند.
هر یک از حقوق مخاطب در برابر رسانه ها و مصادیق نقض آن را تحلیل کنند.
مالحظات مربوط به حفظ حریم خصوصی را در استفاده از رسانه ها و فضای مجازی رعایت کنند.
در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت کنند.
ارائه افکار ،نظرات و تصمیم های خود استفاده کنند.
از زبان صحیح و دقیق برای ٔ
آداب گفت وگوهای جمعی را رعایت کنند.
با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش کنند.
آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی کرده و به چالش بکشند.
مواد و وسایل آموزشی :کتاب درسی ،فیلم های کوتاه نامبرده در درس یا فیلم های نظیر آنها.
صفحه  114و تصاویر آن دریافت های
مطالعه متن
فرایند اجرای درس :ابتدا از دانش آموزان بخواهید با
ٔ
ٔ
خود را در قالب یک جمله بیان کنند .جمالت غیرتکراری را روی تابلو بنویسید .از دانش آموزان بخواهید
درباره پیام اصلی محتوای این صفحه که در جمالت به آن اشاره شده ،گفت وگو کنند .در این گفت وگو
ٔ
ارتباط حقوق رسانه ها ،مخاطبان و دولت ها را تحلیل کنند.
درباره کارکرد تکنیک نمایش و
سپس فیلم «تکنیک نقاشی» را نمایش دهید .از دانش آموزان بخواهید
ٔ
مرحله بعد به صورت گروهی جدول صفحات  115و  116را کامل کنند .جدول
پیام فیلم گفت وگو کنند .در
ٔ
شده زیر نمونه ای از فعالیت انجام شده در یک کالس است.
تکمیل ٔ
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مهم ترین مصادیق حقوق مخاطب در برابر رسانه ها
ردیف

حق مخاطب

1

حق دسترسی
به اطّالعات
(حق انتخاب)

مفهوم و توضیح این حق

مخاطب حق دارد که منابع رسانه ای ــ محدودیت در نشر رسانههای متعدد و متناسب با
متعدد و سالمی در دسترس داشته باشد عالیق و سلیقههای خاص به دالیل نامعتبر
ّ
تا بتواند آنچه مناسب نیاز و متناسب با ــ انتشار اخبار و اطالعات نادرست
عالیق و سالیق اوست ،انتخاب کند .ــ و...

2

هرکس در زندگی فردی و اجتماعی
رازها و اطالعاتی دارد و کارهایی می کند
حق حفظ و احترام
که نمی خواهد دیگران از آن مطلع شوند.
به حریم خصوصی یا
مخاطب حق دارد اطالعاتی را که
حق محرمانگی
نمیخواهد فاش شوند ،محرمانه باقی بماند
و توسط رسانه ها عمومی نشوند.

3

مخاطب حق دارد از رسانه ای که در
حق او ظلمی روا داشته ،به مراجع صالح
قانونی شکایت ،و از دادگاه حق خود را
مطالبه کند.

حق شکایت از
رسانۀ خطاکار و
دادخواهی

نمونه ای از نقض این حق در رسانه ها

ــ افشای اسرار خصوصی از زندگی شخصی
هنرپیشه ها ،ورزشکاران و ...در شبکه های
اجتماعی
ــ گذاشتن دوربین مخفی در مراکز خصوصی و
پخش آن در رسانههای عمومی
ــ
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مفهوم و توضیح این حق

نمونه ای از نقض این حق در رسانه ها

ردیف

حق مخاطب

4

حق پاسخ گویی

درباره تصاویر کتاب تفکر و سواد رسانهای
رسانه مطلب درستی را بیان کرده است ،ــ رسانه
ٔ
ّاما مخاطب در آن مورد توضیحات بدون اطالع از رویکرد و روشهای آموزشی
و استدالل هایی دارد که سوءتفاهم را خاص این کتاب نقدهایی را نشر داده؛ اما پاسخ و
برطرف می کند.
توضیحات مؤلفان را نشر نداده است.

5

حق تصحیح

رسانه مطلب نادرست (دروغی) را بیان
رسانهای در حادثه ساختمان پالسکو تعداد شهدا
کرده و مخاطب حق دارد که تصحیح آن
و مفقودین را نادرست اعالم کرده است.
مطلب کذب را مطالبه کند.

6

حق احترام به عقاید رسانهها موظفاند به عقاید مذهبی و ــ توهین به پیامبر اسالم
مذهبی و مقدسات مقدسات مخاطبان احترام بگذارند.
فرانسوی شارلی ابدو

7

حق حفظ حرمت رسانهها موظفاند احترام اشخاص را
ــ نسبت دادن کذب یک گفتار یا رفتار به
اشخاص و منع افترا حفظ کنند و از افترا ،تهمت و توهین به
چهره های یک جناح سیاسی ،گروه یا فرد
افرادبپرهیزند.
وتوهین

در نشریه

8

حق بهرهمندی از
اطّالعات صحیح
و دقیق و منع نشر
اکاذیب

9

حفظ عفت و اخالق رسانهها باید عفت و اخالق عمومی را ــ استفاده از تصاویر زنان یا مردان با پوشش
حفظ و از هرزهنگاری (نشر مطالب نامناسب /بدون پوشش در تبلیغات ،صفحات وب،
عمومی و منع
فیلمها و...
مستهجن) پرهیز کنند.
هرزهنگاری

رسانهها باید اخبار و اطالعات صحیح روزنامه ای که برای باالرفتن شمارگان و تعداد
و دقیق را نشر دهند و از نشر اکاذیب مخاطبان خود تیترهای جنجالی و دروغین زده
و مخاطب را فریب می دهد.
بپرهیزند.

10

پخش کردن تبلیغاتی که فراتر از سن و توان و
رسانه ها باید حقوق مخاطبان آسیب پذیرتر
رعایت حقوق
گنجایش ذهنی کودکان است و باعث می شود
مخاطبان آسیب پذیرتر مانند کودکان ،زنان و اقلیت ها را رعایت
آنها به خطا ،عمل خطرناک انجام دهند یا به
کنند.
(مانند کودکان)
مشکالت دیگر مبتال شوند.

11

ــ رعایت حق پاسخ گویی برای برخی و زیرپا
همه در برابر قانون مساوی اند و حق
گذاشتن آن برای برخی دیگر
حق بهرهمندی مساوی
دارند بدون هیچ تبعیضی از حمایت
ــ سوگیری در رساندن اخبار و اطالعات به
از قانون
یکسان قانون برخوردار شوند.
مردم

12

رسانه ها موظف اند در کارکردهای خود رسانه های حزبی و جناحی که صرفا ً برای منافع
رعایت انصاف و
(اطالع رسانی ،آموزش و )...انصاف و افراد منتسب به خود ،محاسن گروه خود و
بیطرفی در رسانهها
معایب گروه رقیب را بزرگ نمایی می کنند.
بی طرفی را رعایت کنند.

13

رعایت بهداشت محتوای رسانه ها باید به گونه ای انتخاب ــ نمایش خشونت در برنامه های کودک
شود که آسیبی به بهداشت روانی شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای
روانی
ــ تمرکز افراطی بر نشر خبرهای نگرانکننده
(پرهیز از خشونت) مخاطبان وارد نسازد.
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در ستون نمونههای نقض حقوق فقط به برخی موارد اشاره شده است .اجازه بدهید خود دانشآموزان
موارد نقض را بیان کنند .در صورتیکه آنها مواردی را به یاد نمیآوردند ،با این نمونهها شرایط را برای آنها
تسهیل کنید.

در بخش بیشتر بدانید بر مفهوم حریم خصوصی
تأکید شده است که یکی از حقوق ذکر شده در جدول
است .حریم خصوصی را از چند منظر می توان
بررسی کرد؛ مصادیق حریم خصوصی ،چگونگی
حفظ حریم خصوصی خود ،احترام به حریم
خصوصی اطرافیان و دیگران ،نقش رسانه ها در
حفظ حریم خصوصی ،مراجع ذی صالح به هنگام
استفاده
نقض حریم خصوصی و . ...با توجه به
ٔ
روزافزون دانش آموزان از رسانه ها در فضای
مجازی توصیه می شود این حق را دقیق تر بررسی
صفحه  118توصیه هایی برای حفاظت
کنید .در
ٔ
برخط ارائه شده است .توضیحاتی در دانستنی های
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معلم آمده که می تواند در پاسخ گویی به برخی سؤاالت دانش آموزان در این باره کمک کند .تبادل تجربه در
این موضوع نیز مفید است.
عکس و مکث

عکس و مکث این درس مربوط به سرقت
کلیشه تصویری
اطالعات است .استفاده از
ٔ
سارقان و جارو برقی نشان می دهد که محافظت از
اطالعات موجود در سخت افزارها و نرم افزارها نیز
مانند محافظت از دارایی های دیگر و حتی بیشتر
از آن اهمیت دارد .نماد جارو نیز نشان می دهد
حتی اطالعاتی که به نظر ما کم ارزش می آید ،برای
سارقان؛ با اهمیت است.
ف ّعالیت در خانه

«فعالیت در خانه» از دانش آموزان خواسته
در ّ
توجه به جدول حقوق
شده طی ٔ
هفته جاری ،با ّ
مخاطب در برابر رسانه ها ،نسبت به رسانه های
اطراف خود و پیام های آنها حساس باشند و برای
نقض هر یک از حقوق مذکور ،دو مورد نقص را
جلسه آینده در کالس مطرح کنند .البته ممکن است دانش آموزان در طول هفته
در رسانه ها تشخیص دهند و
ٔ
برای برخی حقوق مثال و مورد نقض شده پیدا نکنند.
لطیفههای رسانهای

لطیفه دوم به حق محرمانگی (حریم خصوصی)
لطیفه اول به حق دسترسی و
در لطیفه های رسانه ای،
ٔ
ٔ
ارتباط بیشتری دارد.
گانه سواد رسانه ای است یعنی« ،چطور افراد مختلف
توجه :موضوع این فصل یکی از سؤاالت پنج ٔ
یک پیام را متفاوت درک می کنند؟» و به این مضمون در درس 12و  13پرداخته ایم ،اما به سبب اهمیت
موضوع حقوق مخاطب ،یک درس به فصل مخاطب شناسی تحت عنوان «مخاطب بی مخاطب» اضافه شده
است .انتخاب این عنوان نیز کنایه ای از نقض حقوق مخاطبان توسط اشخاص ،رسانه ها و گاه خودشان
است.
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صفحه عنوانی
در پایان فصل چهارم پیرابندی آمده است که از دانش آموزان خواسته یک بار دیگر
ٔ
فصل چهارم را مشاهده کنند .قرار بود در این فصل تحلیل تولیدات رسانه ای با یکی از سؤاالت کلیدی
صفحه عنوانی فصل مشخّص شده است .اگر
سواد رسانه ای را تمرین کنند؛ همان سؤالی که با عالمت در
ٔ
مطالعه متون و انجام ّفعالیت های این فصل تاحدودی «توانایی تشخیص علل تفاوت ادراک مخاطبان از
با
ٔ
پیام واحد و توانایی تشخیص برخی از حقوق خود» را کسب کرده اند ،شما (به عنوان معلم) و آنها در جهت
هدف اصلی آن گام برداشته اید.
دانستنیهای معلم

توصیه های کاربردی برای حفظ حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی :عالوه بر مواردی که در
کتاب آمده ،موارد زیر می تواند در هدایت دانش آموزان کمک کند.
 ١قاعدۀ کلی« :هیچ چیزی» برای همیشه در شبکه های اجتماعی ،مخفی و محرمانه باقی نمی ماند.
پس «هر چیزی» را که در این شبکه ها حتی به صورت خصوصی و فقط برای یک مخاطب خاص ارسال
می کنید ،بیش و پیش از آن یک نفر ،دیگرانی به آن دسترسی خواهند داشت.
 ٢مطالب محرمانه را صرفاً برای کسانی که محرم اسرارند ــ و با رعایت اصول امنیتی ــ ارسال کنید.
مطالب محرمانه ،اطالعات خیلی ویژه و عجیب نیستند؛ هر مطلبی که الزم نیست به اطالع همه رسانده شود،
میزانی از محرمانگی را دارد .خالصه اینکه «اصل تفکیک فضای عمومی و خصوصی» را جدی بگیرید
و سطح دسترسی ها را مدیریت کنید .شما می توانید بعضی از مطالب را ،تنها برای اشخاص مشخص ،به
صورت موقت ،با تعیین گذرواژه برای دسترسی محدودتر و ،...به اشتراک بگذارید.
 ٣اگرچه در شبکه های اجتماعی ،فضای خصوصی هم کامال ً خصوصی نیست؛ اما محدودکردن
همه زندگیتان را در معرض دید
دسترسی عمومی و دسته بندی مخاطبان و اطالعات ،بسیار ضروری استٔ .
بعضی از افراد که آنها را نمی شناسید (دوست های رسانه ای) ،نگذارید .حتی شناختن این افراد هم دلیل
خوبی برای این بی دقتی ها نیست.
 ٤نه تنها حریم خصوصی خودتان ،بلکه حریم خصوصی دیگران را هم به رسمیت بشناسید .در به
اشتراک گذاری تصاویر حقیقی ،خسیس باشید! دقت کنید که هرگونه مطلب و عکسی را که می  خواهید ،در
شبکه   های اجتماعی به اشتراک و دید عموم بگذارید ،تعرضی به حقوق نزدیکان و دیگر شهروندان نباشد.
 ٥استفاده از شبکه های اجتماعی داخلی ،از منظر امنیت اطالعات شخصی و خصوصی ،بسیار ایمن تر
و مطمئن تر است و قابلیت پیگرد حقوقی و امنیتی باالتری دارد.
 ٦دوستی های دائمی را فدای دوستی های موقتی نکنید .روابط فامیلی و دوستی های حقیقی ،پایدار و
دامنه دارند و نباید فدای ارتباطات مجازی شوند.
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 ٧همواره حدی از اطالعات را به طرف مقابل بدهید که حتی اگر او با شما دشمن شد ،نتواند از آن
اطالعات علیه شما سوء استفاده کند.
 ٨مدیریت زمان و مدیریت عواطف را فراموش نکنید .الزم نیست هر پیامی را پاسخ دهید و هر عکسی
را الیک کنید .بسیاری از حریم ها در افراط و تفریط ها ،از بین می روند.
 ٩زمان و مکان خود را فاش نکنید .بسیاری از مجرمان ،وقتی مطمئن شوند شما در چه موقعیت زمانی
صفحه اینستاگرام
و مکانی قرار دارید ،دست به کار می شوند .کسی که قصد سرقت دارد ،کافی است از
ٔ
و در میان تبادل نظرات شما با دوستانتان مطلع شود که شما چه روزهایی و به کجا قصد سفر دارید تا برای
سرقت از منزل یا دزدی در سفر ،برنامه ریزی کند .یادتان باشد که ارسال عکس و فیلم زنده (یا اصطالحاً
«الیو») ،زمان و مکان شما را در اختیار تمام مخاطبانتان ،قرار می دهد.
 ١٠امروزه بیشتر وسایلی که ما از آنها استفاده می کنیم ،به سیستم موقعیت یاب جهانی ( )GPSمجهزند.
تصاویری که با دوربین های عکاسی یا گوشی های موبایل گرفته می شوند ،می توانند با کوچک ترین جزئیات
(مثل مشخصات کامل دوربینی که تصویر با آن گرفته شده ،زمان و حتی موقعیت جغرافیایی تصویر) را ذخیره
کنند .توصیه می شود ترجیحاً عکس ها و فیلم ها را پس از بازگشت به منزل ،به اشتراک بگذارید.
سوءاستفاده دیگران
 ١١توجه داشته باشید که در تصاویری که به اشتراک می گذارید ،نشانه هایی برای
ٔ
وجود نداشته باشد .به عنوان مثال دسته کلیدتان را در تصاویر نمایش ندهید! برنامه هایی ساخته شده است
که می تواند از روی تصاویری تا فاصله 60متری ،کلید مورد نظر را طوری بسازد که به راحتی قفل ها را
باز کند.
 ١٢تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی شبکه های اجتماعی ،گوشی تلفن همراه ،تبلت و ...را جدی
بگیرید و با مطالعه و تسلط کامل ،از آنها استفاده کنید .تعریف رمز عبور ،محدود کردن عضویت بدون
1
جمله این تنظیمات اند.
رضایت در گروه ها ،آخرین مشاهده و  ...از ٔ
 ١٣جزئیات و قابلیت هایی که در سخت افزارها و نرم افزارها وجود دارد ،امکانات و خدمات بسیار خوبی
به شما ارائه می دهند که مفید و جذاب است؛ برخی از آنها هم بیش از حد نیاز است و می توانند موجب
دسترسی دیگران به اطالعات شما شوند که باید از آنها صرف نظر کنید.
سامانه گویای ستاد ناجا،
شماره 81818
 ١٤شما می توانید در صورت مواجهه با موارد مشکوک ،با
ٔ
ٔ
تماس بگیرید و گزارش مردمی خود را اعالم کنید.

