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 .1خیلــی وقــت هــا وســط درس خوانــدن ،صــدای یکــی از شــبکه هــای اجتامعــی رشــته افکارمــان را پــاره مــی کنــد .کتــاب را بــه کنــاری مــی
گذاریــم و بــه ســمت تلفــن همـراه مــان مــی دویــم تــا ببینیــم چــه خــر اســت .بــر اســاس پژوهــش هــا ،حــدود  85درصــد از افـرادی کــه
گوشــی هوشــمند دارنــد ،اصــا بــه تنظیــات  notificationیــا هــان هشــداردهنده هــا دســت نــزده انــد .بـرای همیــن ،ایــن افـراد مشــغول
هــر کاری کــه باشــند ،بــا شــنیدن صــدای نوتیفیکیشــن ،ماننــد آهــن ربــا ،جــذب تلفــن هم ـراه خــود مــی شــوند .شــاید در کوتــاه مــدت،
رعایــت نکــردن ایــن کار ،رضری نداشــته باشــد امــا در بلندمــدت ،مــی توانــد اختــال هایــی ماننــد حــواس پرتــی و کــم توجهــی هنــگام درس
خوانــدن را بـرای مــا بــه ارمغــان آورد .پــس بایــد تصمیــم بگیریــم و یــک بــار بـرای همیشــه نوتیفیکیشــن هــای مــان را تنظیــم کنیــم ،یــک
رسی غیرمهــم هــا را بــی صــدا کنیــم و یــک رسی هــا را کــه بـرای مــان الزم و رضوری اســت ،نگــه داریــم.
بــر ایــن اســاس ،مهــم تریــن ویژگــی هایــی از مخاطــب فعــال کــه فــرد تنظیــم کننــده نوتیفیکیشــن انجــام مــی دهــد ،کــدام یــک از مــوارد
زیــر اســت؟

 )1گزینش گری ،درگیری

 )2گزینش گری ،هدف مندی
 )3مقاومت ،درگیری
 )4مقاومت ،هدف مندی
 .2اواخــر دی مــاه ،واتــس آپ اعــام کــرد کــه از  8فوریــه (20بهمــن) اطالعاتــش از کاربـران را بــا شــبکه اجتامعــی فیــس بــوک بــه اشـراک
مــی گــذارد تــا از ایــن اطالعــات جهــت ارائــه خدمــات بهــر و تبلیغــات مناســب کاربـران اســتفاده شــود .زاکربــرگ مالــک فیــس بــوک ســال
 2012اینســتاگرام و ســال  2014واتــس آپ را خریــده بــود .ایــن اقــدام فیــس بــوک کــدام یــک از حقــوق مخاطــب را بــه چالــش مــی کشــد؟
یکــی شــدن اطالعــات میــان رشکــت هــای متعلــق بــه زاکربــرگ ،منجــر بــه تحقــق کــدام یــک از مفاهیــم ســواد رســانه ای مــی شــود؟

 )1حق دسرتسی به اطالعات ،جذب مخاطب
 )2حق دسرتسی به اطالعات ،مهندسی پیام
 )3حق حفظ حریم خصوصی ،جذب مخاطب
 )4حق حفظ حریم خصوصی ،مهندسی پیام
 .3مهم ترین ویژگی بازی های رایانه ای که آنها را از سایر رسانه ها متامیز می کند ،کدام است؟

 )1داستانی بودن
 )2رسگرم کننده بودن
 )3آنالین بودن
 )4تعاملی بودن
 .4تصویر زیر ،تصویر یک بازی رایانه ای در سبک مبارزه ای ست .این تصویر کدام یک از مفاهیم سواد رسانه ای را تداعی منی کند؟

 .1هم ذات پنداری
 .2برجسته سازی
 .3کلیشه ی بدن
 .4زندگی دوم

 .5قـرار اســت بــازی «لیســت ســیاه» را کــه توســط رشکــت یوبــی ســافت تورنتــو تولیــد شــده اســت ،بــر اســاس لیســتی از ســواالت تحلیــل
کنیــم .داســتان ایــن بــازی ،از ایــن قـرار اســت :گروهــی کــه از حضــور نظامــی ایــاالت متحــده آمریــکا در کشــورهای شــان بــه ســتوه آمــده
انــد ،در تــاش بـرای بیــرون رانــدن نیروهــای آمریکایــی از کشورشــان ،نقشــه ای را طراحــی مــی کننــد و شــارش معکــوس بـرای حملــه بــه
پایــگاه هــای آمریکایــی آغــاز مــی شــود .در رشوع بــازی «لیســت ســیاه» ،شــاهد آن هســتیم کــه عــده ای بــا لبــاس رسبــازان آمریکایــی وارد
پایگاهــی نظامــی شــده و همــه را بــه بــی رحامنــه تریــن شــکل ممکــن مثــل زدن تیــر خــاص و تیرانــدازی بــه فــرد تســلیم شــده ،مــی کشــند.
ایــن قاتلیــن خشــن ،دشــمنانی هســتند کــه بازیکــن در طــول بــازی بایــد آنهــا را متوقــف کنــد .بــا توجــه بــه نحــوه رشوع بــازی ،بــه کــدام
یــک از ســواالت تحلیــل بــازی هــای ویدئویــی مــی تــوان پاســخ داد؟
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دفرتچه سواالت مرحله اول

 )1چه اجازه هایی به شام داده می شود و شام از چه کارهایی بازداشته می شوید؟
 )2شام در این بازی از چه چیزی یا چه کاری امتیاز و تشویق دریافت می کنید؟
 )3آیا لذت بازی ،بیشرت در رسیدن به یک نقطه نهایی است یا از روند انجام بازی؟
 )4طیف بندی دوست و دشمن در بازی چگونه است؟
 .6کدام یک از گزینه ها ،از چپ به راست به ترتیب از ارزش های خربیِ برخورد ،شگفتی ،فراوانی ،شهرت و دربرگیری برخوردار هستند؟
 .1دماغ یک مرد دامنارکی دندان درآورد
 .2پیکر بی جان «آزاده نامداری» ،مجری سابق صداوسیام در منطقه سعادت آباد کشف شد
 .3جوانان ارمنستان برای جنگ با آذربایجان داوطلب شدند
 .4حدود  ۴۵۰کشتی در نوبت عبور از کانال سوئز
 .5ممنوعیت تجمع در پارک ها و تفرجگاه های  ۱۱۷شهر در روز طبیعت
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 .7با توجه به سیاق نگارش منت ،کدام گزینه ،به منطقی ترین شکل ممکن ،جای خالی در منت باال را پر می کند؟
در زندگــی روزمــره ،فراموشــی هــای کوچــک و مقطعــی ،باعــث نگرانــی مــی شــوند .خیلــی از مــا آدم هــا ،در تعامــات روزمــره خــود ،از
واژه هایــی مثــل آلزایمــر زودرس و فراموشــی ،در توصیــف حــال خودمــان اســتفاده مــی کنیــم .اســتفاده از ایــن کلــات ،اگرچــه بــه شــوخی
بیــن مــا رواج پیــدا کــرده اســت ،امــا در حقیقــت مــی توانــد مــا را نگـران هــم بکنــد .غــرق شــدن در ســبک زندگــی جدیــد و اســتفاده بیــش
از حــد از شــبکه هــای اجتامعــی و تکنولــوژی هــای نویــن ارتباطــی. ........................................... ،
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 )1راه حلی مناسب برای فراموش کردن نگرانی هایی از این نوع است
 )2دلیل مهم بروز بیامری های مزمن عرص جدید است
 )3به فراموشی هایی از این دست دامن می زند
 )4چون شمشیری دودم است ،ولی بیش از آن که مشکل آفرین باشد ،برطرف کننده مشکالت برش است
 .8در یکــی از قســمت هــای برنامــه گفــت وگــو محــور هشــتادیا کــه بــا موضــوع بررســی مســائل دهــه هشــتادی هــا از شــبکه ســه
پخــش مــی شــد ،در مــورد پرداختــه نشــدن بــه کتــاب ســواد رســانه ای در مــدارس کشــور صحبــت شــد و در کنــار آن از مســتند
جوجــه اردک زشــت کــه در همیــن موضــوع ســاخته شــده اســت نــام بــرده شــد .امــا ســازندگان ایــن دو برنامــه تقریب ـاً محصــول
یــک تیــم بودنــد و ایــن نــام بــردن مــی توانســت نوعــی تبلیــغ باشــد .کــدام توضیــح در رابطــه بــا ایــن موضــوع نادرســت اســت؟
 )1فقط کسانی که با سازندگان دو برنامه آشنایی قبلی داشته باشند این موضوع را متوجه می شوند .پس نقش الیه فرامنت اینجا مشخص می شود.

 )2این پیام هامنند همه پیام های رسانه ای طوری توسط طراحان خالق ساخته شده که عادی و طبیعی تلقی شود.
 )3سازندگان این برنامه حق انصاف و بی طرفی را نادیده گرفته اند.
 )4معرفی این مستند در برنامه تنها مرحله آگاهی مخاطبان را رقم می زند.
 .9رنــه مگریــت ،نقــاش برجســته بلژیکــی حــدود یــک قــرن پیــش اثــری بــا نــام «خیانــت تصاویــر» ارائــه کــرد کــه تصویــر آن را مشــاهده
مــی کنیــد .نقاشــی او اج ـزای بــری رصیــح و ســاده ای دارد کــه ســاختاری منطقــی ،جدلــی و اســتداللی را فراهــم کــرده اســت؛ ویژگــی
هایــی کــه از یــک اثــر هــری کمــر انتظــار مــی رود« .خیانــت تصاویــر» از نقشــی از یــک پیــپ و یــک عبــارت بــه زبــان فرانســوی در زیــر
آن تشــکیل شــده اســت کــه نوشــته اســت« :ایــن یــک پیــپ نیســت!» .ایــن تضــاد ســنجیده ،نظــر بســیاری از اهالــی فرهنــگ و هــر را بــه
ســمت ایــن اثــر جلــب کــرد .مگریــت چندیــن ســال بعــد در مصاحبــه ای دربــاره ایــن اثــر خــود گفــت« :اگــر مــی نوشــتم ایــن یــک پیــپ
اســت ،دروغگــو بــودم»! بــا توجــه بــه توضیحــات ارائــه شــده دربــاره ایــن اثــر ،کــدام گزینــه صحیــح اســت؟

 )1هرنمند در «منت» اثر از تکنیک اقناعی «ادعای
آشکار» استفاده کرده است و در «زیرمنت» مفهوم
«بازمنایی» را مورد نقد قرار داده است.
 )2هرنمند در «منت» اثر از تکنیک اقناعی «تداعی
معانی» استفاده کرده است و در «زیرمنت» مفهوم
«برجسته سازی» را مورد نقد قرار داده است.
 )3هرنمند در «منت» اثر از تکنیک اقناعی «تداعی
معانی» استفاده کرده است و در «زیرمنت» مفهوم
«بازمنایی» را مورد نقد قرار داده است.
 )4هرنمند در «منت» اثر از تکنیک اقناعی «ادعای
آشکار» استفاده کرده است و در «زیرمنت» مفهوم
«برجسته سازی» را مورد نقد قرار داده است.

