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نسخه  1.0این کتابچه به صورت الکترونیک و رایگان در اختیار عموم عالقهمندان قرار گرفته است و هرگونه فروش آن ممنوع است.

•

حق تصحیح و ویرایش ،چاپ ،نشر و فروش این کتابچه برای باشگاه سواد رسانهای و المپیاد سواد رسانهای محفوظ است.
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مرحله اول سال 96
 -1طرح رو به رو ،با کدام یک از جمالت زیر ارتباط بیشتری دارد؟
.1
.2
.3
.4

هر چیز که در جستن آنی ،آنی!
تصاویر ،معصوم نیستند!
لطفاً ،البهالی سطرها را بخوانید!
هیچ گربهای ،برای رضای خدا ،موش نمیگیرد!

 -2محمّدجواد و علیرضا در حال مرور اخبار در یک سایت با پیام زیر مواجه میشوند:
«در پی ازدیاد سگهای ولگرد در مناطق حاشیهای شهر تهران ،شهرداری با تشکیل اکیپهای ویژهای اقدام به کشتن
و امحای سگهای ولگرد کردهاست .بر همین اساس تا کنون بیش از صد قالده سگ ولگرد ،شکار و امحاء شدهاست».
می دانیم که محمّدجواد ،موقعی که 5سال بیشتر نداشت؛ توسط یک سگ هار گزیده شده و 4روز در بیمارستان بستری
میشود امّا علیرضا در 6سالگی ،وقتی ناگهان داخلِ چاهی میافتد؛ به واسطه پارس کردنِ یک سگ و خبردار شدن
اهالی محل ،از مرگ حتمی نجات پیدا میکند. ...
ال عقالیی است اما نظر علیرضا این است که این اقدام،
محمّدجواد در مواجهه با این خبر اعتقاد دارد که این تصمیم ،کام ً

 .1کانال ارتباطی
 .2توجه به زیرمتن در فهم پیام

 .3توجه به فرامتن در فهم پیام
 .4ساختگی بودن پیام

 -3یک روز زیبای بهاری دو نفر از خواب بیدار شده و با اتفاقی ناگوار مواجه می شوند:
 )1نفیسه می بیند عکسهایی که روی پروفایلش در تلگرام گذاشته شده بود در چند کانال پرمخاطب تلگرام در حال
دست به دست شدن است.
 ) 2سعید که با هزار زحمت باالخره توانسته بود با جذب سرمایه گذار یک آلبوم موسیقی را روانه بازار کند ،می بیند که
تمام ترانه هایی که خوانده در تمام سایتها منتشر شده است.
-

در این دو موقعیت به ترتیب کدامیک از حقوق مخاطب زیرپا گذاشته شده است؟

.1
.2
.3
.4

حریم خصوصی ،حق تکثیر
حق پاسخگویی و تصحیح ،رعایت انصاف و بی طرفی در رسانه ها
حریم خصوصی ،حق شکایت از رسانه خطاکار
هیچ حقی از مخاطب زیرپا گذاشته نشده ،حق تکثیر
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بر خالف حقوق حیوانات و یک عمل غیر انسانی است .با اشاره به کدام یک از «مفاهیم سواد رسانهای» ،میتوانیم مواجهه
متفاوت این دو فرد را توضیح دهیم؟
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 -4سواد رسانه ای بر چه مبنایی استوار است؟
 .1نگاه انتقادی به رسانه ها
 .2نگاه بدبینانه به رسانه ها

مرحله  – 1دوره 1
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 .3نگاه خوش بینانه به رسانه ها
 .4نگاه بی طرفانه رسانه ها

 -5در یکی از قسمتهای برنامه «دورهمی» شبکه نسیم« ،نیما فالح» و همسرش «سحر ولدبیگی» میهمان این
برنامه بودند .در انتهای گفتگو« ،مهران مدیری» به نیما فالح گفت« :یا بگو بدترین بازیگر سینمای ایران کیست؟
یا موهایت را می زنم!» ،نیما فالح در ابتدا به مدیری گفت که ما بازیگر بد نداریم و بدترین بازیگر ایران خودم
هستم .مدیری راضی نشد و پس از چند مرحله خودداریِ نیما فالح از نام بردن اسم بازیگر ،عوامل برنامه یک
ریش تراش و یک صندلی ویژه اصالح موی سر آوردند و مهران مدیری موهای نیما فالح را جلوی همسرش،
حاضرین در صحنه و مخاطبان تلویزیون از ته تراشید! در این اتفاق غیراخالقی که منجر به تذکر شدید
صداوسیما به مدیری شد کدامیک از رذیله های اخالقی زیر اتفاق نیافتاد؟
 .1دروغ

 .2توهین

 .3اجبار

 .4غیبت

 -6تصویر زیر ،کلکسیون استعمارگران انگلیسی از سرِ بومیان
نیوزلندی است( .پیشاپیش بابت این تصویر دلخراش عذرخواهی میکنیم!!!) به علّت
کدام یک از کارکردهای رسانهها ،وقتی از «سر بریدن» نام میبرند؛
ناخودآگاه یاد «گروهک داعش» میافتیم و به هیچ وجه نام یکی از
کشورهای اروپایی به ذهنمان خطور نمی کند؟
 .1کلیشه سازی
 .2بازنمایی

 .3زبان اقناع
 .4دروازهبانی خبر

 -7در ایام انتخابات ،تنورِ استفاده از «فنون اقناع» در تبلیغات کاندیداها بسیار داغ است .با توجّه به تصاویر
انتخاب شده از تبلیغاتِ سه رئیس جمهور اخیر ایران اسالمی ،کدام گزینه به ترتیب از راست به چپ ،به درستی
فنون استفاده شده در این تبلیغات را بیان میکند؟

 .1گواهی دادن مردم ،مقایسه ،همراهی با جماعت
 .2مقایسه ،گواهی دادن مردم ،تداعی معانی

 .3گواهی دادن مردم ،تداعی معانی ،استفاده از نمادها
 .4مقایسه ،همراهی با جماعت ،استفاده از نمادها

 -8در کالس «تفکّر و سواد رسانهای» ،بحث در مورد «سانسور» باال گرفته و هر کدام از دانشآموزان ،با توجّه به
دانشِ خود از مبحث سواد رسانهای ،نکاتی را بیان میکنند !...ناگهان ،معلّم این جمله را میگوید:
« خسته شدیم اینقد این صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،هِــی خبرا رو سانسور میکنه! بقیه رسانهها ،خوبه!
راحت همه چیز رو نشون میده؛ بدون طرفداری و جانبداری !...اونجوری قشنگ میفهمیم دنیا دست کیه»!!!...
 با توجّه به مباحث مطرح شده در سواد رسانهای ،کدام یک از جمالتِ دانشآموزان ،بی ربطترین جمله به جمالتمعلم می باشد؟
.1

.3
.4
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.2

هر رسانه ،با توجّه دیدگاه و ارزشهای خود عمل میکند و به همین دلیل ،برخی از خبرها را حذف میکند یا برخی دیگر
را پر رنگ میکند و !....
رسانهی بیطرف وجود ندارد؛ یعنی هر رسانه برای تولیدات خود ،دست به انتخاب میزند و این انتخابها بازتابی از ارزشها
و دیدگاههای تولیدکننده هستند و !...
کار رسانه ،با بازنمایی از واقعّیت درهم آمیخته و هر رسانه ،انتخاب میکند که واقعیّت را به چه شکلی به مخاطبین خودش
نشان بدهد و !...
هر پیام رسانهای ،دارای یک متن است ولی این متن ،الزاماً نوشتاری نیست! ویژگی مشترک همه این متون ،بده و بستان
پیام است و !...

 -9تصویر زیر به جایگاه کدامیک از عناصر پنجگانه ارتباطات در
مواجهه با رسانه ها اشاره دارد؟
.1
.2
.3
.4

مخاطب
کانال ارتباطی
پیام
فرستنده

 -10این داستان را مولوی در وصف حال تنبلی های این روزهای بسیاری از ما گفته است! دانش آموزان (کودکان)
برای قانع کردن «اُوستا» به تعطیل کردن کالس از چه فنون اقناعی استفاده کرده اند؟

6

7

آن یکی زیرک تر این تدبیر کرد
خیر باشد رنگ تو بر جای نیست
اندکی اندر خیال افتد ازین
چون درآیی از در مکتب بگو
آن خیالش اندکی افزون شود
آن سوم و آن چارم و پنجم چنین
تا چو سی کودک تواتر این خبر
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 .1استفاده از عواطف و احساسات ،برجسته سازی ،تطمیع
 .2ترس ،طنز ،ادعای آشکار

که بگوید اوستا چونی تو زرد
این اثر یا از هوا یا از تبیست
تو برادر هم مدد کن اینچنین
خیر باشد اوستا احوال تو
کز خیالی عاقلی مجنون شود
در پی ما غم نمایند و حنین
متفق گویند یابد مستقر
 .3گواهی دادن افراد عادی ،ترس ،تکرار
 .4مقایسه ،ترس ،تداعی معانی

 -11به نظر شما ،علی آقا ،دانشآموز پایهی دهم ،بعد از آشنایی با کدام یک از
مفاهیم سواد رسانهای ،این نقاشی را کشیده است؟!
 .1پنجگانه سواد رسانهای
 .2بازنمایی

 .3دروازه بانی خبر
 .4پیام همبرگری

 -12لیستی که موتورهای جستجو ،هنگام جستجو در اینترنت به ما پیشنهاد می دهند ،طبق گفته خودشان بر چه
مبنایی است؟
 .1مهم ترین سایت های موجود در اینترنت
 .2مهم ترین مراکز دارای اطالعات مورد نظر ما

 .3بیشترین جستجوهای صورت گرفته توسط کاربران
 .4بهترین و معتبرترین منابع علمی

 -13متن زیر در رابطه با چه آسیب ارتباطی صحبت می کند؟
«به دلیل این که اطالعات بسیار سریع به دستمان می رسد ،اگر پیامی را از دست دهیم ،هیچ احساس زیانی نخواهیم
کرد .در عوض احساس امنیت خواهیم داشت از این که طی مدت کوتاه چند دقیقه ،همان پیام و شاید بهتر از آن را
دریافت خواهیم کرد».
 .1منفعل شدن مخاطب در عصر دیجیتال
 .2اعتیاد رسانه ای

 .3بحران هویت در کاربران مجازی
 .4کاهش ارزش پیامها

 -14تصویر روبرو ،نگاهی متفاوت است به شکل جدید زندگی
ما در عصر رسانه ها .کدامیک از گزینه ها زیرمتن مناسب
تری برای این تصویر است؟
.1
.2
.3
.4

بیهوده بودن مطالعه کتاب در عصر پیشرفت تکنولوژی و در
دسترس بودن اطالعات
کاهش مطالعه کتاب در عصر تکنولوژی
جذاب تر بودن مطالعه کتاب دیجیتال نسبت به کتاب چاپی
عالقه بسیاری از مردم به گرفتن عکس سلفی

 -15اگر اهل بازی باشید حتما دیدهاید که روی بازیهای رایانهای که به صورت رسمی در کشور توزیع میشوند
برچسبی حامل یک عدد خورده است .برچسبی که مربوط به «نظام ملی رده بندی سنی بازیهای رایانهای»
است و برچسب «اسرا» نامیده می شود .این نظام در راستای حراست از حقوق مخاطب در مواجهه با بازیهای
رایانهای طراحی شده است .کدامیک از گزینههای زیر جزء حقوقی از مخاطب نیست که به کمک اسرا میتواند
مورد صیانت قرار گیرد؟
 .1حق عفت و اخالق عمومی و منع هرزه نگاری
 .2حق پاسخگویی و تصحیح

 .3حق رعایت بهداشت روانی و پرهیز از خشونت
 .4رعایت حقوق مخاطبان آسیب پذیرتر مثل کودکان

ن
 موضعِ نسبتاً پنهانِ این رسانه به ترتیب نسبت به «عامالن کشتار صبرا و شتیال» و نسبت به «قاتالنِ عامال ِاین کشتار» چگونه است؟
 .1حامی-حامی

 .2مخالف -مخالف

 .3حامی-مخالف
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 -16چند سال پس از کشتار جمعی از فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی ،جمعی از فلسطینیان ،تعدادی از عامالن
این کشتار را در یک اقدام انتحاری به قتل می رسانند .یک رسانه که تالش می کند خود را بی طرف جلوه دهد،
متن این خبر را اینگونه منتشر می کند:
«در حمله روز گذشته ی افراطیون ،پنج نفر از عامالن واقعه صبرا و شتیال به شکلی بی رحمانه کشته شدند»

 .4مخالف – حامی

8

 -17محمدآقا (هندوانه فروش محل) و آقااسماعیل (عطّاری محل) به تازگی در کالسهای نهضت سواد آموزی(!!!) با فنون اقناع
آشنا شده و تصمیم می گیرند که با استفاده از «زبان اقناع» ،کار و کاسبی خود را متحوّل کنند .دو تصویر زیر
از کسب و کار این دو نفر را مشاهده کنید و بگویید که کدامیک از فنون اقناع در هیچکدام از این دو تبلیغ به
کار نرفته است؟
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 .1گواهی دادن نخبگان

 .2ترس

 .3طنز

 .4ادعای آشکار

 -18با توجه به تجربه ای که از استفاده از قالبهای مختلف رسانه ای دارید ،کدام بسته از رسانه های زیر ،می توانند
در کمترین زمان بیشترین تاثیر را بر مخاطب بگذارند؟
 .1کتاب ،روزنامه ،رادیو
 .2تلویزیون ،روزنامه ،شبکههای اجتماعی

 .3سینما ،تلویزیون ،بازی
 .4بازی ،رادیو ،عکس

 -19ما مخاطبان در مقابل رسانه ها حقوقی داریم ،دو حق از مهمترین حقوق ما از این قرار است:
• حق دسترسی به اطالعات یا حق انتخاب :بر اساس این حق مخاطب حق دارد که منابع رسانه ای متعدد و
سالمی در دسترس داشته باشد تا بتواند آنچه را مناسب نیاز و متناسب با عالیق و سالیق اوست ،انتخاب کند.
• حق حفظ احترام به حریم خصوصی یا حق محرمانگی :رسانه ها بایست نسبت به حفظ اطالعات شخصی و
محرمانه کاربران خود کوشا باشند و حق ندارند اطالعات خصوصی و محرمانه افراد را در فضای عمومی منتشر
-

کنند.
کدامیک از موقعیتهای زیر کمترین ارتباط را با دو حق باال دارد؟

.1
.2
.3
.4

افشای اسرار خصوصی زندگی هنرپیشه ها در خبرگزاری
اعمال محدودیت بر استفاده از سایتهای غیراخالقی
گذاشتن دوربین مخفی در مراکز خصوصی و پخش آن در رسانه های عمومی
بی اطالع نگاه داشتن مخاطب محروم از اخبار رسانه های غیرهمسو

 -20فرض کنید امروز ،روز اعالم نتایج انتخابات است .متاسفانه کاندیدای مطلوب روزنامهتان در انتخابات ریاست
جمهوری انتخاب نشده است .در نتیجه ناراحت هستید و میخواهید تیتر اول روزنامه فردایتان را انتخاب کنید.
اما میخواهید تیترتان به گونهای باشد که هم ناراحتیتان خیلی تابلو نباشد و هم مخاطب احساس نکند از
انتخاب فرد منتخب راضی هستید .بهترین تیتر برای این موقعیت کدام است؟
 .1زمستان است!
 .2خداحافظی با فقر ،فساد و تبعیض

 .3پاسخ مردم در صندوقهای رأی :نه به شعار ،آری به
برنامه
 .4آغاز انتظار چهار ساله برای تحقق وعدهها

 -21در اولین روزهایِ سال  ،1356شهید سیدحسین علمالهدی ،نامهای برای خواهرش مینویسد که در ادامه،
قسمتی از این نامه را میخوانیم:
« ...شاندل  Shandelمتفکر بزرگ اروپای قرن بیستم در مورد چگونگی زندگی انسان در قرن بیستم میگوید:
«انسان این عصر زندگی را وقف تهیه وسایل زندگی میکند».
ما زندگی را در رنج میگذرانیم تا راحتی و آرامش ایجاد کنیم ،تمامی عمر میرویم به این امید که لحظاتی بنشینیم،
تمام عمر زحمت میکشیم تا استراحت کنیم و البته عمر میگذرد و راحتی و آسایش و نشستن و آرامش را لمس
نمیکنیم و نمییابیم .زیرا مرتباً از طریق اجتماع به ما نیازهای جدید ،تلقین میشود.
نیازهای کاذب و مصنوعی که دائم ًا در آدم به وجود میآورند؛ به وسیله تبلیغات است .تلویزیون را روشن میکنید و بعد
از دو ساعت خاموش میکنید ،به خودتان نگاه میکنید ،می بینید هفت هشت احتیاج خرید تازه بوجود آمده که قبالً
الزم نداشتید ،قبالً مثالً با خاکستر ،دیگ را میشستید؛ امروز حتماً باید فالن پودر را بخرید .مجلهی بوردا میخرید؛
مجلهی زن روز میخرید؛ نگاه میکنید؛ در فکر تهیه لباسها و مدلهای آن میافتید»...
 به نظر شما ،مطالب بیان شده در این قسمت از نامهی شهید علمالهدی ،به کدام یک از سؤاالت پنجگانهی سوادرسانهای ارتباط بیشتری دارد؟

***کلیشه بازی***
 -22سارا و سحر یک بازی ابداع کرده اند به نام «کلیشه بازی» ،به این نحو که نفر اول ،کلمه ای را در نظر می گیرد
و  3کلیشه راجع به آن به دیگری می گوید .نفر دوم بایست از این سه کلیشه بتواند کلمه مدنظر نفر اول را
حدس بزند .در دور اول سارا  3کلمه را در نظر گرفته است و برای هر کدام  3کلیشه بیان کرده است ،لیست
•
•
•
•

این کلیشه ها عبارت است از:
کلیشههای کلمه اول :انار  +هندوانه +کرسی
کلیشههای کلمه دوم :آتش نشان  +سلفی  +همدردی
کلیشههای کلمه سوم :گورخوابها  +ریش پروفسوری  +اسکار
کلیشههای کلمه چهارم :خمیازه  +بوروکراسی  +اضافه کار
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.1
.2
.3
.4

از چه فنونی برای جلب توجّه استفاده شده است؟
چه سبک زندگی ،ارزشها و نظریاتی در این پیام ارائه شده و یا از آن حذف شده است؟
چطور افراد مختلف ،این پیام را متفاوت درک میکنند؟
چه کسی و چرا این پیام را تولید کرده است؟

10

اما سحر که با مفهوم کلیشهسازی آشنا نیست در پاسخ بیربطترین کلمات ممکن را نسبت به آنچه در ذهن سارا بود
مطرح میکند .پاسخ سحر کدامیک از گزینههای زیر است؟ (گزینهها از راست به چپ ،به ترتیب به کلمات اول تا چهارم
اختصاص دارند)

11

.1
.2
.3
.4

خانه مادربزرگ ،اینستاگرام ،لئوناردو دی کاپریو ،ساختار اداری
شب یلدا ،پالسکو ،اصغر فرهادی ،ساختار اداری
میوه فروشی ،برج میالد ،پایین شهر ،انتخابات
خندوانه ،برج میالد ،اصغر فرهادی،کارمند
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در ادامه ی «کلیشه بازی» نوبت به سحر می رسد و او باید برای کلمهای که در ذهنش هست سه
-23
کلیشه انتخاب کند و به سارا بگوید« .شیخ بهایی» کلمهای است که سحر در ذهن میپروراند( .حکیم،
ریاضیدان ،شاعر و معماری نام آشنا در قرن دهم و یازدهم هجری که کتب ،اشعار و آثار معماری فراوانی از وی
باقیمانده است ،وی در اصفهان از دنیا رفته و در حرم امام رضا(ع) مدفون است).
از آنجا که سحر اصوال مفهوم کلیشهسازی را درست متوجه نشده باز هم بیربطترین کلیشهها را برای مرحوم «شیخ
بهایی» انتخاب میکند و به سارای بنده خدا میگوید .سارا با کدامیک از گزینههای زیر مواجه شده است؟!
 .3معماری ،صفویه ،منار جُنبان
 .4حرم امام رضا ،شاه عباس ،معماری

 .1مسجد ،زیارت ،شاعر
 .2اصفهان ،گنبد ،مسجد امام

-24سحر که هنوز کلیشهسازی را درست متوجه نشده فکر می کند« :معموال در رسانهها ،کلیشهسازی و کلیشهها
با کارکرد منفی استفاده میشوند» .اما سارا میخواهد با استفاده از یک مثال به او بفهماند که «کلیشهسازی و
ال نمیتوانند مورد قضاوت قرار بگیرند ».کدام مثال
کلیشهها به خودی خود ،نه مثبت هستند و نه منفی و مستق ً
میتواند سارا را به هدفش برساند؟
.1
.2
.3
.4

بازنمایی لوازم صوتی و تصویری ژاپنی در رسانههای ایران
بازنمایی اسالم در رسانههای غربی
بازنمایی کاالهای چینی در اغلب رسانه های دنیا
بازنمایی سرخ پوستان در فیلمهای وسترن امریکایی

*** درک مطلب ***
-

متن زیر را با عنوان «پیترهای شهر جدید» بخوانید و به سؤاالت  25تا  27پاسخ بدهید.

(پاراگراف « )1پیتر پارکر» را همه به بی عرضگی و دست پا چلفتی بودن می شناختند .هیچ کس حتی باورش هم نمیشد که گاز یک عنکبوت،
ناگهان از پیتر پارکرِ دست و پاچلفتی و بی نام و نشان ،یک «اسپایدرمن» بسازد که قهرمان همه ی «نیو» یورکی ها بشود .قصه اسپایدرمن های
شهر جدید ما هم همین است .منتها آنها به جای گاز عنکبوت ،با «تاچ موبایل» مسموم شده اند .تارهای وصل کننده شان به این برج و آن برج
هم از سر انگشتان شصتشان خارج می شود.

(پاراگراف  )2پیترهای شهر جدید ،در روی زمین «زندگی اولی» داشته اند و غالباً نتوانسته اند جایگاه مطلوب واقعی شان را به دست آورند و سودای
اسپایدرمن شدن ،آنها را به «زندگی دوم» در زیرزمینِ شبکه های اجتماعی کشانده است .دالیلش هم متفاوت بوده؛ بدبینانه اش این است که در
روی زمین برای خودشان کسی نبوده اند و با ارزشها و معیارهای زمینی کسی آنها را آدم حساب نمی کرده ،لذا با ظاهری منجی گونه به این
زیرزمین رویایی پناه آورده اند تا همه چیز را از اول شروع کنند ،هویتشان را بازیابی نمایند و اعتبار و آبرویی برای خودشان دست و پا کنند و هیچ
نیتی ندارند جز «اثبات خودشان به دیگران» .خوشبینانه اش هم این است که پیترهای قصه ما ،سودای نجات دهندگی در سر داشته اند و روی
زمین شرایط را برای منجی گریشان فراهم نمی دیدند ،پس به این زیرزمینِ فرصتها پناه آورده اند تا شاید بتوانند گیرافتاده ای را از دست غولی
نجات دهند و از این طریق به یک منجی تبدیل شوند.
(پاراگراف  )3پیتر قصه ما هیچگاه در روی زمین رئیس نبوده ،اما اینجا مدیرعامل چند گروه است« .اسپایدرمن» سالها سودای قانونگذاری در سر
می پرورانده ،اما در سرزمین عجایب ،قوانین با سرانگشتان شستش جابجا می شود .خط قرمزهای این دنیای مدرن را هم پیترخان قصه ما تعیین
می کند .در البالی این تارهای در هم پیچیده ،پیتر به هر که بخواهد توهین می کند ،از هر که خوشش بیاید تمجید می کند و هر که را که دلش
بخواهد می پرستد .ممکن است پیتر در عالقه مندی به یک باور در روی زمین در اقلیت باشد ،ولی می تواند در دنیای کوچکِ شبکه های اجتماعی،
احساس قدرت اکثریت بودن را تجربه کند .خالصه اینکه این قهرمان نوظهور دائما در البالی برجهای این نیویورک مجازی ،برای اثبات قدرت
خود در حال تنیدن تارهایی است تودر تو و چسبناک .فکر هم می کند دیگران در بین تارهایش مشغول گیر افتادن هستند ،اما غافل از اینکه
خودش در بین تارهایش اسیر شده است.
مهمترین ویژگی «پیتر پارکر» چه بوده است که نویسنده آن را به عنوان یک مثال برای توصیف
-25
رفتارهای بسیاری از افراد در شبکه های اجتماعی انتخاب کرده است؟ (منظور از زندگی اول پیتر ،زندگی در
حالت عادی است و منظور از زندگی دوم ،اشاره به زندگی اسپایدرمنی است)

 -26در پاراگراف دوم ،نگاه بدبینانه و نگاه خوش بینانه نویسنده به پیترهای شهر جدید چه تفاوتی دارد؟
.1
.2
.3
.4

تفاوت در انگیزه شان از کمک به دیگران در شبکه های اجتماعی
تفاوت در نحوه عملکردشان در شبکه های اجتماعی
تفاوت در میزان فعالیتشان در شبکه های اجتماعی
تفاوت در قانون مداری شان در شبکه های اجتماعی

-27
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.1
.2
.3
.4

مسموم شدن با گاز عنکبوت
روحیه فداکاری پیتر در زندگی دوم
بی نام و نشانی در زندگی اول ،علی رغم قهرمان بودن در زندگی دوم
تغییر خط قرمزها توسط پیتر در زندگی دوم

از جملهی مشخص شده در پاراگراف سوم میفهمیم که پیترهای فضای مجازی بر خالف آنچه فکر

12

میکنند جزء کدام دسته از کاربران هستند؟
 .1تولیدکننده خالق

 .2مخاطب هوشمند

 .3مخاطب فعال

 .4مخاطب منفعل

***سطوح آموزش سواد رسانه ای***

 -با توجه به سطوح آموزش سواد رسانه ای ،سؤاالت  28تا  30را پاسخ دهید.

13

علمای سواد رسانه ای سطوح یادگیری سواد رسانه ای را  4پله عنوان کرده اند .به نحوی که یک فرد باسواد رسانه ای
به تدریج از پله اول به پله چهارم ارتقا می یابد و به هر پله ای می رسد مهارتهای سطح قبل را هم با خود به همراه دارد.
این  4سطح عبارت است از:
سطح اول -رژیم مصرف :مخاطب تا پیش از سطح «رژیم مصرف»« ،مخاطبی منفعل» است که حتی شیوه استفاده از رسانه ها ،قوانین و
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سخت افزارشان را هم نمی داند چه برسد به توان مواجهه فعاالنه با پیامهای رسانه ای.
سطح دوم -تحلیل پیامهای رسانه ای :مخاطب پس از مواجهه با آموزشهای «سطح تحلیل پیامهای رسانه ای» ،تبدیل به «مخاطبی
فعال» می شود که می تواند در شرایطی برابر ،پیامهای رسانه ای را فعاالنه مصرف کند.
سطح سوم -تفکر نقادانه :در قدم بعدی مخاطب به سطح «تفکر نقادانه» می رسد و در واقع به «مصرف کننده ای هوشمند» تبدیل می
شود که توان گزینشگری و مواجهه با پیامهای رسانه ای را دارد.
سطح چهارم -تولید :در گام آخر مخاطب از مصرف کننده به «تولیدکننده ای» تبدیل می شود که با اتکا به این مهارت رسانه ای می تواند
«خالقانه» خودش کنشگر شود و بر جامعه مخاطبین بگذارد.
اگر شما بتوانید پس از تماشای یک فیلم ،آن را توصیف و تفسیر کنید و نتایجی که به دست می آورید
-28
را در قالب یک نقد بر آن فیلم بنویسید در کدامیک از سطوح آموزش سواد رسانه ای قرار دارید؟
 .1رژیم مصرف

 .2تحلیل
رسانهای

پیامهای

 .3تفکر نقادانه
 .4تولید

 -29به نظر شما کدامیک از سؤاالت این المپیاد به سطح اول آموزش سواد رسانه ای مربوط است؟
7 .1

18 .2

17 .3

1 .4

 -30وقتی داشتیم سؤاالت این المپیاد را طراحی میکردیم برای خودمان قانونی گذاشته بودیم ،آن هم اینکه «تمام
تالشمان را کردیم تا سؤاالت این المپیاد تا جای ممکن بر محفوظات و دانستههای دانشآموزان تکیه نداشته
باشند و تمام تمرکزمان بر به کار گرفته شدنِ توان تحلیل و تفکر دانش آموزان باشد .چرا که اساسا یک فرد با
سواد رسانهای کسی است که توان تحلیل و تفکر بیشتری داشته باشد ،نه اینکه مثل خیلی درسهای دیگر
حافظه قویتری داشته باشد ».اما در بعضی از سؤاالت به دالیلی مجبور شدیم قدری این قانونمان را زیر پا
بگذاریم! در همین راستا یک بار دیگر چهار سؤالی که در گزینههای زیر به آنها اشاره شده است را بخوانید و
بگویید در کدام سؤال این قانون را زیرپا گذاشتهایم؟
12 .1

19 .2

8 .3

16 .4

کلید سؤاالت مرحله اول سال 96
2 -1
3 -2
4 -3
1 -4
4 -5
1 -6
3 -7
4 -8
1 -9
3 -10
2 -11
3 -12
4 -13
2 -14
2 -15
3 -16
4 -17
2 -19
3 -20
2 -21
3 -22
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2 -18

1 -23
1 -24
3 -25
1 -26
4 -27
4 -28
 -29حذف
1 -30
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پاسخنامه تشریحی سؤاالت مرحله اول سال 96
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 -1گزینه دو ،تصاویر معصوم نیستند یا به تعبیر دیگر تصاویر بی طرف نیستند .همانطور که در درس  4کتاب تفکر و سواد رسانه ای مشخص
شده است .تصاویر بی طرف نیستند و بواسطه بازنمایی با ارائهی پیام هایی دستکاری شده و یا انتخاب بخشی از واقعیت بر دیدگاه و قضاوت
مخاطبانشان تاثیر میگذارند.
 -2گزینه سه ،بر اساس توضیحات درس  2کتاب تفکر و سواد رسانهای فرامتن شامل شرایطِ محیطی ،فرهنگی و عوامل بیرونی حاکم بر درک
و اثر گذاری یک پیام می شود .بنابر این تجربه های شخصی محمدجواد و علیرضا از مواجه شدن با سگ ها متفاوت بوده و به همین دلیل
درک متفاوتی از خبر مذکور داشتند .به عبارت دیگر شرایط محیطی متفاوت منجر به درک متفاوت از فهم یک پیام مشابه شده است .پس
در اینجا فرامتن در فهم پیام موثر واقع شده.
 -3گزینه چهار ،همانطور که می دانید بنابر قواعد حاکم بر محیط نرم افزار تلگرام هیچ محدودیتی برای دسترسی به عکس های پروفایل یک
شخص وجود ندارد و مخاطبین هم از این موضوع خبر دا رند .بنابر این با توجه به این که نفیسه به عنوان کاربر تلگرام عکسهای شخصی
خودش را در محیطی عمومی بارگذاری کرده است پس باید اذعان کرد که هیچ حقی از مخاطب زیر پا گذاشته نشده است .اما در انشار قانونی
یک آلبوم موسیقی همواره با توجه به قانون ،تمامی حقوق برای تولید کننده محفوظ است بنابراین در اینجا حق تکثیر این آلبوم موسیقی زیر
پا گذاشته شده است.
 -4گزینه یک ،در مقدمه کتاب تفکر و سواد رسانهای آمده است که یکی از اهداف آموزش سواد رسانه ای تجزیه و تحلیل نقادانه در بهرهمندی
و تولید پیام رسانه است .بنابراین گزاره و همچنین آن چه از کتاب تفکر و سواد رسانهای آموختیم سواد رسانهای نگاه بدبینانه خوشبینانه یا
بیطرفانه به رسانه ها نیست بلکه نگاهی است انتقادی برای کشف حقیقت.
 -5گزینه چهار ،با توجه به جمالت نیما فالح گزینه ی اول حذف می شود و با اجبار و توهینی که از طرف مدیری به فالح تحمیل شد،
میتوان گفت تنها رذیلهی اخالقی که در این قسمت اتفاق نیافتاده ،غیبت است.
 -6گزینه یک ،بر اساس درس  5کتاب تفکر و سواد رسانهای اگر رسانهها در بازنمایی یک واقعیت به شکل خاص اصرار بورزند و در طول
زمان و به اشکال مختلف آن را تکرار نمایند میتوانند آن بازنمایی را به کلیشه تبدیل نمایند .در واقع امروزه با توجه به فیلمها ،سریالها و
تمام پیام های رسانهای تولید شده توانستند از داعش کلیشهسازی کنند و همهی ما ناخودآکاه وقتی از سر بریدن حرفی به میان می آید یاد
داعش می افتیم.
 -7گزینه سه ،در عکس اول نوعی پیوند میان برتری کاندیدای مورد نظر با آفتاب و دماوند برقرار شده است که در فرهنگ ما به ترتیب یادآور
روشنایی و عظمتند پس با توجه به تعریف تداعی معانی در اینجا به وضوح استفاده از این فن استفاده شده است .در عکس دوم هم حضور
مردم معمولی در کنار کاندیدای مورد نظر گواهی بر شعار دولت مردمی است و استفاد از فن گواهی مردم را نشان می دهد .در عکس سوم
هم کلید به وضوح استفاده از فن نماد را نشان میدهد.
 -8گزینه چهار ،دانش آموزان برای رد ادعای عدم حانبداری رسانهها در گزینههای یک دو و سه به نحوی تالش میکنند تا مفاهیم بازنمایی
و دروازبانی خبر را توضیح دهند اما در گزینهی چهارم تنها به توضیح این نکته میپردازد که متن پیامهای رسانهای لزوما نوشتاری نیست.
 -9گزینه یک ،این عکس به وضوح نشان میدهد که چطور افراد مختلف از یک پیام ثابت درک متفاوتی دارند .پس با وجود پیام ثابت ،رسانه،
پیام و فرستنده در اینجا اهمیتی ندارند و درک متفاوت مخاطب مورد نظر است.
 -10گزینه سه ،عبارت «تا چو سی کودک تواتر این خبر» نشان دهندهی گواهی دادن افراد عادی بر بیماری اوستاست که مرتبا توسط افراد
مختلف تکرار شده است .همچنین عبارت «این اثر یا از هوا یا از تبیست» نمایانگر ترساندن اوستا از بروز بیمارییست.
 -11گزینه دو ،با توجه به درس چهارم کتاب تفکر و سواد رسانهای میدانیم تصاویر بیطرف نیستند و بوسیله بازنمایی با ارائهی بخشی از
واقعیت و یا دستکاری پیام بر دیدگاه و نظر مخاطبشان تاثیر میگذارند .در اینجا نیز علی با ارائهی بخشی از واقعیت این مسئله را به نشان
میدهد.