 Last Seenــ1
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بخش سنجش واحد یادگیری
ارزش یابی درس ها در این فصل کیفی ،و شامل بررسی عملکرد دانش آموز به صورت فردی و کار در
گروه ،بررسی کیفیت مشارکت دانش آموز از نظر میزان کاربرد استدالل در تحلیل پیام های رسانه ای ،رعایت
آداب و مهارت های گفت وگو و وضوح کالم و صحت مفروضه ها با استفاده از بازبینه (چک لیست) زیر
است.
بازبینۀ ارزیابی عملکرد دانش آموزان

1

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

2

پیام های رسانه ای را آگاهانه تر گزینش می کند.

3

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

4

دالیل درک متفاوت افراد از برخی پیام های رسانه ای را توضیح
می دهد.

5

ویژ گی ها و نشانگرهای مخاطب فعال و منفعل را می شناسد.

6

حقوق خود را در برابر رسانه ها و مصادیق آنها می شناسد.

7

در تحلیل محتوای رسانهها استقالل و انصاف فکری را نشان می  دهد.

8

از زبان صحیح و دقیق برای ارائ ٔه افکار ،نظرات و تصمیمهای خود
استفاده کند.

9

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

 10آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی ،نقد و بررسی می کند.
نمره (از )20

فرامرز حیدری
علی اشکانی

ردیف

عملکرد

نام ونام خانوادگی دانش آموزان

فصل

5

بخش دوم :طراحی واحدهای یادگیری 149

رسـانه و سبک زندگی
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بخش آغازین واحد یادگیری ( 5فصل پنجم)
تبیین منطق واحد یادگیری
سبک زندگی از مؤلفه هایی مانند پوشش (لباس ،زیورآالت) ،طرز آرایش و پیرایش ظاهر (آرایش مو
نحوه غذا خوردن ،نوع و میزان خرید کردن ،تفریح و سرگرمی و چگونگی گذران
و چهره و ،)...نوع و ٔ
اوقات فراغت ،منزل ،اسباب و اثاثیه و تزئینات آن ،خودرو سواری (اتومبیل) ،روابط افراد (خانوادگی،
خویشاوندی ،شغلی) ،نقش شخصی و اجتماعی افراد ،ارزش ها (مادی گرایی و معنویت گرایی ،درآمد و
چگونگی کسب آن ،خوشبختی و سعادت و ،)...آداب و رسوم ،نمادهای محلی ،ملّی و فراملّی و...
تشکیل شده است .افراد در انتخاب سبک زندگی خود در این مؤلفه ها از الگوهایی پیروی می کنند .این
الگوها می توانند از خانواده ،همساالن ،تعلیم و تربیت رسمی ،رسانه ها ،و فناوری های مورد استفاده تأثیر
بپذیرند .فناوری های نوین به ویژه رسانه های دیجیتال به دلیل جذابیت ،تنوع و سرعت تغییر ،نقش بسیار
مؤثری در شکل دهی به سبک زندگی فردی و گروهی نوجوانان دارند؛ بنابراین بررسی تولیدات رسانه ای از
منظر تأثیر آنها بر سبک زندگی اهمیت و ضرورت دارد.
انتظارات از دانش آموزان پس از گذراندن این واحد یادگیری (پیامدهای یادگیری):
در موقعیتی فرضی سبک زندگی مرجح خود را شناسایی کنند.
محتوای پیام های رسانه ای را از منظر مؤلفه های سبک زندگی بررسی و تحلیل کنند.
کلیشه بدن را بررسی و تحلیل کنند.
نقش رسانه ها در ترویج
ٔ
مفهوم غلبه بر چهار محدودیت زمان ،مکان ،زبان و امکان استفاده از فناوری های ارتباطی را با مثال
تبیین کنند.
نقش تلفن همراه و شبکه های اجتماعی در انتقال ارزش ها و سبک زندگی را بررسی و تحلیل کنند.
معیارهایی برای ارزشیابی اعتبار تارنماها /وب سایت ها ارائه کنند (حداقل سه معیار).
منشأ ارزش ها و سبک زندگی خود و چگونگی کسب آنها را بررسی و تحلیل کنند.
کلیشه بدن و ایجاد
در تحلیل های خود از تفکر نظام مند (سیستمی) برای تبیین نقش رسانه ها در ترویج
ٔ
الگوهای فرهنگی (مد و مصرف گرایی و…) استفاده کنند.
با پیام های رسانه ای به صورت نقّادانه روبه رو شوند.
برخی بی اخالقی های رسانه ای در تغییر سبک زندگی را تشخیص دهند.
در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت کنند.
ارائه افکار ،نظرات و تصمیم های خود استفاده کنند.
از زبان صحیح و دقیق برای ٔ
آداب گفت وگو های جمعی را رعایت کنند.
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با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش کنند.
آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی ،نقد و بررسی کنند.
اندیشۀ کلیدی که واحد یادگیری حول آن سازماندهی شده است :این واحد یادگیری حول یکی
دیگر از سؤال های
پنجگانه سواد رسانه ای سازماندهی شده است؛ این سؤال عبارت است از:
ٔ
چه نوعی از سبک زندگی ،ارزش ها و نظریاتی در این پیام ارائه شده یا از آن حذف شده است؟
در این فصل دانش آموزان با بررسی محتوای تولیدات رسانه ای از منظر مؤلفه های سبک زندگی ،در
انواعی از رسانه های مورد استفاده مانند فیلم ،تصویر ،بازی های رایانه ای ،تلفن همراه ،شبکه های اجتماعی  و
سیر تحول در سبک زندگی را براساس تجربیات خود بررسی می کنند.
شیوه کالس معکوس صفحات
چگونگی طرح پرسش های اساسی :در این فصل دانش آموزان به
ٔ
 122و  123کتاب را در منزل مطالعه و در یک موقعیت فرضی سبک زندگی مرجح خود را بررسی می کنند.
جلسه بعد به کالس ارائه
در طول هفته بازنمایی مؤلفه های سبک زندگی را در تولیدات رسانه ای بررسی و در
ٔ
می کنند .در تحلیل های خود از تفکر نظام مند برای تبیین نقش رسانه ها در ایجاد الگوهای فرهنگی (مد و
کلیشه بدن را بررسی و تحلیل
مصرف گرایی و )...استفاده می کنند .در
جلسه بعد نقش رسانه ها در ترویج
ٔ
ٔ
می کنند .در یک جلسه نیز یکی از بازی های ویدئویی را که از آن استقبال شده ،از منظر انتقال ارزش ها و
ادامه فصل تأثیر تلفن همراه و شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی بررسی
سبک زندگی ارزیابی می کنند .در ٔ
می شود.
بخش میانی واحد یادگیری 5

درس15

هر چیز که در جستن آنی ،آنی

زمان :دو ساعت آموزشی
موضوع :رسانه ها و سبک زندگی
انتظارات عملکردی:
در موقعیت فرضی سبک زندگی مرجح خود را شناسایی می کنند.
محتوای پیام های رسانه ای را از منظر مؤلفه های سبک زندگی بررسی و تحلیل می کنند.
منشأ برخی از ارزش ها و سبک زندگی خود و چگونگی کسب آنها را بررسی و تحلیل می کنند.
در تحلیل های خود از تفکر نظام مند (سیستمی) برای تبیین نقش رسانه ها در ایجاد الگوهای فرهنگی

152

(مد و مصرف گرایی و  )...استفاده می کنند.
در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای
دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت کنند.
ارائه افکار،
از زبان صحیح و دقیق برای ٔ
نظرات و تصمیم های خود استفاده کنند.
آداب گفت وگو های جمعی را رعایت کنند.
با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق
تالش کنند.
آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی ،نقد
و بررسی کنند.
مواد و وسایل آموزشی :کتاب درسی،
فیلم های کوتاه نام برده در درس یا فیلم های
نظیر آنها ،عکس ها ،فیلم ها و مجالت و  ...که
دانش آموزان با خود به کالس می آورند .
(صفحه  )120از دانش آموزان خواسته شده بود ،محتوای
فرایند اجرای درس :در پایان درس قبل
ٔ
صفحات  122و  123را در خانه مطالعه کنند و براساس آن در طول یک هفته پیام های رسانه ای را از
رسانه انتخابی خود ،تحلیل آن و سؤاالت احتمالی را به کالس
منظر مؤلفه های سبک زندگی تحلیل کنند و
ٔ
بیاورند .در آغاز جلسه از دانش آموزان بپرسید از تصویر ابتدای درس چه دریافت هایی دارید؟ در این
تصویر چه چیزهایی ترویج می شود؟
نمونه مثبت از چگونگی گذران اوقات فراغت در ابتدای درس ارائه شده
این تصویر به عنوان یک ٔ
است .گذران اوقات فراغت یکی از مؤلفه های سبک زندگی است .به دانش آموزان بگویید شما با بررسی
اجزای این تصویر پیام هایی را دریافت کردید .اکنون از برخی دانش آموزان بخواهید پاسخی را که در خانه
صفحه  122داده اند ،بیان کنند یا بخوانند .پاسخ های مطرح شده را با هم مقایسه کنند.
به موقعیت فرضی
ٔ
پاسخ ها در یک جدول خالصه روی تابلوی کالس نوشته شود .از آنها بپرسید «این شباهت ها و تفاوت ها
از کجا ناشی شده است؟»
با این ّفعالیت دانش آموزان منشأ برخی از ارزش ها و سبک زندگی خود و چگونگی کسب آنها را به طور
غیرمستقیم بررسی و تحلیل می کنند.
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به دانش آموزان بگویید که پاسخ به این سؤاالت منجر به تولید فیلم نامه ای می شود که می تواند ارزش ها،
سبک زندگی و نظریاتی را به دیگران انتقال دهد .تولیدکنندگان پیام های رسانه ای نیز همین کار را می کنند.
مؤلفه های سبک زندگی را معرفی کنید و بگویید اگر سؤالی
درباره آنها دارند ،هنگام گفت وگوی کالسی
ٔ
مطرح کنند.
گفت وگوی کالسی

رسانه هایی را که دانش آموزان و شما با خود به کالس آورده اید ،یک یک نمایش دهید و از دانش آموزان
بخواهید سبک زندگی مورد تأکید در آنها را براساس مؤلفه های سبک زندگی تحلیل کنند .به عنوان مثال
در هر یک از آنها:
چه نوع پوششی (لباس ،زیور آالت) برای خانم ها و آقایان ترویج می شود؟
چه طرز آرایش و پیرایش ظاهر (آرایش مو و چهره و  )...برای خانم ها و آقایان ترویج می شود؟
نحوه غذا خوردن چگونه است؟ غذا ایرانی است یا فست فود یا ...؟ کجا غذا می خورند؟ چه
نوع و ٔ
آدابی را هنگام غذا خوردن رعایت می کنند؟
نوع و میزان خرید کردن افراد چگونه است؟
شیوه گذران اوقات فراغت آنها چگونه است؟
تفریح و سرگرمی افراد و ٔ
منزل ،اسباب و اثاثیه و تزئینات آنها چگونه است؟
خودروی سواری (اتومبیل) موجود در تصویر و فیلم و  ...چیست؟
روابط افراد (خانوادگی ،خویشاوندی ،شغلی) چگونه است؟
نقش شخصی و اجتماعی افراد چیست؟
چه ارزش هایی (مادی گرایی و معنویت گرایی ،درآمد و چگونگی کسب آن ،خوشبختی و سعادت
و )...در محتوای رسانه مورد تأکید قرار گرفته است؟ چه ارزش هایی حذف شده است؟
چه آداب و رسومی ترویج داده می شود؟
نمادهای محلی ،ملّی و فراملّی که در پیام رسانه ای به نمایش در آمده است ،کدام اند؟
ارائه واضح و گویای نتایج تحلیل ،همراه با مستندات آن در کالس
معلمان محترم توجه داشته باشند که ٔ
همه دانش آموزان به ویژه آنهایی که میل
از انتظارات عملکردی این درس است؛ بنابراین این فرصت برای ٔ
ارائه در حضور جمع دارند ،فراهم شود تا مهارت های ارائه به دیگران را تمرین کنند.
کمتری به ٔ
فرصتی را در نظر بگیرید که بعد از هر ارائه ،حداقل دو یا سه نفر از دانش آموزان راجع به صحت و دقت
نتایج تحلیل ارائه شده نظر دهند یا آن را کامل کنند .دانش آموزان موارد مشابه بازنمایی ابعاد یا مؤلفه های
سبک زندگی را بیان کنند و این موارد روی تابلو نوشته شود .موارد تکراری با خط نشان نمایش داده شود
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و برحسب فراوانی تکرار اولویت بندی شود .سپس این سؤال مطرح شود که «آیا این بازنمایی ها هدف خاصی
را دنبال می کنند؟ چرا آری ،چرا نه؟» موافقان و مخالفان باید استدالل های خود را بیان کنند .با کمک
دانش آموزان استدالل های قوی و ضعیف را مشخص کنید .در این بررسی منظور از هدف یا هدف های
خاص ،الگوهای فرهنگی است که توسط رسانه ها ترویج می شود.
صفحه  123و یادآوری مفهوم کلیشه سازی
نمونه تصویری پایین
ٔ
سپس از آنها بخواهید با بررسی محتوای ٔ
نمونه تصویری
درباره چگونگی ترویج و تثبیت یک نوع پوشش خاص گفت وگو کنند .در ادامه با بررسی ٔ
ٔ
صفحه  124در گفت وگوی کالسی الگوهای فرهنگی با تأکید بر مد و مدگرایی بررسی شود .از دانش آموزان
ٔ
انتظار می رود در پاسخ به پرسش های مطرح شده ،از تفکر نظام مند (سیستمی) برای تبیین نقش رسانه ها در
ایجاد الگوهای فرهنگی (مد و مصرف گرایی و )...استفاده کنند.

شیوه «محاکم قضایی» اجرا کنید .ابتدا
صفحه  125را می توانید به صورت ّفعالیت و به
محتوای
ٔ
ٔ
نظریه
متن پیرابند خوانده شود .از دانش آموزان بخواهید به دو گروه تقسیم شوند .یک گروه طرفدار
ٔ
صاحب نظرانی که می گویند« :مردم به آسانی و به طور مستقیم تحت تأثیر رسانه ها قرار می گیرند»..........
نظریه صاحب نظرانی که می گویند« :مخاطبان در قبال رسانه همواره فعاالنه و هدفمند
و یک گروه طرفدار ٔ
نظریه اول در یک سوی کالس و طرفداران
عمل می کنند »...........شوند .از آنها بخواهید طرفداران ٔ
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نظریه دوم در سوی دیگر کالس قرار گیرند و با گفت وگوی گروهی مانند وکال بیشترین دالیل برای دفاع از
ٔ
آن نظر را فهرست کنند.
در این مرحله در کالس ها اتفاقات متفاوتی رخ می دهد .ممکن است تعداد اعضای گروه ها متفاوت شود
همه دانش آموزان یکی از نظریات را انتخاب کنند یا برخی بگویند در موقعیت های مختلف هر دو نظریه
یا ٔ
کاربرد دارد و گروه سومی را تشکیل دهند .به آنها فرصت داده شود بررسی خود را انجام دهند و برای
ایفای نقش خود آماده شوند.
شیوه «محاکم قضایی» مانند یک وکیل مدافع با ذکر دالیل از آن نظر دفاع کند.
سپس
نماینده هر گروه به ٔ
ٔ
نماینده گروه دیگر مانند دادستان دالیل گروه خود را در رد آن نظر بیان کند.
ٔ
در پایان بررسی شود که کدام دیدگاه بیشتر قابل دفاع بود؟ چرا؟ در صورتی که کالس به دو گروه تقسیم
شدند ،سؤال می کنیم ،آیا می توان به غیر از این دو دیدگاه ،دیدگاه دیگری داشت؟
صفحه  126نیز به تأثیرات مثبت و منفی ابزارهای رسانه ای و فناوری های نوین بر روابط انسان ها
متن
ٔ
به ویژه روابط خانوادگی می پردازد.
درباره تأثیر رسانه ها بر سبک
در پایان درس فیلم «تنهایی رسانه ای» را نمایش دهید .این فیلم نیز پیام هایی
ٔ
زندگی دارد.
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عکس و مکث

عکس و مکث کتاب تصویری را نشان می دهد
که مضمون آن مصرف گرایی است .در این تصویر
هویت اصلی فرد نامرئی شده است و اشیای
مصرفی او هویتش را ظاهر می سازند.
ف ّعالیت در خانه

در «فعالیت در خانه» این درس از دانش آموزان
بخواهید زندگی به نمایش درآمده در برنامه های
تلویزیون (شبکه های داخلی یا خارجی) را با
زندگی واقعی خود مقایسه کنند .در ستون ّاول
جدول بنویسند همساالن آنها چگونه در برنامه های
تلویزیونی به تصویر کشیده می شوند و در ستون
دوم از زندگی واقعی خود بنویسند .به عنوان مثال
نوجوانان در فیلم ها معموال ً زمان زیادی را برای
ارضای کنجکاوی و روابط اجتماعی با همساالن
صرف می کنند .تکلیف خانه ندارند و ...در حالی که در عالم واقع این کنجکاوی می تواند نوعی سرک
کشیدن در کار دیگران و گاه به خطر انداختن امنیت نوجوانان باشد و. ...
در فعالیت بعدی دانش آموزان باید دست به تولید بزنند و یکی از موضوعات سبک زندگی را انتخاب
کنند و برای انتقال آن به دیگران ،با استفاده از فنون اقناع و بازنمایی که در فصل دوم خوانده اند ،نمونه ای
تولید کنند .این نمونه می تواند عکس ،فیلم ،نمایش نامه ،فایل صوتی ،گرافیک اطالع رسان (اینفوگرافی و
خالقانه دیگر) باشد .در صورت صالحدید دانش آموزان به طور گروهی نیز می توانند این ّفعالیت
هر تولید
ٔ
را انجام دهند.
دانستنیهای معلم

نردبان استنتاج :در ّفعالیت های گفت وگوی کالسی ،یکی از اقداماتی که می توان انجام داد ،ارتقای
قدرت استدالل دانش آموزان است .یکی از روش های این کار استفاده از نردبان استدالل است .این نردبان
پله هایی دارد که اگر درست طی شود ،به یک استدالل و باور قوی و اقدام مناسب می انجامد و اگر نادرست
طی شود ،به یک استدالل ،باور و اقدام نامناسب منتهی می شود .نردبان استدالل از پایین به سمت باال به
شرح زیر است.

