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  چكيده:

اي خـود   است. و اما سواد رسانه اي هاي رسانه ياي فراگير از پياماي در دن ارتقاي سواد رسانه ،از الزامات عصر حاضر
 از سـنين پـايين  خصوصـاً   ريزي منظم و جدي است كـه  د آموزش و برنامهيابد و نيازمن به خود در افراد ارتقا نمي

    شود. توصيه مي
در پايـه   طي هشت جلسه،كه  ،اي اين مقاله گزارشي است از اجراي آزمايشي طرح درسي در خصوص سواد رسانه

هـا، از روش   . بـراي نگـارش اوليـه طـرح درس    اجـرا شـد   1392در سال  »1سما «تان پسرانه چهارم ابتدايي دبس
در هر جلسه، ثبت  ها و با مشاهده همراه با مشاركت روند اجراي طرح درس اي و اسنادي استفاده كتابخانه مطالعه

آموزان پس از گذراندن ايـن دوره بـه اهـداف آمـوزش      هاي پژوهش حاكي از آن است كه دانش و ضبط شد. يافته
    اي در رويكرد شناختي و ديدگاه انتقادي نزديك شدند. سواد رسانه

ي منظم آمـوزش  ها هاي گوناگوني از اجراي دوره هدف از ارائه اين گزارش آن است كه با در دست داشتن گزارش
اي براي مقاطع مختلف سني و بررسي و تحليل نقاط قوت و ضعف آنهـا، بتـوان بـه طـرح جـامعي در       سواد رسانه

  خصوص اين مهم و براي اقصي نقاط كشور دست يافت.  
  كليدي:واژگان 
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 :مسئلهطرح 
المللـي و  هـاي بـين  سـازمان  جدي هاي اخير مورد توجه اي است كه در دهه پديده» اي و آموزش آنسواد رسانه«

 اين مهـم  ها قرار گرفته است.هاي آموزشي بسياري از كشور ارتباطي، محافل علمي و آكادميك و همچنين برنامه
در راستاي آن شاهد برگـزاري  و  ارتباطات ايران نيز وارد شده چند سالي است به محافل آكادميك و علمي حوزه

در هـاي متفـاوت   هايي با كيفيتكتابهمچنين مقاالت و هاي ويژه در خصوص ضرورت داشتن اين سواد،  نشست
اي اقشـار مختلـف، اعـم از دانشـجويان،     ههايي با بررسي ميـزان سـواد رسـان    ترجمه و خصوصاً پاياننامهنگارش يا 

اي، رويكردهاي متنوع اين آموزش و به تبع آن، در خصوص آموزش عملي سواد رسانه و اما .كارمندان و... هستيم
هدف اين آموزش، كـار جـدي مشـاهده     عنوان جامعهبررسي و سنجش تأثيرات آن بر افراد و خصوصاً كودكان به

هاي غيركارگاهي، صرفاً اطالعـاتي   ، با روشبرگزار شده اي هاي سواد رسانه اتفاق دورهاكثريت قريب به شود و  نمي
گـرا و  اي چون رويكرد حمايـت رسانه دهند. آنها با رويكردهاي منسوخ آموزش ها به مخاطب ميدر خصوص رسانه

سازي مخاطب دارند و البته برخالف كشورهاي پيشگام كه براي سـنين پـيش از دانشـگاه    پندگونه، سعي در آگاه
   ها در ايران، بزرگساالن هستند.است، مخاطبان اين دورهاين آموزش تبيين شده 

آيد و با سيستم آموزشي منسـجم  وجود نميخودي در افراد بهصورت خودبهاي بهبايد توجه داشت كه سواد رسانه
دوران  ،ايسـواد رسـانه   آمـوزش  هـاي تفكـري و   مهارت گذاريذير است. همچنين، بهترين زمان براي پايهپامكان

بر اساس قراردادهاي اجتماعي بسته نشده  كامالً افرادچراكه هنوز ذهن  ؛پيش از دانشگاه و خصوصاً دبستان است
  اي هستند. و نيز اينكه كودكان مخاطبان خاص رسانه

؛ بلكـه  تهيه يك غـذاي فـوري نيسـت   فراگير نمودن و اجراي خوب يك برنامه درسي، مانند  شايان ذكر است كه
ريـزي   اند. اين امـر مسـتلزم داشـتن برنامـه     زدن تركيباتي است كه با دقت در هم آميخته شده شحاصل آرام جو

   و ارزيابي و سنجش منظم آن است. درازمدتو منسجم 
د كـه  نشـمار  هـايي را برمـي  مـوارد و فـرض   ،تعليم و تربيت نـوين متخصصان تعليم و تربيت، در خصوص ماهيت 

هاي درسي بايد بـه حلقـه   كالس -تعليم و تربيت اساساً بايد با تفكر سطح باال سروكار داشته باشد.  -عبارتند از: 
ر هاي پنهان و نهفتـه هـ  فرض -هر درسي بايد با روشي مبتني بر كندوكاو تدريس شود.  -كندوكاو تبديل شوند. 

كـان بايـد   كود -رشته بايد براي كودكان آشكار شود و در اين زمينه آنان به كنـدوكاو و تحقيـق تشـويق شـوند.     
 -هاي روزانه خود بپردازنـد.  محض اينكه به زبان مورد نياز دست يافتند به كندوكاو درباره ابعاد گوناگون تجربه به

 5هـاي پيچيـده  به كندوكاو و تحقيق در خصوص وضـعيت اي تلقي شوند كه كودكان را كنندهمعلمان بايد تسهيل
آمـوزان  التزام به خطاپذيرانگاري و خوداصالحي از سوي معلمـان و دانـش   -وادارند، نه اينكه مخزن دانش باشند. 

                                                            
5 problematic 



تعليم و تربيت اساساً كمك به كودكان براي  -جزء عناصر مهم فراگيري نحوه تفكر خوب و تفكر براي خود است. 
  )84 :1389 ،است. (شارپ 6وبهاي خ قضاوت

شود، صرفاً معلومات انباشته شده و محفوظات اسـت و  ناميده مي» تعليم و تربيت«آنچه در نظام آموزشي ما و اما 
قت سهم بزرگي در آن نداشته اسـت. آمـوزش و پـرورش صـرفاً بـر روي يـك       وهيچوگو حل مسئله، تفكر و گفت

تفكـر و  «اصـلي خـود يعنـي     كـه از وظيفـه  كند؛ در حاليحافظه، تأكيد ميتر مغز انسان، يعني اهميت كم وظيفه
  غافل است.  » وگو مدارپرورش روحيه گفت

قرار دارد. بنا بر اين  7»اصل قطعيت«دهد؛ چراكه تحت تسلط ، به تفكر اهميت نمي»تعليم و تربيت«اين سيستم 
آموزش و پرورش، كسب اطمينان از ايـن مطلـب    اصل، براي هر پرسش يك پاسخ درست وجود دارد و لذا وظيفه

هايي كـه   داند. بچهمي اند،هايي را كه مربيان درست تشخيص داده هاي صحيح سؤالآموز پاسخاست كه هر دانش
ها بيش از يـك جـواب وجـود داشـته     گذارند كه ممكن است براي بسياري از سؤالبا اين عقيده پا به مدرسه مي

ها يكي پس از ديگري به اين باور سـوق داده   ابتدايي، بچه گذارند. در دورهده را كنار ميباشد، خيلي زود اين عقي
هـاي  ها، منابع اصلي ايـن پاسـخ  مرتبط است و معلمان و كتاب» درست«هاي شوند كه تحصيل اساساً با پاسخمي

  )44 :1391، درست هستند. (گالسر
جـاي  لبته براي چنين امـري بايـد خـود متحـول شـده و بـه      تواند كودكان را متحول كند، اآموزش و پرورش مي

اي هوشمند و پر از ترفند نيست كـه  كيسه ،معلومات، تفكر را سرلوحه قرار دهد. عادات تفكر آزادانديش و توانمند
 :1388 ،فيشـر (شـود.  دست بيايد؛ بلكه چيزي است كه بيش از همه با تمرين و بحث منظم آموخته مي تصادفاً به

48(  
تواند بـا موفقيـت در    يا واحد درسي مي  اما در همه كشورهاي پيشرفته در امر آموزش و پرورش، هنگامي برنامهو 

هايي از ايـن اجراهـاي گونـاگون در     هاي گوناگوني اجرا شده و گزارش آزمايشصورت  به ،اجرا روبرو باشد كه ابتدا
  نقصي در سطح كالن ارائه شود.  ها، مدل نهايي كم  مجموعه اين گزارشبررسي دست باشد تا از 

نمايـد و بـراي ارزيـابي    اي ارائه آموزش سواد رسانه از اتي شدهعملي اي بر آن است نمونهحاضر  مقالههدف، اين با 
هـاي فراشـناختي حاضـرين دوره آموزشـي، در حـين و پايـان دوره بسـنده         صرفاً به ارزشـيابي در اينجا روند آن، 

طـرح  باشـد: اجـراي    سؤالي كه اين مقاله درصدد پاسخگويي به آن است، به قرار زيـر مـي  بر اين اساس،  كند. مي
محتـواي تبليغـات ايجـاد    آمـوزان پيرامـون    چه تغيير نگرشي در دانش پيشنهادي اين مقاله،اي  درس سواد رسانه

    كرده است؟
 پيشينه پژوهش:

                                                            
6 good judgment 
7 Certainty Principle   



مي كشور صورت گرفته است كه برخـي از  اي در بخش عل هايي درخصوص سواد رسانه هاي اخير، پژوهش در سال
نامـه آقـاي    پايانتوان به  ها مي اند. از جمله اين پژوهش آنها به ارتقاي ادبيات نظري اين حوزه كمك شاياني نموده

) و 1389» (هـاي عمـومي رهبـران افكـار     اي شناختي؛ ضرورت توسـعه آمـوزش   سوادرسانه«پيام آزادي با عنوان 
اي دانشـجويان  اي انتقادي: بررسي مـوردي سـطح سـواد رسـانه    سواد رسانه«با عنوان  يزدياننامه آقاي امير  پايان

اشـاره كـرد كـه در خصـوص نظريـه      ) 1390(» صدا و سـيما ج.ا.ا.  كارشناسي ارشد تحقيق در ارتباطات دانشكده
  اي موارد قابل توجهي ترجمه شده است.   شناختي و رويكرد انتقادي سواد رسانه

و مفاهيم مرتبط با آن در اعصـار گذشـته تـا كنـون و     » سواد«نامه خود به بررسي  در فصل دوم پايانآقاي آزادي 
اي در كشورهاي پيشـگام پرداختـه اسـت. ايشـان پـس از ارائـه        همچنين بررسي روند اجراي آموزش سواد رسانه

اين نظريه تمركـز داشـته   ختلف و ابعاد م 8»پاتر« اي شناختي اي، بر نظريه سواد رسانه تعاريف مختلف سواد رسانه
نامه خود، عالوه بر مباحثي در خصوص سواد و بررسي وضـعيت كشـورهاي    است. آقاي يزديان در فصل دوم پايان
  تمركز داشته است. 9»كلنر«اي انتقادي با ديدگاه  پيشگام، خصوصاً بر مبحث سواد رسانه

نامه خانم  چون پايان مشاهده شدهصورت گرفته و هاي  و اما در بخش عملي دو پژوهش مذكور و ساير پژوهش
اي در بين دانشجويان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم  اي سواد رسانه بررسي مقايسه«با عنوان  اكرم شاهين
اي و نقش آن در استفاده از  ميزان سواد رسانه«پور با عنوان  ايراننامه خانم پرستو  ، پايان)1390( »پزشكي تهران

تعاملي بررسي رفتار ارتباطي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتي  هاي رسانه
و اين  اند اي اقشار مختلف جامعه پرداخته به بررسي سطح سواد رسانهصرفاً و ... پژوهشگران ) 1389(» اصفهان

ندارد و مبناي اغلب اين اي وجود  در حالي است كه غالباً مقياس استانداردي براي سنجش سطح سواد رسانه
  .ساخته و خوداظهاري پاسخگويان است هاي محقق كارها، سنجه

اي در كانـادا و  تطبيقي آموزش سواد رسـانه  مطالعه«نامه خانم بهاره نصيري با عنوان  چون پايان هايي پژوهشدر 
اي در كانـادا و ژاپـن    ، بـه بررسـي سيسـتم آمـوزش سـواد رسـانه      )1389( »مدل مطلوب براي ايران ژاپن و ارائه

هاي سيستمي و فرهنگي ايران، بـه ارائـه    پرداخته شده و نهايتاً با بررسي سيستم آموزشي اين دو كشور و ويژگي
  است.   شدههاي كشور، مبادرت  اي در برنامه نظراتي درخصوص گنجاندن آموزش سواد رسانه

اي كودكان و  بررسي ضرورت سواد رسانه«نامه آقاي محمد محمودي با عنوان  نند پايانها نيز ما در برخي پژوهش
نامه خانم سميرا معمار اماميه با عنـوان   ، پايان)1390( »نوجوانان از نگاه متخصصان آموزش و پرورش شهر تهران

نامـه آقـاي رامـين چـابكي      ن، پايـا )1390( »اي در ايران از ديدگاه استادان ارتباطات بررسي جايگاه سواد رسانه«
و ...  )1391( »هاي فرهنگي ارتباطي جمهوري اسـالمي ايـران   اي در سياست جايگاه سواد رسانه«درزابي با عنوان 

  اند. اي پرداخته پژوهشگران در مصاحبه با كارشناسان، به بررسي لزوم و اهميت داشتن سواد رسانه

                                                            
8 Potter, W.james 
9 Kellner 
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 اصلي مطرح

اصلي ر عامل
 بر كارايي يا ع

 

از پنج يا عه
و ،يهان واقع

درخ، حاضر ش
از آشود.   نمي

     ي است.

