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تفکّروسوادرسانهای

دانش،فنیوحرفهایوکارونظری

دهمَپایه

کلیهیرشتهها

!معصومنیستندتصاویر:4درس



 چه فنونی برای جلب توجه مخاطب استفاده شده است؟از

چه کسی این پیام را تولید کرده است؟

چرا این پیام فرستاده شده است؟

چطور افراد مختلف این پیام را متفاوت درک می کنند؟

آنازیاشدهارائهپیامایندرنظریاتیوارزش هازندگی،سبکچه

است؟شدهحذف

(3! )معصوم نیستندتصاویر 



تصویر در نگاه اوّل، چه پیامی را به بیننده انتقال می دهد؟
چه احساساتی را در وی بر می انگیزاند؟
چه تصویری از سربازان عراقی و آمریکایی ارائه می کند؟
ود یا منفی؟در نهایت، بیننده دیدگاهش نسبت به نقش امریکا درجنگ عراق، مثبت خواهد ب
سپس پاسخ های دو گروه را با یکدیگر و تصویر وسط مقایسه کنید.

 صورتبهجداگانهراچپو راستسمتتصویر 
.یددهپاسخزیر هایپرسشبهو بررس یگروهدو 

(جنگ طوفان صحرا(لن مستر من)!نیستند معصوم تصاویر:درس چهار

(4! )معصوم نیستندتصاویر 



 ن نیستاز آضد واقعیت یا کاریکاتوری پیام رسانه ای، در بازمنایی!

 رویای روزانه»دیدن فیلم» .

:نمونه هایی از بازنمایی

  شخصیت شناسی حیوانات

 (سیترده سنی، نوع نحصیالت و جن)تصور مخاطبان از حیوانات داستانی ، نوع تأثیر بر نوع مخاطب...

بحث رستم در افسانه  ی شاهنامه فردوسی و در واقعیت

(5! )معصوم نیستندتصاویر 

.یعنی نشان دادن واقعیت به شکلی خاصبازنمایی

نهان به رسانه می کوشد ارائه و ارسال  تفسیر و تحلیل از واقعیت مورد نظر، به طور آشکار و پ

(بدون احساس تفاوتی بین این دو)ذهن مخاطبان



!خوشحالانگلیسی زبان یعنی خوشبخت و 
خوشبخت و  شادعموماً ن که انگلیسی زبانامخاطبان خود تأثیردرضمیر ناخودآگاه : در فیلم های هالیوودی ،

!  رفاهکامالً در 

 استراحت هستند و  ، تفریح وحال سرگرمی، بیشتر اوقات در این گونه رسانه هامتون شخصیت های
.و کامالً موفّققانون مدار موقع کار نیز جدی و منظّم و البتّه در 

؟به شکل تصادفی اتّفاق افتاده استآیا بازنمایی : سئوال

؟هاد کنیدبازنمایی پیشنمی توانید برای اینگونه دالیل احتمالی دیگری را چه : سئوال

(6! )معصوم نیستندتصاویر 





:گروهها و صنف های زیر در رسانه هانمایی باز : گروهیفعالیت 
معلمان-1
دانشآموزان-2
پزشکانوجامعهیپزشکی-3
فوتبالیستهایمعروف-4
شغلهاییکهتحقیرشدهاندوشغلهاییکهموردعنایتهستند-5
شهرهایایرانوتهران-6

30ص
تبلیغ ؛ نوعی بازنمایی به منظور تأثیر بر مخاطبان است

تبلیغات یعنی اثرگذاری بر عملی انسانی از راه دستکاری باز نمایی:نظر السول در مورد تبلیغ

(7! )معصوم نیستندتصاویر 



یده است انسان در طول تاریخ ، هر وقت خود را نگریسته ، خود را در محیط خانواده د                                    .

(از دیدگاه دکتر ساموئل کینگ درکتاب جامعه شناسی خود)

«قدیمی ترین و ریشه دار ترین نهاد انسانی است«خانواده.

«بازنمایی خانواده در آثار رسانه ای چگونه است؟»

نظر دکتر دیوید السون در زمینه بازنمایی خانواده در آثار هالیوودی 

(8! )معصوم نیستندتصاویر 



خانوادهانواع بازنمایی از مثالهایی

:در رسانه  ها

بانیزوادانشگاهیهمرقیبیادوست.کندمیزندگیعمویشزنوعموباونداردیمادروپدرعنکبوتیمرد
والدیتکهایخانوادهشاهدفیلمایندرما!نیستدستدرخبرینیزویمادرازومیکندزندگیپدرش
.هستیم

بهاگر.داردزیادیجهانیومخاطباناستپخشحالدردنیادر1999سالازاسفنجیبابکارتونیمجموعه
وجودخانهوجامعه،مجموعهایندرکهشویممیمتوجّه،کنیمدقّتپرطرفدارکارتونایناصلیهایشخصیت

!نهخانوادهامادارد
!روندمیشماربهآناعضایجزءنیزخانواده،حیواناتازرسانه ایهایبازنماییازبسیاریدر
ابغذایخوردنبرایخانوادهچندیایکحضورشاهدمعموالًملّیرسانهدرغذاییمحصوالتتبلیغدر

...........................خانوادهایندر.هستیمتبلیغموضوعمحصول
.استشدهمطرح...........................شخصیتیعنوانبه............................................تلویزیونیمجموعهدرپدر

..........و

(9! )معصوم نیستندتصاویر 



پایان
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