بخش دوم :طراحی واحدهای یادگیری 157

 ١تنها بخشی از دادهها برای ما قابل مشاهده اند.
همه جای دنیا حضور نداریم که
به عنوان مثال ،ما در ٔ
همه حوادث و وقایع را عیناً مشاهده و بررسی کنیم.
ٔ
2
ما تنها بخشی از این دادهها را برای پردازش
انتخاب میکنیم .این موضوع به تعداد و نوع منابعی
که استفاده می کنیم ،بستگی دارد .از منابع معتبر،
داده های درست و از منابع نامعتبر داده های نادرست
کسب می کنیم.
 3بعد به این دادهها معنا میبخشیم .در معنابخشی
گاه با دقت عمل می کنیم و گاه سطحی و بدون دقت
کافی.
 4فرضیاتی به آنها اضافه میکنیم که در دادهها
نبودهاند .بسته به اینکه از ابتدا از منابع گوناگون
معتبر استفاده کرده باشیم یا از منابع محدود و نامعتبر،
فرضیات ما می تواند درست یا نادرست باشد.
 5بر این اساس نتیجهگیری میکنیم .براساس
گام های قبلی نتیجه گیری ما هم می تواند درست یا
نادرست باشد.
درباره جهان
 6این نتیجهگیری ها اعتقادات ما را
ٔ
میسازند .اگر گام های قبلی با کاهش محدودیت ها طی
شود ،احتماال ً حاصل آن باورها و اعتقادات درست است؛ اما اگر گام های قبلی بی دقت و سطحی طی شود؛
به باورها و اعتقادات نادرستی نیز دست می یابیم.
 7بر اساس این اعتقادات ،تصمیمگیری و اقدام میکنیم .باورها و اعتقادات درست ،احتماال ً منجر به
اقدامات و تصمیمهای درست و باورها و اعتقادات نادرست ،منجر به اقدامات و تصمیمهای نادرست میشود.
البته به جز آموزش مستقیم این مطلب به دانش آموزان ،بهتر است فرصت هایی فراهم کنیم تا آنها
محدودیت های استدالل خود را بررسی و آنها را اصالح کنند .در اجرای دروس این فصل از این نردبان
به خوبی می توان استفاده کرد؛ اما آموزش و استفاده از آن مختص به این فصل نیست و از ابتدای سال
تحصیلی کاربرد دارد.
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درس16

کلیشۀ بدن

زمان :دو ساعت آموزشی
موضوع :تصور بدن ()body image
انتظارات عملکردی:
چگونگی کلیشه سازی توسط رسانه ها را بررسی و تحلیل کنند.
کلیشه بدن را تحلیل و درک کنند.
مفهوم
ٔ
کلیشه بدن را ذیل صنایع پول ساز مرتبط
کلیشه بدن استفاده و
پدیده ترویج
ٔ
ٔ
از تفکر نظام مند در بررسی ٔ
شناسایی کنند.
کلیشه خاص را شناسایی کنند.
منفعت جویان و ضررکنندگان از این
ٔ
کلیشه بدن بررسی و تحلیل کنند.
محتوای پیام های رسانه ای را از منظر
ٔ
در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت کنند.
ارائه افکار ،نظرات و تصمیم های خود استفاده کنند.
از زبان صحیح و دقیق برای ٔ
آداب گفت وگو های جمعی را رعایت کنند.
با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش کنند.
آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی و
بررسی کنند.
مواد و وسایل آموزشی :تصاویر و فیلمهایی
کلیشه بدن مانند خالکوبیهای
از نمونههایی از
ٔ
عجیب ،تزریق ژل ،مدل مو ،جراحی گوش،
کاشت نگین و ...مناسب ارائه در کالس،
مجالت غیرعلمی که دانشآموزان با خود به کالس
آورندهاند.
فرایند اجرای درس :آگاهی از نقش رسانه  ها
در القا کردن استانداردهای زیبایی و جذابیت به
اجتماع ،و تحلیل و درک اینکه چگونه تصاویر
رسانه ای بر احساسات ما نسبت به بدن خودمان
و دیگران تأثیر می گذارد ،یکی دیگر از جنبه های
نقش رسانه ها در شکل گیری سبک زندگی است.
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گفت وگوی کالسی

درباره سؤاالت زیر گفت وگو کنند.
از دانش آموزان بخواهید
ٔ
چه چیز یک بدن را سالمت می سازد؟
شما دلتان می خواهد الغر باشید یا سالمت؟
راجع به افرادی که در فیلم های خارجی و تبلیغات می بینید ،فکر کنید.
از چه جمالتی برای توصیف زنان موجود در آن فیلم ها استفاده می کنید؟
از چه جمالتی برای توصیف مردان موجود در آن فیلم ها استفاده می کنید؟
درباره ظاهر مردم به ما می دهند؟
این تصاویر چه پیام هایی
ٔ
درباره خانواده و دوستان خودتان بیندیشید .آیا آنها شبیه افرادی هستند که در رسانه ها می بینید؟
ٔ
اجازه بدهید آنها نظر خود را بیان کنند .انتظار داشته باشید که دانش آموزان تعصب به خرج دهند و در
این زمینه جبهه گیری کنند.
محتوای متن زیر را برای آنها بیان کنید.
«واقعیت این است که بیشتر ما به افرادی که در رسانه ها می بینیم ،خیلی کم شباهت داریم .اگر شما یکی
از ستاره ها (سلبریتی ها) را در زندگی واقعی ببینید ،پی می برید که آنها نیز به تصویر رسانه ای خود شباهتی
ندارند .دلیل آن این است که تصاویری که ما از افراد در فیلم ها و تبلیغات می بینیم ،تصاویر دست کاری
شده است تا آنها جذاب تر به نظر برسند .با گریم،
نورپردازی و استفاده از نرم افزارهای خاص تصویر
یک فرد را تغییر می دهند .مثال ً افراد را بلندتر یا
الغرتر نشان می دهند .با این فنون بسیاری از ما در
احساسمان نسبت به خود و دیگران ،تحت تأثیر این
تصاویر قرار می گیریم ».توجه داشته باشید که در این
درس قرار است به آنها کمک کنیم کل نظام دخیل
کلیشه بدن را بررسی و تحلیل کنند؛ بنابراین
در ترویج
ٔ
از تلقین نظرات و مقابله با آنها پرهیز کنید.
ف ّعالیت گروهی

به آنها بگویید تصور کنید شما موجودی فضایی
هستید که به زمین سفر کرده اید و روزی به ایستگاهی
فضایی در زمین می رسید .در این ایستگاه فضایی
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شما انواع زیادی از مجالت را پیدا می کنید .از آنجا که قبال ً هیچ انسانی ندیده اید ،این مجالت برای شما
درباره زمینی ها تهیه می کنید.
جالب است .بنابراین آنها را کنار هم می گذارید و براساس آن گزارشی
ٔ
در گروه مجالتی را که با خود به کالس آورده اید ،بررسی کنید .بر اساس تصاویر مجالت بنویسید فضایی ها
ظاهر زمینی ها را چگونه توصیف می کنند( .به عنوان مثال آدم ها همه الغر و شاد هستند ،آقایان،.......
خانم ها )........
گزارش خود را برای کالس آماده کنند .هر گروه گزارش خود را در کالس بخواند .دانش آموزان دیگر
درباره صحت و دقت توصیفات و تطابق تصاویر با ویژگی های عموم مردم نظر دهند.
ٔ
گفت وگوی کالسی

سیاره خود می برند .در سفینه
از دانش آموزان بخواهید فرض کنند این بار موجودات فضایی آنها را به
ٔ
با موجوداتی فضایی روبه رو می شوند که حدود  230سانتی متر قد و  200کیلوگرم وزن دارند .ابتدا گمان
همه آنها جثه های بزرگی دارند .در آن
می کنند اینها زشت و بدقواره اند .وقتی به آنجا می رسند ،می بینند که ٔ
جامعه افراد هرچه بزرگ تر باشند ،زیباتر به شمار می آیند .وقتی مجالت را که ورق می زنید یا تلویزیون را که
روشن می کنید ،فضایی های عظیم الجثه را می بینید .پیام های بازرگانی و تبلیغات هم محصوالتی را معرفی
درباره سؤاالت زیر گفت وگو کنند.
می کنند که به بزرگ تر شدن جثه کمک می کنند .اکنون
ٔ
همساالن فضایی شما در آنجا چه ویژگی هایی داشتند؟
معیارهای زیبایی برای آنان چه بود؟
چه محصوالتی برای آنها تبلیغ می شد؟
در این تبلیغات از چه فنونی استفاده می شد؟ چه
صفت ها و وعده هایی به عظیم الجثه شدن پیوند داده
می شد؟
معیارهای زیبایی در آنجا با معیارهای شما
شباهت دارد یا متفاوت است؟
اگر چند ماه در آن سیاره زندگی کنید ،نسبت
به اندازه و شکل بدنتان چه احساسی خواهید داشت؟
اندازه بدن به
درباره شکل و
اگر بخواهید پیامی
ٔ
ٔ
زمینی ها بدهید ،آن پیام چیست؟
درباره زیبایی افراد را بررسی کنید.
طرز تلقی خود
ٔ
چه عواملی در شکلگیری نگرش شما مؤثر بوده است؟
نقش و سهم رسانهها در شکلگیری این نگرش چیست؟
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محتوای صفحات  131و  132را با استفاده از
نظرات دانشآموزان از منظر زیباییشناسی بررسی
کنید .بر این نکته تأکید کنید که تولیدکنندگان
تبلیغات ،فیلمهای سینمایی و برنامههای تلویزیونی
از فشارهای اجتماعی برای الغر بودن استفاده
میکنند تا محصوالت خود را به فروش برسانند.
از ستارهها که الگوی معرفی محصوالت
گران قیمت اند و نقش شخصیت های فریبنده را
بازی می کنند ،برای پیوند دادن الغری با ثروت،
موفقیت ،شادی و خوشحالی استفاده می کنند.
نتیجه
مردها هم از این پیام ها در امان نیستند.
ٔ
سال ها بمباران تبلیغاتی کردن مردها با استفاده
از تصاویر مردان قوی با عضالت شش تکه 1در
فیلم ها ،مجالت ،نماهنگ ها و تلویزیون و…،
نسلی از نوجوانان پسر است که برای دستیابی به
اندام آرمانی ،به باشگاه های بدن سازی ،مصرف
مواد هورمونی و نیروزا هجوم می آورند.
البته
کلیشه بدن به چاقی و الغری بدن محدود
ٔ
نمیشود و امروزه الگوی مو ،ابرو ،مژه ،گونه ،لب
و  ...را نیز شامل میشود .از آنها بپرسید «فکر
می کنید معیارهای زیبایی در آینده چه خواهد بود؟»
ممکن است آنها با دیدگاه موجود در متن
درس موافق یا مخالف باشند .در هر صورت باید
برای علت موافقت یا مخالفت خود دلیل بیاورند.
مهم استدالل های آنها و قوت استداللشان است.
رابطه
در بررسی استدالل های آنها ،مفروضه ها،
ٔ
رابطه
رابطه نتایج و دالیل،
مفروضات و دالیل،
ٔ
ٔ
 six packــ1
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مفروضات ،دالیل و نتایج توسط خودشان و سایر دانش آموزان بررسی می شود .سعی کنید نردبان استنتاج
آنها را قوی کنید.
گفت وگوی کالسی

سؤاالت زیر اساسی ترین سؤاالت این درس است؛ زیرا تفکر نظام مند (سیستمی) را پرورش می دهد .از
درباره آنها گفت وگو کنند .تصویر نیز به آنها کمک می کند که موضوع را همه جانبه
دانش آموزان بخواهید
ٔ
بررسی کنند.
کلیشه بدن و ترویج آن سود می  برند؟ چگونه؟
چه صنایع و افرادی از ساختن
ٔ
کلیشه بدن برای فرد و جامعه چه خواهد بود؟
پیامدهای پیروی از
ٔ

توجه دانش آموزان را به این نکته جلب کنید که تصور بدن توسط صنایعی ترویج داده می شود .صنایعی
مانند داروسازی (انواع داروهای چاقی ،الغری ،بدن سازی و ،)...صنایع آرایشی ،پوشاک ،جراحی های
زیبایی ،دستگاه های مورد نیاز جراحی های زیبایی ،مواد مخدر (مانند فروش شیشه به خانم ها برای الغری
یا استفاده از برخی مخدرها در قرص های الغری) و . ...در واقع تولیدکنندگان مواد ،وسایل و تجهیزات،
تبلیغ کنندگان (تولید کنندگان تبلیغات و رسانه ها) ،دالالن و توزیع کنندگان و خدمت رسانان کسانی هستند که
از این صنعت سود می برند.
ممکن است آنها به ترمیم های ضروری اشاره کنند و طبعاً موارد درستی را مطرح می کنند .در اینجا باید
درباره تفاوت افراط و ضرورت ،و معیارهای تمایز آنها گفت وگو کرد.
ٔ
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عکس و مکث

عکس و مکث این درس نیز به ستاره ها و نقش
آنها در کلیشه سازی در تصور بدن اشاره دارد.
ف ّعالیت در خانه

فـعالیت بـه
در بـخش ّفعالیـت در خانـه دو ّ
دانش آموزان داده شده است که باید یکی از آنها
را انتخاب کنند و انجام دهند .در فعاّلیت اول به
آنها گفته شده است« :بررسی کنید دیدگاه برخی
کلیشه بدن
درباره
از محققان و صاحب نظران
ٔ
ٔ
چیست؟»
در این باره آنها به جست وجوی اینترنتی یا
بررسی کتاب های صاحب نظران داخلی یا خارجی
در این حوزه می پردازند و نمونه هایی در حد یک یا
چند صفحه را به کالس ارائه می کنند.
درباره بدن اهمیت دارد ،طبیعی بودن آن در عین سالمت
در فعالیت دوم به آنها گفته شده است ،آنچه
ٔ
است .بدن های افراد به طور خداداد از شکل و اندازه ای گوناگون برخوردار است که این تنوع به عمد در
رسانه نادیده گرفته می شود .افراد در برنامه های تلویزیونی به دلیل اندامشان مورد طعن قرار می گیرند و تحقیر
می شوند .در طول هفته برنامه های تلویزیونی ،فیلم های سینمایی یا تبلیغاتی را که مشاهده می کنند ،بررسی
کنند .چند مورد از این طعن ها و تحقیرها را که به طور آشکار یا پنهان در تولیدات رسانه ای گنجانده شده
است ،بیابند و به کالس ارائه کنند.
دانستنیهای معلم

