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ضرورتسوادرسانهایبرایتوسعۀجامعهاسالمیایران 

محمدحسن دربتیان
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چکیده 
در عصر حاضر افزایش آگاهی ن تشدید نگرانی از رنند سریع تحوالت نادنا ته ،موضوع اندیشیدن به آینده را به صورتی جادی-
تر رنا میدهد .بر این اسار نهادهای جامعه برای همگامی با رنند تغییرات ،نیااز باه برناماهریازی ن ترسایم چشامانادازهایی
متناسب با توسعه پایدار جامعه دارند .لذا لزنم توجه به آگاهی ن گسترش تفکر انتقادی در سالهای ا یر باعث توجه به مفهاوم
سواد رسانهای در جامعه دده است .به این دلیل که رسانهها موقعیت اصی در سبک زندگی فرهنگی ،اجتماعی ن سیاسای ماا
دارند .براین اسار سواد رسانه ای ،مهارت تفکر استداللی را به نحو بارزی که مخاطب بتواند از محتوای رساانه جمعای دریافات
نماید ،به عنوان یک مسئله ارتباطی در عصر حاضر باید این مهارت را مورد اهتمام قرار داد .اهتمام به این مهاارت از رنشهاای
مدرن مطالعه رنندها ن تغییرات آینده است،که از طریق چشماندازهای آن میتوان به دنا ت فرصتها ن چالشهای رساانهای ن
آموزش از طریق رسانه دست یافت .نودتار حاضر تحقیق توصیفی-تحلیلی است که با بررسی آراء ،نظریاات ن مادلهاای ساواد
رسانهای ن با هدف دنا ت فرصتهای آینده در جهت انلویتدهی به مهاارت ساواد رساانهای در باین افکاار عماومی جامعاه،
پیشرفت رنند نظام اجتماعی در جهت کاربردی نمودن زندگی اجتماعی را بیان میکند .درنهایت ،میتاوان پایشبینای کارد باا
کاربرد مفاهیم آیندهنگر ن توسعهمحور در برنامهریزیهای فرهنگی ن اجتماعی ،تا سطحی ینسبی) به جاای بر اورد منفعالناه ن
تقدیری با پیام های دریافتی ،دیدی ژرفانگر ن تفکر انتقادی را بوجاود آنرد .راهکاار ن راهبردهاای کااربردی آن ترسایم چشام-
اندازهای آموزدی مدنن برای اهتمام بیشتر جامعه در جهت ارتقاء تفکر منتقدانه در سط جامعه نقش بارزی در آینده ن توسعه
پایدار جامعه واهد دادت.
واژههایکلیدی:آگاهی ،آیندهپژنهی ،تفکر انتقادی ،تحوالت اجتماعی ،رسانههای جمعی ،سواد رسانهای ،جامعۀ آموزدی.


.1مقدمه 
2

قبل از هر گونه کودش برای درک اندیشه کلیدی سواد رسانه ای ن ضرنرت مجهزددن این ابزار برای تمامی اقشار جامعه،
از یک کودک دبستانی تا باالترین مقام سیاسی جامعه ،تالش ما با دنا ت این ناقعیت آغاز می دود که رسانه های جمعی اعم
از کتاب ،رنزنامه ،رادیو ،تلویزیون ،ماهواره ن.....که در آینده ا تراع واهد دد ،جزءجدائی ناپذیر زندگی اجتماعی ن فردی ما
واهد بود.

 .1دانشجوی دکتری جامعهشناسی و عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاهپیام نورsharbatiyan@pnu.ac.ir :
Media literacy
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تاکنون هیچ راهی نجود ندادته که بتوانیم حضور ن نفوذ آن ها را نادیده بگیریم؛ از صب که با صداى زنگ ساعت از واب
بیدار مودویم تا پایان دب که ضمن تمادایبرنامههاى تلویزیونو ن ماهواره ای به واب مورنیم ،نه تنها تحت تاثیر
سر طهاى رنزنامهها،مجالت ،فیلم ها،سایتها،برنامههاى رادیویو ن دبکههاى ماهوارهاى هستیم بلکه از پیامهایو هم که از
طریقفنجانها،کالهها،تودرتها،دفترچه یاددادتها ،تبلیغات دا ل اتوبورها ،مترنها ن بیلبوردهاى نصب دده در بزرگراهها ن
هزاران پیام ن نماد رسانهاى دیگر در محیط پیرامون مان به ما مورسد ،تأثیر موپذیریم.
بهطور کلو همۀ ما بهطور دائم تحت بمباران انواع ن اقسام پیامهاى رسانهاى قرار داریم ،به گونهاى که هر پیامی،ارزشها ن
سبکهای زندگی اصو را به ما القاء موکند.با توجه به این مسئله است که موگوئیم مخاطبان عصر ارتباطات ،فنانری ن
اطالعات ،به نیژه نوجوانان ن جوانان ،نیازمند آمو تن مهارتهاى سواد رسانهای هستند تا بتوانند اهداف نهفته در سبک
زندگیِ القاء دده در هر پیام را دناسایی کنند ن بر ورد فعاالنهترى با محتواى پیامهاى رسانهاى دادته بادند؛این هدف
هنگامو محقق مودود که نهادهاى جامعه بتوانند با برنامه های مدنن ن دنا ت آینده های ممکن ن مطلوب؛ پیش بینی هایی
را دادته بادند تا افراد طورى پرنرش یابند که قدرت تشخیص ن توانایو رمزگشایو محتواى پیامهاى رسانهاى را در هر زمان
دادته بادند«.رسانه ها اغلب جایگاه برنز تحول در فرهنگ اند؛ چه به معنی هنر ن ادکال نمادین ن چه در معنای مدها ،لق ن
وها ،دیوه های زندگی ن هنجارها؛ همچنین به منبع غالب تعاری ن تصانیر ناقعیت اجتماعی در نزد افراد ن هم چنین گرنه
ها ن جوامع ،بصورت دسته جمعی تبدیل دده اند .آن ها دانری های ارزدی ن هنجاری ود را به صورتی غیر قابل تفکیک ن
مخلوط با ا بار ن برنامه های سرگرم کننده بیان می کنند»یمک کوییل.)22 :1133، 1
ردد ن گسترش فنانری های الکترننیکی سبب دده است تا رابطه جدیدی بین رسانه های نوین ن دیگر جنبه های زندگی
رنزمره انسان در جوامع جدید به نجود آید .دامنه این ارتباط حتی به فنون ن رنش های آموزدی ن اصول تعلیم ن تربیت در
مراکز آموزدی ن برنامه ریزی های آینده نگارانه آنها ،کشیده دده است .لذا برای ارتباط مؤثر رسانه ها با زندگی اجتماعی
معاصر نیاز به دانش ن مهارتی است؛که با رنیکردی توسعه محور پاسخگوی زمان حال ن تدنین چشم اندازهای آینده بادد.
سوادرسانه ای نوعی درک ن استنباط است که متک ی بر مهارت های دنا تی می بادد ن می توان بر اسار آن انواع رسانه ها ن
تولیدات آن را از یکدیگر تفکیک ن دناسایی کرد .همچنین یک فهرست از معیارهایی است که مردم را قادر به تحلیل ،ارزیابی
ن ایجاد پیام در برابر پهنای متغیر ادکال ،انواع ن سبک های رسانه ها می سازد.
دنیای ارتباطات ن تغییرات ریشه ای که نادی از آن می بادد ،چنان جهان متفانتی را برای جوانان لق کرده است که
گرنهی از نویسندگان ،این تحول در عالم ارتباطات را مبدأ عصرجدیدی می دانند؛ « عصری که از آن تحت عنانین مختلفی
نظیر:دهکده جهانی یمک لوهان) ،جامعه مدنی جهانییدیوید هلد) ،مدرنیته دنم یانلریش بک) ،جامعه دبکه ای یمانوئل
کاستلز) ،جهان رهادده یآنتونی گیدنز) ،جامعه ارتباطی یجیانی ناتیمو) ن مدرنیته سیال یزیگمون بومن) یاد می کنند»
یعباسی قادی ن همکار .) 13 :11.1،لذا نسل جوان در محیطی زندگی ن تحصیل می کنند که بسیار متفانت از درایطی است
که اجداددان دادتند ،فضایی که به نسیله حرکت دتابزده تکنولوژی های نوین ارتباطی ن اطالعاتی ،هرلحظه تغییرات
فراگیری را تجربه می کند .بنابراین آینده برای هرگونه برنامه ریزی بسیار مهم است،لذا دنا ت مهارت سواد رسانه ای برای
دکل گیری زندگی فرهنگ ی ن اجتماعی آینده جامعه از دا ص های مهمی است که می توان از طریق جامعه آموزدی به آن
توجه کرد.

