






ا سواد رسانه ای مهارتی است کهه  ه
نه یادگیری آن می توانیم انواع رسا
، درکههههها ل توتیهههههاا رسههههانه ای را 

.تحلیل کنیمل تفسیر

سواد رسانه ای
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سواد رسانه ای| کلیپ 
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ا ما  اال تر  اشه در مواجهه  سواد رسانه هر مقهار  
. رخورد میکنیمدقیق تر ل منطقی تر اخبار 
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ه تفکر منطقی در اره این که
ل چههه چیههای را  ههالر کنههیم 
.چه اعماتی را انجام دهیم

!تفکر انتقادی را جهی  گیریم
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سواالا کلیهی در تفکر انتقادی

چه کسی این پیام را توتیه کرده است؟

منبع این پیام معتبر ل رسمی است؟ یا خیر؟

ههف از توتیه ل ارسال این مطلب یا خبر چه  وده است؟

آیا مطلب کامل مطرح شهه است یا  خشی از آن حذف شهه؟

مطلب  رگرفته از سلیقه شخصی است  ا علمی ل منطقی؟
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!لارسی کن

سوره الحجرات6آیه 
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مک منطقی  ه مخاطبان کتفکر 
رمها گشها  را می کنه پیام هها 

مخاطبههان لمصههرف ل  ههه كننههه
کننههههههگان منتقهههههه لتیا ینهههههی

.شونهتبهیل 

رماگشایی پیام ها
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 ازنمایی رسانه ای

یهان ل  قاب  ستن رلی لاقعیهت  ازنمایی یعنی 
خودلاقعیت یک ماجرا از زالیه دیه دتخواه 

 ررسی زالیه دیه یکی از راه های شناخت اههاف
. توتیه کننهه محتوا است

ه زالیه دیه  ه منبع اطالعهاا  هاز می گهردد، اینکه
می کنهچه کسی مطلب را  یان 
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 ازنمایی در شبکه های اجتماعی

جه  رای جلب تو رخی از کار ران 
ر دیا سوءاستفاده های شخصی 

شههبکه هههای اجتمههاعی از چهههره 
ساختگی ل درلغین ل یا رلتوش

.استفاده می کننه
تصویر غیر لاقعی در فضای مجازی

تصویر در فضای حقیقی
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 ازنمایی در شبکه های اجتماعی| کلیپ 

کلیهههپ منتشهههر شههههه در شهههبکه
هههای اجتمههاعی  هها عنههوان غههر  

سرنشهههین در 5شههههن پرایهههه  ههها 
 لوار معلم شیراز
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 ازنمایی در شبکه های اجتماعی| کلیپ 

کلیهههپ منتشهههر شههههه سهههاختگی
فاجعه کرلنایی در شیراز
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 ازنمایی در شبکه های اجتماعی| کلیپ 

کلیهههپ منتشهههر شههههه سهههاختگی
غر  شهن یک خودر در آب
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:مجازیجعلی در فضای تصالیر | کلیپ 

سهههاخت تصهههالیر جعلهههی ل درلغهههین در 
ن شبکه های اجتماعی  هه دسهت کهار را
ممهعادی یا رسانه های  یگانه یکی از 

 ههوده کههه شههایعهایجههادعوامههلتههرین
.آسیب های جهی را نیا  ه همراه دارد
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تکنیک های رسانه ای را جهی  گیریه

ل ا اارههای کهار ردی هاتیولد
خلههههق  ههههحنه هههههای  ههههرای 

این رلزها  ه کمکساختگی 
شایعه سازان آمهه است
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تکنیک های رسانه ای| کلیپ 

 ههارش  ادمجههان از آسههمان در لیهههیوی 
 ازتهههاب منطقهههه شههههرک غهههرب تههههران 

 سههیاری در فضههای مجههازی پیههها کههرده 
ههی دیگهههر از  اسهههت ل  سهههیاری آن را یکه

نامیهنههه کههه  ههر سههر ۹۸مصههایب سههال 
مهههردم ایهههران  اریههههه اسهههت ل ایهههن  هههه 

 ران دستمایه ل سوژه طنا  سیاری از کار
.شبکه های اجتماعی تبهیل شه
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 ادمجان از آسمانشایعه  ارش 

فهراد پلیسی حکایهت از ایهن داشهت، ایهن ا ررسی های : پایتخترییس پلیس امنیت 
اری که از دانشجویان رشته های هنری دانشگاه های مختله  هسهتنه پهس از فیلمبهرد

در اطههراف  ههرال مههیالد ل پههارک پردیسههان،  هها حضههور در یکههی از موسسههه های هنههری در 
حواتی میههان تجهری ، ایهن کلیهپ را سهاخته ل از طریهق جلوه ههای لیه ه، آنهها را  هه 

.حاتت نمایشی  ارش  ادمجان از آسمان پایتخت  ه تصویر کشیهه انه
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تکنیک های رسانه ای| کلیپ 

کلیههپ منتشههر شهههه سههاختگی
خههههوردن یههههک انسههههان توسهههه  

در کنار دریا  تمساح
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تکنیک های رسانه ای| کلیپ 