 -12گزینه سه ،در تعامل با موتورهای جستجو با تایپ بخشی از متن دلخواه ،موتور به صورت پیشفرض پیشنهاداتی برای تکمیل عبارت شما
عرضه میکند که به ادعای خود آنها این عبارات بیشترین جستجوهای دیگر کاربران میباشد و شاید شما نیز به همین منظور به این موتور
جستجو مراجعه کرده باشید.
 -13گزینه چهار ،همانطور که میدانید در گذشته وقتی تنها منبع شناختی انسانها کتاب بود مخاطب برای دریافت پیامهای مختلف تمرکز
بیشتری داشت هرچند سرعت انتقال پیام به شدت پایین بود اما حاال با باالرفتن سرعت پیامها و همچنین کاهش تمرکز مخاطب میتوان
گفت ارزش پیامها هم کاهش یافته است.
 -14گزینه دو ،همانطور که در عکس مشاهده میکنید کتاب خواندن به چنان عمل نادری تبدیل شده است که همه این اتفاق را ثبت کنند پس
این عکس ربطی به سلفی ،جذابیت مطالعه دیجیتال یا بیهوده بودن مطالعه کتاب ندارد.
 -15گزینه دو ،حق پاسخگویی :رسانه مطلب درستی را بیان کرده است اما مخاطب در آن مورد توضیحات و استداللهایی دارد که سوءتفاهمها
را برطرف میکند .حق تصحیح :رسانه مطلب نادرستی را بیان کرده است .مخاطب حق دارد تصحیح آن مطلب کذب را مطالبه کند .همانطور
که از تعاریف این دو نوع از حقوق مخاطب برداشت میشود هر دو حقی عمومی هستند و به سنین خاصی تعلق ندارند فلذا با رده بندی سنی
نمیتوان آنها را مورد صیانت قرار داد.
 -16گزینه سه ،مشخصا واژه های حمله ،افراطیون و بی رحمانه همگی داللت بر حمایت این رسانه از عامالن کشتار صبرا و شتیال و همچنین
مخالفت با قاتالن عامالن این کشتار دارد.
 -17گزینه چهار ،مشخصا گزینه های دو و سه تیترهایی است در حمایت کامل از کاندیدای پیروز و تیتر سه مخالفت مطلق با پیروزی این
کاندیداست پس بهترین گزینه تیتر شما چهار است که در عین عدم رضایت از نتیجه انتخابات پیگیر مطالبات جدید می شود.
 -18گزینه دو ،آقا اسماعیل با استفاده از عباراتی مثل مورد تایید سازمان اتمی و شخص دکتر البرادعی در واقع عم از گواهی نخبگان استفاده
کرده و هم از طنز و محمد آقا هم گذاشتن عنوان به شرط چاقو در واقع ادعای خود را در معرض آزمایش قرار دادهاز فن ادعای آشکار استفاده
کرده نهایتا تنها گزینه دوم یعنی ترس باقی می ماند.

 -22گزینه سه ،قطعا مربوطترین گزینه به کلیشههای مذکور ،به ترتیب کلمات شب یلدا ،پالسکو ،اصغر فرهادی و ساختار اداری است و تنها
گزینهای که شامل هیچ یکی از جوابهای درست نیست گزینهی سوم است .کرسی ربطی به میوه فروشی ندارد ،آتش نشان سلفی و همدری
هیچکدام ربطی به برج میالد ندارند ،ریش پروفسوری و اسکار ربطی به گورخواب ها ندارند و خمیازه بوروکراسی و اضافهکار هم ربطی به
انتخابات ندارند.
 -23گزینه یک ،کلیشه ها قرار است به نحوی عمل کنند که با ذکر آن ها بالفاصله یاد یک شخص مفهوم یا گروه بیافتیم اما استفاده از کلمات
مسجد ،زیارت و شاعر که کلماتی بسیار کلی هستند به هیچ وجه نمیتوانند بعنوان کلیشههایی برای شیخ بهایی استفاده شوند و بر هر کسی
یا چیزی که کمی با این عناوین مربوط باشد قابل تطبیق است.
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 -19گزینه دو ،مشخصا گزینه های اول و سوم با حق حفظ احترام به حریم خصوص در منافات هستند چون اطالعات خصوصی و محرمانه افراد
را در فضای عمومی منتشر می کنند .گزینهی چهارم هم در تضاد با حق دسترسی به اطالعات است چرا که حق انتخاب بر اساس سلیقه را
از مخاطب سلب کرده است .نهایتا گزینهی دو با توجه به ذکر غیر اخالقی بودن این سایتها و نتیجتا عدم سالمت این دسته از منابع شامل
حق دسترسی به اطالعات نخواهد شد.
 -20گزینه سه ،بر اساس هرم درس سیزدهم کتاب تفکر و سواد رسانهای مخاطبین در مواجهه با بازیهای رایانهای بیشترین تاثیرپذیری و
کمترین تمرکز برای تحلیل پیام را دارا هستند و پس از این قالب به ترتیب شبکههای اجتماعی ،اینترنت ،سینما ،تلویزیون ،رادیو ،عکس،
روزنامه و کتاب قرار دارد .بر این اساس بسته سینما تلویزیون و بازی بیشترین تاثیر را بر روی مخاطب دارد.
 -21گزینه دو« ،بوسیله تبلیغات»« ،تلویزیون را روشن می کنید و بعد از دو ساعت ...احتیاج خرید تازه بوجود آمده» «مجله زن روز میخرید...
در فکر تهیه لباسها و مدلهای آن میافتید» همهی این عبارات داللت بر تاثیر رسانهها بر سبک زندگی ما دارند.
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 -24گزینه یک ،تمام گزینهها شامل بازنمایی منفیاند اما کاالهای ژاپنی طی دهههای اخیر بعنوان لوازم صوتی تصویر قدرتمند در ایران شناخته
میشوند پس تنها این بازنمایی را می توان مثبت دانست.
 -25گزینه سه ،در متن آمده است که «هیچکس حتی باورش هم نمیشد که از گاز یک عنکبوت ،ناگهان پیتر پارکر دست و پاچلفتی و بی نام
و نشان یک اسپایدرمن بسازد که قهرمان همه نیویورکی ها بشود .و همچنین در پاراگراف دوم آمده است که «پیترهای شهر جدیددر روز
زمین زندگی اولی داشته اند که غالبا نتوانسته اند جایگاه مطلوب واقعیشان را به دست آورند و سودای اسپایدرمن شدن آن ها را به زندگی
دوم در زیرزمین شبکههای اجتماعی کشانده است.
 -26گزینه یک ،در حالی که در نویسنده در حالت بدبینانه معتقد است نیت این افراد تنها اثبات خودشان است در حالت خوشبینانه معتقد است
که به علت عدم فراهم نبودن شرایط به زیرزمین آمدهاند تا شاید گیرافتادهای را از دست غولی نجات دهند.
 -27گزینه چهار ،از آنجا که نویسنده معتقد است این افراد گرفتار تارهای خودشان هستند نمیتوان آنها مخطب یا تولیدکننده فعال یا هوشمند
دانست پس قطعا مخاطبان منفعل این دنیای جدیدند!
 -28گزینه چهار ،کسی که توانایی دارد تا پس از تماشای یک فیلم آن را تفسیر و توصیف کند و خوانش خود از فیلم را در قالب یک نقد منتشر
کند در واقع با اتکا به مهارت رسانهای به صورت خالقانه به کنشگری تبدیل می شود که بر جامعه اثر می گذارد ،فلذا باید بپذیریم که او وارد
سطح چهارم سواد رسانهای شده است.
 -29حذف.
 -30گزینه یک ،برای پاسخ به این سؤال تنها کافی بود از محفوضات خود در تعامل با موتورهای جستجو استفاده نمایید.

مرحله اول سال 97
 -1د ر میانه ی تصویر زیر برشی از یک صفحه اینستاگرام آورده شده است .این تصویر بیانگر کدامیک از مفاهیم
سواد رسانه ای است؟
.1
.2
.3
.4

فنون اقناع
بازنمایی
کلیشه سازی
رژیم مصرف رسانهای

 -2در ادامه  4پوستر تبلیغاتی برای شما آورده شده است .تبلیغ  1مربوط به یک برند چسب است ،تبلیغ  2به یک
برند رنگ اختصاص دارد ،تبلیغ  3مربوط به یک جاروبرقی است و تبلیغ  4مربوط به یک تیغ می باشد .در
کدامیک از این تبلیغات از فن اقناعِ اغراق استفاده نشده است؟
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 -3به تازگی فیلمی کمدی تحت عنوان «دست و جیغ و هورا» سر زبانها افتاده و در آخرین روزهای اکران این
فیلم ،صدرا و مبین ،در مدرسه درباره آن گفتوگو میکنند:
صدرا می گوید« :این فیلم پرفروش ترین فیلم در تاریخ سینمای ایران بوده است و کانالها و سایتهای مختلف
درباره آن نوشته اند که رکورد فروش را شکسته است .پس حتما فیلم خوبی است و باید برویم ببینیم».
مبین با شنیدن این صحبت کمی فکر میکند و میگوید« :اوالً پرفروش بودن لزوما دلیل بر بهتر بودن فیلم از
لحاظ محتوا و ساخت نیست .ثانیاً این آمار با احتساب تورم و گران شدن بلیطها در طی زمان ،افزایش جمعیت،
تعداد سالن های سینمایی در اختیار فیلم و  ...بوده است .ضمنا برای اینکه بگویی این فیلم بهترین فیلم است
آیا دقت کرده ای که بسیاری دیگر از فیلمها از فرصت اکران نوروز برخوردار نبوده اند و در زمانهای مرده تری

-

اکران شده اند؟
صدرا کمی سرش را میخاراند و با تعجب به مبین نگاه میکند...
کدام یک از مفاهیم سواد رسانه ای به میزان کمتری در گفتگوی باال مشهود است؟

 .1توجه به فرامتن در تحلیل پیامهای ارتباطی
 .2بازنمایی واقعیت

 .3مخاطب فعال و منفعل
 .4بازیگردانان بزرگ

« -4یکی از نظریات در سواد رسانهای ،نظریهی «برجسته سازی» است .در این نظریه ،بیان میشود که رسانهها با
بزرگ کردن و اولویت دادن به برخی از موضوعات بر اولویتهای مردم تأثیر می گذارند .این نظریه میگوید
رسانهها در انتقال پیامها ،نوعی اولویت یا برجستهسازی به وجود میآورند .به عبارت دیگر رسانه ها اگرچه
نمی توانند تعیین کنند که مخاطبان چطور بیندیشند؛ اما می توانند تعیین کنند که درباره چه بیاندیشند».
-

بر اساس تعریف فوق ،نظریهی «برجسته سازی» مورد استفاده کدامیک از اقشارِ زیر نیست؟

 .1دروازه بانان خبر
 .2مهندسان پیام

 .3بازیگردانان بزرگ
 .4مخاطبان خاص

 -5تصویر زیر فردی را نشان می دهد که جلوی تلویزیون نشسته و کارتون پینوکیو را تماشا می کند .از این تصویر
کدامیک از مفاهیم زیر برداشت نمی شود؟
.1
.2
.3
.4

رسانه ها به گونه ای مخاطبین را در خود فرو می برند
که دیگر متوجه گذر زمان نمی شوند.
یک پیام تلویزیونیِ موثر می تواند مخاطب را شبیه خود
کند.
تا پیش از تلویزیون هیچ پدیده ای تا بدین اندازه مخاطب
را دچار خود هیپنوتیزمی نکرده بود.
یکی از آسیبهای برنامه های کودک تبلیغ کاالهای
مصرفی در میان برنامه هاست.

 -6بحث بین سارا و نفیسه در کالس سواد رسانه ای باال می گیرد .سارا می گوید« :وقتی در ماهواره و از طریق
شبکه های خارجی اخبار رو می شنوم ،تازه می فهمم اصل خبر چیه!»  ،نفیسه هم بالفاصله جوابش را می دهد:
«البته به نظر من اونا هم واقعیت ها رو به نفع خودشون بازنمایی می کنند ».و بحث این دو نفر ادامه می یابد...
 با توجه به مباحث مطرح شده در کالس سواد رسانه ای ،به نظر شما کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟یک گزینه را انتخاب کنید.
.1
.2
.3
.4

رسانه بی طرف وجود ندارد ،یعنی هر رسانه برای تولیدات خود دست به انتخاب می زند و واقعیت ها را آن طور که می
خواهد بازنمایی می کند.
رسانه بی طرف وجود دارد ،اکثر رسانه ها در کشورهای دیگر بی طرف هستند و همه موضوعات را پوشش می دهند.
رسانه ها در شرایط اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی خاص از اشخاص یا پدیده خاصی جانبداری می کنند در حالی که در
شرایط متفاوت ،موضع متضادی را اتخاذ می کنند.
رسانه های رسمی در هر کشوری مواضع جانبدارانه نسبت به منافع ملی و مصالح آن کشور دارند.

 -7در تصویر زیر هر کس نیمی از صورتش را به کمک موبایلی که در دست دارد از نو ساخته است .این تصویر به
کدامیک از مفاهیم سواد رسانه ای اشاره دارد؟
.1
.2
.3
.4

کلیشه سازی
پیام همبرگری
بازنمایی
مخاطب شناسی

-

گسترش دادن قانون به هر خبری که مخالف دولت است موجب نگرانی درباره آینده آزادی رسانهها شده است.
با توجه به این مطلب ،به ترتیب دولت ظاهراً به دنبال احقاق چه حقی از مخاطب در برابر رسانهها و هم چنین
اصحاب رسانه به دنبال چه حقی برای مخاطبان خود هستند؟

.1
.2
.3
.4

منع هرزه نگاری ،حق حفظ حرمت اشخاص و منع افترا و توهین
منع هرزه نگاری ،رعایت انصاف و بی طرفی در رسانهها
حق بهره مندی از اطالعات صحیح و دقیق ،حق حفظ حرمت اشخاص و منع افترا و توهین
حق بهره مندی از اطالعات صحیح و دقیق ،رعایت انصاف و بی طرفی در رسانهها
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 -8نخستوزیر مالزی الیحهای را به پارلمان دادهاست که به موجب آن برای نشر اخبار دروغ مجازات هایی از 130
هزار دالر نقدی تا  10سال زندان پیشبینی شده است .این اقدام دولت ،نگرانی عمیق رسانههای این کشور
آسیایی را به دنبال داشته است خاصه آنکه الیحه ،درست در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی مالزی ارائه
شده است.
نخستوزیر مالزی چند هفته مانده به انتخابات ،با یکی از بزرگترین رسواییهای مالی دست به گریبان است
و دولت او به خاطر فساد گستردهی شرکت بزرگ رسانهای دولتی در معرض انتقادهای شدیدی قرار دارد.
فعاالن حقوق بشر با انتقاد از قدرت بی چون و چرای دولت در صورت تصویب این قانون ،از نخست وزیر
خواستهاند که الیحه هر چه زودتر پس گرفته شود .آنها میگویند ابهام در اصطالح "اخبار دروغ" و امکان

20
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 -9یکی از نظریه پردازان علم ارتباطات معتقد است « :همه ما میدانیم زندگی آدمها به شادی و طراوتِ صفحههای
اینستاگرامشان نیست .با اینحال ،مگر میشود جلوی آرزوها را گرفت؟ مگر بهتر نیست که بهجای صبح تا
شب کار کردن ،دور دنیا سفر کنیم و خوش بگذارنیم؟ شاید مسئله همین است .اینکه لذتها را کجا باید پیدا
کرد؟ در همراهی با چه کسانی؟ در تقلید از کدام نوع سبکزندگی؟ شاید این لذتهایی که دنبالشان میگردیم،
در همین تجربههای معمولی پنهان شده باشند.
در این میان میکرو سلبریتی ها یا حتی سلبریتی ها (ستاره های مشهور) با گریم ،نورپردازی و استفاده از نرم
افزارهای خاص سعی می کنند تصاویر خود را دستکاری کنند .بسیاری از مخاطبان و دنبال کننده ها نیز تحت
تاثیر قرار گرفته و تالش می کنند به گونه ای خود را در صفحات اینستاگرام ،پروفایل تلگرام و ....بازنمایی کنند
که واقعیت خودشان نیست .مثال یکی از پرطرفدارترین عکس های سلفی که مردم در فضای مجازی از خودشان
منتشر می کنند مربوط است به ژست ها ،عکس از چهره کامل یا نیمرخ و یا حتی فقط چشم هایشان.
کار تا جایی پیش رفته که اخیراً انجمن روانپزشکی امریکا ،افراط در تمایل به عکس سلفی گرفتن را به عنوان
اختالل روانی تایید کرده است که از آن با اصطالح «سلفیتیس» ( )selfitisنام می برد .پدیده ای که میتواند
اختالل «خودشیفتگیِ دیجیتال» را به همراه داشته باشد.
 کدام یک از مفاهیم سواد رسانهایِ زیر ،توصیف دقیقتری برای این رفتارهای افراد در فضای مجازی است؟ .1بازنمایی
 .2کلیشه بدن

 .3اخالق رسانه ای
 .4اعتیاد رسانه ای

 -10در بین آیات و روایات زیر کدامیک بیان گر لزوم توجه به زیرمتن برای شناخت انسان نیست؟
 .1انسان در پشت زبانش نهفته است.
 .2تو [ای پیامبر] آنها [منافقین] را از طرز سخن گفتنشان میشناسی.
 .3انسان چیزی را [در دل] مخفی نمیکند مگر آنکه در حاالت چهره و لغزشهای زبانش مشخص میشود.
ب دیده است چرا که هر چه دیده بیند بر دل نقش می بندد.
 .4دل ،کتا ِ
 -11مریم و فاطمه در حال مرور اخبار در یک سایت با پیام زیر مواجه می شوند:
« در پی اجرای نمایشی در برنامه فیتیله ای ها ،مردم یکی از شهرهای ایران اعتراض خود را در قالب برپایی
تجمعات در میدان های اصلی شهر نشان دادند».
مریم اصالتا آذری زبان است و به نظرش مردم کار درستی انجام داده اند و اگر مردم هم اکنون صدای اعتراض
خود رابه گوش مسئولین صداوسیما نرسانند ممکن است در آینده اهانت های بیشتری در برنامه های تلویزیون
صورت بگیرد.
اما فا طمه معتقد است با توجه به اعالم سازندگان برنامه آن ها هیچ نیت بدی نداشته اند و مردم باید آستانه
تحمل خود را باال ببرند.
 فارغ از درست یا غلط بودن نظر مریم و فاطمه ،با توجه به کدام یک از مفاهیم سواد رسانهای میتوانیم مواجههمتفاوت این دو فرد را در مقابل خبر منتشر شده ،توضیح دهیم؟
 .1توجه به فرامتن در فهم پیام
 .2توجه به زیر متن در فهم پیام

 .3اهمیت کانال ارتباطی در انتقال پیام
 .4ساختگی بودن پیام

 -12چندی پیش ،تعدادی از شاعران و ترانهسرایان بیانیهای با موضوع «تضییع حقوق مؤلفین و حواشی ایجاد شده
توسط حمید هیراد» را منتشر کردند .اهالی قلم ،به استفاده بدون اجازه از شع ِر شاعرانِ جوان توسط حمید
هیراد ،اعتراض کردند و درست بعد از گذشت چند ساعت ،حدود  2500شاعر ،ترانهسرا و هنرمند نیز در حمایت
از این بیانیه دست به انتشار آن زدند و از بیانیه حمایت کردند .سرانجام این خواننده محبوب پاپ ،در بیانهای
به تمام سؤاالت و مسائل مطرح شده پاسخ داده و به نوعی عذرخواهی کرد.
 عدم رعایت کدام یک از گزارههای اخالقی زیر ،باعث بروز مشکالت و بیاخالقیهای ادبی و رسانهای در اینماجرا شد؟
.1
.2
.3
.4

رعایت مصالح قشر خاصی از جامعه (شاعران و مؤلفین)
توجه به آثار و پیامدهای انتقال پیام
خودداری از تحریف پیام (با هدف تغییر محتوا و ماهیت آن)
توجه به ذکر منبع فرستندهی پیام (ذکر نام تولید کننده محتوا)

 -13با توجه به اینکه قرآن کریم ،خود را کتاب حقّی معرفی کرده است که باطل در آن راه ندارد؛ کدام دسته از
فنون اقناع در قرآن استفاده نشده است؟
 .1تملق ،بزرگنمایی
 .2ترس ،نمادسازی

 .3تکرار ،تداعی معانی
 .4پرسش های معلوم الجواب ،مقایسه

 -14به تازگی خبری مبنی بر رسوایی بزرگ در شرکت فیسبوک منتشر شده است .این رسوایی پس از آن روی داد
که مشخص شد شرکتی به نام » «Global Science Researchبا دسترسی به پروفایل  87میلیون کاربر
فیسبوک ،اطالعات شخصی کاربران را در قالب داده و بدون جلب رضایت آنها ،در اختیار شرکت «کمبریج

 .1محتوای مجرمانه مرتبط به انتخابات
 .2محتوای مجرمانه مربوط به حریم خصوصی

 .3محتوای علیه مقدسات
 .4محتوای تحریک کننده به ارتکاب جرائم

 -15احتماال مشابه تصویر زیر را در خانواده خودتان دیده باشید! کدام جمله
درباره این تصویر صحیح نمی باشد؟
.1
.2
.3
.4

من در میان جمع و دلم جای دیگر است!
قدیمترها خانواده ما تشکیل می شد از یک چهار نفر ،اما امروز تبدیل شده ایم به
چهارتا یک نفر!
رسانه ها بچه ها را از بازیهای فیزیکی محروم کرده اند.
رسانه ها به اعضای جدید خانواده ها تبدیل شده اند و روابط خانوادگی را بازنویسی
کرده اند.

 -16در یکی از برنامه های پر مخاطب تلویزیون که به صورت گفت و گو محور و در ساعات پر بیننده از یکی از شبکه
های سیما پخش می شود ،یک کودک کم توان به همراه پرستار خود ،به عنوان مهمان این برنامه ،دعوت شده
بودند در این برنامه از بی مهری خانواده این کودک نسبت به او و عدم سرپرستی پدر ،صحبت به میان آمد .اما
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آنالیتیکا» قرار داده است .شرکت خصوصی کمبریج آنالیتیکا نیز که در زمینه پردازش دادهها برای انتخابات
فعال است ،از این دادهها با هدف تبلیغ برای کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا استفاده کرده است.
 -با توجه به خبری که خواندید کدام یک از بیاخالقیهای رسانهای در فیسبوک رخ داده است؟

22
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بعد از پخش برنامه ،پدر این کودک در تماس با این برنامه و مصاحبه با مطبوعات مطالب منتشر شده از سوی
پرستار و مجری برنامه را تکذیب کرد و با ارائه شواهد و مدارک به دنبال اثبات صحبت هایش بود و در نهایت
هم حقانیت خود را اثبات کرد.
به نظر شما این مورد ،کدام مصداق حقوق مخاطب را شامل نمی شود؟

 .1حق شکایت از رسانه خطاکار و دادخواهی
 .2حق تصحیح

 .3حق پاسخ گویی
 .4حق حفظ حرمت اشخاص و منع افترا و توهین

 -17در تصویر زیر کدام یک از فنون اقناع برای بیان تقابل رسانه های نوین و رسانه های سنتی مشهودتر است؟
.1
.2
.3
.4

گواهی دادن
شدت
طنز
مقایسه

 -18تصویر روبرو (که منبع تولید آن نامشخص است) آگهی
استخدامِ نمادینِ شرکت گوگل است که در آن نوشته است:
«برای استخدام نیازی به ارائه توضیحات نیست ،ما هم اکنون
ع به کار برده
تمام اطالعات شما را داریم!» .مهمترین فن اقنا ِ
شده در این تبلیغ و همچنین مهمترین کلیدواژهای که از این
تبلیغ به ذهن می رسد کدام است؟
.1
.2
.3
.4

طنز ،حریم خصوصی
شدت ،کارآفرینی رسانه ای
نمادسازی ،کارآفرینی رسانه ای
مقایسه ،حریم خصوصی

 -19جمله ی معروفی است که می گوید« :صحنه هایی وجود دارد که در فضای داستانی فیلم ،باورپذیر و دلنشین
شده و برای مخاطب تشنگی می آفریند و رفع عطش او را به خارج از فیلم و غالبا به تنهایی او وا می گذارد
درحالی که مخاطب اصال متوجه هم نشده است!»
 این متن به کدام یک از سطوح فهم متون رسانه ای اشاره دارد؟ .1تاثیر ناخودآگاه زیرمتن بر فهم مخاطب
 .2تاثیر خودآگاه زیرمتن بر فهم مخاطب

 .3تاثیر ناخودآگاه فرامتن بر فهم مخاطب
 .4تاثیر خودآگاه فرامتن بر فهم مخاطب

 -20مخاطبان رسانه های مختلف به دو دسته مخاطبان فعال و منفعل تقسیم می شوند ،از میان گزینه های زیر در
رابطه با مخاطبان شبکه های اجتماعی ،کدام گزینه درست است؟
.1
.2
.3
.4

نظریات اولیه در حوزه ارتباطات ،مخاطبان رسانه ها را مخاطبان فعال در نظر می گرفتند.
مخاطبان در مقابل رسانه ها همواره فعاالنه و هدفمند عمل می کنند.
دنبال کننده های سلبریتی ها و میکرو سلبریتی ها در فضای مجازی بیشتر در دسته مخاطبان منفعل قرار می گیرند.
کسی که زیاد در رسانه های اجتماعی فعالیت می کند حتما یک مخاطب فعال است.

 -21در ایام انتخاباتِ سال گذشته ،تنورِ استفاده از «فنون اقناع» بسیار داغ بود .در هر یک از تصاویر زیر ،به یکی
از شعارهایِ محوری دو نامزدِ اصلی انتخابات اشاره شده است.
 -به نظر شما ،کدام «فن اقناع» در هیچیک از این دو تبلیغ مشهود نمیباشد؟

 .1تداعی معانی

 .2استفاده از نماد

 .3بزرگنمایی

 .4مقایسه

 -22در کتاب  150هشتگ نهضت سواد رسانه ای قاعده ای بیان شده است به نامِ « ،4sقاعده طالیی برای تولید
موثر» .در ادامه کدامیک از اصول  4گانه تولید محتوای موثر برای مخاطبان جدید رسانه ها به اشتباه توضیح
داده شده است؟

-23
.1
.2
.3
.4

کدام یک از جمالت زیر بیانگر فن «ارابه» در اقناع هستند؟

سالی که نکوست از بهارش پیدا است.
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو
هر که بامش بیش برفش بیشتر
همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشده اند

-24در تصویر زیر به ترتیب از راست به چپ «تولیدکننده پیام»« ،مخاطب اصلی»« ،پیام اصلیِ» این تصویر و «قالب
ارائه آن» کدامیک از موارد زیر می باشد؟
.1
.2
.3
.4

یک کارخانه چوب بری /صاحبان کارگاههای مبل سازی /لزوم استفاده از چوب
مرغوب در صنایع مبل سازی /عکس
یک کارگاه مبل سازی /عامه مردم /لزوم تولید هوای پاک از طریق درختکاری/
نقاشی
سازمان حفاظت از محیط زیست /کودکان /تالش و همکاری در حفاظت از
محیط زیست /نقاشی
سازمان حفاظت از پارک ها /عامه مردم /هوا را آلوده نکنید /کاریکاتور
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.2
.3
.4

 :Shortکوتاه بگویید! اگر پیام شما طوالنی شود ،حوصله مخاطب سر می رود و ارتباط قطع می شود.
 :Sweetتلخ نگویید! مخاطب پیامهای تلخ را نمی خواند و صرفا به دنبال اخبار شیرین است.
 :Simpleساده بگویید! مخاطبان امروز حوصله مواجهه با پیامهای پیچیده و تودرتو را ندارند.
 :Soonسریع بروید سر اصل مطلب! تا مخاطب پیام شما را کنار نگذاشته در اسرع وقت بروید سر اصل مطلب.