Mac kooeil
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.2بیانمسأله 
یکی از موضوعات مهمی که در دنران معاصر ن آینده هر جامعه ای مطرح است ،تغییرات ن دگرگونی هایی است که در
حوزه یادگیری به صورت رسمی ن غیر رسمی ایجاد می دود ن یا برنز واهد کرد.به همین دلیل نقش رسانه ها درآموزش ن
دکوفایی دهرنندان باال ص نسل جوان ،از جنبه های مختل مبحثی چالش برانگیز در امر تعلیم ن تربیت در حال حاضر ن
آینده واهد بود .اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می دود که عامه افراد ن گرنه های مختل درتعامل مستقیم با رسانه قرار
می گیرند،زیرا رسانه ها از طرفی رقیب اطالعاتی ن علمی فعالیت های آموزدی در حوزه جامعه آموزدی قرار دارند ن از طرف
دیگر ،زمینه ساز چالش های فکری ن عملی دربین افراد جامعه واهند بود.
2
با این تعاری  ،رسانه دن آینده را مدنظر قرار می دهد ،آینده ی جاری 1ن آینده مطلوب  .رسانه ای که از یکسو در الیه های
اجتماعی ن از سوی دیگر در عرصه های تصمیم گیری نقش فعال دارد؛ ن به عنوان ظرفیتی تصمیم ساز ،الزم ن ضرنری است.
آینده مطلوب رسانه ای این است که ،مخاطب را در فرایند تصمیم سازی ،هدایت می کند .به زبان دیگر ،باید دهرنندان را در
فرایند اطالع رسانی مشارکت داد ن دیدگاه آنان را با مؤلفه های دیگر ادغام کرد ن بانر دادت این حق مردم است که آینده را
بدانند ،بسازند یا تغییر دهند.
رسانه های آینده نگر ،دانش بنیاد است ن هرگز بر مبنای منافع سازمانی یا برنن سازمانی آینده را تحری نمی کنند ن به
اصول علمی ن ا القی نفادارمی ماند.در انضاع ددوار نگرنه های اجتماعی ن سیاسی با راهبردهای علمی به سراغ مخاطب می
آید ن با تعری دقیق از ر دادهای کوچک یا بسیار بزرگ که زندگی دخصی یا ملی ن منطقه ای را دربر واهد گرفت ،هوای
سیاست ن اقتصا د ن بین الملل را همچون نضع هوا با بهره گیری از دیدگاه صاحبان علوم پیش بینی می کند .نقد این رسانه،
صرفاً متوجه حال ن گذدته نیست ن می تواند حتی آینده را نیز نقد کند.این رنیکرد با ذات رسانه ای که انعکار ،آموزش ن
هدایت است ،سازگاری بیشتری دارد ن به سبب اعتمادسازی منطبق با ناقعیت ن نادی از اطالعات صحی  ،بانرپذیری مخاطب را
افزایش می دهد ن قدرت هدف گذاری را نیز به دکل معنی داری گسترش می بخشد.
ژاپن از جمله کشورهایو است که برنامه درسو ملو دارد ن بنابراین آموزشگران ژاپنو این امکان را دارند که یک کار
جمعو ن در سط ملو ارائه دهند.لذا بسیارى از دستانردهاى دانشآموزان ن دانشجویان در ژاپن محصول اهداف منسجم ن
متمرکز فعالیتهاى آموزدو این کشور است .همچنین از اصلیترین اهداف آموزش سواد رسانهای در کشور کانادا ،نیز که یکو
از پیشتازان آموزش سواد رسانهاى در دنیاست،کسب مهارت در مدیریت محتواى رسانهاى ،دنا ت تأثیرپذیرىهاى ممکن در
استفاده از رسانهها ن افزایش دادن پتانسیل جهت ایجاد گفتمان دموکراتیک است.
سوادرسانه ای برای آینده ن حال حاضر جوامع یک تیغ دنلبه است .ابزاری است که مخاطب به نسیله آن می تواند با
اجتماع همراهی ن همرنگی بیشتر ی پیدا کند.درنتیجه با دادتن این دانش ن مهارت،آمادگی بیشتری برای پذیرش اثری که
رسانه به ان عرضه می کند ،دارد ن واهد دادت.از سوی دیگر مخاطب می تواند از همین ابزار علیه رسانه در زمان حال ن آینده
استفاده کند ن امکان اثرگذاری را از آن سلب کند؛ بنابراین سوادرسانه ای به برقراری ارتباط بیشتر بین تهیه کننده ن مخاطب
کمک می کند .بنابراین در این مقاله سوال اساسی ما نقش مهارت سواد رسانه ای در گستره دانش پایدار جامعه از چه
کارکردها ن ضرنرت هایی بر وردار است؟ ن چه راهبردها ن راهکارهایی را می توان برای تاثیر پایدار این مهارت در توسعه ن
پیشرفت الگوی اسالمی -ایرانی مطرح کرد؟

Current Future
Desired future
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ضرورتسوادرسانهای 

.3
آموزش سواد رسانهای که عبارتست از دنا ت اطالعاتی ن انتقاد از رسانه ،تکنیکها ن تأثیرات آن .این فرایند در برگیرندة
آن دسته از فراگردهای دنا تی است که در اندیشههای انتقادی مورد استفاده قرار میگیرند .بر ی از این فرایندها عبارتند
از )1:اداعه درک ،فهم ن نقد سبکهای زندگی مصرفی از طریق رسانه های جمعی)2.گسترش فهم ن نقد ا تالف ن اغراض
سیاسی ن ایدئولوژیکی پنهان در محتوای سا تار ،برنامه ها ،پیام ها ن تولیدات رسانه جمعی )1.انتشار فهم ن نقد آثار ن
پیامدهای ا القی ،اجتماعی ن فرهنگی محتوای سا تاری رسانه جمعی)1.درک ن انتقاد از درایط ن مناسبات مادی تولید
محتوای رسانهای مثل آگهی های تجاری که در جهت تأمین منافع اقتصادی ن کسب سود مادی صاحبان سرمایه است)1.
دنا ت ن فهم نقد بازنماییها ن کلیشهسازیهای منفی اقلیتهای فرهنگی ،قومی ،جنسیتی ن نژادی در رسانهها جمعی.
تمامی این موارد نیاز به پیش بینی ن زمان بندی های دقیق آینده نگاری دارد.
در صورتی می توان با فرایند آموزش سوادرسانه ای همگام دد ،که بتوان پیش فرض های توسعه پژنهی را نیز درنظر
گرفت؛ به عبا رتی امکان اتفاق هرچیزی وب یا بد را می بایست داد یآینده امکانپذیر) ،بدانیم رنندهای کنونی درآینده استمرار
داردیآینده های محتمل) ن نهایتاً احتمال بهینه ترین آینده های دلخواه داده دود .یآینده دلخواه) .براین اسار باید از آنچه
لق می کنیم؛بویژه از ارزش هایی که می واهیم در آینده در جامعه حاکم دوند ،تصویری رندن ن دفاف در ذهن دادته
بادیم.
1
با توجه به ابعاد فرایند دنا تی آموزش سواد رسانه ای از سوی رسانه های جمعی ،باری دننکان در ضرنرت این فرایند
بیان می کند که« .1آموزش فرایند سواد رسانه ای بر حیات فرهنگی ن سیاسی ما سلطه دارند .2.تقریباً همه اطالعات ،جز
مواردی که آنها را بطور مستقیم تجربه میکنند ،جزء سوادرسانهای ددهاست .1رسانهها قادرند مدلهای ارزدی ن رفتاری
پرقدرتی از طریق آموزش این مهارت اجتماعی لق کنند.1.آموزش سواد رسانهای میتواند مصرف رسانهای ما را لذتبخشتر
کند ن یک رابطه انفعالی را به یک رابطه فعال تبدیل نماید .1.آموزش سواد رسانه ای بر فرایند ودآگاهی ما اثر بخش است...
» ی احمدی)3 :11.2،
این ناقعیت ها نشان دهنده فراگیر بودن ن نقش فعال رسانه های جمعی در عصر حاضر است که به طرق مختل بر دیدگاه
ها ن آگاهی ه ا ن دکل گیری هویت های اجتماعی افراد تأثیر می گذارند.به بیان دیگر ،در میان عوامل متعددی که در تکوین
آگاهی ها ،نگرش ها ن رفتارهای تربیتی نقش دارند ،رسانه ها یکی از مهم ترین عوامل دنا ته دده است .درکنفرانس
تکنولوژی های آموزدی ،درآمریکا ،فرانک بیکر 2گزارش داد که « ،امرنزه جوانان دیفته رسانه هایشان هستند  ،به این معنا که
دائما با آنها هستند»ی .) Baker,2010: 12بنابراین برای پیوند بین دانش پایدار ن سواد رسانه ای باید داره کرد که «سواد
رسانه ای آمیزه ای از تکنیک های بهره نری مؤثر از رسانه ها ن کسب بینش ن درک برای تشخیص رسانه ها از یکدیگر در
جامعه واهد بود ».یدکر واه .) 23 :1133،در این راستا ن در این تعری بر اصول بهره جویی از بینش مخاطب برای زمان حال
ن آینده تأکید دده تا فهم ن درک نی به دنا ت صحی از موضوعات رسانه ای در هرزمانی منتهی دود ،براین قرار مقصود از
حضور انس انی در جامعه اطالعاتی ن دانایی محور مبتنی بر دریافت دقیق از دنا ت موضوعاتی است که به قول هیل 1اهداف
نظام را فراهم می آنرد «:توانایی کسب اطالعات بیش تر به هنگام نیاز ،مهارت گزینش ،ارزدیابی ن بهره برداری اطالعات ن
درک چگونگی آن قلب هرنظام آموزدی است» یهیل .) 2.1 :1132،سوادرسانه ای در این تعری به منزله پدیده ای پویا از
ناکنش انسانی نسبت به حاالت ن ظهور یک بسته اطالعاتی است.
1