تفکر نظام مند (سیستمی) :این مفهوم به مجموعه ای از ابزار ــ از جمله نمودارهای حلقه ِعلّی،
نمودارهای جریان مواد و اطالعات و الگوهای شبیه سازی ــ که در تحلیل رفتار پویای (دینامیکی) مسائل
به ما کمک میکنند ،اشاره دارد .همچنین تفکر نظام مند ما را در شکل دهی نگرشی بدیع به وقایع توانمند
می کند؛ نگرشی که در آن کلیات امور ،اجزای آن و روابط متقابل این اجزا با دقت بیشتری مورد توجه قرار
نامه خاص خود را دارد که به کمک آن به شرح مسائل پویا (دینامیکی)
می گیرند .در نهایت ،تفکر نظام مند واژه ٔ
می پردازد .به عنوان مثال از اصطالحاتی مانند فرایند تقویت و تعادل ،محدودیت ،تأخیر ،رفتار در طول زمان
و غیره در توصیف رفتار دینامیکی مسائل استفاده می شود .باید توجه کرد که تفکر نظام مند قاعده و قانونی
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است که آموختن آن ،نیازمند تمرین و صبر فراوان است .به منظور نیل به این هدف مجموعه ای از هفت
حوزه تفکر نظام مند برای ارائه و تحلیل مشکالت از
فرایند شناختی وجود دارد که متفکران کارآزموده در
ٔ
آنها استفاده می کنند .هر یک از این هفت مهارت مکمل یکدیگرند ،به این صورت که هر کدام در مرحله ای
گانه تفکر نظام مند ،به صورت تعاملی و در
متفاوت از تفکر نظام مند استفاده میشود .اگر مهارت های هفت ٔ
یک فرایند چهار مرحله ای ،که پایه و اساس روش تفکر سیستمی است ،بررسی شوند ،بهتر شناخته و درک
می شوند .هر یک از مهارت ها در یک یا چند مرحله از این مراحل نقش مهمی ایفا می کند .در به کارگیری
تفکر نظام مند ،ابتدا مسئله یا موضوع مورد بررسی را تعیین می کنید ،سپس فرضیه یا الگویی ارائه می دهید
تا دلیل ایجاد مسئله را شرح دهید .سپس با شبیه سازی مدل فرضیه را آزمایش و بررسی می کنید .اگر این
الگو چنین مسئله ای را به وجود آورد ،آنگاه به فرضیه ای معقول دست یافته اید .اگر چنین نباشد ،باید الگو
را اصالح و مجدد ًا آن را امتحان کنید .هنگامی که به یک فرضیه مناسب می رسید ،می توانید توضیحات
کلمه «الگو» چیزی است که بیانگر
جدید خود را به دیگران ارائه کنید تا تغییری به وجود آورید .منظور از ٔ
درباره چگونگی عملکرد یک پدیده است .یک الگو می تواند فرضیه ای ساده باشد که
فرضیه های شما
ٔ
مجموعه پیچیده ای از فرضیاتی باشد که با نمودارها ،معادالت ریاضی یا به
در ذهن خود داریم یا می تواند
ٔ
شکل های دیگر توضیح داده می شوند.
مراحل فرایند حل مسئله
تعیین موضوع/مسئله

تهیه فرضیه  /مدل
آزمایش فرضیه  /مدل
اعمال تغییرات  /انتقال شناخت

مهارت های تفکر سیستمی
1ــ تفکر دینامیکی
2ــ تفکر ساختار به عنوان علت
3ــ تفکر کل نگر

4ــ تفکر عملیاتی
  5ــ تفکر حلقه بسته
  6ــ تفکر کمی
7ــ تفکر علمی

مهارت های هفت گانه در تفکر نظام مند
هرگاه در تحلیل مسئله ای از روش تفکر نظام مند استفاده کنید ،خواهید دید که در طی مراحل فرایند
تفکر نظام مند بعضی از مهارت ها برجسته ترند .بر اساس دیدگاه ریچموند ،متفکران نظام مند حداقل بر هفت
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مهارت جداگانه و مستقل این تفکر مسلط اند که به ترتیب عبارت اند از:
فرضیه) خود (به کمک تفکر
مرحلۀ نخست :تعیین مسئله یا موضوع و برقراری مرزهایی برای الگو (یا
ٔ
دینامیکی ،ساختار به عنوان علت ،تفکر کل نگر)
حلقه بسته ،تفکر کمی)
مرحلۀ دوم :ایجاد الگو (به کمک تفکر عملیاتی ،تفکر ٔ
مرحلۀ سوم :بررسی و امتحان الگو (به کمک تفکر علمی)
مسئله مورد نظرتان را به عنوان پدیده ای توصیف
اولین مهارت؛ یعنی تفکر دینامیکی موجب می شود تا
ٔ
کنید که در طول زمان ایجاد شده و در طول زمان مطرح است نه یک «رویداد» که فقط یک بار رخ می دهد.
کلیشه بدن در طول زمان ایجاد شده است و فقط یک بار رخ نمی دهد .دو مهارت بعدی
به عنوان مثال
ٔ
یعنی تفکر ساختار به عنوان علت و دید کل نگر بسیار ارزشمند هستند؛ زیرا کمک می کنند تا دریابید که
فرضیه خود بگنجانید و برای توضیح هر کدام از چه جزئیاتی استفاده کنید.
چه جنبه هایی از واقعیت را در
ٔ
کلیشه بدن اینکه؛ چه روندها و ساختارهایی موجب به وجود آمدن آن شده است؟ این ساختارها
در مثال
ٔ
اقتصادی هستند؟ سیاسی هستند؟ فرهنگی هستند؟ و ...مهارت های چهارم تا ششم یعنی تفکر عملیاتی،
ارائه فرضیه به صورت یک الگو که به دقت می تواند آزموده شود ،به کار می روند .در
حلقه بسته و کمی برای ٔ
ٔ
کننده
تضعیف
یا
کننده
تقویت
عوامل
توان
می
بدن
کلیشه
پذیرش
منفی
و
مثبت
پیامدهای
بررسی
با
مرحله
این
ٔ
ٔ
آن را بررسی کرد .مهارت آخر؛ یعنی تفکر علمی ،در آزمودن فرضیه استفاده می شود .هر یک از مهارت ها
نقشی منحصر به فرد در فرایند تحلیل تفکر نظام مند دارد .در ادامه هر یک از این مهارت ها را معرفی و
روش تقویت آن را بیان می کنیم.
مهارت تفکر سیستمی
تفکر دینامیکی

تمرین مناسب
نمودار رفتار در طول زمان را رسم کنید .رویدادها را به عنوان نقاط جالب توجه در مسیر کلی
متغیرها در طول زمان در نظر بگیرید.

به جای سرزنش بپرسید «چگونه اجزای داخل سیستم مسبب بوده اند؟» یا «اجزای داخل سیستم
تفکر ساختار به عنوان علت
چگونه می توانستند موجب شوند که سیستم نسبت به شوک های خارجی انعطاف پذیر شود؟»
تفکر کل نگر

به شباهت ها بیشتر از تفاوت ها توجه کنید.

تفکر عملیاتی

درباره ماهیت فرایند پرس وجو کنید.
درباره عوامل مؤثر بر فرایند
به جای پرسش
ٔ
ٔ

تفکر حلقه بسته

یک فهرست از متغیرها تهیه و به این مسئله توجه کنید که چگونه این متغیرها می توانند بر هم
مؤثر باشند.
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تفکر دینامیکی :تفکر دینامیکی این قابلیت را به شما می دهد که به پدیده ها به صورت مجموعه ای از
رفتارها در طول زمان بنگرید .تفکر دینامیکی در مقابل تفکر ایستا قرار می گیرد .تفکر ایستا موجب می شود
نقطه وقوع پدیده است ،بنگرند ،نه به روندی که منجر به
نقطه خاص که همان ٔ
افراد به پدیده ها تنها در یک ٔ
بروز آن پدیده در طول زمان شده است .متفکران نظام مند بر این باورند که اتفاقات به یک باره رخ نمی دهند؛
نتیجه تأثیر و تأثرات سیستم به وجود می آیند و اگر بخواهیم آنها را پیش بینی کنیم ،قبل از هر کار باید
بلکه در ٔ
با رفتار آنها در طول زمان آشنا شویم .به منظور تقویت مهارت تفکر دینامیکی ،نمودارهای رفتار در طول
زمان را برای متغیرها رسم کنید .یکی از روش ها برای تقویت این مهارت آن است که به موضوعات مختلف
مثال ً تیترهای خبری در روزنامه ها توجه کنید و سعی کنید به دنبال رفتارهایی باشید که منجر به رویدادهای
مورد بررسی ،شده اند .از این به بعد هرگاه کسی به شما گفت« :انجام این عمل به آن نتیجه منجر می شود»،
از او بپرسید« :این اتفاق در طول زمان به چه صورت رخ می دهد؟»
تفکر ساختار به عنوان علت :تفکر دینامیکی موضوع شما را به عنوان بخشی از الگوی رفتار در
مرحله بعد باید فرضیه ای ارائه دهید (ایجاد الگو) تا چگونگی به وجود آمدن
طول زمان مشخص می کند .در
ٔ
آن رفتار را توضیح دهد .هر الگویی دارای دو محدوده (مرز) ،گستردگی (پهنا) و فشردگی (عمق) است.
تفکر ساختار به عنوان علت در تعیین مرز گستردگی الگو به شما کمک می کند ،یعنی اینکه چه متغیرهایی را
در الگوی خود بگنجانید و کدام را حذف کنید .بر اساس این نوع تفکر باید فقط آن دسته از متغیرها را در
مدل خود بگنجانید که تحت کنترل مدیریت هستند و موجب رفتاری می شوند که شما قصد توصیف آن را
دارید .سؤال عمده در این نگرش این است که «از چه طریقی ما با خود چنین می کنیم؟» بنابراین تفکر ساختار
ریشه رفتارها را به
به عنوان علت ،الگوی شما را با وضوح و صراحت بیشتری بررسی می کند؛ زیرا علت و ٔ
عواملی نسبت می دهد که فرایندها ،خط مشی ها ،راهبردها و ساختار خود نظام را مدیریت و هدایت می کنند.
جمله «تقصیر آنها
برای تقویت مهارت های تفکر در نگرش ساختار به عنوان علت ،سعی کنید ،هر بار که با ٔ
است» مواجه می شوید ،این پرسش را مطرح کنید که «ما چه نقشی در بروز این مشکل داشته ایم؟» معموال ً
این امکان وجود دارد که هر وضعیتی را به عنوان معلول «عوامل بیرونی» در نظر بگیریم .قطعاً چنین عواملی
وجود دارند و بر هر عملکرد تأثیر می گذارند ،اما معموال ً این امکان وجود دارد (و تقریباً همیشه سودمند
است) که این پرسش مطرح شود« :ما چه کردیم که این عوامل تحریک شدند و یا چگونه خود را در مقابل
آنها آسیب پذیر ساختیم؟»
تفکر کل نگر :تفکر کل نگر یا دیدن جنگل به جای درخت؛ یعنی «دیدن جنگل از ارتفاع  1000متری».
الگوهای ایجاد شده با این نوع تفکر ،جزئیات را دسته بندی می کنند تا یک تصویر «عادی  تر» از نظام به دست
آید .برای تقویت و پرورش مهارت های تفکر کل نگر از اطالعات دسته بندی شده استفاده می کنیم .به عنوان
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مثال به جای فکرکردن به اصطالحات مربوط به ده ها رسانه انواع آنها را به دو گروه چاپی و الکترونیکی
تقسیم کنید یا حتی آنها را در یک گروه با عنوان رسانه قرار دهید.
تفکر عملیاتی :این تفکر موجب می شود که علیت را دریابید؛ یعنی عملکرد دقیقاً به چه صورت پدید
می آید؟ تفکر عملیاتی در مقابل تفکر هم بسته یا تفکر تأکید بر عوامل ،قرار دارد .افراد تمایل دارند که در
پایه ساختارهای
قالب فهرست ها و عواملی که نتایج را به وجود می آورند ،فکر کنند .در الگوهای ذهنی که بر ٔ
فهرست بنا شده اند ،مشکالت فراوانی دیده می شود .مهم ترین نکته این است که چنین فهرست هایی چگونگی
معجزه واقعی خود را توصیف نمی کنند .بلکه آنها موج علیت را منتقل می کنند و صرفاً به
شیوه عملکرد و
ٔ
و ٔ
این معناست که هر عامل به شیوه ای بر نتیجه مربوط تأثیر می گذارد «یا با آن ارتباط متقابل دارد».
شیوه تفکر تأکید بر عوامل استفاده کنید
تأثیر یا
ٔ
رابطه متقابل به معنای علیت نیست .مثالً ،اگر شما از ٔ
تا عوامل مؤثر بر یادگیری را مشخص کنید ،فقط به یک «فهرست بی فایده» از عوامل می رسید ،اما اگر
از تفکر عملیاتی استفاده کنید ،می توانید یادگیری را به عنوان یک فرایند نشان دهید؛ فرایندی که واقعاً از
جریان «تجربه کردن» ناشی می شود .تفکر عملیاتی با توصیف ساختار فرایند یادگیری ،به دنبال یافتن طبیعت
آن است .برعکس تفکر تأکید بر عوامل ،این اتفاق بسیار کم رخ می دهد که مجموعه ای از عوامل را که
به صورتی ناآشکار بر فرایند تأثیر می گذارند ،در شمار آوریم .برای پرورش مهارت های تفکر عملیاتی ،به
درباره ماهیت فرآیند مرتبط با موضوع سؤال مطرح
درباره «تمام عؤامل مؤثر بر هر فرایند»،
جای سؤال
ٔ
ٔ
کنید.
تفکر حلقه بسته :فرضیه های موجود در این روش تفکر عبارت اند از )1( :علیت فقط یک راه را
طی می کند« .این دسته از علت ها» به «آن دسته از معلول ها» ختم می شود )2( .هر عامل مستقل از سایر
عوامل است .این فرضیه ها از تفکر خط مستقیم ناشی می شوند .در عالم واقع« ،معلول» معموال ً به شکل
حلقه
بازخورد بر یک یا چند «عامل» تأثیر می گذارد و عوامل نیز بر خودشان تأثیرگذارند .مهارت های تفکر ٔ
بسته موجب می شوند که علیت را به جای رویدادی یک طرفه که یک بار اتفاق می افتد و ناشی از عوامل
حلقه
مستقل است ،به صورت فرایندی دائمی و وابسته در نظر بگیرید .برای تقویت مهارت های تفکر ٔ
بسته ،هر فهرست بی فایده ای را که می بینید ،بردارید و شیوه هایی را که از طریق آنها علت ها و معلول ها
درجه اهمیت محرک
مسبب یکدیگر می شوند ،بررسی کنید .همچنین به جای رده بندی متغیرها بر اساس
ٔ
بودنشان ،به دنبال شناخت چگونگی تغییر اهمیت متغیرهای ِعلّی در طول زمان باشید.
الگوی کوه یخ :یکی از الگوهایی که در این درس به پرورش تفکر سیستمی کمک می کند ،الگوی کوه
کلیشه بدن نوک کوه یخ است که دیده می شود .روندهایی چون
یخ است .در این الگو رخدادهایی مانند
ٔ
استفاده از ستاره ها ،عروسک ها ،تصاویر روی لوازم التحریر و )...به شکل گیری این رخداد کمک می کند.
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ساختارهایی چون ساختارهای اقتصادی و گاه سیاسی و فرهنگی در پی کسب ثروت و گاه قدرت منجر به
ایجاد کلیشه هایی می شود که از طریق آن می توان به ثروت و حتی قدرت دست یافت .این رخدادها ،روندها
و ساختارها از الگوهای ذهنی ناشی می شوند ،بنابراین برای تغییر چنین رخدادهایی باید الگوهای ذهنی را
تغییر داد .از دانش آموزان بخواهید الگوهای ذهنی ،ساختارها و روندهای حاکم بر ایجاد و تقویت رخدادی
کلیشه بدن را بررسی و تحلیل کنند.
به نام
ٔ
الگوی کوه یخ

رویدادها
روندها
ساختارها

کلیشۀ بدن
استفاده از ستاره ها ،عروسک ها
و...
اقتصادی یا سیاسی

مدل های ذهنی

درس17

مادی گرا یا ...