24
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«مارشال مک لوهان» به عنوان کسی که برای اولین بار عبارت «سواد» را پیش از رسانه به کار برد،
-25
نظریه ای دارد به نام «رسانه های گرم و سرد» (به قول خودش  .)Hot and Cool Mediaبه طور خالصه مک
لوهان در این نظریه مفهومی را مطرح می کند به نام «حرارت رسانه» .به این معنا که رسانه هایی که مخاطب
را در شکل گیری پیام بیشتر مشارکت می دهند حرارت کمتری دارند و «رسانه های سرد» نامیده می شوند و
رسانه هایی که در آنها بخش غالب پیام توسط فرستنده تولید می شود و مخاطب در شکل گیری پیام مشارکت
داده نمی شود ،رسانه های پرحرارت تری هستند و «رسانه های گرم» نامیده می شوند .با این اوصاف کدام
دسته از رسانه های زیر به طور معمول مجموعا حرارت بیشتری دارند؟
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 .1کتاب ،روزنامه ،رادیو
 .2تلویزیون ،عکس ،شبکه های اجتماعی

 .3سینما ،تلویزیون ،بازی
 .4بازی ،رادیو ،عکس

 -26با توجه به تجریه زیسته تان در تعامل با رسانه ها و بحث رسانه های سرد و گرم که در سؤال قبل به آن اشاره
شد ،کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟
.1
.2
.3
.4

بازیهای رایانهای در مدت زمان کوتاهتر تاثیرگذاری بیشتری دارند
کتابها در مدت زمان طوالنی تر تاثیرگذاری کمتری دارند
فیلمهای سینمایی تمرکز بیشتری از مخاطب می گیرند تا کتابها
رادیو تمرکز کمتری از مخاطب می گیرد تا تلویزیون

متن زیر قسمتی از کتاب آینه جادو نوشته شهید سید مرتضی آوینی است:
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«واقعیت سینمایی «مصنوع فیلمساز» است و با عنایت به پیام و محتوا و غایات و سرنوشت واحدی شکل
گرفتهاند که فیلم بدان منتهی خواهد شد.
تکلیف نهایی را «غایات فیلمساز» تعیین میکند و بنابراین ،همه چیز ـ زمان و مکان ،حرکات و روحیات
پرسوناژها و … حتی طول پالنها ـ با توجه به صورت آرمانی فیلم آنچنان که مورد نظر فیلمساز است ،از
سرنوشت واحدی تبعیت خواهد کرد .تالشهای فیلمساز چه در هنگام دکوپاژ ،فیلمبرداری و یا مونتاژ باالخره
باید به آنجا منتهی شود که او نتیجهی کار را به مثابه اثر خویش تصدیق کند».
 با توجه به مطالبی که در کتاب تفکر و سوادرسانهای خوانده اید ،به نظر شما متن زیر بیشتر با کدام یک ازاجزای یک پیام ،در ارتباط است؟
 .1زیر متن

 .2فرا متن

 .3متن پیام

 .4کانال ارتباطی

حسین بعد از مشاهده عکس باال در یک خبرگزاری تلگرامی و مشکوک شدن نسبت به نمای ساختمان
-28
ها ،نوع ساختمان سازی و کیفیت پایین عکس برای مطمئن

-

شدن از جعلی نبودن خبر به سرویس جست جوی تصویر گوگل
رفت و اصل عکس را پیدا کرد که اصال مربوط به ایران نبود!
کدام یک از مفاهیم رسانه ای زیر مربوط به اتفاق مذکور نیست؟

.1
.2
.3
.4

توجه به زیر متن و متن پیام
بحران هویت در کاربران مجازی
دروازه بانی خبر
مخاطب فعال

 -29جمعی از فعاالن فضای مجازی می خواهند مردم را به تداوم استفاده از تلگرام مجاب کنند .این افراد در
استداللهای زیر به ترتیب از چه فنون اقناعی برای مجاب کردم شما استفاده کردهاند؟
 )1اسلحهها بیطرف هستند و این به ما بستگی دارد که چطور از آنها استفاده کنیم( .لیلیا گرین ،استاد ارتباطات
و رسانه)
 )2انسان نخستین وقتی آتش را کشف کرد ،چند بار دستش سوخت ،حتی حریم خصوصی اش هم با روشنایی
آتش به مخاطره افتاد .بعد از آن هم آتش سوزی های بزرگ شهرها و جنگل ها و کتابخانه ها و انسان های
بسیاری را از بین بُرد اما آیا چاره کار حذف و سرزنش آتش بود؟!
 )3حرف و حدیث در مورد فیلتر شدن تلگرام بحث روز است .نه سهام دار تلگرام هستم و نه اگر از بیخ و بن
فیلتر شود ممکن است دچار سوءتغذیه بشوم .چه بسا اینجا نمی نویسم و وقت و زمان بیشتری پیدا می کنم و
کمتر دردسر می کشم و اخم و تخم می بینم اما جنگیدن با تکنولوژی آن هم در عصر تکنولوژی های ارتباطی،
خنده دار نیست ،دردناک است.
 )4به عنوان جمعی از فعاالن و کارشناسان عرصه ارتباطات با اطمینان می گوییم راه را اشتباه می روید .همان
طور که دهها سال پیش دوش حمام ،برق ،رادیو ،تلویزیون ،مدرسه رفتن دختران ،رانندگی زنان ،شناسنامه
گرفتن ،کاله سر گذاشتن و … را ممنوع کردند و امروز خنده دار به نظر می رسد.
 .1ترس ،نوستالژی ،شدت و اغراق ،گرم و صمیمی
 .2گواهی دادن ،مقایسه ،شدت و اغراق ،نوستالژی

 .3ترس ،نوستاژی ،طنز و ترس ،گواهی دادن
 .4گواهی دادن ،مقایسه ،دروغ بزرگ ،تطمیع

 -30به ترتیب از راست به چپ ،سه پوستر تبلیغاتی از شرکتهای «اتومبیلِ نیسان»« ،دستمال کاغذیِ اسنوب» و
«اتومبیلِ وولکس واگن» مشاهده میکنیم .زیر پوستر شماره  1نوشته شده است« :انسان ها شکننده اند نیسان
سنترا با  6کیسه هوا!» .زیر پوستر سوم هم نوشته شده است« :پارک با دقت با راهنمای پارکِ وولکس واگن».
در هر پوستر استفاده از چه قنون اقناعی برجستهتر است؟
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پوستر شماره 1

پوستر شماره 2

پوستر شماره 3
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 .1ترس ،دروغ بزرگ ،مقایسه
 .2طنز ،تطمیع ،تکرار

 .3طنز ،شواهد علمی ،مقایسه
 .4ترس ،شیب لغزان ،ادعای آشکار

***المپیاد بین المللی سواد رسانه ای***
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 -31مرحله بین المللی نخستین دوره المپیاد سواد رسانهای در اسفند ماه  1396در کشور مالزی برگزار شد و اعضای
تیم ملی ایران عالوه بر شرکت در بخش های مختلف مسابقه مانند نوشتن سفرنامه اینستاگرامی ،شرکت در
کنفرانس جهانی سواد رسانه ای ( ،)icmedlitآزمون کتبی نهایی و  ...گردشهای مختلف و جذاب علمی،
تفریحی و گردش گری را تجربه کردند .از همه اینها که بگذریم میتوان المپیاد سواد رسانهای را یکی از
متفاوتترین و سریع رشدکننده ترین! المپیادها نسبت به سایر المپیادها دانست .خوشحال میشویم که امسال
شما را در مرحله جهانی دومین دوره المپیاد سواد رسانهای ببینیم...
 -در متن فوق از کدامیک از فنون اقناع برای ترغیب شما به ادامه حضور در المپیاد استفاده نشده است؟!
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 .1شدت

 .2تطمیع

 .3همراهی با جماعت

 .4مقایسه

فرض کنید شما جزو هیئت علمی و طراحان سؤال در مرحله بینالمللی  nامین دوره المپیاد سواد
-32
رسانهای در کشور ایتالیا هستید .در این رقابت جهانی ،تیمهایی از کشورهای مختلف همچون کانادا ،آمریکا،
انگلیس و  ...حضور دارند .در بین سرفصلهای کتاب تفکر و سواد رسانه ای کدامیک از موضوعات زیر می تواند
بیشتر از باقی موضوعات منجر به آزردگی خاطرِ مسئولین این دانش آموزان در طراحی سؤاالت شود؟
 .1از بازنمایی تا کلیشه
 .2بازیگردانان بزرگ

 .3فنون اقناع
 .4پیام همبرگری

کم کم داریم به اختتامیه المپیاد نزدیک میشویم و طی ارزیابیای که در طول مسابقات از
-33
شرکتکنندگان به عمل آمده ،مشخص میشود که یکی از آنها که پیش بینی میکردید امتیاز باالیی بدست
آورده و مدال کسب کند ،دارای ویژگی نامطلوبی است که ممکن است امتیاز وی را کاهش دهد .کدام گزینه
می تواند بیان کننده این ویژگی باشد؟
.1
.2
.3
.4

برای رسیدن به اهداف خاصی ،متکی بر تجربهی خود ،آگاهانه از رسانهها استفاده میکند.
با اختیار و اراده در برابر پیامهای متعدد رسانهای که برایش فرستاده میشود ،مقاومت میکند.
از انواع رسانه هایی که در دسترس دارد بهره برده و در رسانههای مختلف ،بدون هیچ محدودیتی حضور دارد.
پیامهای رسانه ای نمیتوانند به سادگی عقیده او را تغییر دهند ،مگر اینکه با اعتقادات و باورهای او همراستا و همسو باشد.
***ارزشهای خبری***
 در سؤاالت  34تا  36شما قرار است «سردبیر یک روزنامه» شوید ،پیش از اینکه به سراغ سؤاالت برویم،واجب است یک موضوع بسیار مهم را آموزش ببینید:

«ارزش خبری» ،دلیلی است که یک خبر را برای انتشار دارای ارزش و اهمیت می کند .در واقع هرچه در یک خبر تعداد بیشتری از این ارزشها
وجود داشته باشد آن خبر مهم تر است .کارشناسان و اهالی رسانه می گویند «هفت ارزش خبری» خبری وجود دارد که اسامی و تعاریفشان به
شرح زیر است:
ارزش «فراگیری» زمانی برای یک خبر وجود دارد که آن خبر برای بخش گسترده ای از مردم مهم باشد .ارزش «شهرت» مربوط به اخباری است
که در آن فرد یا موضوعی معروف محور خبر باشد .ارزش «برخورد» در اخبار پرالتهاب و پرتنش وجود دارد .ارزش «شگفتی یا استثناء» ویژه اخباری
است که به اتفاقی نادر و رویدادی عجیب بپردازد .ارزش «بزرگی یا فراوانی» مربوط به اخباری است با اعداد و ارقام بزرگ .ارزش «مجاورت»
زمانی در یک خبر وجود دارد که مخاطبان نسبت به آن از لحاظ زمانی یا مکانی احساس نزدیکی کنند؛ و باالخره ارزش «تازگی» مربوط به اخباری
است که زمان اندکی از وقوع آنها گذشته باشد.

فرض کنید در یک روز با سه خبر زیر مواجه می شوید:
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 )1فردا تمام مدارس مشهد به خاطر زلزله امروز تعطیل اعالم شد.
 )2سومین جلسه از دادگاه متهم اختالس  8000میلیاردی برگزار شد.
 )3صبح امروز ،در یک انفجار تروریستی در روسیه ،بخشهایی از متروی سن پترزبورگ بر سر مسافران فرو ریخت.
 در کدامیک از گزینههای زیر به ترتیب ارزشهای خبری که باعث میشود خبرهای فوق را منتشر کنید درستآمده است؟
 .1تازگی ،بزرگی ،شهرت
 .2فراگیری ،بزرگی ،برخورد
-35

 .3فراگیری ،مجاورت ،تازگی
 .4تازگی ،شگفتی ،شهرت

به عنوان سردبیر روزنامه چند دلیل برای انتخاب کردن و انتشار متنِ این خبر دارید؟ «در ادامه جنگ

رژیم صهیونیستی و فلسطین ،در اقدامی خارق العاده ،دقایقی پیش  1000موشک بالستیک فلسطینی توانستند
ن معروف سرزمینهای اشغالی عبور کرده و زیرساختهای دولت اسرائیل را مورد اصابت قرار دهند».
از سپر آهنی ِ
3 .1

4 .2

5 .3

6 .4

چند روز پیش متاسفانه این خبر منتشر شد «زلزله ای محسوس صبح امروز بخش هایی از خراسان
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رضوی را لرزاند .بنابر اعالم مرکز لرزهنگاری دانشگاه تهران ،قدرت زمینلرزهای که دقایقی پیش مشهد را
لرزاند 6 ،ریشتر و در عمق  10کیلومتری زمین اعالم شده است .یعنی صرفا نیم ریشتر کمتر از زلزله بم .مرکز
این زمینلرزه ،سفید سنگ خراسان رضوی بوده است .سایت زلزله نگاری آمریکا قدرت زلزله در مشهد را 6.1
نیز اعالم کرد .بر اساس آخرین اخبار  1کشته و  34زخمی از این زلزله گزارش شده است».
 تیترهای زیر توسط چند روزنامه انتخاب شده است .ارزش خبری نوشته شده در مقابل کدامیک از این تیترهاغلط است؟

***برتری خفیف***
در ادامه متن زیر که خالصه بخشی از کتاب «برتری خفیف» نوشتهی «جف اولسون» است را مطالعه کنید و به
سؤاالت  37تا  41پاسخ دهید.
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.2
.3
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روستاهای کاهگلی ،تنها قربانیان زلزله پرقدرت خراسان :استثناء
زلزله دل و زندگی خراسانی ها را لرزاند :برخورد
زلزله  6ریشتری خراسان رضوی یک کشته و  34مجروح داشت :بزرگی
شوک طبیعت به خراسان :شهرت

(پاراگراف  )1یک روز مردی را دیدم که بیقرار و ناآرام در مقابل یک دستگاه مایکروفر ایستاده بود و در حالی که از دریچه کوچک مایکروفر به
غذایش نگاه میکرد ،زیر لب میگفت« :یاال ...یاال »...دیدن این منظره من را خیلی شگفت زده کرد .آیا  60ثانیه آنقدر که باید سریع نیست؟
(پاراگراف  )2کامال بدیهی است که ما در جهان دستیابی به همه چیز با فشردن یک کلید و جهان غذاهای آماده زندگی میکنیم و همه چیز را
همین امروز و همین حاال میخواهیم .این موضوع به این دلیل نیست که نسبت به اجدادمان خلق و خویی ناشکیباتر داریم ،بلکه دلیلش این است
که ما با شیوه تفکری کامال متفاوت خو گرفتهایم .فلسفهای کامال متفاوت.
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(پاراگراف  ) 3در زندگی یک روال طبیعی وجود دارد :ابتدا کاشت ،سپس داشت و سرانجام برداشت .در عصر کشاورزی ،همه مردم این موضوع را
میدانستند و چیزی نبود که کسی مجبور باشد دربارهاش فکر کند .موضوعی بدیهی بود و همه چیز اینگونه در جریان بود :کاشت ،داشت ،برداشت.
اما این موضوع تغییر کرد و امروز ما باید آن را یاد بگیریم.
(پاراگراف  )4در جهان امروز ،همه مردم میخواهند از کاشت مستقیما به برداشت برسند .مرحلهای که از آن غفلت کردهایم همان مرحلهای است
که قدرت واقعی از آنجا ناشی میشود؛ یعنی مرحله داشت (پرورش و نگهداری) .این مرحله برخالف کاشت و برداشت ،فقط از طریق بعد صبر و
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شکیبایی در گذر زمان رخ میدهد.
(پاراگراف  )5از آنجایی که ما تمدنی از نسل فیلمها و تلویزیون هستیم ،درباره ماهیت زمان در زندگی واقعی کمی سردرگم شدهایم .ما دیگر مفهوم
زمان را درک نمیکنیم .در یک فیلم عالی ،شما می توانید پیروزی روح انسان در برابر بدبختی و فالکت ،داستانی هیجان انگیز از کشمکش بین
انجام دادن کار درست و تسلیم شدن در برابر وسوسههای دنیوی ،رویارویی نسلها ،به نتیجه رسیدن یک داستان عاشقانه ،مبارزهها و تولد یک
ملت و  ...را ببینید .اما همه اینها فقط در دو ساعت به پایان میرسند .آیا میتوانید تصور کنید که یک ملت فقط در دو ساعت به وجود آید؟
(پاراگراف  )6ما انتظار داریم که یک سکانس  30ثانیه ای از عاشق شدن ،یا بوکسور در حال تمرین ،یا تبدیل شدن یک ایده باور نکردنی به یک
کسب و کار چند میلیون دالری بسازیم و به پایانی حماسی برسیم .در جهانی که از قهوههای فوری صبحانههای آماده ،اعتبار آنی ،خرید فوری،
اطالعات آنی و اخبار  24ساعته پر شده است ،ما به طور خطرناکی در حال نزدیک شدن به غفلت از واقعیت و اعتقاد به این مورد هستیم که به
زندگی آنی دسترسی داریم .اما زندگی یک لینک کلیکی نیست.
-37

کدام یک از گزینههای زیر عنوان مناسبتری برای متن باال است؟

 .1نسل بیزمانها
 .2زمان ،قدرت فراموش شده
-38
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کدام یک از گزینههای زیر ،استداللهای پاراگراف پنجم متن باال را تقویت میکند؟

هر رسانه محدودیتهای معینی برای انتقال پیام دارد ،سینما جای سخنرانی کردن نیست.
سینما نسبت به کتاب نیاز به تمرکز کمتری دارد و در مدت زمان کوتاهی ،اطالعات فراوانی را منتقل میکند.
کار رسانه با بازنمایی از و اقعیت درهم آمیخته است .هنر مخاطب فعال این است که با هوشمندی و نقادی ،تفاوت میان
واقعیت و بازنماییهای رسانهای را کشف کند.
فناوری های نوین ارتباطی ،توان غلبه بر چهار محدودیت زمان ،مکان ،زبان و امکان را برای انسان مهیا کردهاند.

-39
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.2
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 .3عمرِ از دست رفته
 .4گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

پیش فرضِ متن باال در مورد ارتباط بین «فناوری» و «درک انسان» چیست؟

انسان در اثر فناوریهای جدید ،درک جدیدی از جهان کسب میکند.
انسان با درک خود از جهان ،برای نیازهای روز خود فناوریهای جدیدی را خلق میکند.
انسان به وسیلهی فناوریهای جدید ،دچار سرریز اطالعات شده است.
فناوریهای جدید و درک انسان از جهان ،تأثیر مستقیمی بر روی هم ندارند.

 -40جف اولسون در پاراگراف اول متن باال ،از کدام یک از فنون اقناع استفاده کرده است تا شما را مجاب به مطالعه
کل متن نماید؟
 .1پرسشهای معلوم الجواب
 .2شیب لغزان

 .3دروغ بزرگ
 .4برچسب زدن

 -41پاراگراف پایانی متن باال ،ضرورت پرداختن به سواد رسانهای را به کمک کدام یک از فنون اقناع بیان کرده
است؟
 .1پرسشهای معلوم الجواب
 .2شیب لغزان

 .3دروغ بزرگ
 .4برچسب زدن
*** زندان سراسربین ***

متن زیر را با دقت بخوانید و پاسخ سؤال های  42تا  45را با توجه به آنچه از متن استنتاج یا استنباط می شود پیدا
کنید:
(پاراگراف  )1نحوۀ رفتارِ آنالینِ ما حاویِ تناقضی شناختهشده است :میدانیم که همواره زیر نظریم ،و در عین حال از نظارتِ گوگل تمجید و
تحسین میکنیم .بسیاری از ما وقتی با این همه اسباببازیهای دیجیتال روبرو میشویم که سطوحی جادویی از ارتباط و سهولت را در اختیارمان
میگذارند ،مقهور این «تفکر سبکسرانه میشویم که حریم خصوصی احمقانه است» ،جملهای که گَری اشتینگارت در سال  2013در نیویورکر
نوشت)1( .
(پاراگراف  )2برای مثال من از فقدانِ حریم خصوصی مینالم و با این حال با آغوش باز و بنا به عادت همین حریم خصوصی را فدای سهولت
میکنم .در این شرایط دیگر مجبور نیستم رستورانها را شانسی انتخاب کنم و حدس بزنم کدام بهتر است؛ برنامۀ «فوگی» خیلی ساده به من
میگوید کدام بهتر است و بعد من را تا دم در ورودیِ رستوران اسکورت میکند .دیگر با ریسک تاخیرهای پیشبینینشده در حمل ونقل عمومی
روبرو نمیشوم؛ «نقشۀ نشان» بهترین مسیر برای رسیدن به مقصد را نشانم میدهد و اگر هم مجبور شوم ،یکی از ماشینهای «اوبِر» میتواند با
استفاده از کُلی مسیرهای فرعی و میانبُر مرا به مقصد برساند .دیگر الزم نیست روز تولدِ دوستانم را به خاطر بسپارم؛ فیس نما خبرم میکند و
همیشه هم به نحوی گولم میزند تا پُست جدیدی در صفحهام قرار دهم ،نکند که دیگران یادشان برود وجود دارم .برای بهرهبردن از این
اپلیکیشنها الزم نیست پولی پرداخت کنم و تنها کاری که باید بکنم این است که هر وقت شرکتها خواستند ،مکان ،عادات و باورهایم را در
اختیارشان قرار بدهم! ()2
دید بودنْ دام است».؛ منظور او این است که وقتی کسی اجازه میدهد زیر نظر باشد و یاد میگیرد دیگران را زیر نظر بگیرد ،ماجرا هم جذاب است
و هم خطرناک .او از طرحهای جرمی بنتام در قرن هجدهم برای ایجاد یک «سراسربین» الهام گرفته بود )3( .منظور از سراسربین زندانی است
که زندانیانش از برجی مرکزی تحت نظر بوده و متصدیِ نامرئیِ آن برج با چشمان هشیارش آنها را میبیند ولی کسی او را نمیبیند .ایدۀ بنتام
این بود که زندانیان در این شرایط در درون خود وجودِ آن نگهبان خیالی را حس خواهند کرد و مراقب رفتارشان خواهند بود ،حال چه در آن برج
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(پاراگراف  )3باالخره چه خبر است؟ همانطور که میشل فوکو ،فیلسوف فرانسوی ،در کتاب «مراقبت و تنبیه :تولد زندان» مینویسد« :در معرضِ

واقعاً کسی باشد یا نباشد .بنتام با هیجان در این رابطه میگوید« :اخالقیات بهبود مییابد ،بهداشت رعایت میشود ،صنعت جان تازه مییابد،
دستورالعملها به سرعت همهگیر میشوند و از فشار افکار عمومی نیز کاسته میشود)4( ».
-42از متن چنین بر می آید که حریم خصوصی در دنیای مجازی ............
.1
.2
.3
.4

هم خطرناک است و هم جذاب.
با سهولت و آسایش در تضاد است.
امری محال و دست نیافتنی است.
با باورهای کاربران از حریم خصوصی در فضای حقیقی در تناقض است.

30
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کدام گزینه رابطه میان پاراگراف دوم و سوم را به خوبی توصیف میکند؟

پاراگراف دوم به تضاد رفتار مجازی کاربران با باورهای حقیقی شان اشاره میکند و پاراگراف سوم رابطه میان نظارت
نامحسوس و اخالقیات را مطرح میکند.
پاراگراف دوم حقیقتی از زندگی مجازی را مطرح میکند و پاراگراف سوم از فواید نظارت و مراقبت دنیای مجازی میگوید.
پاراگراف دوم از رضایت کاربران و حقیقت حریم خصوصی میگوید و پاراگراف سوم از دام بودن شنود اطالعاتی شرکت ها.
پاراگراف دوم شیوه نوین زندگی در فضای مجازی را می شکافد و پاراگراف سوم از عاداتی نو در فضای مجازی سخن می
گوید.
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جمله زیر با کدامیک از بخش های متن که با شماره های  1و  2و  3و  4مشخص شده است بیشتر
-44
مرتبط است؟ «بهترین تعبیر از فضای مجازی یک اتاق شیشه ای است که همیشه و همه لحظه در حال مشاهده
است».
1 .1

3 .3

2 .2

4 .4

ضرب المثل زیر به کدامیک از بخش های متن که با شماره های  1و  2و  3و  4مشخص شده است
-45
بیشتر مرتبط است؟ «پنیر مجانی فقط در تله موش پیدا می شود»
1 .1

3 .3

2 .2

4 .4

*** کلیشه سازی ***
متن زیر از کتاب «سواد رسانه» محمد محمدی انتخاب شده است .با توجه به این متن سؤاالت  46تا  48را پاسخ دهید.
(پاراگراف  ) 1وقتی وارد یک فروشگاه بزرگ می شویم ،اگر بخواهیم برای خرید تک تک اشیاء تصمیم گیری کنیم ،وقت زیادی را از دست می
دهیم .در این موارد ما از کلیشه ها کمک می گیریم؛ مثال برای خرید رب گوجه فرنگی مستقیم سراغ یک اسم خاص می رویم .وقتی دیدیم رنگ
و طعم یک رب خوب است ،احساس می کنیم تمام محصوالت این کارخانه مرغوب است .این نوعی استفاده از کلیشه است .کلیشه سازی یکی از
اهداف مهم تبلیغات است ،بدین ترتیب که کلیش ه ها اطالعات ما را دسته بندی می کنند و باعث می شوند ما راحت تر تصمیم بگیریم.
(پاراگراف  )2سه ویژگی مهم کلیشه ها عبارتند از:
 )1ثبات نسبی و عدم انعطاف آن؛ کلیشه معموال یک تصویر ثابت از یک فرد یا کاال ارائه می دهد.
 )2تعمیم به همه افراد؛ معموال همه افرادِ یک گروه را به یک شکل تصور می کنیم.
 )3ما به وسیله کلیشه ها اطراف خود را مشاهده می کنیم .اگر کلیشه ها تغییر کنند ،ما جهان را متفاوت خواهیم دید.
(پاراگراف  ) 3اصل وجود کلیشه یک نیاز ضروری است اما ممکن است به شکلی استفاده شود که گمراه کننده باشد؛ مثل وقتی که مردمی که از
کشور خودشان دفاع می کنند ،تروریست خوانده شوند .اگر چنین کلیشه ای در ذهن مخاطبان جای گیرد ،ناخوداگاه تمام مردم این کشور را
تروریست می دانند .با ایجاد یک کلیشه قضاوتها و تصمیمات زیادی بر مبنای آن گرفته می شود.
-46از متن فوق نتیجه می گیریم که کلیشه ها ...
 .1مهمترین دلیل ما برای خرید کاالها هستند
 .2اساساً بد و منفی هستند
-47

 .3اساساً خوب و مثبت هستند
 .4بسته به استفاده ما می توانند مثبت یا منفی باشند

با توجه به متن فوق کدامیک از موارد زیر یک کلیشه برای سوژه گفته شده محسوب نمی شوند؟

 .1رنگ قرمز برای پرسپولیس
 .2عدد  90برای یک برنامه تلویزیونی

 .3رنگ سبز برای خیار
 .4عدد  110برای نیروی انتظامی

-48

کدامیک از موارد زیر مثال مناسبی برای جمله پایانیِ متن فوق نمی باشد؟
 .3رنگ سیاه برای شب
 .4تروریست برای مسلمانها

 .1روغن پالم برای لبنیات
 .2تراریخته برای میوه ها

***سطوح سواد رسانهای***
علمای سواد رسانه ای سطوح یادگیری سواد رسانه ای را  4پله عنوان کرده اند .به نحوی که یک فرد باسواد رسانه ای به تدریج از پله اول به پله
چهارم ارتقا می یابد و به هر پله ای می رسد مهارتهای سطح قبل را هم با خود به همراه دارد .این  4سطح عبارت است از:
سطح اول -رژیم مصرف :مخاطب تا پیش از سطح «رژیم مصرف»« ،مخاطبی منفعل» است که حتی شیوه استفاده از رسانه ها ،قوانین و
سخت افزارشان را هم نمی داند چه برسد به توان مواجهه فعاالنه با پیامهای رسانه ای.
سطح دوم -تحلیل پیامهای رسانه ای :مخاطب پس از مواجهه با آموزشهای «سطح تحلیل پیامهای رسانه ای» ،تبدیل به «مخاطبی فعال»
می شود که می تواند در شرایطی برابر ،پیامهای رسانه ای را فعاالنه مصرف کند.
سطح سوم -تفکر نقادانه :در قدم بعدی مخاطب به سطح «تفکر نقادانه» می رسد و در واقع به «مصرف کننده ای هوشمند» تبدیل می شود
که توان گزینشگری و مواجهه با پیامهای رسانه ای را دارد.
سطح چهارم -تولید :در گام آخر مخاطب از مصرف کننده به «تولیدکننده ای» تبدیل می شود که با اتکا به این مهارت رسانه ای می تواند
«خالقانه» خودش کنشگر شود و بر جامعه مخاطبین بگذارد.
-49کدامیک از سؤاالت این المپیاد به سطح اول آموزش سواد رسانه ای مربوط است؟
 -50کدامیک از سؤاالت این المپیاد به سطح دوم آموزش سواد رسانه ای مربوط است؟
13 .1

22 .2

26 .3

5 .4
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پاسخنامه تشریحی سؤاالت مرحله اول سال 97
 -1گزینه دو ،با توجه به درس چهارم کتاب تفکر و سواد رسانهای میدانیم تصاویر بیطرف نیستند و بوسیله بازنمایی با ارائهی بخشی از
واقعیت و یا دستکاری پیام بر دیدگاه و نظر مخاطبشان تاثیر میگذارند .در اینجا نیز این قاب ایسنتاگرام به نحوی است که با بازنمایی بخشی
از واقعیت این اتاق نامرتب را مرتب و شیک نشان میدهد.
 -2گزینه چهار ،در گزینههای یک تا سه تبلیغات به نوعی با اغراق در عملکرد برند مطلوب خود در حال برجسته کردن محصول مطلوب خود
هستند .اغراق در عملکرد برند چسب در مقاومت یک پل ،اغراق در عملکرد برند تیغ در استفاده از آن به عنوان چمنزن و اغراق در عملکرد
جاروبرقی در مکش بسیار ز یاد برای شکار پرندگان آسمان .این در حالی است که در گزینه چهار تبلیغات برند بیمه با استفاده از فن اقناع
تداعی معانی در راستای جذب مشتری برای خدمات خود تالش نموده است.
 -3گزینه چهار ،این جمله که «این فیلم پرفروشترین فیلم در تاریخ سینمای ایران است» در واقع یک پیام رسانهای ایست که ما دو برخورد
در مواجهه با آن میبینیم برخورد منفعالنه صدرا و برخورد فعاالنه مبین .مبین معتقد است با بازنمایی واقعیت پرفروش بودن فیلم را به شکلی
جلوه دادهاند که گویی فیلم خیلی خوبی است و تو آن را باور کرده ای! درحالیکه اگر به فرامتن این خبر دقت کنیم متوجه میشویم این
فروش عالی در حالی صورت گرفته است که بهترین زمان اکران در اختیار این فیلم بوده است با احتساب تورم،افزایش جمعیت و گرانی
بلیطها نسبت به گذشته شاید این فیلم حتی پرفروشترین فیلم تاریخ در سینمای ایران نباشد! بنابر این میبینیم که در این گفتوگو به
مسئلهی بازیگردانان بزرگ پرداخته نشده است.
 -4گزینه چهار ،با توجه به درسهای 9،10،11و  12میدانیم که دروازبانان خبر ،مهندسان پیام و بازیگردانان بزرگ دقیقا کسانی هستند که
در انتقال پیام به مخاطب خاص نوعی اولویت یا برجستهسازی بوجود میآورند .پس این عمل برجسته سازی مورد استفادهی مخاطبین خاص
نیست بلکه دروازبانان خبر بازیگردانان بزرگ و مهندسان پیام از آن استفاده میکنند.
 -5گزینه چهار ،این تصویر در «عکس و مکث» صفحه  70کتاب درسی ،درس  9مهندسان پیام مشاهده نمودهاید .پیش از تحلیل گزینههای