B.Duncan
Frank Baker
3
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ازآنجا که رسانههای عمومی نقش مهمی در دکلگیری ن تغییر نگرش ن اندیشه ن رفتار مخاطبان دارند ن ممکن است
حقوق انسانی آنها را مخدنش کنند،لذا آموزش سواد رسانهاى در مدارر ن دانشگاه ها ،به منظور دنا ت رنشها ن عملکردهای
رسانهها ن چگونگی اطالعرسانی درست یا نادرست آنها ن قضانت عینی در قبال رسانهها ضرنرت مییابد .در چنین نضعیتی
است که« نظام آموزدو ن دانشگاهی جامعه ما نیز باید درباره نگرش نوجوانان ن جوانان ایران به پدیده جهانی ددن رسانهها ن
تأثیرى که این نگرش بر نظام ارزدی ن هویت آنان بهجا موگذارد ،حساسیت کافی نشان دهد ن نوجوانان ن جوانان را برای
پاسخگویی مناسب به این چالش عظیم جهانی آماده سازد».یامیر انتخابو.)1133،
بدنن تردید پاسخگویی به این نضعیت پیچیده نیازمند مطالعه ن بررسو برنامهریزیها ،سیاستگذاریها ،تصمیمگیریها ن
مرنر تجربیات ن پیشینه کشورهاى موفق در زمینه پیادهسازى آموزش سواد رسانهاى است .الوین تافلر ،1آیندهدنار معرنف
آمریکایی ،در دهۀ  1.31پیشبینی کرده بود که عصر فردا را گسترهای از فرستندهها ،رسانهها ،پیامگیران ن پیامسازان دکل
میدهند ن دیوههای تبادل اطالعات ،محور مانورهای آینده را دکل واهند داد .در حال حاضر بخشی از آن پیشبینی تحقق
یافته ن بخشی دیگر در راه است .حال ،نسلهاى امرنز ن فردا برای جذب فرصتها ن دفع تهدیدهای نادی از این پدیده به این
درک نیاز واهند دادت که رسانههای جمعی چگونه بر جامعه تأثیر میگذارند .مسلماً آن کسی که توانایی ارزیابی ن تحلیلِ
انتقادی پیامهای ارتباطی یسواد رسانهای) را دادته بادد ،بهتر می تواند به این درک برسد؛ درکی که تنها از رهگذر تکامل
سواد رسانهای تحقق میپذیرد .زیرا همانگونه که بیان دد«،سواد رسانهای مهارتهای الزم را برای برقراری ارتباطی متفکرانه ن
آگاهانه با رسانهها به افراد ،میآموزد ن در عین حال دیدگاهی تحلیلی ن نقادانه نسبت به پیامهای رسانهای فراهم میکند».
یقاسمی.)3. :1131 ،
با نجودی که سواد رسانهای پرسشهایو انتقادی را در صوص تاثیرات رسانهها مطرح میکند اما باید گفت که «این
فرایند یک جنبش ضد رسانهای نیست بلکه هدف اصلی آن ،این است که مخاطبان رسانهها را در برابر آثار سوء رسانهای
محافظت نموده ن آنان را در کنترل آنچه میبینند ،میدنوند ن می وانند توانمند سازد».یبلیغ .)1131 ،داید بتوان گفت که
فراهم آنردن ابزارهای مناسب در مقوله آموزش سواد رسانهای در محیط های آموزدی ،به افزایش مهارتهای تفکر انتقادی در
جامعه هم در زمان حال ن هم در آینده کمک میکند امرنزه دستاندرکاران ن هواداران سواد رسانهای نیازمند آن هستند که در
مورد فرصتهای آموزدی ن مزایای استفاده از ابزارهای تعلیمی در این عرصه ،آگاهانهتر گام بردارند ن در فرایند توسعه
استانداردها برای برنامه آموزش سواد رسانهای به طور فعاالنه مشارکت کنند.قدرت رسانهها در این است که مخاطبان آ ن ها،
بهطور نا ودآگاه ،با یک دیدگاه ،رفتار ،گفتار ن طرز تفکر یکسان ن به صوص ،هماهنگ مودوند.
برنامه های آموزش منتقدانه رسانه ای برای آینده یک جامعه باید بر نیژگی های کلیدی چون توسعه مهارت ها ،ارزش های
دنا تی ،عاطفی ن رفتاری مرتبط با محیط اجتماعی ن فضای فرهنگ حاکم بر جامعه تأکید کند.گرچه می توان بر آماده سازی
مخاطبان از طریق توسعه مهارت های دنا تی ن بردادتی از ارزش ها تأکید کرد برنامه سواد رسانه ای برای آینده یک جامعه
زمانی معنادارتر ن مؤثرتر واهد بود که -1«:سازمان یافته ن مستمر بادد ی یک تجربه کوتاه ن مختصر نبادد بلکه برنامه ای
بادد که در طول ز مان ن توسط تعدادی از افراد ن نهادها ن در صورت امکان در بیش از یک منطقه به کار برده دده بادد-2.
مبتنی بر پژنهش های دنا ته دده ای بادد که معتبر ن متناسب هستند-1.نتایو آن در طی زمان با استفاده از آزمودنی ها
مورد آزمون ن ارزدیابی قرار گرفته بادد-1.قابلیت الگوبر داری در نقاط دیگر را به دلیل نسعت ن دیدگاه نسیع نسبت به ارزش
ها ن ادکال متکثر دادته بادد-1.مواد چاپی ن سمعی ن بصری مفصلی جهت پشتیبانی از توسعه مفهومی فراهم کرده
بادد.یبرانن .)33 :1131،

A.Tofler

1

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛

سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931

از آن جا که بدنن سواد رسانه ای در آینده ،نمی توان گزینش های صحی از پیام های رسانه ای دادت ،بنابراین نهادهای
آموزدی ،مدنی ن انتشاراتی باید به این امر کمک کنند.سواد رسانه ای کمک می کند تا قضانت های صحی تری از محیط
پیرامون ود در زمان حال ن آینده دادته بادیم .دا ص هایی که سواد رسانه ای در ا تیار می گذارد ،باعث می دود تا درک
عمیق تری از آن چه می بینیم ،می دنویم ن می وانیم ن حتی واهیم دادت ،بدست آنریم.به طوری که افراد بی بهره از
سواد رسانه ای را می توان طعمه های اصلی در فضاهای رسانه ای به دمار آنرد «.باید در عرصۀ آموزش انتقادی رسانه ای ن
سواد رسانه ای ،ادبیات تولید کنیم تا در گام انل مشخص دود دامنه ن چارچوب سواد رسانه ای چیست .همچنین حمایت
نهادهای آکادمیک از طریق گنجاندن مفاهیم سواد رسانه ای در کتب درسی دانش آموزان ن درنر دانشکده های ارتباطات
می تواند مفید بادد .حتی ود رسانه ها به صوص رنزنامه ها نیز با توجه به جغرافیای مخاطبان ود ،می توانند مفاهیم
مرتبط با سواد رسانه ای را منعکس کنند .منتقدان نیز می تواننند به ادبیات سواد رسانه ای از طریق نقد سینمایی ن نقد ادبی
دامن بزنند ی دکر واه.)11-12 :1131،