 .10انتخابــات ریاســت جمهــوری نزدیــک اســت .فــرض کنیــد مــن زیــر بیانیــه اعــام کاندیداتــوری یکــی از چهــره هــای سیاســی
در انتخابــات اســت .مشــخص کنیــد بــه ترتیــب چــه فنــون اقناعــی در بخــش هایــی کــه داخــل «گیومــه» قـرار گرفتــه انــد ،بــه کار
رفتــه اســت؟

*** زندگی خوب؛ برازنده هر ایرانی***

بــر کســی پوشــیده نیســت کــه ایــن روزهــا مــردم احــوال خوبــی ندارنــد .ســال هــای ســال اســت کــه یــک روز هــم
آب خــوش از گلــوی مــردم پاییــن نرفتــه اســت و «ادامــه ایــن وضــع چالــه ای کــه در آن هســتیم را ب ـرای مــان
عمیــق تــر مــی کنــد» .گرانــی هــای افسارگســیخته ،اجــازه نــداده اســت کــه مــردم روزی را بــدون نگرانــی از آینــده
بــه شــب برســانند .همــه اینهــا بیــش از پیــش روشــن مــی کنــد کــه مــا «نیــاز بــه یــک دولــت جهــادی و کارآمــد
داریــم تــا چــرخ اجرایــی ایــن کشــور پــر از منابــع و ذخایــر مــادی و انســانی را بــه حرکــت درآورد» ،امیــد را بــه
مــردم برگردانــد و جایــگاه تاریخــی ایـران در منطقــه و جهــان را احیــا کنــد؛ چیــزی کــه بــه آن تعلــق داریــم .بــر ایــن
اســاس تصمیــم گرفتــم بــه دور از مصلحــت اندیشــی هــای شــخصی وارد عرصــه انتخابــات شــوم بــا ایــن امیــد کــه
بتوانــم بــا وارد کــردن جمعــی از چهــره هــای نــو ،مومــن و متخصــص چــرخ کشــور را بــه حرکــت درآورم« .آســایش
حــق شــا مــردم صبــور اســت .از مــردم عزیــز ،آگاه و نجیــب ایـران» مــی خواهــم بــا حضــور خــود در انتخابــات
آگاهانــه خــود بــه مــا کمــک کننــد تــا بــا تشــکیل دولتــی «جــوان ،تــازه نفــس ،کاربلــد و پرتــاش» ،زمینــه را بـرای
اصــاح امــور کشــور فراهــم کننــد.
 )1ترس ،ادعای آشکار ،متلق ،استفاده از مناد
 )2شیب لغزان ،ادعای آشکار ،گرم و صمیمی ،کلامت پر زرق و برق
 )3شیب لغزان ،راه حل ساده ،متلق ،کلامت پرزرق و برق
 )4ترس ،راه حل ساده ،گرم و صمیمی ،استفاده از مناد
 19 .11اســفند  ،1399معــاون اول رئیــس جمهــور ایـران دربــاره تحریــم هــای اقتصــادی علیــه ایـران صحبــت کــرد .هــم
زمــان 140 ،مناینــده کنگــره آمریــکا بــه وزیــر کشورشــان نامــه زده و خواســتار «توافــق جامعــی» بــا ای ـران شــدند .در
همیــن روز BBC ،فارســی ،بــدون توجــه بــه ایــن رویــداد ،خــر زیــر را مخابــره کــرد« :ســگ جــو بایــدن ،کارمنــد کاخ ســفید
را گاز گرفــت» .بــر ایــن اســاس ،بــا توجــه بــه مبحــث دروازه بانــی خــر ،کــدام عبــارت درســت اســت؟
 )1این خربگزاری ،در این تیرت از تکنیک برجسته سازی استفاده کرده است.
 )2بی طرفی این خربگزاری موجب شده است تا درباره مسائل فی مابین ایران و آمریکا جانب هیچ یک را نگیرد.
 )3این که سگ جو بایدن پای کسی را گاز بگیرد ،دارای ارزش خربی شگفتی است.
 )4براساس فرایند دروازه بانی خرب ،این خربگزاری موضوعی فرعی ولی مهم را بازمنایی کرده است.
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 .12ایــن روزهــا در شــبکه اجتامعــی اینســتاگرام صفحــات افـرادی را مــی بینیــم کــه بــا انتشــار تصاویــر شــخصی خــود و بخــش هایــی
از شــیوه گــذران زندگــی روزمــره شــان ،دنبــال کننــدگان زیــادی را بــا خــود همـراه کــرده انــد و از طریــق ایــن شــبکه اجتامعــی کســب
درآمــد مــی کننــد .ایــن شــیوه جدیــد کســب درآمــد موجــب شــده ،ایــن افـراد ،بعضــا ،بـرای جــذب فالــور ،دســت بــه هــر کاری بزننــد.
حیــات ایــن افـراد ،بــه دیــده شــدن اســت و بـرای همیــن ،نگــه داشــن توجــه دنبــال کننــدگان ،از مهمرتیــن اهــداف گرداننــدگان ایــن
دســت از صفحــات اســت .برایــن اســاس ،کــدام گزینــه دربــاره نســبت دنبــال کننــده هــا و ایــن میکروســلربیتی هــا صحیــح نیســت؟
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 )1اگر صفحه میکروسلربیتی ها خصوصی باشد ،می توانند هر محتوایی را که دل خواه شان باشد برای دنبال
کنندگانشان منترش کنند.
 )2یکی از مهم ترین کارکردهای اینستاگرام هویت سازی است .زمانی یک میکروسلربیتی در جذب فالور موفق است
که بتواند با دنبال کنندگانش رابطه هویتی برقرار کند.
 )3اگر فردی برای استفاده خودش از اینستاگرام ،برنامه شخصی داشته باشد ،کمرت ممکن است در دام روش های جلب
توجهی که میکروسلربیتی ها استفاده می کنند بیافتد.
 )4میکروسلربیتی ها از برخی فنون اقناع برای جذب مخاطبان استفاده می کنند .به طور مثال بیان بخش هایی از
زندگی خصوصی خود ،گویای استفاده از تکنیک فضای گرم و صمیمی است.
 .13پــس از از دنیــا رفــن دو فوتبالیســت کشــورمان ،علــی انصاریــان و مهــرداد میناونــد ،بــر اثــر ویــروس کرونــا ،موجــی از مطالبــه
از ســوی ســلربیتی هــا مبنــی بــر خریــد واکســن کرونــا از اروپــا و آمریــکا شــکل گرفــت .در ایــن بیــن مهنــاز افشــار در صفحــه خــود
توییــت زیــر را منتــر کــرد.

* با توجه به این توئیت ،بگویید کدام گزینه جزء پیش فرض های ذهنی مهناز افشار در نگارش این توئیت نیست؟

 )1به نظر وی ،اگر کسی واکسن کرونا بزند ،حتام در برابر ویروس کرونا مقاوم می شود و دیگر بر اثر ابتال
به این ویروس منی میرد.
 )2به نظر وی ،مسئوالن از درگذشت علی انصاریان بر اثر ویروس کرونا شاد هستند.
 )3به نظر وی ،واکسن های موجود در ایران مورد اعتامد نیست و واکسن های معترب تنها واکسن هایی
است که از آمریکا و اروپا وارد کشور شوند.
 )4به نظر وی ،مسئوالن با سیاسی کردن واکسن ،مردم را در کشور خودشان محصور کرده اند.

 .14در روزهایــی کــه بــازار اخبــار مربــوط بــه واکســن کرونــا داغ بــود ،خــر زیــر در پــی واکنــش مقامــات آمریکایــی نســبت بــه
موفقیــت هــای واکســن کرونــای روســیه و همچنیــن دفــاع رئیــس جمهــور روســیه از واکســن کشــورش کــه بــه تاییــد مراکــز معتــر
بهداشــت جهانــی رســیده اســت ،منتــر شــده بــود« :مقامــات ارشــد آمریــکا در واکنــش بــه دســتاورد پزشــکی جدیــد روســیه در
مبــارزه بــا کرونــا ،موفــق بــودن واکســن کرونــای ســاخت ایــن کشــور را بــه موثربــودن آن بـرای شــهروندان آمریــکا منــوط کــرد.
یکــی از مقامــات آمریکایــی در ایــن زمینــه گفــت مهــم ایــن اســت کــه اطالعــات شــفافی در زمینــه ایمنــی و اثــر ایــن واکســن در
اختیــار باشــد .وزیــر بهداشــت آمریــکا مدعــی شــد کــه ایــاالت متحــده  ۶واکســن در دســت توســعه در اختیــار دارد .کلیــن کانــوی،
از ســخنگویان کاخ ســفید نیــز بــا اب ـراز تردیــد در زمینــه ســاخت واکســن کرونــا از ســوی روســیه مدعــی شــد :اســتانداردهای
».آمریــکا بســیار دقیــق تــر هســتند

از دید یک مخاطب فعال ،کدام تحلیل درباره موضع گیری مقامات آمریکایی در برابر واکسن کرونا روسیه ،درست نیست؟
 )1ادعــای آمریــکا مبنــی بــر دقیــق تــر بــودن اســتانداردهایش ب ـرای ســاخت واکســن ،بــا هــدف بدبیــن کــردن
مخاطــب نســبت بــه واکســن روســیه صــورت گرفتــه اســت.
 )2اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه اســتانداردهای آمریــکا در ســاخت واکســن بســیار دقیــق تــر اســت بــا ایــن هــدف
صــورت گرفتــه اســت کــه عــدم دســتیابی آمریــکا بــه واکســن را توجیــه کنــد.
 )3مقــام آمریکایــی بــا تأکیــد بــر اهمیــت در دســرس بــودن اطالعــات شــفاف در زمینــه ایمنــی واکســن روســی،
تــاش دارد تــا موفــق بــودن ایــن واکســن را در درمــان کرونــا زیــر ســوال بــرد.
 )4ادعــای آمریــکا مبنــی بــر دقیــق تــر بــودن اســتانداردهایش ب ـرای ســاخت واکســن ،بــا هــدف توجیــه تکمیــل
نشــدن فرآینــد توســعه  6واکســن مــورد نظــر در ایــاالت متحــده اســت.
 .15هفتــم فروردیــن مــاه ،وزرای خارجــه ایــران و چیــن ســند جامــع و راهــردی همــکاری  25ســاله ای را بــه امضــا
رســاندند کــه طــی آن ،ایــن دو کشــور در زمینــه هــای گوناگــون سیاســی ،اقتصــادی ،تجــاری ،دانــش و… بــا یکدیگــر
همــکاری بلندمــدت  25ســاله ای را از رس مــی گیرنــد .امضــای ایــن ســند همــکاری ،موضــع گیــری هــای گوناگونــی را از
ســوی رســانه هــا بــه همـراه داشــت .در ادامــه دو مــورد از ایــن موضــع گیــری هــای رســانه ای را بــا هــم مــرور مــی کنیــم:
 «ایران ،فروشی نیست» اعرتاض ها به قرارداد  ۲۵ساله ایران و چین در شهرهای مختلف -سند همکاری ایران و چین باعث شکست فشار حداکرثی آمریکا می شود

این دو موضع گیری رسانه ای با کدام یک از عبارت های زیر ارتباط کمرتی دارد؟
 )1اهداف و اثرات تجاری ،سیاسی و اجتامعی رسانه ها انکارشدنی نیست
 )2هیچ کس همه داستان را برای شام تعریف منی کند
 )3هر کس چیزی را می بیند که می خواهد
 )4رسانه ها از قواعد خاصی مانند بی طرفی پیروی می کنند
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 .16در روز  ۱۵دی  ،۱۳۹۹نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران یــک نفتکــش متعلــق بــه کــره جنوبــی ( )HANKUK CHEMIو خدمــه
آن را توقیــف کــرد .جمهــوری اســامی ایـران علــت ایــن توقیــف را «آلودگــی زیســت محیطــی» خوانــد و خواســتار پرداخــت غرامــت
توســط کــره جنوبــی شــد .توییتــی کــه مشــاهده مــی کنیــد ،واکنــش یکــی از کارب ـران بــه توقیــف نفتکــش کــره ای توســط ســپاه
پاســداران اســت .بــا توجــه بــه ایــن توییــت کــدام یــک از گزینــه هــای زیــر دربــاره ایــن توئیــت درســت اســت؟
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 )1این کاربر با استفاده از فن اقناع ادعای آشکار سعی دارد ،توقیف این نفتکش را کاری درست جلوه دهد.
 )2هــدف ایــن کاربــر آن اســت کــه رســانه هایــی را کــه تــاش دارنــد تــا چهــره ایـران را در مجامــع بیــن املللــی تخریــب
کننــد ،مــورد نقــد قـرار دهــد.
 )3ایــن کاربــر بــا مقایســه موضــع گیــری هــای متفــاوت دربــاره دو رویــداد مشــابه ،تــاش دارد تــا اســتانداردهای دوگانــه
رســانه هــا را بــه چالــش بکشــد.
 )4ایــن کاربــر بــا اســتفاده از کلــات پــر زرق و بــرق بــر ایــن بــاور اســت کــه اقــدام کشــورها در توقیــف نفتکــش
کشــورهای دیگــر امــری خــاف حقــوق بــر اســت.