تعیین میکنند .فلذا رسانه بیطرف وجود ندارد.
 -7گزینه سه ،با توجه به درس چهارم کتاب تفکر و سواد رسانهای میدانیم تصاویر بیطرف نیستند و بوسیله بازنمایی با ارائهی بخشی از
واقعیت و یا دستکاری پیام بر دیدگاه و نظر مخاطبشان تاثیر میگذارند در اینجا نیز همه افراد بوسیله موبایل خود تصویر جدیدی از خودش
را بازنمایی میکند.
 -8گزینه چهار ،نشر اخبار دروغ مصداق تعدی به حق دسترسی به اطالعات صحیح و دقیق برای مخاطب است و دولت مالزی دقیقا به دنبال
حمایت از همین قانون است در مقابل اصحاب رسانه نگران این موضوعند که دولت به واسطه این قانون عرصه را برای رسانههای مخالف
تنگ کرده و حق انصاف و بیطرفی رسانهها پایمال شود.
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این سؤال به معنای کلی این تصویر اشاره میشود که تلویحا با نشان دادن نقشهای روباه مکار و گربه نره در کارتون پینیکیو به عنوان تولید
کنندگان پیامهای رسانهای و مخاطبان منفعل در مقابل این رسانهها در نقش پینیکیو ،معنای کلی تصویر ،تالش مهندسان پیام برای فریب
دادن مخاطبان و تحت تأثیر قرار دادن آنها است .تحلیل گزینهها به ما کمک میکند تا دورترین گزینه به این مفهوم را به عنوان پاسخ این
سؤال انتخاب کنیم .گزینههای یک تا سه به نقش رسانهها در اثرپذیری مخاطبان ،غفلت و فریب آنها اشاره دارد در حالی که گزینه چهار به
یکی از آسیبهای اخالقی رسانهها پرداخته است .به این ترتیب گزینه چهار پاسخ صحیح این سؤال است.
 -6گزینه دو ،همانطور که در درس دهم کتاب تفکر و سواد رسانهای آموختیم«بیشتر پیامهای رسانهای برای کسب ثروت و قدرت ساخته
میشوند .اغلب رسانههای دنیا امروز به عرضهی تبلیغات تجاری تبدیل شدهاند...آنچه اکثر مردم از آن بی اطالع هستند این است که کاری
که به واقع این رسانهها انجام میدهند تنها تبلیغ کاال نیست بلکه جذب مخاطب و عرضهی آن ها به تبلیغکنندگان است ».بنابر این باید
بپذیریم رسانههای دنیا بر اساس منابع مالی خود جهتگیری خاصی دارند و این صاحبان رسانهها هستند که خط مشی خاصی را برای رسانه
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 -9گزینه دو ،تمام گزینهها به صورت ضمنی در متن مورد اشاره واقع شدهاند .به خصوص مفهوم «بازنمایی» در بخش اول متن مورد توجه
واقع شده است .اما تمرکز اصلی این متن به روی تصویری است که افراد در شبکههای اجتماعی از بدن خود نمایش میدهند و دستکاریهایی
که منجر به تصویری میشود که شباهتی به خود افراد ندارد .بنابر این گزینه صحیح کلیشه بدن است .اینجا باید یادآور شد که به صورت
خالصه ساده می توان کلیشه را افزدون عنصر تکرار به بازنمایی دانست و کلیشه بدن را تکرار بازنمایی خاصی از اندام و بدن آدمها.
 -10گزینه چهار ،همهی گزینهها به طریقی بر توجه به زیرمتن تاکید دارند :گزینه یک در عبارت نهفتگی پشت زبان ،گزینه دو طرز سخن
گفتن و گزینهی سه حاالت چهره و لغزش زبان .درحالی که گزینهی چهار اصال داللتی بر مفهوم زیرمتن ندارد.
 -11گزینه یک ،همانطور که در درس دوم کتاب سواد رسانهای آموختیم به الیهی خارج از متن پیام که شامل شرایط محیطی ،فرهنگی و
عوامل بیرونی حاکم بر درک و اثرگذاری پیام میشود فرامتن میگویند .در اینجا هم اصالت آذری و غیرآذری در درک واقعهی مذکور به
عنوان شرایط فرهنگی خارج از متن پیام تاثیر گذار بوده است.
 -12گزینه چهار ،به طور قطع با توجه به استفاده بدون اجازه از شعر شاعران ،مهمترین حق ضایع شده در این واقعه توجه به ذکر منبع و
تولیدکننده محتوا بوده است.
 -13گزینه یک ،همانطور که در قران خوانده ایم بعنوان مثال فن تکرار در مسئلهی دعوت به ایمان ،تداعی معانی در مسئله ایمان بعنوان تداعی
کننده عمل صالح ،ترس در مسئلهی عذاب الهی ،نمادسازی در مسئلهی حضرت یوسف بعنوان نماد پاکدامنی ،پرسشهای معلوم الجواب در
مسئلهی وجود خدا و مقایسه در مسئلهی برتری اهل ایمان از اهل کفر استفاده شده است .اما تملق و بزرگنمایی را نمیتوان در قران به
عنوان فنون اقناع یافت.
 -14گزینه دو ،استفاده از اطالعات شخصی کاربران و در انتقال این دیتا بدون جلب رضایت کاربران به یک شرکت خصوصی مصداق تعدی به
حریم شخصی کاربران فیسبوک است.
 -15گزینه سه ،این تصویر به خوبی نمایانگر فاصلهی زیاد بین اعضای خانواده در عین قرابت فیزیکی آنهاست .در میان گزینهها همه به این
موضوع اشاره دارند به جز گزینهی سه
 -16گزینه سه ،در داستان بیان شده در سؤال ،مطلب عنوان شده در برنامه تلویزیونی به کلی نادرست بوده و پدر میتواند از حق شکایت از
رسانه خطاکار و دادخواهی استفاده نموده و به مراجع قانونی مراجعه نماید .همچنین به دلیل مطرح شدن این موضوع ناصحیح رسانهها ،پدر
با توجه به حق تصحیح میتواند از رسانه خاطی درخواست تصحیح موارد بیان شده در همان برنامه و ساعت را داشته باشد .در نهایت آنکه
پرستار معرفی شده در برنامه نسبت به پدر کودک افترایی را نسبت داده است و به این ترتیب حق حفظ حرمت اشخاص و منع افترا و توهین
این حق را به پدر میدهد تا نسبت به پرستار حاضر در برنامه طرح دعوا نماید .این در حالی است که حق پاسخگویی در زمانی مورد توجه
واقع می شود که به نحوی موضوع بیان شده از طرف رسانه به نوعی صحت داشته باشد اما با توضیحات اضافه ،مسئله روشنتر شده و
سؤتفاهمها برطرف می گردد و به این دلیل که در داستان بیان شده ،از اساس موضوع بیان شده غلط است و حقانیت پدر اثبات میشود،
شرایط استفاده از حق پاسخگویی در این داستان محقق نشده است.
 -17گزینه چهار ،وقتی در شرایط برابر به مقایسه دو اتفاق میپردازیم و تفاوت آنها را برای مخاطب به نمایش میگذاریم در واقع از فن
مقایسه برای اقناع استفاده کردیم در اینجا نیز برای بیان تقابل رسانههای سنتی و مدرن از این فن استفاده شده است.
 -18گزینه یک ،به طور حتم فن اقناعی در این پیام طنز است که شما را در موقعیتی قرار میدهد که اصال انتظارش را ندارید و همین موجب
تقویت عنصر طنز میشود ضمن اینکه همین عنصر طنازانه در واقع اشاره دارد به تعدی شرکت گوگل به حریم خصوصی افراد
 -19گزینه یک ،در متن سؤال دو نکته حائز اهمیت است صحنههای درون فضای داستانی و عدم توجه مخاطب عبارت اول درواقع با تعریف
زیرمتن یعنی فنون اثرگذاری بر مخاطب در الیه زیرین تولید رسانهای و عبارت دوم داللت بر ناخودآگاه در مقابل خودآگاه مخاطب دارد.
 -20گزینه سه ،همانطور که در کتاب تفکر و سواد رسانهای مشاهده کردیم براساس نظریات اولیه حوزه ارتباطات پژوهشگران معتقد بودند که
رسانهها به مثابه گلولههای جادویی عمل میکنند و درواقع مخاطبین را به کلی منفعل می دانستند؛ بر این اساس گزینه اول صحیح نیست.

همچنین میدانیم که مخاطبین براساس آموزشها و تواناییهایشان ممکن است بدانند ،بخواهند و بتوانند به درستی و به اندازه از رسانهها
استفاده کنند و یا در اثر فقدان این آموزشها و تواناییها از این مهم بی بره باشند بنابر این گزینههای دو و چهار هم صحیح نیستند
 -21گزینه سه ،همانطورکه مشاهده میکنید در این دو پوستر تبلیغاتی به وضوح از فنون تداعی معانی ،نماد و مقایسه استفاده شده است اما
خبری از بزرگنمایی نیست.
 -22گزینه دو ،در صفحه  28کتاب  150هشتگ نهضت سواد رسانهای ،قاعده  4Sبیان شده است .در تشریح ( Sweetجذابیت و شیرینی)
آمده است :مردم تا پیام و تولید رسانهای شما جذاب نباشد ،مشتری نمیشوند؛ البته این جذابیت گاهی با عواطف گره میخورد ،گاهی باطنز
و حتی گاهی با اشک!
 -23گزینه دو ،همانطور که میدانید فن ارابه همان فن همراهی با جماعت است فلذا در اینجا مثل معروف «خواهی نشوی رسوا همرنگ
جماعتشو» به خوبی این فن را نمایش میدهد.
 -24گزینه سه ،تولید کننده این پیام به عنوان کسی که دعوت به درختکاری میکند پس باید حامی محیط زیست هم باشد بنابر این در بین
گزینهها سازمان حفاظت از پارکها و محیط زییست هر دو صحیحند .با توجه به پسربچه درون عکس به نظر مخاطب این پیام کودکان و
پیام آن مراقبت و کاشت درختان است که در قالب نقاشی بیان شده است .پس فقط گزینه سوم میتواند صحیح باشد.
 -25گزینه سه ،برای پاسخ به این سؤال میتوان از هرم درس سیزدهم کتاب تفکر و سواد رسانهای استفاده کرد .بنابر این هرم ،به ترتیب
بازیهای رایانهای ،شبکههای اجتماعی ،اینترنت ،سینما ،تلویزیون ،رادیو ،عکس ،روزنامه ،مجله و کتاب بیشترین تاثیر را بر روی مخطب می
گذارند یا به عبارت دیگر بیشترین حرارت را دارا هستند بر این اساس در بین گزینههای موجود گزینهی سه دارای گرمترین رسانههاست.
 -26گزینه یک ،با توجه به هرم تأثیر و تمرکز صفحه  112کتاب درسی میتوان گفت به دلیل قرار گرفتن بازیهای رایانهای در نوک هرم ،این
رسانه در مدت زمان کوتاهتر تأثیرگذاری بیشتری دارند .برای درک پیامها ،کتابها تمرکز بیشتری نسبت به فیلمهای سینمایی نیاز دارند و
رادیو تمرکز بیشتری نسبت به تلویزیون .این هرم از پایین به باال نشاندهنده افزایش تأثیرگذاری بر مخاطب با انتقال پیام در زمان کمتر
است ،در حالی که ادعایی درمورد میزان تأثیرگذاری بر مخاطب در مدت زمان طوالنیتر را ندارد .به این ترتیب شاید در مدت زمان طوالنیتر

می رسد مصداق مخاطب فعال است پس تنها بحران هویت در کاربران مجازی در این واقعه اتفاق نیافتاده است.
 -29گزینه دو ،در متن الف به گفتهی یک استاد ارتباطبات استناد شده پس فن مورد استفاده آن گواهی دادن است .در متن ب وضعیت کنونی
به روزهای نخستین حیات بشر تشبیه شده و به نوعی قصد مقایسه این دو را باهم دارد پس از فن مقایسه استفاده شده است .در متن ج با
استفاده از عباراتی مثل سهام دار یا سوءتغذیه از فن طنز و در بخشهای پایانی با استفاده از عبارات موکد مثل خندهدار و دردناک از فن شدت
و اغراق استفاده شده است و نهایتا در متن د با ارجاع متن به مخصصین و مقایسه آن با وضعیت سده گذشته هم از فن گواهی دادن و هم
از فنون نوستالژی و مقایسه استفاده شده است.
 -30گزینه یک ،در پوستر شمارهی یک ،انسانها به ظروف چینی و شکنندهای تشبیه شده اند که به شدت آسیب پذیرند و به نوعی با فن ترس
می خواهد اهمیت شش کیسه هوا را مشخص کند .در پوستر شمارهی دو ،دستمال کاغذی را میبینیم که آب کل استخر را به درون خود
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کتابها تأثیرات کمتر یا بیشتر نسبت به دیگر رسانهها داشته باشند .به این ترتیب تنها گزینه صحیح موجود گزینه یک است.
 -27گزینه یک ،با توجه به کتاب تفکر سواد رسانهای زیر متن یعنی فنون اثرگذاری بر مخاطب که در الیه زیرین تولید رسانهای به کار برده
میشود .آن چه شهید آوینی دکوپاژ ،مونتاژ ،فیلمبرداری وغیره از آن نام برده همگی فنونی هستند برای اثرگذاری بیشتر و انتقال بهتر پیام به
مخاطب بنابر این آنچه متن به آن اشاره دارد در زبان سواد رسانهای همان زیرمتن است.
 -28گزینه دو ،در این اتفاق حسین بعد از مشاهده عکس به دلیل آن که کیفیت بسیر پایین عکس و نور کم آن متوجه استفاده از تکنیکی شد
که معموال برای در عکسهای جعلی مورد استفاده قرار میگیرد ضمن این که از نوع معماری مثل ارتفاع ساختمان ها و سایر موارد هم در
تعلق عکس به قصر شیرین دچار تردید شده است پس بدون شک به متن و زیر متن این پیام توجه شده است .با مراجعه به سرویس
جستوجوی عکس گوگل حسین متوجه میشود که خبرگزاری مربوطه عکس را دستکاری کرده تا خبر مورد عالقه خودش را بازتاب دهد
فلذا در اینجا نوعی دروازبانی خبر هم وجود دارد بدون شک اما کسی که این چنین به متن و زیرمتن یک پیام توجه میکند و به اصل پیام
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کشیده که به وضوح غیر واقعی است پس میتوان گفت از فن دروغ بزرگ استفاده شده است و همچنین درتصویر شمارهی سه هم سیستم
پارک اتوماتیک خودرو به وضعیتی تشبیه شده که خارپشت در آن قرار دارد یعنی آن قدر دقیق است که مثل این خارپشت هیچ آسیبی به
دیگران وارد نمیکند.
 -31گزینه سه ،عبارت «متفاوتترین و سریع رشدترین» به وضوح بر فن شدت داللت دارد .ضمن اینکه مقایسه این رشد سریع و متفاوت بودن
با سایر المپیاد ها هم نشان دهنده فن مقایسه است در نهایت هم صحبت از گردشهای مختلف علمی،تفریحی و گردشی هم نمایانگر فن
تطمیع است .پس گزینه سه یعنی همراهی با جماعت در این متن دیده نمیشود.
 -32گزینه دو ،با توجه به اینکه اکثر صاحبان رسانههای بزرگ اهل کشورهای انگلیسی زبان من جمله انگلستان ،امریکا و  ...هستند و همچنین
به دلیل سوء استفادههایی که از رسانههای مختلف در حهت منافع اهل قدرت و سرمایه شده است نگاه مثبتی به بازیگردانان بزرگ نخواهد
بود بنابر این طراحی سؤال از این بخش میتواند موجب آزردگی خاطر این مسئولین این تیمها شود.
 -33گزینه سه ،همانطور که میبینید گزینههای اول ،دوم و چهارم توصیفاتی از یک مخاطب فعال است که به هیچ وجه نمیتواند ویژگی
نامطلوبی به حساب آید .اما گزینهی سوم یعنی استفاده بدون محدودیت با تعریفی که از مخاطب فعال داریم در تناقض است .مخاطب فعال
کسی است که میداند ،میخواهد و میتواند که به شکل مناسب و میزان مناسب از رسانهها بهره برداری کند درحالی که مخاطب منفعل بی
برنامه و بیش از حد در همه جا حاضر است یا به عبارت دیگر او امیر رسانهها نیست بلکه رسانهها امیر او هستند.
 -34گزینه دو ،به طور قطع خبر الف هم به دلیل تازگی و هم به دلیل این که برای بخش بزرگی از مردم یعنی جمعیت چند میلیونی مشهد مهم
است پس ارزش خبر تازگی و فراگیری هر دو مورد توجهند .در مورد خبر ب  8000میلیارد عددی است بسیار بزرگ که نشاندهندهی ارزش
خبری بزرگی است .همچنین خبر ج هم به دلیل تازگی و هم به دلیل پر تنش بودن مورد اهمیت است پس ارزش خبری تازگی و برخورد هر
دو مورد توجهند بنابر این تنها گزینهای که میتواند صحیح باشد گزینهی دو است.
 -35گزینه سه ،فلسطین سالهاست که برای مردم ایران به دالیل مذهبی و سیاسی مهم است و این یعنی ارزش خبری مجاورت این خبر برای
ایرانیان .گنبد آهنین سامانه مشهوری است که از آسمان ایاالت متحده آمریکا حفاظت میکند و این تکنولوژی دفاعی توسط آمریکا به
اسرائیل نیز داده شده است و این ارزش خبری شهرت را محقق مینماید البته خبر نیز به معروف بودن این گنبد آهنین اشاره مستقیم مینماید.
ضمن اینکه جنگ همیشه موضوعی پرتنش و التهاب به حساب میآید پس ارزش خبری برخورد هم در اینجا قابل محاسبه است .شکست
خوردن سپر دفاعی مشهور اسرائیل هم اتفاقی نادر است که باعث ایجاد ارزش خبری شگفتی میشود و در متن خبر هم با عبارت خارقالعاده
به آن تأکید شده است .عبور  1000موشک از این سپر دفاعی هم یعنی رقمی بسیار بزرگ و ارزش خبری بزرگی .پس میتوان گفت در
مجموع  5ارزش خبری در این خبر مورد توجه و محاسبه است.
 -36گزینه چهار ،تیترهای استخراج شده از متن یک خبر میتوانند یک یا چند ارزش خبری متن خبر را با خود همراه داشته باشند و بر روی
آن تأکید کنند .در گزینه یک با خاص نشان دادن قربانیان این حادثه ،به ارزش خبری استثنا توجه شده است .گزینه دو با پر رنگ کردن
تنش ایجاد شده توسط این زل زله به ارزش خبری برخورد اشاره دارد .گزینه سه با توجه به بزرگی شدت زلزله در مقیاس ریشتر ،به ارزش
خبری بزرگی توجه شده است .و در گزینه چهار با اشاره به شوک و خراسان از دو ارزش خبری برخورد و مجاورت استفاده شده است .با توجه
به این موضوع که در گزینه چهار اشارهای به ارزش خبری شهرت نشده است ،این گزینه ،پاسخ این سؤال است.
 -37گزینه یک ،در این متن از زمانهای صحبت شده که اهل آن از مرحلهی کاشت مستقیما به مرحلهی برداشت میرسند .مردمانی که درباره
ماهیت زمان در زندگی سردرگمند و این جمالت به این معناست که نسل ما به کمک تکنولوژی به همه چیز سریعا میرسد و نیاز ندارد تا
زمانی را صرف داشت (پرورش و نگهداری) کند پس نسل ما نسل بیزمان هاست!
 -38گزینه دو ،این پاراگراف درصدد بیان این مهم است که در سینما هر اتفاق مهمی در مدت زمان کوتاهی اتفاق میافتد و اگر این تصویرسازی
به درستی انجام بگیرد ما هم آن را کامال میپذیریم .پیروزی یک ملت ،داستانهای عاشقانه همه و همه در مدت دو ساعت اتفاق میافتد و
ما را به عنوان مخاطب به شدت تحت تاثیر قرار میدهد و این یعنی قالب سینما در مقایسه با قالبهای مکتوب تمرکز کمتری نیاز دارد و در
مدت زمان کوتاهی حجم گستردهای از اطالعات را به مخاطب منتقل میکند.

 -39گزینه یک« ،ما در جهان دستیابی به همه چیز با فشردن یک کلید و جهان غذاهای آماده زندگی میکنیم» در واقع تکنولوژی این قابلیت
را برای ما ایجاد کرده که تنها با فشردن یک کلید سریعا به هدف مطلوبمان برسیم پس در جهان ما مرحلهی داشت معنایی ندارد و حاال به
شیوهی تفکر و «فلسفهای کامال متفاوت» خود کردهایم .این یعنی انسان در اثر فناوریهای جدید ،درک جدیدی از جهان کسب میکند.
 -40گزینه یک« ،آیا  60ثانیه آنقدر که باید سری نیست؟» این یک سؤال معلوم الجواب است که نویسنده برای اقناع مخاطب از آن استفاده
کرده است.
 -41گزینه دو« ،ما به طور خطرناکی در حال نزدیک شدن به غفلت از واقعیت و اعتقاد به این مورد هستیم که به زندگی آنی دسترسی داریم».
این جمله به وضوح از آیندهای خطرناک خبر میدهد و میخواهد گامهای اولیه برای افتادن به یک شیب لغزنده را توضیح دهد.
 -42گزینه چهار ،حریم خصوصی برای همهی ما مهم است و همیشه و هرجاکه معضل حریم خصوصی وجود دارد مینالیم اما به راحتی در
فضای مجازی از اوبر ،فیسبوک ،گوگل مپ ،فوگی و ...استفاده میکنیم و تمام مکانها،عالیق ،باورها و عاداتمان را در اختیار این شرکتها
میگذاریم .این یعنی رفتار ما در فضای مجازی و حقیقی متفاوت است.
 -43گزینه یک ،همانطور که اشاره شد در پاراگراف دوم از تضاد رفتاری کاربران فضای مجازی با باوریهای حقیقیشان صحبت شده است .اما
در پاراگراف سوم ایدهی جرمی بنتام در قالب سراسربین داللت بر نظریهای دارد که نظارت نامحسوس موجب میشود که هرکس مراقب
رفتار خودش باشد یعنی اگر هرکسی بداند که تحت نظر است بنابر این «اخالقیات بهبود مییابد ،بهداشت رعایت میشود ،صنعت جان
تازه مییابد ،دستورالعملها به سرعت همهگیر میشوند و از فشار افکار عمومی نیز کاسته میشود ».پس رابطه نظارت نامحسوس
و اخالقیات در این پاراگراف مطرح است.
 -44گزینه سه ،شباهت سراسربین کامال با اتاق شیشهای که همیشه و همه لحظات قابل مشاهده است ،مشخص است.
 -45گزینه دو« ،همهی ما با آغوش باز حریم خصوصی را فدای سهولت میکنیم» این جمله نشان میدهد که چطور برای رسیدن به آسایش و
سهولت به دام افتادهایم یا به عبارت دیگر برای پنیر مجانی به تله موش رفتهایم.
 -46گزینه چهار ،این جمله « اصل وجود کلیشه یک نیاز ضروری است اما ممکن است به شکلی استفاده شود که گمراه کننده باشد» نشان

پیش از هر چیز میبایست با مفهوم صحیح رژیم مصرف در سطح اول سواد رسانهای آشنا باشد که در سؤال  33همین موضوع مورد سنجش
واقع شده است.
 -50گزینه چهار ،برای پاسخ به سؤال  5شرکت کننده این دوره المپیاد باید بتواند تصویر مورد اشاره را به درستی تحلیل نماید و پیامهای
رسانهای آن را استخراج نماید به این ترتیب با پاسخ به سؤال  5سطح دوم سواد رسانهای شرکت کنندگان سنجیده میشود.
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میدهد که کلیشه لزوما بد نیستند اما بسته به نحوه کاربردشان ممکن است بد و گمراه کننده باشند.
 -47گزینه سه ،همانطور که در متن گفته شد ما بوسیلهی کلیشهها جهان اطراف خود را میشناسیم پس باید رنگ سبز برای ما یادآور خیار
باشد در حالی که ما زنگ سبز برای ما یادآور مسائل مختلفی است.
 -48گزینه سه ،کلیشههایی که در گزینههای یک،دو و چهار به آنها اشاره شده است عامل اتخاذ تصمیمات مهم و بزرگی در دنیا شده است
بعضی کشورها استفاده از روغن پالم برای لبنیات را ممنوع کردهاند و بعضی کشورها وارادات محصوالت تراریخته را متوقف کردهاند .همچنین
مسلمانان به دلیل شکل گیری این کلیشه سالهاست در کشورهای اروپایی و امریکایی دچار مشکل میشوند .اما کلیشهی رنگ سیاه برای
شب عامل اتخاذ تصمیم مهمی نمیشود.
 -49گزینه یک ،در سؤال  33اشاره شد که این شرکت کننده در المپیاد جهانی از انواع رسانهها بدون محدودیت استفاده میکند و این یعنی
کسی که رژیم مصرف نمیداند و دقیقا مربوط به سطح اول سواد رسانهای دارد .شرکت کننده حاضر در دومین دوره المپیاد سواد رسانهای
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مرحله دوم سال 96
مرحله دوم نخستین دوره المپیاد سواد رسانهای به صورت همزمان با مرحله اول و با شرط قرار گرفتن در  100نفر برتر مرحله اول تصحیح شد.
این مرحله المپیاد به دلیل نزدیکی بسیییار زیاد به دوازدهمین دوره انتخابات ریاسییت جمهوری در سییال  96فضییای کلی این مرحله به صییورت
مسئلهمحور با موضوعیت سواد رسانهای و اخالق انتخاباتی طراحی شد.

بارمبندی سؤاالت مرحله دوم سال 96
سؤال  1 -1نمره
سؤال  1 -2نمره
سؤال  1 -3نمره
سؤال  1 -4نمره
سؤال  3 -5نمره ،هر پیشنهاد قابل قبول و با دایره مخاطب مشخص  1نمره
سؤال  5 -6نمره ،هر کدام از موارد أ ،ب ،ج ،د و ه  1نمره
سؤال  2 -7نمره ،هر کدام از موارد أ و ب 1 ،نمره
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دکتر سید محسن حکیمی همدانی متولد  1345در شهر همدان است .وی مدرک دکترای خود در رشته جامعه شناسی را
در سال  1370از دانشگاه تهران گرفته است .مهم ترین سوابق وی شامل ریاست کتابخانه ملی ،عضویت در شورای
عالی فضای مجازی ،معاونت بازرسی وزارت کشور ،عضویت در شورای مرکزی حزب شیفتگان خدمت و فرماندهی
گروهان سلمان فارسی لشگر  14تاسوعا در طول جنگ تحمیلی است .پدر حکیمی از روحانیون شهر همدان بوده و خود
او نیز برای مد تی درس طلبگی خوانده است .وی به زبان های عربی و فرانسوی مسلط است و مدتی نیز رایزن فرهنگی
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ایران در فرانسه بوده است .او قدرت بیان بسیار خوبی دارد اما در مدیریت زمان سخنرانی های خویش دچار مشکل می
شود .همچنین در هنگام عصبانیت تیک نامحسوسی در ابروهای خود پیدا می کند .حکیمی هم اکنون نامزد انتخابات

مرحله  – 2دوره 1

ریاست جمهوری شده و با توجه به تخصص شما در سواد رسانه ای ،شما را به عنوان مشاور ارشد رسانه ای خویش
برگزیده است.
 -1یک شعار تبلیغاتی برای حکیمی انتخاب کنید که ضمن زیبایی و کوتاه بودن ،از «فنون اقناعی» در آن استفاده شده باشد.
 -2چه شعار تبلیغاتی را به هیچ وجه انتخاب نمی کنید؟ چرا؟
 -3یک نماد انتخاباتی برای وی برگزینید و مختصرا علت انتخاب این نماد را شرح دهید.
 -4از کدام نماد انتخاباتی پرهیز کرده و آن را اصال پیشنهاد نمی کنید .چرا؟
 -5نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که هنوز بخش عمده ای از واجدین شرایط رأی دهی به خصوص زنان و رأی اولی ها تصمیم
نهایی خود را برای رای دادن به نامزد مشخصی نگرفته اند .پیشنهادات مشخص خود برای اقناع این قشر را مطرح نمایید.
(حداکثر  3پیشنهاد)
 -6دکتر حکیمی از شما توقع دارد بتوانید به وی در چالش های رسانه ای زیر کمک کنید .نظر مشورتی خود برای هر مورد را به
آقای حکیمی اعالم نمایید:
أ.

دو خواننده معروف زیرزمینی درخواست کرده اند که با آقای دکتر عکس یادگاری بگیرند.

ب .مدیر پربیننده ترین کانال تلگرامی ایرانی پیغام داده است که با دریافت  500میلیون تومان هر روز یک پست تبلیغاتی برای
آقای حکیمی منتشر خواهد کرد.
ج .یکی از بستگان نزدیک آقای حکیمی در گذشته جزء گروهک تروریستی منافقین و عامل به شهادت رساندن یکی از مسئولین
ابتدای انقالب بوده است .این مسئله تا کنون رسانه ای نشده و خصوصی باقی مانده اما آقای حکیمی نگران است که رقبایش
در روزهای نزدیک به انتخابات این ماجرا را افشا کرده و منجر به شکل گیری فضای منفی علیه وی شوند.
د.

رقیب اصلی دکتر حکیمی عروسی دارد که در خارج از کشور زندگی می کند و یک منبع موثق و مورد اطمینان اخبار و تصاویری
از حریم خصوصی وی را به شما منتقل کرده است که انتشار آن می تواند به شدت رای رقیب حکیمی را تضعیف کند .مشاور
حقوقی حکیمی نیز به شما اطمینان داده که در صورت انتشار رسانه ای این اطالعات مشکلی قانونی شما را تهدید نخواهد کرد.

ه.

شب گذشته رقیب اصلی دکتر حکیمی در یک برنامه تلویزیونی انتقاداتی را به ایشان وارد ساخته و وی را فاقد تجربه اجرایی
کافی و برنامه مشخصی در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی دانسته است .این در حالی است که  4روز به انتخابات باقی مانده و
برخی اعضای ستاد تبلیغاتی حکیمی عقیده دارند باید در تنها فرصت تلویزیونی باقی مانده (گفتگوی ویژه خبری شبکه  )2به
این اتهامات پاسخ داده شود.

 -7راهبرد رسانهای پیشنهادی شما برای پس از انتخابات چیست؟
أ.

در صورت پیروزی آقای حکیمی

ب .در صورت شکست ایشان

پاسخنامه تشریحی مرحله دوم سال 96
 -1انتخاب شعار تبلیغاتی یکی از چالشهای اساسی کمپینهای مختلف سیاسی و غیرسیاسی است .در اینجا نیز باید دست به انتخابی مشکل
زد .در پاسخ به این سؤال دو شاخص حائز اهمیت است اوال تاکید بر روی تواناییها و نقاط مثبت دکتر حکیمی و ثانیا در برداشتن فنون
اقناعی برای تاثیرگذاری بیشتر برروی مخاطب .به عبارت دیگر باید شعاری انتخاب شود که با استفاده از فنون رسانهای و اقناعی دارای
زیرمتن جذاب بوده و متن آن منطبق بر تواناییها و نقاط قوت دکتر حکیمی باشد .نمونهای از پاسخ مناسب که در سال  96به این سؤال
داده شده است:
•

پلی بین سیاست اسالمی و سیاست مدرن اروپایی

 -2شعاری که به نحوی دربردارنده نقاط ضعف دکتر حکیمی است یا به دالیلی مثل سوء برداشت یا ابهام ممکن است موجب تخریب ایشان
شود شعارهای مناسبی نیستند .به عبارت دیگر در انتخاب شعار باید به فرامتن آن توجه کرد .نباید راه را برای نقد منفی با استفاده از فرامتن
مبهم باز گذاشت .در ضمن شعارهایی که در بردارنده اتفاقی بسیار بزرگ و نشدنی هستند عمال به منتقدین اجازهی تخریب میدهند چرا که
به راحتی قابل تکذیب هستند .فلذا در پاسخ به این سؤال باید به نحوی به شاخصهای باال اشاره شود.
به عنوان نمونه با توجه به مشکل ایشان در مدیریت عصبانیت ،انتخاب شعاری مثل «سعهی صدر» غلط است .یا تاکید بیش از حد بر روی روابط
بینالملل براساس سابقه تحصیلی و دیپلماتیک ایشان ممکن است به خاطر صبغه فرهنگی مردم یا به عبارت دقیقتر فرامتن حاکم بر جامعه موجب
سوءبرداشت شده و ایشان را غربزده یا خودباخته بدانند .پس انتخاب شعاری مثل «خروج از انزوا و ورود به جامعهی بین الملل» شعار چندان
مناسبی نیست.
 -3در انتخاب نماد باید تمام نکات مثبت را در کوتاهترین زمان ممکن به ذهن مخاطب متبادر کرد ،البته نکاتی که بتوان به خوبی با ویژگیهای

•

شهید بهشتی ،باتوجه به شباهتهای متعددی که میان ایشان و شهید بهشتی از لحاظ تحصیالت حوزوی ،سابقهی انقالبی ،زندگی در
اروپا و همچنین قدرت بیان باال وجود دارد تلفیق دو چهره یعنی تلفیق چهرهی شهید بهشتی و دکتر حکیمی نماد مناسبی میتواند
باشد.

در این پاسخ به شرایط فرهنگی و محبوبیت شهید بهشتی در بین اقشار مختلف توجه شده است به عبارت دیگر فرامتن به خوبی مورد توجه واقع
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دکتر حکیمی تطبیق داد .در پاسخ به این سؤال باید ضمن توجه به فرامتن از زیرمتن و متن مناسب استفاده کرد .نمونهی موفقی از انتخاب
نماد توسط شرکتکنندگان در آزمون سال :96

شده .متن نماد در واقع دربردارنده مقایسه دکتر حکیمی و شهید بهشتی است که در قالب زیر متن مناسب یعنی تلفیق چهرهی دو نفر ،ارائه شده
است.
 -4در انتخاب نماد هم مثل انتخاب شعار باید از ابهام و سوءبرداشت پرهیز کرد و توجه به فرامتن از اهمیت ویژهای برخوردار است پس نباید
فرصت تخریب بازگذاشته شود .نمونهای از پاسخ مناسب به این سؤال توسط شرکتکنندگان در آزمون سال :96
•

تفنگ :با توجه با سابقهی ایشان در جنگ ممکن است از این نماد استفاده شود که البته چون این نماد محمل مناسبی برای سوءبرداشت-
هایی مثل خشونت و دیکتاتوری میتواند باشد پس انتخاب این نماد به وضوح اشتباه است.