  ش:
از سوي اف آن،
ا از جنبهكدام

يق سواد رسان
ا توجه به گونه

اي، جي رسانه
هايي كه طبقه

اي؛ اصاد رسانه
ا با پنج سؤال

  ي:
چهار، اي سانه
هاحوزهز اين

اي سواد رسانه

مجموعاختي،
جه ،يا رسانه 

ن انجام پژوهش
مشاهده اي ه

ا ش سواد رسانه
پژوهش هيم
و آموزش آ ي

يستند اما هرك
 پژوهش، تلفي
باي شناختي 

اي، محتواينه
هاست. مهارت
اهيم كلي سوا

انگيزه را ام) و
اي شناختي ه

سواد رس اختي
از ك قوت هري
س يل شناخت

شنا اي  رسانه
عيصنا ،يا انه

تا زماناما و 
نامه آن، پايان

آموزش براي
تعريف مفاه
ايسواد رسانه
نقيض هم ني
از منظر اين
ايسواد رسانه
تأثيرات رسا
مورد توجه ا
انتقادي، مفا
(محتوا و پيا
سواد رسانه

شنا مدلدر 
و ضعفكه 
مدل :1 لشك
  
  
  
 

  
  
  
  
  
و  هيپا

اساس سواد
رسا يمحتوا



 توانند مي جهيو در نت شتداها خواهند برخورد با رسانه در ياديز اريبس ليپتانس وزه،پنج ح نيو كامل در ا قيدق
به  پاتر(داشته باشند. از آنها  يعات، كار با اطالعات و ساخت معنالاط يوجو در مورد جست يبهتر يريگ ميتصم

  )119 :1391، نقل از يزديان
دانش  يهرچه ساختارها آورند. فراهم مي اي جديد هاي رسانه براي درك پيام مناسببستري  ،دانش ساختارهاي

  )42 :1391، پاتر(خواهيم داشت.  يشترياعتماد به نفس ب ،ها باشد، در درك گسترده از پيام تر عيما وس
. باشد مي »يشخص جايگاه«است،  اي شخص از سواد رسانه يبرخوردار زانيم انگريكه ب يساختار نيمهمتر

پردازش  يها تيراجع به فعال يها يريگ ميتصمكه  شخص اشاره دارد كيدر ذهن  فضاييبه  »يشخص جايگاه«
، به خود اختصاص دادهرا  اي مدل سواد رسانه كه بخش مركزي جايگاه ني. اپذيردصورت مياطالعات در آن 

وجوي اطالعات و تركيبي است از آگاهي نسبت به اهداف خود، همراه با انگيزه و انرژي الزم براي جست
 يادياز پنج ساختار دانش بن ياطالعات لهيوس هب) كه 571 ز براي رسيدن به اين اهداف (همان:هاي مورد نيا تجربه
 كي. ابدي يپردازش اطالعات تسلط م يها تيفعال برها  ها و مهارت تياستفاده از قابل با و سپس شده ميترس

پردازش  يها تيدر فعال شتريب يذهن يصرف انرژ به سمتشخص را  پيوسته ،و مستحكم يقو »يشخص جايگاه«
 لهيوس هرا ب يشتريب يها نهيدارند، گز يا شرفتهيدانش پ يكه ساختارها يكسان شتريكند. ب يم تياطالعات هدا

 ياحساس يها و انرژ نهيآن گز انيانتخاب در م يبرا يشتريب يها نهيزم ،كنند يم ييشناسا »يشخص جايگاه«
 آنها شود، يبه كار گرفته نم افراد »يشخص جايگاه«كه  يها دارند. هنگام شيو گرا التيتما جاديا يبرا يشتريب

  )196 :1390به نقل از آزادي، پاتر( .قرار دارند يراراديفرض در حالت غ شيطور پ به
د نخواه تو استفاده از اطالعا يريكنترل بيشتري بر فرايند فراگجايگاه بدانند  نيا درباره شتريبافراد، چه هر

كه  ستيمعنا ن نيبه ا يا از سواد رسانه يد. برخوردارنارتقا بخش خود را يا سواد رسانهو قادر خواهند بود  داشت
كس قادر نيست بطور چيممكن است چراكه هريكاري غ نيكار گرفته شده است. اهمواره كامالً به ه،اين ديدگا

  )39 :1391، پاترند. (اي از سطح تمركز برس پيوسته به چنين درجه
اند كه بدون آنها،  اياي براي سواد رسانهها، پايهها هستند. قابليتمهارتها و ابزارهاي پردازش اطالعات؛ قابليت

اي كند. سواد رسانهاي را تضمين نميآنها نيز سواد رسانه اي نخواهد داشت و داشتن همهكس سواد رسانههيچ
  ها.ها، شناخت الگوها و ارتباط دادن تعريفسه نوع قابليت را دربردارد: شناخت اشاره

 يساختارها جاديا و نيز اطالعاتپردازش  ،اي رسانه يها اميمواجهه با پ يبرا افرادهستند كه  ييها ابزارها رتمها
مواجهه با  ردتوانند نميبرخوردارند،  يفيضع يها كه از مهارت ي. افرادندكن يها استفاده مناز آ خود  دانش
آنها اطالعات خوب را حذف و اطالعات در بسياري موارد،  و اطالعات، فعاليت مؤثري داشته باشند.ها  رسانه

و  فيدانش ضع يرو ساختارها نياز ا و يبند اطالعات را طبقه يفيضع گونه به ،كنند يم تيرا تثب نادرست و بد
 از فكر كردن درباره كنند ميتالش  فيضع يها با مهارت رادافترين شرايط، در وخيم. نماينديم جاديا يناقص
 اي در سواد رسانه يريپذ انعطاف تيقابل نيبزرگتر. شوند يرفته منفعل مهم يات اجتناب كنند و رواطالع



ي، ابيارزل، يو تحل هيجزت ازعبارتند  كهها اين مهارت) مجموع 45: 1391، پاترشود. (ايجاد مي ها مهارت لهيوس هب
  شوند.  منجر به افزايش تفكر انتقادي افراد مي ن،كرد دهيچكو  يبتركج، استنتاا، استقر، يبند طبقه

روزمره به  يهاي زندگ فعاليت يدر تمام ها كهنه صرفاً در مواجهه با رسانه ها را مهارت نيما اشايان ذكر است كه 
در استفاده از  است كه ما نيبلكه، چالش ا ست،يها ن مهارت نيكسب ا ،يا . چالش سواد رسانهميگير يكار م

  يم. بهتر عمل كن يا رسانه يها اميها در هنگام مواجهه با پ مهارت نياز ا كيهر
و  »يانطباق معن«، »كردن لتريف« تيشامل سه فعالكه  اطالعات پردازشهاي  افزون بر اين، جريان فعاليت

 شه،ينه هم و معموالً ي،انطباق معن تيفعالدر  گيرد. ها صورت مي ها و مهارت است، توسط قابليت »يساخت معن«
كردن و  لتريف يها تيفعالاما كنند.  هيو خودكارشان تك يراراديغ يها ها و پردازش تيتوانند به قابل يافراد م

ها را به كار گيرند، سواد است كه هرچه بهتر اين مهارتمهارت  ايناز  افراد ي مستلزم استفادهساخت معن
  اي باالتري خواهند داشت. رسانه

  اي انتقادي: سواد رسانه
، رويكرد انتقادي است و مورد استفاده در اين پژوهش اي يكردهاي مطرح در آموزش سواد رسانهو اما يكي از رو

اي، پنج مفهوم اصلي و نيز سؤاالت كليدي  سواد رسانه با درنظر گرفتن بسياري از نظرات اساسي دربارهكه 
اي كاربردي با طرح سؤاالتي پيرامون رسانه، ساختارهاي دانش  گونه كند. اين رويكرد به مرتبط با آن را مطرح مي

ا به اين مفاهيم ر 10»اي مركز سواد رسانه«دهد.  اي ارتقا مي  هاي رسانه هاي مخاطبان را در برخورد با پيام و مهارت
  دارد: قرار زير بيان مي

  اي انتقادي: مفاهيم كليدي سواد رسانه1جدول 
  مفهوم  عنوان 
  شوند.تمام اطالعات به لحاظ اجتماعي نيز ساخته مي اصل عدم شفافيت 1
  كنند.هايي با رمزها و قواعد ويژه استفاده ميها از زبانرسانه زبان (رمزها و قواعد) 2
اي داشته هاي رسانهتوانند دركي مشابه يا متفاوت از پيامها ميافراد و گروه رمزگشايي مخاطب 3

  باشند.
بازنمايي(محتوا و 4

  پيام)
هايي هستند كه روابط ها و ديدگاهايدئولوژي، گفتمانها دربردارندهرسانه

  دهند.قدرت و سلسله مراتبي را انتقال مي
  شوند.انگيخته شده و سازماندهي ميها از لحاظ اقتصادياكثر رسانه  انگيزه 5

 )33، 1997(مسترمن 
    :چارچوب نظري پژوهش
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اي، تبليغ آشكار يا نهان در خود دارند، براي تحليل ساختار آنها بايسـتي افـراد بـا     هاي رسانه كه كليه پياماز آنجا 
تر صورت پذيرد. با توجه به اين مهم، در راسـتاي   هاي تبليغات آشنا باشند، تا بازگشايي پيام دقيق اصول و ويژگي

اولويت اين پـژوهش و طـرح درس    در اي تبليغاتهمحتواي رساناي،  تبيين طرح درسي براي آموزش سواد رسانه
    قرار گرفته است.

عـاطفي،   گونـه  چهـار اي شـناختي، بـا مـدنظر قـرار دادن     پرداز سواد رسـانه ، نظريه11»پاتر«شايان ذكر است كه 
اي تبليغـات را  هاي الزم در خصـوص محتـواي رسـانه   شناختي و اخالقي، ساختار دانش و مهارتشناختي، زيبايي

آموزان، اين موارد لحاظ شـده  ، در تبيين طرح درس اين پژوهش و نيز ارزيابي دانش2جدولكند، بندي مي هطبق
    است.