.4اهدافسوادرسانهای 
آموزش سواد رسانه ایی اغلب در مدلی نابسته به آموزش ن پرنرش تحقیقی_ پایه ای) دهرنندان را تشویق میکند تا
سوال هایی درباره ی آنچه تمادا می کنند،می دنوند ن می وانند ،بپرسند .همچنین ابزارها را برای اینکه مردم به طور انتقادی
پیام ها را تحلیل کنند ،بهبود می بخشد ن مهارت های القانه ی وانندگان در سا تن پیام های رسانه دان ن انتشار تجربه
دان را توسعه می دهد .به عبارت دیگر سواد رسانه ای « یک فهم آگاهانه ن انتقادی از رسانه جمعی است که دامل تکنیک ها،
تکنولوژی ها ن نهادهای درگیر در تولید رسانه ها می دود ن قادر به تجزیه ن تحلیل انتقادی پیام های رسانه ای ن تشخیص ن
دنا ت نقش مخاطبان در سا تن معانی از این پیام هاست»یدفرد  1..1،؛به نقل از کمالی پور.)1131،
اساساً سواد رسانه ای باید با هدف درک صحی از نقاط قوت ن ضع رسانه ها ،نبوغ هنری ن حیله گری درباره رسانه ها ن
دانش درباره تأثیرگذاری ن تأثیرپذیری رسانه ها بادد .سوادرسانه ای هدف هایی برای مخاطبین دربردارد؛ از میثاق رسانه های
مختل آگاهی دادته ن به مخاطب دایستگی دریافت اطالعاتی را آموزش می دهد .در این عرصه مخاطب در واهد یافت که
چگونه از صدان موسیقی جلوه های نیژه برای القاء فضا ن معنا بهره جوید .هدف سوادرسانه ای تشخیص پیام از رسانه های
متنوعی است که تأثیرات ن مفاهیم متفانتی از ود به جای گذادت ن قصد هودیارسازی مخاطب را دنبال می کند .درحقیقت
سوادرسانه ای محدندیت سا ت اطالعات ن دانش انسان در بر ورد با رسانه ها معنابخشیده ،به قسمی که انسان هودمندانه
نسبت به رنزنامه ،مجله ،کتاب ن رسانه های دیداری-دنیداری هودمندانه رفتار کرده ن به راحتی تسلیم امو الکترننیکی
نشود .در متون آموزدی ،ارتباطات اهداف آموزدی سوادرسانه ای براین قرار است:
آگاه سازی نکاهش تأثیرمنفی رسانه ها برعامه مخاطب یکمالی پور)1131،
مصنویت مخاطب ازا بار ،آگاهی های رسانه ای ن برنامه های سرگرم کننده غیرضرنری.
ارتقای مهارت های دنا تی با توجه به ذ یره اطالعات ن دانش استفاده کننده.
توسعه تفکر انتقادی ،القانه ن مودکافانه دربین دانش آموزان ن دانشجویان نسبت به محتوای رسانه ها.
دنا ت ادکال بصری ارتباطات در کنار مهارت های واندن ،نودتن ن دنیدنیسلطانی فر.)11. :1133،
آموزش سواد رسانه ای ممکن است به عنوان برنامه های مجزا یا ناحد درسی اجرا دود اما اغلب سوادرسانه ای با دیگر
حوزه های موضوعی مثل ادبیات ،تاریخ ،جامعه دناسی ،مردم دناسی ،بهدادت عمومی ،رنزنامه نگاری ،ارتباطات ن آموزش ن
پرنرش ارائ ه می دود .این آموزش ها هم در سط متوسطه ن هم در سط دانشگاه قابل اجرا است یهابز.)2111،
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.5پیشینهتحقیق 
در زمینه سواد رسانه ای در دا ل ن ار از کشور مطالعاتی صورت گرفته که در زیر به بر ی از آنها اداره می کنیم:
احمدی ن احمدی ی )11.2در پژنهشی به نام رسانه ها ن چالش های بحران هویت با رنیکرد آینده پژنهی1؛ به بررسی
رسانه ها ن چالش ها ن بحران های آن پردا تند ن اینده پژنهی را یکی از رنش های مدنن مطالعه آینده معرفی کردند که از
طریق آن می توان به دنا ت فرصت ها ن همچنین چالش های پیش رن رسانه ها دست یافت .این پژنهش یک مطالعه
توصیفی – تحلیلی بود که با مرنر ن مطالعه کتاب ها ن مقاالت مختل به این نتایو دست یافتند؛ استفاده نادرست از رسانه ها
باعث چالش های بحران هویت دده است ،ازاین رن باتوجه به رنیکرد آینده پژنهی ،ن باتوجه به کارکردهای متنوع تلویزیون،
همچنین توجه بیشتر به برنامه های فرهنگی-هنری ،آموزدی ،نرزدی ن مستند ،به جای حجم زیاد مجموعه های تلویزیون ن
آگهی های بازرگانی راهکار مناسبی است که بتوانیم از برنز چالش های فرهنگی-هویتی جلوگیری کنیم یاحمدی ن احمدی،
.)11 :11.2
درتحقیق دیگری صلواتیان ن همکار ی )11.2با عنوان پیش بینی سناریوهای موجود صنعت رسانه درسال 2121؛ صنعت
رسانه را بررسی کردند ن بارنیکرد آینده پژنهی ن دیوه سناریو نویسی ،برای چندسال آینده برنامه هایی را پیش بینی نمودند.
این مقاله به بررسی یکی از رنیکردهای آینده نگارانه به رسانه با استفاده از رنش کتابخانه ای می پردازد .هدف اصلی این است
که در  11سال آینده تغییر در صنعت رسانه چگونه واهد بود .برهمین اسار چهار سناریو برای صنعت رسانه در سال2121
پیشنهاد می گردد :عصر تاریکی ها ،بقای اصل  ،عصرطالیی ن سرزمین عجایب یصلواتیان .)1 :11.2،
ببران ن همکار ی )11.1پژنهشی با هدف مطال عه سواد رسانه ای دهرنندان تبریز با هدف افزایش درک ،دنا ت ،قدرت نقد
ن تحلیل دهرنندان نسبت به انبوه پیام های رسانه ای انجام دادند .براسار یافته های این تحقیق توانایی دهرنندان تبریزی
نسبت به تشخیص اغراض سیاسی ن ایدئولوژیک پنهان در محتوای رسانه ها در حد متوسط رن به پایین برآنرد دده است.
همچنین ،توانایی تجزیه ن تحلیل پیام های ا القی ،اجتماعی ،فرهنگی محتوای رسانه ها در حد زیاد 12/3درصد برآنرد می
دود .همچنین آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که با افزایش سواد رسانه ای پاسخگویان ،توانایی تشخیص پیامدهای
محتوای رسانه ها نیز افزایش می یابد .نتیجه این که در اغلب متغیر های نابسته مورد بررسی ،مردم تبریز نسبت به رسانه ها،
محتوا ن پیامد های همه جانبه آنها دنا ت متوسط رن به پایین دارند ».ی ببران )1.-21 :11.1،
از پژنهش های صورت گرفته در ار از کشور می توان به پژنهشی اداره کرد با نام سوادرسانه ای جدیدیمراد اینترنت
است)که در کانادا ،توسط آژانس پژنهش های پیشرفته دفاعی در ژانویه  2113انجام دده است ن نمونه ها طی دنرهای آموزش
سواد رسانه ای دیده اند ن قبل از دنره آموزش سواد رسانه ای پرسشنامه ای به نمونه ها داده دده ن در پایان دنره هم
پرسشنامه ای توزیع دده است .نتایو حاصله این پژنهش به درح ذیل می بادد« :بیشترین استفاده را بچه ها به ترتیب از
ایمیل ،مسنجر ،بازیهای آنالین ،دانلود فیلم ن موسیقی ،نبالگ نویسی ن سرچ دادته اند که نب سایت های فیس بوک ،یوتیوب،
نیکدی پدیا ن مای اسپیس در صدر استفاده از نب سایت ها قرار گرفته اند .قبل از آموزش دنره  11درصد نمونه ها گفته
بودند که از دریافت ایمیل های پرننوگرافی هرار دارند ن  22درصد گفته بودند در محیط های آنالین با افرادی بر ورد می
کنند که برای آنها مطالب نادایست ن به درد نخور می فرستند ن این موضوع آنها را می آزارد .بعد از دنره  11درصد گفته
بودند که فکر آن که این موارد دریافت ایمیل های زدت یا بر ورد افراد با سوء رفتار را در محیط های آنالین تجربه کردهاند ن
مواجهه با آنها ندارند .قبل از آموزش دنره  11درصد نمونه ها مهارت تولید متن در اینترنت را دادتند که پس از دنره تعداد
بیشترییحدند  13درصد) این مهارت ها را یافتند ن می توانستند وددان تولیداتی را در فضای دیجیتال دادته ن حتی آن را