 .17کدام گزینه با تصویر زیر کمرتین ارتباط را دارد؟
 )1بــه زودی دیگــر ،رســانه هــای ســنتی امــکان رقابــت بــا
رســانه هــای نویــن را نخواهنــد داشــت و حداکــر به وســیله
ادغــام بــا آنهــا ،مــی تواننــد بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد.
 )2بــا وجــود شــبکه هــای اجتامعــی و خربرســانی در لحظــه،
شــاید تنهــا حــس در دســت داشــن کاغذهــای روزنامــه مــا را
هــر روز صبــح ،تحریــک بــه خریــدن آنهــا بکنــد!

 )3روزنامــه هــا دیگــر مرجعیــت خربرســانی خــود را از دســت داده انــد و تنهــا بـرای مطالعــه تحلیــل هــای مفصــل
و عمیــق در مــورد اخبــار گذشــته مــی تــوان بــه آنهــا مراجعــه کــرد.
 )4ادغام روزنامه ها با رسانه های نوین ،ابزارهای جدیدی را برای روایت اخبار و اتفاقات به روزنامه نگاران داده است.

 .18فصــل دوم رسیــال گانــدو در تعطیــات نــوروز از شــبکه ســه ســیام پخــش شــد .ایــن فصــل نیــز ،هامننــد فصــل اول آن ،حاشــیه
هــا و انتقــادات زیــادی بــه هم ـراه داشــت .کانــون اظهــار نظرهــا دربــاره ایــن رسیــال ،فضــای مجــازی بــود .محمدجــواد ظریــف،
وزیــر خارجــه بــا انتقــاد از ایــن رسیــال ،پاســخی بــا ایــن مضمــون داد کــه اگــر کســی بخواهــد دربــاره ســختی هــای او در زمــان
تصــدی وزارت خارجــه فیلمــی بســازد ،کســی حــارض نیســت آن را پخــش کنــد .مجتبــی امینــی ،تهیــه کننــده رسیــال گانــدو ،بــا انتشــار
ایــن عکــس کــه نشــان دهنــده حضــور وی در هواپیــای تیــم مذاکــره کننــده هســته ای اســت ،چنیــن نوشــت:
«آقــای دکــر ظریــف؛ مــا قبــل از ســاخت رسیــال گانــدو بــه همـراه شــا در مذاکـرات حضــور داشــتیم و در حــال بــه تصویر کشــیدن
مســتند برجــام بودیــم کــه متوقــف اش کردیــد… شــا کــه فرمودیــد هیــچ کــس نیســت فیلمــی از زحــات شــا بســازد… حقیــر
همچنــان آمادگــی خــود را بـرای تکمیــل مســتندی بــا تقــوا اعــام میکنــم.»...
بــا توجــه بــه روایتــی کــه از ایــن ماج ـرا شــد ،بــه کــدام یــک از پرســش هــای کلیــدی ســواد رســانه ای (منــدرج در صفحــه ،)148
ب ـرای تحلیــل رسیــال گانــدو مــی تــوان پاســخی روشــن داد؟

 )1چه کسی این رسیال را تولید کرده است؟
 )2چرا این رسیال تولید و منترش شده است؟
 )3چه سبک زندگی ،ارزش ها و نظریاتی در این
رسیال ،ارائه شده یا از آن حذف شده است؟
 )4از چه فنونی برای جلب توجه مخاطب در این
رسیال استفاده شده است؟
 .19بــا همــه گیــری ویــروس کرونــا در کشــور و لغــو اکـران فیلــم هــای ســینامیی ،اجـرای تئاترهــا و کنــرت هــای موســیقی،
مــدل جدیــدی از ایــن رویدادهــای رســانه ای بــر بســر اینرتنــت توســط تهیــه کننــدگان ایــن آثــار مــورد توجــه قـرار گرفــت.
بــه طــور مثــال کنــرت آنالیــن فــرزاد فرزیــن یکــی از خواننــدگان پــاپ کشــور بــا  1.7میلیــون متاشــا ،رکــورد کنــرت هــای
آنالیــن را از آن خــود کــرد .کــدام یــک از گزینــه هــای زیــر بــا فــرض صحــت ،دلیــل مناســبی بـرای توجیــه اســتقبال گســرده
از ایــن کنــرت نیســت؟
 )1حضــور فــرزاد فرزیــن در رسیــال هــای منایــش خانگــی (عاشــقانه ،مانکــن و ملکــه گدایــان) بــه عنــوان بازیگــر و خواننــده
تی ـراژ ،او را ب ـرای مخاطبــان محتواهــای برخــط بــه چهــره ای شــناخته شــده تــر تبدیــل کــرد.
 )2ســاعاتی قبــل از اجـرای ایــن کنــرت ،خــر فــوت علــی انصاریــان منتــر شــد و انتشــار خــر گریســن فــرزاد فرزیــن در اولیــن
اجـرای خــود در ایــن کنــرت بــه یــاد علــی انصاریــان ،توجــه مخاطبــان گســرده ای را بــه فــرزاد فرزیــن جــذب کــرد.
 )3حامــی مالــی ایــن کنــرت همـراه اول بــود کــه از هزینــه مــرف پهنــای بانــد اینرتنــت مخاطبــان بـرای خــود کســب ســود
کــرد .ایــن امــر باعــث شــد مخاطبــان بــدون نیــاز بــه تهیــه بلیــط مجـزا ،بــه ســهولت از ایــن کنــرت دیــدن کننــد.
 )4بســر پخــش ایــن کنــرت روبیــکا بــود .شــبکه اجتامعــی روبیــکا ،پیــش از ایــن بــه واســطه تبلیغــات گســرده مخاطبــان
تلویزیــون را کــه عالقــه منــد بــه مــرف محتــوای اینرتنتــی بودنــد ،بــه خــود جــذب کــرده بــود .بــه همیــن خاطــر مخاطبــان
روبیــکا ،مخاطبــان بالقــوه ایــن کنــرت بودنــد.
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 .20پــس از پایــان انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا و در زمــان تجمیــع آرا و اعــام رســمی پیــروزی بایــدن در انتخابــات
 2020آمریــکا ،حامیــان رئیــس جمهــور مســتقر ،دونالــد ترامــپ ،بــه محــل تجمیــع آرا در مجلــس مناینــدگان و ســنا ایــن کشــور
یــورش بردنــد و بــا ورود بــه ســاختامن معــروف بــه کاپیتــال مانــع از ادامــه جلســه شــدند .در همیــن زمــان توییــر پــس از
چنــد بــار تذکــر از زمــان انتخابــات تــا بــه آن روز ،حســاب شــخصی ترامــپ را بــه مــدت  12ســاعت تعلیــق کــرد و در نهایــت
دو روز بعــد در تاریــخ  19دی  1399بــه دلیــل جلوگیــری از ترویــج خشــونت بـرای همیشــه ایــن حســاب را مســدود کــرد.
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* با توجه به اظهار نظرهای مختلف انجام شده در این باره در رسارس جهان ،کدام گزینه نادرست است؟
توجه :در گزینه های زیر اظهار نظرهای گوناگون در مورد این رویداد آورده شده است و در داخل پرانتز جهت گیری کسی که
این اظهار نظر را درباره مسدود شدن حساب کاربری ترامپ بیان کرده است ،بررسی است.

 )1به اشرتاک گذاری حرف های ترامپ به صورت گسرتده و بدون راستی آزمایی و ممیزی ،تنها به انتشار اخبار جعلی و سوء
استفاده از جایگاه ریاست جمهوری برای مطامع شخصی کمک می کند( .کسی که این اظهار نظر را کرده است ،موافقِ بسته
شدن حساب کاربری ترامپ به دلیل حق بهره مندی از اطالعات صحیح و دقیق و منع نرش اکاذیب است)
 )2مسئوالن رشکت توییرت از این موضوع که توییرت رسانه محبوب ترامپ بوده سوء استفاده کرده و در واقع مهم ترین راه انتقال
پیام های او را بسته اند( .کسی که این اظهار نظر را کرده است ،مخالف بسته شدن حساب کاربری ترامپ به دلیل حق انتخاب
است)
 )3این مورد شاهدی بر این مدعا است که یک فرد یا گروهی از افراد با بهره گیری از رسمایه و تشکیالت متعلق به خودشان،
ارزش های دموکراتیک جهان شمول مثل آزادی بیان را به چالش می کشند( .کسی که این اظهار نظر را کرده است ،مخالف بسته
شدن حساب کاربری ترامپ به دلیل حق بهره مندی مساوی از قانون است)
 )4به من نگویید که ترامپ مقررات توییرت را نقض کرده .خود من سال هاست که به طور روزانه پیام های تهدید مرگ دریافت
می کنم اما توییرت حساب هیچ کسی را نبسته است( .کسی که این اظهار نظر را کرده است ،موافق بسته شدن حساب کاربری
ترامپ به دلیل حق رعایت بهداشت روانی و پرهیز از خشونت)

 .21محیــا و همکالســی هایــش بـرای امتحــان کالســی تفکــر و ســواد رســانه ای آمــاده مــی شــدند .محیــا کــه قصــد داشــت
دوســتانش بــا لــذت ،درس را متریــن کننــد ،از آنهــا خواســت کــه در بــازی ای کــه طراحــی کــرده بــود رشکــت کننــد .او بــه
دوســتانش گفــت کــه بــه جــای اینکــه جــواب ســواالت را بدهند،بــا توجــه بــه گزینــه هــا ،حــدس بزننــد ســوال چیســت!
او در ابتدا گزینه ها را خواند:
الف  .کتاب ،بازی های رایانه ای
ب .تلویزیون ،سینام
ج .عکس ،روزنامه
د .بازی های رایانه ای ،شبکه های اجتامعی
ســپس محیــا ســواالت را خوانــد و از دوســتانش خواســت تــا بهرتیــن ســوال بــرای ایــن گزینــه هــا را انتخــاب کننــد.
دوســتان محیــا بــه درســتی بهرتیــن ســؤال بـرای گزینــه هــای فــوق را انتخــاب کردنــد .پاســخ دوســتان محیــا کــدام یــک از ســؤاالت بــود؟
 )1کدام قالب های رسانه ای نسبت به دیگر رسانه ها به مترکز باالتری برای درک پیام نیازمندند؟
 )2کدام قالب های رسانه ای نسبت به دیگر رسانه ها در طوالنی مدت پیام بیشرتی را به مخاطب منتقل می کند؟
 )3کدام قالب های رسانه ای را می توان به عنوان مکمل در کنار هم استفاده کرد؟
 )4کدام قالب های رسانه ای ،تنها مخصوص مخاطبان فعال است؟

 .22در اولیــن روزهــای ســال  1400ساســی مانکــن ،خواننــده ای کــه چنــد ســالی هســت بــه دلیــل تولیــد مناهنــگ هــای
حساســیت برانگیــز بــر رس زبــان هــا افتــاده اســت؛ جدیدتریــن مناهنــگ خــود را در یوتیــوب منتــر کــرد .ایــن خواننــده
مشــهور در مناهنــگ جدیــد خــود از یــک بازیگــر زن فیلــم هــای هــرزه نگارانــه بــه عنــوان بازیگــر اســتفاده منــود .ایــن
موضــوع پیــش از انتشــار مناهنــگ توســط ساســی مانکــن بــا پوشــش رســانه ای گســرده ای همـراه بــود تــا توجهــات بیشــری
بــه ایــن مناهنــگ جلــب شــود.
*از منظــر ســواد رســانه ای ،اولیــن واکنــش یــک مخاطــب فعــال در مواجهــه بــا انتشــار ایــن مناهنــگ در بســرهای مختلــف فضــای
مجــازی چیســت؟
 )1مشاهده مناهنگ و نگارش یک نقد مفصل بر آن و انتشار آن در فضای مجازی
 )2اعالم گزارش تخلف مناهنگ به آن بسرت انتشار با استفاده از گزینه ی Report
 )3ایجاد کمپین مطالبه از صداوسیام برای تولید و انتشار محتوای جذاب در بسرت تلویزیون
 )4انرصاف از مشاهده مناهنگ مد نظر و بسنت صفحه ی مربوطه در صورت مواجهه اتفاقی با آن

