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مقدمه 
ــانه هاي قديمي  و جديد جامعة ما را احاطه كرده  مجموعه اي از رس
است به طوري كه ما را مجبور به گسترش مفهوم سواد و ارتقاء آن 
ــتفاده از رسانه هاي  ــتن، به مشاهدة عميق در اس از خواندن و نوش
ــت.  ــم و ايجاد ارتباطات كرده اس ــي، فه ــون، براي دسترس گوناگ
ــواد رسانه اي به تركيب اشكال مختلف سواد  بنابراين «اصطالح س
ــانه ها بكار مي رود كه مهم ترين آنها سواد  ــتفاده از رس به منظور اس
ــانه هاي  ــانه هاي جديد و اخبار و رس اطالعاتي، بصري، متني، رس

جمعي است»(نيكبوئر3، 2009، ص 36).
ــم در دوران معاصر  ــات مه ــدگاه از جمله موضوع ــا اين دي ب
ــوزة يادگيري و تعليم و  ــت كه در ح ــرات و دگرگوني هايي اس تغيي
ــانه هاي جمعي  ــت. به همين دليل نقش رس ــده اس تربيت ايجاد ش
ــگاه فرهنگي،  ــن، از منظر جاي ــرورش نوي ــوزش و پ ــون آم پيرام
ــت.  اجتماعي، اقتصادي و... مبحثي چالش برانگيز در يادگيري اس
ــود وقتي عامه مردم در تماس  اهميت اين موضوع دوچندان مي ش
ــانه ها قرار دارند، زيرا رسانه ها از يك سو رقيب  ــتقيم با اين رس مس
اطالعاتي و علمي فعاليت هاي آموزشي در حوزة آموزش و پرورش 
و از منظري ديگر زمينه ساز چالش هاي فكري و عملي در بين آحاد 

اجتماعي است.

ــناختي الزم براي جامعه در  ــرايطي زمينه هاي ش در چنين ش
ــت كه  ــي جديد اس مقابل محمل هاي جديد انتقال اطالعات، چالش
ــوا و عملكرد  ــبت به ذات، محت ــه آگاهانة جامعه نس ضرورت توج
ــش و تفكر انتقادي در  ــانه ها را ايجاب مي كند و در قالب واكن رس
ــد. بنابراين براي ايجاد اين  ــانه اي تحقق مي ياب مقابل پيام هاي رس
ــه و انديشه ورزي در مدارس و  ــناختي و ترويج انديش زمينه هاي ش
ــانه اي، مي بايست از ترويج  ــي نسبت به محتواي رس مراكز آموزش
ــانه اي به افراد در جامعة  ــواد رس تفكر انتقادي و در كل آموزش س
اطالعاتي بهره جست (سلطاني فر، 1386، ص 119-120). در اين 
مقاله سعي شده سواد رسانه اي، ضرورت ها، اهداف آموزشي، اصول 

و عملي كردن برنامه هاي آن مورد بررسي قرار گيرد.

تعريف سواد رسانه اي
ــواد4» يكي از پركاربردترين مفاهيم براي مربيان است،  مفهوم «س
ــال پيش مطرح شده است (هابز5،  ــي از 300 س كه در متون آموزش
ــانه اي نيز نوعي از سواد معادل كلمة  ــواد رس 1998، ص 260). س
انگليسي Media literacy است، هر چند اين موضوع در عرصة 
تحقيق تازگي دارد، تعريف هاي چندي از ديدگاه صاحب نظران براي 

آن ارائه شده است.