. Future studies
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ارزیابی کنند  .حدند  31درصد نمونه ها گفته اند که از همساالن ود در رابطه با استفاده از این گونه رسانه ها بیشتر می
آموزند .تا وددان به تنهایی ،این مورد تغییر اصی بعد از اتمام دنره آموزدی نکرد ».ی به نقل از دجاعی ن همکار:11.1،
.)13
1
درکشور سنگاپور ،آناپانگ مطالعه ای را با رنش پیمایشی رنی  2.2جوان ،انجام داد مشخص کرد:افرادی که در دنره های
آموزش سواد رسانه ای درکت کرده بودند ،میزان آگاهی بیشتر ن تفکر انتقادی باالتری نسبت به افرادی که در دنره های
مزبوردرکت نکرده بودند دادتندی)Phang,2005:11
در یک پژنهش که نتایو آن را دانشگاه استفورد با عنوان تحقیق رنی سواد رسانه ای درپایگاه اینترنتی ود منتشر کرده
است ،هابز ن فراست 2برای دن گرنه از نوجوانان مورد مطالعه ،تبلیغ سی ثانیه مربوط به نودابه با برند پپسی را پخش کردند .
یک گرنه تحت آموزش های سوادرسانه ای قرار گرفته بود ن گرنه دنم به عنوان گرنه کنترل حضوردادت.پس از پخش فیلم ،
آنها از نوجوانان واستند  11گام را که برای رید محصول برمی دارند یاددادت کنند آنها با مقایسه پاسخ ها دریافتند؛افراد
دارای سواد رسانه ای می توانند به دکل تاثیرگذاری،تکنیک های اقناع کالمی به کار رفته در تبلیغ ،مخاطب هدف ،نقطه نظر
ن تکنیک های سا تار الق به کاررفته درتبلیغات راتشخیص دهند آنها معتقدند سواد رسانه ای در گذدته در زمینه آگاه
کردن افراد به نگرش های کلیشه ای،تبلیغات،پرنپاگاندا ن حافظت در برابر تاثیرات نامطلوب رسانه ها،تمرکز دادت،اما امرنزه
سواد رسانه های دیجیتال،با استفاده از موتورهای جستجو گر،نب سایت ها ،مشارکت در دبکه های اجتماعی آنالین،اهمیت
یافته است این نتایو ،مشخص کرد که آموزش سواد رسانه ای برای درک نفهم تبلیغات سودمند استی & Hobbs
)113 :2111،Frost

.6سیرتاریخیسوادرسانهای 
سواد رسانه ای در یک تعری کلی عبارت است از یک نوع درک متکی بر مهارت که براسار آن می توان انواع رسانه ها ن
انواع تولیدات آن ها را دنا ت ن از یکدیگر تفکیک ن دناسایی کرد .طبق گفته رابرت انیس« 1سواد رسانه ای یک جزء از
مهارت ذهنی ن توانایی است که دخص را نادار به گرفتن تصمیمات ن انجام امور عاقالنه می کند ن دامل ارزش هایی مانند :
تعقیب حقیقت ،عدل ن انصاف ،ود مختاری ن انتقاد دخصی است .همچنین سواد رسانه ای یک حس قوی تفکر انتقادی است
که سعی دارد نیازهای رسانه ای ما را برآنرده سازد ».ی ببران ن همکار)1 :11.1،
از نظر الیزابت تامن، 1موسس ن رئیس مرکز آموزش های رسانه ای لور آنجلس آمریکا در تعریفی سواد رسانه ای را
عبارت است از«توانایی تعبیر ن ایجاد مفاهیم دخصی از صدها ن داید هزاران نهاد آنایی که همه رنزه از طریق تلویزیون ،رادیو
،کامپیوتر ،رنزنامه ،مجله ن البته پیام های بازرگانی دریافت می کنیم .سواد رسانه ای همان توان گزینش ن انتخاب ،توان چالش
ن پرسش ،توان آگاه ددن از آنچه در اطراف ما می گذرد ن توان این است که انفعالی ن آسیب پذیر نبادیم ».یتامن)11 :1131
مارین بارنن 1مدیریت چند رسانه ای ،مدرسه زبان انگلیسی مونترال کانادا سواد رسانه ای را جزء مؤلفه های باسوادی می
پندارد ن می نویسد «:امرنزه افراد با سواد رسانه ای باید بتوانند -1:توانایی رمزگشایی ،درک ،ارزیابی ن کار با ادکال مختل
رسانه را دادته بادند -2.بخوانند ،ارزیابی کنند ن متن ،تصویر ن صدا بیافرینند ن یا ترکیبی از این عناصر را دادته بادند ».ی

Anna Phang
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Hobbs ,Renee& Richard Frost
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قاسمی .)33 :1131،جمیز پاتر 1معتقد است سواد رسانه ای مجموعه ای از چشم اندازهاست که ما به طور فعاالنه برای قرار
گرفتن در معرض رسانه از آن بهره برداری می کنیم تا معنای پیام هایی را که با آنها مواجه می دویم تفسیر کنیمیپاتر:1131،
 )13از نظر پاتر این چشم انداز معرفتی از طریق آدنایی علمی با رسانه ها به دست می آید.
در دنیای امرنز رسانه ها یکی از اجزای اساسی زندگی رنزمره دهرنندان دده است ،اهتمام به سوادرسانه ای دامل تحقیق،
تحلیل،آموزش ن نیز آگاهی از تاثیر رسانه هایی چون یرادیو ،تلویزیون ،فیلم ،موسیقی ،مجله کتاب ن اینترنت ن )...بر رنی افراد
اجتماع است .بنابراین« تاریخچه پیدایش این تفکر بر پایه یک نیاز مبرم آموزدی به سال  1.31میالدی بنا نهاده دده ن به
دنبال عمومی ددن تلویزیون ،رادیو ن فیلم های هالیوندی بر می گردد .در این میان تلویزیون گوی سبقت را از رسانه های
دیگر ربوده است؛ به طوری که اکثر ما مردم ترجی می دهند تمادا کنند تا مطالعه کنند .یکی از عواقب این تحول آموزدی ن
اجتماعی کمتر ددن تمایل دانش آموزان به مطالعه ن واندن کتاب است.ی کمالی پور .)1 :1131،اما تاریخچه پیدایش سواد
رسانه ای به سال  1.31باز می گردد «.ماردال مک لوهان ،انلین بار در کتاب ود تحت عنوان" درک رسانه :گسترش ابعاد
نجودی انسان" این ناژه را به کار برده است .مک لوهان معتقد بود :زمانی که دهکده جهانی تحقق یابد ،الزم است انسان ها به
سواد جدیدی به نام سواد رسانه ای دست یابند ».ی صدیق بنای :1131،به نقل از بصیریان جهرمی ن همکار)11 :1131،
در سال های ا یر نیز تالش هایی بسیاری برای آموزش سواد رسانه ای پیرامون رسانه های جدید مانند اینترنت ،ماهواره ن
غیره صورت گرفته است ».ی طلوعی ) 13-1. :11.1،در ایاالت متحده آمریکا سواد رسانه ای با رنند رنبه ددی آغاز به کار
کرد .در این کشور اصطالح سواد رسانه ای ن آموزش سواد رسانه ای به صورت مترادف به کاربرده می دد ن تنها در سال های
ا یر تفانت بین این دن ا صطالح در کنفرانس های بین المللی سواد رسانه ای در دهه  1..1مورد بررسی قرار گرفت .در این
همایش سواد رسانه ای به صورت " توانایی دسترسی ن ارزیابی پیام های رسانه ای در ادکال مختل " تعری دد«.در استرالیا ن
بر ی از کشورهای ارنپایی موضوع آموزش سواد رسانه ای به نگاه منتقدانه ن الق بر رنی محصوالت رسانه ای تکید می دود
ن هدف اصلی ان توانمندسازی مخاطبان برای ایجاد تمایز بین ارزش های فرهنگی موجود در جامعه ن ارزش های ارائه دده
توسط تولیدات رسانه ای است ».ی )Habbs,2003:2
موسسات ن سازمان هایی که در زمینه سواد رسانه ای فعالیت می کنند«،مانند یونسکو ،کمیسیون ارنپایی ن پارلمان
ارنپایی درباره چهار زمینه در صوص مهارت های رسانه های مورد نیاز سواد رسانه ای توافق دارند .که دامل توانایی در چهار
زمینه :دسترسی،تحلیل کردن،ارزیابی ن تولید الق الصه است .همه این مهارت ها پیشرفت جنبه های دخصی توانایی های
ودآگاهی  ،تفکر انتقادی ن توانایی حل مشکل را تقویت می کنند» ی )Oxstrand,2009:18این چهار زمینه را می
توان،توانایی دسترسی ناستفاده از رسانه ها،تحلیل نارزیابی،تولیدن ارتباط با پیام های رسانه ای ن تفکرانتقادی نامید .بنابراین
سواد رسانه ای که مراحل مختلفی را پشت سرگذارنده،امرنزه بیشتر تحت تاثیر رسانه های تعاملی است ن باید آن را توانایی
دسترسی ن استفاده از رسانه ها ،ها،تحلیل نارزیابی،تولید ن ارتباط باپیام های رسانه ای ن تفکرانتقادی می نامند.
این مراحل درجدنل که از مطلبی با عنوان"مطالعه رنی گرایش های رایو ن دیدگاه های سواد رسانه ای در ارنپا" که
بررنی پایگاه اینترنتی کمیسیون ارنپایی منتشردده ،ارائه گردیده است.