 .23یکی از کارشناسان سواد رسانه ای ،توئیت زیر را در صفحه خود منترش کرد .گفته های او کدام یک از عنارص
ارتباط را نقد می کند؟

		
 )1منت پیام
)2گیرنده پیام		
)3کانال ارتباطی		
)4مؤلف پیام
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 .24در شامره ی  8ویژه نامه ی «نوجوانه» روزنامه جام جم ،این تصویر با عنوان (عکس بی قاب) منترش شد و از
مخاطبان خواسته شد تا برداشت و دریافت خودشان را از آن به اشرتاک بگذارند .نظرات زیر در شامره بعدی این نرشیه
ذیل تصویر درج شده است.
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(محمد حسین نریامنی /اصفهان)
گذر زمان عالئق نسل ها را عوض می کند!
(علیرضا عالی بیگی /آذربایجان رشقی)
پدر! حیوانات را بی خیال؛ بیا «الیک» شکار کنیم!
ِ
شکاف پارینه نسلی!
(مریم امام /تهران)
(فاطمه زهرا برومندنیا /تهران)
پدر اولیه :پرس! باالخره وقتش رسیده پرتاب نیزه
بیاموزی؛ خود را آماده کن و نیزه را صیقل ده تا…
پرس اولیه :پدر! میشه لینک کالسو بفرستین؟

* کدام یک از گزینه های زیر درمورد نظرات مخاطبان
نرشیه نوجوانه صحیح نیست؟
 )1نظر فاطمه زهرا برومندنیا بیشرت تحت تأثیر فرامنت انتشار پیام است تا منت پیام
 )2نظر علیرضا عالی بیگی بیشرت تحت تأثیر منت پیام است تا فرامنت انتشار پیام
 )3نظر محمدحسین نریامنی بیشرت تحت تأثیر فرامنت انتشار پیام است تا منت پیام
 )4نظر مریم امام بیشرت تحت تأثیر منت پیام است تا فرامنت انتشار پیام
 -منت زیر را بخوانید و به دو سوال پیش رو پاسخ دهید.

*** سکوت***

ســکوت بــه طــور کلــی بــه معنــای عــدم وجــود هــر نــوع رس و صدایــی اســت .امــا در ارتباطــات ،ســکوت بــه معنــای فقــدان
گفتــار اســت .فقــدان گفتــار بــه ایــن معنــی نیســت کــه فــرد بــا شــخص دیگــر ارتبــاط برقـرار منــی کنــد بلکــه ســکوت نوعــی
ارتبــاط بســیار قدرمتنــد اســت .بســته بــه رشایــط ،معنــای ســکوت در هــر موقعیتــی متفــاوت اســت .ســکوت گاهــی نشــانه
رضاســت و گاهــی پاســخ ابلهــان! ســکوت مــی توانــد دارایــی و اسـراتژی موثــری بـرای رشــد فــردی و ارتقــای تفکــر باشــد.
گاهــی اوقــات بهرتیــن راه بـرای شــنیده شــدن ســکوت اســت .افـرادی کــه عجلــه دارنــد تــا ســکوت را بــا پــچ پــچ پــر کننــد،
کمــر اهــل تفکرنــد و بــه ابعــاد گوناگــون ماجـرا کمــر توجــه مــی کننــد و احتــال وقــوع خطــا در قضــاوت هایشــان بیشــر
اســت .ســکوت همچنیــن مــی توانــد از مــا محافظــت کنــد .در ســخنی از امــام علــی مــی خوانیــم :هيــچ نگهبانــی ،حفــظ
كننــده تــر از خامــوىش نيســت.

 .25کدام یک از ابیات زیر ،با منت باال قرابت معنایی کمرتی دارد؟
)1کرثت و تفرقه در عامل گفتار بُ َود  /که جهانی همه یک تن شود از خاموشی
)2عاقالن را پیشه خاموشی بُ َود  /پیشه جاهل فراموشی بُ َود
)3چو گفتار بیهوده بسیار گشت  /سخنگوی در مردمان خوار گشت
)4ز دانش چو جانِ تو را مایه نیست  /به از خا ُمشی ،هیچ پیرایه نیست
 .26کدام یک از روایات زیر ،با متنی که خواندید ،ارتباطی ندارد؟
 )1خاموىش ،باغستان انديشه است( .امام علی)
 )2آدمی در زیر زبان خود مخفی است (امام علی)
 )3راهنامىِ خردمند ،انديشيدن است و راهنامىِ انديشيدن ،خاموىش( .امام کاظم)
 )4براى انسان پُرگو ،لغزش هاست( .امام رضا)
 منت «انواع شهرت» بخش هایی از کتاب شهرت مارک رولندز است .با توجه به منت و تقسیم بندی شهرت ،در ادامه به سواالت زیرپاسخ دهید:

***انواع شهرت***

«در دهــه هــای گذشــته هنگامــی کــه قــرن بیســتم کــم کــم جــای خــود را بــه قــرن بیســت ویکــم مــی داد ،شــهرت
همچــون ققنوســی کــه از دل خاکســر بیــرون مــی آیــد ،از گمنامــی بیــرون آمــد .جذابیــت شــهرت ب ـرای مــا ،جذابیتــی
اســت کــه گاهــی تــا حــد جنــون پیــش مــی رود ،بــه عمیــق تریــن پدیــده فرهنگــی زمانــه تبدیــل شــده اســت .شــهرت
دیگــر چیــزی نیســت کــه قبــا بــود .شــهرت افسارگســیخته شــده اســت .شــهرت را مــی تــوان بــه دو گونــه شــهرت ســنتی و
بــادآورده تقســیم کــرد .شــهرت ســنتی بــه تعالــی و دســتاوردهای ناشــی از آن گــره خــورده اســت .چنیــن شــهرتی همـراه بــا
شایســتگی و احـرام اســت و ایــن شایســتگی مــاک هــای عینــی و مســتقل دارد .ویژگــی شــهرت بــادآورده ایــن اســت کــه
تــا حــد زیــادی بــا ایــن مــاک هــای عینــی و مســتقل ارتباطــی نــدارد .ایــن مســئله ،همیشــه صــادق اســت؛ خــواه شــهرت
بــادآورده نصیــب شــخصی شــود کــه هیــچ اســتعدادی نــدارد ،خــواه نصیــب فــردی شــود کــه اســتعدادهایی دارد ولــی
شــهرتش بیــش از شایســتگی اوســت؛ شــهرتی کــه بــا هیــچ دســتاورد یــا هیــچ شــکل شــناخته شــده ای از تعالــی ارتبــاط
نــدارد .شــهرت بــادآورده ،خــود را بــا ایــن چیزهــا بــه زحمــت منــی انــدازد .بســیار بــی دوام اســت و در ویژگــی هــای
مانــدگار فــرد ریشــه نــدارد».
 .27آن طور که از منت بر می آید ،شهرت سنتی……………………………………………… ،
 )1شهرتی است که قبل از قرن بیست ویکم وجود داشته.
 )2حاصل استعدادهای فردی ،ذاتی و ماندگار فرد است.
 )3شهرتی است که با معیاری عینی قابل سنجش است.
 )4شهرتی است که پس از یک دوره ی گمنامی حاصل می شود.
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 .28بر اساس آنچه از منت بر می آید ،فرایند شهرت کدام یک از افراد زیر ،جزو موارد شهرت بادآورده محسوب منی شود؟
 )1درخواســت پــدر آرات حســینی ،کــودک فوتبالیســت بااســتعداد ایرانــی ،مبنــی بــر حامیــت علــی کریمــی از آرات و نپذیرفــن
آن توســط علــی کریمــی ،بــه موجــی از انتقادهــا از علــی کریمــی دامــن زد و بیــش از هــر زمــان توجــه هــا را بــه آرات حســینی
جلــب کــرد.
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 )2بــا انتشــار ویدئویــی در فضــای مجــازی ،پــر بچــه ای بــه نــام امیــر عبــاس ،بــه شــکلی دوســت داشــتنی اشــاره کــرد کــه بــه
دلیــل خــوردن کچلیــک ،دندانــش درد گرفتــه اســت .ایــن ویدئــو در فضــای مجــازی چرخیــد و باعــث شــد امیــر عبــاس کچلیــک،
بــه شــهرت برســد.
 )3خواننــده نوجــوانِ آذری زبــان ،پارســا خائــف کــه در زمینــه موســیقی ســنتی فعالیــت مــی کنــد ،بــا اجـرای قطعــات گــوش آشــنا
و خاطــره انگیــز ،بــه جمــع  5اســتعداد برتــر در رسی اول عــر جدیــد راه یافــت.
 )4دلــری هــا و خــوش زبانــی هــای محمــد طاهــا ،یکــی از اعضــای گــروه جوامنــردان ایـران زمیــن ،در ویــژه برنامــه تحویــل ســال
نــوی عــر جدیــد ،توجــه بســیاری از کاربـران فضــای مجــازی را بــه ایــن پرسبچــه 6ســاله جلــب کــرد.

 در منت «میالد ،نازنین ،علی ،مینا و شام» اطالعاتی درباره زندگی  4نفر ارائه شده است .همچنین در ادامه سبد مرصفرسانه ای این افراد در طول یک روز نیز آمده است .این اطالعات را بخوانید و در ادامه به  4سوال پاسخ دهید.

***میالد ،نازنین ،علی ،مینا و شام***

میــاد بــه تازگــی وارد پایــه دهــم شــده اســت .شــیوع ویــروس کرونــا موجــب شــده تــا کالس هــای او بــه صــورت مجــازی
و در ســامانه شــاد دنبــال شــود .پــدر و مــادر او از کودکــی ،میــاد را در کالس هــای تکوانــدو ثبــت نــام کــرده بودنــد .بـرای
همیــن او در ایــن رشــته مهــارت کافــی را دارد و در مســابقات مــدارس ،نفــر اول شــده اســت .او مــی خواهــد در آینــده
تدوینگــر فیلــم شــود و از ایــن راه امـرار معــاش کنــد.
نازنیــن  22ســاله و معلــم درس کارگاه کارآفرینــی و تولیــد در یکــی از مــدارس غیرانتفاعــی اســت .او همچنیــن ،بـرای صفحــه
مجــازی یــک رشکــت تولیــدی در زمینــه قطعــات مکانیکــی تولیــد محتــوا مــی کنــد .کوهــی اطـراف شــهر نیســت کــه نازنیــن
بــه آن صعــود نکــرده باشــد .او آخــر هفتــه هــا و در ایــام تعطیــل بــه همـراه هــم نوردانــش بــه کــوه هــای اطـراف شــهر
مــی رود .نازنیــن دوســت دارد روزی بــه قلــه دماونــد صعــود کنــد.
علــی دانشــجوی رشــته حقــوق در دانشــگاه اســت و در دفرتخانــه ای در حــال کارآمــوزی اســت .شــهر محــل زندگــی اش بــا
شــهر محــل کارش متفــاوت اســت .او مــی خواهــد در آینــده بــه وکالــت مشــغول شــود .یــک قفســه کامــل از کتابخانــه او
بــه کتــاب هــای فلســفی اختصــاص دارد .علــی در آســتانه ازدواج اســت و بـرای تأمیــن مالــی ،بــا دوســتان خــود در منطقــه
محــل زندگــی اش ،کاری را در زمینــه پــرورش ماهــی راه انداختــه انــد .بـرای همیــن مجبــور اســت از طریــق فضــای مجــازی
بــا آنهــا در ارتبــاط باشــد.
مینــا ،خانــه دار و مــادر دو فرزنــد اســت؛ یکــی  4ســاله و دیگــری  13ســاله .شــوهرش ،حمیــد هــم کارمنــد وزارت نفــت
اســت و بـرای همیــن زیــاد بــه ماموریــت مــی رود .تربیــت درســت فرزنــدان ،بـرای مینــا بســیار اهمیــت دارد .از وقتــی یکــی
از فرزندانــش پــا بــه ســنین نوجوانــی گذاشــته ،او ایــن رضورت را احســاس کــرده کــه بایــد مهــارت هایــی را کســب کنــد تــا
بتوانــد بــا فرزنــد نوجوانــش در زمینــه تربیــت همراهــی داشــته باشــد .بــه عــاوه کــودک  4ســاله او نیــز نیــاز بــه مراقبــت
دارد .مینــا عالقــه منــد بــه گــوش دادن ســخرنانی هــای مذهبــی اســت.
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 .29کدام یک از افراد فوق ،در مرصف رسانه ای خود ،بیش از هر چیز دیگری ،به عالقه های خود می پردازد؟
			