  ايشناسي سواد رسانههاي تبليغاتي به تفكيك گونهها و دانش مورد نياز براي رويارويي با پيام: مهارت2جدول
  دانش هامهارت  گونه

تجـاري بـراي شناسـايي    توانايي تحليل يك آگهـي     شناختي
 عناصر كليدي اقناع

       توانــايي مقايســه ايــن عناصــر در تبليغــات بــا
 هاي ساختار دانش خود در دنياي واقعي واقعيت

   توانايي ارزيابي ميزان درستي ادعاهاي مطرح شـده
  در تبليغات

 ي موضوع كسب دانش درباره
ــف   ــابع مختل ــوردنظر از من م

  ها و دنياي واقعي) (رسانه

هاي موجـود در  توانايي تحليل احساسات شخصيت   احساسي
 آگهي تجاري

 هــاي جــاي شخصــيتتوانــايي قــرار دادن خــود بــه
  مختلف آگهي تجاري

 هاي شخصـي  يادآوري تجربه
احساسـي كـه هنگـام     درباره

ــاي    ــي از كااله ــه يك ــاز ب ني
  شده وجود داردتبليغ

ي توانايي تحليل عناصر توليدي و خالقانـه در آگهـ    شناختي زيبايي
 تجاري

 كار رفتـه در توليـد   عناصر هنري به توانايي مقايسه
  هاي ديگراين آگهي با عناصر موجود در آگهي

  ــاره  كســــب دانــــش دربــ
نويسندگي، گرافيك، عكاسي 

 و...

 تبليغـات   كسب دانش درباره
ــر    ــاموفق و عناص ــق و ن موف

  مرتبط با موفقيت و ناكامي
هـاي  در آگهيتوانايي تحليل عناصر اخالقي موجود    اخالقي

 تجاري

   ي نقـد  رهكسب دانـش دربـا
 هـاي تجـاري و شـيوه    آگهي

                                                            
11 Potter, W.james 



 ــار تحريــف نگــرش  دهندگانتوانايي ارزيابي مسئوليت اخالقي آگهي هــا و رفت
 تبليغات وسيله به

  ــام ــار داشـــتن نظـ در اختيـ
  اخالقي بسيار دقيق

  )410و  409 الف:1391 ،(پاتر
  ها لحاظ شده است.   اي، در نگارش طرح درس همچنين پنج مفهوم اصلي ديدگاه انتقادي در آموزش سواد رسانه

  روش پژوهش:
جهت نگارش و اجراي » مشاهده همراه با مشاركت« و »اي و اسنادي مطالعه كتابخانه«پژوهش حاضر از روش در 

   است.   شدهاستفاده اي  طرح درس آموزش سواد رسانه
هـاي كشـورهاي   اي، طـرح درس با بررسي مبـاني سـواد رسـانه    اين پژوهشدر  اي و اسنادي: كتابخانه مطالعه

مركـز آمـوزش سـواد    هـاي آمـوزش مجـازي آنهـا (خصوصـاً       اي و شركت در دورهپيشگام در آموزش سواد رسانه
لعه كتب گوناگون حـوزه  اي و نيز حوزه تعليم و تربيت، مطاسواد رسانه وگو با متخصصين حوزهگفت )،12اي رسانه

هاي آموزش مؤثر، طرح درسي عمليـاتي در خصـوص سـواد     روانشناسي كودك و تعليم و تربيت و همچنين شيوه
  ه شد.اي نگاشترسانه

بدون مشاركت از مشاهده همراه با  جاي مشاهدهمعموالً در روش تحقيق كيفي، به مشاهده همراه با مشاركت:
تـوان  همـراه بـا مشـاركت را مـي     گويـد، مشـاهده  در تعريف اين روش مـي  13»دنزين«. شودمشاركت استفاده مي

ميدان تعريف كرد كه همزمان، تحليل اسناد و مدارك، مصاحبه با پاسـخگويان و افـراد    اي براي مطالعهاستراتژي
  )244 :1388، كند. (فليكنگري را با يكديگر تلفيق ميمطلع، مشاركت و مشاهده مستقيم و درون

 باشد. آنچه در مشاهدهمشاهده مشاركتي ابزار معتبري است كه در خدمت پي بردن به واقع در حال رخ دادن مي
 هاي دقيـق و محرمانـه  تواند به جنبهاست. در وارسي عميق، محقق مي» وارسي عميق«افتد، مشاركتي اتفاق مي

راحتي بر سر زبان آورده و در مورد آنها فكـر  توانند بهزندگي اعضاي يك محيط اجتماعي كه حتي خود آنان نمي
  )57 :1391، مشاركتي، نقش محقق است. (ايمان كنند، دست يابد. همچنين يكي از موضوعات مهم در مشاهده

هـاي گـردآوري داده،   شود، به نسبت ساير روشگر همراه با مشاركت وارد ميدان ميمحققي كه به عنوان مشاهده
ها، حق شناختي، تحقيق با به كارگيري اين رويهدان سپري خواهد كرد. از منظر روشتري در ميمدت زمان بيش

  )125 :1388، كند. (فليكمطلب را در قبال موضوع تحقيق بهتر ادا مي
اي، محتـواي   اي شـناختي (تـأثيرات رسـانه   رسانه توجه به ساختارهاي دانش مطرح شده در سواددر اين روند، با 

اي و سـؤاالت مطـرح شـده در    اي، خويشتن)، پنج مؤلفه اصلي سـواد رسـانه  واقعي، صنايع رسانهاي، جهان رسانه
                                                            
12 CML 
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درسي  طرح ،اي تبليغات بازرگاني و برگرفته از نظريات ارتباطياي انتقادي، با تأكيد بر محتواي رسانهسواد رسانه
 11و بـراي   وگو و كندوكاوفتهاي مبتني بر گ ، با روشاي دقيقه 15ساعت و  يكجلسه  هشتطي نگارش شد و 

 شايان ذكر است، به اجرا در آمد. 1392، در سال »1سما «دبستان پسرانه  آموزان پايه چهارم ابتدايي دانشتن از 
تن است؛ چراكه همه حضـار بايسـتي قـادر بـه      15-10كندوكاو محور بين  هاي در كالسمطلوب تعداد حاضرين 

آمـوزان پايـه چهـارم     از مجموع كـل دانـش    فلذا ن محدود كالس باشندصحبت كردن و ارائه نظرات خود در زما
نامـه والدينشـان، معرفـي شـدند كـه       از سوي معلمان پايه و با رضايت  طور هدفمند تن به 11، »1سما «دبستان 

 آموزان، آمدند. كالس با حضور دانش اي مي جاي زنگ ورزش و هنر، به كالس مختص سواد رسانه اي دوبار به هفته
  گر دستيار پژوهشگر، برگزار شد. پژوهشگر به عنوان معلم و يك مشاهده

كه بر مبناي روش تحقيق كيفي و مشاهده همراه با مشاركت، روند بحـث   ژوهشگر، خود در نقش بزرگسالي بودپ
و تغييرات رو به رشد بينش، دانـش و رفتـار آنهـا را در رونـد      نمودآموزان در تفكر كمك مي دانشرا هدايت و به 

سـازي شـد.    . همچنين، تمام اين جلسات ضـبط ويـدئويي و سـپس پيـاده    كرداجراي اين طرح درس مشاهده مي
آموزان حـداقل بـا   دانش ي چارچوب مفهومي پژوهش، تالش شدكوتاه، بر مبنا شايان ذكر است كه طي اين دوره

اي آشنا شوند و از آنجا كه تبليغـات و مباحـث مـرتبط بـا آن، زيربنـاي هـر محتـواي         سواد رسانهاي مفاهيم پايه
  ها و نظريات مرتبط با تبليغات بوده است.  رود، در اين جلسات، تأكيد اصلي بر تكنيكشمار مي اي بهرسانه

 اي باشـد بـراي سـاير   ز و ايـده آغـا  آورم تا نقطـه  اجرا آن را به اجمال در اين بخش مي طرح درس مذكور و نحوه
آموزان در رونـد  ، مشاهدات من بر پيشرفت و تغيير نگرش دانشپژوهشگران و عالقمندان اين حوزه. در اين ميان

  .  ه استدلحاظ شبرگزاري كالس، 
آمـوزان   اي، همـواره دانـش   گفتني است كه در طي جلسات و همچنين پايان اين دوره تأملي آموزشي سواد رسانه

   ام. اند كه در گزارش جلسات آورده از خود داشته 14فراشناختي  ابيارزشي

  هاي پژوهش: يافته
منـابع و نظريـات   تطبيقـي  در اين پـژوهش، برگرفتـه از بررسـي    اي اجرا شده  سواد رسانه  الگوي كلي طرح درس

تبليغـاتي بـه تفكيـك    هـاي   مـورد نيـاز بـراي رويـارويي بـا پيـام      ها و دانـش  مهارتويژه  ، بهحوزهموجود در اين 
 است. 15اي آموزش سواد رسانه مركزهمچنين پاتر و  ايشناسي سواد رسانه گونه

                                                            
14 Metacognitive evaluation 
15 CML 

  ، انتشارات رشد»رفتاري براي تدريس و ارزشيابي هايهدف«گرفته از كتاب سبك نگارش طرح درس ايده ١٦

  وگو و كندوكاواي تبليغات بازرگاني) مبتني بر گفتاي (با محتواي رسانهكلي كارگاه آموزش سواد رسانه 16طرح درس
هايريهظن  هاي آموزشيهدف   هدف كلي    جلسه



                                                            
17  schannon 
18  Weaver 

  هاي رفتارياي از هدفنمونه
  

ارتباطي مورد يادگيري)(نتايج كلي 
استفاده قرار 

  گرفته

درس با توجه  موضوع درس
به پنج سؤال 
اصلي سواد 

  ايرسانه
مفاهيم اساسي را به زبان خود -

  كند. بيان مي
از مفـــاهيم مـــوردنظر مثـــال  -

 زند. مي

اي را تميـز  رسانه و متن رسانه -
  دهد. مي

 عناصـــر ارتبـــاط را مشـــخص -
  كند. مي

هـاي عناصـر ارتبـاط را    ويژگي -
  كند. توصيف مي

مفــاهيم اساســي را -
  فهمد. مي

ــاط را   - ــر ارتب عناص
تجزيــــه و تحليــــل 

  كند. مي
  

مدل ارتباطي-
ــنن« و  17»شـــ
  18»ويوور«
نظريات ديويد  -

 برلـــو دربـــاره 
  معني

منبــع «مــدل  -
» معنــــــــــي

  راد محسنيان

ــاده  - ــرينس ت
  مدل ارتباطي

تعريف رسانه،  -
ــي،  رســانه جمع

  اي  متن رسانه
شناسايي انواع  -

 رسانه

فراينـــــــــد  -
رمزگـــــذاري و 

 رمزگشايي

ــز و  رابطــه - رم
  نشانه  با معني

درك مفاهيم -
مقــــــدماتي 

  ارتباطات

 اول

طرفه مزايا و معايب ارتباط يك-
  كند.و دوطرفه را مشخص مي

طرفه مزايا و معايب ارتباط يك -
  كند.و دوطرفه را ارزيابي مي

آگهـــي بازرگـــاني را تعريـــف  -
  كند.   مي

بــين آگهــي بازرگــاني و ســاير  -
  شود.  ها تميز قائل ميپيام

  پذيرد.ها را ميتفاوت ديدگاه -
ــدگاه - ــابي تفــاوت دي هــا را ارزي

  كند.مي

طرفـه و  ارتباط يك-
ــه را درك  دوطرفــــ

  كند. مي
طرفـه و  ارتباط يك -

ــه و  ــه را تجزي دوطرف
 كند.تحليل مي

اوليـــه را  مفـــاهيم -
  فهمد. مي

اوليـــه را  مفـــاهيم -
تجزيــــه و تحليــــل 

  كند. مي
ــاوت - ــين  تف ــاي ب ه

فــراد درك و تحليـل ا 

نظريـــــــــه-
ــتفاده و  اســـــ

  رضامندي
 نظريـــــــــه -

  مخاطب فعال 
  كاشت نظريه -

ــاط - ارتبــــــ
ــك ــه و  يـ طرفـ
  دوطرفه

تعريف آگهـي   -
  بازرگاني

ــيوه - ــاي شـ هـ
مختلــــف درك 

  وقايع

درك مفاهيم -
مقــــــدماتي 

  ارتباطات
: 3ســـــــؤال 

چگونه ممكـن  
 اســـت افـــراد

ــن   ــف اي مختل
ــه   ــام را بـ پيـ

ــكل ــاي  شـ هـ
ــف درك  مختل

 كنند؟

  