سواد رسانه اي، ضرورت دنياى امروز
1 اكبر حسين زاده ■

دانشجوي كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع رساني دانشگاه اصفهان 
مرتضي محمدي استاني ■ 

دانشجوي كارشناسي ارشد كتابداري و اطالع رساني دانشگاه اصفهان2

چكيده
ــتفاده از انواع  ــانه اي به معناي مجموعه اي ازمهارت ها، نگرش ها و دانش  هاي الزم به منظور درك و فهم و اس ــواد رس س
ــت كه طي آن اطالعات از يك فرستنده به يك گيرنده انتقال مي يابد و محتواي آن مي تواند در قالب  ــانه ها اس مختلف رس
تصاوير، صوت و متن باشد. با توجه به آنكه اضافه بار اطالعاتي در دوران معاصر از مباحث روزآمد تلقي شده، هدف اصلي 
ــازماندهي اطالعاتي را به مخاطب انتقال دهد، به نحوي كه اطالعات و آگاهي  ــواد رسانه اي آن است كه مهارت پاية س س
ــانه ها محفوظ بماند. به منظور دستيابي به اين هدف  ــده و در مقابل اهداف پنهان و تبليغاتي رس دريافتي وي طبقه بندي ش
ارتقاء مهارت هاي شناختي، توسعة تفكر انتقادي و خالقانه و شناخت اشكال بصري ارتباطات در كنار مهارت هاي خواندن 
از مهم ترين مباحث سواد رسانه اي تلقي مي شود. در اين مقاله سعي شده ضمن بررسي سواد رسانه اي به تعريف، ضرورت، 

هدف ها، اصول، اجزاء و جنبه  هاي سواد رسانه اي پرداخته شود.
كليدواژه  ها: اضافه بار اطالعاتي، رسانه ها، سواد ديداري، سواد رسانه اي.
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سواد رسانه اي، ضرورت دنياى امروزسواد رسانه اي، ضرورت دنياى امروز

ــواد رسانه اي نوعي درك متكي بر مهارت است كه مي توان  س
ــانه ها را از يكديگر تميز داد و انواع توليدات  ــاس آن انواع رس بر اس
ــانه اي را از يكديگر تفكيك و شناسايي كرد (شكرخواه، 1386،  رس
ــور اصلي  ــود، مح ــتنباط مي ش ــه از تعريف اس ص 27). آنچنان ك
ــانه اي تأكيد دارد،  ــناخت توليدات رس ــن آن بر مهارت ش و بنيادي
ــوي منتقدين رسانه اي در نيمة دوم قرن بيستم،  موضوعي كه از س
ــوالپوي6 قرارگرفت، وي  پيش درآمد چارچوب فكري آيتي يل دوس
ضمن اذعان به تنوع رسانه هاي مدرن، تنوع جريان انتقال واژگاني 
را نيز مورد توجه قرار  داد (باد، 1376، ص 73). اّما سؤال و پرسش 
ــكاوي مخاطب به منظور ارتقاء  ــي از اين تعريف بر محور كنج اصل
فكري وي مرتبط است، بر اين قرار در تعريف ثانوي از اين حيطه، 

بر عنصر شناخت مخاطب از رسانه تأكيد مي شود:
ــره وري مؤثر از  ــانه اي آميزه اي از تكنيك هاي به ــواد رس «س
ــانه ها و كسب بينش و درك براي تشخيص رسانه ها از يكديگر  رس

است» (شكرخواه، 1386، ص 27).
ــول بهره  جويي از بينش  ــتا و در اين تعريف بر اص در اين راس
ــناخت صحيح از  ــم و درك وي به ش ــده تا فه ــب تأكيد ش مخاط
ــرار مقصود از حضور  ــود، بر اين ق ــانه اي منتهي ش موضوعات رس
ــناخت  ــي مبتني بر دريافت دقيق از ش ــاني در جامعة اطالعات انس
ــت كه به قول هيل7 اهداف نظام را فراهم مي آورد:  موضوعاتي اس
ــتر به هنگام نياز، مهارت گزينش،  ــب اطالعات بيش «توانايي كس
ــات و درك چگونگي [آن]، قلب  ــيابي و بهره برداري از اطالع ارزش
ــت» (هيل، 1382، ص 294). سواد رسانه اي  هر نظام آموزشي اس
ــاني  ــب در اين تعريف به منزلة پديده اي پويا از واكنش انس مخاط