James Potter
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جدنل دماره 1مهم ترین مراحل تکامل سواد رسانه ای
دنره تاریخی

فضای ارتباطی

مهارت های نو

پیامدهای فرهنگی ن اجتماعی

کالسیک

دنره

صنعتی

انقالب انل

رنسانس ن

صنعتی

انقالب دنم

اطالعاتی

جامعه

ارتباط دفاهیی ایماء ن اداره)+
ا تراع الفباء ن گسترش ارتباط
نودتاری

سلطه زبان دفاهیی ایماء ن
اداره) +ایجاد مهارت های
الفبایی

سازماندهی ن حمایت از دانش+
ایجاد منشاهای فلسفی ن تشریحات
علمی

ا تراع ن گسترش چاپ کتاب+
مطبوعات

تقویت ن اداعه سواد
واندن ن نودتن

پیشرفت علوم فلسفی ن تجربی

گسترش سواد دیداری ن
دنیداری

رسانه ها ن جوامع مصرف کنندهی
مخاطب)

پیدایش رسانه های الکترننیکی ی
تلفن +سینما +رادیو +تلویزیون)

رسانه های دیجیتال ن اینترنت

سواد +دیجیتالی
سواد رسانه ای

جهانی سازی دانش +انفجار دانش+
جامعه دانایی محور

ی ec.europa.eu:2011: 25به نقل از تقی زاده)1 :11.1،

.7مبانینظری 
در نظریه های ارتباطات که مفهوم سواد رسانه ای را مد نظر قرار داده اند ،این نظریه ها دامل نظریه های برجسته سازی،
یادگیری اجتماعی،کادت ،استفاده ن شنودی گلوله جادنیی ،انتقادی ،مارپیچ سکوت غنای رسانه ای نظریه دن مرحله ای،
نظریه چارچوب سازی ،نظریه پیش زمینه سازی ن نظریه بازنمایی برسا تی است .هریک از این نظریه ها به چگونگی
تأثیرپذیری افراد از رسانه ها توجه دارند ن به عالنه درجات مختلفی از سا ته ددن مفاهیم اجتماعی را به ناسطه استفاده از
رسانه ها مورد توجه قرار می دهند ».ی دکر واه)11 :1131،
الندگرن با توجه به ابعاد مختل  ،به ارائه مدلی از سوادرسانه ای برای قرن بیست ن یکم می پردازد که درآن ،همگرایی
رسانه ها مهم ترین نیژگی در آینده جوامع واهند بود .از نظر الندگرن ،سوادرسانه ای دامل چهارحوزه سواد ن القیت رسانه
ای ،سواداطالعاتی ،سواد تکنولوژییفنی) ،توان ن مسؤلیت اجتماعی .بر ورداری از این چهار نیژگی به افرادی که در قرن بیستم
زندگی می کنند ،آموزش کافی ،توان د الت در امور مدنی ن مهارت های الزم را برای ترسیم زندگی آینده واهد داد .بر این
اسار مدل سواد رسانه ای زیر بیانگر این ترسیم زندگی آینده افراد در قرن بیست ن یکم واهد بود.

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛

سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931

سواد رسانه ای ن
القیت


سواد اطالعاتی

تحصیالتمداخله
مدنیمهارتدر

دایستگی ن مسؤلیت

محلکار

سوادتکنولوژیکی



مدل سوادرسانه ای برای قرن بیست ن یکم ،درجهانی با همگرایی رسانه هایالندگرن)113 :2112،

پاتر از اندیشمندا نی است که در حوزه سواد رسانه ای  ،نظریه پردازی کرده است  ،از نظر پاتر  ،سواد رسانه ای الگویی چند
عاملی است ن « سا تار های دانش « ، » 1منبع دخصی « ، »2نظای پردازش اطالعات » 1ن « مهارت ها ن توانایی ها » 1عامل
های مدل سواد رسانه ای نی هستند.بر اسار دیگاه پاتر  ،ارتباط این عوامل  ،فضایی – ن حلزننی ی نه سطحی ) است ؛ در هر
برش عرضی  ،یکی از عوامل سواد رسانه ای قرار دارند ن از اینرن هریک از این عوامل  ،عامل دیگر را پشتیبانی می کنند.
"سا تارهای دانش "منظو مه به هم پیچیده ای از دانسته های مخاطبان است که نیژگی اصی دارد  .نخست آنکه این
منظومه  ،توده ای بی دکل ن در هم ن برهم از اطالعات نیست ن دنم آنکه دانسته ها در این بافت به هم پیچیده  ،ارزش برابر ن
یکسان ندارند .بر ی اطالعات مهمتر هستند ن بر ی ارزش کمتری در نضعیت سا تارهای دانشی دارند
منبع دخصی اهداف ن سایق انگیزدی 1مخاطبان از رسانه ها را توضی پذیر می کند چنانکه بر ورداری مخاطبان از رسانه
ها پیوستاری از کنش فعاالنه تا منفعل 3را در بر می گیرد ؛ به این ترتیب که جایگاه قوی ن ضعی مخاطبان در برابر رسانه
مطرح میشود ؛ جایگاه ضعی یعنی مخاطبان از اهداف رسانه ای ود آگا ه نیستند ن کنترل کمی بر رنش استفاده از آن دارند
 .بنابراین استفاده هدفمند مخاطبان از رسانه های گوناگون ن تجزیه ن تحلیل پیام رسانه ای  ،به قوی ددن جایگاه آنان منجر
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. Knowledge structures
2 . Personal locus
3 . Information Processing tasks
4
. Competencies and skills
. goals and drivers
. active and passive
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می دود .بر اسار الگوی پاتر،مخاطب برای مواجهه با رسانه ها،از ابزارهای دنگانه «مهارت ن دایستگی ها » استفاده میکند.
منظور از دایستگی،نیژگی ای از مخاطب است که به ان امکان میدهد در تمار با رسانه قرار بگیرد.
از منظر پاتر" ،نظای پردازش پیام اطالعات" در عالی ترین دکل ،سواد رسانه ای مخاطب به نظیفه «پردازش کنندگی »
اطالعات می پردازد که در سه نظام مندی گزینشگری ، 1همتا سازی معنایی 2ن سازه های معنایی 1متبلور می دود  .در
گزینشگری  ،مخاطب تصمیم می گیرد که با پیام مواجه دود یا آن را نادیده بگیرد  ،این تصمیم گیری  ،جنبه ای کامال ارادی
دارد ن در صورتی که مخاطب تصمیم به بر ورداری از پیام بگیرد  ،پیام برای ان حامل معنا می دود  .به عبارت دیگر  ،مخاطب
معنای هر پیام را با منظور معنایی ود همتا می سازد ن در نتیجه در این سط  ،نمادهای مستتر ن آدکار اطالعات را کش ن
دناسایی میکند .
در مجموع  ،از منظر الگوهای نظری هابز ن تایمن  ،سواد رسانه ای دامنه ای از گسترش یافتگی های فهم مخاطب از رسانه
است چنانکه مخاطب  ،درمی یابد چگونه رسانه ها معنا تولید میکنند ن چگونه معنای رسانه ای در البه الی فنون مختل
بسته بندی می دود ن چگونگی رسانه ها،ی جهان ناقعی را به دکل اص مورد نظر ود ناقعیت می بخشد  .همچنین بر
اسار الگوی پاتر « سواد رسانه ای » از عوامل گوناگون « سا تار دانش »  « ،جایگاه مخاطب » ن « پردازش پیام » تشکیل
دده است که یکدیگر را پشتیبانی می کند ن در منظومه منسجم قرار دارند  .به نظر می رسد  ،این الگو ،نسبت به دن الگوی
دیگر  ،از دبکه سازی گسترده تری بر وردار است ن میتواند ح دند دانش مخاطب نسبت به رسانه ها ،مهارت الزمی برای
استفاده از رسانه ها ن مهمتر از همه نظام معنا جویانه ای ن معنا ساز پیام را مورد بررسی قرار دهند .برای چارچوب نظری این
پژنهش از آراء جیمز پاتر بهره گرفته دده است.