)1علی
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)3میالد
			
)2نازنین

)4مینا

 .30بــا توجــه بــه آنچــه در مــن اشــاره شــده اســت ،کــدام مــوارد بــه ترتیــب ب ـرای میــاد ،نازنیــن ،علــی و مینــا بــه هیــچ
کــدام از حــوزه هــای ،عالقــه منــدی هــا ،نیازهــا یــا مهــارت هــای شــان مرتبــط نیســت و مــی توانــد از ســبد مــرف آنــان
حــذف یــا ب ـرای آن جایگزینــی پیــدا شــود؟
 )1بازی رایانه ای ،مطالعه رمان ،دیدن فیلم سینامیی ،مطالعه مجله
 )2پیگیری اخبار ،مطالعه رمان ،دیدن فیلم سینامیی ،متاس تصویری
 )3بازی رایانه ای ،تدریس با سامانه شاد ،چت کردن ،متاس تصویری
 )4پیگیری اخبار ،تدریس با سامانه شاد ،چت کردن ،مطالعه مجله

 .31فــرض کنیــد شــا کارشــناس ســواد رســانه ای هســتید و ایــن چهــار نفــر بـرای مشــاوره بــه شــا مراجعــه کــرده انــد .ایــن افـراد
ق ـرار اســت بــر اســاس نیازهــا ،عالقــه منــدی هــا و مهــارت هــای خــود ،مــرف خــود را اصــاح کننــد .کــدام مــورد بــه عنــوان
پیشــنهاد ،مــی توانــد ب ـرای هــر کــدام ســودمند باشــد؟
 )1چون علی زیاد پادکست فلسفی گوش می دهد ،به او توصیه می شود فیلم هایی سینامیی با مضمون جنایی ببیند.
 )2به مینا توصیه می شود از زمان دیدن برنامه های مذهبی تلویزیون بکاهد و در عوض زمان بیشرتی را به فراگیری مهارت های
والدگری اختصاص دهد.
 )3بهرت است نازنین تدریس را کنار بگذارد و به جای آن زمان بیشرتی را رصف رفنت به کوه کند.
 )4میــاد بیــش از حــد از ســامانه شــاد اســتفاده مــی کنــد .بهــر اســت زمــان آن را کمــر کنــد و بــه جایــش  4ســاعت ویدئوهــای
آموزشــی پریمیــر را ببینــد.

 .32یکی از آسیب های رایج در استفاده از رسانه ها ،خیره شدن بیش از اندازه به صفحه های منایشگر است .کدام یک از
افراد زیر ،کمرت در معرض این آسیب قرار دارد؟
)4مینا
				
)3میالد
			
)2نازنین
			
 )1علی

 منت زیر را بخوانید و به  4سوال پیش رو پاسخ دهید.***بازی به مثابه منت***

بــازی هــای رایانــه ای ،شــباهت هــای متعــددی بــه متــون رســانه ای دیگــر از قبیــل فیلــم ،انیمیشــن ،کتــاب هــای مصــور و
رمــان هــا دارنــد .ا ّمــا بــا ایــن وجــود ،بــازی هــای رایانــه ای را بایــد رســانه هــای متامیــزی بدانیــم کــه از ویژگــی هــای رســانه
ای منحــر بــه فــردی نیــز برخوردارنــد .دو ویژگــی ذاتــی بــازی هــا کــه آنهــا را از رســانه هایــی کــه نــام شــان را ذکــر کردیــم
متامیــز مــی کنــد ،عبارتنــد از :تعاملــی بــودن و رویــه ای بــودن.
تعاملــی بــودن بــه ویژگــی مشــارکت دهــی بازیکــن در تکمیــل تدریجــی مــن بــازی مربــوط اســت .بــه همیــن خاطــر ،از
بازیکــنِ بــازی در ادبیــات مطالعــات رســانه ،بــه عنــوان «کاربــر» رســانه ی بــازی یــاد مــی شــود و نــه «مخاطــب» آن .در
واقــع ،بــازی مــن نیمــه متامــی اســت کــه بــا مشــارکت کاربــر بــازی متــام و کامــل مــی شــود .بنابرایــن ،کاربــر بــازی ،نقــش
یــک «نویســنده همــکار» را بـرای کامــل کــردن «داســتان نیمــه متــام طراحــی شــده بــازی» ایفــا مــی کنــد .احســاس آزادی
عملــی کــه کاربــر در حیــن تعامــل بــا بــازی تجربــه مــی کنــد ،بخــش مهمــی از لــذت بــازی را بـرای او بــه وجــود مــی آورد
ولــی مخاطــب غافــل از آن اســت کــه ایــن احســاس آزادی ذیــل قواعــدی اســت کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره شــده اســت.
رویــه ای بــودن یــا مبتنــی بــر قواعــد بــودن بــه ایــن معناســت کــه متــام بــازی هــای رایانــه ای ،قواعــدی الـزام آور را بـرای
کاربـران تعریــف مــی کننــد کــه رشایــط مشــارکت کاربــر در کامــل کــردن مــن را تعییــن مــی کنــد .قواعــد بــازی ،چهارچوبــی
اســت کــه کاربــر ب ـرای ورود بــه دنیــای اعجازگونــه بــازی هــا و اســتمرار بقــای خــود در آن جهــان ،الزم اســت آن هــا را
کشــف کنــد و بــه خوبــی طبــق آن هــا عمــل کنــد تــا پیــروی در مراحــل مختلــف بــازی ممکــن شــود.
بــر ایــن اســاس بایــد چنیــن نتیجــه گیــری کــرد کــه بــازی رایانــه ای رســانه ای اســت کــه محتــوای آن بایــد در ســه الیــه
مختلــف مرتبــط بــا یکدیگــر مــورد تجزیــه و تحلیــل قـرار گیــرد؛ الیــه اول ،الیــه نشــانه هــای دیــداری و شــنیداری اســت کــه
برخــورداری رســانه بــازی از ایــن ظرفیــت هــای ارتباطــی آن هــا را شــبیه بــه فیلــم و انیمیشــن ســاخته اســت .الیــه دوم ،الیــه
داســتان و روایــت اســت کــه برخــورداری رســانه بــازی از ایــن ظرفیــت هــای ارتباطــی آن هــا را عــاوه بــر فیلــم و انیمیشــن
بــه رمــان و داســتان مصــور نزدیــک مــی کنــد .و الیــه ســوم ،الیــه رویــه هــا یــا قواعــد پیشــرد بــازی اســت کــه چهارچــوب
هــای کنــش تعاملــی کاربــر بــازی بــا مــن را تعییــن مــی کنــد و ظرفیــت ارتباطــی ذاتــی و منحــر بــه فــرد رســانه بــازی در
مقایســه بــا رســانه هــای یــاد شــده بــه حســاب مــی آیــد.
در نظــر داشــته باشــید کــه در صنعــت بــازی ســازی ،ســاخت بــازی هــای رایانــه ای صوتــی کــه بــا حــذف نشــانه هــای
دیــداری از بــازی هم ـراه بــوده و همچنیــن ســاخت بــازی هایــی بــدون اســتفاده از صداگــذاری و موســیقی تجربــه شــده
اســت .همچنیــن بســیاری از بــازی هــای تفننــی کــه فاقــد جنبــه هــای داســتانی و روایــت هســتند بــه خصــوص از زمــان
تــداول پیــدا کــردن بــازی رایانــه ای بــر بســر تلفــن هــای هوشــمند ،موفقیــت هــای چشــم گیــری پیــدا کــرده انــد .ا ّمــا در
همــه اشــکال بــازی ســازی ،رویــه هــا و قواعــد پیشــرد بــازی اگرچــه اغلــب در نــگاه اول پنهــان و ناآشــکار بــه نظــر مــی
رســند ،ا ّمــا در حقیقــت ظرفیــت ارتباطــی غیرقابــل حــذف بــازی هــا بــوده انــد.
ایــن موضــوع ،گواهــی اســت بــر آن کــه الیــه رویــه هــا و قواعــد پیشــرد بــازی را بایــد جــان مایــه اصلــی و در عیــن حــال
پنهــان از نظــر رســانه بــازی بــه حســاب بیاوریــم .میــوه ســبز رنــگ درخــت گــردو را در نظــر بگیــرد؛ ســاختار متنــی بــازی
رایانــه ای ،در مقــام یــک مــن رســانه ای را مــی تــوان بــه ســاختار ایــن میــوه تشــبیه کــرد .پوســته ســبز رنــگ ،الیــه نشــانه
هــای آشــکار دیــداری و شــنیداری بــازی اســت کــه بــر پوســته ســخت تــری از جنــس داســتان گویــی و روایــت ســوار شــده
اســت و مغــز ایــن میــوه ،در زیــر ایــن دو پوســته پنهــان شــده اســت و آن نظــام رویــه هــا و قواعــد پیشــرد بــازی اســت.
بنابرایــن در تجزیــه و تحلیــل محتــوای بــازی هــا ،مغــز و کانــون معناســاز بــازی بــه عنــوان مــن رســانه ای ،نظــام الـزام آور
قواعــد بــازی اســت کــه همــواره توســط بــازی ســازان طراحــی و تعریــف مــی شــوند.
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 )1روش تجزیــه و تحلیــل محتــوای فیلــم هــا مــی توانــد عین ـاً ب ـرای تجزیــه و تحلیــل محتــوای بــازی هــا نیــز مــورد
اســتفاده ق ـرار گیــرد ،زی ـرا ایــن دو رســانه از جهــات متعــددی بــا هــم قابــل مقایســه انــد.
 )2احســاس آزادی عملــی کــه کاربــر در نتیجــه تعاملــی بــودن بــازی تجربــه مــی کنــد ،بیشــر یــک احســاس کاذب اســت،
زیـرا تعامــل بــا بــازی عمـاً در چهارچــوب قواعــدی ممکــن اســت کــه بــازی ســازان آن را طراحــی و تعییــن کــرده انــد.
 )3از بازیکنــان بــازی بــا اصطــاح «کاربــر رســانه» بــازی یــاد مــی شــود زیـرا تجربــه رســانه ای بازیکــن در هنــگام مواجهــه
بــا بــازی ،مصداقــی از یــک ارتبــاط رســانه ای یــک طرفــه اســت.
 )4در تجزیــه و تحلیــل محتــوای بــازی ،توجــه بــه اجـزای الیــه نشــانه هــای دیــداری و شــنیداری و ویژگــی هــای الیــه
داســتان و روایــت ،از اهمیــت بیشــری برخوردارنــد ،زیـرا عملکــرد اجـزای الیــه رویــه هــا و قواعــد پیشــرد بــازی ،اغلــب
جنبــه رسگرمــی دارنــد و پیــام آن هــا از نظــر پنهــان مــی ماننــد.

 .34بــا توجــه بــه مفهــوم «پیــام همربگــری» در کتــاب تفکــر و ســواد رســانه ای ،الیــه رویــه هــا و قواعــد پیشــرد
بــازی ،متناظــر بــا کــدام بخــش از پیــام بــازی بــه عنــوان مــن رســانه ای اســت؟
 )1زیرمنت؛ چون به صورت پنهان ،معنای مد نظر طراحان بازی در این الیه قرار گرفته است.
 )2منت؛ چون در آشکارترین الیه بازی های رایانه ای مشهود است.
 )3فرامنت؛ چون بنابر تفاوت های فرهنگی می توان معنای مختلفی را از این الیه برداشت کرد.
 )4هیچ یک؛ چون الیه ی رویه های پیشربد بازی ،پیام و معنایی منتقل منی کنند.