•

ساعت :با توجه به مشکل ایشان در مدیریت وقت انتخاب این نماد به سرعت مخاطب را به نقطهی ضعف ایشان منتقل میکند.
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 -5برای اقناع و جذب آراء این دو قشر باید مخاطب شناسی به صورت کامال دقیق انجام شده و عالیق و گرایشات آنها به خوبی شناسایی شود.
بر این اساس توجه به حضور فعال زنان و جوانان در کمپین میتواند نگاه مثبت دکتر حکیمی به فعالیت سیاسی زنان و جوانان و مطالباتشان
تلقی شود .نمونهای از پاسخ مناسب به این سؤال توسط شرکتکنندگان در آزمون سال :96
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•

حضور فعال همسر دکتر حکیمی در کمپین تبلیغاتی ایشان

•

حضور فعال فرزندان دکتر حکیمی در کمپین تبلیغاتی ایشان

•

وعدهی تسهیالت ویژه برای ازدواج جوانان

•

وعدهی حضور زنان در کابینه
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أ .توجه به فرامتنِ تبلیغات ،درکمپین انتخاباتی یکی از مهمترین وظایف یک مشاور رسانهای است .باید توجه داشت که از هر پیامی ،با توجه به
فرهنگ آن جامعه چه برداشتی میشود؟ در پاسخ به این سؤال هم باید دالیلی ارائه داد که جامعهی ایرانی از این دیدار چه برداشتی میکند؟ به
عبارت دیگر ابعاد فرامتنی این دیدار باید به خوبی تحلیل شود و استدالل شود که چرا این دیدار میتواند تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد؟ نمونهای
از پاسخ مناسب در سال :96
•

از طرفی ممکن است طرفداران دکتر حکیمی بواسطهی محبوبیت این دو خواننده افزایش یابد اما از طرف دیگر با توجه به سابقهی
خانوادگی و شخصی ایشان که متعلق به قشر مذهبی هستند و بالتبع طرفداران مذهبی زیادی دارند احتمال ریزش آرای ایشان در این
قشر بسیار زیاد است پس در مجموع به نظر میرسد این دیدار برای ایشان نتیجهی مثبتی نخواهد داشت.

ب .باید برای هر تبلیغ و یا پیام رسانهای مخاطب را به خوبی شناسایی کرد .به عبارت دیگر با توجه به متن کتاب تفکر و سواد رسانهای «باید
مهندسی معکوس کرد یعنی اول باید مخاطب شناسی دقیق ،عمیق ،جامع و مانعی داشت تا بتوان عالئق و نیازهای او را به درستی شناخت و با
استفاده از شیوهای خالقانه درست به هدف زد ».در پاسخ به این سؤال هم باید نشان داد که آیا مخاطبین پربینندهترین کانال تلگرامی میتوانند
گزینهی مناسبی برای تبلیغات دکتر حکیمی باشند؟ آیا استفاده از این بودجه عظیم در این روش تبلیغاتی به اندازه کافی موثر است یا خیر؟ نمونهای
از پاسخ مناسب شرکتکنندگان در آزمون سال :96
•

اخبار کانالهای تلگرامی برای اکثر مردم خیلی جدی نیستند و تاثیرگذاری آنها بر روی مخاطب نسبت به هزینهای که قرار است انجام
شود چندان قابل توجه نیست ضمن اینکه این کانال مخاطب محدودی دارد و قاعدتا کل مردم ایران را نمیتواند شامل شود .پس خرج
این هزینه ی هنگفت بهتر است در قالبی دیگر که کل مخاطبین را در بردارد و تاثیرگذارتر است انجام شود .ساخت یک فیلم مستند
تبلیغاتی به نظر هم مخاطب گستردهتری دارد و هم تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.

ج .یکی از حقوق مخاطبین رسانهای که در اینجا واجدین شرایط حضور در انتخابات هستند ،حق دسترسی به اطالعات دقیق و صحیح است .در
واقع باید پذیرفت که در صورت افشا شدن این ماجرا و حتی پیش از آن ،دکتر حکیمی حق تکذیب و یا فریب مردم را ندارد و باید اطالعات صحیح
را در اختیار مردم بگذارد؛ بنابر این راهکاری که ارائه میشود باید دربردارنده حقیقت بوده اما نکته حائز اهمیت نحوهی بیان واقعیت است .استفاده
از فنون اقناع در اینجا اهمیت ویژهای دارد .یکی از پاسخهای صحیح و مکرری که شرکتکنندگان آزمون سال  96از آن استفاده کرده بودند
استفاده از گواهی بزرگان دین و انقال ب بود :استفاده از اقوام و نزدیکان کسانی همچون عموی پیامبر اسالم،که دشمن سرسخت دین بود .یا پسر

حضرت نوح و حتی فرزند سران انقالب که به منافقین پیوستند .پاسخهای مذکور نمونههای استفادهی صحیح از فنون گواهی و مقایسه است که
به صورت همزمان و به نحو احسن به کار گرفته شده اند.
د .همانطور که در کتاب سواد رسانهای بدان اشاره شده است اخالق رسانهای امری درونی و مرتبط با ارزشهای شخصی هر فرد است و در واقع
هر فرد به عنوان کاربر رسانه موظف است تا اخالق را در این محیط حفظ کند .در اینجا نیز علیرغم امکان افشای این عکسها حق محرمانگی
و حریم شخصی برای رقیب دکتر حکیمی باید محفوظ بماند؛ پس هر پاسخی به این سؤال داده میشود باید با در نظر گرفتن موارد اشاره شده
باشد.
ه .پاسخ به این سؤال کامال به خالقیت شرکتکننده در آزمون بستگی دارد .نمونهی پاسخ برتر به این سؤال در آزمون سال :96
با روحیهی خوب و کامال مناسب و بدون نشان دادن ذرهای عصبانیت دکتر حکیمی باید مقابل دوربین رفته و از سوابق گستردهی خود در حوزهی
سیاست خارجه و اقتصاد صحبت کند .باید به ایشان تاکید شود که نام رقیب خود را ذکر نکند تا به هیچ وجه عصبانیتی از ایشان بروز نکند .در
صورت کمبود زمان ایشان میتواند باقی پاسخ به شبهات را به صورت ویدئویی ضبط نموده و در صفحات مجازی خود منتشر نماید و در این بخش
خبری پس از توضیحات مختصر ،از مردم دعوت کند تا با مراجعه به صفحات وی ،این ویدئوها را مشاهده نمایند.
 -7پاسخ به این سؤال کامال به خالقیت شرکتکننده در آزمون بستگی دارد ،نمونهی پاسخ برتر به این سؤال در آزمون سال :96
الف) با سفر به مشهد و زیارت حرم امام رضا (ع) و پس از آن با دیدار از رقیبان آنها را دعوت به همکاری در آینده کند.
ب)تبریک به ملت ایران و همچنین آرزوی موفقیت برای رئیس جمهور منتخب
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مرحله دوم دومین دوره المپیاد سواد ر سانه ای به صورت یک آزمون چندر سانهای ،تحلیلی و ت شریحی طراحی و اجرا شد .در این مرحله المپیاد
دانشآموزان باید به  9سؤال پاسخ میدادند که  8سؤال نخست آن شامل چند تکه کلیپ و سؤال آخر شامل صفحه نخست  4روزنامه بوده است.
پس از شروع آزمون دانشآموزان  30دقیقه فرصت برای مطالعه و بررسی دفترچه سؤاالت داشتند و پس از آن کلیپهای مربوط به سؤاالت  1تا
 5به صورت متوالی پخش شد .پس از آن فرصت برای پاسخگویی به سؤاالت مهیا بود تا بخش دوم کلیپهای مربوط به سؤاالت  6تا  8پخش
گردد .پس از پخش سییری دوم کلیپها تا انتهای آزمون فرصییت پاسییخگویی به تمامی سییؤاالت فراهم بود .برای مشییاهده فیلمهای این مرحله
المپیاد میتوانید به آدرس زیر مراجعه نمایید.
کلیپ اولhttps://www.aparat.com/v/6XQB2 :

کلیپ دومhttps://www.aparat.com/v/wG4FE :

بارمبندی سؤاالت مرحله دوم سال 97
سؤال  10 -1نمره

الف)  4نمره

الف)  6نمره

ب)  4نمره

ب)  4نمره

ج)  5نمره

سؤال  10 -2نمره

سؤال  13 -6نمره

الف)  6نمره

الف)  3نمره

ب)  4نمره

ب)  4نمره

سؤال  12 -3نمره

ج)  6نمره

الف)  4نمره

سؤال  14 -7نمره

ب)  4نمره

الف)  10نمره (هر باکس نیم نمره)

ج)  4نمره

ب)  4نمره

سؤال  13 -4نمره

سؤال  13 -8نمره

الف)  5نمره

الف)  5نمره

ب)  4نمره

ب)  5نمره

ج)  4نمره

ج)  3نمره

سؤال  13 -5نمره

سؤال  12 -9نمره (هر باکس  1نمره)

 -1با پیشرفت تکنولوژی و رسانهها ،زندگی ما به ظاهر سادهتر شد .اما این سادگی ،پیچیدگیهای جدیدی را وارد زندگی ما کرد.
در این بین برخی از اندیشمندان در قالب نگارش داستانهای آیندهپژوهانه ،به بررسی پیچیدگیهای آینده زندگی بشر ،بعد از
پیشرفت تکنولوژی و رسانهها پرداختند .آلدوس هاکسلی ( )1932و جرج اورول ( )1984دو تن از این افراد بودند.
آلدوس هاکسللی در رمان خود با نام «دنیای شلگفت انگیز نو» آینده بشلر بعد از پیشلرفت تکنولوژی و ظهور رسلانه ها را آکنده از
خوشی و فرو رفتن در لذتی بی پایان توصیف می کند که جبر تکنولوژیک حاکم بر زندگی بشر در پسِ آن پنهان شده است.
ولی جرج اورول در رمان خود با نام « »1984آینده ب شر را پر از سختی و شکنجه و خفقان و حکومت حاکمان م ستبدی می بیند
که از رسانه ها برای تثبیت استبداد خود استفاده می کنند.
با توجه به مطالب فوق و توضیحات مفصلتری که در «فیلم  »1راجع به هر دو رمان آورده شده است ،به دو سؤال زیر پاسخ دهید.
أ .می خواهیم تفاوتهای دنیای اورول و هاک سلی را در قالب یک فیلم که از تعدادی عکس و متن ت شکیل شده ا ست تدوین کنیم .در
همین راستا  5عکس و  5متن در ادامه آورده شده است .عکسها به ترتیب از  1تا  5مرتب شده اند ولی متنها نامرتب هستند .شما
بایست متنها را متناسب با عکسها از  1تا  5تنظیم کنید به نحوی که به هر عکس ،یک متن نسبت داده شود .همچنین اسم ارول و
هاکسلی از جمالت زیر حذف شده است و شما باید بتوانید جای خالی موجود در جمالت را با یکی از کلمات «اورول» و «هاکسلی»
پر کنید.
متنها

شماره مجموعه عکس

تو دنیای  ...............مردم اسیر حکومتن؛ اما توی دنیای  ...............مردم اسیر تفریحات پایان ناپذیر ،ارتباطات بی
دلیل ،نیازهای کاذب و رقابتهای بی فایده هستن.

 ...............از دنیایی می ترسه که توش افراد حاکم نمیذارن بخونیم و بدونیم؛ ولی  ...............ازین می ترسه که
ما اینقدر سرگرم تفریحات بشیم که خودمون دیگه نخوایم بخونیم و بدونیم.
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 ...............نگرانه که کسایی مثل برادر بزرگتر ما رو از دسترسی به اطالعات محروم کنن؛ اما  ...............نگرانه
که اینقدر اطالعات رو سرمون بریزن که به طور کامل قدرت تحلیلمون رو از دست بدیم.

یکی از ویژگی های جهان  ...............پنهان کردن حقایق از مردمه؛ درحالی که ویژگی جهان  ...............گم شدن
و از بین رفتن واقعیت اصلی بین انبوه اطالعات بیهوده است.
 ........ .......از نابودی ما به وسیله اون چیزایی خبر میده که ازشون می ترسیم؛ اما  ...............از نابودی ما به وسیله
چیزایی خبر میده که دوستشون داریم.
ب .در  5خط تو ضیح دهید که به نظر شما در جهان کنونی ،پیش بینی جرج اورول بی شتر محقق شده ا ست یا پیش بینی آلدوس
هاکسلی؟ حتما برای نظرتان مثال بیاورید.
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مجموعه عکس 1
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مجموعه عکس 2

مجموعه عکس 3

مجموعه عکس 4

مجموعه عکس 5

 -2باالخره جام جهانی با تمام باال و پایینهایش تمام شللد .اگر خاطرتان باشللد برای دیدن هر فوتبال مجبور بودید که تعداد بسللیار
زیادی تبلیغ را هم تماشلللا کنید .تبلیغاتی که یکی از مهمترین راه های درآمدزایی برای فیفا ،تلویزیونها و صلللدالبته برای خودِ
فوتبالیستهاست .در این میان یکی از تبلیغات پرتکرار تلویزیونی ،تبلیغ شامپو کلییر بود .شامپویی که تا چندی پیش ،از «کریستیانو
رونالدو» برای تبلیغاتش استفاده می کرد ،ولی در ایام جام جهانی این «علیرضا جهانبخش» بود که تصویرش برای تبلیغ کلییر مورد
استفاده قرار می گرفت.
الف) پس از تماشای «فیلم  »2و «فیلم  »3این دو تبلیغ را از منظر سواد رسانه ای در سه الیه متن ،زیرمتن و فرامتن تحلیل کنید.

ب) این دو تبلیغ چه تفاوتها و شباهتهایی با هم دارند؟
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فرامتن

زیر متن

متن

تحلیل فیلم ( 2کریستیانو رونالدو)

تحلیل فیلم ( 3علیرضا جهانبخش)
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 -3فیلم نمایش ترومن ( )The Truman Showیکی از مهمترین آثار در توضیح قواعد حاکم بر دنیای رسانه هاست .این فیلم در
ژانر کمدی ،علمی تخیلی و درام به کارگردانی «پیتر ویر» و با بازیگری «جیم کری» و «اد هریس» است که در سال  1998میالدی
ساخته شده .فیلم زندگی مردی به نام «ترومن» را نمایش میدهد که تمام زندگی اش از روز تولد تا میان سالی ،بدون اطالع وی به
صللورت  24سللاعته از یک شللبکه ی تلویزیونی برای میلیونها نفر در سللراسللر جهان در حال پخش اسللت .تا اینکه نهایتا ترومن به
واقعیت زندگی خویش شک میکند و برای دستیابی به حقیقت زندگی اش شروع به کاوش میکند.
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در «فیلم  »4که برایتان نمایش داده می شود ،سکانس پایانی این فیلم آورده شده ا ست که در آن ترومن به حقیقت پی برده و به
انتهای اسللتودیوی محل زندگی اش رسللیده اسللت .در انتهای این سللکانس ترومن با کریسللتوف (کارگردان و خالق نمایش ترومن)
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همکالم می شللود و پس از شللنیدن حقیقت ماجرا دنیای «نمایش ترومن» را ترک می کند .بینندگان میلیونی این نمایش هم که
سالها آن را دنبال کرده اند ،به سادگی از آن دل می کَنند و به سراغ تماشای برنامه بعدی می روند.
أ .در ادامه قابهای مربوط به کری ستوف و ترومن در حال گفتگو در سکانس پایانی آورده شده ا ست .در کدام نما زاویه «رو به باال»
و در کدامیک زاویه «رو به پایین» انتخاب شده است؟ دلیل انتخاب این زاویه نماها را توضیح دهید.

نمای ( 1ترومن)

نمای ( 2کریستوف)

ب .نظرتان را درباره این بخش از دیالوگ بین ترومن و کریستوف در  6خط بیان کنید:
ترومن :تو کی هسللتی؟  /کریسللتوف :من خالقم ،خالق یک نمایش تلویزیونی که به میلیونها نفر امید ،لذت و الهام میده / .ترومن :و
من کی هسللتم؟  /کریسللتوف :تو یک سللتاره ای / .ترومن :هیچی واقعی نبود؟  /کریسللتوف :تو واقعی بودی .این چیزیه که تو رو
تماشلایی کرد .. .به من گوش بده ترومن .خارج از اینجا حقیقت بیشلتری نسلبت به دنیایی که من برات سلاختم وجود نداره .همون
دروغها ،همون فریبها ،اما در دنیای من چیزی نیسللت که بخوای ازش بترسللی .من بهتر از خودت تو رو می شللناسللم/ .ترومن :تو
هرگز تو سرم دوربین نداشتی.

ج .متن زیر درباره هالیوود از کتاب سواد رسانه محمد محمدی را بخوانید و بر اساس آن این سکانس را در  5خط تحلیل کنید.
لنمسترمن میگوید :در غرب به موازات بحث دموکراسی و آزادیهای فردی ،موضوع کنترل این آزادیها مطرح شد .سیاستمداران
غربی هر قدر که از آزادیهای فردی سللخن میگفتند ،به همان میزان و بلکه بیشللتر تالش میکردند تا این آزادی را کنترل کنند و
این راز حضللور رسللانهها در غرب بوده اسللت .وی میگوید :شللواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که به موازات توسللعه حق رأی،
رسانهها به دنبال کنترل افکار عمومی برآمدند.
مشارکت مردم را عقیم کند و اخبار سیاسی را کنترل ،هدایت و حتی آنرا برای خودش ایجاد کند“.
 ...بنیامین دزرائلی ،یکی از نخست وزیران انگلستان در قرن نوزدهم ،میگوید” :ما به وسیله کلمات بر انسانها حکومت میکنیم“.
جیمز پاتر ،سواد ر سانه را در همین یک کلمه خال صه میکند و میگوید” :تقریبا تمام آن چیزی که سواد ر سانه بدان میپردازد،
م سئله کنترل ا ست“.یعنی دغدغه ا صلی سواد ر سانه این ا ست که مخاطبان را از کنترل ر سانه آزاد سازد و اجازه ندهد مخاطبان
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وی در جای دیگر بیان میدارد ” :به موازات حرکت به سمت ایجاد دموکرا سی و حق رأی برای همه مردان مکانی سمی ایجاد شد تا

ناخواسته توسط رسانه مدیریت شوند.
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 -4از نوروز ام سال ،یک برند تبلیغاتی به نحو چ شمگیری ف ضای صداو سیما را پر کرد .برندی که در سریال پایتخت رونمایی شد ،با
مسابقات قوی ترین مردان ادامه پیدا کرد ،به برنامه ماه عسل رسید ،اسپانسر سری جدید برنامه خندوانه شد و در ایام جام جهانی با
برنامه  2018دائما در چشللمان مخاطبان صللداوسللیما برجسللته و برجسللته تر شللد .و این برند تبلیغاتی چیزی نبود جز اپلیکیشللن
«روبیکا» .بهترین توضلللیح برای روبیکا را می توان در شلللعار آن خالصللله کرد« :یه جا به جا همه جا» .در واقع تا دیروز مخاطب
نیازهای خود در ب ستر ف ضای مجازی را از طرق مختلف تامین می کرد و حاال روبیکا به دنبال آن ا ست که تمامی نیازهای مخاطب
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در فضای مجازی را یکجا تامین کند .برخی از این نیازها عبارت است از:
نیاز  )1بسترهای  :)Video on Demand( VODبسترهای تماشای ویدئوهای قابل انتخاب که در آنها با خرید اشتراک می توانیم

مرحله  – 2دوره 2

فیلم ،سریال ،موسیقی و ...را به شکل دلخواه تماشا کنیم .مانند فیلیمو ،آیو ،نماوا ،فیلم نت و. ...
نیاز  )2بسلللترهای  :)User Generated Content( UGCبسلللترهای بارگذاری و تماشلللای ویدئوهای کاربرمحور که توسلللط
مخاطبان توسعه داده می شوند .مانند آپارات ،نماشا ،یوتیوب و. ...
نیاز  ) 3صفحه شخصی :صفحات مجازی که افراد اطالعاتشان را در آنها قرار می دهند ،با دیگران از طریق ابزارهایی همچون الیک و
کامنت ارتباط برقرار می کنند ،عده ای را دنبال می کنند و دنبال کنندگانی به دست می آورند .مانند اینستاگرام ،فیس بوک ،توئیتر
و. ...
نیاز  ) 4پیام رسان :شبکه های اجتماعیِ تعاملی که در آنها امکان ساخت کانال و گروه وجود دارد و در فضایی تعاملی شما می توانید
فیلم و عکس و متن و صوت مدنظرتان را برای دیگران ارسال کنید .مانند بله ،سروش ،گپ ،تلگرام ،واتس آپ و. ...
نیاز  ) 5خدمات پرداخت :بسلللترهای بانکیِ اینترنتی برای کارهایی همچون خرید شلللارژ ،کارت به کارت ،پرداخت قبض ،مشلللاهده
موجودی و. ...
نیاز  ) 6آموزش مجازی :بسترهای ارائه ویدئوهای آموزشی آفالین که در آنها از طریق خرید اشتراک می توانیم از دوره های آموزشی
مختلف بهره مند شویم .مانند فرانش ،مکتب خونه ،لیندا udemy ،و. ...
نیاز  )7پخش زنده ( :)Streamبسترهای پخش زنده که از طریق آنها می توانیم برنامه های صداوسیما و شبکه های خصوصی را به
صورت زنده و یا با تاخیر تماشا کنیم .مانند تلوبیون.
نیاز  )8پیش بینی مسابقات :مانند پیش بینی مسابقات جام جهانی 2018
نیاز  ) 9اخبار روز :مانند کاری که خبرگزاری ها ،خبرخوانها و کانالهای خبری در پیام رسانها انجام می دهند.
نیاز  ) 10فضای کودکان :فضای اختصاصی ارائه محتواهای ویدئویی مربوط به کودکان مانند انیمیشن ،برنامه کودکانه و...
در واقع روبیکا تمام نیازهای فوق را یک جا پاسللخ می دهد و هر روز هم خدمات جدیدی متناسللب با ایام ،مناسللباتها و برنامه های
پخش شده از صداوسیما ارائه می کند .با علمِ به موضوعات فوق و تماشای ویدئوهای  5تا  7به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

أ .در فیلمهای ( 5پایتخت) و ( 6خندوانه) بگویید که از چه فنون اقناعی برای ترغیب مخاطب به اسللتفاده از روبیکا اسللتفاده شللده
است؟ نحوه استفاده از هر فن اقناع را در یک خط توضیح دهید.

ب .تا پیش از روبیکا ،هر اپلیکیشللن نهایتا  1یا  2نیاز از مواردِ پیش گفته را برطرف می کرد .اما روبیکا با تصللاحب بخش بزرگی از
بازار به دنبال رفع توأمان همه نیازهای مجازی مخاطبان ا ست .در  5خط پیش بینی خود را تو ضیح دهید که روبیکا با تجمیع تمام
خدمات در یک نرم افزار چه تاثیراتی بر آینده این کسب و کار خواهد کرد؟

شده ،روبیکا هیچ هزینه ای حتی بابت ترافیک اینترنت م صرفی هم از مخاطبان نمی گیرد .در  5خط تو ضیح دهید که از نظر شما
استراتژی های درآمدزایی روبیکا چیست و چگونه پول در می آورد؟

مرحله  – 2دوره 2

ج .همانطور که رامبد جوان در فیلم  6توضلللیح داد ،با وجود این حجم از تبلیغات ،ارائه این میزان از خدمات و جوایز گوناگون ارائه
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 -5اعتیاد در لغتنامه دهخدا به معنای عادت کردن ،خوی گرفتن و پیاپی خواستن چیزی است .اما معموال این لغت برای مواد مخدر
به کار می رود .ا ستفاده روزافزون ،مداوم و پی در پی ب شر از ر سانه ها باعث شده ا ست تا عبارت جدیدی وارد فرهنگ لغات ان سانها
ب شود به نامِ «اعتیاد ر سانه ای» .در این بین «تلفن همراه» به عنوان مهمترین ابزار ارتباطی در ع صر جدید ،اعتیادآورترین ابزار
ارتباطی ا ست که سبک زندگی ان سانها را د ستخوش تغییرات فراوانی کرده ا ست .در همین را ستا فیلم ( 8تبلیغ گو شی سونی
اریکسون که البته تبلیغی قدیمی است!) ،فیلم ( 9گزارش یورونیوز از شیوه «گروه درمانی» برای درمان اعتیاد رسانه ای) و فیلم 10
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(فیلم کوتاه ترک اعتیاد رسانه ای) به سه شیوه مختلف ماجرای اعتیاد رسانه ای را مورد بررسی قرار داده اند .پس از تماشای این 3
فیلم به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
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أ .فیلم  8را تحلیل کنید و بگویید که شللرکت سللونی اریکسللون در این تبلیغ چه شللیوه ای را برای اسللتفاده از تلفن همراه تبلیغ و
ترویج می کند؟

ب .اگر شما به سبک یکی از افراد حاضر در گزارش یورونیوز (فیلم  )9در یک جلسه گروه درمانی اعتیاد رسانه ای بنشینید ،چگونه
رژیم مصرف رسانه ای تان در مواجهه با تلفن همراه را توصیف می کنید؟ در  5خط و به صورت اول شخص و صادقانه توضیح دهید!

ج .فیلم  10از ایده گروه درمانی در ترک اعتیاد به مواد مخدر ا ستفاده کرده ا ست و به م شابهت سازی میان اعتیاد به مواد مخدر و
اعتیاد رسانه ای پرداخته است .با توجه به این فیلم کوتاه 5 ،مورد از نشانه های اعتیاد رسانه ای که بر اساس آن می توان فرد معتاد
را از غیرمعتاد شناسایی کرد نام ببرید.

 -6واقعیت افزوده ( )Augmented Realityو واقعیت مجازی ( )Virtual Realityدو تکنولوژی مدرن هسللتند که بیشللتر در
بازیهای رایانه ای بکار می روند .در این بین تکنولوژی  VRیا واقعیت مجازی محیطی را برای کاربر شبیه سازی میکند که در دنیای
واقعیت وجود ندارد .درواقع کاربر با کمک یک هدسلللت یا یک سلللختافزار میتواند خود را در محیطی ببیند که در واقعیت وجود
ندارد ولی کامال حس واقعی را به او القا میکند .کاربر هنگام استفاده از هدستِ واقعیت مجازی ،اگر سر خود را به سمت باال بگیرید
آسمان را خواهد دید و اگر پایین بگیرد زیر پایش را خواهد دید و این موضوع به کاربر القا می شود که اکنون دقیقا در همین محیط
قرار دارد.
از سوی دیگر تکنولوژی  ARیا واقعیت افزوده با واقعیت مجازی تفاوت ب سیار و البته تکنولوژی پیچیدهتری هم دارد .واقعیت افزوده
به کاربر این امکان را میدهد تا در دنیای واقعی دنیای مجازی را تجربه کند .به این صورت که محتوای شبیه سازی شده به دنیای
واقعی فرد افزوده می شود .در واقعیت افزوده اطالعاتی مانند ت صویر یا متن به دنیای واقعی و محیط اطراف ا ضافه می شود که البته
همین مو ضوع باعث ایجاد محدودیتهایی برای شرکتهای تولیدکننده می شود و باعث شده که این فناوری هنوز آنطور که باید
رشللد جالب توجهی نکند .پوکمون گو یکی از مهمترین و محبوبترین نمونه های بازی های تولید شللده با تکنولوژی  ARاسللت .در
فیلم  11توضیحات و نمونه های مفصلتری راجع به این دو تکنولوژی آورده شده است.
أ .با توجه به تو ضیحات فوق و مو ضوعاتی که در فیلم  11به آنها ا شاره شده ا ست 3 ،مورد از ویژگی های بازی های  ARو  VRکه
باعث می شوند مخاطب در آنها تجربه ای کامال متفاوت را نسبت به سایر بازی ها درک کند بیان کنید.

ب .همانطور که اشاره شد به نظر می رسد تکنولوژی های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده به سرعت در حال فراگیر شدن هستند و
یک کارکرد متفاوت برای یکی از این دو تکنولوژی طراحی کنید .کارکردی که در زمره بازیهای رایانه ای نبا شد و بتواند یک م شکل
مهم را از پیش پای بشریت بردارد .ایده تان را در  6خط توضیح دهید.
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هر روز کارکردهای جدیدتری به غیر از بازیهای رایانه ای برای آنها ابداع می شود .حال از شما می خواهیم که دست به کار شوید و

ج .رفتارهای انسان ناشی از شناخت اوست .شناخت هر فرد هم از طریق ابزارهای شناختیِ وی تامین می شود .روزگاری مهمترین
ابزار شناختیِ ب شر کتاب بود ،سپس تلویزیون به مهمترین ابزار تبدیل شد .بعد از آن و در دوره فعلی ف ضای مجازی و شبکه های
اجتماعی به مهمترین راه شللناخت بش ل ر نسللبت به جهان پیرامون تبدیل شللده اند .به نظر می رسللد که تکنولوژی های  ARو VR
ظرفیت این را دارند که به مهمترین ابزار شناختی بشر در آینده نه چندان دور تبدیل شوند .از میان رفتارهای اجتماعی بشر ،مقوله
ارتباطات میان فردی را در عصر کتاب ،تلویزیون ،فضای مجازی و واقعیت افزوده و مجازی با یکدیگر مقایسه کنید( .نهایتا  8خط)
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 -7در ایام گذ شته و پس از پخش یک م ستند از صداو سیما ،ناگهان نام یک دخترِ نوجوانِ این ستاگرامر بر سر زبانها افتاد« :مائده
هژبری»؛ که تصاویر رقصیدن خود را به نحوی نامتعارف در صفحه اینستاگرامش منتشر می کرد و به همین دلیل فالوئرهای فراوانی
را در صفحه خود جذب کرده بود .تا اینکه این دختر د ستگیر شده و صفحه اش م سدود می شود .در این میان پخش م ستندی از
شلبکه یک سلیما که در بخشلهایی از آن اعترافات «مائده هژبری» پخش می شلود واکنشلهای فراوان و متفاوتی را در میان فعاالن
ف ضای مجازی بر می انگیزد .واکن شهای سیا سی ،فرهنگی ،جامعه شناختی ،اقت صادی ،مذهبی ،هویتی و ...که هر یک از منظری
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متفاوت به این رویداد رسانه ای نگریسته اند.
در همین را ستا در فیلمهایی که برای شما پخش می شود نظرات «م سیح علی نژاد» خبرنگار ایرانی مقیم امریکا (فیلم  - 12پخش
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شده از شبکه من و تو)« ،ر ضا صادقی» خواننده (فیلم  – 13انت شار در این ستاگرام) و «کیهان ملکی» بازیگر (فیلم  –14انت شار در
اینستاگرام) آورده شده است .همچنین «دکتر هادی خانیکی» از اساتید ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی نیز یادداشتی در روزنامه
همشهری می نویسد که این یادداشت نیز به عنوان نمایندهای از واکنشهای مکتوب به این رویداد رسانهای در ادامه آمده است:
جامعه امروز ما در برگیرنده شکافها و گسستهای گوناگونی است که وجود و تقویت برخی از آنها اعم از آنکه اجتنابپذیر یا ناپذیر
با شد منجر به بروز م سائل و مباحث تهدیدکننده و گاه حتی بحرانزا می شود .آنچه این روزها به یکی از مباحث پررنگ ر سانهای و
فرهنگی و سیا سی تبدیل شده ،مو ضوع پخش اعترافات یک دختر  17ساله در تلویزیون و دامنههای گ سترده اعتراض در ف ضای
مجازی و حتی بعضللا در فضللای واقعی بود .به این رخداد از هر زاویهای نگریسللته شللود ،کمترین نتیجهای که دارد توافق بر سللر
شللکلگیری یک گسللسللت فرهنگی و نسلللی اسللت .جامعه ایران مثل بسلیاری از جوامع دیگر جهانی و با شللدت و ضللعفی متفاوت
د ستخوش تغییرات پردامنه شده ا ست .تکثر ،تنوع و تمایز ،بارزترین م شخ صههای ن سلی جامعه ما ست که دیرفهمی آنها همواره
هزینههای سنگین سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی بر نظام و جامعه تحمیل کرده است .اعمال زور و قدرت برای تحمیل یک فهم رویه
و سلللبک یکپارچه ،حاصللللی جز تخر یب بن یان های اخالقی و دینی و قانونی آن جامعه ندارد .تحوالت پردامنه جامعه ایرانی و
دگرگونیهای ن سلی را نمیتوان در همان د ستگاه مخت صات قدیم و چارچوبهای ب سته ذهنی فهمید و چارهجویی کرد ،نهتنها در
ایران بلکه در جهان متغیر کنونی ،عنوان نسللل «ایکس» را برای تبیین نسللل جوانی بهکار میبرند که مشللخصللات آن هنوز کامال
شناخته شده نیست.
برای مواجهه با چنین نسل ناشناختهای ضرورت نخست ،شناختن آن است نه نادیده گرفتن ،طرد و یا سرکوبش .در چنین شرایطی
باید یکی از مهمترین ارکان سیا ست اجتماعی ،مطالعه و پژوهش از سویی و گ شودن عر صههای گفتوگو و مفاهمه از سوی دیگر
باشد .اگر میدان گفتوگوهای نسلی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی در جامعه ما باز نشود و به جای آن اتهام ،محکومیت و به حاشیه
راندن با شد نتیجهای جز قطبیتر کردن جامعه ،غیریت سازیهای مختلف و تولید و بازتولید نفرت و خ شونت نخواهد دا شت؛ ن سلی
که بخشی از آن مدام بر صندلی اتهام مینشیند نسلی است که الزاما ضدپیشینیان خود نیست اما با آنان متفاوت است.
دغدغههایش در همه جا از جنس دغدغههای گذ شتگان نی ست ولی بهدلیل نا شنیده ماندن صدایش و نادیده گرفتن ح ضورش در
موا ضع و مواقع مختلف به نوعی هنجارگریزی و حتی مقاومت در برابر آموزش و فرهنگ ر سمی ر سیده ا ست .چاره کار حذف او از
معادالت ،محاسللبات و نشللاندن آنها بر صللندلیهای اتهام و اعتراف نیسللت .چاره کار پیدا کردن مکانها و امکانهای نو برای انجام
گفتوگو در موقعیتها و صندلیهای برابر است.