.8سوادرسانهایدرایران 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،دنلت را موظ کرده برای رسیدن به اهداف ناالی انسانی ن اسالمی ،از رسانه ای
جمعی به صورت مطلوبی استفاده کند .در بند  2اصل  1قانون اساسی نیز بر باال بردن سط آگاهی های عمومی در همه زمینه
ها با استفاده صحی از مطبوعات ن رسانه های جمعی ن نسایل دیگر تأکید دده است ،این تاکیدات ن اهداف در قانون اساسی
نشانگر اهمیت ن ضرنرت سواد رسانه ای را بیان می کند که رسانه های جمعی ن دنلت باید تالش مضاعفی در راستای تقویت
آگاهی مداری ن اطالع رسانی به دهرنندان ایران را مورد اهتمام ن ضرنرت قرار دهند.
در ایران ن ضعیت سواد رسانه ای نسبت به جامعه جهانی بسیار ضعی است ن چندان تولیدات ن پژنهش هایی دراین زمینه
صورت نگرفته است .در سال های ا یر دانشگاهیان به این مسئله توجه کرده اند ن در حال بررسی نضعیت سواد رسانه ای
افراد جامعه در هر رده سنی از گرنه های اجتماعی ن برنامه هایی مؤثر برای آینده سوادرسانه ای می بادند.
قدمت ادبیات سواد رسانه ای در کشور ما به بیش از  1یا  1سال نمی رسد ن همچنان از آن به مفهوم جدیدی یاد می
دود که به دلیل نگاه رسانه های مکتوب ن ملی به آن برمی گرد .با تحصیل سواد رسانه ای مخاطب می آموزد هر آنچه از
رسانه ها انتشار می یابد دلیل مطابقت آن با ناقعیت نمی دود .تحصیل سواد رسانه ای به همراه پیدایش نگاه ن تفکر انتقادی
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3
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در افراد است بنابر این فرد می آموزد که عمیق ن دقیق به ذات برنامه ها ن نودته ها ن دنیده ها بیاندیشد ن به نقد آن ها نیز
بپردازد؛ از طرفی به نوعی رنیارنیی پیچیده با رنجی رسانه ها نیز دست یابد .اصول سواد رسانه ای سوغات غربی ها است اما
نمی توان چشم بسته ھم با آن رنبه رن دد .از طرفی نمی دود به فکر بومی سازی چارچوب آن افتاد که تنها محتوای رنزمره
آن دایسته بومی سازی است .برای اینکه این مسئله در میان نسل جوان جامعه هم فراگیر دود ،توجه به استعداد ،عالقه ن پی
گیری ابزار نوین ن ICTاز سوی این نسل  ،باید استانداردهای بین المللی ،آن هم منطبق با مسائل بومی هرکشور؛ ن سوار بر
امر آموزش آن در نظر گرفته دود» یافراسیابی.)11.1،
برای رنیارنیی با تمامی این مسائل می بایست تفکری آینده نگر دادته بادیم .تفکر درباره آینده برای کارها ن اقدامات
کنونی انسان امری ضرنری است .ناکنش بدنن تفکر به آینده امکان پذیر است ،اما کنش امکان پذیر نیست ،زیرا عمل نیاز به
پیش بینی دارد .بدین ترتیب ،تصویرهای آینده یآرمان ها ،اهداف ،مقاصد ،چشم اندازها ،امیدها ،نگرانی ها ،آرزنها) جزن دالیل
اقدامات کنونی ماست.
آینده به طور کامل از پیش تعیین دده نیست .این فرضیه صریحا این حقیقت را تصدیق می کند که آینده ،پیشاپیش ن
بصورت غیر قابل اجتنابی بر انسانها تحمیل نشده است .نابستگی متقابل بین اجزای نظام هستی ایجاب می کند که هنگام
تهیه اطالعات برای ا ذ تصمیم ،به یک دید کلی نگر نیاز دادته ن رنیکردی چند سویه را در پیش گیریم .آینده پژنهان آنقدر
جهان را به هم پیوسته می بینند که معتقدند هیچ سیستمی یا هیچ جزئی از عالم را نمی توان صد در صد مجزا ن منفرد در
نظر گرفت ،بلکه هر جزئی که در کانون توجه آینده پژنهان قرار می گیرید ،به صورت یک سیستم باز در نظر گرفته می دود.
.9سوادرسانهایوآموزشی 
همانطورکه اداره دد اهمیت سواد رسانه ای در دنیای امرنز کمتر از سواد واندن ن نودتن نیست .به همان اندازه که سواد
واندن ن نودتن از ضرنر یات زندگی اجتماعی افراد به حساب می آید سواد رسانه ای نیز در عصر پر تالطم اطالعات که هر رنز
ود را در مواجهه با رسانه های گوناگون دنیداری ،دیداری ن نودتاری می یابیم از اهمیت دن چندان بر وردار می بادد .چرا
که بدنن این سواد نمی توان گزینش های صحی از پیام های رسانه ای دادت ن ود را در برابر پیام های رسانه ها بیمه کرد
ن این ود زمینه سازی برایآموزش این نوع سواد را در کنارسواد واندن ن نودتن در نظام آموزدی کشور ایجاب می کند .در
این بین نهادهای اجتماعی– آموزدی همچون آموزش ن پرنرش ،دانشگاه ها ن مراکز آموزدی به عنوان متولیان امر آموزش ن
تربیت انسان نقش عمده ای بر عهده دارند .نهاد آموزش ن پرنرش به عنوان انلین نهادآموزدی ن دانشگاه به عنوان محیطی که
جوانان هویت ن نقش های تازه ای را می پذیرند ،نقش اصلی دراین زمینه بر عهده دارد  .در این نهاد می توان با گنجاندن
ناحدهای درسی در دنره های تحصیلی زمینه را برای طرح موضوع سواد رسانه ای ایجاد کرد ن در مقاطع تحصیلی باالتر به
عنوان ناحد درسی به طور جدی تری به آن پردا ته دود.
حمایت نهادهای آکادمیک از طریق گنجاندن مفاهیم سواد رسانه ای در کتب درسی دانش آموزان ن درنر دانشکده های
ارتباطات نیز میتواند مفید بادد.از این دیدگاه آموزش سواد رسانه ای به دانش آموزان ن دانشجویان اهداف متعددی را دنبال
می کند که مهمترین انها عبارتند از :ایجاد تفکر القانه  ،انتقادی ن مودکافانه در دانش آموزان ندانشجویان نسبت به محتوا ن
عملکرد رسانه ها ن همچنین دنا ت ادکال بصری ارتباط با استفاده از آن در کنار سایر مهارت های واندن  ،نودتن ،صحبت
کردن ن گوش دادن.
حتی ود رسانه ها به صوص رنزنامه ها نیز با توجه به جغرافیای مخاطبان ود می توانند مفاهیم مرتبط با سواد رسانه
ای را منعکس کنند .متاسفانه امرنزه نه تنها این موضوع در آموزش ن پرنرش ن دانشگاه ها مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه حتی
در ردته ارتباطات هم کم توجهی دده این در حالی است که کشورهای پیشرفته برای باال بردن سوادرسانه ای در جامعه
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اهمیت نیژه ای برای نسل جوان قائل می دوند نآنها را از سنین پایین آموزش می دهند  .البته سواد رسانه ای ا تصاص به
گرنه یا طبقه اصی ندارد ن همه افراد جامعه را در بر می گیرد اما به دلیل اینکه در سنین نوجوانی ن جوانی ظرفیت پذیرش
باالتری نجود دارد سوادرسانه ای بیشتر برای نوجوانان ن جوانان مطرح است.
در انگلیس سواد رسانه ای به عنوان درنر پایه در مدارر این کشور تدریس می دود .هدف از تدریس این درر استفاده
درست از رسانه است.در کشورهای نظیر ژاپن ن کانادا نیز موضوع سواد رسانه ای به طور مشخص از حدند سه دهه قبل بررسی
می دود .در این کشورها سواد رسانه ای آنقدر اهمیت دادت که ان را به عنوان یک ماده درسی در میان مواد درسی دنره های
تحصیلی راهنمایی یا مقطع دیپلم به رسمیت دنا تند ن حتی ان را برای سنین بزرگسال ن مقاطع تحصیلی باالتر نیز طراحی
کردند .آ نها این هدف را دنبال می کردند که به افراد بیاموزند رسانه چیست ن تفانت ان با دنیای اطراف ان چگونه است .اما
قدمت ادبیات سواد رسانه ای درکشور ما به بیش از 1یا  1سال نمی رسد ن همچنان از ان به مفهوم جدیدی یاد می دود .این
در حالی است که باید در عرصه آموزش رسانه ای ن سواد رسانه ای ادبیات تولید کنیم تا در گام انل مشخص دود که دامنه ن
چارچوب سواد رسانه ای چیست.
مرکز پژنهش های مجلس دورای اسالمی در سال  31در گزاردی ضمن انتقاد از نضعیت آموزش سواد رسانه ای در
کشورمان اعالم کرد که ایران با نجود دارا بودن درایط اص درننی ن بیرننی چون ردد دهرنشینی ،گسترش تحصیالت
عالیه ،افزایش جمعیت جوان ن فعالیت هدفمند گرنه های برانداز ،اقدام مؤثری در زمینه سواد رسانه ای انجام نداده است .
دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژنهش های مجلس در گزارش ود با عنوان سواد رسانه ای ،رنیکردی نوین به نظارت رسانه
ای ،پیشنهادهایی برای توسعه سواد رسانه ای در کشور در سه بخش راهکارهای سیاستی ،تقنینی ن اجرایی اعالم کرد .بر اسار
اعالم مرکز پژنهش ها ،در بخش راهکارهای سیاسی ،تحقیقات ن مطالعات تطبیقی برای ارایه الگوی مطلوب ممکن ،نارد کردن
سواد رسانه ای در نظام آموزدی رسمی کشور ،آموزش این که شونت در دنیای حقیقی عواقب ددیدی به دنبال دارد ،ایفای
نقش دیده بانی ن نظارت دایم بر توسعه سو اد رسانه ای ن ارزدیابی منسجم ن همه جانبه برای فراهم کردن مستندات مربوط به
اثر بخشی آموزش سواد رسانه ای در کشور ضرنرت دارد .دیده بانی به معنای پایش مستمرتغییرات جهانی درزمینه های
مختل توسط یک گرنه عالقه مند به تغییرات آینده است .این مرکز در زمینه راهکارهای تقنینی نیز نگاه قانونگذارانه به سواد
رسانه ای به عنوان یک ابزار نظارتی ن دفاعی در برابر پرنژه های ارتباطی هدفمند ن ا تصاص ردی های بودجه ای به آموزش
سواد رسانه ای در قوانین بودجه سال های آینده را توصیه کرد .اما هنوز اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است .در
گزارش مرکز پژنهش ها تصری دده است که اکنون سواد رسانه ای به عنوان یکی از کارامدترین ابزارهای نظارتی مورد توجه
کشورهای پیشرفته قرار گرفته است ن با عملیاتی کردن آن دانش نه تنها فرهنگ ایرانی – اسالمی تقویت می دود بلکه بخشی
از حقوق مخاطب نیز تامین واهد دد.
.11نتیجهگیری 
بر الف اعصار پیشین ،امرنزه تنها مدرسه یا بطور کلی سازمان های آموزدی انحصار آمو تن را دردست ندارند ،بلکه
آموزش ن تعلیم ن تربیت در همه جای جامعه به چشم می ورد .آموزدی که توسط رسانه ها عرضه می دود ،آموزدی
غیرتجریدی ن چندبعدی است ن افراد می توانند با مصرف رسانه ها -چنانچه به درستی به کار آیند -همچون مدرسه ای بزرگ
بر کل حیات انسانی پرتو می افکنند ن حتی نقشی باالتر از مدرسه ایفا می کنند؛ زیرا مانند مدرسه محدندیت زمانی ندارند،
برای تمام سنین ن تمامی انسان ها هستند ن تمامی مشخصات مورد آموزش را به انه آموزش گیرنده می آنرند.
از ضرنرت های عصراطالعات ،نیاز آموزش ن پرنرش قرن بیست ن یکم به نوعی از تعلیم ن تربیت است که فراگیران را برای
رنیارنیی با چالش های زندگی درحال تغیییر ن غیرقابل پیش بینی آماده نماید .در هر عصری ،تعلیم ن تربیت نابسته به انسان
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هایی است که مسؤلیت آن را برعهده دارند ن نیز تابع کیفیت فرهنگی است که درچارچوب آن جامعه صورت می پذیرد .توانایی
ها ن ضع های جوانان بازتابی است از توانایی ها ن ضع های بزرگساالن؛ زیرا نسل جوان از سال های انل زندگی انوادگی
گرفته تا دنران مدرسه ابتدایی ن متوس طه ن آموزش حرفه ای ،راهی که از طرف نسل های گذدته ترسیم دده است را درپیش
می گیرند .آنجایی که تعلیم ن تربیت در مقیار نسیعی با دکست مواجهه می دود ،ضایعاتی مشهود می دود که ریشه آن را
اید قبل از توجه به نفص رنش های آموزدی ،در نارسایی ها ن تناقض در رفتارهای اساسی افراد بالغ یک جامعه جستجو کنیم.
از این رن ،هرنوع اقدام مؤثری برای تغییر رفتار این نضع ،بی نهایت مشکل است یسلطانی فر.)13 :1133،
تحوالت دگرف انتهای قرن بیستم ن پیش بینی انقالبات علمی ،اطالعاتی ن مدیریتی قرن معاصر ،مبین ابهام اساسی
فرارنی بشریت در مواجهه با آینده است .نقش محوری جوانان در دکل گیری ن رهبری این تحوالت انکارناپذیر است .آنچه مهم
است ،نقش جوانان به عنوان نیرنهای فعال ن اثربخش بر سایر حوزه ها می بادد که با برنامه ریزی ن آدنایی با علوم جدید می
توانند ایفای نقش کنند .در این راستا مهم ترین اصل ،تجزیه ن تحلیل اطالعات در حجم نسیع می بادد .نسل جوان می بایست
پیوسته آگاهی هایشان را افزایش دهند تا بردادت های سطحی از پیام ها ندادته بادند.
جیمز پاتر معتقداست « پاسخ معقول به حجوم پیام های رسانه ای این است که ما در زمینه تعبیر ن تفسیر پیام ها ،فعاالنه
عمل کرده ن اطالعات ن تجربیات بیشتر ن باارزش تری را کسب نماییم .با توسعه سطوح باالتر سوادرسانه ای ،می توان براثرات
پیام های رسانه ای کنترل بیش تری دادت ن دانست چگونه با دستکاری ن نظارت ،پیام ها را به دکل دلخواه ود درآنرد
) .(potter,2008: 15پاتر همچنین در مورد سط سواد دانشجویان معتقد است« متأسفانه دانشجویان حتی از درک انلیه
صنعت رسانه ای ن اثرات آن بی برند .تعداد کمی از آن ها قادرند منافع ن یا طبیعت اقتصادی رسانه ها را معنا کنند ،تعداد
کمی از انها می دانند که رسانه ها در بینش آنها مؤثر است ن بدان دکل می دهد .امرنزه دانش ن اطالعات دانشجویان در مورد
جغرافیا ،تاریخ ،سیستم های سیاسی ن اقتصادی بسیار اندک است؛ زیرا ذهن آنها از تصانیر فرهنگی ادباع دده است
).(potter,2008: 9
بنابراین برای جبران این کمبودها تغییر رنیکردهای سابق ن تجدید نظر در رنش های آموزدی ،که آینده پژنهی ،می تواند
یکی از این رنیکردها بادد؛ امری ضرنری می نماید .می بایست پیش بینی ها ،چشم اندازها ،آینده نگاری ها ،جهت گیری های
استراتژیک ،ایده های نو ،نظریه های نو،راه حل های نو،رنش ها نتکنیک های نو برای کش آینده سوادرسانه ای درنظر گرفته
دود .با درک اهمیت ن ضرنرت این مهارت ن کم توجهی مسؤلین امر جامعه در این زمینه جا دارد ،مسولین ن متولیان امر
آ موزش به صوص دانشکده های مادر در زمینه رسانه نظیر دانشکده های ارتباطات ،بر ن صدا ن سیما توجه ن نگاهی نیژه به
این موضوع دادته بادند ن مفاهیم آینده پژنهانه دربرنامه های درسی لحاظ دود ،تا به جای بر ورد منفعالنه ن تقدیری با پیام
های دریافتی ،دیدی ژرف نتفکر انتقادی به دست آنرند .حرف آ ر اینکه ،آینده را ما از کسی به ار نمی بریم ن کسی آنرا به
ما نمی بخشد بلکه آینده آن چیزی است که باید تصور کنیم ن بسازیم.