بازی زندگی است (اختیاری)

زمان :دو ساعت آموزشی
موضوع :بازی های ویدئویی و سبک زندگی
انتظارات عملکردی:
محتوای بازی های ویدئویی را از منظر ترویج ارزش ها و سبک زندگی بررسی و تحلیل کنند.
در تحلیلهای خود از تفکر سیستمی برای تبیین نقش رسانهها در ایجاد الگوهای فرهنگی استفاده کنند.
نتایج تحلیل خود را همراه با ذکر مثال به طور واضح و گویا در کالس ارائه کنند.
در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت کنند.
ارائه افکار ،نظرات و تصمیم های خود استفاده کنند.
از زبان صحیح و دقیق برای ٔ
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آداب گفت وگو های جمعی را رعایت کنند.
با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق
تالش کنند.
آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی ،نقد
و بررسی کنند.
موادووسایلآموزشی:کتابدرسی،فیلمهای
نام برده در کتاب ،بازی ویدئویی مورد استفاده
دانش آموزان کالس
فرایند اجرای درس :بازی ،سرگرمی و
چگونگی گذران اوقات فراغت ،همانند پوشش،
نحوه غذا خوردن ،نوع و میزان خرید کردن
نوع و ٔ
و موارد دیگری که در درس  15بررسی شد،
دهنده سبک زندگی است .بسیاری از مردم
نشان ٔ
برای پر کردن اوقات فراغت و تفریح خود به سراغ
رسانه ها می روند و با آنها مشغول می شوند .آمار
و ارقام نشان می دهد که جذاب ترین رسانه ها برای دانش آموزان تلویزیون ،تلفن همراه و بازی های ویدئویی
(رایانه ای ،موبایلی و  )...است .بازی های ویدئویی ،همانند سایر تولیدات رسانه ای خواسته یا ناخواسته
ارزش ها و الگوهایی از سبک زندگی را به مخاطبان خود القا می کنند.
به سبب عواملی چون تفاوت جنسیت،
گستره جغرافیایی ،نوع زندگی شهری یا روستایی ،وضعیت
ٔ
اقتصادی و  ...ممکن است الگوهای مختلفی از دسترسی و تمایل به استفاده از بازی های ویدئویی
در سراسر کشور وجود داشته باشد .از آنجا که قصد ما از این درس ترویج بازی های رایانه ای
نیست ،اگر عالقه ای به بازی های ویدئویی در میان دانش آموزان شما وجود ندارد ،اجرای این درس
ضروری نیست ،بلکه اختیاری است.
عالقه دانش آموزانتان را
برای شروع درس ،تریلر بازی  Pes 2017یا بخشی از بازی ویدئویی مورد
ٔ
نمایش دهید .از آنها بخواهید مثل یک مخاطب ّفعال ،با استفاده از جدول صفحات  135و  136کتاب،
بازی مورد نظر را تحلیل و اهداف آشکار و پنهان تولیدکنندگان آن بازی را مشخص کنند.
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توجه داشته باشید که برخی از سؤاالت جدول
فنونی هستند که برای واقع نمایی بیشتر به کار گرفته
شده اند و یک بازی را از بازی دیگر متمایز می سازند.
برخی هم راهکارهایی هستند که برای انتقال یک پیام
پنهان به کار گرفته شده اند.
سپس از دانش آموزان بخواهید ،بر اساس تحلیلی
که از این بازی دارند ،بگویند «آیا بازی ها می توانند
ارزش ها و سبک زندگی خاصی را به بازیکنان انتقال
دهند؟ چرا آری و چرا نه؟» .آنها باید برای پاسخ هایشان
از مثال استفاده کنند .مثال ً بگویند در بازی های
ویژه کودکان که در آنها مو ،چهره یا ناخن
رایانه ای ٔ
را آرایش و پیرایش می کنند ممکن است چه ارزشی
یا کدام سبک زندگی انتقال یابد ،یا در بازی هایی که
جنگ و کشتار وجود دارد چه ارزش ها و سبک
زندگی القا می شود .همچنین در بازی هایی که کودکان
از یک حیوان خانگی مراقبت می کنند چه ارزش ها و
چه سبکی از زندگی ترویج می شود؟ و…
فیلم «بازی کن فینالیست» را نمایش دهید .نیازی به
درباره آن نیست ،زیرا پیام به وضوح انتقال
گفت و گو
ٔ
داده شده است.
در بخش «بیشتر بدانید» دانش آموزان با نظام
رده بندی بازی های ویدئویی /رایانه ای و برچسب های
آن آشنا می شوند .برچسب «اسرا» نشان یک نظام
رده بندی ایرانی است که بازی ها را بر اساس هفت
ویژگی رده بندی می کند .آن ویژگی ها عبارت اند از:
محرک های
نمایش خشونت ،مواد مخدر و دخانیاتّ ،
جنسی ،ایجاد ترس ،شکستن ارزش های دینی،
شکستن هنجارهای اجتماعی و ایجاد ناامیدی .این هفت ویژگی در کتاب معرفی شده است .البته ما به
«محرک های جنسی» را به «نمایش نکات غیراخالقی» تغییر داده ایم.
حرمت کتاب درسی ،عنوان ّ
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عکس و مکث

«عکس و مکث» نیز بر تفاوت بازی های کودکان
دیروز و امروز تمرکز دارد .از دانش آموزان بخواهید
درک و دریافت خود از پیام تصویر را بیان کنند.
حتی می توانید از گام تعارض فشرده در الگوی
بدیعه پردازی استفاده کنید و بخواهید این تصویر را
کلمه متضاد توصیف کنند؛ برای مثال؛ حسرت
با دو ٔ
و شور ،اسارت و آزادیّ ،فعال و منفعل و…  .
انواع تعارضات فشرده را روی تابلو بنویسید و از
دانش آموزان بخواهید تحلیل کنند که کدام یک
برای این تصویر مناسب تر است ،و چرا؟
ف ّعالیت در خانه

«فعالیت در خانه» از دانش آموزان بخواهید
در ّ
یکی دیگر از بازی های ویدئویی خود را که در خانه
جلسه بعد ،به صورت مکتوب ،به کالس بیاورند.
دارند به کمک جدول این درس بررسی کنند و نتیجه را در
ٔ
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درس18

زندگی دوم

زمان :دو ساعت آموزشی
موضوع :ارزش ها و سبک زندگی در فضای مجازی
انتظارات عملکردی:

مفهوم غلبه بر چهار محدودیت زمان ،مکان ،زبان و امکان را ،در استفاده از فناوری های ارتباطی،
با ذکر مثال تبیین کنند.
نقش تلفن همراه و شبکه های اجتماعی را ،در انتقال ارزش ها و سبک زندگی ،بررسی و تحلیل کنند.
در تحلیل های خود ،برای تبیین نقش تلفن همراه و شبکه های اجتماعی در ایجاد الگوهای فرهنگی
از تفکر سیستمی استفاده کنند.
معیارهایی برای ارزشیابی اعتبار تارنماها /وب سایت ها پیشنهاد دهند (حداقل سه معیار).
نتایج تحلیل خود را ،با ذکر مثال ،به طور واضح و گویا در کالس ارائه کنند.
در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت کنند.
ارائه افکار ،نظرات و تصمیم های خود استفاده کنند.
از زبان صحیح و دقیق برای ٔ
آداب گفت وگو های جمعی را رعایت کنند.
با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق
تالش کنند.
آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی ،نقد
و بررسی کنند.
مواد و وسایل آموزشی :کتاب درسی،
فیلم نام برده در کتاب.
فرایند اجرای درس :امروزه ف ّناوری های
ارتباطی با ویژگی هایی چون سرعت ،دسترسی،
انبوه اطّالعات ،دقّت ،افزایش توان انتخاب،
تعامل ،درگیرکردن هم زمان چند حس و انجام
هم زمان چند کار ،توان غلبه بر چهار محدودیت
زمان ،مکان ،زبان و امکان را برای انسان مهیا
کرده اند.
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تجربه خود
از دانش آموزان بخواهید ،با توجه به ٔ
درکار با فناوری های ارتباطی و فضای مجازی،
درباره مفهومِ غلبه بر این چهار محدودیت ،با بیان
ٔ
مثال ،گفت وگو کنند .به مثال های زیر توجه کنید.
این عبارات و نمونه هایی مانند آنها گفت وگوهایی
است که دانش آموزان در کالس مطرح می کنند.
زمان :دسترسی به اطالعات  24ساعت ،در
هفت روز هفته و ...
مکان :دسترسی به افراد و اطالعات در
سراسر جهان و ...
زبان :استفاده از مترجمهای برخط ،پیامهای
تصویری ،و ارائه محتوا به چند زبان رایج در
تارنماها و ...
امکان :توانایی دسترسی ،انتخاب و ارتباط
چند حسی برای هرکس ،در هرجا و هر زمان ،با
هزینه کم.
انواع ابزار و ٔ
با توجه به نقشی که تلفن همراه و شبکه های اجتماعی در زندگی این گروه سنی دارند تمرکز گفت وگوهای
صفحه  142کتاب درسی را به
بعدی را روی این دو مبحث قرار دهید .سؤاالت بخش «گفت وگوی کالسی»
ٔ
بحث بگذارید .برای سؤال اول جدولی روی تابلو رسم و نکات مثبت و منفی را در دو ستون فهرست کنید.
می توان براساس جدول این سؤال را مطرح کرد که« :چگونه می توان نکات منفی را به مثبت تبدیل کرد؟» و
برعکس «در چه شرایطی نکات مثبت به منفی تبدیل می شود؟»
دانش آموزان بگویند از کدام امکانات تلفن همراه و برای تأمین چه نیازهایی استفاده می کنند؟
استفاده از این امکانات چه مزایا و معایبی دارد؟
تلفن همراه در طول روز چه مقدار از وقت آنها را به خود اختصاص می دهد؟
سپس فیلم «تلفن همراه و زندگی امروز» را نمایش دهید و نظر دانش آموزان را در مورد تأثیراتی که این
صفحه  ،142نمودی از تأثیر تلفن همراه بر سبک
جامعه ما گذاشته است جویا شوید .تصویر
رسانه در
ٔ
ٔ
جنازه یکی از
زندگی افراد است .همان طور که می بینید این تصویر حضور گروهی از مردم در تشییع
ٔ
هنرمندان را نشان می دهد .تشییع جنازه همراهی و همدلی با سوگواران و نمایش ماتم است ،اما در این
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تصویر اکثر افراد در حال فیلم برداری هستند!
درباره استفاده از تلفن همراه» در کالس خوانده و با
صفحات  142و  ،143با عنوان «توصیه هایی
ٔ
پاسخ های دانش آموزان به سؤاالت مقایسه شود .در صورت مشارکت فعال دانش آموزان ،ممکن است
پاسخ های دانش آموزان از این توصیه ها جامع تر باشد.

فیلم «شبکه های اجتماعی» را نمایش دهید و از دانش آموزان بخواهید ،با گفت و گو با یکدیگر ،به
پرسش های زیر پاسخ دهند.
متوجه تفاوت ها
تفاوت ها و شباهت های شبکه های اجتماعی در کشورهای مختلف چیست؟ چگونه
ّ
و شباهت ها شده اید؟
شبکه اجتماعی بومی چه فایده ها و چه زیان هایی دارد؟
استفاده از ٔ
شبکه اجتماعی ایرانی هستید؟
شما عضو کدام ٔ
نظر خود را با ذکر مثال و دلیل راجع به این جمالت بیان کنید:
شبکه های اجتماعی فرهنگ خاص خود را دارند.
شبکه های اجتماعی می توانند بر فرهنگ مردم تأثیر بگذارند.
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عضویت در شبکه های اجتماعی چه تغییراتی
در سبک زندگی شما و خانواده تان ایجاد کرده
است؟
آیا شبکه های مجازی و فناوری های جدید
می توانند از ما انسان های بهتر و سعادتمندتری
بسازند؟ چرا؟ چگونه؟
توصیه می شود فقط به جنبه های منفی استفاده
از شبکه های اجتماعی نپردازید .در این مورد
نیز می توانید جدولی روی تابلو رسم کنید و از
دانش آموزان بخواهید نکات مثبت و منفی را بیان
کنند تا هم فرهنگ نقد منصفانه ترویج شود و هم
باعث سوگیری دانش آموزان نشود.
توجه داشته باشید که شبکه های اجتماعی
داخلی محدودیت تعداد کاربر دارند و در حال
حاضر نمی توانند صد در صد جایگزین نرم افزارها
و شبکه های خارجی شوند .آنها نیز مانند نرم افزارها و شبکه های خارجی ،به دالیل مختلف به وجود می آیند،
رشد می کنند و جای خود را به دیگری می دهند.
آخرین سؤال این بخش ،تفکر فلسفی را در دانش آموزان پرورش می دهد .آنها در این سؤال و سؤال قبل
از آن تأثیرات و پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت استفاده از شبکه های مجازی و فناوری های نوین را در
تغییر سبک زندگی از حیث مثبت یا منفی بودن آن مورد بررسی و تحلیل قرار می دهند.
آینده دانش آموزان متأثر از فناوری های ارتباطی است ،لذا محروم کردن آنها از این
زندگی حال و ٔ
فناوری ها روش مناسبی نیست بلکه
استفاده مشروط را باید یاد بگیرند .شروط ،همان آدابی است که بنا به
ٔ
موقعیت باید به کار برد .در این درس فرصتی فراهم کنید تا دانش آموزان
درباره تأثیر تلفن همراه و شبکه های
ٔ
اجتماعی و اینترنت بر سبک زندگی و آداب زندگی در فضای مجازی گفت و گو کنند.
در
صفحه  145کتاب ،متنی برای ارزیابی منابع اینترنتی و صفحات وب ،آمده است .اگر فرصت دارید
ٔ
آن را به صورت ّفعالیت زیر انجام دهید.
به دانش آموزان بگویید برای برخی این باور وجود دارد که اگر چیزی چاپ شده یا در جایی نشر داده
شده است ،ضرورتاً درست و معتبر است ،چرا که اگر معتبر نبود چاپ یا منتشر نمی شد .در دوران انفجار
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اطالعات الکترونیکی ما باید بتوانیم اعتبار منابعی
را که مرتباً در حال گسترش هستند ،تعیین کنیم.
درباره
برای افزایش توان قضاوت دانش آموزان
ٔ
اعتبار مطالب یک تارنما /وب سایت ابتدا تصویر
یک صفحه از آن را برای بررسی در اختیار آنها
بگذارید و از آنها بپرسید:
کدام بخش از مطالب معتبرند ،کدام بخش ها
نیستند؟ چرا؟
سپس از دانشآموزان بخواهید برای جستوجوی
درباره یک موضوع درسی به سه تارنمای
اطالعات
ٔ
مشاهده آنها به
دلخواه مراجعه کنند و پس از
ٔ
سؤال های زیر پاسخ دهند:
ــ آیا این تارنماها برای جمع آوری اطالعات در
پروژه های مدرسه منابع مناسبی هستند یا خیر؟
درباره این
ــ اگر بخواهید اطالعات بیشتری
ٔ
تارنما کسب کنید به کجا مراجعه می کنید؟
از چه منابعی برای تأیید اطالعات به دست آمده از این تارنما استفاده می کنید؟
چگونه می توانید بگویید اطالعات موجود در این تارنما درست یا غلط است؟
از دانش آموزان بخواهید فهرستی از سؤاالتی را که برای ارزشیابی هرگونه تارنما مورد استفاده قرار
می دهند ،به صورت گروهی ارائه دهند .احتماال ً سؤاالتی که آنان طرح خواهند کرد به شرح زیر است:
آخرین به روزرسانی این تارنما چه زمانی بوده است؟
کننده محتوای این تارنما چه کسی است؟ آیا هویت او قابل احراز است یا یک هویت ساختگی
تهیه ٔ
است؟
آیا فهرست دقیق منابع مورد استفاده در تولید محتوا ،در تارنما ارائه شده است؟
محتوای تارنما از منابع معتبر اخذ شده یا از منابع نامعتبر؟
تاریخ مالکیت معنوی (کپی رایت) آن چیست؟ (تارنمای کشورهای تابع قانون مالکیت معنوی)
مطالب موجود در صفحه با هم ارتباط منطقی دارند؟
ارتباط تصاویر با موضوع چگونه است؟
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در آخر از دانش آموزان بخواهید تارنماهای مورد استفاده خود را با این معیارها بررسی کنند و سه مورد
مناسب برای استفاده در انجام پروژه های مدرسه ای به کالس معرفی کنند.
عکس و مکث

عکس و مکث این درس به تأثیر ف ّناوری بر سبک زندگی مربوط می شود .چوپانی که برای استفاده از
تلفن همراه ،از باتری خورشیدی استفاده می کند.
ف ّعالیت در خانه

در ّفعالیت در خانه از دانش آموزان بخواهید
متناسب با امکانات در دسترس ،یکی از ّفعالیتهای
زیر را انتخاب کنند و انجام دهند.
در یکی از شبکه های اجتماعی ایرانی عضو
هفته
شوند،
تجربه حضور خود را در آن شبکهٔ ،
ٔ
آینده با دیگران به اشتراک بگذارند.
نحوه وقت گذاری
از خانوادهشان در رابطه با ٔ
در شبکه های اجتماعی بپرسند .میزان وقت گذاری
خانواده شان در شبکه های اجتماعی چقدر است؟
خانواده و خود را برای
پیشنهادهای اعضای
ٔ
استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی گردآوری
ٔ
نمایند و به کالس گزارش دهند.
با مراجعه به منابع معتبر مانند اشخاص ،کتاب ها ،گزارش ها ،سایت ها و  ...حداقل پنج نکته را که
برای حضور در شبکه های اجتماعی باید رعایت کرد بنویسند و به کالس گزارش دهند.
لطیفههای رسانهای

درباره تأثیر رسانه ها و فناوری های نوین بر سبک زندگی است.
لطیفه های رسانه ای این فصل
ٔ
صفحه عنوانی
در پایان فصل پنجم پیرابندی آورده شده که از دانش آموزان خواسته است یک بار دیگر
ٔ
فصل پنجم را مشاهده کنند .قرار بود در این فصل تحلیل تولیدات رسانه ای را با یکی از سؤاالت کلیدی
صفحه عنوانی فصل مشخّص شده است .اگر
سواد رسانه ای تمرین کنند؛ همان سؤالی که با عالمت در
ٔ
مطالعه متون و انجام ّفعالیت های این فصل تاحدودی «توانایی تشخیص سبک زندگی،
دانش آموزان با
ٔ
ارزش ها و نظریات ارائه شده در پیام های رسانه ای یا حذف شده از آنها» را کسب کرده اند شما (به عنوان
معلم) و آنها در جهت هدف اصلی آن گام برداشته اید.
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آشنایی با پنج شبکه اجتماعی ایرانی :رسانهها و شبکههای اجتماعی در حال رشد و گسترش روزافزون
هستند و هر فردی را که با اینترنت سر و کار دارد به سمت خود جلب میکنند .هر چند وقت یک بار سروکله
شبکه اجتماعی جدیدتر در دنیای وب پیدا میشود که اغلب با طرفداران زیادی هم روبهرو میشوند.
یک ٔ
همچنان که الگوهای ارتباطی به طور روز افزونی از مرزهای ملی فراتر می روند ،آمار اتصال به اینترنت
وکاربران آن نیز به طور تصاعدی در حال رشد است .انتشار پرشتاب اینترنت ،ماهواره و فناوری های
دیجیتالی ارتباط هم زمان میان بخش های وسیعی از جهان را ممکن ساخته است .امروزه نقش رسانه ها و
میزان نفوذ آنها در جوامع بر کسی پوشیده نیست .نظریه پردازان ارتباطات معتقدند که امروز جهان در دست
کسی است که رسانه ها را در اختیار دارد .نقش عمده رسانه ها در شکل دهی به افکار عمومی باعث شده که
اهمیت رسانه ها تا این حد مورد توجه قرار گیرد.
اکنون شبکه های اجتماعی سکان دار اقیانوس پرتالطم اینترنت شده اند .در کشور ما نیز این گونه شبکه ها
بسیار فعال شدهاند و هر روز نیز در حال گسترش هستند .پاره ای از این شبکه ها تالش دارند به دور از حواشی
و مشکالت اخالقی و اجتماعی موجود در برخی شبکه های اجتماعی غربی ،برای کاربران ایرانی محیطی
جذاب و مناسب را فراهم کنند .در ادامه پنج شبکه از این شبکهها (تا سال  )1396را معرفی می کنیم.
شبکه اجتماعی کلوب :کلوب یکی از شبکههای اجتماعی داخلی بسیار پرکاربر است .این شبکه خود
را چنین معرفی کرده است :سایت اینترنتی کلوب دات کام در تاریخ یکم دی ماه  1383برپایه نیازهای امروزی
کاربران اینترنتی ایرانی راهاندازی شد تا به عنوان سایتی برای ارتباط ایرانیان و فارسیزبانان جهان بتواند بستری
جهت تبادل اطالعات ،نیازها ،کاال و خدمات ،آشنا شدن با همکاران ،دوستان قدیمی و… بهوجود آورد.