 -با توجه به منت «بازی به مثابه منت» و منت زیر به دو سوال پیش رو پاسخ دهید.

***نربد با بیگانگان***

«ماجـرا در ســال  1599هجــری شمســی اتفــاق مــی افتــد .پیــش از رشوع بــازی یــک گـزارش تصویــری را مــی
بینیــم کــه ســازنده آن نامشــخص اســت و در آن توضیــح داده مــی شــود کــه حجــم زبالــه هــای انتشــار یافتــه
در فضــا در پــی اســتمرار فعالیــت هــای تحقیقاتــی انســان در فضــای منظومــه شمســی ،آنقــدر زیــاد شــده
کــه بـرای زندگــی موجــودات فضایــی پیرشفتــه ای کــه ســاکن یــک ســیاره ناشــناخته در ایــن منظومــه هســتند
مشــکالت فراوانــی را بــه وجــود آورده اســت .ایــن موجــودات فضایــی ،تصمیــم مــی گیرنــد بــر خــاف میــل
شــان خودشــان را بــه انســان هــا نشــان دهنــد و بــا حملــه بــه کــره زمیــن آن هــا را کــه عامــل ایــن آلودگــی
گســرده هســتند از هســتی ســاقط کننــد!» ( )aپــس از مخابــره شــدن تصاویــر ماهــواره ای دربــاره تحــرکات
ســفینه هــای فضایــی عجیــب و غریــب ،حــاال شــا بــه عنــوان فرمانــده کل نیروهــای نظامــی هوا-فضــای
کــره زمیــن وارد بــازی مــی شــوید و مأمــور مــی شــوید تــا بــا آرایــش دادن بــه نیروهــای نظامــی و تجهیــز
آنهــا پیــش از رســیدن ســفینه مهاجــان ،بـرای مقابلــه مؤثّــر آمــاده شــوید« .در جریــان بــازی منــی توانیــد بــا
ایــن موجــودات فضایــی مهاجــم از در گفتگــو درآییــد و آنهــا را پیــش از رســیدن بــه زمیــن از تصمیــم حملــه
منــرف کنیــد .از طرفــی امــکان ســاخت وســیله ای کــه بتوانیــد بــا اســتفاده از آن زبالــه هــای فضایــی
تولیــد شــده را از فضــا جمــع آوری کنیــد و در صــدد جـران بــی مالحظــه گــی هــای قبلــی برآییــد ،نداریــد.
( »)bبنابرایــن تنهــا راه حــل ،دفــاع از انســان هــا اســت و بایــد حت ـاً مهاجــان فضایــی در جریــان نــرد
مســتقیم تــا نفــر آخــر از پــا درآینــد؛ تعــداد موجــودات فضایــی مهاجــم آنقــدر زیــاد اســت کــه بـرای از بیــن
بــردن شــان بــه تأمیــن یــک ســاح آتشــبار خــودکار بـرای رسبــازان خــود نیــاز داریــد .ا ّمــا بــه طــور پیشــفرض
ســاح رسبــازان شــا فقــط قابلیــت شــلیک تــک تیــر دارد« .شــا مــی توانیــد بــا اســتفاده از پرداخــت درون
برنامــه ای ســاح آتشــبار مــورد نیــاز را بـرای رسبــازان خــود تهیــه کنیــد .بــا ایــن وجــود ابتــدا بــدون خریــد
ایــن ســاح ،چنــد مرتبــه بــا اســتفاده از ســاح پیشــفرض بــازی تــاش مــی کنیــد بــه جنــگ مهاجــان برویــد،
ا ّمــا هــر بــار شکســت مــی خوریــد و بــازی بالفاصلــه دوبــاره از لحظــه تفویــض مأموریــت دفــاع از زمیــن
بــه شــا آغــاز مــی شــود .بــه ایــن ترتیــب در مــی یابیــد کــه بــا ســاح ســاده پیشــفرض بــازی شانســی بـرای
پیــروزی در برابــر ســپاه انبــوه مهاجــان فضایــی و بــه انتهــا رســاندن بــازی ،نداریــد »)c( .از طریــق پرداخــت
درون برنامــه ای ،ســاح خــودکار مــورد نیــاز را تهیــه مــی کنیــد و در نــرد بــا مهاجــان پیــروز مــی شــوید.
«در پایــان بــازی زمیــن را مــی بینیــم کــه پــس از حملــه مهاجــان فضایــی تخریــب شــده اســت ولــی انســان
هــا بــه دلیــل ایــن کــه موفــق شــده انــد مهاجــان را تــار و مــار کننــد جشــن گرفتــه انــد و شــادی مــی
کننــد)d( ».
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 .35بــا توجــه بــه آنچــه در مــن «بــازی بــه مثابــه مــن» دربــاره الیــه هــای ســه گانــه بــازی خواندیــد ،مشــخص کنیــد
قســمت هایــی کــه در مــن «نــرد بــا بیگانــگان» زیــر آن هــا خــط کشــیده شــده اســت ،هــر کــدام بــه ترتیــب مربــوط بــه
چــه الیــه ای از ســاختار متنــی بــازی توصیــف شــده اســت؟
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 )1داســتان و روایــت ( – )aداســتان و روایــت ( - )bرویــه هــا و قواعــد پیشــرد بــازی ( – )cنشــانه هــای دیــداری و
شــنیداری ()d
 )2داســتان و روایــت ( - )aرویــه هــا و قواعــد پیشــرد بــازی ( - )bداســتان و روایــت ( – )cنشــانه هــای دیــداری و
شــنیداری ()d
 )3داســتان و روایــت ( - )aرویــه هــا و قواعــد پیشــرد بــازی ( - )bرویــه هــا و قواعــد پیشــرد بــازی ( - )cنشــانه هــای
دیــداری و شــنیداری ()d
 )4داســتان و روایــت ( – )aرویــه هــا و قواعــد پیشــرد بــازی ( - )bنشــانه هــای دیــداری و شــنیداری ( - )cنشــانه هــای
دیــداری و شــنیداری ()d
 .36در تجزیــه و تحلیــل بــازی توصیــف شــده در مــن «نــرد بــا بیگانــگان» و بــا توجــه بــه رویــه هــای پیــروزی و شکســت در آن،
کــدام برداشــت از پیــام بــازی صحیــح نیســت؟
 )1از آنجا که انسان وسیله ای مؤث ّر برای پاکسازی محیط زیست در اختیار ندارد ،باید از آلودن محیط زیست پرهیز کند.
 )2دفــاع از خــود در برابــر خطــر بیگانــگان تحــت هــر رشایطــی یــک عمــل اخالقــی مــروع اســت و موجودیــت انســان هــا نســبت
بــه موجودیــت هــر چیز دیگــری در کائنــات ارجحیــت دارد.
 )3تالش و مامرست ،بدون در اختیار داشنت امکانات و ابزارهای مناسب برای دستیابی به موفقیت کافی نیست.
 )4پــول مــی توانــد مســیر دســتیابی بــه موفقیــت را کوتــاه و همــوار کنــد و بــا اســتفاده از آن انســان هــا مــی تواننــد قــدرت کافــی
بـرای نجــات یافــن از رش دشــمنان شــان را بــه دســت بیاورنــد.

 .37در روزهــای اخیــر ،اپلیکیشــن کالب هــاوس بــر رس زبــان هــا افتــاده اســت .در ایــن پلتفــرم افـراد مــی تواننــد بــه طــور
زنــده بــا یکدیگــر صحبــت کننــد و نظـرات خــود را بــه اشـراک بگذارنــد .ایــن اپلیکیشــن امــکان برقـراری ارتبــاط از طریــق
صــوت را از طریــق اتــاق هــای گفتگــو ب ـرای کارب ـران فراهــم مــی کنــد .بــا توجــه بــه مباحــث مطــرح شــده در کتــاب
دربــاره نظریــه اشــاعه نــوآوری ،بگوییــد کــدام عبــارت دربــاره مــوج اســتفاده از اپلیکیشــن کالب هــاوس ( )Clubhouseدر
بیــن کاربـران ایرانــی و نســبت آن بــا مراحــل اشــاعه نــوآوری صحیــح اســت.
 )1مرحله ترغیب :چند سالی می شود که اینستاگرام رستارس دنیا را فراگرفته و دیگر وقتش است که یک رسانه اجتامعی
جدید وارد میدان شود .خانم ها ،آقایان ،این شام و این هم کالب هاوس.
 )2مرحله تصمیم :زمانی که به این شبکه اجتامعی دسرتسی پیدا کردید ،با صفحه ای پر از اتاق با موضوعات گفتگوی
مختلف روبه رو می شوید؛ از ورزش گرفته تا فناوری ،شخصی سازی برند ،کسب و کار ،کالس زبان های مختلف و...
 )3مرحله تثبیت :به تازگی مشخص شده است که کالب هاوس مشکل امنیتی دارد و می تواند اطالعات شخصی کاربران
را به خطر بیندازد .هکرها توانسته اند راهی برای دسرتسی به صدا در کالب هاوس پیدا کنند.
 )4مرحله آگاهی :تصور کنید برنامه یا اپلیکیشنی در گوشی هوشمند خود دارید که به شام امکان می دهد مکامله ی
دیگران را گوش کنید .کالب هاوس یک شبکه اجتامعی مبتنی بر صوت است که از هفته پیش با حضور ایالن ماسک
رومنایی شد.