 دوم



مختلف از يك پيام را 
  كند. درك مي

ري هــــاي ســــاختاويژگــــي-
هاي گونـاگون را مشـخص    رسانه
  كند. مي

هـاي متنـوع   ها و زبـان تكنيك -
ــانه  ــده در رس ــتفاده ش ــاي اس ه

  كند.  گوناگون را مقايسه مي
ــي - ــانه ويژگ ــام در رس ــاي پي ه

  كند.گوناگون را مطرح مي
هـاي  براي پخش پيام در رسانه -

  دهد.گوناگون پيشنهاد مي

هـاي  تفاوت رسـانه -
گونـــــاگون را درك 

  كند. مي
ــام در  - ــي پيـ ويژگـ

هـا گونـاگون را    رسانه
تجزيــــه و تحليــــل 

  كند.   مي
  

شناسـينشانه-
ــه  و نظريـــــــ

  ساختارگرايي
  

ــائات - اقتضــــ
  ها  رسانه

تفاوت پيام در  -
هــــاي  رســــانه
  گوناگون  

: 1ســـــــؤال 
كسي ايـن   چه

ــق  ــام را خل پي
  كرد؟

 سوم

نقش افراد در ساخت يك پيام -
  كند.را توصيف مي

نتــــايج حاصــــل از فراينــــد  -
ــگري را   ــگري و گزينشـ ويرايشـ

  كند.ارزيابي مي

ــودن - ــاختگي بـ سـ
اي را هاي رسـانه  پيام

  كند.درك مي
  

نظريـــــــــه-
سازي و  برجسته
 سازيچارچوب

فراينـــــــــد -
 گزينشگري

فراينـــــــــد  -
  ويرايشگري

  

: 1ســـــــؤال 
كسي ايـن   چه

ــق   ــام خلـ پيـ
  كرد؟

  

 چهارم

هـاي  تأثيرات موسيقي و افكت-
صوتي در ساخت معني ذهني را 

  كند.توصيف مي
ــت  - ــش افك ــوتي و  نق ــاي ص ه

ــي را   ــر درك معنـ ــيقي بـ موسـ
  كند.ارزيابي مي

ــا  رابطــه- ــوع موســيقي ب بــين ن
  سازد.تصوير را آشكار مي

  

تأثيرات موسيقي و -
هـاي صـوتي را   افكت

 كند.درك مي

هــاي نقــش افكــت -
ــيقي و   ــوتي، موس ص

وگـوي دوطرفـه   گفت
(ديالوگ) در سـاخت  

هاي تلويزيوني نمايش
و ســـــاير چنـــــد  

ها را تجزيـه  اي رسانه
  كند.و تحليل مي

شناسـينشانه-
  (تحليل سازه)

ه نظريـــــــــ -
سازي و  برجسته
 سازيچارچوب

نقــــــــش و -
ــأثيرات  تـــــــ
موســــــيقي و 

هــــاي  افكــــت
  صوتي بر پيام

ــؤال  : از 2ســ
چــــــــــــه 

ايي هــ تكنيــك
بـــراي جلـــب 
ــن   ــه مـ توجـ
اســـــــتقاده 

  شود؟ مي

 پنجم

هــاي متنــوع اقنــاع را تكنيــك-
  دهد.توضيح مي

هــاي متنــوع اقنــاع را تكنيــك -

هاي متنـوع  تكنيك-
  فهمد. اقناع را مي

هاي متنـوع  تكنيك -

ــات و- نظريـــ
  فنون اقناع

شناســي نشــانه-

ــداف - اهــــــ
  تبليغات

ــاي تكنيــك - ه

ــؤال  : از 2ســ
چــــــــــــه 

هــايي  تكنيــك

 ششم



 

  هاي حاصل از مشاهده همراه با مشاركت در روند اجراي طرح درس: يافته

  دهد. تشخيص مي
هـاي اقنـاع را ارزيـابي    تكنيك -

  كند.مي
  

ــه و   ــاع را تجزيـ اقنـ
 كند.  تحليل مي

  

بـــراي جلـــب  اقناع (تحليل سازه)
ــن   ــه مـ توجـ
اســـــــتقاده 

  شود؟ مي
رنـــگ در نقـــش ميزانســـن و -

  كند.انتقال معني را توصيف مي
هاي اصـلي تبليغـات را   تكنيك -

  كند.توصيف مي
هاي اصـلي تبليغـات را   تكنيك -

  دهد.تشخيص مي
ــاتي را   - ــعار تبليغـ ــد و شـ برنـ

  كند.شناسايي مي
نقش برند در انتقـال معنـي را    -

  كند. توصيف مي

تأثيرات ميزانسن و -
رنگ بر انتقال معنـي  

 د.كنرا درك مي

هاي اصـلي  تكنيك -
تبليغــات را تجزيــه و 

 كند.تحليل مي

ــا  - ــش نمادهـ ي نقـ
ــال   ــري در انتقـ بصـ
ــي را درك  معنــــــ

  كند. مي

 شناسينشانه-
  سواد بصري -

ــن - ميزانســــ
(طراحي صحنه، 
طراحــي لبــاس، 
ــورپردازي و...)  ن

  و رنگ
ــي - ــاي ويژگ ه

  اصلي تبليغات
ــد و شــعار  - برن

  تبليغاتي

ــؤال  : از 2ســ
چــــــــــــه 

ايي هــ تكنيــك
بـــراي جلـــب 
ــن   ــه مـ توجـ
اســـــــتقاده 

  شود؟ مي

 هفتم

ها و صاحبان آگهـي  بين رسانه-
  شود.تمايز قائل مي

ها و نههاي رسااهداف و انگيزه  -
ــيف   ــي را توصـ ــاحبان آگهـ صـ

  كند. مي
هـا و  هاي رسانهاهداف و انگيزه -

ــابي    ــي را ارزيـ ــاحبان آگهـ صـ
  كند. مي

هــا و ســبك هــا، ديــدگاهارزش -
ــ  ــه ش ــدگي ارائ ــام را زن ده در پي

  دهد.تشخيص مي
هــا و ســبك هــا، ديــدگاهارزش -

زندگي ارائه شده در يك پيـام را  
  كند. ارزيابي مي

تفاوت بين رسانه و -
صـــاحب آگهـــي را  

  فهمد. مي
ي هااهداف و انگيزه -

ــانه و   ــاحبان رسـ صـ
ــي را درك  آگهــــــ

  كند. مي
ها ها، ديدگاهارزش  -

و سبك زندگي ارائـه  
 در هــر پيــام را شــده

تجزيــــه و تحليــــل 
  كند. مي

نظريـــــــــه-
  مخاطب

اقتصاد  نظريه -
ــي و  سياســـــ
  صنعت فرهنگ

  

ــاد - اقتصــــــ
  تبليغات
شناسي  مخاطب

صاحبان رسـانه  
  و آگهي

ــا، ارزش - هــــ
سبك زنـدگي و  

ــدگاه ــاي  ديـ هـ
  نهفته در پيام

ــيوه - ــاي شـ هـ
مختلــــف درك 

  وقايع

: در 4ســــؤال 
ايــــن پيــــام 

يــك از كــدام
هـــاي ســـبك

زنــــــــدگي، 
ــا و ارزش هـــ
ها بيان ديدگاه

ــا حـــذف  و يـ
  شده است؟

: چـرا  5سؤال 
ايــــن پيــــام 
فرستاده شـده  

  است؟

 هشتم



  :اول جلسه
نوبـت  ترين اين قوانين عبارتند از: با موگو توافق شد. مهقوانين كالس وگفت درباره، پس از معارفه، اول در جلسه

مهـري  كنيم، از روي بـي  كنيم و حرفش را قطع نميكند فقط گوش ميوقتي كسي صحبت مي كنيم،صحبت مي
اي و نيز ضـرورت  برگزاري اين كالس، عبارت سواد رسانه خنديم و.... سپس درخصوص نحوهبه حرف ديگران نمي

  وگو شد.  و لزوم داشتن اين سواد در دنياي امروز بحث و گفت
اي را مطـرح كـردم و بـا    جمعـي، مـتن رسـانه    اي چون رسـانه، رسـانه  لسه همچنين برخي مفاهيم پايهدر اين ج

  استفاده از روش بارش فكري و بحث و بررسي، تعاريفي در خصوص آنها ارائه گرديد.
 ترين مدل ارتبـاطي ( فرسـتنده  پيـام  گيرنـده) مـورد بررسـي قـرار گرفـت و بـا كمـك          در اين راستا ابتدا ساده

  كنيم، تهيه شد.هاي مختلفي كه با آن ارتباط برقرار ميآموزان، فهرستي از شيوه دانش
 »:  رسانه« آموزان در خصوص واژه رش فكري دانشبا

-پخـش شـدن مطلـب     -يك خبـر يـا چيـزي    انتقال  -ـ خبرتلويزيون   -جور ارتباطيه -يگران رساندن حرف يا نظر خودمان به د
  … رساند را مي رسانه، يك سوادي، اطالعي

  شود.ها از آن استفاده ميهر تكنولوزي يا بازاري كه براي ارسال يا دريافت پيام»: رسانه«تعريف نهايي از 
  بندي شد:شناسند در بارش فكري بيان و دستهعنوان رسانه ميآموزان به هايي كه دانشسپس مثال

 –ميـل زدن   -ره ـ پيامـك ـ عكـس     ـ مطبوعات ـ تلويزيون ـ مـاهوا   گو) ـ اينترنت ـ موبايل ـ ميكروفن     و حرف زدن(گفت -پست 
 -بـر  كبـوتر نامـه   -آتش (مشعل كـردن، دود آتـش)    -اطالعيه نوشتن  -تلفن ثابت  -مبدل ديجيتال ـ كامپيوتر  -پد تاب و آي لب

لباس چـون اغلـب داره مـارك     -تونه رسانه باشه مثل عالمت دادن هرچيزي مي -تصويري  مكالمه -هاي بازرگاني ـ نقاشي  آگهي
  رسونهلباس رو مي

ها از يك منبع مركزي به گيرنـدگان  : هر تكنولوژي يا ابزاري كه براي ارسال پيام»جمعي رسانه«تعريف نهايي از 
  طرفه مقدور است.بسيار، استفاده شود؛ در اين حالت معموالً ارتباط يك

  ت): (مديا تكس» ايمتن رسانه«بارش فكري در خصوص 
  فيلم ـده ـ نوشته ـ تصوير ـ صدا ـ نقاشي ـ عالمت ـ عكس همون پيامي كه فرستنده به گيرنده مي -ده متني كه خبر مي

هـا،  شـود و شـامل كلمـات، عكـس    هر پيامي كه از طريق يك رسانه ارسال مـي »: ايمتن رسانه«تعريف نهايي از 
  هاست.ايصداها يا چند رسانه
افراد با يكـديگر  هاي ذهني گرد ارتباطي، معني است و معنينخستين عنصر و جزء در هر فراهمچنين از آنجا كه 

 چون رمزگذاري و رمزگشـايي، نحـوه  » منبع معني«باشد، اين جلسه در خصوص زواياي مختلف مدل  متفاوت مي
  پذيرفت.وگو صورت بازگشايي پيام (قراردادها) و ضرورت يكسان بودن مفهوم و مصداق بحث و گفت

  :دوم جلسه



فرستند بـدون اينكـه هـيچ    طرفه براي مخاطب ميهاي يكهايي كه روزانه با آنها سروكار داريم، پيامبيشتر رسانه
. ايـن ارتبـاط   گيرنـد عبـارت ديگـر، مخاطـب را ناديـده مـي     گويي يا واكنش به وي دهند و بـه فرصتي براي پاسخ

هـا، اولـين    هـاي رسـانه  انديشند. شناخت محدوديتافراد كمتر به آن ميهاي فراواني داد كه طرفه، محدوديت يك
آمـوزان در  كنـيم. در ايـن جلسـه، دانـش    هايي است كه از طريق آنها دريافـت مـي  چالش كشيدن پيامقدم در به

هاي هر كدام بحـث و  طرفه و دوطرفه را تجربه كردند و سپس در خصوص مزايا و محدوديتآزمايشي، ارتباط يك
  وگو شد. تگف

آموزان را به صورت زوجي،  پشت به پشت هم نشاندم، بدون اينكه حتي همديگر را لمس كنند. به يكـي از  دانش
چيـزي را بـه چـه    گروهي خود توضيح دهد كـه چـه  دو نفر طرحي دادم. در اين آزمايش، فرستنده بايستي به هم

يا طرح دوست خود يا ديگران نگاه كند. گيرنـده،   نحوي ترسيم كند. فرستنده نبايد به اطراف بچرخد و به نقاشي
كند. اين كـار بـدون     شود، ترسيمگونه كه راهنمايي ميبه توضيح فرستنده گوش كرده و طرح مورد نظر را همان

تواند صحبت كند، سؤال بپرسد يا هـر  شود. وي نميچرخيدن به اطراف يا نگاه كردن به ترسيم ديگران انجام مي
تواند طرح را براي دوستش چندبار توضيح دهـد تـا مطمـئن شـود او     متي ايجاد كند. فرستنده مينوع صدا يا عال

توانند هيچ نوع عالمت يا سؤالي را دريافت كنند كـه او را در مـورد اينكـه    ولي نمي جزئيات را دريافت كرده همه
  چه بگويد يا چندبار ترسيم را شرح دهد، هدايت و راهنمايي كند. 