شههبیه سهههازیکلیههپ سهههاختگی 
 حبت های یک انسان  ا چهره
)  رخههههی از مسههههروتین خههههارجی 

...(ترامپ ل
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ل عوامل ایجاد شایعهشایعه
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ایجاد شایعه

اسههت كههه  ههر پا ههه خبههرس سههاختگ  تههرل  
وار اسهتآفر ن  ل  ا تحر ه نما  ، رعب ارگ

  از رنگه جنبه كماست، در  يان چنين خبرس، 
ل  ها تفسهيرس خهالف لاقهع از خبهرسحقيقت 

... حيح گنجانهه شهه است
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!شبکه های اجتماعی  ه مثا ه سِر کوچه ایستادن های قهیم

افرادی در قهیم سر گهذرها می ایسهتادنه ل
ا تمام اخبار لمحله را ر ه می کردنه ل گاهه

.  ودنهشایعهعامل ایجاد 
اکنههون در فضههای مجههازی  رخههی از کههار ران 

تی سطحی  ارگ تهر ل گسهترده تر ل  ها سهرع
 االتر همان کار را می کننه؛ 
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فضای مجازی انهیشه ها را تغییر می دهه

شههبکه هههای اجتمههاعی فقهه  مجراهههای 
. تبادل اطالعاا نیستنه

را فراهم می آلرنه خوراك انهیشه آن ها 
ل انهیشیه را نیا شكل می دهنه
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چرا شایعه گفته ل پذیرفته می شود؟

.مستعه شایعه شهن استموضوع مهمی هر 
مهم  ودن موضوع-1

در هاره آن اطالعهاا کهافی هر موضوعی کهه مهردم 
.نهاشته  اشنه مستعه شایعه شهن است

مبهم  ودن-2
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فریب کاری. 1: عوامل ایجاد شایعه

خهارال کهردن نهنیهت افکهارشایعاا  هه منوور  رخی 
 ه جهت نیهل  هه اهههاف عمومی از یک رلال خاص
 هه عنهوان مثهال شهایعه . لی ه ای طراحی می گردنهه

گران شهن قیمت یک کاال در آینهه موجب افاای 
خریههه آن محصههول در  ههازار ل گاههها احتکههار ل انبههار 

.کردن آن می شود
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جلب توجه. 2: عوامل ایجاد شایعه

در شهبکه جهذاب نشهان دادن خهود افراد  هرای 
ههههای اجتمهههاعی  یشهههتر در معهههر  ایجهههاد ل 

هستنهانتشار شایعه 
.هدر مورد نکاا مهم شکل می گیرنشایعاا 

یهن  ه همین دتیل رغبت افراد نسبت  ه شهن
. آن ها  یشتر از اخبار ل لقایع متهالل است
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 ارگنمایی. 3: عوامل ایجاد شایعه

 رخی از افراد یا رسهانه هها  هرای ایهن کهه یهک 
راجلهوه دهنهه آن اتفها مهماتفا  یا خبر را 

. یان می کننه ارگ سیار
ورا  ارگنمایی ااستممکنمیانایندر

. هدرلغ  اشاتفا یاخبراز خشیگرفته
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مبهم  ودن. 4: عوامل ایجاد شایعه

رد شههایعه در موضههوعاتی  یشههتر شههکل می گیهه
ار که اثباا یا عهم اثبهاا آن زمهان  ر یها دشهو

یعاا مردم دلست دارنه  ا پذیرفتن شا.  اشه
 رخهههی از مهههثالر در . خهههود را  کاهنهههها هامهههاا
اثباا یا رد ممکن نیست؛ اتفاقاا 
.می پذیرنه که ا هاماا شان کنار  رلدمردم 
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راهکارهای 
ااتشخیص ل مقا له  ا شایع
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کنترل احساساا راهکار اساسی مقا له  ا شایعاا

در فضای مجازی ل شبكه هاس اجتماع   هرای جلهب
توجههه ل اعتمههاد شههما از مطاتههب احساسهه   يشههتر 

كنتهههرل احساسهههاا ل اسهههتفاده شههههه ل از آنجههها   
در كههاه  ا جههاد شهها عه ل نشههر مطاتههب هيجانههاا 

درلغ تهههاثير  هههاال   دارد، تطفههها در مقا هههل اخبهههار ل 
.مطاتب احساس  عمل نكنيه

!عمل نکنیمدر مواجهه  ا مطاتب احساسی 
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زلد الر نباشیه ل هرچیای را  الر نکنیه

زلد الری یعنهی اینکهه مطاتهب ل اخبهار را  ههلن داشهتن
. پذیریممستنهاا کافی، منبع ل دالیل منطقی 

ه انسان زلد الر  ه دتیهل پهذیرش افکهار ل اخبهار درلغ  ه
. ودتهری   ه منبعی از مطاتب نسهنجیهه تبههیل مهی شه
یهری منبعی که دیگر نمی توان از آن انتوار  تصهمیم گ

. حیح داشت
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زلد الری آفت  ارگ حضور ناآگاهانه در فضای مجازی