 با توجه به منت زیر به سوال پیش رو پاسخ دهید.***سفر در چهار کهکشان***
مارشــال مــک لوهــان عامــل اساســی تحــوالت تاریخــی و اجتامعــی را نظــام هــای ارتباطــی و نــوع رســانه در انتقــال
پیــام مــی دانــد .بــه نظــر او عامــل اول یعنــی نظــام ارتباطــی ،تعییــن کننــده عامــل دوم یعنــی محتــوای پیــام اســت .او
مبانــی نظریــه خــود را در یــک جملــه بیــان مــی کنــد :رســانه ،پیــام اســت .وی بــا توجــه بــه تغییـرات اساســی نظــام هــای
ارتباطــی ،مراحــل ســه گانــه متوالــی زندگــی اجتامعــی را بــه ایــن صــورت دســته بنــدی مــی کنــد:
کهکشــان شــفاهی :در کهکشــان شــفاهی ،دنیــای هــر فــرد را حــد و حــدود شــنوایی اش تعییــن مــی کنــد و انســان ایــن
دوره ،انســانی متکــی بــه گــوش اســت .پیــام هــا از طریــق بیــان شــفاهی منتقــل و بــه صــورت ســمعی دریافــت مــی
شــود .در ایــن عــر ارتباطــات چهــره بــه چهــره و صمیامنــه اســت و فــرد تجربیــات خــود را در اجتامعــات قبیلــه ای
کســب مــی کنــد.
کهکشــان گوتنــرگ :بــا اخ ـراع چــاپ ،دامنــه ارتباطــات گســرش مــی یابــد و امــکان انتشــار افــکار و پیــام هــا و انتقــال
آنهــا بــه نقــاط دور فراهــم مــی آیــد .در ایــن کهکشــان پیــام از طریــق چــاپ و نوشــتار منتقــل و بــه وســیله حــس بینایــی
دریافــت مــی شــود .شــیوه ارتبــاط مکتــوب باعــث جدایــی انســان از محیــط پیرامــون خویــش مــی شــود.
کهکشــان مارکُنــی :بــا بــه کنــرل درآوردن امــواج الکرتومغناطیــس و رادیویــی و اســتفاده از آن توســط مارکنــی در ایســتگاه
هــای رادیویــی ،مــا وارد کهکشــان ســوم مــی شــویم .جهانــی کــه در آن ارتباطــات دوربــرد ممکــن مــی شــود .وجــه
مشــخصه فرهنــگ مبتنــی بــر رســانه هــای الکرتونیــک ،کســب اعتبــار مجــدد بیــان شــفاهی اســت و از ایــن جهــت نوعــی
بازگشــت بــه دوران قبیلــه ای اســت؛ منتهــا بــا تفاوتــی محســوس :ایجــاد دهکــده جهانــی.
شــاید اگــر مــک لوهــان ظهــور اینرتنــت و شــبکه ای شــدن ارتباطــات را مــی دیــد ،از کهکشــان جدیــدی نــام مــی بــرد
بــه نــام کهکشــان اینرتنــت؛ زیرســاختی کــه نظــام ارتباطــی آینــده خــود را متحــول و رشایــط را بـرای ایجــاد شــبکه هــای
اجتامعــی مهیــا کــرد .تقریبــا همــه فنــاوری هــای نوینــی کــه پــس از آن ایجــاد شــد ،متأثــر از اینرتنــت بــوده اســت.
 .38مــن «ســفر در چهــار کهکشــان» را بخوانیــد و بــر اســاس آن بگوییــد کــدام گزینــه دربــاره اپلیکیشــن کالب هــاوس از
منظــر نظریــه کهکشــان هــای ارتباطــی مارشــال مــک لوهــان درســت اســت؟
 )1این اپلیکیشن ،با بهره گیری از ویژگی شفاهی بودن ارتباط در کهکشان شفاهی در کنار استفاده از ویژگی شبکه ای
اینرتنت ،سعی دارد تا ایده دهکده کوچک جهانی را در قالب پلتفرم خود ،بازطراحی کند.
 )2این اپلیکیشن تالش دارد تا کهکشان گوتنربگ را با کهکشان شفاهی پیوند دهد تا از این طریق افراد بتوانند حس
بینایی و شنوایی خود را تقویت کنند و پیام ها را به سطح وسیعی از مخاطبان برسانند.
 )3اپلیکیشن کالب هاوس ،به قبیله قبیله کردن جامعه و کوچک کردن اجتامعات منجر می شود؛ زیرا با برگرداندن
انسان به عرص کهکشان مارکُنی می خواهد انسان را از حضور در اجتامعات بزرگرت محروم کند.
 )4این اپلیکیشن ،با توجه به آسیب های کهکشان اینرتنت که در آن انسان رصفا موجودی برصی و از جوامع خود طرد
شده است ،تالش دارد تا امکان بازگشت افراد به جامعه را فراهم کند
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***گفتگو در رسانه های اجتامعی***
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(پاراگـراف )1پروفســور مایــکل پاتریــک لینــچ ،نویســندۀ کتــاب «اینرتنـ ِ
ـت مــا» ،در جایــی مــی نویســد« :یکــی از شــیوه هایــی
کــه اینرتنــت تصویــر مــا از خودمــان را تحریــف مــی کنــد ایــن اســت کــه متایــل مــا انســان هــا بـرای دســت باالگرفــن دانشــان
دربــارۀ نحــوۀ عملکــرد دنیــا را تشــدید مــی کنــد .اینرتنـ ِ
ـت مــا بــه یــک مکانیســم تقویتــی بــزرگ تبدیــل مــی شــود کــه متــام
اطالعاتــی را کــه بــر اســاس پیــش داوری هایــان ،مســتعد پذیــرش شــان هســتیم بــه خوردمــان مــی دهــد و تشــویقامن مــی
کنــد تــا افـراد حــارض در حبــاب هــای دیگــر را پســت فطــرت هایــی نــاآگاه بدانیــم .فقــط خودمــان همــه چیــز را مــی دانیــم،
ایــن را حتــی اینرتنــت هــم بــه مــا گفتــه اســت».
(پاراگـراف )2بــه بیــان دیگــر ،اینرتنــت نوعــی غــرور معرفتــی را در مــا مــی پرورانــد؛ یعنــی ایــن تصــور کــه دانســته هایــان
خیلــی بیشــر از آن چیــزی اســت کــه واقعـاً هســت .فیدهــا و الگوریتــم هــای جهــت دهــی شــدۀ رســانه هــای اجتامعــی مــا
را بــه ســمت اتــاق هــای پژواکــی حرکــت داده انــد کــه در آن هــا دیــدگاه هــای خودمــان مــورد اســتقبال و دیــدگاه هــای
مخالــف مــورد متســخر قـرار مــی گیرنــد .در پنــاه ایــن اتــاق هــای پــژواک ،بــا هیــچ چالــش جــدی ای روبــه رو منــی شــویم و
جامعتــی کــه خودمــان آن هــا را برگزیــده ایــم تشــویقامن مــی کننــد و بدیــن ترتیــب ،رفتــه رفتــه توانایــی خودارزیابــی دقیــق
را از دســت مــی دهیــم و خودمــان را بســیار داناتــر از آن چیــزی تصــور مــی کنیــم کــه واقعـاً هســتیم.
(پاراگـراف )3امــا آنچــه فروتنــی فکــری را نابــود مــی کنــد فقــط مکانیســم تقویــت اجتامعــی از طریــق افـراد هــم باور نیســت.
جاناتــان هایــت ،اســتاد مدرســۀ کســب وکار اشــرن ،در توییتــی چنــد صفحــه از کتــاب مشــهور «تأثیرگــذاری» را بــه اشـراک
گذاشــت و نوشــت« :ایــن هــم یکــی دیگــر از راه هایــی کــه توییــر مــی توانــد بــه مباحثــۀ دموکراتیــک آســیب برســاند .تعهــد
علنــی بــه پاســخ هــای خــود باعــث مــی شــود تــا افـراد در برابـ ِر داده هایــی کــه نشــان مــی دهــد قبـاً اشــتباه کــرده انــد،
مقاومــت بیشــری بــه خــرج دهنــد».
(پاراگ ـراف )4در آن گزیــده از کتــاب تأثیرگــذاری ،خالصــۀ آزمایشــی آمــده اســت .مجموعــه ای از خطــوط را بــه ســه گــروه
دانشــجو نشــان مــی دهنــد .از گــروه اول خواســتند تــا بــرآورد خودشــان را از طــول خــط هــا بنویســند و تحویــل آزمونگــر
بدهنــد؛ از گــروه دوم خواســتند بــرآورد خودشــان را روی مجیــک پــد بنویســند و پیــش از آنکــه کســی آن را ببینــد ،پــد را پــاک
کننــد؛ گــروه ســوم هــم اصـاً برآوردشــان را ننوشــتند .بــه دانشــجویان ارقامــی نشــان دادنــد تــا متوجــه شــوند کــه برآوردهــای
اولیــه شــان دقیــق نبــوده .دانشــجویانی کــه ارزیابــی اولشــان را ننوشــته بودنــد خیلــی کمــر از بقیــه بــه ارزیابــی شــان پایبنــد
بودنــد ...امــا دانشــجویانی کــه موضــع اولیــه شــان را علنــی ثبــت کــرده بودنــد ،بــا اختــاف زیــادی نســبت بــه بقیــه ،رسســختی
مــی ورزیدنــد و حــارض نبودنــد موضعشــان را تغییــر دهنــد .تعهــد علنــی باعــث شــده بــود یــک دنــده تــر از همــه باشــند.
(پاراگـراف )5بــه ســبب وجــود رســانه هــای اجتامعــی ،اکــر مــا خــود را بــه طــور علنــی پایبنــد نظرامتــان کــرده ایــم .صفحــه
هایــان در شــبکه هــای اجتامعــی حاصــل مدخــل هــای روزانــه ای اســت کــه طــی ســال هــا بــه طــور علنــی منتــر شــده
و دیــدگاه هــای منجمدمــان دربــارۀ سیاســت ،اخبــار ،روابــط ،مذهــب و خیلــی موضوعــات دیگــر در آن ثبــت شــده اســت.
کاربـران زیــرک شــبکه هــای اجتامعــی نگرانــی ایــن را دارنــد کــه ردپاهــای دیجیتالشــان بــر فرصــت هــای شــغلی آینــده شــان
تأثیــر بگــذارد ،امــا کمــر کســی نگـران اســت کــه ردپاهــای دیجیتالــش بــر ذهــن خــودش تأثیــر بگــذارد .پایبنــدی علنــی بــه
نظـرات کنونــی مــان شــاید ایــن اثــر را بــر مــا داشــته باشــد کــه اگــر در آینــده اطالعاتــی بــه دســتامن برســد کــه در حالــت
عــادی نظرمــان را تغییــر مــی دهــد ،حــاال نســبت بــه آن هــا مقاومــت مــی ورزیــم و بدیــن ترتیــب امــکان فروتنــی فکــری در
مــا از بیــن مــی رود.
(پاراگـراف )6گرچــه شــاید بعضــی از افـراد پذیـرای ایــن باشــند کــه نظرشــان را تغییــر دهنــد ،امــا بعیــد اســت در رســانه هــای
اجتامعــی بــه آن نــوع از مطالبــی بــر بخورنــد کــه کشــف و رشــد واقعــی را برانگیــزد .بــا توجــه بــه اینکــه ســکۀ رایـ ِج رســانه
هــای اجتامعــی را هــم رســانی و ریتوییــت و الیــک و کامنــت تشــکیل مــی دهنــد ،اقتصــا ِد ایــن رســانه هــا همیشــه برنــدگان و
بازندگانــی را برمــی گزینــد و بــه آفریــن گویــی هــا و هجــوم هــا ،میــم هــا و تحقیرهــا و گفــت وگوهــای کوتــاه و بــی رحامنــه
ای پــاداش مــی دهــد کــه در آن هــا برنــده ای یــک بازنــده را «خــرد مــی کنــد» .آن نــوع از گفــت وگــو کــه احتــال دارد نظــر
مــردم را عــوض کنــد (یعنــی در غــرور معرفتــی شــان رخنــه و آن هــا را وا بــدارد تــا بــا محدودیــت دانــش خــود روبــه رو
شــوند) دقیقـاً هــان گفتــان بــدون قضــاوت ،طوالنــی و اصیلــی اســت کــه در اقتصــاد کنونــی رســانه هــای اجتامعــی بهایــی
بــه آن داده منــی شــود.

 با توجه به منت صفحه قبل «گفتگو در رسانه های اجتامعی» به  4سوال این صفحه پاسخ دهید. .39بــا توجــه بــه پاراگ ـراف  3و  ،4جاناتــان هایــت ب ـرای اثبــات ایــن گ ـزاره کــه «توییــر مــی توانــد بــه مباحثــۀ
دموکراتیــک آســیب برســاند» از کــدام یــک از فنــون اقنــاع بهــره بــرده اســت؟
 )1مقایسه		

			
)3شواهد علمی

			
)2گواهی نخبگان

)4شیب لغزان

ِ
اینرتنت ما در خط سوم پاراگراف اول چیست؟
 .40منظور نویسنده از
 )1کتابی نوشته ی مایکل پاتریک لینچ درمورد اینرتنت
 )2رسانه های اجتامعی مورد استفاده ما در اینرتنت
 )3بخشی از محتوای موجود در اینرتنت که توسط خود ما تولید شده است
 )4اینرتنتی که بر اساس بازخورد حضور ما در آن شخصی سازی شده است
 .41کدام گزینه مسئله ی مورد بررسی نویسنده در هر پاراگرف را به درستی بیان منی کند؟
 )1پاراگراف دوم به این مسئله می پردازد که «نظر مخالفان باورهای ما در شبکه های اجتامعی به ما منی رسد».
 )2پاراگراف چهارم به این مسئله می پردازد که «ما چگونه می توانیم با انتشار نظرامتان در شبکه های اجتامعی بر کسانی که
با باورهای ما مخالف هستند تأثیرگذاری داشته باشیم».
 )3پاراگراف پنجم به این مسئله می پردازد که «انتشار نظرات مان در شبکه های اجتامعی ،امکان پذیرش نظر مخالف توسط
ما را تحت تأثیر قرار می دهد».
 )4پاراگراف ششم به این مسئله می پردازد که «نظر کدام دسته از مخالفان باورهای ما در شبکه های اجتامعی به ما می رسد؟»

 .42با استنباط از منت چنین برمی آید که برای آنکه در یک گفتگو امکان تغییر باور در ما وجود داشته باشد ،باید مبنای
گفتگو را …… قرار دهیم.
		