آن، نقاشـي گيرنـده را گـرفتم و     افراد كار را تمام كردند، بدون نشان دادن طرح يا صحبتي درباره همه زماني كه
يك برگ جديد كاغذ به او دادم. دوباره فرستنده به شريك يا همكار خود گفت كه طرح را چگونه ترسـيم كنـد و   

شـود. بـه هـر     بنابراين ارتباط دوطرفه مـي هايش را بپرسد. بار گيرنده اجازه داشت كه صحبت كند و سؤال اما اين
  توانست به طرحي كه در جلوي اوست يا به طرح ديگران نگاه كند.  حال گيرنده هنوز نمي

با استفاده از طرحي مشابه ولي متفاوت، نقش فرستنده و گيرنده را جابجا كردم تا هر شخصـي، هـر دو موقعيـت    
  جربه كند.طرفه و دوطرفه را تارسال و دريافت ارتباط يك

طرفه و دوطرفـه از ديـد   فردي به تحليل مزايا و معايب ارتباط يك ها با هم مقايسه و نتايج اين تجربهسپس طرح
  فرستنده و گيرنده منجر شد.

  پيامش چيه. فهمه درباره بينه و نظر طرف مقابل رو نميطرفه اينه كه فرستنده جواب خود رو نمييكي از معايب ارتباط يك -رضا
تخيـل آدم   تونيم بيشتر فكر كنـيم و قـوه  طرفه اينه كه ميمن با اون معايبي كه گفت موافقم اما يكي از مزاياي ارتباط يك -ماني

 ره.باال مي

ده ناراحـت  هـا وقتـي يكـي جوابشـون رو نمـي     عالوه بر معايبي كه گفت به نظر من معايب ديگري هم داره. مثال بعضي آدم -علي
اش دن بچـه شه. مثل وقتي از پشت تلفن به پدري خبـر مـي   شه هم ناراحت مير كسي كه جوابش شنيده نميطوشوند. همين مي

 تونه اطالعات بيشتري بگيره.پاش شكسته و اون نمي

 فكري كرد.شه همطرفه نميدر ارتباط يك -مهيار



 يا نه اصالً جوابي نياز نداشته باشه. به نظر من بستگي به نوع نامه (پيام) داره كه سؤالي باشه و جواب بخواد  -مهدي

چيـزي كـه   تونستم سؤال بپرسم و در نقاشـيم بـه اون  با توجه به كار امروز خودمان ارتباط دوطرفه بهتره چون من مي -محمدعلي
 تر بشم.واقعيت بود، نزديك

 توانيم بپرسيم.شويم ميدوطرفه بهتره، چون وقتي چيزي را متوجه نمي -آرين

 دونستم كجا مشكل دارم كه آنچه در ذهن منه بهتر توضيح بده.داد نميوقتي طرف مقابل براي من توضيح مي -محمد مهدي

  تونه حرف بزنه.شه كه نميطرفه آدم اعصابش خراب ميدر زمان يك -اميرحسين
ن آنچـه  همچنين در اين آزمايش به بررسي درك افراد مختلف از يك پيام (سؤال شماره سه) و تفاوت فاحش بـي 

پـيش   وگو با اين سـؤال رسد پرداخته شد. در ادامه، گفتكنيم و آنچه باواسطه به ما ميبينيم و درك ميخود مي
  رفت: 

  كند؟  طرفه و دوطرفه: كدام يك ما را به واقعيت نزديك ميارتباط يك
  شه.طرفه خالقيت آدم بيشتر ميتره اما در يكدوطرفه به واقعيت نزديك -ماني
هاي بازرگاني بـود، در بـارش فكـري، بـه     جهت كه پيام مشخص مورد بررسي اين كارگاه كوتاه، صرفاً آگهيبدان 

  هايي با خبر دارد، پرداختيم:بررسي اينكه آگهي چيست و چه تفاوت
 نوع تبليغه. آگهي يك -محمدعلي

 فهميم اون چيز اومده.كنن ميوقتي يه چيزي رو تبليغ مي -رضا

 كنه.كنه اما اخبار از جاهاي مختلف دنيا خبر تهيه ميگه چيزي تازه آمده و تبليغ ميما مي يا فروشگاهي كه به يك مارك -ماني

  بره.آگهي بازرگاني خصوصيه يعني مال يك نفره و اون نفر داره سودي مي -علي
  .در مورد كاركرد آشكار آگهي بازرگاني براي فروش توليدات بحث شد ،اين جلسهدر پايان 

  :سوم جلسه
شود به شكل معناداري بسـته بـه   پيام مشابهي كه از طريق اينترنت، تلويزيون، مجله و روزنامه يا راديو ارسال مي

خـاص   اي زبـان خالقانـه  هـا، درك اينكـه هـر رسـانه    اي كه استفاده شده متفاوت است. توجه به اين تفاوترسانه
  سازد.پذير ميخودش را دارد، امكان

اي بـه سـاختار انـواع مختلـف     شـوند، پنجـره  هاي تجاري ارائه مـي هاي بازرگاني در تمامي رسانهكه آگهياز آنجا 
آموزان با مشخصات هاي مختلف، دانشكنند. از طريق ايجاد آگهي بازرگاني يكسان براي رسانهها فراهم ميرسانه

تواند بر پيـام تـأثير بگـذارد،    آن رسانه ميشوند و به اين موضوع كه چگونه هاي خاص هر رسانه آشنا ميو ويژگي
  دهند.  واكنش نشان مي



آموزان و همچنـين، از آنجـا كـه در طراحـي ايـن دوره، توليـدات       براي ملموس شدن اين مسئله در اذهان دانش
آموزي نيز مدنظر بوده است، در جلسه قبل، يك محصول (كفش كوهنوردي) براي كل كالس انتخـاب شـد   دانش

تبليغ در يك رسانه  هاي دو نفري تقسيم شدند و هر گروه وظيفهآموزان به گروهآن تبليغ كنند. دانش تا در مورد
شرت يـا تبليـغ روي سـپر ماشـين) را بـر عهـده       (راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله، بيلبورد، متحرك اينترنتي، تي

  گرفت. 
به كل كالس ارائه دادند، ويژگي عمومي تبليغـات   ها آگهي خود را به صورت عملي يا شفاهيدر اين جلسه، گروه

هـاي  هـا و شـباهت  هاي كاال و...) و نيـز تفـاوت  (مشخص بودن نام شركت، آدرس مكاني يا اينترنتي، بيان ويژگي
مـورد بحـث و    تواند بر پيـام تـأثير گـذارد،   هاي مختلف و اينكه چگونه نوع رسانه ميقراردادن يك پيام در رسانه

  ي قرار گرفت.بررسي انتقاد
 روزنامه و مجله: (امكان داشتن نوشته و تصوير و...)

  صورت آنالين و با كارت شتاب و...)اينترنتي: (امكان داشتن تصوير و نوشته، به روز بودن، ثبت شدن سفارشات به
 فاده از عالمت و نشان و...)شرت و سپر ماشين: (بسيار كوتاه بودن (بحث و بررسي چگونگي رسيدن به اين كوتاهي) و نهايتا استتي

  راديو: (كوتاه و خالصه بودن و بيان نكات مهم، لحن و بيان واضح، داشتن آهنگ و....)
ي اوج برنامه كه اي در نقطههاي پر مخاطب. اهميت تصوير، صدا و رنگ. تأثير تبليغات ميان برنامهتلويزيون: (تبليغ در شبكه

شود و بحث و بررسي اين نظريه، وجود اگر كوتاه نباشد مخاطب از پاي رسانه بلند ميشود ببيند كه البته مخاطب مجبور مي
  امكان زيرنويس در اين رسانه، استفاده از زبان اشاره خصوصاً براي ناشنوايان.)

و بعدي و حجيم و نيز چرخشي بيلبورد و ساير تبليغات محيطي: (اهميت قابل توجه عكس و خصوصاً استفاده از تصاوير سه
متحرك براي جذب بيشتر. نصب در محلي قابل ديد عموم. بسيار كوتاه و مختصر جهت ديده شدن و درك شدن توسط راننده با 
سرعت باال. داشتن نور جهت ديده شدن در شب. ويژگي منفي: پرت كردن حواس راننده و عامل تصادف! استفاده كردن از 

  بادكنك و فانوس و....) 
توجه قرار گرفت و سپس تفاوت بين برندسازي، مورد يغات، ابعاد مختلف وجود برند و نحوهدر راستاي بررسي تبل

توليد (نوع چيزي كه فروخته شده)، برند (عالئم يا مارك تجاري) و هويت شركت (نام كمپاني) آشكار شد و به 
  وگو انجاميد.بحث و گفت

  بررسي انتقادي قرار گرفت و اصالح شد. ها مورد بحث وموارد مطرح شده توسط هر گروه با ساير بچه
ها و اصول تبليغات (تكرار، اغراق خصوصاً در بيان آموزان به بسياري از ويژگيدر اين فعاليت همچنين دانش

طبعي، ها (شهرت، شوخهاي پرمخاطب و....)، تكنيكنكات مثبت، شعار تبليغاتي، كوتاه بودن، تبليغ در رسانه
شود (تخفيف، اشانتيون، سهولت دسترسي، خدمات جانبي و....) و تي كه براي جذب ارائه ميمقايسه و....)، امكانا

  موارد ضد تبليغ اشاره كرده و بحث انتقادي در خصوص آنها داشتند. 
  كالس:ارزشيابي پايان 

  كنه.خانم اين خودكار دست من هم يك تبليغه و داره ايرانسل رو تبليغ مي - مهدي



نسبت به تبليغات پيرامون خود  ويتبليغات،  گو دربارهبر اثرگفتز حاكي از آن است كه آمو اين گفته دانش
 كند.  ساس شده و مورد عيني را عنوان ميح

  :چهارم جلسه
رسـند و ميـزان موفقيـت آنهـا بـه ميـزان       نظر مياي ساختگي هستند اگر چه طبيعي بهكه متون رسانهدرك اين

اي نقش دارند كـه در قبـال   دارد، مجموعه افرادي در خلق و ويرايش متون رسانهطبيعي بودن ظاهرشان بستگي 
شـود امـا بسـياري    اي، اگرچه برخي موارد بيان ميكنند. در فرايند خالق كارهاي رسانهكار خود پول دريافت مي

تـر در خصـوص   گـردد و.... در نهايـت همگـي بـه مخاطـب دانـش و  بيـنش عميـق        ديگر حـذف و ويـرايش مـي   
  دهد.  اي ميهاي رسانه يچيدگيپ

آمـوزان نشـان داده و از   اخير زاهدان به دانش عكس مربوط به زلزله 10جهت فهم عميق اين فرايند گزينشگري، 
  ها را انتخاب كنند. آنها خواستم در مقام خبرنگار روزنامه، يكي از عكس

  ها عكس منتخب خود را با ذكر داليلشان عنوان كردند. برخي از داليل آنها عبارتند از:  بچه
  ده.هاشونو بيشتر نشان ميي خراب شدن خونه، چون ناراحتي مردم درباره4عكس  -ماني

اش نوشت.دربارهشه  شون هستن و بيشتر ميده مردم بعد از زلزله دنبال عزيزان و وسايل گمشده، چون نشون مي8عكس  -محمد
 ده.، خرابي را بيشتر نشان مي1عكس -آرين

 ، چون همه غمگين هستن كه زلزله آمده و عزيزانشون از دست رفته، خونه ندارن و....   5عكس  -رضا

 اي درست كردن كه توش برن.هاشونو از دست دادن و براي خودشون نيمچه خانه: چون مردم خونه3عكس  -محمدمهدي

 : مردم شهرهاي ديگر ناراحت بشن و براي كمك به اونجا برن.4كس ع -محمدعلي

  زندگيش رو از دست داده. ي اينه كه همهدهنده: چون نشون7عكس  -علي
هـاي مختلفـي در خصـوص يـك موضـوع      سپس داليل افراد، مورد بررسي و نقد گروه قرار گرفت و اينكه ديدگاه

ها بر فراينـد  عوامل گريزناپذيري چون محدوديت فضا و زمان رسانه تر درك شد. همچنين تأثيروجود دارد، عميق
  گزينشگري و نيز پيامدهاي آن بر مخاطب، مورد واكاوي و دقت قرار گرفت.