ازی ، کهار ران فضهای مجهشایعااقطع کردن زنجیره  رای 
ل شهههبکه ههههای اجتمهههاعی مهههی  ایسهههت پهههی  از ههههر 

 ههه آسههانی هههر موضههوعی زلد ههالری را کنههار گذاشههته ل 
.مطلبی را  الر ل منتشر نکننه
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! ه هر منبعی اعتماد نکنیه

در فضههای مجههازی ل شههبکه هههای ممکههن اسههت مطههاتبی 
نبهع، تینهک م)منبع نهاشته شود که یا اجتماعی منتشر 

منبهههع ارایهههه شههههه ل یههها ( عنهههوان خبرگهههااری یههها منبهههع
.است( ساختگی)غیرلاقعی

در مواجهههه  هها اخبههار ل مطاتههب در شههبکه های اجتمههاعی، 
.  ررسِی دقیِق منبِع مطاتب، ضرلری  است
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سرچشمه این رلد کجاست؟

رد در ستر فضای مجازی  هه دتیهل سهرعت انتقهال اخبهار از فهردی  هه فه
از  خ  ههای یک خبهر ماننهه رلدخانهه ای طهوالنیدیگر ل جا جایی آن، 

.مختل  عبور می کنه تا  توانه  ه مخاطبان خود  رسه
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!منبع نما ها را  الر نکنیه

در شبکه های مجازی،  ررسِی دقیِق منا ِع اخباِر نقل شهه،
.ضرلری ل دارای اهمیت  سیار است

منبههعمنبهع نمهههها، مهههههواردی اسهههت کههههه منبههههع تلقههی می شههود امهها 
.معتبر، لاقعی ل قا ل اعتماد نبوده ل یا لجود خارجی نهارد

هها در  رخی از مطاتب ل اخبار  رای جلب اعتماد شهما، ا تهها یها انت 
م مطلب یک منبع نکر می شود اما لقتهی آن را  ررسهی مهی کنهی

.متوجه می شویم منبع ساختگی ل درلغین است
.منبع نماها را  شناسیه
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!منبع نما ها را  الر نکنیه

 هفحاا غیهر رسهمی در اینترنهت،  موتورهههای
ی ل مهواردلیکی پههیا، گوگهلجستجوگر ماننهه 
مهمتهههههرین منبع نماههههههای            از ایهههههن دسهههههت، 
کههه گاههها مطاتههب نههامعتبر ل امههرلز هسههتنه

.غیردقیق در  فحاا خود منتشر می کننه
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: رخی از منبع نما

 سیاری از مهوارد ارجهاع  هه  هورا در : درلغینمنبع . 1
ر یها کامال غیر لاقعی اما  ا نام ل نشان یک مرکا معتب

.ساختگی نقل می شود
 الرش سخت  اشه که  رخهی ارجاعهاا درلغهینشایه 

ت ل یا حتی دارای یک سایت درلغین یا تینک از سهای
ک از ایهن کهه تینهغافهل مرجع نکر شهه نیا می  اشنه 

.یاد شهه نیا ارتباطی  ه خبر نقل شهه نهارد

39



: رخی از منبع نما

 سهههیاری از مهههوارد ارجاعهههاتی در : غیرلاقعهههیمنبهههع . 2
ب منبع یا فهرد نکهر شههه در مطله یان می شود که 

. ه هیچ لجه لجود خارجی نهارد ل لاقعی نیست
گرچههه نکههر نههام، نخسههت مههی توانههه حههس اعتمههاد ل 
ت اعتبار خبری را  رای مخاطب ایجاد کنه اما لاقعیه

.آن است که چنین فردی لجود خارجی نهارد
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:نما رخی از منبع 

ر را از عباراتی گفته می شود که خب ه : مبهممنبع . 3
اراتی فرد یا منبع دقیقهی نقهل نمهی کنهه  لکهه  هه عبه

 ههرا اسهها  " ،  "دانشههمنهان کشهه  کههرده انههه"ماننههه 
طبههق دسههتالردهای اخیههر "ل یهها " آخهرین آزمههای  ههها

. سنهه می کننه" پاشکان
کههام هیچ گهاه معلهوم نمهی شهود در ارجاعاا مبهم 

دانشههمنه، طبههق کهههام آزمههای  ل  ههر اسهها  کهههام 
.نتای   ه دست آمهه استاین تحقیقاا 
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:نما رخی از منبع 

رد در ل خبر  ه نقل از یک فمطلب : منبع غیر مرتب . 4
، مطهرح شههه ل در مجموعه ای غیرمرتب   ها موضهوع
.شبکه های اجتماعی  یان می شود

گاه معههالن پشههتیبانی دانشهه" مههثال گفتههه مههی شههود 
در ههههی  هههرلز 90علهههوم پاشهههکی شهههیراز از احتمهههال 

کهه " یماری کرلنا در افراد مبهتال  هه دیا هت خبهر داد
ن طبیعتها لاهای   خهه  گفتهه شههه ارتبههاطی  هه ایهه

.موضوع نهارد
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