از دیگر اهداف این کلوب معرفی امکانات و قابلیت های موجود و انطباق آنها با مشکالت و نیازهای
هزینه ممکن خدمات و اطالعات درخواستی را در اختیار
مطرح ایرانیان می باشد تا از این رهگذر با کمترین ٔ
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متقاضیان قرار دهد و موجبات افزایش بهره وری و کارایی را در سطح اجتماع فراهم نماید .این شبکه به
زیرمجموعه خود دارد.
منظور ارائه خدمات متنوع تر یک سایت اشتراک ویدئو به نام «آپارات» را نیز در
ٔ
شبکه اجتماعی فیس نما :فیس نما ،از سال  1391با هدف رقابت با شبکه های بیگانه و فراهم آوردن
محیطی امن برای کاربران تأسیس شد.

نقطه قوت فیس نما نسبت به دیگر شبکه های داخلی را حضور بیشترین کاربران
مدیریت این سایت ،خودٔ ،
حوزه شبکه های اجتماعی ،امکانات متعدد آن و رسیدگی سریع به مشکالت کاربران عنوان
ایرانی فعال در
ٔ
می کند.
شبکۀ اجتماعی فارس توییتر :فارس توییتر ،از سال  1391با هدف رقابت با شبکه های اجتماعی
خارجی و ایجاد محیطی متناسب با فرهنگ ایرانی برای کاربران ایرانی راه اندازی شد .این شبکه همان طور
که از نامش پیداست نوع خدماتش به شبکه معروف توییتر بسیار نزدیک است.
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مدیریت این سایت ،نقطه قوت فارس توییتر را امنیت و سهولت استفاده کاربران عنوان می کند .یکی از
نقاط قوت این شبکه نسبت به دیگر شبکه های اجتماعی داخلی به روز کردن صفحه با ارسال پیامک توسط
کاربران است.
شبکه اجتماعی هم میهن :هم میهن از سال  1384به منظور ایجاد محیطی امن و سالم برای کاربرانی
که تمایلی به حضور در شبکه های اجتماعی بیگانه ندارند تأسیس شد.

نقطه قوت هم میهن را هماهنگ بودن با فرهنگ ایرانی و اسالمی ،کنترل محتوا و
مدیریت سایتٔ ،
سالم سازی محیط تحت نظر  60مدیر ،و برای  6میلیون مخاطب ایرانی عنوان کرده است.
شبکه اجتماعی افسران :شبکه اجتماعی افسران جنگ نرم ،که به اختصار افسران نامیده می شود،
ویژه رهبر معظم انقالب نسبت به مقابله با جنگ نرم
خود را این گونه معرفی کرده است :با توجه به تأکیدات ٔ
دشمن و توصیه ایشان مبنی بر اینکه «خودتان در مجامع فکری تان به دنبال راهکار باشید» ،تصمیم گرفتیم
تا شبکه افسران را به منظور ــ ایجاد بستر برای هم فکری و بیان دیدگاه ها ــ شبکه توزیع برای بیشتر دیده
شدن محتواهای تولید شده ــ انتشار سریع محتوا ،ایده یا اطالع ــ بستر سازی برای آزمون ایده های نو قبل
از اجراــ توانمند سازی افسران جوان در مقابله با جنگ نرم دشمن راه اندازی کنیم.
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شبکه اجتماعی افسران بستری برای توزیع بهتر ،سریع تر و گسترده تر محتواهای تولید شده توسط کاربران
شبکه است که طبیعتاً عالقه مند هستند مخاطبین بیشتری داشته باشند .از سوی دیگر افسران می تواند مورد
توجه کسانی قرار بگیرد که سعی دارند با دیدگاه ها و نظرات مردم بدون واسطه ارتباط داشته باشند.
اقتباس از:
http://www.yjc.ir/fa/news/4677443
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پنج گانة رسانه ای ()2

زمان :دو ساعت آموزشی
گانه سواد رسانه ای
موضوع :سؤاالت پنج ٔ
انتظارات عملکردی:
محتوای پیام های رسانه ای را تحلیل و درک کنند.
گانه سواد رسانه ای تحلیل و نقد کنند.
برنامه تلویزیونی را با استفاده از سؤاالت پنج ٔ
یک ٔ
در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت کنند.
از زبان صحیح و دقیق برای بیان افکار ،نظرات و تصمیم های خود استفاده کنند.
آداب گفت و گوهای جمعی را رعایت کنند.
با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش کنند.
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آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی ،نقد
و بررسی کنند.
مواد و وسایل آموزشی :کتاب درسی ،یک
برنامه تلویزیونی ایرانی یا خارجی منتخب
فیلم یا
ٔ
کالس.
فرایند اجرای درس :محتوای این درس،
«پنجگانه سواد رسانه ای (»)1
مشابه درس سوم
ٔ
است .هدف از تکرار آن نوعی پس آزمون است
تا دانش آموزان متوجه شوند که در طول سال چه
تغییری در سواد رسانه ای آنها ایجاد شده است و
یک بار با هر پنج سؤال سواد رسانه ای یک فیلم یا
برنامه تلویزیونی را بررسی کنند .این درس به نوعی
ٔ
جمع بندی دروس فصل های دو تا پایان فصل پنج
است.
درباره فیلم یا برنامه ای
هفته قبل
بهتر است از ٔ
ٔ
تلویزیونی توافق کنید تا دانش آموزان در روز و
ساعت معین آن را تماشا کنند.
ابتدا اجازه دهید دانش آموزان متن صفحه
 148را مرور کنند .سپس در کالس پنج سؤال
سواد رسانه ای را تکرار کنند و شما آنها را روی
تابلو بنویسید .حدود یک ربع از فیلمی را که
توافق کرده بودید نمایش دهید و سپس پرسش های
صفحه  149را به گفت و گو بگذارید:
ٔ
گونه
یا
قالب
ساختار،
کدام
منتخب
برنامه
ٔ
ٔ
ارائه پیام را از طریق تلویزیون دارد؟
ٔ
شیوه مستقیم و
به
موضوعاتی
و
مفاهیم
چه
ٔ
غیر مستقیم در این برنامه منتقل شده است؟
فرستنده پیام
تولیدکننده برنامه و
چه کسانی
ٔ
ٔ
هستند؟
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جامعه هدف یا استفاده کنندگان از این برنامه هستند؟ چرا این پیام فرستاده شده است؟
چه کسانی
ٔ
چه سبک زندگی ،ارزشها و نظریاتی در این پیام ارائه شده یا از آن حذف شده است؟ آیا این پیام در هر
فرهنگ ،جامعه ،زمان و مکان دیگری ،همین معانی آشکار و پنهان را دارد؟
محتوای جدول زیر می تواند در پاسخ گویی به پرسش های باال به دانش آموزان کمک کند .در درس سوم
گانه سواد رسانه ای  )1طبیعی بود که پاسخ گویی به برخی پرسش های این جدول برای آنها مشکل باشد.
(پنج ٔ
برنامه تلویزیونی با این جدول برای آنها
اما در این درس انتظار می رود با یادگیری دروس قبلی تحلیل یک ٔ
قابل انجام باشد.
کمدی و طنز
خبری
آموزشی
کودک و نوجوان

مسابقه
ورزشی
موسیقی

 6تلویزیون چه ساختار ،قالبها
یا گونههایی برای ارائه پیام دارد؟

مستند
گفت وگومحور (تاک شو)
مجموع ٔه تلویزیونی (سریال)
فیلم سینمایی

 7چه مفاهیم و موضوعاتی به
شیوهٔ مستقیم و غیر مستقیم در
برنامه ها منتقل می شود؟

چه موضوعاتی از برنامه برداشت می شود؟
متن ،زیرمتن و فرامتن برنامه چیست؟
چه جزئیات فنی در تولید پیام رعایت شده است؟
از چه فنون اقناعی استفاده کرده است؟

 8چه کسی تولید کننده و مالک
پیام است؟

چه کس دیگری از ساخت و پخش آن
چه کسی آن را پخش می کند؟
سودمیبرد؟
چه کسی آن را ساخته است؟
چه کسی از آن حمایت (مالی و  )...میکند؟
رسانههای دیگر در آن چه نقش یا
سهمیدارند؟

 9جامع ٔه هدف یا استفاده کنندگان برای چه نوع مخاطبی (برحسب سن ،جنسیت ،تحصیالت ،درآمد ،شغل و  )...ساخته
از این برنامه چه کسانی هستند؟ و برنامهریزی شده است؟
چه زمانی پخش می شود؟ این زمان متناسب با چه نوع مخاطبی است؟
درباره آن چگونه فکر می کنند؟
مخاطبان
ٔ
 10آیا این پیام در هر فرهنگ ،از این برنامه ،امکان ادراک و برداشت چه ارزش ها و دیدگاه هایی وجود دارد؟
جامعه ،زمان یا مکان دیگری ،همین چه حساسیت هایی ممکن است ایجاد کند؟
برداشت از این برنامه در فرهنگهای مختلف ،مکانها و زمانهای متفاوت ،چه تفاوتی
معانی آشکار و پنهان را دارد؟
مییابد؟

ّفعالیت باال را با اندکی تغییر در پرسش ها در مورد هر تولید رسانه ای دیگر ،می توان و باید در نظر
داشت .برنامه های تلویزیونی شبکه های ماهواره ای ،بازی های ویدئویی /رایانه ای ،نرم افزارهای کاربردی
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تلفن همراه ،کتاب ،روزنامه و  ،...نمونه های
خوبی برای تمرین های بیشترند.
سؤاالت زیر را به بحث بگذارید.
چرا ما در استفاده از منابع وبگاه های علمی
معتبر در تحریم بودیم ّاما در استفاده از شبکه های
ماهواره ای در تحریم قرار نگرفتیم؟
به نظر شما هدف از ایجاد شبکه های
ماهواره ای پرشمار فارسی زبان چیست؟
درباره استفاده از تلویزیون را
توصیه هایی
ٔ
صفحه  150و  )151در کالس بخوانید و
(در
ٔ
از دانش آموزان بخواهید اگر مایلند مواردی را به
آنها اضافه کنند.
عکس و مکث

عکس و مکث این درس ،بر چالش درونی در
استفاده از رسانه ها و قدرت فرد در استفاده از
دکمه قرمز کنترل تلویزیون و ماهواره در دیدن و
ٔ
ندیدن و انتخاب برنامه تمرکز دارد.
ف ّعالیت در خانه

در بخش ّفعالیت در خانه از دانش آموزان
خواسته شده است میزان «مصرف رسانه ای» خود
در طول هفته را در جدول زیر بنویسند .ثبت
جلسه بعد
بر اساس دقیقه باشد .دانش آموزان در
ٔ
نتیجه را به کالس بیاورند.
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روز اول

روز دوم

روز سوم

اینترنت (با استفاده از رایانه)
تلفن همراه و نرم افزارهای ارتباطی آن
شبکه های اجتماعی
کتاب غیردرسی و غیر کمک آموزشی
نشریات (روزنامه ها و مجالت)
بازیهای ویدئویی (با استفاده از کنسول ،تلفن همراه ،رایانه
و )...
جمع کل به دقیقه
تبدیل به ساعت

محتوای این جدول زمینه را برای شروع فصل بعد فراهم می کند.

روز چهارم

رایانه (نابرخط /آفالین)

روز پنجم

تلویزیون و ماهواره

روز ششم

رسانه

روز هفتم

روزهای پایش

جمع
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بخش سنجش واحد یادگیری
ارزشیابی دروس در این فصل کیفی ،و شامل بررسی عملکرد دانش آموز به صورت فردی و کار در گروه،
بررسی کیفیت مشارکت دانش آموز از نظر میزان کاربرد استدالل در تحلیل پیام های رسانه ای ،رعایت آداب
و مهارت های گفت و گو و وضوح کالم و صحت مفروضه ها با استفاده از بازبینه (چک لیست) زیر است.
بازبینۀ ارزیابی عملکرد دانش آموزان
ردیف

محتوای پیام های رسانه ای را از منظر مؤلفه های سبک
2
زندگی تحلیل می کند.
منشأ برخی از ارزش ها و سبک زندگی خود و چگونگی
3
کسب آنها را بررسی و تحلیل می کند.
در تحلیل های خود از تفکر سیستمی برای تبیین نقش
 4رسانه ها در ایجاد الگوهای فرهنگی (کلیش ٔه بدن ،مد و
مصرف گرایی و  )...استفاده می  کند.
پیام های رسانه ای را با استفاده از سؤاالت پنجگان ٔه سواد
5
رسانه ای تحلیل و نقد می کند.
برخی بی اخالقی های رسانه ای در تغییر سبک زندگی را
6
تشخیص می دهد.
در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و
7
انصاف فکری را رعایت می کند.
از زبان صحیح و دقیق برای ارائ ٔه افکار ،نظرات و تصمیم های
8
خود استفاده می کند.
آداب گفت وگو های جمعی را رعایت و با دیگران همفکری و
9
برای رسیدن به توافق تالش می کند.
 10آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی ،نقد و بررسی می کند.
نمره (از )20

علی اشکانی

معیارهایی برای ارزشیابی اعتبار تارنماها /وب سایت ها ارائه
1
می کند (حداقل سه معیار).