اي، عكـس مربـوط بـه    سـازي رسـانه  بعد و در راستاي درك بهتر فرايند گزينشگري هدفمند و برجسته در مرحله
ان و الجزاير، هركدام بخشي از آن را حذف و  قسمتي را برجسـته كـرده   ناسي جنگ امريكا و عراق كه دو شبكه

آموزان نشان دادم و در هر مرحله، به بازگشايي پيام نهفته در عكس پرداختـه شـد. (در   بودند، به ترتيب به دانش
  دو مرحله: ندانستن و دانستن مليت دو سرباز)



  هاست.تر از آمريكاييي ضعيفها ارتششون خيلخواد نشون بده عراقيعكس مي-آرين
 كشن.ها رو ميكشن و مثل آب خوردن آدمها آدمخواد نشون بده آمريكاييالجزيره مي -علي

 ها رو نشون بده.رحمي و ظلم و ستم آمريكاييخواد بياين عكس مي -مهدي

جا اينطور باشه. در جنگ ايـران و عـراق   هده؛ دليل نداره كه هميشه و هممن مخالفم، حاال يه عكس داره اين رو نشون مي -مهيار
  خواستن از شهيد شدن يه نفر نشون بدن اونوقت....هم كلي شهيد شدند و اما ما باالخره پيروز شديم. حاال اگه يه عكس مي

***  
نفع خود مـاجرا   دونم نظرم درسته يا نه اما به نظرم اين شبكه آمريكاييه و اون شبكه طرفدار عراق و هركدوم دارن بهنمي -مهدي

 دن و تبليغ كنن.را نشان مي

خـوان بگـن مـا ظلـم      كنن اما ميها در واقع ظلم ميده و اينكه آمريكاييتفاوت اين دو عكس دشمني كشورها رو نشون مي -علي
 كنيم.نمي

 خوان.كنن هر كدوم سود خودشون رو مينظر من هر دو كشوري كه با هم جنگ ميبه -محمد

  ها بهتر از قبل فرايند گزينشگري را درك كردند.و بعد از نشان دادن عكس اصلي و كامل، مشاهده نمودم كه بچه آخردر مرحله  
 كنن منظورشون رو به مردم با عكس برسونن تا نوشته و حرف.ها سعي ميمن با توجه به اين عكس متوجه شدم رسانه -رضا

 تقويت كنه تا بيشتر تالش كنن مردم رو تونه روحيهمن متوجه شدم رسانه مي -ماني

ها رو مجبـور  نگاران و مسئوالن رسانهآن روزنامهها ميگيرم كه بعضي دولتمن با توجه به اين دو عكس اين نتيجه رو مي -محمد
 كنن كه از چيزي يا دولت تعريف كنن و خبر درست رو نگن و براشون تبليغ كنن. به نظر من نبايد خيلي به نظـر يـك رسـانه   مي

هـاي مختلـف رو   هاي مختلف تلويزيوني يا روزنامههاي مختلف و شبكهخواد خبر دنيا رو بدونه، رسانهتوجه كرد. بايد آدمي كه مي
 بررسي كنه.

  ها هستن.ها مثل داللرسانه -علي
هيچ گـروه و  اي رو ديد كه طرفدار ها در راستاي يافتن حقيقت اينكه بايد يك رسانهبا توجه به اشاره يكي از بچه

 طرف با بيان مثال بحث و بررسي شد.   ي بيسياستي نباشه، در خصوص امكان وجود يا عدم وجود آدم يا رسانه

  :فراشناختي پايان كالس ارزشيابي
  دانستيد و براتون جالب بود؟  جديدي رو متوجه شديد كه قبالً نمي امروز نكته

كردم فقط براي منافع كشورش كنه. قبل فكر ميمنافع خودش و كشورش كار ميمن متوجه شدم كه هر رسانه بيشتر براي  -علي
داد  كنه اما االن فهميدم براي منافع شغلي و كاري خودشون هم هست. در جهت منافع كشور، اگر عكس اولي رو نشون ميكار مي

كس رو بريـدن كـه دسـت اون يكـي     گفتن جنگ بسه. برام سؤال هم هست چطور بخشي از عكردن و ميامريكا، مردم شورش مي
 مشخص نيست؟

 تا عكس يكي رو انتخاب كنن. 10ها جاشون كمه و بايد از بين ها دروغ و الكيه و اينكه رسانهاينكه بعضي رسانه -مهدي



 كنه.تونه تشخيص بده چه اتفاقي افتاده، چون هركس به نفع خودش كار ميفهميدم با يه عكس واقعاً آدم نمي-ماني

  فهميدم بايد در ديدن عكس دقت بيشتري كنم. مثالً دست اون اسيره كجا بود؟ -محمدعلي
  :پنجم جلسه
هـاي تلويزيـوني و   هاي صوتي و موسيقيايي همراه با تصـاوير بصـري، از عناصـر اساسـي در سـاخت برنامـه      افكت

نقـش   خـود را دارد و  هاست كه هريك زبـان خـاص  هاي بازرگاني پخش شده در اين رسانهسينمايي و نيز آگهي
  كنند.  مهمي در خلق هيجانات و ساخت مفاهيم بازي مي

هـاي  ها فعاليت زير تبيين شده است كـه هـدف از آن، ايجـاد آگـاهي از شـيوه     براي درك بهتر تأثيرات اين افكت
ون و دادن به تجربيات مـا همـراه بـا تصـاوير در تلويزيـ     مختلف تأثيرات صوتي و كاركردهاي موسيقي براي شكل

  سينما است.
 مراحل فعاليت:

      ايش داده شـد. بعـد از تماشـا،    صداي دستگاه قطع و سپس اولين ويدئوكليپ كـه صـحنه اكشـن اسـت، نمـ
بار با صـدا نمـايش داده شـد.    اند، نوشتند. دوباره كليپ و ايناند و فكر كردهآموزان آنچه را متوجه شده دانش
ها و نظرات و توضيحات خـود  اند نوشتند و سپس ايدهند و فكر كردهاچه را متوجه شدهها آنبار ديگر بچهيك

 صدا، به اشتراك و بحث گذاشتند.را در مورد تفاوت بين ديدن ويدئوكليپ به صورت باصدا و بي

 اگرچه با صدا همون اتفاقات افتاده اما هيجانش بيشتر شد. -علي
 شود. سومين ويـدئوكليپ (يـك فـيلم خـارجي)      دستگاه پوشيده و به نحوي شد كه فقط صدا شنيده صفحه

هايشان با هم بحث كردنـد.  آموزان پرسيدم كه چه صداهايي شنيدند و در مورد شنيدهگذاشته شد و از دانش
نظـر  هاي بين دو تجربـه، فكـر و بحـث و تبـادل    ها فيلم را با صدا و تصوير ديده و در مورد تفاوتسپس، بچه

 كردند.

شوم ماجرا از چه قراره اما با شنيدن فكر كردم يك منظورش را متوجه بيشتر شدم چون با ديدن متوجه ميشنيدم و ديدم  -مهيار
  فيلمي با موضوع ديگه است.

  زدم ماجرا از چه قراره.ديدم مثل يك فرد نابينا بودم و فقط حدس ميوقتي نمي -اميرحسين
  نشده بودم.هايي از فيلم را متوجه با گوش دادن تنها يك تكه -مهدي

 زدند كـه موضـوع   آموزان از روي صدا بايد حدس ميها پخش شد و دانشموسيقي چند ويدئوكليپ براي بچه
بودنـد، جـز   ها موضوع را درست تشخيص دادهموارد، بچه ها نشان داده شد. در همهفيلم چيست. سپس فيلم

داد اما برطبق موسـيقي  وحش را نشان ميها كه به عمد طوري انتخاب شده بود كه اگرچه حياتيكي از فيلم
ها فيلم كمدي، عروسي و يا كابويي و گاوچراني را حدس زده بودند كه اين بسـيار باعـث تعجـب آنهـا و     بچه

 درك عميق لزوم تطبيق موسيقي با متن شد!    



 ينـه  بايسـتي بـراي آن موسـيقي زم    آموزان پخش شد كه آنهـا خودشـان  صدا براي دانشهايي بيويدئوكليپ
 هاي ساخته شدند نظر دادند.ساختند! سپس جمع در مورد موسيقي مي

  : نكته قابل توجهي كه  در جريان كالس امروز متوجه شديد؟پايان كالس ارزشيابي
شه كه موسيقي كه به تصويري مرتبط نيست روي آن باشه مثل تصوير گريه و آهنگ شاد، اما همـون  امروز متوجه شدم مي-علي

 كنه و بايد حتما ديگه تصوير رو ديد تا متوجه شد.ل نميحس رو منتق

  هر تصويري بايد صداي متناسب با خودش داشته باشد. -محمدمهدي
  :ششم جلسه

اي و بررسي اين سؤال كه چـرا پيـام فرسـتاده    پنجم سواد رسانه عنوان مؤلفهها بهدر راستاي بررسي هدف رسانه
هـاي تبليغـاتي را مـورد    ها خواسته شد اهداف ساخت و پخـش پيـام  از بچهشود؟ چند تيزر تبليغاتي پخش و مي

  كندوكاو قرار دهند:
شناسـدش،  كس نمـي زنه اما چون هيچ سازي ميره كارخونه كفششناسدشون. مثال رضا مياگر تبليغات نكنند كسي نمي -مهدي

  فروش نداره.
 فروش بيشتري داشته باشن. -رضا

 مشتري را جذب كنن. -آرين

  كاري كنند كه مشتري با جون و دل كاال رو بخرد. -هيارم
 مشتري خيلي از كاال خوشش بياد. -سروش

  نشان دهند بهتر از كاالهاي مشابه هستن. -ماني
دهنـدگان،   قدرت يك آگهي بازرگاني به توانايي آن در ترغيب و اقناع مخاطب بستگي دارد. در اين راسـتا، آگهـي  

  برند.  كار ميهاي اقناعي خود بهبراي ساخت پيام ايهاي بسيار گستردهتكنيك
كننـد آگـاه   بـر اسـاس آن كـار مـي     هاي بازرگـاني هايي كه آگهيتنها از شيوهآموزان نهها، دانشبا تحليل تكنيك

هـا و... يـا در مراكـز    شـرت هايي كه هر روز در تلويزيون، اينترنت، بيلبوردها، تيشوند، بلكه در برخورد با آگهي مي
  تر خواهند بود.شوند، فعال و حساسها مواجه ميبزرگ خريد، با آن

)، را 2اصلي اقناع (برگرفته از نظريات ارتباطي مطـرح شـده در فصـل     تكنيك 12در اين راستا، عنوان هركدام از 
ات، بندي نظـر هاي جداگانه چاپ كرده بودم، در كالس مطرح نمودم و پس از بارش فكري و جمعكه برروي برگه

آموزان بعد از هر تيـزر، سـير داسـتاني، خـط تعليـق آن      شد. دانشچند تيزر تبليغي حاوي آن تكنيك پخش مي
  كار رفتن تكنيك مذكور را شناسايي كردند.تبليغ و نيز محل 

 ها عبارتند از: اين تكنيك



 دار و مضحك.طبعي: تصاوير و كارهاي خندهشوخ

هايي را حمل كند يا در موقعيت خطرنـاكي بـه تصـوير كشـيده     است سالحمردانه: قوي، خشن، قدرتمند؛ ممكن 
  شود.