أ .در جدول زیر هر یک از این نظرات را از منظر «پنجگانه سواد رسانهای» به صورت مختصر مورد تحلیل قرار دهید:
مسیح علی نژاد

رضا صادقی

کیهان ملکی

هادی خانیکی

هدف فرستنده پیام؟

مخاطب شناسی پیام؟

کانال ارتباطی و ویژگی
هایش؟

بستر و فرهنگ انتقال

چیستی پیام و فنون به
کار گرفته شده در
خلق پیام؟
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پیام؟

ب .نظر شما به کدامیک از این  4نظر نزدیک تر ا ست؟ اگر هیچ یک از این  4نظر را قبول ندارید ،به صورت آزاد در  5خط به بیان
نظرات خود بپردازید.
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 -8شارلی اِبدو ) )Charlie Hebdoیا همان «هفتهنامه شارلی» ،مجله فکاهی چپگرای فران سوی ا ست که چهار شنبهها منت شر
می شود .درونمایه این مجله لحنی انتقادی دارد و خط م شی اعالم شده آن ضد نژادپر ستی و ضد مذهبی ا ست .رویکردهای این
مجله شامل نقد و تمسخر کاتولیک فرانسه ،یهودیت در فرانسه ،اسالم در فرانسه ،سیاست و حتی فرهنگ عامه فرانسه می شود .این
هفته نامه که در شماره های متعددی ا سالم و م سلمانان را مورد تم سخر قرار داده بود ،در یک شماره باالخره کاریکاتوری از پیامبر
اسالم را روی جلد خود آورد در حالیکه این جمله از دهان پیامبر خارج شده بود که 100« :ضربه شالق اگر از خنده غش نکنی».
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انتشللار این شللماره ی توهین آمیز از شللارلی ابدو خشللم بسللیاری از مسلللمانان را برانگیخت و تظاهراتهای متعددی در کشللورهای
مسلللمان علیه این اقدام صللورت گرفت .اما آنچه این واقعه را متفاوت کرد ماجرای دو برادر مسلللمان بود که در  7ژانویه  2015با
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اسلحه به دفتر این نشریه حمله کردند و  12کشته و  10زخمی از جمله  2پلیس و  4کاریکاتوریست بر جای گذاشتند.
این واقعه واکن شهای زیادی را در سرا سر جهان به دنبال دا شت که بخ شی از آن در «فیلم  »15که در سالگرد واقعه شارلی ابدو از
شبکه یورونیوز پخش شد آمده است.
أ .تظاهرات مسلمانان در کشورهای مختلف در راستای کدامیک از موارد حقوق مخاطب قابل تعریف است؟ آیا این حق از مخاطب با
مقوله «آزادی بیان» که عزادارانِ واقعه شارلی ابدو ادعای آن را می کنند در تناقض نی ست و در مواقع تناقض چه باید کرد؟ پس از
نام بردن حق مخاطب نظرتان را در این باره در  5خط توضیح دهید.

ب .پس از تماشای گزارش یورونیوز (فیلم  ،)15تصویری که از روزنامه نگاران شارلی ابدو در ذهن شما باقی می ماند چگونه است و
از چه کلیشه هایی تشکیل شده است؟ به نظر شما این بازنمایی چقدر به واقعیت نزدیک است؟ در  6خط توضیح دهید.

ج .اریک کانتونا یکی از محبوبترین فوتبالیستهای فرانسوی و اسطوره تیم فوتبال منچستر یونایتد است که در «فیلم  »16نظرات او
راجع به واقعه شللارلی ابدو از زاویه ای متفاوت بیان شللده اسللت .در ادامه نظر کانتونا می شللود این نکته را اضللافه کرد که هیچگاه
وقایعی همچون ماجرای به آتش کشیدن تئاتر سن میشل و سوء قصد به جان  50نفر از تماشاچیان فیلم «آخرین وسوسه مسیح»
تو سط یک گروه «کاتولیک م سیحی» منجر به م سیحی هرا سی در دنیا نمی شود و این واقعه را در افکار عمومی و ر سانه ها به پای
تمام مسیحیان نمی نویسند .ولی واقعه ای مشابه در هر کجای جهان که یک پای آن فردی مسلمان باشد ،سریعا توسط رسانه ها به
دستمایه ای برای اسالم هراسی تبدیل می شود .در  3خط توضیح دهید که این اتفاق بر مبنای کدامیک از مفاهیم سواد رسانه ای
رخ می دهد؟

( -9اسللتثنائاً این سللؤال فیلم ندارد!) هجدهم اردیبهشللت ماه ،یکی از مهمترین خبرهای سللال  1397و  2018برای مردم ایران و
جهان در سر خط اخبار قرار گرفت و آن خبر چیزی نبود جز« :خروج امریکا با امضای ترامپ از توافق برجام» .خبری که واکنشهای
داخلی و بین المللی فراوانی را برانگیخت .در صللفحه بعد 4 ،مورد از روزنامه های ایرانی از نگاه های مختلف آورده شللده اسللت که
واکنشهای متفاوتی به این اخبار از خود نشان داده اند.
نیم تای اولِ این روزنامه ها را مشللاهده کنید و در جدول زیر تیتر  ،1تیتر  2و عکس  1آنها را در صللورت وجود از منظر تکنیکهای
«دروازه بانی خبر» به طور مختصر تحلیل نمایید.
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وطن امروز

کیهان

اعتماد

روزنامه

تحلیل تیتر 1

تحلیل تیتر 2

تحلیل عکس 1

همشهری
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پاسخنامه تشریحی مرحله دوم سال 97
سؤال  -1أ.
(شماره تصویر )4 :تو دنیای اورول مردم اسیر حکومتن؛ اما توی دنیای هاکسلی مردم اسیر تفریحات پایان ناپذیر ،ارتباطات بی دلیل ،نیازهای
کاذب و رقابتهای بی فایده هستن.
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(شماره تصویر )2 :اورول نگرانه که کسایی مثل برادر بزرگتر ما رو از دسترسی به اطالعات محروم کنن؛ اما هاکسلی نگرانه که اینقدر اطالعات
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رو سرمون بریزن که به طور کامل قدرت تحلیلمون رو از دست بدیم.
(شماره تصویر )1 :اورول از دنیایی می ترسه که توش افراد حاکم نمیذارن بخونیم و بدونیم؛ ولی هاکسلی ازین می ترسه که ما اینقدر سرگرم
تفریحات بشیم که خودمون دیگه نخوایم بخونیم و بدونیم.
(شماره تصویر )3 :یکی از ویژگی های جهان اورول پنهان کردن حقایق از مردمه؛ درحالی که ویژگی جهان هاکسلیگم شدن و از بین رفتن
واقعیت اصلی بین انبوه اطالعات بیهوده است.
(شماره تصویر )5 :اورول از نابودی ما به وسیله اون چیزایی خبر میده که ازشون می ترسیم؛ اما هاکسلی از نابودی ما به وسیله چیزایی خبر
میده که دوستشون داریم.
سؤال  -1ب.
ویرانشهرهایی که هاکسلی و اورول برای آیندگانشان ترسیم کردند حاال به نظر میرسد دولبهی قیچی تمدنی هستند ،که ما امروز در آن زیست
میکنیم .از طرفی صاحبان رسانهها و سرویسهای امنیتی بواسطهی تکنولوژیهایی که روزبهروز پیشرفتهتر شدهاند بیشتر ما را تحت نظر دارند و
حتی بوسیلهی سانسور ،فیلترینگ و بایکوت خبری مردم دنیا را از بعضی وقایع و حوادث مهم محروم می کنند و از طرف دیگر اما همهی ما غرق
در تفریحات و سرگرمیهای بی انتها شدیم .به نظر میرسد حجم انبوه اطالعات و سرگرمی مردم سراسر جهان را چنان منفعل کرده که حاال
قدرت هرگونه تحلیل تصمیمگیری را از دست دادهاند و به قول نیل پستمن نویسنده شهیر امریکایی “Amusing and informing
” ousrselves to deathیعنی به حد مرگ ،تفریح و اطالعات را روانهی خودمان کردیم.

سؤال  -2أ.
بد نیست برای یادآوری بار دیگر به سراغ تعاریف متن ،زیرمتن و فرامتن برویم.
برای تحلیل پیامهای رسانهای ابتدا آن را به سه الیه متن ،زیرمتن و فرامتن تقسیم میکنند .الیه اول یعنی متن معموال همهی ما را به یاد
نوشتههای مکتوب میاندازد اما در واقع متن آشکارترین الیهی هر پیام است که دربردارندهی همهی اطالعات موجود در یک پیام است .این الیه
در واقع شامل هر صدا ،نوشته و تصویری است که در هر پیام وجود دارد .اما زیرمتن عبارت است هر فرم ،ساختار و تکنیکی که مؤلف پیام به این
واسطه سعی در انتقال معنا به مخاطب دارد .معنای پنهان در نحوه تصویربرداری ،ریتم موسیقی و موارد دیگر در این الیه بررسی میشوند .معنای
پنهان در زیرمتن می تواند با متن یکسان باشد و آن را تقویت کند و یا معنای مستقلی داشته باشد و معنای برآمده از متن را تکمیل و یا حتی

تحلیل فیلم دو

تحلیل فیلم سه

تمام صداها ،تصاویر و متون پخش شده در فیلم ،متن این آگهی را تشکیل
میدهند:
کریستیانو رونالدو وارد قاب میشود و گوینده همزمان میگوید که موهای
تمیز و شاداب به فرد ابهت میدهد و موهای آراستهی رونالدو و شامپویی
که در دستان اوست ،دیده میشود و گوینده میگوید که تنها به شامپو کلیر
اعتماد دارد .سپس گوینده به عصاره نعنا اشاره میکند که عامل از بین بردن
شوره و چربی است و هم زمان میان نویس بدونچربی و بدونشوره در کادر
دیده میشود.
و نهایتا دلیلی برای پنهان شدن نیست! و میان نویس یورو 2016و توپ
مخصوص این تورنمنت.

تمام صداها ،تصاویر و متون پخش شده در فیلم ،متن این آگهی را تشکیل
میدهند:
علیرضا جهانبخش وارد قاب میشود و توسط انبوه خبرنگاران احاطه شده
بالفاصله با انتقال به حرکات تکنیکی او در زمین فوتبال میشنویم که میگوید
اگر با تمام وجودت به دنبال برد باشی و در هر شرابطی به خودت مطمئن باشی
اون وقت موفقیت حتمیه
حاال با آغاز صدای گوینده که از فرمول شامپو و اختصاص آن برای آقایان می-
گوید تصویر علیرضا جهان بخش و موهای آراستهی اورا میبینیم.
و نهایتا صدا جهانبخش که می گوید انتخاب من کلیر
ودلیلی برای پنهان شدن نیست

ورود فرد در تاریکی که باعث کنجکاوی مخاطب میشود به همراه موسیقی
ریتیمک و جذاب که تا انتها وجود دارد و صدای گیرا و با ابهت گوینده که از
ابهت ناشی از موهای تمیز و شاداب میگوید .بالفاصله تصویر رونالدو را
میبینیم که با کت و شلوار کامال آراسته مصداقی میشود برای صدای
گوینده و تصویر کلوس آپ سر رونالدو مخاطب را قانع میکند که موهای او
عاری از هرگونه چربی وشوره است .نمای پایین به باال از رونالدو در حال
انجام حرکات تکنیکی به ابهت او میافزاید ونهایتا اسلوموشن حرکت شامپو
در دستان رونالدو که گویی صدای گوینده از آن اوست و میگوید فقط به
کلیر اعتماد دارد و علت آراستگی و ابهتش تماما به خاطر این شامپوست! و
فن اقناعی گواهی اشخاص مشهور است
و شعار کلیر که میگوید دلیلی برای پنهان شدن نیست که انگار به مخاطب
این پیام را منتقل میکند که این شامپو رفع کننده همهی نواقص است.

علیرضا جهان بخش در حال دریبل و گل زنی در هر شرایطی است موسیقی
ریتیمک پخش می شود و به خوبی هیجان را به مخاطب منتقل می کند و
جهانبخش هم از موفقیت میگوید تا مخاطب هم او را به عنوان شخصیتی موفق
به یاد بیاورد .حضور جهانبخش در حضور خبرنگاران و عکاسان این وجهه را
تقویت میکند .گفتار متن تکیه بیشتری برای امکان و شرایط موفقیت برای همه
مخاطبان را در نظر دارد و همچنین نماهای چشم در چشم باعث میشود تا
مخاطب احساس همذاتپنداری بیشتری با جهانبخش داشته باشد و امکان
موفقیت را برای مخاطب هم القا کند .گوینده حاال با صدایی گیرا و با ابهت از
فرمول شامپو کلیر صحبت میکند و مخاطب هم زمان تصویر بستهی جهان
بخش را می بیند که به صورت اسلوموشن موهای آراسته خود را به نمایش می
گذارد و بازهم فن اقناعی گواهی اشخاص مشهور (یک فوتبالیست) که انتخاب
او شامپو کلیر است!
و شعار کلیر که میگوید دلیلی برای پنهان شدن نیست که گویی به مخاطب این
پیام را منتقل میکند که این شامپو رفع کننده همهی نواقص است.
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زیرمتن

متن

تضعیف کند .الیهی سوم پیام یا فرامتن به معنای فرهنگ ،عوامل محیطی ،سطح فهم مخاطب و هر امری خارج از متنی است ،که در فهم پیام
موثر باشد .پس به زبان دیگر میتوان گفت فرامتن الیهایست خارج از متنِ پیام که بر اساس وضع و حال مخاطب تغییر میکند.
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کریستیانو رونالدو یکی از محبوبترین بازیکنان تاریخ فوتبال است که
افتخارات فردی و تیمی بی نظیری را برای خود ثبت کرده است .این بازیکن
را حاال همهی دنیا می شناسند و در زمان پخش این آگهی یعنی سال 2016
او موفق شده بود تیم ملی پرتغال را قهرمان جام ملتهای اروپا و تیم رئال
مادرید را قهرمان چمپیونز لیگ کند و بیش از پیش محبوب و معروف شود.
او در همی ن سال توپ طالی اروپا را هم از آن خود کرده بود اما او حتی
خارج از زمین فوتبال هم همواره به عنوان فردی جذاب شناخته می شود و
تمام اینها یعنی تاثیر بسیار زیاد این پیام برای تمام مخاطبین چرا که رونالدو
عمال شهرت،جذابیت و موفقیت خود را برای این شامپو خرج کرده است .این
در حالی است که همین تبلیغ میتواند تأثیر مثبت چندانی برای عالقهمندان
به تیم بارسلونا و ستاره آن مسی نداشته باشد چرا که مسی و رونالدو و
بارسلونا و رئال مادرید زوج های رقیب هستند.

شامپو کلیر برای تبلیغ خود پیش از این از بازیکنی استفاده کرده بود که حاال در
سال  2018رقیب تیم ملی ایران است پس باید به سراغ شخصیتی جدید برود تا
ناخودآگاه حس تقابل این برند با مردم ایران ایجاد نشود و او کسی نیست جز
علیرضا جهانبخش ،لژینور موفق ایرانی که در سال  2018به عنوان نخستین
ایرانی آقای گل یک لیگ اروپایی شد .او در همین سال به همراه تیم ملی به
جام جهانی رفت و یکی از اصلیترین مهاجمین تیم ملی بود .تمام این موفقیتها
و شهرت یعنی تاثیر بسیار زیاد برای مخاطب ایرانی چرا که در ایام جام جهانی
یکی از اسامی پرتکرار جهانبخش بود که به کمک این آگهی همواره برای ایرانیان
تداعی کننده شامپو کلیر می شود .اما این در حالی است که تعداد دنبال کنندگان
بازیهای لیگهای بین المللی این بازیکن در ایران بسیار اندک است نسبت به
بازیکنان مطرح تیمهای استقالل و پرسپولیس به همین دلیل برای قشر عامتری
که فوتبال را به صورت تخصصی دنبال نمیکنند این شخصیت ناشناخته باشد و
تبلیغ وی برای این محصول بی اثر باشد.

سؤال  -2ب.
میتوان گفت به لحاظ متن و زیرمتن هردو تبلیغ شبیه به یکدیگر بودند .متن هر دو متشکل فوتبالیستی بود که از فواید شامپو کلیر می گفت و
زیر متن آن دو شخصیتی خوشچهره ،موسیقی ریتمیک تند و شرایط مشابه استفاده کردهاند و در واقع از فن اقناع گواهی و ادعای آشکار بهره
بردهاند .حتی به لحاظ فرامتن هم این دو تبلیغ به یکدیگر شباهت داشتند یعنی هردو در ایام داغ فوتبالی پخش میشدند ( یورو  2016و جام جهانی
)2018
اما بارزترین تفاوت دو تبلیغ در مخاطبین هدف آنها بود از آن جا که رونالدو شخصیتی است جهانی ،مخاطب این تبلیغ میتواند مردم همه کشورها
باشند اما مخاطب تبلیغ دوم تنها مردم ایرانند .و از طرف دیگر فرامتن متفاوت برای ایرانیانکه در یورو  2016حضور نداشتند و در جام جهانی 2018
حضور داشته و رقیب کشور پرتغال نیز بودهاند.

سؤال  -3أ.
نمای رو به پایین یا به اصطالح سینمایی آن  High Angle Shotنمایی است که در آن به دلیل نگاه از باال به پایین دوربین به سوژه ،مخاطب
وضعیت ضعف و آسیب پذیری سوژه را حس میکند و درست به همین دلیل برای نمایش ترومن در نمای  1از آن استفاده شده است .چرا که به
خوبی ضعف و استیصال او در قبال کریستوف را نشان میدهد.
در مقابل اما نمای رو به باال یا به اصطالح سینمایی آن  Low Angle Shotنمایی است که در آن به دلیل نگاه از پایین به باالی دوربین به
سوژه مخاطب وضعیت قدرتمندی سوژه را حس میکند و درست به همین دلیل برای نمایش کریستوف مورد استفاده قرار گرفته است .چرا که او
به نوعی نقش خالق این برنامه را به عهده دارد و باید از تکنیکی برای نمایش قدرت او استفاده شود.
سؤال  -3ب.
این سؤال جواب قطعی نداشته و پاسخ آن بستگی به خالقیت و تفکر نقادانه شرکت کننده در آزمون دارد .نمونه پاسخ مناسب به این سؤال در
آزمون سال :97
به طور کلی این فیلم و به طور مشخص سکانس پایانی آن در واقع فیلم زندگی ماست در جهان رسانهای امروز .گویا ما تنها عروسک بازیگردانان
بزرگ جهان رسانهای هستیم درحالی که سرگرم گردش آزاد اطالعات هستیم و فکر میکنیم که درعالم رسانهای آزادیم و حق انتخاب داریم.
همهی ما مثل ترومن به اهمیت حق انتخاب و حریم خصوصی قائلیم و در فضای مجازی فعالیت میکنیم غافل از اینکه کامال تحت نظارت و
کنترل هستیم .ترومن علی رغم زندگی خوبی که داشت ترجیح داد تا محیط بستهی بدون حق آزادی و حریم خصوصی را ترک کند و این تصمیمی
است که همهی ما باید به آن فکر کنیم.

سؤال  -3ج.

در این سکانس ترومن به یک آگاهی یا معرفت دست مییابد که طی آن متوجه میشود هر آنچه تا به حال فکر میکرده که واقعی بوده و با خیال
خود با اختیار خود در حال انتخاب آزادانه بوده است ،سراسر دروغ است و این آزادیهای ساختگی از پیش طراحی شده یک خالق و یک مهندس
دارد .در این مقام ترومن خود واقعی آزاد را بر خود در بند انتخابهای ساختگی ترجیح میدهد و آزاد میکند .آنچه آزادی و حق رأی در جهان
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این سؤال جواب قطعی نداشته و پاسخ آن بستگی به خالقیت و تفکر نقادانه شرکت کننده در آزمون دارد .نمونه پاسخ مناسب به این سؤال در
آزمون سال :97

امروز به نام دموکراسی ترویج می شود به مانند فضایی است که ترومن در آن بزرگ شده است .آزادی برای انتخاب گزینههای ساختگی و از پیش
تعیین شده توسط رسانهها و سواد رسانهای کمک میکند تا از این آزادی ساختگی رها شویم .اما با یک تغییر نما میبینیم که با قطع سیگنال
نمایش ترومن همچنان عامه مردم به دنبال تعویض کانال و سپردن آزادی خود به دست رسانهای دیگر هستند.
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فنون اقناع به کار گرفته شده در پایتخت
طنز :به طور حتم سریال پایتخت در بستری طنز شکل گرفته و در
اینجا هم حالت ارسطو در زیر کرسی و نوع بیان هر دو شخصیت
حالت طنز گونه دارد.
گواهی ستارهها :امروزه و بعد از گذشت پنج فصل از سریال پایتخت
تمام شخصیتها هم برای مخاطبین در حکم ستارههای بیادماندنی
تلویزیون هستند و گواهی این افراد به نوعی برای مخاطبین اطمینان
بخش است.
اغراق :کلمات و ادبیات دو بازیگر و استفاده از عباراتی مثل مقاومتی،
قطره چکانی دنیایی از هر چیز و ...اغراق در واقعیت است.
تداعی معانی :چینش صحنه و میزانسنی که برای این تبلیغ در نظر
گرفته شده یعنی کرسی ،سفره هفت سین و  ...به نوعی تداعی کننده
جکه گرم و صمیم خانواده ایرانی است و به نوعی مخاطب را قانع
میکند این اپلیکیشن تا عمق خانوادهها نفوذ کرده است.

فنون اقناع به کار گرفته شده در خندوانه
گواهی ستارهها :رامبد جوان مجری مطرح تلویزیون و کارگردان و
بازیگر سینماست و قطعا استفادهی از او برای تبلیغ یک کاال استفاده
از ستارهها برای اقناع به شمار میرود.
تطمیع :ادبیات رامبد و جایزهی خودروی پژوی  206آلبالویی به خوبی
بیانگر استفاده از فن تطمیع مخاطبین برای استفاده از روبیکا و برنده
شدن در قرعهکشی این اپلیکیشن است.
همراهی با جماعت(ارابه) :رامبد تاکید میکند که «همه دارن اپلیکیشن
روبیکا رو نصب میکنند»« ،بدوئین اپلیکیشن روبیکا رو نصب کنین»
و این یعنی با جماعت همراه شو!
ادعای آشکار :جملهی رامبد یعنی «یک عالمه کارای باحال میتونی
اونجا بکنی» «خیلی باحاله» «قراره  206برنده شیم» همگی داللت
بر ادعای آشکار این تبلیغ برای تواناییهای این اپلیکیشن به نظر می-
رسد.

سؤال -4ب.
این سؤال جواب قطعی نداشته و پاسخ آن بستگی به خالقیت و تفکر نقادانه شرکت کننده در آزمون دارد .نمونه پاسخ مناسب به این سؤال در
آزمون سال  :97باگذر زمان و پیشرفت تکنولوژی و رسانهها میدان رقابت و سود هم پیشرفت میکند تجربه نشان میدهد مدلهایی که خدمات
بهتری ارائه میدهند رقبا را از رقابت خارج کرده و مدلهای قبلی را منسوخ میکنند .روبیکا هم به دلیل تبلیغات گسترده و همچنین جوایز متعددی
که در ابتدا برای مخاطبین خودش در نظر گفته است روش موقت خوب و البته پرهزینهای را برای ربودن گوی رقابت از حریفان به کار گرفته است
اما طبق نظریه اشاعه فناوری راجرز 1هر مدلی که خالقیت جدیدی را در این عرصه به کار بگیرد جایگزین مدل قبلی خواهد شد .بنابر این
بهروزرسانی و اضافه کردن امکانات جدید و همچنین رفع نواقص میتواند روبیکا را در میدان رقابت حفظ کند که البته مدیریت چنین حجم
گستردهای از امکانات در مقایسه با رقبایی که در یک حوزه مشغول فعالیتند کار بسیار دشوارتری است و به همین دلیل در صورتی که این اپلیکیشن
از پس مدیریت دشوار بهروزرسانی و رفع نواقص بر نیاید ناگزیر از میدان رقابت هم خارج خواهد شد.
سؤال  -4ج.
این سؤال جواب قطعی نداشته و پاسخ آن بستگی به خالقیت و تفکر نقادانه شرکت کننده در آزمون دارد .نمونه پاسخ مناسب به این سؤال در
آزمون سال  :97در حال حاضر روبیکا با توجه به پرداختهای درون برنامه میتواند در سود حاصل ازتراکنشهای مالی درامدزایی داشته باشد و در
آیندهی نزدیک با استفاده از مخاطبین گستردهای که از طریق تطمیع و تبلیغات گسترده به دست آورده ،توانایی تبلیغات وسیع در فضای اپلیکیشن
را به دست آورد ؛ کمااینکه روبیگاج که از همکاری روبیکا و گاج ایجاد شده است قاعدتا برای این اپلیکیشن درآمد زیادی داشته است .همچنین
تثبیت جامعهی آماری این اپلیکیشن میتواند به پولی شدن بخشی از امکانات آن منجر شود.

 1در انتهای درس دوازدهم کتاب تفکر و سواد رسانهای صفحات  101-99به عنوان «مقاومت مخاطب در برابر نوآوری و و تغییر» پرداخته شده که نظریهایست در علوم
ارتباطات معلق به اورت ام راجرز.

سؤال  -5أ.
این ویدئو برای تبلیغ موبایل سونی اریکسون آن را کاالیی معرفی میکند که مخاطب خود را کامال از زندگی عادی خارج کرده و در محیط موبایل
غوطهور میسازد .شاید به لحاظ محتوایی مهمترین تاکید این آگهی تبلیغاتی اشاره به زندگی دوم ماست؛ به نحوی که کامال سرگرمکننده بوده و
گویی زندگی واقعی ما را در وهلهی دوم قرار میدهد و این امر به خوبی با زنگ خوردن تلفن به نمایش گذاشته شده .اما درست پیش از این لحظه
در آکهی ما بی تفاوتی فرد نسبت به افراد پیرامون خود را میبینیم که هرچند در این تبلیغ به نحوی جذاب نمایش داده شده ولی نشان دهندهی
وضعیت همهی ماست در زندگی دوم؛ که گویی هیچکس و هیچچیز جز موفقیت و پیشرفت در این مجازستان برایمان اهمیتی ندارد.
سؤال  -5ب.
این سؤال جواب قطعی نداشته و پاسخ آن بستگی به خالقیت ،تفکر نقادانه و تجربیات شخصی شرکت کننده دارد .نمونه پاسخ مناسب به این
سؤال در آزمون سال :97
وقتی در شبکههای اجتماعی مثل ایسنتاگرام مطلبی را به اشتراک میگذارم همواره منتظرم تا کسی نظر بگذارد یا مطلب را الیک کند و درست
به همین دلیل مجبورم مرتبا به موبایلم سر بزنم .کال وقتی وارد سایتهای مختلف و شبکههای اجتماعی سرگرمی محور میشوم آن قدر درگیر
اخبار زرذ مربوط به سلبریتیها میشوم که گذر زمان را حس نمیکنم و از همه چیز غافل میشوم .با این حال همواره سعی میکنم گرفتار زیرمتن
پیام ها نشده و به نحوی واقعیت پیام را براساس اصول فکری و اخالقی خودم بسنجم و در نهایت با توجه به خاصیت اعتیادآور بودن این شبکهها
سعی میکنم تا در محدود کردن زمانی و محتوایی خودم در استفاده از فضای مجازی موفق شوم.
سؤال  -5ج.
باتوجه به پاورپوینت طراحی شده برای درس  21که به عنوان منبع این آزمون معرفی شده ،میتوانید به این سؤال پاسخ دهید:
بازماندن از کارهای روزانه نظیر تحصیل ،ورزش و ارتباط با خانواده و دوستان

کالفگی به دلیل عدم دسترسی موقتی به رسانه
احساس هیجان و سرخوشی زیاد در حین استفاده از رسانه و احساس بیقراری یا تحریکپذیری و یا افسردگی زمانی که فرد مشغول رسانه نیست.
ناتوانی در دست کشیدن از رسانه
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فراموش کردن وظایف تحصیلی ،بهداشت شخصی و یا وعدههای غذایی

صرف وقت زیاد (بیش از  3ساعت در روز) یا اینکه هر بار نسبت به دفعۀ قبل ،وقت بیشتری گذاشته شود.
دروغ گفتن به دیگران دربارۀ زمانِ صرف شده.
اختالالت خواب ناشی از مصرف زیاد رسانه

66

سؤال  -6أ.
مهمترین ویژگی در بازیهای  ARامکان بازی کردن در محیط عادی زندگی است به نحوی که گویی حقیقت و مجاز به یکدیگر پیوند میخورند.
در بازیهای  VRاین امکان برای فرد فراهم میشود که برخالف بازیهای رایانهای معمول به صورت کامل در محیط بازی قرار بگیرند و این
یعنی تمام حواس و تمرکز فرد خرج بازی میشود.
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در بعضی از بازیهای  VRو  ARمیتوان عالوه بر چشم و دست از سایر اعضای بدن مثال برای دویدن از پاها یا برای احساس درد از سایر نقاط
بدن هم میتوان بهرهبرد و این یعنی درگیر شدن بیش از پیش مخاطب در محیط بازی.
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در بازیهای  VRو  ARمیتوان مهارتهای واقعی مثل خلبانی و مهارتهای تیراندازی و ...را به صورت خیلی جدیتری تمرین و تقویت کرد.
سؤال  -6ب.
این سؤال هم تا حد زیادی بسته به خالقیت شرکت کننده دارد و باید عاملهای مهم بودن مشکل و متفاوت بودن کارکرد را در پاسخ به این سؤال
لحاظ کند .نمونه پاسخهای مناسب در آزمون سال :97
با استفاده از این تکنولوژیها شاید بتوان در امر یادگیری و مهارتافزایی تغییراتی جدی ایجاد کرد :به عنوان مثال جراحان در مواجهه با اولین
بیماران خود ممکن است دچار اشتباه شده و جان انسانها را به خطر بیاندازند .بر این اساس استفاده از تکنولوژی  VRمیتواند پزشک جراح را در
موقعیتی شبیهسازی شده قرار دهد و تا حد امکان عوامل و ریسکهای مختلف عملکردش را بسنجد .همچنین با استفاده از تکنولوژی  ARمیتوان
ضعفهای انسانی مثل محدودیت بینایی در حین جراحی را جبران کرد و پزشک با استفاده از دوربینهای مجهز به هوش مصنوعی که امکان
بزرگنمایی هم دارند محدودیتها و نقاط ضعف خود برای تشخیص و درمان را بهبود بخشد.
سؤال -6ج.
اگر به عصر کتاب بازگردیم خواهیم دید که انسانها برای انتقال پیام و شناخت محیط اطراف خود با بسیار کند بوده و بالتبع مردم با فاصلهی زمانی
طوالنی از وقایع باخبر میشدند .همچنین تاثیر گذاری متن کتاب بر مخاطب با سرعت بسیار پایینتری صورت میگرفت اما در مقابل مخاطب
تمرکز بیشتری برای درک و تحلیل پیامها و شناخت محیط اطرافش داشت.
در عصر تلویزیون انتقال پیام ها سرعت گرفت و برای اولین بار بشر توانست تاحدی بر محدودیت زمان و مکان غلبه کرده اطالعات و اخبار را با
فاصلهی زمانی بسیار کمی منتقل کند .در این دوره انسان برای اولین بار توانست عالوه بر خواندن پیامها آن را ببیند و درک جدیدی از آن بدست
آورد اما همین موضوع باعث شد تا تمرکز کمتری برای شناخت آن داشته باشد.
در عصر فضای مجازی امکانات شناختی بشر پیشرفت قابل مالحظهای کرد و سرعت انتقال داده به باالترین زمان ممکن رسید یعنی همه میتوانند
در این دوره به صورت زنده هر پیامی را مخابره و مشاهده کنند .اما سرعت باالی انتقال دادهها که از عصر تلویزیون آغاز شده بود معضل جدیدی
را ایجاد کرده که در عصر فضای مجازی حادتر شده است اشخاص در اثر مواجهه (بمباران اطالعاتی) با حجم باالی اطالعات دچار سردرگمی
شده و توانایی ادراک و تصمیمگیری صحیح را از دست میدهد.
در عصر واقعیت افزوده انسان با وضعیت فوقالعادهای روبهرو شده است .ما حاال نه تنها از خواندن و دیدن پیامها گذر کردیم بلکه میتوانیم آن را
زیست کنیم .در این دوره برای ما این امکان به وجود آمده که اخبار و اطالعات را با دستان خودمان حس کنیم و این یعنی ورود به عرصهای که
دولبه دارد و باید مراقب فرصتها و تهدیدهای آن بود .در این عصر میتوان گفت تمرکز افراد برای ادراک و تحلیل پیامها در مقایسه با ادوار
گذشته به پایینتر حد خود رسیده است و در مقابل قدرت رسانه برای اثر گذاری به باالترین حدش رسیده.