نسبت به حاالت و ظهور يك بستة اطالعاتي است.
همچنين تعريفي كه مؤسسه آوكام8 ـ نهادي كه در انگلستان 
ــواد ارائه داده به شرح  ــواد رسانه اي كار مي كند ـ از س در زمينة س

ذيل است:
ــانه اي توانايي دسترسي، درك و ايجاد ارتباطات در  «سواد رس

بافت هاي گوناگون است» (ليوينگستون9، 2004).
ــناخت و  ــاي مزبور كه بر عناصر مهارت ش ــر تعريف ه در براب
ــده، در مفهومي ديگر سواد رسانه اي در  تكنيك هاي بينش تأكيد ش

يك استنتاج مفهومي به قرار ذيل مورد توجه قرار گرفته است:
ــانه اي را مي توان دسترسي، تجزيه و تحليل و توليد  «سوادرس
ــادي محتوا  ــانه و مصرف انتق ــكل هاي گوناگون رس ــاط در ش ارتب

دانست» (هورتون10، 2007، ص 54).
بر اساس تعريف فوق بينش مخاطب، تجزيه و تحليل و ادراك 
اهداف رسانه ها و داشتن تفكر انتقادي نسبت به محتواي آنها مباحث 
ــود. بر اين مبنا مي توان  ــانه اي قلمداد مي ش ــواد رس مورد تأكيد س
ــه اي از مهارت ها، نگرش ها و  ــانه اي را به معناي مجموع سوادرس
ــتفاده از انواع مختلف  ــور درك و فهم اس ــاي الزم به منظ دانش ه
رسانه ها دانست كه اطالعات از يك فرستنده به يك گيرنده انتقال 
ــر، صوت و متن  ــانه مي تواند از قبيل تصاوي ــد. محتواي رس مي ياب
ــتنده و چندين گيرنده  ــخاص، بين يك فرس ــوده و تبادل بين اش ب

ــد. براي مثال  ــتنده و يك گيرنده باش يا برعكس بين چندين فرس
ــوان از روزنامه هاي چاپي، يا راديو  ــه بدانيد كي و چگونه مي ت اينك
ــتفاده كرد، يا  ــب و بهره جويي از اطالعات اس و تلويزيون براي كس
 HTML يا فرمت متني PDF ــاي ــكل ها و فرمت ه چطور از ش
ــك چه نوع فرمتي را گزينش  ــتفاده كرد يا براي عكس و گرافي اس
ــگران و  ــرد، از موضوعات غالب در عرصة تعليم و تربيت پژوهش ك
ــجويان دوران معاصر است كه حوزة جامعة اطالعاتي را تحت  دانش

تأثير قرار داده است.

ضرورت توجه به سواد رسانه اي
ــن در فرآيند  ــوع و عنصر نوي ــاي توجه به هر موض ــي از راه ه يك
ــت، كه  ــده در عرصة فكري فراگيران اس ــر آن پدي ــي، تأثي آموزش
ــانه اي نيز در  ــواد رس ضرورت توجه به آن حيطه را مي طلبد. لذا س
ــت آوره  ــگاه خود را در بين فراگيران بدس ــن چنين روندي جاي بط
ــانه هاي چاپي، آموزش و  ــال ها توجه به رس ــت. در نخستين س اس
نقد رسانه اي غالبًا موضعي اخالق گرايانه ايفاء مي كرد، اين موضوع 
به ويژه در مورد سازمان هايي مصداق داشت كه به اشاعة ديدگاه ها 

و دستورات اخالق عمومي مي پرداختند.
ــياري از  ــهروندان ذيربط و گاه بس ــتا گروه هاي ش در اين راس
ــانه اي در كتابخانه ها،  ــاها به دنبال حذف محتواي رس اعضاء كليس
دكه هاي فروش روزنامه و مجله و سپس در مراكز عمومي نمايش 
ــي برآمدند (براون،  ــره برنامه هاي راديويي و تلويزيون فيلم و باالخ

1386، ص 54).