  دهند.هايي را انجام ميبرند و در كنار هم فعاليتهايي از مردم كه از وجود يكديگر لذت ميهدوستان: گرو
  ها يا خانواده است. همچنين ممكن است گروه بين نسلي باشند.خانواده: شامل مادر، پدر، بچه

خندد؛ اغلب شامل تصـاويري از مردمياسـت كـه كارهـاي     زند و ميي: هركسي خوشحال است، لبخند ميسرگرم
  دهند و اوقات خوشي دارند.كننده انجام ميسرگرم

ها و ساير موارد. امكان دارد مردم نيـز  طبيعت: روي دادن اتفاقاتي در هواي آزاد، كوهستان، دريا، صحرا، برف، گل
  شامل آن شوند.

  هاي فيزيكي و جنسيتي افراد.تأكيد بر مشخصه جنسيت:
  آور هستند. اند و اغلب خندهكارتون: مردم يا حيواناتي كه به صورت نقاشي يا انيميشن تصوير شده

  سينما.شناسند؛ ورزشكار، موسيقيدان، سياستمدار يا ستارهشهرت: تبليغ توسط فردي كه بيشتر مردم او را مي
  قيمت و....هاي گرانهاي جديد، جواهرات، لباسبها و زيبا؛ منازل بزرگ، اتومبيلرانها و اشياي گثروت: مكان

  جوايز: دادن اشانتيون و پاداش در قبال خريد كاال يا استفاده از خدمات.
  مردم عادي: نشان دادن اينكه كاال يا خدمات تبليغ شده مورد استفاده و محبوب عموم مردم است.                       

كننـد. در ايـن راسـتا، تشـخيص     هـاي متعـددي اسـتفاده مـي    ها به صورت همزمـان از تكنيـك  بسياري از آگهي
  اي برخوردار است.هاي متنوع روي تبليغات از اهميت ويژه تكنيك
ها در كندوكاو، بـا ذكـر دليـل، بـه بررسـي      اين جلسه همچنين، چندين تيزر تبليغاتي پخش شد و بچه در ادامه
  كار رفته در هر يك پرداختند.  به هايتكنيك
  :هفتم جلسه

ميزانسن كه شامل طراحي صحنه، طراحي لباس، نورپردازي، حركت بازيگران و... اسـت، نقـش بسـيار مهمـي در     
دال و مدلولي ايجاد نموده و مفاهيم مدنظر را  انتقال معنا دارند؛ به عبارت ديگر، اين اجزا با كاال يا خدمات، رابطه

  كند.يمنتقل م
هـا پخـش   آغازين كنـدوكاو، بـراي بچـه    عنوان انگيزهدر ابتداي اين جلسه، تيزر تبليغاتي از يك هود آشپزخانه به

كندوكاو است، همچون جلسات گذشته، بدون  طراحي شده مبني بر حلقه اين دوره اداره كردم و از آنجا كه شيوه
ي عناصر موجود در صحنه، لباس، نور، رنـگ، زاويـه و نمـا    توضيحاتي از سوي من، در خصوص عواملي چون ارائه



 وگو كرديم.در ادامـه، چنـد نمونـه   دوربين، و نيز تأثيرات آن بر معاني منتقل شده از سوي فرستنده، بحث و گفت
  آموزان موارد مذكور و تاثيراتشان بر هم را شناسايي نمودند:ديگر تبليغاتي نيز پخش كردم و دانش

سازن تا براي مردم جالب باشه و نگاه كنن، در مورد لباس، اگه  شرايط برعكس چيـزي كـه االن   اونجا كه تبليغات رو مياز  -ماني
 كنن.هاي اينقدر زشت داره و نگاه نميگن اين چه تبليغه كه لباسنشون داده شد باشه، اينطوري مردم مي

 ها تأثير داره.لباس خوب بر باال بردن بيننده -علي

هـاي  ده آدمهاي فقير اين كاال رو دارن و اين براي مخاطب جالب نيست. االن داره نشون مـي ده آدمخالف اين، نشون مي -مهدي
 خرن.پولدار اينو مي

 ما بگه اين كاال خيلي خوبه. تونست بهدر مورد وسايل صحنه، اگه غير اين بود نمي -مهيار

 كنه.    ي شما رو زشت ميده كه اين كاال خونهيصورت، به مردم اين حس رو  مدر غير اين -رضا

  خوره. هاي خراب و زشت ميدرد آشپزخانهداد كه لوازم ساخت اين كارخانه بهاگر لوازم لوكس نبود، نشون مي -مهدي
ويژگي اصلي تبليغات، اغراق كردن، برجسته كردن نكات مثبت و پوشاندن نكات منفي است. ايـن نكـات مهـم و    

  وگو وكندوكاو بعدي اين جلسه بر روي چند تيزر تبليغاتي را شكل داد:حث گفتكليدي، مب
ده زنه هيچ چين و چروكي نداره، خال نـداره، جـوش هـم    طوره. نشون ميكنه همينهم كه تلويزيون مي حلزون تبليغ كرم -رضا

  نداره!
كلمات هستند كه در فرهنـگ بصـري مـا    هايي براي ارتباط بصري بدون استفاده از نمادها، برندها و عالئم، شيوه

وگـويي در خصـوص ايـن مهـم و      اين جلسه بحث و گفـت  كنند. در ادامهنفوذ و مفاهيم مدنظر خود را منتقل مي
  هاي بازرگاني شد:نقش آن در آگهي

 فرجام.چي، كالغ سفيد، نيكها هم برا خودشون يك آرم دارن مثل قلمحتي انتشارات -اميرحسين

كنن و يـك مـارك   دردنخور درست ميآن يك چيز بهكنن از آرم يك شركت؛ ميآن تقلب ميها هستن كه ميشركتبعضي  -رضا
 اندازن.معروف رو روش مي

خوام يه حرفي بزنم. من يك كفش دارم با مارك... و لباس با مارك...؛ وقتـي مـن دارم تـو خيـابون راه     در مورد برند من مي -علي
توننـد تبليغـاتي بـراي     هاي معمولي ميخوام بگم آدمشناسه. ميل لباس و كفش خوبه، برندهاي من رو ميرم يه آدمي كه دنبامي

 يك برند باشند و اينطوري خودشون تبديل به برند شدن.

  هاشون پوشاندند!)ها بعد از اين حرف، لباسشون رو با دست(بعضي بچه
  كه هيچي روش نباشه!پوشم جوريه من يه لباس ميواي! حاال كه اين -مهيار

  هاي صوتي بر روي تيزرهاي تبليغاتي مورد بررسي قرار گرفت.همچنين در اين جلسه، تأثير موسيقي و افكت
  ها در پايان اين جلسه و در راستاي بحث مطرح كردند:برخي نكات و سواالتي كه بچه

 شه!زنن آدم كر ميمن به تبليغات يه ايرادي دارم؛ همش توش جيغ مي -ماني



 معني هستن؟يه سوال برام پيش اومده: چرا بعضي تبليغات اينقدر بي-رضا

 رسه.تر به ذهنمون ميچيز جالبكنن كه ما چندبار ببينيم و دقت كنيم و هربار يككار رو مياين -ماني

  هم داره.البته اينكه معني موردنظر تبليغات را متوجه بشيم يا نه، بستگي به اطالعات و سواد افراد  -علي
  :هشتم جلسه

اي تمركـز شـد؛ اينكـه در هـر پيـام      در اين جلسه بيش از همه بر اهداف تبليغات و نيز مبحث مهم اقتصاد رسانه
ايـن راسـتا بـه كـالس يـردم و بـه       تبليغي، منافع مالي ـ فرهنگي براي فرستنده وجود دارد. سوال اصلي كـه در   

  برد؟كسي سود ميفرستند و در اين ارتباط چهرا ميها اين بود: چرا اين پيام وگو گذاشتم گفت
دن  خرنـد، هـم بهـش پـول مـي     آيند يك لباس رو ميبره. چون كساني كه ميده به مردم سود ميكسي كه اون را داره مي -مهيار

 كنند. براي لباس و هم بدون پول براش دارن تبليغ مي

 ران.اندركادست دير تبليغ و رئيس كارخانه و همهم -رضا

ها نباشند ما چطور سرگرم بشيم؛ چقدر مشق بنويسـيم، كتـاب بخـونيم،    ها و فيلمكنيم؛ اگر اين رسانهما هم البته ضرر نمي -علي
  برند باال. ها اطالعات ما را هم ميچيزي بخوريم و.... رسانهيه

ها وقت مخاطبان و اينكه رسانهي اقتصادي بينشان و تمايز قائل شدن بين صاحبان رسانه و صاحبان آگهي، رابطه
هاي تبليغاتي بـا توجـه   شناسي كه شركتفروشند، همچنين بحث مخاطبچشم آنها را به صاحبان آگهي مي كره

، محل زندگي، شغل و... با هزينه كردن پول ها و عاليق افراد مختلف از نظر سن، مذهب، قوميت، تجربهبه ويژگي
  دوكاو بعدي اين جلسه را شكل داد. دهند، موضوع كنو زمان انجام مي

هـاي  ها، صدا يا مجموع آنها، هـر پيـام شـامل اليـه    نظر از كلمات، عكساليه هستند. صرفاي اليههاي رسانهپيام
تواند آشـكار يـا پنهـان    ها است كه ميها، سبك زندگي و ديدگاهبسياري از مفاهيم ساخته شده درخصوص ارزش

بندي استاي اين مهم، ابتدا با روش بارش فكري، تعاريف زير از اين سه مفهوم جمعباشد. براي كسب مهارت در ر
  شد.  
  ها:ارزش
گم اين دوستم، اين ساعتم برام ارزشمنده. چيزهايي كه بها. چيزي كه واست مهم باشه و دوستش داشته باشي؛ مثال من مي(گران
  خوبه)

  شوند.زنده يا مهم تلقي ميهايي كه ارآلاصول، اعتقادات، معيارها يا ايده 
  سبك زندگي:

 رحم و... باشيد)هاي پرمصرف، خشن، بي(روش زندگي؛ مثال آدم
ي اقتصادي، اجتمـاعي  دهند و اغلب با فرهنگ، طبقهروش زندگي مردم به همراه امورات و كارهايي كه انجام مي

  شود.بندي ميو ساير موارد طبقهو يا با موارد كلي مانند گذشت، فروتني، زرق و برق، توليد و مصرف 



  ديدگاه:  
  ي خالي ليوان رو)بينه و يكي نيمهپر ليوان رو مي(طرز فكر. نوع ديد. يعني يكي نيمه

  خاص اجتماعي يا فرهنگي. نقطه نظرات افراد مختلف در مورد زندگي به شكل عام يا يك جنبه
ها چگونه مستقر يا ها تنها اين نيست كه ببينيم آنرسانهها در ها و ديدگاههاي زندگي، ارزشاهميت كشف شيوه

ها و ساختارهاي  شوند و نيز شناخت نقشها چگونه تقويت، تأييدو تصديق مياند، بلكه درك اينكه آناحاطه شده
ها، ديدگاه و سبك زندگي ارائـه شـده بـر    جلسه، ارزش اجتماعي موجود بسيار مهم است. در اين راستا و در ادامه
قبل فراگرفتـه بودنـد    هايي كه جلسهها باتوجه به تكنيكروي چند تيزر تبليغاتي مورد كندوكاو قرار گرفت. (بچه