 )1تعهد علنی

			
)2غرور معرفتی

			
)3فروتنی فکری

)4خودارزیابی دقیق
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 با توجه به اطالعات بیان شده در ذیل ،به  4سوال پیش رو پاسخ دهید.***رده بندی محصوالت رسانه ای***
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رده بنــدی محصــوالت رســانه ای ،یکــی از رایــج تریــن فعالیــت هــا ب ـرای مدیریــت مــرف ،بــه منظــور کاهــش آســیب
هــای محتمــل بـرای مــرف کننــده ،تأمیــن نیازهــای اساســی او یــا جلوگیــری از مــرف محتــوای غیــررضوری اســت کــه بــه
خانــواده هــا و مــرف کننــدگان کمــک مــی کنــد ،محتــوای مناســب را بـرای گــروه هــای ســنی آســیب پذیــر ،انتخــاب کننــد.
در ادامــه برخــی از معیارهــا ب ـرای ارزیابــی محصــوالت رســانه ای را مشــاهده مــی کنیــد:
•خشونت :منایش رفتاری که برای آسیب رساندن به دیگری از کسی رس می زند.
•ترس :نوعی احساس درونی مبنی بر عدم امنیت و نیز بی اعتامدی به فضای موجود است.
•نقض ارزش های ایرانی و اسالمی :محتوایی که در آن ارزش های دینی و ملی منطبق با اصول هنجاری حاکم نقض می شود.
•ناهنجاری های اجتامعی :استفاده از کلامت رکیک و رفتارهای ناشایستی که منجر به هنجارشکنی اجتامعی می شود.
•ناامیدی و یأس :احساسی است که بازیکن دچار یاس و رسدرگمی در بازی می شود.
•مرصف دخانیات و مواد مخدر :منایش تنباکو در محتوای رسانه ای که می تواند تابوی درونی و اجتامعی برای عدم
مرصف آنها را در هم شکند.
فرض کنید شام به عنوان کارشناس یکی از سایت های ارزیابی محتوای رسانه ای ،مشغول به کار هستید.
هــر محصــول رســانه ای پــس از ارزیابــی شــا و مشــخص شــدن گــروه ســنی مناســب بـرای آن از ســوی شــا منتــر مــی
شــود .شــا بایــد محصــوالت رســانه ای را از منظــر  6عامــل موجــود در مــن «رده بنــدی محصــوالت رســانه ای» مــورد ارزیابــی
قـرار دهیــد.
 4محصــول رســانه ای ،شــامل بــازی رایانــه ایِ  ،Aفیلــم ســینامییِ  ،Bبرنامــه تلویزیونــیِ  Cو رمــانِ  ،Dبـرای ارزیابــی به دســت
شــا رســیده اســت .شــا بایــد رده ســنی مناســب بـرای هــر کــدام از ایــن محصــوالت را بــا رعایــت رشوط زیــر ،تعییــن کنیــد.
رشوط زیــر را بــه دقــت بخوانیــد و پــس از آن بــه  4ســؤال بعــدی پاســخ دهیــد.
•
•
•
•
•
•
•
•

فقط در بازی رایانه ای ،محتوای خشن دیده می شود ولی محتوای ناامیدکننده فقط در رمان و فیلم سینامیی
مشاهده شده است.
اگر در هر محصول رسانه ای  5منونه از عوامل باال دیده شود ،برچسب رده سنی  +18روی آن می خورد.
اگر تنها یک مورد از عوامل مذکور ،در محتوایی دیده شود ،برچسب رده سنی  +7روی آن می خورد.
در  3محصول رسانه ای ،نقض ارزش های ایرانی و اسالمی مشاهده شده است.
فیلم سینامیی ،در سه تخلف با بازی رایانه ای مشرتک است.
در برنامه تلویزیونی نیز ،فقط ناهنجاری مشاهده شده است.
بازی رایانه ای الزاماً ،بیشرتین میزان رعایت نکردن عوامل فوق را در بین محصوالت داراست.
اگر در محصولی  2تخلف دیده شود ،برچسب سنی  +12روی آن می خورد.

 .43اگر محصولی از محصوالت فوق ،در رده بندی سنی  +12قرار گیرد ،کدام دو تخلف را مرتکب شده است؟
)1نقض ارزش های ایرانی و اسالمی ،ناامیدی و یأس
)2ترس ،ناامیدی و یأس
)3نقض ارزش های ایرانی و اسالمی ،ناهنجاری های اجتامعی
)4ترس ،ناهنجاری های اجتامعی
 .44در کدام یک از محصوالت فوق ،نقض ارزش های ایرانی و اسالمی دیده نشده است؟
 )1بازی رایانه ایِ A
 )2فیلم سینامییِ B
 )3برنامه تلویزیونیِ C
 )4رمانِ D
 .45مــن زیــر ،پارگرافــی از رمــانِ  Dاســت کــه بــه دســت شــا ،بــه عنــوان ارزیــاب ،رســیده اســت .بــا توجــه بــه ایــن
پاراگــراف ،محتمــل اســت کــه ایــن رمــان ،کــدام برچســب رده بنــدی ســنی را بخــورد؟
ســقف تــرک خــورده گوشــه اتــاق ،چکــه مــی کــرد .آقاجــان پــوک آخــر را محکــم بــاال کشــید .دوبــاره آتشــی بــه جــان زغــال
هــای نیمــه جــان افتــاد؛ ماننــد خــودش کــه نیمــه جــان اســت و خیلــی وقــت اســت کــه آتشــی در دل نــدارد .گنــدم کــه
داشــت فکــر مــی کــرد چگونــه بایــد جلــوی ریــزش ســقف بــاالی رسشــان را بگیــرد ،حواســش نبــود .تنــش بــه تنــه بســاط
آقاجــان خــورد و آتشــی روی فــرش هــا افتــاد .هراســان دســت بــه کار شــد تــا جلــوی پنجــه کشــیدن بیشــر زغــال بــر چهــره
فــرش را بگیــرد .آقاجــان ،خنــده معنــی داری زد .انــگار برایــش مهــم نبــود ،خانــه بســوزد یــا نــه .بــه گنــدم گفــت :ب ـرای
آتشــی کــه بــر پیکــر روحــم افتــاده ،چــه چــاره ای داری؟
)+181
)+152
)+123
)+74
 .46اگر محتوایی با  4تخلف ،در رده بندی سنی  +15قرار گیرد ،کدام محصوالت می توانند در این رده بندی سنی قرار
گیرند؟
)1بازی رایانه ایِ  Aو فیلم سینامییِ B
)2فیلم سینامییِ  Bو رمانِ D
)3برنامه تلویزیونیِ  Cو رمانِ D
)4بازی رایانه ایِ  Aو برنامه تلویزیونیِ C
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 در ماه های اخیر ،فیلم سینامیی  ،Tenetراهی بازار شد؛ فیلمی درباره زمان .طبق معمول ،پس از انتشاراین فیلم ،منتقدان دست به قلم شدند و این فیلم را زیر ذره بین موشکافانه تحلیل خود قرار دادند .منت
«ابیلی و  ،»Tenetیکی از نقدهایی است که توسط منتقد سینام ،آقای امیر ابیلی ،در صفحه شخصی
اینستاگرامش ،منترش شد .نقد زیر را بخوانید و به  4سوال بعدی پاسخ دهید.

***ابیلی و ***Tenet
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فرقی منی کند که ما با یک ملودرام عاشقانه طرفیم ،یا فیلمی وسرتن ،یا علمی تخیلی .ما در مواجهه ی اول
مشتاق دیدن رسنوشت کاراکرت/قهرمانیم .مشتاق دیدن چالش شخصیت در دل بحران .میزان این اشتیاق
هم از میزان همذات پنداری ما با قهرمان می آید و این همذات پنداری از توانایی کارگردان/نویسنده در
پرداخت «نیاز/هدف» شخصیت و «انگیزه» او برای رسیدن به آن هدف .هرچه هدف قهرمان و انگیزه
رسیدن به آن شخصی تر ،عینی تر و همه گیرتر باشد ،میزان اشتیاق مخاطب برای پیگیری رسنوشت کاراکرت
محوری هم بیشرت خواهد بود.
بزرگرتین ویژگی نوالن هم اتفاقا از فهم همین مسئله می آید .او استاد روایت داستان ها و بحران هایی
به شدت انسانی و عینی در دل موقعیت های بسیار پیچیده ی علمی-تخیلی است .موقعیت هایی برآمده
از علم فیزیک ،علم نجوم یا هرچه .فرقی منی کند .چیزی که مشرتک است ،این است که مخاطب همچنان
مشتاق شنیدن قصه ی رسیدن انسان ها به هدف هاست ،فقط مسیر رسیدن است که تفاوت می کند.
پس تا کارگردان موفق نشود برای ما «شخصیت» همدلی برانگیز خلق کند ،همه ی ماجرای پر پیچ و خم
علمی تخیلی باد هواست .نوالن که پیش از این در «( »The Dark Knightبهرتین فیلمش) پیچیده ترین
روابط را بین کاراکرتها خلق کرده بود ،حاال با جدایی از برادرش (جاناتان) و شیفتگی مفرط به تئوری ها
و نظریات فیزیک ،در « »Tenetاز بدیهیات داستان گویی هم غافل مانده .ما چرا باید با قهرمان بی نام
او (جان دیوید واشنگنت) همراه شویم و قلب مان برای او بتپد؟ چرا سابقه ی رفاقت او با نیل (رابرت
پتینسون) باید برای ما مهم باشد؟ وقتی نه انگیزه قهرمان را می دانیم ،نه از گذشته اش خرب داریم ،نه می
فهمیم چرا وارد چنین مهلکه ای شده ،چرا باید به او حسی داشته باشیم؟ چرا باید نگرانش شویم؟
به همین دلیل هم ،حاال با یک پوسته تکنیکی از سینام مواجهیم که هیچ حسی برمنی انگیزد و پیچیدگی
علمی ماجرا هم گیج کننده است ،نه هیجان آور .فیلمساز بزرگی مانند نوالن هم ممکن است گاهی یادش
برود که کسی برای افزایش دانش فیزیک به سینام منی رود و مخاطب تشنه شنیدن «قصه» است .قصه ی
سینامیی هم بدون قهرمان ،هدف مشخص ،انگیزه مشخص و مانع عینی وجود خارجی ندارد.
 .47بهرتین تیرت برای این نقد چیست؟
)1نوالنی ترین فیلم کریستوفر نوالن
)2یک شعبده بازی نه چندان شکوهمند
)3پوسته تکنیک در خدمت هیجان مخاطب
)4وقتی قلب قصه منی تپد

 .48براساس متنی که خواندید ،مهم ترین عنرص یک فیلم سینامیی مطلوب از نظر نویسنده چیست؟
)1مخاطب
)2قصه
)3شخصیت پردازی
)4محتوای علمی

 .49از منظر نویسنده ،هم ذات پنداری ...........................................................
)1عنرصی ذهنی نزد مخاطب است که او را با شخصیت های داستان پیوند می دهد.
)2از بدیهیات قصه گویی است و باعث می شود تا مخاطب با اشتیاق بیشرتی پیگیر داستان باشد.
)3عنــری بــه شــدت انســانی و عینــی اســت کــه وقایــع درون فیلــم را باورپذیــر مــی کنــد؛ حتــی اگــر ژانــر فیلــم
علمــی تخیلی باشــد.
)4به معنای هم راستایی انگیزه های مخاطب با اهداف و انگیزه های قهرمان های داستان است.

 .50این بخش از منت ،با کدام یک از گزینه ها نزدیکی بیشرتی دارد؟
فیلمساز بزرگی مانند نوالن هم ممکن است گاهی یادش برود که کسی برای افزایش دانش فیزیک به سینام منی رود و
مخاطب تشنه شنیدن «قصه» است.
)1هر چیز که در جسنت آنی ،آنی (مولوی)
)2هرن خوار شد ،جادویی ارجمند (فردوسی)
)3آب کم جو ،تشنگی آور به دست (مولوی)
)4به اندازه باید به هر در سخن (فردوسی)
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پاسخنامه
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