سؤال -7أ.

شبکهی ماهوارهای من و تو شبکههای اجتماعی که شبکههای اجتماعی که روزنامهی همشهری ،با توجه
که شبکهایست شناخته شده سرعت فوقالعاده در ارسال سرعت فوقالعاده در ارسال به مکتوب بودن پیام مخاطب
تمرکز بیشتری برای درک آن
پیامهای رسانهای
در ضدیت با جمهوری پیامهای رسانهای
دارد ولی قطعا میزان گردش
اسالمی
آن در بین مخاطبین در
مقایسه با سایر قالبهای
رسانهای کمتر است
مخالفین جمهوری اسالمی و فرهنگ عامه
ارزشهای مورد حمایت نظام
سیاسی کشور

مسیح علینژاد با استفاده از
فنون اغراق و همچنین
همراهی با جماعت به واسطه
کمپین برقص تا برقصیم سعی
در ضدیت با ارزشهای نظام
سیاسی و دعوت مردم به
مبارزه علیه این نظام ارزشی
دارد.

فرهنگ عامه

استفاده خوب از موسیقی و گفتگوی رودررو با مخاطب و
اشعار حافظ که به نوعی می -ایجاد حس نزدیکی و
توان آن را فن گوهی بزرگان صمیمیت و بیان وجود
دوگانگی بین ارزشهای حاکم
هم دانست.
با بخشی از جامعه .ایجاد
دوگانگی اصلی و فرعی در این
موارد و توصیه به گرفتار نشدن
به موارد فرعی

فضای نخبگانی و فرهنگی
داخل کشور

با استفاده از پیام مکتوب و
ارجاعات بیرونی و علمی سعی
در اقناع مخاطب خود برای
پذیرش این متن دارد.
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چیستی پیام و فنون خلق آن؟

بستر و فرهنگ انتقال پیام؟

کانال ارتباطی و ویژگیهایش؟

مخاطبشناسی پیام؟

هدف فرستنده پیام؟

پنجگانه

مسیح علینژاد
حمایت از مائده هژبری و
کمپین برقص تا برقصیم و
همچنین مخالفت با خط مشی
جمهوری اسالمی در مقابله با
این وضعیت
مخاطبین شبکههای ماهواره-
ای و شبکههای اجتماعی به
خصوص زنان و دختران

هادی خانیکی
کیهان ملکی
رضا صادقی
حمایت از آزادی عقیده هم دعوت به آرامش و عدم گرفتار پذیرش شکاف نسلی و
فرهنگی موجود در کشور و
برای مائده هژبری و هم برای شدن در موجهای رسانهای
پیدا کردن راه حل درست آن
کسانی که به ارزشهای دینی
اعتقاد دارند و سلب نشدن
آزادی هر یک توسط دیگری
مخاطبین شبکههای اجتماعی مخاطبین شبکههای اجتماعی مسئولین و قشر نخبگانی
کشور
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سؤال -7ب.
این سؤال جواب قطعی نداشته و پاسخ آن بستگی به خالقیت و تفکر نقادانه شرکت کننده در آزمون دارد .نمونه پاسخ مناسب به این سؤال در
آزمون سال :97
صحبت های آقای رضا صادقی برای دعوت به تفکر و درست اعتراض کردن ،همچنین حرمت عقاید دیگران و اماکن مقدس امری است بدیهی
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و درست و باید به این صحبت آقای ملکی هم توجه شود که بزرگنمایی اینگونه موجهای رسانهای عمدا و برای دیده نشدن مسائل مهمتر است.
اما بیش از همه میتوان به سخنان آقای خانیکی تکیه کرد .نسل جدید یا به قول ایشان نسل ایکس نسلی است ناشناخته که مسئوالن و حاکمیت
باید همتی مضاعف برای شناخت و تعامل درست با آنها را پیدا کند و اال هنجارگریزیهای اینچنین ،مطمئنا بازهم تکرار خواهد شد و اگر برخورد
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و تعامل درست با آن را ندانیم بازهم دچار مشکالت اینچنینی خواهیم بود.

سؤال  -8أ.
حق احترام به عقاید دینی و مقدسات؛ این حق با آزادی بیان در تناقض نیست چرا که طبق تعاریف فیلسوفان و دانشمندان علم اخالق هم،
محدودهی آزادی هرکسی آزادی سایر افراد است یعنی هیچکس حق ندارد به بهانهی آزادی خودش به حدود آزادی دیگران تعدی کند .توهین به
یک دین و عقیده هم شامل تعدی به حقوق معتقدین به آن دین است پس به نام آزادی بیان نمیتوان حق احترام به عقاید دینی دیگران را پایمال
کرد.
سؤال  -8ب.
در واقع رسانههای غربی منجمله یورونیوز با بازنمایی حال و روز خبرنگاران شارلی ابدو به عنوان افرادی مظلوم و آزاده و تکرار آن برای مخاطبین
به کلیشهی روزنامهنگاران مظلوم و آزاده برای مخاطبین دست یافتهاند .اما تحلیل نزدیک بودن این کلیشهها بستگی به تحلیل دانش آموزان دارد.
سؤال  -8ج.
بر اساس درس  5کتاب تفکر و سواد رسانهای اگر رسانهها در بازنمایی یک واقعیت به شکل خاص اصرار بورزند و در طول زمان و به اشکال
مختلف آن را تکرار نمایند میتوانند آن بازنمایی را به کلیشه تبدیل نمایند و حاال با گذشت سالهای طوالنی و تکرار بازنمایی مسلمانان در اخبار،
سینما و تلویزیون به عنوان تروریست توانستهاند در این رابطه کلیشهسازی کنند در حالی که چنین امری در رابطه با مسیحیت کمتر صورت گرفته.
همچنین مفهوم دیگری که در اینجا میتوان به آن اشاره کرد دروازبانی خبر است .با وجود کشت و کشتاری که در طول تاریخ توسط پیروان ادیان
مختلف انجام شده اما رسانهها کمتر آنها را پوشش داده اند و تاکید کمتری روی آنها صورت گرفته.

سؤال 9

ترامپ برجام را پاره کرد ،نوبت آتش مجلس با تصویب الیحه خودتحریمی از
ترامپ سبقت گرفت :نگاه منفی این روزنامه
زدن است :این تیتر به خوبی
مخالفت این روزنامه با کلیت برجام به الیحه  FATFبه این صورت که حامیان
را نشان میدهد و ثابت میکند که از آن را از ترامپ بدتر نشان میدهد.
اول با برجام مخالف بوده است و
سعی این نشریه بر ابعاد منفی این
حادثه است.

ندارد

عاقبت هیچ :این تیتر مخالفت کامل
این روزنامه با برجام را نشان میدهد
و سعی میکند بیمعنا بودن آن را
القا کند.

ما شاهد یک تجربه مهم تاریخی بودیم:
تاکیدی است بر موضع همیشگی این
روزنامه که نمیتوان به امریکا اعتماد کرد و
باید از تجربههای تاریخی درس گرفت.

ترامپ :عکس ترامپ در حال خروج از
برجام که حالتی کامال بی تفاوت دارد به
خوبی میتواند تاکیدی بر تیتر اول
روزنامه یعنی «عاقبت هیچ» باشد.

برجام ماند ،امریکا رفت :این تیتر هم
متوجه نگاه مثبت به برجام و خروج
امریکا از برجام است و سعی میکند
تا این واقعه را با نگاهی مثبت
بازنمایی کند.

جهان به وضعیت قبل از برجام برنمیگردد:
تاکید همه جانبه بر اهمیت برجام و ماندن
ایران در برجام

ندارد :به خوبی باعث درشت شدن تیتر و
به چشم آمدن آن میشود.
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روزنامه همشهری

روزنامه وطن امروز

روزنامه کیهان

روزنامه اعتماد

روزنامه

تیتر یک
خروج مزاحم از برجام :این تیتر به
معنی القای نگاه مثبت به خروج
ترامپ از برجام است .پس قاعدتا
روزنامهی اعتماد را میتوان روزنامه-
ای طرفدار برجام دانست.

تیتر دو
ندارد :تاکید مضاعف بر تیتر اول

عکس یک
تصویر ترامپ :تاکید بر چشم ترامپ برای
تایید مضاعف بر تیتر اول ( هرچند با
توجه به این اینکه روزنامهی اعتماد با
تیترش میخواهد موضعی مقتدارنه در
مقابل ترامپ بگیرد انتخاب عکسی چنین
با ابهت چندان هم خوانی مثبتی با تیتر
یک ندارد)
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اردوی عملی سال 96
اردوی عملی نخسییتین دوره المپیاد سییواد رسییانهای از  20الی  23مرداد به میزبانی مجموعه فرهنگی آموزشییی تزکیه تهران برگزار شیید .در این
اردوی  4روزه با توجه به طراحیهای علمی برنامه ف شردهای برای مواجهه م ستقیم دانشآموزان با ف ضاهای مختلف ر سانهای ترتیب داده شد و
ضییمن حضییور دانشآموزان در این فضییاها مسییئله آموزش موقعیتمحور مورد نظر بود .در انتها نیز آزمونهای این دوره نیز با توجه به همین
موقعیتها طراحی شد.
به این ترتیب در روز نخست المپیاد بعد از افتتاحیه و آشنایی دانشآموزان با روند کار در بازه اردو ،ارائههای  300ثانیهای نقداننده شو دانشآموزان
برگزار شد .در این ارائه شرکتکنندهها خالصهای از دستاوردهای خود در نقد مکتوب ،صوتی و یا تصویری خود از مسابقه تلویزیونی خنداننده شو
شبکه ن سیم را ارائه دادند .پس از ارائهها نیز کالس آموز شی ایده تا انت شار تو سط دبیر المپیاد ت شکیل شد تا دانش آموزان را برای تولید محتوای
ترویج فرهنگ کتابخوانی آماده نماید .در انتهای روز اول ،گروههای دو نفره دانشآموزان تشکیل شد و مربیان همراه هر گروه به آنها معرفی شد.
روز دوم با سانس ویژه فیلم سینمایی « 21روز بعد» برای شرکتکنندگان المپیاد سواد رسانهای در پردیس سینمایی آزادی تهران آغاز شد .پس از
مشاهده این فیلم سینمایی ،بحث و گفتگو درمورد این اثر به همراه مربیان و اعضای هیأت علمی المپیاد شکل گرفت .در ادامه روز دوم باغ کتاب
تهران میزبان شرکتکنندگان المپیاد سواد رسانهای بود تا ضمن آشنایی با این فضا ،کاربرگ تولید محتوای ترویج فرهنگ کتابخوانی تکمیل شود
و مواد خام تولید محتوا از این بستر تهیه شود.
روز سوم با یک ا ستراحت صبحگاهی و در اختیار قرار دادن زمان کافی برای تولید محتوای ترویج فرهنگ کتابخوانی ،از ظهر روز سوم تمامی

صییبح روز چهارم آزمونهای بخشهای مختلف اردوی نخسییتین دوره المپیاد به صییورت متوالی برگزار گردید و این پایانبخش نخسییتین دوره
المپیاد برای دانش آموزان بود .در بعد از ظهر روز چهارم یعنی  23مرداد  1396در مجموعه فرهنگی آموز شی تزکیه آیین اختتامیه با تقدیر از فیلم
سینمایی  21روز بعد به عنوان فیلم سینمایی نوجوان و سواد رسانه آغاز و پس از اعطای تندیسهای خالقیت در بخشهای مختلف ،این مراسم
با اعطای مدالهای طال ،نقره و برنز به برگزیدهها به پایان رسید.

 – 3دوره 2
1
مرحله 2

دانش آموزان و مربیان به همراهی جمعی از اعضییای هیأت علمی المپیاد در ضییبط برنامه تلویزیونی خندوانه حضییور یافتند و با نحوه تولید یک
برنامه تلویزیونی آشنا شدند.
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سنجه های اردوی عملی سال 96
درصد تاثیر
ردیف

عنوان عرصه

در ارزیابی
نهایی
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1
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2
3
4
5
6

7

8

9

«نقداننده شو!»
شفاهی
«نقداننده شو!» تولید
آزمون پایان دوره
خندوانه
آزمون پایان دوره فیلم
سینمایی  21روز بعد
آزمون پایان دوره
کتاب  150هشتگ
کاربرگ تولید محتوای
باغ کتاب تهران
تولید محتوای باغ
کتاب تهران

کانال تلگرام

ارزیابی فعالیت فردی
و گروهی
جمع نهایی

نوع
فعالیت

توضیحات اجمالی

10

انفرادی

ارائه شیییفاهی نقد مسیییابقه تلویزیونی
خندانندهشو شبکه نسیم پس از افتتاحیه

5

انفرادی

فعالیت قبل از دوره و تحویل پیش از
افتتیاحییه ،نقید کتبی ،صیییوتی و یا
ویدیویی

10

انفرادی

آزمون تحلیلی برنامه خندوانه

15

انفرادی

آزمون تحلیلی فیلم سیییینمایی  21روز
بعد

15

انفرادی

آزمون تحلیلی ک تاب  150هشییی تگ
نهضت سواد رسانهای

10

گروهی

20

گروهی

15

گروهی

 -10تا +10

گروهی و
انفرادی

بیشینه110 :

طراحی اسیییتراتژی تبلیغییاتی ترویج
فرهنییگ کتییابخوانی در بییاغ کتییاب
تهران
تولید محتوای رسیییانهای در راسیییتای
ترویج فرهنییگ کتییابخوانی مبتنی بر
کاربرگ
بارگذاری منظم ،دسیییته بندی شیییده،
ار سال حداقل یک گزارش ت صویری از
اردو به صیییورت روزانه ،رعایت قاعده
 4Sو ارزشهییای خ بری و قواعیید
نگارش ،تعامل با مخاطب و کسیییب
بازخورد و...
ارز یابی ف عال یت های فردی و گروهی
دانشآموزان توسیییط مرب یان در طول
دوره ،به صیییورت نمره مث بت و نمره
منفی وارد میشود

نقدانندهشو  -نقد و ارزیابی مسابقه تلویزیونی ”خندانندهشو“
مسأله چیه؟!
میخوایم با تمام دانش و مهارتی که در حوزه سواد ر سانهای دارید ،مجموعه م سابقه ”خنداننده شو“ در برنامه تلویزیونی خندوانه رو نقد کنید.
ارزیابی دقیق ،نگاه عمیق ،مفاهیم منا سب ،قالب متنا سب و هر هنری دارید ،رو کنید و از هر ک سی و هر چیزی هم که میخواید کمک بگیرید تا
جامعترین و مانعترین ”نقدانندهشیییو“ و باالترین امتیاز رو دریافت کنید .اثر انتقادی شیییما ،اولین شیییاخص ارزیابی ما در دومین مرحله المپیاد
بینالمللی سواد رسانهای است که خوابهای خوبی براش دیدیم!
شاخصش چیه؟!
یک نقد درست و حسابی باید 4گام داشته باشه:
معیار صحیح و صریح :اول از همه باید یه خط کش دقیق داشته باشید که اوال با صحت و دقت بتونه ارزش اثر رو تشخیص بده و ”سره“ رو
از ”نا سره“ جدا کنه و ثانیا تا حد ممکن ،شفاف با شه و به دور از سلیقه ا شخاص ،کارآمدی خودش رو ن شون بده؛ پس حتما ،شما هم م شخص
کنید که با چه ”معیاری“ دارید داوری میکنید.
ذکر نقاط قوت و نکات مثبت :بر خالف اون که خیلی از مردم ،نقد و نقادی رو ”زیرآبزنی“ و ”آدمچزونی(!)“ میدونند ،در نقد ،تصیییریح و
ت شریح خوبیهای یه اثر ،اولویت باالتری داره؛ در ست مثل معلمی که هرچقدر نمره گرفته با شید با سخاوت و خو شحالی به شما میده و از نمره
هیچ سیییؤالی دریغ نمیکنه و حتی بعضیییی وقتا ،برای جوابای بهتر ،کارت صیییدآفرین هم میده .پس یادتون نره که از خالقیت ،نوآوری ،نکات
برج سته ،اتفاقات آموزنده و هر خوبی دیگهای که ت شخیص دادید ،با جدیت و به نیت تقویت و بهینه سازی اون محا سن ،با د ست و دلبازی ،یاد
کنید.
ذکر نقاط ضعف و نکات منفی :امالی نوشییته نشییده اسییت که غلط نداره و طبیعیه که کارهای ما ،به دالئل مختلف و محدودیتهایی که
اثر بگذارید و دالئل و دفاعیات و نظرات اون ها رو هم در نظر بگیرید .برای این کار ،هم میتونید به مصیییاحبه ها ،مکاتبه ها و همه مراودات
رسانهای مؤلفان مراجعه کنید و هم میتونید خیلی از این موانع رو حدس بزنید و تحلیل کنید.
ارائه راهکار و پیشنهاد :خیلی خوبه که یه کارشناس ،بتونه راهکارهای هوشمندانه ،خالقانه و سازندهای برای گروه تولیدکننده اثر داشته باشه
و اونها رو از برزخ و تاریکی به سمت بهشت و روشنایی هدایت کنه.
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داریم ،ایرادهایی هم دا شته با شه؛ پس با نیت ا صالح و خیرخواهی ،خألها رو ببینید و تذکر بدید؛ البته بارها باید خودتون رو جای تولیدکنندههای

از چه قالبهایی میشه استفاده کرد؟
مقاله مصور :اونایی که دست به قلمند و میپسندند که با متنشون زورآزمایی کنند ،تا سقف  2000کلمه ،دستشون بازه و البته از تصاویر مرتبط
تولیدی و آرشیوی هم برای انتقال بهتر مفهوم مدنظرشون میتونند استفاده کنند.
پادک ست :شما میتونید نقد خودتون رو در یه فایل صوتی حداکثر 10دقیقهای ،عر ضه کنید .ا ستفاده از انواع و اق سام تکنیکهای صوتی و
صداهای مکمل و افکتهای شنیداری رو دست کم نگیرید.
کلیپ یا فیلم کوتاه :بعضیییها هم ترجیح میدند که با یه تدوین خوب و انتخاب تصییاویر مناسییب و یه گفتار متن متناسییب ،هنر ارزشیییابی و
داوری خودشون رو نمایش بدند؛ اونا حداکثر در یک فایل تصویری  7دقیقهای ،باید هر چه دارند ،رو کنند.
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امتیازها چطوری محاسبه میشه؟
(یعنی واقعا این آزمون ،درگرفتن مدال طال و حضور در مرحله بینالمللی مؤثره؟!)
عجله نکنید! شما کارتون رو با نهایت وقت ،دقت ،همت ،مشورت و خالقیت ،انجام بدید و تا  19مرداد برای ادمین کانال با شگاه سواد ر سانهای
بفرستید ،توی اردوی تفریحی-آموزشی مرحله دوم المپیاد بینالمللی سواد رسانهای ،همه چیز رو مفصل و شفاف ،براتون توضیح میدیم .فعال در
همین حد بدونید که این نقدها و آثار شما ،نه تنها در شبکههای اجتماعی منتشر میشه -و خودتون هم میتونید در انتشارشون ،به نام خودتون و
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با تو ضیح و ه شتگ مرحله دوم المپیاد م شارکت کنید -بلکه به د ست ا ستادان برج سته ک شوری و همچنین عوامل برنامه تلوزیونی خندوانه هم

مرحله  – 3دوره 1

خواهد رسید؛ پس هر چقدر میتونید مایه بذارید و سر سوزنی کم نذارید!

کاربرگ تولیدمحتوای باغ کتاب
بخش اول
-1تحقیق و پژوهش
-1.1اهداف شما در این پروژه چه می باشد؟ لطفا هر چه می توانید ،ریزتر و جزئی تر این اهداف را نام ببرید.
-1.2مخاطب مورد نظر شما برای محتوای تولیدی تان پیرامون باغ کتاب ،را توصیف کنید) .سن – جنسیت – تحصیالت – اقلیم و ...را در مورد
مخاطب اصلی مدنظرتان بیان بفرمایید.
-1.3با توجه به موضوع فعالیت تان ،نیازها و عالئق مخاطب مورد نظر ،چیست؟ به جزئیات بیان کنید.
-1.4در راستای پیاده سازی اهداف موضوع فعالیت تان (ترویج کتاب یا هر هدف مرتبط دیگری )..شرایط موجود را تحلیل کنید
قوت

ضعف

فرصت

تهدید

-2طراحی استراتژی
-2.1استراتژی شما برای جذب و اقناع مخاطبان مدنظر چه می باشد؟ هر چه توضیح تان جزئی و بیشتر باشد ،بهتر است.
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بخش دوم

-2.2استراتژی شما برای پاسخگویی به نیاز مخاطب چیست؟
-2.3استراتژی کانال تلگرام و شیوه انتشار محتواهای تولیدی شما چه می باشد؟
بخش سوم
-3تولید و انتشار
-3.1انواع ایده های تولیدی شما و رسانه متناظر با آن در این موضوع چه خواهد بود؟
 -3.2برنامه دقیق شما برای انتشار محتواهای تولیدی تان در کانال را به جزئیات بیان کنید.
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آزمون نهایی کتاب  150هشتگ
و اما آزمون نهایی!
حتما تا االن کتاب  150هشتگ را خوانده اید و به محتوای آن مسلط هستید .بخش اول آزمون نهایی شما از همین کتاب
است .با توجه به اینکه در طول دوره کمتر به بحث «بازیهای دیجیتال» و «تبلیغات» پرداختیم ،در این آزمون سؤاالتمان
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را بیشتر ،از این دو حوزه رسانه ای انتخاب کرده ایم .از آنجایی هم که می دانیم شما اهل تقلب و این کارهای ناجور
نیستید ،یادآوری این نکته الزم است که در این بخش اصال امکان تقلب وجود ندارد و آزمون «کتاب باز» برگزار می شود!
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الف -بخشهایی از مقدمه بازیِ «اتومبیلدزدی بزرگ» ساخته سال  2013را مشاهده کنید و بر اساس صفحات  103تا
 114کتاب  150هشتگ به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
 .1این بازی در کدام دسته بندی از انواع بازیهای دیجیتال قرار می گیرد؟ چرا؟

 .2در این بخش از بازی ،بازیکن به همراه سگش در خیابانهای امریکا در حال ولگردی است و به هر ماشینی که دلش بخواهد حمله می
کند .در ادامه ،نگاه خود راجع به این بخش از بازی و تاثیری که می تواند بر هویت فردِ بازیکن در دنیای واقعی بگذارد را یادداشت کنید:

 .3در یکی از تقسیم بندی ها ،به چنین بازیهایی ،بازیهای جهان باز ( )Open Worldمی گویند .با توجه به بخشهایی از این بازی که
مشاهده کردید تفاوت اصلی بازیهای «جهان باز» با سایر بازیها چیست؟

.4

 2انگیزه احتمالی برای ادامه این بازی توسط مخاطبان را بیان کنید.

ب -تبلیغ «پنیر پاندا» را تماشا کنید و بر اساس صفحات  169تا  188کتاب  150هشتگ به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
 2 .1مورد از مهمترین فنون اقناعی که در این تبلیغ برای جذب مخاطب به کار رفته است را نام برده و توضیح دهید.

 .2این تبلیغ را از منظرِ نحوه تاثیرگذاری بر مخاطب مورد نقد و بررسی قرار دهید.

ج -با توجه به قاعده طالیی تولید موثر رسانه ای (قاعده  )4Sشیوه نگارش و طراحی کتاب « 150هشتگ» را نقد و
بررسی کنید.

آزمون نهایی خندوانه
و حاال خندوانه ...اوال خداقوت بابت حضور در ماراتن ضبط خندوانه؛ از بازخوردهای دیشبتان به نظر می رسد که حسابی خسته و کوفته شده اید
و نظرتان تا حد زیادی راجع به تولید یک برنامه پرطرفدار و جذاب عوض شده است .همانطور که گفته بودیم قرار بود در برنامه عینک سواد
رسانهای تان را فراموش نکنید و بازتاب فهمتان از حضور در خندوانه را در این آزمون انعکاس دهید .پس برویم سراغ سؤالهای خندوانه...
الف) همانطور که دیدید ،ترتیب ضبط بخشهای برنامه خندوانه با نحوه پخش آنها بسیار متفاوت بود.
-1ترتیب ضبط برنامه ها دقیقا به چه شکل بود؟

-2با توجه به نگاه های سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی به نظرتان چرا سازندگان خندوانه این ترتیب را برای ضبط قسمتهای مختلف برنامه انتخاب
کردند؟

ب) شما پیش از دوره در بخش نقداننده شو ،یکی از بخشهای برنامه خندوانه را مورد نقد قرار داده اید .به احتمال زیاد
را پیش و پس از حضور در برنامه خندوانه یادداشت کنید.
نگاهتان پیش از حضور در برنامه

نگاهتان پس از حضور در برنامه
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نگاه شما پی ش و پس از حضور در پشت صحنه خندوانه تغییراتی کرده است .در جدول زیر  3دیدگاهتان تغییریافته تان
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ج) امین اصالنی ،مسئول هماهنگی برنامه در فواصل ورود تماشاچیان به استودیو ،نحوه خاصی از تعامل را با حضار پی
می گرفت.
-1نحوه تعامل او را از ابتدای حضور تماشاچیان در کانکس تا صحبتهایش در فواصل برنامه توصیف کنید.

-2به عنوان حاضرین در المپیاد سواد رسانه ای فکر می کنید مهمترین کارکرد امین اصالنی در برنامه خندوانه چه بود؟

د) متن زیر از پایان نامه کارشناسی ارشد حسین حق پناه (از اعضای هیات علمی المپیاد سواد رسانهای) در زمینه
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«سلبریتی ها» انتخاب شده است .متن زیر را بخوانید و با توجه به مواجهه دیروزتان با تعدادی از همین سلبریتی ها در
برنامه خندوانه این متن را نقد کنید
سلبریتی یا «آوازه جو» ،لقبی است که به اشخاصی اطالق میشود که شهرت یافتهاند و این شهرت به توجه رسانهها ارتباط مستقیمی دارد .آنچه
سلبریتی را از دیگر افراد معروف و نخبگان اجتماعی جدا میکند؛ حضور مداوم او در مرکز توجّهات مردم و رسانهها و دیده شدن وی است .دیده
شدنی که لزوماً به کسب مهارتی جدید یا موفقیت حرفهای و اجتماعی ،ارتباطی ندارد بلکه ممکن است افشای اطالعاتی مربوط به زندگی خصوصی
یا یک مصاحبه دربارهی رستورانی که سلبریتی میرود یا چیزهایی از این دست نیز وی را تبدیل به تیتر اول کند .چگونه یک نفر از مشهور شدن
یا شناخته شدن به سوی سلبریتی شدن حرکت میکند؟ پاسخ نسبتاً ساده است :سلبریتی ،به قرار گرفتن منظم در معرض رسانهها وابسته است.
عالوه بر این ،یک شخص باهد به نحوی در جست و جوی شهرت و شناخته شدن باشد .رسهانهها و به خصوص مشاهده پذیری رسانهها یک
عنصر کلیدی برای سلبریتی است .بدون رسانهها ،سلبریتیها اصال سلبریتی نیستند بلکه صرفاً افرادی موفق یا معروف هستند حاال دیگر ما تغییر
کرده ایم .دستک م از نظر «لن شرمن» تغییر کرده ایم؛ او مینویسد« :ما قهرمانهان سنتیمان را رها کردهایم و ورزشکاران و بازیگران را جایگزین
آنها میکنیم ...گرچه ما زمانی مردمی را تحسین میکردیم که کارهای بزرگ میکردند ،اما امروز ما مردمی را تحسین میکنیم که نقش مردمی
که کارهای بزرگ میکنند را بازی میکنند تأثیر آوازهجوها در بین مردم ،تنها به حوزهی تخصّصی خودشان محدود نمیشود و این اشخاص در
نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشوند که در نحوهی پوشش ،معاشرت ،تفریح و مصرف نیز به مخاطبان خود بخصوص نسل جوان
الگو میدهند .این در حالی است که مطالعۀ تاریخ زندگی آنان نشان میدهد که بسیاری از آنها ،فاقد تحصیالت دانشگاهی و خانوادهای منسجم
بوده و زندگی شخصیشان ،مملو از تنشها ،اختالفها ،رفتارهای اخالقی ناپسند ،ناهنجاریهای روانی و اجتماعی بوده است ،اما همین اشخاص
الگو و قهرمان معرفی میشوند و شرکتهای تبلیغاتی و تجاری برای فروش محصوالتشان از آنها استفاده میکنند.

آزمون نهایی فیلم  21روز بعد
و حاال رسیدیم به فیلم  21روز بعد...
احتماال قصه مرتضی و برادر و مادرش به قدری در ذهن شما تاثیر گذاشت که تا االن فراموش نکردید .حاال قرار است
برویم و با عینک سواد رسانه ای به ماجرای این فیلم دوباره نگاه کنیم .پس همه توانتان را بگذارید ،فیلم را به یاد بیاورید
و بروید به سراغ سؤاالت.
الف) یکی از نشانههای زیر را انتخاب کرده و بگویید این نشانه در فیلم  21روز بعد چه کارکرد معنایی داشته است؟
قطار  /دارو  /سرطان  /دوربین  /ویلچر  /گیم نت  /کاله گیس  /حباب

ب) به انتخاب خود ،یکی از تصاویر زیر را انتخاب کنید و با عینک سواد رسانهای ،آن را تحلیل کنید.
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تصویر 1

تصویر 2
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تصویر 3

تصویر 4
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ج) رفیق مرتضی (پسر مو فرفری) بازوی تبلیغاتی قهرمان داستان بود .توضیح بدهید که او از چه فنون اقناعی برای قانع کردن
هم کالسیهایش استفاده کرد ،تا هممدرسهایهایش را پای تماشای نمایش دوستش بیاورد.

د) اگر شما ،مشاور تبلیغاتی فیلم « 21روز بعد» بودید؛ چه راهکاری را برای فروش بیشتر فیلم به تهیه کننده پیشنهاد
میدادید؟ پخش تیزر فیلم سینمایی در تلویزیون ،ساختن کمپینهای مجازی ،تمرکز بر پوستر و گرافیک محیطی،
سیاستهای توزیع و پخش فیلم سینمایی یا راهکاری دیگر؟

سنجههای ارزیابی کانال تلگرام
 - 1نقشه کانال (زمان بندی)
 - 2هشتگگذاری

 - 15پروفایل کانال
 -عنوان و تصویر (خالقیت  /مرتبط بودن)

 - 3نظم و استمرار

 - 16محدودیت مطلب گذاری در کانال (زمان و مکان)

 - 4میزان محتوا گذاشتن

4S – 17

 - 5عنوان مناسب کانال

 -جذابیت

 - 6تنوع محتوا

 -زود سر اصل مطلب

 - 7تولیدات دیگران (نسبت و ( )...فوروارد)

 -کوتاه

 - 8سلیقه بصری (ظاهر کار)

 -ساده

 - 9مخاطب سنجی
 -مخاطب این پیام چه کسانی هستند؟!