فرامرز حیدری

عملکرد

نام ونام خانوادگی دانش آموزان

فصل

6
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رژیم مصرف رسـانهای
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بخش آغازین واحد یادگیری ( 6فصل ششم)
تبیین منطق واحد یادگیری
انسان برای ارتباط با دیگران از زمان های قدیم از ابزارهای مختلف استفاده کرده است .نقاشی روی
دیوارها ،سنگ نوشته ها ،الواح گلی ،نوشتن روی پوست حیوانات و استفاده از عالیم و نمادهایی مانند دود،
همه نمایانگر میل انسان به ارتباط و رساندن پیام به دیگران است .بعد از اختراع چاپ تا مدت ها رسانه های
ارتباطی به ویژه در بعد جمعی ،رسانه های چاپی نظیر کتاب و روزنامه ها وجه غالب ابزارهای ارتباطی را
تشکیل می دادند .امروزه ،با به میدان آمدن رسانه های الکترونیکی و دیجیتال مانند رادیو ،تلویزیون ،تلفن
و نظایر آن انحصار رسانه های چاپی از بین رفته و استفاده از رسانه هایی مانند تبلت و تلفن همراه جای
رسانه های چاپی و حتی تحرک بدنی را در گذران اوقات فراغت گرفته است.
بعد دیگر تغییر ،در محتوای مصرف رسانه ای (رژیم مصرف) اتفاق افتاده است .از این حیث که با
آسان شدن تولید و مصرف رسانه ای انبوه تولیدات رسانه ای توسط افراد مختلف با کمترین مانع تولید و یا
کمی و کیفی
باز نشر  شده و در دسترس قرار می گیرد .آنچه مهم است نقش و توانایی مصرف کننده در گزینش ّ
محتوا متناسب با امکانات ،عالقه و نیاز خود است .این مانند آن است که ما درون یک فروشگاه بزرگ
ایستاده باشیم و اطراف ما را قفسه ها و یخچال های حاوی مواد غذایی فراگرفته باشد .در این میان ما نه توان
همه این تولیدات را داریم ،لذا باید برای گزینش
خرید و حمل و نگهداری و نه توان آماده سازی و مصرف ٔ
مناسب ترین آنها معیارهایی داشته باشیم.
انتظارات از دانش آموزان پس از گذراندن این واحد یادگیری (پیامدهای یادگیری):
محتوای پیام های رسانه ای را تحلیل و درک کنند؛
در تحلیل های خود از تفکر سیستمی استفاده کنند؛
پیام های رسانه ای را آگاهانه تر گزینش کنند؛
برای مدیریت مصرف بهینه از رسانه  ها ،اصول و قواعدی برای خود وضع کنند؛
برای مدیریت مصرف بهینه از رسانه ها برنامه ریزی کنند؛
بی اخالقی های رسانه ای را تشخیص دهند؛
در نشر و باز نشر پیام و مصرف تولیدات رسانه ای ،برخی معیارهای اخالق رسانه ای را رعایت کنند؛
در تحلیل محتوای رسانه ها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایت کنند؛
ارائه افکار ،نظرات و تصمیم های خود استفاده کنند؛
از زبان صحیح و دقیق برای ٔ
آداب گفت و گو های جمعی را رعایت کنند؛
با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالش کنند؛
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آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی ،نقد و بررسی کنند.
ایدۀ کلیدی که واحد یادگیری حول آن سازماندهی شده است:
گانه سواد رسانه ای و کاربرد آنها آشنا شدند .در فصل
در فصول گذشته دانش آموزان با سؤاالت پنج ٔ
ایده کلیدی مطرح شده است .در واقع سؤال اساسی این است که حال
آخر رژیم مصرف رسانه ای به عنوان ٔ
نحوه ارزیابی محتوای آنها آشنا شده ایم چه باید بکنیم؟ رژیم مصرف رسانه ای یا
که با سازوکار رسانه ها و ٔ
مدیریت مصرف رسانه ای پاسخ این سؤال است .لذا محتوای این فصل حول این ایده انتخاب و سازماندهی
شده است.
چگونگی طرح پرسش های اساسی
درگیر شدن دانش آموزان در موضوع درس با استفاده از راهکارهای پیش بینی شده در کتاب مانند
درباره «عکس و مکث»
ایده دانش آموزان
ّفعالیت گروهی ،گفت وگوی کالسی
ٔ
درباره نتایج آن ،دریافت نظر و ٔ
ٔ
و ارائه مستقیم موضوع و محتوا صورت می گیرد.
مقایسه آن
درباره میزان و چگونگی مصرف رسانه ای خود طی یک هفته و
درس با گزارش دانش آموزان
ٔ
ٔ
با میزان و نوع مصرف رسانه ای سایر دانش آموزان و میانگین استفاده از هر یک از رسانه ها طی یک ّفعالیت
درفعالیت های گروهی بعد ،به انتخاب جذاب ترین و غیرجذاب ترین ،کاربردی بودن
گروهی شروع می شودّ .
و ارزشمندی اخبار می پردازند .سپس مفاهیم اخبار و اطالعات زرد ،سرریز اطالعات ،اعتیاد رسانه ای،
استفاده محدود و مشروط (زمان ،مکان ،هزینه ،قوانین ،ارزش ها و باورها) ،و اخالق رسانه ای را مورد
اصل
ٔ
گفت و گو قرار می دهند .ساختار کار گروهی و تعامل و توافق بر روی ایده های مشترک ،بیان ایده ها و بحث
درباره معیارهای انتخاب ،مسیر مناسب را برای درگیر کردن دانش آموزان در
و گفت وگوی کالسی و تفکر
ٔ
ایده جدید و غنی سازی مبانی نظریات خود از طریق هم افزایی گروهی فراهم می سازد.
بیان تجربیات ،ساخت ٔ
بخش میانی واحد یادگیری 6

درس20

مراقب اضافه بار باشید

زمان :دو ساعت
موضوع :مصرف رسانهای
انتظارات عملکردی
در تحلیلهای خود از تفکر سیستمی استفادهکنند؛
سعیکنند پیامهای رسانهای را آگاهانه گزینش کنند؛
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برای مدیریت مصرف بهینه از رسانهها برنامهریزیکند؛
در تحلیل محتوای رسانهها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایتکنند؛
ارائه افکار ،نظرات و تصمیمهای خود استفادهکنند؛
از زبان صحیح و دقیق برای ٔ
آداب گفتوگوهای جمعی را رعایتکنند؛
با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالشکنند؛
آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی کرده و به چالش بکشند.
مواد و وسایل :کتاب درسی ،چند مجله و نشریه داخلی
فرایند اجرا :در درس قبل از دانشآموزان
«فعالیت در خانه» میزان
خواسته شده بود برای ّ
«مصرف رسانهای» خود را طی یک هفته مطابق
جدول صفحه  152کتاب درسی ثبت کنند و
به کالس گزارش دهند .ابتدا از دانشآموزان
بخواهید میزان مصرف رسانهای خود را با دیگر
اعضای گروه مقایسه کنند و به سؤاالت زیر پاسخ
دهند:
چه تفاوت و شباهتی بین مصرف رسانهای
اعضای گروه وجود دارد؟
بیشترین و کمترین میزان استفاده متعلق به
کدام رسانه است؟
جمع کل ستون آخر برای هر نفر چند ساعت
و چند دقیقه است؟
میانگین مصرف رسانهای اعضای گروه در
یک هفته چند ساعت و چند دقیقه است؟
نتیجه بررسی هر گروه را روی تابلو بنویسید .از دانشآموزان بخواهید آنها را با هم مقایسه کنند و به دو
ٔ
سؤال زیر پاسخ دهند:
در مجموع بیشترین و کمترین میزان استفاده متعلق به کدام رسانه است؟
میانگین مصرف رسانهای کالس در یک هفته چند ساعت و چند دقیقه است؟
راجع به هدف خود از کاربرد پرمصرفترین رسانهها گفتوگو کنند .هدف آنها با کدام موارد زیر
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همخوانی دارد؟
دریافت و انتشار خبر و اطّالعات
تفریح و سرگرمی
دریافت و کسب راهنمایی
آموزش و انتقال فرهنگ
این چهار مورد چهار کارکرد رسانهها را بیان میکند.
از دانش آموزان بخواهید مطالب مربوط به رژیم
استفاده مشروط
ایده
مصرف را مطالعه کنند و
ٔ
درباره ٔ
ٔ
و محدود از رسانهها و اولویتهای استفاده از رسانهها
گفتوگو کنند .در ستون راست جدول صفحه 157
اولویتهای خود در صرف زمان را فهرست و استفاده
از رسانهها را اولویتگذاری کنند .در ستون سمت
چپ محدودیتهایی را که در استفاده از رسانهها
(نظیر هزینه ،زمان و …) باید در نظر بگیرند فهرست
کنند .این محدودیتها شامل زمان ،مکان ،هزینه ،قوانین ،ارزشها و باورهاست .به عنوان مثال:
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محدودیت مکان :در بانکها ،هواپیما ،و… نباید از تلفن همراه روشن استفاده کرد.
محدودیت زمان :هنگام غذا خوردن با خانواده ،زمان استراحت ،و …
هزینه ماهانه برای مصرف رسانهای
محدودیت هزینه :در نظر گرفتن ٔ
محدودیت قانونی :عدم استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی ،نشر اکاذیب و …
محدودیت ارزشها و باورها :پرهیز از نشر و بازنشر مطالب و تصاویر مغایر با هنجار جامعه و…
ّفعالیت گروهی صفحه  158با هدف ترغیب دانشآموزان به تأمل در گزینش اخبار و عناوین در رسانهها و
درک مفهوم اخبار و اطالعات زرد طراحی شده است .دانشآموزان در این ّفعالیت میبایست اخبار رسانهها را
دو بار بررسی کنند؛ بار اول با معیار جذّ ابیت و بار دوم با معیار ارزشمندی .در این ّفعالیت دانشآموزان جهت
گزینش اخبار با موقعیتهای متفاوت زیر روبهرو می شوند که ممکن است از دانشآموزی به دانشآموز دیگر
متفاوت باشد:
خبر هم جذّ اب و هم ارزشمند است.
خبر جذّ اب است ولی ارزشمند نیست.
خبر نه جذّ اب است و نه ارزشمند است.
خبر تاحدی هم جذّ اب و هم ارزشمند است.
………
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درباره دو معیار جذابیت و
اگر گفتوگو
ٔ
ارزشمند بودن و یا ارزشمند نبودن به خوبی انجام
گرفته باشد ،توافق بر روی مفهوم و مصادیق
اخبار و اطالعات زرد بهتر صورت می گیرد .شما
نیز برای جمعبندی یکبار این مفهوم را بیان کنید.
عکس و مکث

استفاده
«عکس و مکث» درس یکی از معایب
ٔ
بیرویه از ف ّناوریهای نوین ،یعنی تنهایی افراد را
مطرح میسازد.
ف ّعالیت در خانه

«فعالیت در خانه» از دانشآموزان بخواهید
در ّ
چند نشریه (مجله و…) را بررسی کنند .تیترها و
اخبار زرد آن را مشخّص کنند ،نتایج کار خود را
جلسه بعد به کالس ارائه نمایند.
ٔ
دانستنیهای معلم

روزنامهنگاری زرد چیست؟ اصطالح روزنامه نگاری زرد عبارتی است که در غرب از آن تحت عنوان
 Yellow Journalismیاد میکنند .روند تولد چنین نشریاتی ،با نشریات شهر نیویورک در دهه ۱۸۹۰
آغاز شد .شاید بتوان گفت اصلیترین نشریهای که بنیان روزنامهنگاری زرد را ،از نظر جذب مخاطب و نه
محتوای آن ،پایهریزی کرد نیویورک سان ( )New York Sunبود .این نشریه در سال  ۱۸۸۳متولد شد.
نیویورک سان نشریهای بود با قیمت «یک پنی» و در واقع ارزان بودنش سبب فروش زیاد آن شد .از سوی
دیگر نیویورک سان بنیانگذار دورهای از نشریات است که در غرب به آنها نشریات یک پنی ()penny press
گفته میشود.
نشریات یک پنی هم تقریباً مانند روزنامهنگاری زرد به میدان وارد شدند .نشریات یک پنی تیترهای بسیار
درشتی داشتند و این تیترهای درشت به این دلیل استفاده میشد که شاید در آن مقطع فکر میکردند حتی
یک پنی هم برای خرید نشریات زیاد است ،بنابراین آنها را روی دیوارهای شهر نصب میکردند تا رهگذران
فاصله
بتوانند تیترها را راحت بخوانند و یا حتی اگر دلیجانی از خیابان میگذشت ،سرنشینان آن بتوانند ،از
ٔ
دور ،از موضوع روز مطلع شوند.
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نشریات یک پنی در واقع روزنامههایی کامال ً مردمی بودند که خبر را برای مردم تولید میکردند .اما در
قرن نوزدهم چرخشی در این پدیده به وجود آمد و روزنامهنگاری از تولید خبر برای مردم به سمت تولید خبر
برای بازار کشانده شد.
نشریه سان:
دوران بعد از
ٔ
در سال  ۱۸۹۶ژوزف پولیترز ( )Joseph Pulitzer ۱۹۹۱-۱۸۴۷نشریهای را منتشر میکرد به نام
 New York Worldکه در آن با هر شیوهای تالش میکرد تعداد مخاطبانش را باال ببرد و تیتراژ یا
شمارگانش را افزایش دهد و طبعاً در این ابزارها خشونت و تصاویر مستهجن حرف اول را میزد .در همین
دوران ویلیام راندولف هرست ( )William Randolph Hearst ۱۹۵۱-۱۸۶۳هم نشریهای را منتشر
میکرد به نام نیویورک مورنینگ ژورنال (.)New York Morning Journalاین نشریه با نشریه پولیترز
به رقابت پرداخت و جنگ این دو نشریه بر سر تیتراژ
آغاز شد.
اما چرا روزنامهنگاری زرد؟
از آنجا که ابتدا پولیترز در نشریه خودش یک
شخصیت کارتونی خلق کرد که به آن اصطالحاً
بچه زرد ،میگفتند .پس از
 ،Yellow Kidیعنی ٔ
ظهور این شخصیت در نشریه پولیترز ،هرست
هم بالفاصله به یک کاریکاتوریست سفارش یک
پدیده
شخصیت مشابه را داد و در واقع به این ترتیب ٔ
بچه زرد متولد و مظهر درگیری این دو روزنامه و
ٔ
ادامه
در
شد.
جنجالی
نگاری
ه
روزنام
نماد
سپس
ٔ
این رقابت ضمیمههای رنگی و عکسهای بزرگ
و تیترهای درشت ابزار این مبارزه شد و آرامآرام
 Yellow Kidنماد یک نوع روزنامهنگاری شد که به روزنامهنگاری زرد شهرت یافت.
منبع :همشهری آنالین
http://vista.ir/article/98977
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درس21

من از رسانهها ،هوشمندانه استفاده می کنم!

زمان :دو ساعت
موضوع :اعتیاد رسانهای
انتظارات عملکردی
سعیکنند پیامهای رسانهای را آگاهانهتر گزینش کنند؛
برای مدیریت مصرف بهینه از رسانهها ،اصول و قواعدی برای خود وضعکنند؛
برای مدیریت مصرف بهینه از رسانهها برنامهریزیکنند؛
در تحلیل محتوای رسانهها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایتکنند؛
ارائه افکار ،نظرات و تصمیمهای خود استفادهکنند؛
از زبان صحیح و دقیق برای ٔ
آداب گفتوگوهای جمعی را رعایتکنند؛
با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالشکنند؛
آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی ،نقد و بررسی کنند.
مواد و وسایل :کتاب درسی ،فیلمهای «اعتیاد رسانهای»،
فرایند اجرا :از دانشآموزان بخواهید متن
صفحه  161را مطالعه کنند و سپس به یافتن پاسخ
درباره پرسشهای زیر بپردازند:
مناسب
ٔ
مفهوم «سرریز اطّالعات » چه مثال هایی را
در ذهن شما تداعی می کند؟
سرریز اطّالعات ما را با چه مشکالتی
روبه رو می سازد؟
نقش مثبت یا منفی ما در سونامی «سرریز
اطّالعات » چیست؟
به نظر شما «معتاد رسانه ای » چه ویژگی هایی
دارد؟
امروزه مردم به کدام رسانه ها اعتیاد بیشتری
دارند؟ آیا سن ،جنسیت و … در اعتیاد رسانه ای
اثرگذار است؟
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چه چیزهایی زمینه را برای اعتیاد رسانه ای فراهم میکند؟
چگونه می توان با اعتیاد رسانه ای مقابله نمود و یا آن را ترک کرد؟
آیا بین «سرریز اطّالعات « و «اعتیاد رسانه ای» رابطه ای وجود دارد؟
از دانش آموزان بخواهید دلیل خود را برای پاسخی که دادهاند ،بیان کنند.
توجه داشته باشید فناوریهای نوین ارتباطی
شرایطی را فراهم ساختهاند که افراد در کمترین
زمان و با کمترین هزینه پیامهای تولیدی خود را به
صورت جهانی انتشار میدهند .سرعت رشد علم
همراه با سهولت دسترسی به آن نیز افزایش یافته
است .این امر ما را با حجم عظیمی از اطالعات
و پدیدهای به نام «سرریز اطّالعات» مواجه ساخته
درباره
است .به عنوان مثال ،وقتی در اینترنت
ٔ
واژهای جستوجو میکنیم گاهی میلیونها نشانی
پیش روی ما قرار میگیرد که هر یک اطالعات
درباره موضوع به ما ارائه
باربط و بیربطی را
ٔ
میکند انواع و اقسام پیامهایی که روزانه از طریق
نرمافزارهای تلفن همراه مانند تلگرام ،اینستاگرام،
صفحات وب و … دریافت میکنیم نیز نمونهای از
سرریز اطالعات است.
جدول
صفحه  163با هدف ارزیابی وضعیت مصرف رسانهای طراحی شده است .گزارههای جدول
ٔ
با هدف آگاهسازی دانشآموزان از نشانههای اعتیاد رسانهای انتخاب شدهاند .دانشآموزان میبایست با
استفاده از راهنمای مندرج در متن کتاب ،جدول مربوط را تکمیل و پس از ارزیابی جایگاه خود در رژیم
درباره ادامه یا بهبود وضعیت مصرف رسانهای خود تصمیمگیری کنند.
مصرف رسانهای،
ٔ
البته توجه داشته باشید که هم شرایط دسترسی و هم مخاطب بر میزان زمان مصرف اثرگذار است و
درباره اعتیاد رسانهای به این آسانی هم نیست .منظور از ارائه این جدول آشنایی با برخی نشانگرهای
قضاوت
ٔ
اعتیاد رسانهای و هوشیاری نسبت به آن است.
صفحه  164نمونههایی از اعتیاد به بازی رایانهای ،تلفن همراه ،اینترنت و شبکههای
در پیامهای منتخب
ٔ
اجتماعی را مشاهده می کنید.
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عکس و مکث