سواد رسانه اي نوعي 
درك متكي بر مهارت 

است كه مي توان 
بر اساس آن انواع 

رسانه ها را از يكديگر 
تميز داد و انواع 

توليدات رسانه اي را 
از يكديگر تفكيك و 

شناسايي كرد
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سواد رسانه اي سعي 
دارد آگاهي آحاد افراد 
جامعه را به شكل هاي 
مختلف پيام، در 
زندگي روزانه افزايش 
دهد و به شهروندان 
ياري دهد تا بينش ها 
و باورهاي مردم را 
ارزيابي كرده، فرآيند 
شكل گيري فرهنگ 
عمومي را مورد بررسي 
قرار دهد

سواد رسانه اي سعي دارد آگاهي آحاد افراد جامعه را به شكل هاي 
ــهروندان ياري  مختلف پيام، در زندگي روزانه افزايش دهد و به ش
دهد تا بينش ها و باورهاي مردم را ارزيابي كرده، فرآيند شكل گيري 
فرهنگ عمومي را مورد بررسي قرار دهد. رسانه ها اعم از تلويزيون، 
راديو، اينترنت، فيلم، روزنامه و مجله ها به طور فزاينده اي اطالعات، 
ــه افراد جامعه عرضه مي كنند و  ــرگرمي وآگهي هاي مختلف را ب س
نقشي مهم در شكل دهي و نفوذ به فرهنگ، ارزش، باور، اعتقادات 
ــايل  ــر دارند. در دوران جديد با ويژگي ظهور وس ــا در ب و ديدگاه ه
ــانه اي  ارتباطات نوين، جوامع تحت نفوذ و بمباران اطالعاتي و رس
ــد به منظور بقاء در اين شبكه اطالعاتي  قرار گرفته و به نظر مي رس
ــر محيط فرهنگي انسان ريشه دوانيده حفظ استقالل  كه در سراس
ــال، بهره مندي از تفكر انتقادي و  ــه، اجتناب از انفع فكري و انديش
افزايش توانايي گزينش و انتخاب و رويارويي با اين فرآيند پيچيده 
و فراگير از طريق تكوين و تكامل سواد رسانه اي قابل حصول تلقي 

مي شود (ببران، 1387).
ــگران و پژوهشگران به تدريج مبادرت  بر همين اساس آموزش
به تجزيه و تحليل رسانه ها با ديدگاه ها و مقاصد عيني و بي طرفانه 
ــانه اي به صورتي فزاينده تكثرگرا و غيرارزشي شد و  كردند. نقد رس
ــانه ها در بخش هايي از جهان با  موجي از نگراني ها درخصوص رس
ــادي مختلف ظاهر گرديد كه همراه با  ــاي اجتماعي و اقتص بافت ه
داوري هاي ارزشي اقتدار برانگيزي بود كه عليه «امپراطوري» هاي 
ــا را با منافع  ــواردي كه اغلب آنه ــورت مي گرفت، م ــانه اي ص رس
ــت. در گام هاي بعدي  ــي خاصي مرتبط مي دانس اقتصادي و سياس
ــي چون زبان و رفتار  ــاي مذهبي مبادرت به طرح قضاياي ديدگاه ه
جنسي و خشونت آميز را در حوزة انتقادي از رسانه ها مورد توجه قرار 
دادند. در همين راستا تحليل هاي فرهنگي ـ زيبايي شناختي در نقد 
رسانه ها جايگاه وااليي بدست آورد و در چنين رويه اي به واكنش و 
ــخ گويي نسبت به ساختارهاي رسانه اي به منظور رهايي عامه از  پاس
سلطة فرهنگي، اقتصادي و طبقاتي تأكيد مي شد. الگوهاي متنوعي 
ــاي مذهبي و  ــت: ارزش ه ــة مخاطب تأكيد داش به مرور بر انديش
ــخيص و حساسيت بينندة  ــخ گويي توأم با تش حقانيت اخالقي، پاس
ــوم  ــورهاي جهان س ــد و در دوره  هاي متأخر و به ويژه در كش منتق
ــت مخاطب تلقي  ــانه اي از موارد مقاوم ــورش ضدرس مقاومت و ش
گرديد. اين سه الگو در تك نگاشتي توسط سازمان آموزشي، علمي 
و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) ارزيابي شده است (براون11، 1998، 