 - 18قواعد نگارش
 - 19امکان بازخورد گرفتن از مخاطب

 - 10فنون اقناع

 -نظرسنجی

 - 11توجه به فرامتن

 -مسیر ارتباطی مستقیم

 - 12تعداد اعضاء

 خالقانه - 14اخالق رسانه ای

 -ارزشهای خبری
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 - 13محتوای تولیدی

 - 20سنجههای اخباری
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اردوی عملی سال 97
اردوی عملی دومین دوره المپیاد سواد ر سانهای از  9الی  14شهریور به میزبانی فرهنگ سرای بعثت شهر صفاد شت برگزار شد .در این اردوی 6
روزه با توجه به طراحیهای علمی برنامه ف شردهای برای مواجهه م ستقیم دانشآموزان با ف ضاهای مختلف ر سانهای ترتیب داده شد و ضمن
حضور دانشآموزان در این فضاها مسئله آموزش موقعیتمحور مورد نظر بود .سنجش این دوره نیز با توجه به همین موقعیتها طراحی شد.
به این ترتیب در روز نخست المپیاد بعد از افتتاحیه و آشنایی دانشآموزان با روند کار در بازه اردو ،ارائههای  300ثانیهای نقداننده شو دانشآموزان
برگزار شد .در این ارائه شرکتکنندهها خال صهای از د ستاوردهای خود در نقد مکتوب خود از فیلم سینمایی «بازیکن شماره یک آماده» را ارائه
دادند .پس از ارائهها نیز چندی از اع ضای هیأت علمی ضمن برر سی نقاط ضعف و قوت نقد شرکتکنندگان ،نظرات تکمیلی و آموز شی خود را
بیان کردند .در انتهای روز اول ،گروههای دو نفره دانشآموزان تشکیل شد و مربیان همراه هر گروه به آنها معرفی شد.
صبح روز دوم ،دانشآموزان در ضبط مسابقه تلویزیونی «برندهباش» شبکه سه سیما با اجرای محمدرضا گلزار حضور یافتند و با نحوه تولید یک
برنامه تلویزیونی آشینا شیدند .در ادامه برنامههای روز دوم ،پس از تجربه تکنولوژی واقعیت مجازی ( )VRتوسیط شیرکت کنندگان ،کارگاه فنی،
هنری و آیندهپژوهی این تکنولوژی برگزار شد .برنامه پایانی روز دوم آ شنایی با فیلم سینمایی در حال تولید «منطقه پرواز ممنوع» بود که توسط
تهیهکننده این فیلم سینمایی آقای حامد بامروتنژاد انجام شد و برای انتخاب ا سم تا طراحی کمپین تبلیغاتی آن از دانشآموزان کمک خوا سته
شد.
روز سوم دانش آموزان با ح ضور در ب سیج سازمان صدا و سیما در یک ا ستودیوی پخش زنده ح ضور یافتند و با تمرین یک برنامه گفتگوی
مجریمحور ،با صحنه و پشت صحنه چنین برنامهای آشنا شدند .در ادامه نیز دکتر سید بشیر حسینی ،رئیس شورای سیاستگذاری المپیاد ،کارگاه
ایدهپردازی تولید برنامه تلویزیونی را برگزار کردند .پایانبخش برنامههای روز سوم بازدید از امکانات آموزشی و تولیدی دانشگاه صداوسیما بود.

تجربه کردند و با حضور در شهربازی شهر صفادشت برای انجام این بازی -آزمون ضمن آشنایی با این تکنولوژی ،لحظات شاد و جذابی را سپری
کردند .پس از تجربه این تکنولوژی ،کارگاه فنی ،هنری و آیندهپژوهی این تکنولوژی برگزار شد.
روز پنجم پس از ا ستراحت صب حگاهی ،آزمون برنامه برنده باش برگزار شد و به فا صله زمانی م شخص ،موعد تحویل کاربرگهای المپیاد که در
هر بازدید و رویداد به شرکتکنندگان تحویل شده بود ،دریافت شد .از ظهر روز پنجم ت صحیح آزمونها و کاربرگهای این دوره المپیاد تو سط
اعضای هیئت علمی آغاز شد و تا ظهر روز ششم ادامه داشت.

 – 3دوره 2
مرحله 2

روز چهارم دانش آموزان بازی – آزمون اخت صا صی طراحی شده برای المپیاد سواد ر سانهای که مبتنی بر تکنولوژی واقعیت افزوده ( )ARبود را

روز ش شم یعنی  14شهریور  1397پس از ا ستراحت صبحگاهی دانش آموزان ،اختتامیه دومین دوره المپیاد سواد ر سانهای در تاالر سوره حوزه
هنری در تهران برگزار گردید و ضمن تقدیر از نفرات برگزیده جایزه سؤال سرخ و تندیسهای خالقیت در هر بخش ،مدالهای طال ،نقره و برنز
اعطا شد.
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سنجه های اردوی عملی سال 97
ردیف

عنوان عرصه

درصد تاثیر

نوع

در ارزیابی

فعالیت

توضیحات اجمالی

نهایی

10

انفرادی

فعالیت قبل از دوره و تحویل پیش از
افتتاحیه

10

انفرادی

آزمون تحلیلی ساعت  11:30تا  13روز
پنجم

20

انفرادی

تحویل کاربرگ تا ساعت  15روز پنجم

20

گروهی

تحویل کاربرگ تا ساعت  17روز پنجم

6

کاربرگ عملیات نجات

20

گروهی

تحویل کاربرگ تا ساعت  19روز پنجم

7

کاربرگ دنیای آینده

20

انفرادی

8

کانال بله

10

انفرادی

 -10تا +10

گروهی و
انفرادی

تحویل کاربرگ تا ساعت  21روز پنجم
بارگذاری منظم ،د سته بندی شده و به
موقع فعالیتهای خواسیییته شیییده طبق
زمان بندی ،ار سال حداقل یک گزارش
تصیییویری از اردو به صیییورت روزانه،
مهلت ار سال آخرین پ ست ساعت 22
روز پنجم
ارزیییابی فعییالیتهییای فردی و گروهی
دانش آموزان توسیییط مربیان در طول
دوره ،به صیییورت نمره مث بت و نمره
منفی وارد میشود

1
2
3
4
5

9

«نقداننده شو!»
شفاهی
«نقداننده شو!» کتبی

آزمون پایان دوره
برنده باش
کاربرگ کمپین سازی
برای فیلم سینمایی
کاربرگ طرح برنامه
تلویزیونی

ارزیابی فعالیت فردی
و گروهی
جمع نهایی

مرحله  – 3دوره 2

10

انفرادی

ارائییه شیییفییاهی نقیید فیلم ready
 player oneپس از افتتاحیه

بیشینه130 :

84

نقدانندهشو – نقد و تحلیل فیلم سینمایی بازیکن شماره یک آماده
یکی از بخشهای اردوی المپیاد ،رقابتی هست به نام «نقداننده شو» که هر سال یک اثر مهم در بین تولیدات هنری و رسانه ای انتخاب میشه و
دانش آموزها باید اون رو ببینن و به شکلی که ما ازشون میخوایم نقدش کنن .اثری که امسال انتخاب کردیم هست:
فیلم سینمایی » «Ready Player Oneیا به فارسی «بازیکن شماره یک آماده!»
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این فیلم ساخته سال  2018ه ست که کارگردان معروف آمریکایی «ا ستیون ا سپیلبرگ» ) (Steven Spielbergاون رو ساخته .یک فیلم
علمی-تخیلی و آیندهپژوهانه که آینده دنیا پس از تو سعه بازیهای رایانهای در ب ستر تکنولوژی  VRرو پیشبینی کرده .ضمن اینکه این فیلم از
روی رمانی به همین نام ساخته شده که در سال  2011توسط «ارنست کالین» ) (Ernest Clineنوشته شده.

مرحله  – 3دوره 2

این فیلم رو میتونید از سایت  namavaبه آدرس زیر مشاهده کنید:

namava.ir/adventure/13/15650

شما باید تا پیش از روز افتتاحیه این فیلم رو به دقت تماشا کنید .راجع به خود فیلم ،رمانی که این فیلم از روش ساخته شده ،اخبار و حواشی حول
فیلم و تکنولوژی  VRکه در این فیلم ب سیار برج سته ه ست مطالعه کنید .بر ا ساس م شاهده و مطالعهتون بر روی این فیلم ما دو نقد از شما
خواهیم خواست:
 -1نقد مکتوب :در قالب یک متن  1500تا  2500کلمه ای تا ساعت  22روز پنج شنبه  8شهریور باید به صورت یک فایل  pdfبر روی کانال
بله شما منتشر بشه.
 -2نقد شفاهی :در قالب یک ارائه  300ثانیه ای که در روز جمعه و پس از مراسم افتتاحیه به صورت ایستاده برای دانش آموزان و اعضای هیأت
علمی ارائه میشه.
نکاتی که باید در نقدتون رعایت کنید:
 .1نقدتون صرفا به تو صیف دا ستان فیلم نپردازه .بدترین نقدها ،اونهایی ه ستن که صرفا به بازخوانی دا ستان فیلم می پردازن و از بیان هرگونه
تف سیر و تبیین پرهیز میکنن .پس صرفا در پاراگراف اول متنتون یا ثانیه های نخ ست ارائه تون دا ستان فیلم رو به اخت صار تعریف کنید و خیلی
سریع برید به سراغ نگاه تفسیری تون راجع به فیلم.
 .2نقدتو ن صرفا فرمی و یا صرفا محتوایی نباشه .به صورت توامان فرم و محتوای اثر رو مورد نقد قرار بدید.
 .3نظراتتون رو راجع به آینده پژوه شیِ صورت گرفته در فیلم بیان کنید .اگر نظرتون راجع به آینده دنیا پس از فراگیر شدن گیمهای در ب ستر
 VRمتفاوت هست وجوه تفاوتش رو بیان کنید.
 .4حتما با مطالعه حواشی فیلم و کتاب  ready player oneراجع به فرامتنها و بستر ارائه پیام این فیلم صحبت بکنید.
 .5هرچقدر بتونید این فیلم رو با سایر آثار اسپیلبرگ و همچنین سایر آثار علمی تخیلی موجود در سینمای جهان که آینده دنیا رو پس از پیشرفت
تکنولوژی و رسانه ها توصیف میکنن مقایسه کنید تسلط خودتون رو بیشتر به اعضای هیات علمی المپیاد نشون دادید.
 .6نقاط قوت و ضعف اثر رو توامان ببینید و راجع بهشون صحبت بکنید .در حین ارائه مکتوب یا شفاهی نقدتون مباحثی همچون «پنجگانه سواد
رسانه ای» و «سه گانه متن ،زیرمتن و فرامتن» رو در نظر بگیرید و هرچه میتونید از این شیوه ها برای نقد فیلم کمک بگیرید.

آزمون پایان دوره برنده باش
توضیحات جمع و جور
رفتن به برنامه «برنده باش» برای همه مون درسهای زیادی داشت .از اون اتفاقهایی بود که شاید بیش از پیش به اهمیت دانش سواد رسانه
ایِ خودمون پی بردیم و یه جورایی یه کالس کامل آموزش سواد رسانه ای برامون بود .حاال توی این آزمون قراره که با هم قدری بیشتر راجع
به این برنامه و اتفاقاتش صحبت بکنیم.
شروع پاسخگویی به این آزمون11:30 :
پایان پاسخگویی به این آزمون13:00 :
بالفاصله بعد از پایان پاسخگویی ،متناسب با شیوه ای که بهتون گفته شده ،برگه تون رو در کانالتون با این اسم بارگذاری کنید« :آزمون برنده
باش – نام و نام خانوادگی»
تذکر :اگر جلوی یک سؤال نوشته شده 4( :خط) یعنی حداکثر باید پاسخ را در  4خط ارائه دهید .کمتر بنویسید ایراد ندارد!

به سؤالهای زیر به صورت تشریحی پاسخ بدهید.
سؤال  3( -1نمره) حتما میزانسنِ (چیدمان صحنه) این برنامه یادتان هست.
الف) هر آنچه از میزانسن برنامه در ذهنتان باقی مانده را توصیف کنید 4( .خط)
ب) اینکه محمدرضا گلزار و شرکت کننده های مسابقه از درون زمین بیرون می آمدند چه معنایی را به ذهن مخاطب متبادر می کرد؟ (3
خط) چه پیشنهادی برای بهبود ورود افراد به داخل صحنه دارید؟ ( 2خط)
ج) رنگ غالب در این برنامه چه بود؟ به نظر شما این رنگ درست انتخاب شده بود؟
الف)
ب)
ج)
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سؤال  3( -2نمره) مطمئنا بعد از تماشای از نزدیک برنامه و همچنین تجربه حضور در استودیوی مجتمع شهید آوینی صداوسیما ،پیشنهاداتی
برای بهبود «برنده باش» دارید .پس دست به کار شوید و از بین  5عنصر ارتباطات یعنی «مخاطب (گیرنده پیام) ،تولیدکننده (فرستنده پیام)،
پیام ،قالب رسانه و فرهنگ» ،یک عنصر را برگزیده و پیشنهادات خودتان را برای بهبود برنامه از منظر این عنصر ارتباطات بنویسید تا به دست
تهیه کننده برنامه برسانیم 5( .خط)
پاسخ:

سؤال  4( -3نمره) متن زیر از پایان نامه کارشناسی ارشد حسین حق پناه (از اعضای هیات علمی المپیاد سواد رسانه ای) در زمینه «سلبریتی
ها» انتخاب شده است .متن زیر را بخوانید و با توجه به مواجهه چند روز پیشتان با یکی از معروفترین سلبریتی های ایران ،این متن را نقد
کنید .ضمنا در نقدتان حتما نظرتان را راجع به «گلزاریا» یا همان طرفداران «محمدرضا گلزار» که در برنامه آنها را مشاهده کردید بیان
کنید 7( .خط)
سلبریتی یا «آوازه جو» ،لقبی است که به اشخاصی اطالق میشود که شهرت یافتهاند و این شهرت به توجه رسانهها
ارتباط مستقیمی دارد .آنچه سلبریتی را از دیگر افراد معروف و نخبگان اجتماعی جدا میکند؛ حضور مداوم او در مرکز
توجّهات مردم و رسانهها و دیده شدن وی است .دیده شدنی که لزوماً به کسب مهارتی جدید یا موفقیت حرفهای و
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اجتماعی ،ارتباطی ندارد بلکه ممکن است افشای اطالعاتی مربوط به زندگی خصوصی یا یک مصاحبه دربارهی رستورانی
که سلبریتی میرود یا چیزهایی از این دست نیز وی را تبدیل به تیتر اول کند.
چگونه یک نفر از مشهور شدن یا شناخته شدن بهسوی سلبریتی شدن حرکت میکند؟ پاسخ نسبتاً ساده است :سلبریتی،
به قرار گرفتن منظم در معرض رسانهها وابسته است .عالوه بر این ،یک شخص باید به نحوی در جستجوی شهرت و
شناخته شدن باشد .رسانهها و بهخصوص مشاهدهپذیری رسانهای یک عنصر کلیدی سلبریتی است .بدون رسانهها،
سلبریتیها اصالً سلبریتی نیستند بلکه صرفاً افرادی موفق یا معروف هستند.
حاال دیگر ما تغییر کردهایم .دستکم از نظر «لن شرمن» تغییر کردهایم؛ او مینویسد« :ما قهرمانان سنتیمان را رها
کردهایم و ورزشکاران و بازیگران را جایگزین آنها میکنیم ...گرچه ما زمانی مردمی را تحسین میکردیم که کارهای
بزرگ میکردند ،اما امروز ما مردمی را تحسین میکنیم که نقش مردمی که کارهای بزرگ میکنند را بازی میکنند».
تأثیر آوازهجوها در بین مردم ،تنها به حوزه ی تخصّصی خودشان محدود نمیشود و این اشخاص در نقش الگوهایی برای
سبک زندگی مطرح میشوند که در نحوه¬ی پوشش ،معاشرت ،تفریح و مصرف نیز به مخاطبان خود بهخصوص نسل
جوان الگو میدهند .این در حالی است که مطالعۀ تاریخ زندگی آنان نشان میدهد که بسیاری از آنها ،فاقد تحصیالت
دانشگاهی و خانوادهای منسجم بوده و زندگی شخصیشان ،مملو از تنشها ،اختالفات ،رفتارهای اخالقی ناپسند،
ناهنجاریهای روانی و اجتماعی بوده است ،اما همین اشخاص الگو و قهرمان معرفی میشوند و شرکتهای تبلیغاتی و
تجاری برای فروش محصوالتشان از آنها استفاده میکنند.
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پاسخ:

کاربرگ کمپین سازی برای فیلم سینمایی
توضیحات جمع و جور
در این بخش ،با شناختی که از هم نسلی های خودتون دارید و با توجه به عناصری که برای نوجوانها جذابه ،عناوین خواسته شده رو برای
سازندگان فیلم بنویسید .دقت کنید که شما بیش از هر کس دیگه ای نوجوانهای هزاره سوم رو می شناسید و قراره با پیشنهاداتتون یک فیلمساز
رو در برقراری هرچه بهتر با هم نسلی هاتون کمک کنید.
تذکر :کل این فرم رو با فونت  B Mitraسایز  14پر کنید.
نام:
نام پیشنهادی
دلیل:
(به همراه تشریح دلیل نامگذاری)
شعار پیشنهادی
(به همراه توضیحات)

شعار:
دلیل:

کلیدواژه های فیلم
( 3کلیدواژه به همراه توضیحات)

کلیدواژه ها:
دالیل:

خواننده پیشنهادی برای تیتراژ فیلم
(به همراه دلیل)

نام خواننده:
دلیل:

به سؤالهای زیر به صورت تشریحی پاسخ بدید .اما این بار قدری مفصلتر از بخش قبل
خیلی اوقات تنها راه قضاوت ما راجع به یک فیلم از روی متن کوتاه خالصه فیلم هست .در  3خط یک خالصه فیلم جذاب بنویسید که
خودتون رو برای تماشای اثر جذب کنه.
پاسخ:

پاسخ:
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با شناختی که از فیلم پیدا کردید بگید حضور چه المانهایی رو روی پوستر فیلم پیشنهاد می کنید؟ اساسا به نظرتون پوستر فیلم روی چه
چیزهایی خوبه که تمرکز داشته باشه؟

آیا اقالم تبلیغاتی خاصی رو پیشنهاد دارید که مخاطب رو برای تماشای فیلم ترغیب بکنه؟
پاسخ:
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بعضی ها کال پایه فیلم دیدن و سینما رفتن هستن .برای جذب اون نوجوانهایی که اساسا به سینما نمیرن چه پیشنهاداتی دارید؟
پاسخ:

پیشنهاداتتون برای فعالیت فیلم در شبکه های اجتماعی چیه؟ لطفا پیشنهاداتتون رو به تفکیک اینستاگرام و پیام رسانها بگید.
پاسخ:
اینستاگرام
بقیه پیامرسانها
با توجه به توضیحاتی که راجع به فیلم دریافت کردید و خالصه فیلمنامه ای که ازش خوندید برای مضامین ترانه پایانی فیلم په پیشنهاداتی
دارید؟
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پاسخ:

کال بین این ابزارهای تبلیغاتی کدومش رو برای جذب مخاطب نوجوان به این فیلم موثرتر میدونید؟ دلیلش رو هم بنویسید .تیزر
تلویزیونی  /بنر و تبلیغات شهری  /اینستاگرام  /پیام رسانها
پاسخ:

کاربرگ طرح برنامهی تلویزیونی
توضیحات جمع و جور (بقیهش توی کارگاه!)
ما تنها 3شرط (مالحظه و محدودیت قطعی) داریم و در بقیه موارد دستمان کامالً باز است:
.1قالب برنامه :مسابقه تلویزیونی.
.2رسانه هدف :شبکه 4سیما (با مالحظات مورد پسند این شبکه و مورد توقع مخاطبان آن).
.3محتوای مطلوب :نهضت سواد رسانهای (ترویج و آموزش دانش و مهارتهای رسانهای)
تذکر :کل این فرم رو با فونت  B Mitraسایز  14پر کنید.
نام:
نام پیشنهادی
دلیل:
(به همراه تشریح دلیل نامگذاری)
شبیهترین مسابقه موجود
(مسابقه داخلی یا خارجیِ قابلِ الگوبرداری)

نام و مشخصات مسابقه:
وجه الگوبرداری:

مخاطب اصلیِ مدنظر شما

+دلیل:

خالقیت اصلی و وجوه جذابیت
(مسابقه شما چه برگ برنده منحصر به فردی
دارد که مخاطب شیفته آن شود؟)

به سؤالهای زیر به صورت تشریحی پاسخ بدید .اما این بار قدری مفصلتر از بخش قبل
کنداکتور مسابقه :طراحی شما برای ساختار ،بخشهای مسابقه (آیتمها) و منطق رقابت (فرایند امتیازدهی) چیست؟
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پاسخ:

ترکیب شرکتکنندگان :چه کسانی مستقیماً درگیر مسابقه خواهند بود و گروهبندیها چگونه است؟
پاسخ:

90
دکور و طراحی شکلی مسابقه :داخل استودیو است یا خارج؟ مشخصات بصری آن چگونه است؟
پاسخ:

راهکار جذب و افزایش مخاطب تلویزیونی :چه کنیم که مخاطبان حقیقی بیشتری ،مشتری ما شوند؟
پاسخ:

91
میانبرنامهها :چه بخشهای مکملی برای افرایش بار محتوایی و جذابیت مسابقه سراغ دارید؟

مرحله  – 3دوره 2

پاسخ:

ترکیب جنسیتی :دعوا یا سهم زنان و مردان را در شرکتکنندگان ،مجری ،تماشاچیان و مخاطبان چگونه حل میکنید؟
پاسخ:

کمپین تبلیغاتی :برای بهینهسازی تبلیغات و فضاسازی در فضای مجازی و حقیقی و رسانهای چه طرحی دارید؟
پاسخ:

کاربرگ عملیات نجات
توضیحات جمع و جور
همونطور که براتون توضیح دادیم ،قراره در باغ علم نوجوان از مجموعه ی باغ کتاب ،یک «موقعیت سرگرم آموزانه» با «موضوع سواد رسانه
ای» افتتاح بشه که از این به بعد به این موقعیت میگیم «اتاق» .این موقعیت ترکیبی هست از سه موجود :نمایشگاه  +اتاق فرار ( Escape
 + )Roomتکنولوژی واقعیت افزوده! از طرفی این موقعیت در کنار اهداف عالی خودش در زمینه آموزش سواد رسانه ای ،یک مجموعه
خصوصیه و باید بتونه کسب و کار خودش رو بچرخونه! پس باید طرح کسب و کار داشته باشه و بتونه مخاطبان مختلفی رو به سوی خودش
بکشونه و به درآمدزایی برسه .حا ال با توجه به این موقعیت ،شما به عنوان مشاوران رسانه ایِ نوجوانِ این طرح ،قراره با پاسخهای خودتون
صاحبان این طرح رو کمک کنید.
تذکر :کل این فرم رو با فونت  B Mitraسایز  14پر کنید.

در این بخش شما قراره به عنوان یک باسواد رسانه ای یک طرح بازی برای این اتاق ارائه بدید .بازی خودتون رو
طراحی کنید و در بخشهای زیر برای ما توضیح بدید.
سناریوی کلی همه بازیهای این اتاق ،نجات فردی هست که در عالم رسانه ها و تکنولوژی گم شده و نیاز داره که کسی پیدا بشه و نجاتش
بده .با توجه به این خط سیر کلی ،خالصه داستان بازی تون رو با توصیف شخصیت گم شده ،نحوه پیدا کردنش و نحوه کمک کردن
بهش برای نجات پیدا کردن از این اتاقهای تو در تو رو بیان کنید .ضمنا نام این بازی تون رو هم بیان بکنید 4( .نمره)
نام بازی تون:
توصیف فرد گم شده:
نحوه پیدا کردنش:

این بازی یک بازی گروهیه .پس باید چند نفر با هم وارد اتاق بشن که از پس این بازی بر بیان .با توجه به طراحی که انجام دادید حداقل
تعداد نفرات برای انجام این بازی رو بگید .اگر فردی نقش خاصی داره نقشش رو بیان کنید و بگید چرا کمتر از این تعداد نفرات نمیتونن
در این بازی شرکت بکنن 3( .نمره)
حداقل تعداد نفرات:
نقشهای این افراد:
دلیل انتخاب این تعداد:
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نحوه نجات دادنش:
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بازدیدکننده های اتاق پیش از ورود به بازی از یک فضای نمایشگاهی عبور میکنن و در اونجا مطالبی که پیش از ورود به بازی نیاز هست
بدونن از جمله آموزشهای الزم در زمینه سواد رسانه ای و اطالعات الزم در مورد بازی و فرد گم شده رو در این نمایشگاه به
دست میارن .متناسب با بازی ای که طراحی کردید راجع به نمایشگاهتون برای ما توضیح بدید 3( .نمره)
توضیحات مربوط به بخشهای آموزشی نمایشگاه:
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توضیحات مربوط به بخشهای اطالعات دهنده نمایشگاه راجع به بازی و فرد گم شده:

همونطور که گفتیم این بازی از چند اتاق تشکیل شده .در طراحی خودتون برای ما بگید که تعداد این اتاقها ،نسبتشون با هم و طراحی
های محیطی انجام شده در اونها به چه شکل هست؟
این چیزی که ازتون میخوایم اجباری نیست ،ولی اگر میتونید طرح شماتیک طرحتون رو هم بصورت خیلی ساده برای ما ترسیم کنید 2( .نمره)
پاسخ:

با همه آشنایی هایی که نسبت به تکنولوژی  ARپیدا کردید بگید که چگونه از این تکنولوژی برای طراحی فضای اتاق و فضای
نمایشگاهی تون استفاده می کنید و این تکنولوژی چه کمکهایی به بازی تون خواهد کرد و نحوه استفاده از این تکنولوژی در بازی تون از
چه قراره؟ ( 2نمره)
پاسخ:

حاال تو این بخش با توجه به تمام قابلیت هایی که فضای نمایشگاهی ،قابلیت  ARو موقعیت اتاق فرار به شما میدن بازی و معماهایی که
توش باید حل بشه رو به صورت مرحله به مرحله توضیح بدید .زمان حدودی بازی رو هم بنویسید .دقت کنید که حضور در اتاق نمیتونه
از  1ساعت بیشتر طول بکشه ( 4نمره)
نحوه و مرحله آغاز بازی:

مراحل میانی:

نحوه و مرحله پایانی بازی:

خیلی مختصر برای ما توضیح بدید که اگر مخاطبان این بازی چه تاثیری از بازی کردنشون بگیرن شما خوشحال میشید و تاثیرگذاری
پیش بینی شده تون از طراحی این بازی چیه؟ ( 2نمره)
پاسخ:

در بخش دوم شما قرار هست به کسب و کار اتاق کمک کنید تا بتونه به بهترین شکل ممکن خودش رو سر پا نگاه
داره( .این بخش با هماهنگب هیأت علمی از مسابقه حذف شد)
نام و شعار پیشنهادیتون برای این موقعیت سرگرم آموزانه چیه؟ دقت کنید که عنوان «اتاق عملیات نجات» صرفا یک اسم اولیه است و شما
میتونید متناسب ب ا بازیهایی که طراحی کردید به یک اسم کلی فکر کنید .دقت کنید که این اسم بازی تون نیست و اسم کلی این موقعیت
هست که مردم باهاش آشنا خواهند شد.
نام این موقعیت:
شعار این موقعیت:
دو دسته مخاطب رو برای این طرح در نظر بگیرید .دسته اول مهمترین مخاطبان شما هستند که اونها رو هدف گرفتید و می خواید به
نحوی جدی برای جذبشون تالش کنید .دسته دوم هم مخاطبان فرعی و درجه  2شما هستن .بعد از توصیف مخاطبانتون توضیح بدید که
استراتژی تون برای جذب هر دسته از این مخاطبان چیه؟ یه راهنمایی اینکه برای این بخش از حرفهایی که در بخش تاثیرگذاری چندخط
باالتر زدید میتونید استفاده کنید.
دسته اول مخاطبان:
استراتژی جذب دسته اول:

شیوه های درآمدزایی پیشنهادی خودتون از این موقعیت رو تشریح کنید .خالصش اینکه این مجموعه با چه شیوه هایی میتونه خودش رو
سرپا نگه داره تا هر سال بتونه طرحهای جدیدی رو به مخاطبانش ارائه بده.
پاسخ:
فرض کنید که از فضای فیزیکی باغ کتاب و از فضای مجازی میتونید برای جذب مخاطب استفاده کنید ،شیوه های جذب مخاطب
از طریق بسترهای فیزیکی و مجازی رو تشریح کنید.
شیوه های جذب از طریق فضای فیزیکی (با تاکید بر موقعیت باغ کتاب):
شیوه های جذب از طریق فضای مجازی (با تاکید بر اینستاگرام):
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دسته دوم مخاطبان:
استراتژی جذب دسته دوم:
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کاربرگ دنیای آینده
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توضیحات جمع و جور
سال  2045یا همان  1423خودمان فرا رسیده ،در آنسوی دنیا و در شهر اوهایوی امریکا ،وید واتس ،پارزیوال ،ایچ و سایر دوستانشان در دنیای
بی قانون و مجازی اوئسیس زندگی خود را سپری می کنند و عمال بخش اعظمی از زندگی جوانان و نوجوانان امریکایی در واقعیت مجازی
می گذارد.
اما در این سوی دنیا شما حدودا  44سال سن دارید .برای خودتان کسی شده اید و مدیریت یک مدرسه را به شما سپرده اند .مدیریتی که باعث
می شود تمامی فرآیندهای یک مدرسه جدید تحت نظر شما طراحی و اجرا شود .حاال قرار است شما از یکی از مهمترین داشته های تکنولوژیک
عصر خودتان یعنی تکنولوژی های  ARو  VRاستفاده کنید تا بتوانید وضعیت آموزشی مدرسه تان را بهبود ببخشید و بخوبی از پسِ چالشهای
پیش روی تان در مدرسه بر بیایید.
حاال با این مقدمه به سراغ سؤاالت زیر بروید و با آمادگی ذهنی آنها را پاسخ دهید.
تذکر :کل این فرم را با فونت  B Mitraسایز  14پر کنید.

به سؤالهای زیر به صورت تشریحی پاسخ بدید.
مدرسه شما در سال  2045چه ویژگی های نوینی دارد؟ خالصه ای از آنچه در مدرسه شما به صورت کلی اتفاق می افتد بنویسید .دقت
کنید که حتما باید به نکات متفاوت ،چیزهای جدید و اتفاقات خاص مدرسه اشاره کنید ،نه چیزهایی که با سال  2018تفاوتی ندارد 5( .نمره)
پاسخ:

پیشنهاد شما برای معماری و فضاسازی این مدرسه چیست؟ چه فضاهای خاصی برای این مدرسه نیاز دارید و چگونه با تکنولوژی
واقعیت مجازی و افزوده به آن دست می یابید؟ ( 5نمره)
پاسخ:

فرض کنید که موقع تحویل گرفتنِ این مدرسه ،شما با یک کتابخانه ی تعطیل و بدون مشتری مواجه باشید .پاسخ یا راهکار شما به این
مسئله چیست؟ ( 5نمره)
پاسخ:

فرض کنید بازده آموزشی و توجه دانش آموزان به کالس ،در آن روزگاران به شدت کاهش پیدا بکند .شما به عنوان مدیر مدرسه چه
راهکارهایی توسط  ARو  VRبرای حل این مشکل و ارتقای سطح تحصیلیِ دانش آموزانتان ارائه می دهید؟ ( 5نمره)
پاسخ:

سنجههای کانال بله
 – 1شروع خوب و پایان منسجم در پستها
 – 2نظم در بارگذاری مطالب
 – 3خالقیت و سلیقه مطلوب در محتوای بارگذاری شده
 – 4استفاده از فرمهای بدیع ،خالقانه ،و جذاب (مثل تصاویر ،ایموجیها و)...
 – 5ارتباط محتوایی کانال با اتمسفر علمی حاکم بر اردو
 – 6اخالقمداری
 – 7دستهبندی منظم مطالب و بهرهمندی صحیح از هشتگها
 – 8ارزیابی نام کانال و توضیح مربوط به معرفی کانال
4S – 9
 – 10قواعد نگارش
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