صفحه  165موضوع اعتیاد
«عکس و مکث»
ٔ
رسانهای را نشان میدهد .البته برخی افراد اعتیاد
رسانهای ندارند اما برای استفاده از سهم دانلود
رایگان از خواب خود گذشته و ساعات خواب
و استراحت خود را صرف بارگذاری یا دانلود
عکس ها ،فیلم ها و … میکنند .در این باره نیز باید
گفتوگو کرد .سالمت جسمی نیز یکی از اصول و
قواعدی است که در رژیم مصرف باید مورد توجه
قرار گیرد.
ف ّعالیت در خانه

در جدول «فعالیت در خانه» صفحه  165راهکار
پیشنهادی برای مدیریت رژیم رسانهای و طراحی
ضوابط و قواعد مناسب برای استفاده از رسانهها
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درباره پنج عامل هزینه ،زمان ،مکان ،قوانین ،و ارزشها و
مطرح شده است .در این جدول هر دانشآموز
ٔ
باورها تصمیمگیری و اصول و قواعدی برای خود وضع میکند .این عوامل ،با عنوان «محدودیتها» در
صفحه  157نیز مورد پرسش قرار گرفته بود.
ٔ
دوره زمانی (مثال یک ماه) برای استفاده از رسانه پرداخت
یک
در
باید
که
ای
ه
هزین
حداکثر
هزینه:
ٔ
کنند.
زمان :حداکثر زمانی را که باید در یک دوره زمانی (مثال یک ماه) برای استفاده از رسانه اختصاص
بدهند و ساعاتی از شبانه روز که از رسانه استفاده خواهند کرد.
مکان :انتخاب اماکنی که برای کار با رسانه مناسب است( .مثال مدرسه ،کافی نت ،خانه ،اتاق شخصی،
و…)
قوانین :قوانینی که هنگام کار با رسانه میبایست رعایت شود .به عنوان مثال عدم ارتکاب جرائم
اینترنتی ،خاموش کردن گوشی موبایل در هواپیما ،عدم استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی و …
ارزشها و باورها :رعایت ارزشها و باورهایی که برای جامعه و بقای خانواده الزم و ضروری
است .مالحظه احترام دیگران در استفاده از رسانه ،عدم مراجعه به وبگاههای هرزهنگار ،کنار گذاشتن رسانه
هنگامی که کار واجبتری در میان است ،استفاده نکردن از رسانه هنگام غذا خوردن و صحبت با دیگران،
و….
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اخالق رسانهای

زمان :دو ساعت
موضوع :اخالق رسانهای
انتظارات عملکردی
برای مدیریت مصرف بهینه از رسانهها ،اصول و قواعدی برای خود وضعکنند؛
بیاخالقیهای رسانهای را تشخیصدهند؛
در نشر و بازنشر پیام و مصرف تولیدات رسانهای ،برخی معیارهای اخالق رسانهای را رعایتکنند؛
در تحلیل محتوای رسانهها و نقد آرای دیگران استقالل و انصاف فکری را رعایتکنند؛
ارائه افکار ،نظرات و تصمیمهای خود استفادهکنند؛
از زبان صحیح و دقیق برای ٔ
آداب گفتوگوهای جمعی را رعایتکنند؛
با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تالشکنند؛
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آرا و نظرات خود و دیگران را ارزیابی ،نقد
و بررسی کنند.
مواد و وسایل :کتاب درسی ،نمونهای از
فیلمها ،تصاویر ،اخبار ،متون و … قابل نمایش
در کالس که در آنها برخی اصول اخالقی رعایت
نشده است.
فرایند اجرا :ابتدا از دانشآموزان بخواهید
متن صفحه  166را مطالعه کنند ،سپس اگر ایده
یا نظری دارند آن را بیان نمایند .اغلب ،وقتی از
اخالق رسانهای سخن به میان میآید ابتدا این معنا
به ذهن خطور میکند که روی سخن با صاحبان
رسانههای جمعی استّ .اما امروزه با پیدایش
ف ّناوریها و فرصتهای جدید ارتباطی از جمله
مرحله
رسانههای تعاملی ،اخالق رسانهای وارد
ٔ
تازهای از حیات خود شده است؛ به گونهای که
مثابه تولیدکننده و
مخاطبان سابق اکنون خود ،به ٔ
نشردهنده پیام ،همچون صاحبان رسانههای جمعی
ٔ
در حوزههای وسیعتری با موضوع رعایت اخالق
رسانهای مواجه هستند.
روی این نکته تأکید کنید که اخالق رسانهای
امری «درونی» و مرتبط با ارزشها است؛ درونی
بدین مفهوم که
مجموعه قواعد و اصول اخالقی
ٔ
فرستنده پیام رسانهای رعایت شود،
باید توسط
ٔ
اعم از اینکه رسانه فردی باشد یا جمعی.
سپس هر دانشآموز جدول صفحه 167
را تکمیل کند و برداشت خود را با دیگر
دانشآموزان کالس در میان بگذارد .در صورت
وجود تفاوت بین نظرات دالیل وجود آن تفاوت
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را به بحث بگذارید .شاید تصور شود که این گزارههای اخالقی را فقط رسانههای جمعی باید رعایت کنند.
اما وقتی دانشآموزان جدول را با تأمل کامل کنند و هر یک از گزارهها و پیامدهای عدم رعایت آن در کالس
مورد بررسی قرار گیرد مشخص میشود که افراد نیز در تعامالت خود در شبکههای اجتماعی ،اینترنت و…
ملزم به رعایت اخالق رسانهای هستند ،رسانههای جمعی نیز همین طور.
حوزه رسانه،
به اعتقاد اکثر صاحبنظران
ٔ
اخالق رسانهای اگر چه تابع اصول و قواعدی
کلی و جهانشمول استّ ،اما به سبب ریشه داشتن
مجموعه ارزشهای هر جامعه ،میتواند
آن در
ٔ
از یک جامعه و فرهنگ به جامعه و فرهنگی
دیگر متفاوت باشد .از این رو تدوین اصول کلی
اخالق رسانهای در هر فرهنگ و جامعه ،تعاریف
و محدودههای خاص خود را دارد .بنابراین
شما می توانید از دانشآموزان بخواهید با توجه
به بعضی از صفات یا رفتارهای غیراخالقی مانند
تهمت ،دروغ ،اتالف وقت ،غیبت ،توهین ،نگاه
حرام ،و… مصادیق آنها را در فضای رسانهای نام
درباره مصادیق امر به معروف و
ببرند .براین اساس
ٔ
نهی از منکر در فضای رسانهای گفتوگو کنند.
روی سؤال آخر یعنی « برای معاشرت در
فضای مجازی کدام آداب و قوانین اخالقی و
اجتماعی را باید رعایت کرد؟» تمرکز کنید .در درس گفته شد که امروزه این فضا زندگی دوم مخاطب است.
برخی افراد که در ارتباط رودررو رفتار پسندیدهای دارند تصور میکنند چون فضا مجازی است میتوانند
در آن فضا به گونهای دیگر عمل کنند؛ پس قواعد آن را باید دقیق بررسی کرد .به مثالهای زیر توجه کنید:
حریم خصوصی خودم را رعایت میکنم.
حریم خصوصی خودم و خانوادهام را رعایت میکنم.
رازهایم رو با دوستان مجازی (که خوب نمیشناسم) در میان نمیگذارم.
عکسهای خصوصی خودم و خانوادهام را روی پروفایلم نمیگذارم.
و…
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درباره مفهوم حدیث امام علی (علیهالسالم) در باب مسئولیت
دانشآموزان با پاسخگویی به دو سؤال زیر
ٔ
افراد در برابر کالم خویش ،بررسی مجدد گزارههای جدول ،گفتوگو کنند.
این حدیث کدامیک از گزارههای اخالقی جدول
صفحه  167را شامل میشود؟
ٔ
رعایت کالم امام علی در فضای رسانهای چه مسئولیتی برای ما ایجاد میکند؟

از آنجا که اغلب افراد ،از روی ناآگاهی ،در فضای مجازی مرتکب اعمال مجرمانه میشوند یا اینکه
صفحه  170عناوین کلی محتوای مجرمانه و
دیگران در مورد آنها مرتکب اعمال مجرمانه میشوند ،در
ٔ
صفحه  171نیز چگونگی گزارش جرم به
مصادیقی از آنها تحت عنوان «بیشتر بدانید» آورده شده است .در
ٔ
پلیس فتا نمایش داده شده است.
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عکس و مکث

«عکس و مکث» صفحه  171به کارکرد بعضی از رسانهها و بیاخالقی رسانهای اختصاص دارد .از
دانشآموزان بخواهید با دقت در تصویر پیام آن را از حیث اخالق رسانهای بازگو کنند.

ف ّعالیت در خانه

«فعالیت در خانه» از دانشآموزان خواسته شده است برنامههایی را که بهتر است پدر و مادرشان
در بخش ّ
هم مهارت استفاده از آنها را بیاموزند ،فهرست کنند و زمانهایی را به آموزش این برنامهها اختصاص دهند.
این ّفعالیت به این دلیل انتخاب شده است که احتماال ً بسیاری از دانشآموزان چه به لحاظ استفاده
از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی و چه به لحاظ سواد رسانهای از اولیای خود توانمندترند و میتوانند
فاصله نسلی و سوء تفاهمها را با این روش کم کنند.
تاحدودی
ٔ
لطیفههای رسانهای

لطیفههای رسانهای نیز متأثر از موضوع این فصل به مصرف رسانهای پرداخته است.
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پیوستها
فضیلتهای فکری فرد متفکّر
یکی از مباحث مهم در پرورش تفکّر ،نقش تفکر در سازندگی فردی است .از این رو یکی از انتظاراتی
همه دروس پیگیری میشود این است که به دانشآموز
که در
برنامه درسی «تفکر و سواد رسانه ای» در ٔ
ٔ
بیاموزیم که باید «در تحلیل و نقد محتوای رسانهها و آرای دیگران از استقالل فکری و انصاف برخوردار
باشد» .و اولین گام در این راه پرورش ویژگیهای مناسب در اوست .بحث در مورد فضیلتهای فکری را
میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
دسته اول  :فضیلتهای انسانی و اخالقی به  طور کلی ،مانند راستگویی ،امانتداری ،عدالت و …
ٔ
دسته دوم :فضیلت هایی که وجود آنها در شخص برای رشد تفکّر در او ضروری است و ما آنها را
ٔ
«فضیلتهای فرد متفکّر» می نامیم و در ادامه به آنها می پردازیم.
عشق به دانایی :نخستین فضیلت فرد تفکر و نیز مهمترین آنها عشق به دانایی است .این فضیلت شامل
خواست و اراده برای کسب علم و دانایی است .متفکّر کسی است که دوست دارد آنچه را باور دارد صادق
و موجه باشد و با دالیل کافی تأیید شود .به عبارت دیگر او میخواهد حقیقت را بیابد و مستندات کافی برای
درستی آن نیز داشته باشد.
الزمه اینکه فرد از نظر فکری متواضع باشد این است که
تواضع فکری :فرد متفکّر تواضع فکری داردٔ .
فراتر از آنچه واقعاً میداند ادعایی نکند .تواضع فکری به معنای ضعیف و بزدل بودن نیست ،بلکه به این معناست
که فرد از گزافهگویی ،خودنمایی ،یا غرور فکری مصون و از محدودیتهای دانش و شناخت خود آگاه است.
شهامت فکری :فرد متفکّر شهامت فکری دارد .یعنی از مواجهه با انگارهها ،باورها ،یا دیدگاههایی که
نسبت به آنها عواطف ِ
منفی قوی دارد و تاکنون هیچگاه به طور جدی به آنها گوش نسپرده ابایی ندارد .او
درک می کند ،که اندیشههای بسیاری وجود دارد هرچند کسانی آنها را خطرناک یا پوچ بدانند و از مواجهه
ملکه ذهن ما شدهاند کاذب یا
با آنها بترسند وی درک می کند که بسیاری از نتیجهگیریها یا باورهایی که ٔ
گمراهکنندهاند .می داند کسی شهامت فکری دارد که بدون دلیل در مقابل استدالل های دیگران مقاومت
اقامه برهان به دیگران تحمیل نمی کند و حتی این آمادگی را دارد که اشتباه
نمی کند و خود نیز سخن را بدون ٔ
یا انحراف خود را ،اگر بر او معلوم شد ،اصالح نماید.
همدلی فکری :همدلی فکری به این معناست که گاهی فرد خود را جای دیگری بگذارد تا او را واقعاً
درک کند .همدلی فکری این نیست که کسی نظر دیگران را ساده لوحانه قبول کند بلکه به معنای این است که
دیدگاههای مخالف را از مناظر متفاوت ولی همدالنه و خوش بینانه مورد بررسی قرار دهد تا بتواند دیدگاهها
و استداللهای دیگران را بهدرستی بفهمد و براساس مقدمهها ،انگاشتهها ،و انگارههایی غیر از مقدمهها،
انگاشتهها ،و انگارههای خود استدالل کند.
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استقالل فکری(خود ــ اندیشی) :استقالل فکری یعنی اینکه یک شخص در اندیشیدن وتصمیم گرفتن
متکی به فکر و عقل خود باشد هرچند وابستگیهای فکری گستردهای هم به دیگران دارد .چنین شخصی
درعین اینکه پیوسته از نظرات دیگران بهره می جوید برای ذهن خودش نیز ارزش و اهمیت قائل است .یعنی
متفکّر و محققی مستقل و پویاست .او به خویشتن متعهد است که باورهای خود و نظرات دیگران را براساس
دلیل و شاهد تحلیل و ارزشگذاری کند؛ هرجا عقل حکم میکند بپرسد ،هرجا حکم میکند باور کند ،و
هرجا عقل حکم میکند تأیید کند .او از قبول نظرات و آرای دیگران فقط بدان دلیل که دیگران میگویند
خودداری می کند.
ِ
اندیشیدن خود
انصاف و صداقت فکری :انصاف و صداقت فکری یعنی درک این نکته که باید با
صریح بود و با آن صادقانه برخورد کرد .داشتن صداقت فکری مستلزم آن است که فرد معیارهای فکری را
برای خود و دیگران به صورت سازگار و یکسان به کار بگیرد .یعنی همان طور که از دیگران انتظار دارد که
معیارهای فکری را با دقت و سختگیری رعایت کنند ،خودش نیز به آنچه برای دیگران میپسندد عمل کند.
متفکّر منصف و صادق کسی است که هدف خود را نزدیکتر شدن به حقیقت قرار می دهد .او عیبجو
توجه قرار دهد و در بررسی یک
نیست ،حقیقتجوست .لذا باید مضامین را از جنبههای مختلف مورد ّ
دیدگاه هم به دنبال نکات مثبت و هم نکات منفی باشد.
پشتکار فکری :بسیاری از افراد در زندگی به حقایق ارزشمندی دست می یابند ّاما براساس آنها عمل
نمیکنند ،چون عملکردن بر ِ
اساس آن حقایق موجب میشود با دشواریها ،موانع و سرخوردگیهایی مواجه
شوند .پشتکار فکری فضیلتی است که فرد برای رسیدن به آن نباید از دست و پنجه نرم کردن با ابهامها و
دشواریها بگریزد و باید برای مواجهه با آنها وقت و انرژی بگذارد.
شجاعت و احتیاط :دو فضیلت شجاعت و احتیاط فرد را قادر میسازند که راه خود را در میان تهدیدها
بیابد و گاه با آنها رودر روشود ،و گاهی نیز از آنها فاصله بگیرد .شجاعت و احتیاط هر دو ممکن است به افراط
یا تفریط کشیده شوند .رذایل مرتبط با شجاعت ،از یکسو بزدلی و از سوی دیگر بی باکی را شامل میشوند.
رذیلتهای مرتبط با احتیاط هم عبارت از بیاحتیاطی از یکسو و وسواس و دلواپسی از سوی دیگر است.
شجاعت یک فضیلت است مشروط بر آنکه با انگیزههایی چون عدالت ،شفقت ،کرم و بزرگواری مالزم باشد.
احتیاط هم به معنای ترسهای بجا در زمانهای مناسب ،به دالیل درست و به میزان متناسب است.
سخاوت فکری :سخاوت فکری بر حیات ذهن تأثیر عمیق دارد .همان طور که ممکن است فردی در
زندگی مادی خود سخاوتمند و یا برعکس یا حریص و خسیس باشد .در حیات فکری اش هم می تواند چنین
نشانه سخاوت فکری است .بدون
باشد .تبادل نظر ،گفت وگو ،حل مسائل فکری دیگران و از این قبیل همه ٔ
مباحثه و گفتوگو با دیگران ،اندیشهها نه ظاهر میشوند و نه عمق مییابند.