.11راهبردهاوراهکارها 
آ موزش مستمر این مهارت اجتماعی از سوی رسانه های جمعی به گرنه های اجتماعی جامعه ،فرهیختگان ،مخاطبان رسانه
ها
بستر سازی حاکمیت ،دنلت،رسانه ها در اداعه ن گسترش آموزش این مهارت با تاکید بر حیات رنزمره مسائل زندگی.
تولید پیام های تبلیغاتی با محتوای مضامین اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،دهرنندی ،دینی ن ...برای مخاطبان رسانه ها.
حمایت از مطالعات علمی ن تخصصی چون همایش ها ،جشنواره ها ،کنفرانس ها ،برگزاری ها در حوزه های مختل
بسط ن حمایت از مطالعات پژنهشی ن علمی در حوزه سواد رسانه ای در موسسات پژنهشی ن دانشگاهی.
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هدایت رسا نه های جمعی به ایجاد تفکر انتقادی ،استداللی در نگرش مخاطبان نسبت به مسائل حیات رنزمره زندگی.
بهره مندی از تخصص های اجتماعی  ،ارتباطی ن فنانری در تولیدات انتقادی ن تفکری رسانه ها برای مخاطبان.
تولیدات رسانه های جمعی در جهت آگاهی دادن عمیق نسبت به فرهنگ محلی ،ملی ن جهانی.
تدنین سیاست های اجتماعی ،فرهنگی ن رسانه ای برای اداعه ن انتقال این مهارت اجتماعی.
اهتمام بیشتر به ارتقاء تفکر منتقدانه در سط نهادهای آموزدی ی دبیرستان ن دانشگاه)
توجه سمن ها،تشکل های دانشجویی ن دانش آموزی به سوی بهره مندی از آموزش سواد رسانه ای.
فعال نمودن سازمان های مدیریت دهری جهت آموزش سواد رسانه ای ن دنره های تفکر منتقدانه به دهرنندان
پخش برنامه های آموزدی سواد رسانه ای از دبکه های رسانه ملی.
ایجاد دن ناحد درسی تدریس کاربردی آموزش سواد رسانه ای در سط دانشگاه های جامعه.
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