  به بررسي اين سه مفهوم پرداختند.)  
گرايي، تبليغ زندگي شهري نسبت بـه روسـتايي، تعيـين وظـايف و     از اهداف و نتايج ديگر تبليغات، ترويج مصرف

  ها، پسرها و دخترها) است.اي مردها، زنههاي افراد (ويژگينقش
  بينندهايي ميكنند و چه آموزشاي استفاده ميداره به اينكه از چه رسانهها بستگيرفتار آدم -محمدمهدي

چشـم ماسـت،    بايد توجه داشت كه امروزه رصد كردن مسير به اين معنا كه چه كسي در حال اجاره كردن كـره 
هـاي   هـاي سـينمايي، نمـايش   هـاي تبليغـاتي مخفـي در درون محتـواي فـيلم     آگهيتر شده است، چراكه مشكل

هاي جديد تبليـغ، تبليغـات پنهـان در    هاي ويدئويي تعبيه شده است. در پايان اين جلسه، شيوهتلويزيوني و بازي
  هاي كودك و...، مورد نقد و ارزيابي قرار گرفت.ها و برنامهفيلم

  
    :ايآموزش سواد رسانه دوره پايان آموزان در دانش  فراشناختي ارزشيابي

آمـوزان   رود. دانـش هاي آموزش مؤثر به شمار ميترين بخشارزشيابي، فرايندي فراشناختي است كه يكي از مهم
كنند، نكات برجسـته و   اند، فكر ميعالوه بر اينكه در اين بخش به مواردي كه در طي جلسه يا جلسات فرا گرفته

گذارند و سـبب تلنگـر فكـري بـه يكـديگر و نهايتـاً يـادگيري از هـم         تغييرات ذهني خود را با گروه در ميان مي
  شوند. مي

 فـرد  دانـش  از اسـت  عبـارت  فراشناخت. شود مي گفته دانستن درباره دانستن يا شناخت شناخت«فراشناخت به 

مواجهـه  شود، فرد هنگـام   ) آگاهي فراشناختي موجب مي297 :1391، (سيف» ش.خود يادگيري چگونگيه دربار
  .كند  يها سپر اميپ يراراديغ نديرا درحالت فرا تري كم ي مدت زمانا رسانه

اي داشتيم. تو اين دوره چه چيزي براتون جالب بود؟ چه تغييـري  تسهيلگر: ما با هم يك دوره كالس سواد رسانه
  ومد؟وجود اتو ديدگاهتون نسبت به قبل به

هاش بود. مثال مردانه يا شوخ طبعي. و تغييرشم اينكه بعضـي وقتـا يـه سـري     چيز جديد و جالبي كه فهميدم مدل و تكنيك -ماني
  كنم.تبليغاتو باور مي كردم اما بعضي از تبليغاتو ديگه االن باور نمي

-گفتيم بريم بخريم. همينواقعيه. بعد به مامان بابامون ميكرديم ديديم فكر ميهر چي تبليغ تو تلويزيون مي خانوم ما قبالً  -مهيار



ي تبليغـات گفـت   طور كه بزرگ شديم يه مقدارشو فهميديم. تو اين كالسم كه اومديم چيزاي بيشتري فهميديم كه نبايد بـه همـه  
كردم هر چي داشـته باشـه   مي گن. من قبال فكرها چيز بد اون محصولو به ما نميهاش واقعي نيست. اينكه رسانهواقعي. چون بعضي

  گن!گن؛ اما بعضي هاشو نميبه ما مي
ذارن! چـه  هايي تو تبليغاتشون مـي زنن! چه آهنگخانوم ما فهميديم كه اينا چه آدمايي  هستن كه دارن ما رو گول مي -اميرحسين

  كنن!جورايي تبليغ مي
هو.... چيزي كـه يـاد    ببينيم چه تكنيكي بكار رفته. چطوريه يم؛ مثالًتونيم االن تبليغا رو بررسي كناش اين بود كه ميجالبي -مهدي

  زنن.گرفتم اينكه ديگه زياد به تبليغات توجه نكنم. دارن گولم مي
زنن. اينه كه نبايد تبليغات رو ببينيم. اينا كـره  چيز جالبش اين بود كه تبليغا خيلي جالبن. خيلي الكين، دارن ما رو گول مي -آرين

  فروشن.  ها ميچيرو به تبليغاتچشم ما 
دونستيم اصال چي هست. امـا االن فهميـديم رسـانه چيـه، تبليغـات چطـوري        دونستيم. ما نميقبالً تعريف اسم رسانه رو نمي -رضا

  ديديم.دونستيم، فقط الكي تبليغو مي هايي هستش. قديم نميدرست مي شه، چه تكنيك
فـروش بـره   چيز الكيه. وقتي اومديم اين كالس فهميدم تبليغـات بـراي اينكـه كاالشـون بـه     كردم تبليغات قبال فكر مي -محمدعلي
  برن آشنا شدم.هايي كه تو تبليغات بكار ميوجود مياد. با تكنيك به

 كنن آشنا شديم. تغيير ديدگاهمونم اين بود كه بعضياش چيزهـاي ها واسه تبليغ استفاده ميهايي كه رسانهبا تكنيك -محمدمهدي
كنم. ولي ازين به دونستم قبال كه من تبليغ ديگران رو مياي واقعي نيست. نميدن و فهميدم كه هر رسانهواقعا خوبي رو نشون نمي

  گيرم.ش آرم لباسامو ميبعد همه
فتـه بـود   كنم. ماني همون جلسات اول در مورد كوتاه بودن تبليغات گخانوم من در مورد خودم شصت ـ هفتاد درصد فكر مي   -علي

كـنم بـراي خريـد كـردن ازون     ي تبليغات طوالني نيستن. منم سعي مـي كه اگه زياد طوالني باشن ما رو خسته مي كنن، االن همه
محصول خودداري كنم. ولي براي ديدن تبليغ... اگه طوالني نباشه مي بينم. چيزي كه ياد گرفتم اين بـود كـه همـه چيـز مثـه اون      

  ...ده نيست.چيزي كه نشون مي
  هايي داره. تبليغات چقدر باحالن!من فهميدم رسانه يعني چي. تبليغات چه تكنيك -سروش
طور قـبال فكـر   دن به يكي ديگه. هميني چشم ما رو اجاره ميمعرفت كرههاي بيدونستيم اين رسانهاين جالب بود كه نمي -محمد

  كرديم كه مثال اينا تكنيكي ندارن. االن فهميديم. مي
داد اينا  اومد نشون مي داد و الجزيره مياومد كمك كردنشو نشون ميما فهميديم كه مثال در مورد سرباز عراقي، سي ان ان مي -ماني

  كشنش.دارن مي
  بره.كنيم كي داره سود ميكردم داريم تبليغو نگاه ميفكر نمي -مهيار

  

   :گيري و نتيجه بندي جمع

بنـدي و   اطالعات طبقه ، وفوراي سرشار از تبليغات گوناگون هاي رسانه از پيامفراگير امروز ما، دنيايي است دنياي 
در ايـن   كـه هـا و...  ها در توليد و بازتوليد روابط اجتماعي، پيچيدگي زبان رسانهتصفيه نشده، نقش پررنگ رسانه



توجـه   خردمندانه در اين عصـر، هايي براي زندگي تبيين راهو خصوصاً لزوم و ... نيازمندي افراد به اطالعات  ،ميان
    را صدچندان كرده است. »اي سواد رسانه«داشتن به 

هـا   توسط رسانه يساختگ يايو دن يواقع يايدن انيدهد تا مرز م ميتر  شفاف دييد افراد، به يا كسب سواد رسانه
كنـد تـا بهتـر در     مـي كمـك   آنهاكه به  دندار يا نقشه ،دداشته باشن يا سواد رسانهافراد  يد. وقتنرا تشخيص ده

 تـوان  اي مـي  بـا سـواد رسـانه   د. نـ كسـب كن  د،نـ خواه يرا كه م يحركت كرده و تجربه و اطالعات يا رسانه يايدن
  )36 :1391، پاتر( هاست نه آن چيزي كه مد نظر رسانه م،كه خود خواهان آن هستي ساخترا  اي زندگي

اي برخوردار هستند اما همواره بايستي ايـن سـطح    سواد رسانهاگرچه همه افراد از سطحي از شايان ذكر است كه 
و اين مهم با آموزش اصولي و منظم ميسر خواهد بـود. در ايـن راسـتا، در پـژوهش حاضـر طـرح        ه شودارتقا داد

در آن  و اي انتقادي را مدنظر داشته اسـت  نهاي شناختي و رويكرد سواد رسا نظريه سواد رسانه درسي نگاشته شد كه
اي آميخته شده و بـا توجـه بـه پـنج مفهـوم       هاي سواد رسانه ها و قابليت مهارتاي درخصوص تبليغات با  ش رسانهدان

   اي انتقادي ارائه شده است. اصلي سواد رسانه
ذكـر شـد افـرادي در زمينـه      اي تبليغـات،  شناسي سـواد رسـانه   ، گونهپژوهش چارچوب نظريكه در بخش  همانگونه

 كليـدي  عناصـر  شناسـايي  را جهت تجاري آگهي اي برخوردارند كه بتوانند يك مواجهه با پيام تبليغاتي از سواد رسانه
 درسـتي  ينـد، ميـزان  واقعـي مقايسـه نما   دنيـاي  در خـود  دانش ساختار را با تبليغات آن تحليل كنند، عناصر ياقناع

 خـود تجـاري را تحليـل،    آگهـي  در موجود هاي شخصيت احساسات كنند، را ارزيابيتبليغات  در شده مطرح ادعاهاي
تجـاري را بررسـي و    آگهـي در يـك   خالقانه و توليدي عناصرهمچنين دهند و  قرارآن  مختلف هاي شخصيت جاي به

افـزون بـر    مقايسه كننـد.  ديگر هاي آگهي در موجود عناصر با را آن توليد در رفته كار به هنري و عناصر نموده تحليل
  را ارزيابي نمايند. دهندگان آگهي اخالقي مسئوليترا تحليل و  تجاري هاي آگهي در موجود اخالقي عناصراين، 

در  حـاكي از آن اسـت كـه    پـژوهش هاي  يافته با توجه به سؤال و چارچوب نظري پژوهش، همانطور كه مشاهده شد
 مـوارد اي،  آموزشـي سـواد رسـانه    پايـان دوره همچنـين  و  طـول جلسـات  آمـوزان در   دانشفراشناختي  هاي ارزشيابي

بـه كـار رفتـه     هايشـان  و در تحليل شده مطرحاز سوي آنان به روشني اي مربوط به تبليغات  شناسي سواد رسانه گونه
   لذا طرح درس اجرا شده توانسته در اهداف خود موفق عمل كند و نتايج قابل انتظار را به دست آورد. است و

» اي آمـوزش سـواد رسـانه   «شود، مباحـث مطـرح شـده در كـالس      در ارزشيابي پايان دوره مشاهده مي همچنين
اي شـده   هـاي رسـانه   هايي درباره پيـام  ها و ايجاد پرسش آموزان درباره رسانه محركي براي به تفكر واداشتن دانش

و نـه  هـا   ر پيرامون محتواي رسـانه است؛ وادار كردن افراد به دقت و تفك» اي سواد رسانه«است و اين همانا هدف 
  .صرفاً انباشت دانش و اطالعات

وگو با حضور معلمـي در نقـش    د در حلقه كندوكاو و گفتمل و تفكر برايند مشاركت افرادر اين دوره آموزشي، تأ
رود كه حاضرين پس از مدتي مواردي كـه در جمـع و بـه كمـك همسـاالن و فـردي        مي انتظارتسهيلگر است و 

  )1381 ،هند، به تنهايي نيز به كار برند. (ويگوتسكيد انجام مي بزرگسال



ه بـا در دسـت داشـتن طـرح     رسد كـ  به نظر مياي است و  اين گزارش نمونه عملياتي از دوره آموزش سواد رسانه
 ،هـاي سـني و جغرافيـايي گونـاگون     بـراي رده ي در خصوص اين مهم و اجراي آن هاي نگارش شده عمليات درس

  .كمكي كرده باشيماي مردمان اين سرزمين  بتوانيم به ارتقاي سطح سواد رسانه
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