ص 46).
ــكاوي در اين حوزه  ــال به نظر مي آيد كه براي كنج ــر ح در ه
ــه خوش بيني يا بدبيني  ــه ميزاني قابل توج ــاي آن ب و پيچيدگي ه
ــانه هاي ديداري مورد بازبيني  نگاه مخاطب به آثار اجتماعي در رس
ــت. مي توان خوش بينانه استدالل كرد كه مردم با كسب سواد  اس
ــيده و به  ــناختي خود را غنا بخش ــرة مهارت هاي ش ــداري، ذخي دي
ــمي  ــي پيدا كنند، يا به قس ــاي قدرتمند تفكر خّالق دسترس ابزاره
ــتدالل كرد كه سواد ديداري در وهلة نخست، كاربردي  بدبينانه اس
ــي را در اختيار افراد قرار مي دهد كه با آن توان  دفاعي دارد و دانش

تشخيص مقاومت و مقابله در برابر تأثير مخرب بسته هاي تبليغاتي 
ــرب را دارد (كمالي پور،  ــي و فيلم هاي هيجان انگيز و مخ تلويزيون

2009، مساريس، 1386، ص 81-71).
ــث، در دنياي  ــون اين مباح ــن مطالب و در كان ــية اي در حاش
ــانه اي زندگي مي كنيم،  ــباع رس ــرايط اش معاصر خواه ناخواه در ش
ــار از اطالعات است، تلفن همراه، مودم ها  فضاي پيرامون ما سرش
ــان را به جهان بي انتهاي اينترنت كشانيده، سيلي عظيم از  كه انس
ــراي آحاد اجتماعي ورق زده كه  ــانه اي و اطالعاتي را ب مصرف رس
ــود. آگاهي از  نيازمند پااليش روزآمد مصرف اطالعاتي تلقي مي ش
ــانه اي چه مقدار در معرض رسانه هاي مختلف  اينكه در فضاي رس
ــده و چه بهره هايي از آنها  ــتاري واقع ش ــنيداري و نوش ديداري، ش
ــت  ــده اس ــذ مي كنيم از مباحث حائز اهميت و روزآمد  تلقي ش اخ

(شكرخواه، 1386، ص 29).
رسانه ها با توليد و انتشار پيام هاي گوناگون در گستره اي وسيع 
با حضور و نفوذي عميق در فرآيند تبادل اطالعات و اخبار، انديشه 
ــي قابل دارند.  و فرهنگ و تغيير در باورها و رفتار آحاد مردمي نقش
ــت كه مخاطبان با نگاهي تيزبين و موشكافانه با  پس ضروري اس
ــواد رسانه اي به  اين فرآيند اطالعاتي برخورد كنند. در اين زمينه س
ــطح آگاهي  ــرده تا وقايع را پيش بيني كرده، س ــب كمك ك مخاط
ــب تري در دريافت  ــرده و در نتيجه به موقعيت مناس ــود را باال ب خ
موضوعات و چارچوب اطالعاتي دست يابد. بنابراين سوادرسانه اي 
ــود تا جهت يابي فرد با دورانديشي و درايت و نيز درك  سبب مي ش
ــانه ها به  ــود. بر اين مبنا انتخاب و گزينش رس موقعيت ها همراه ش
ــب تثبيت و ارتقاء موقعيت مخاطب  صورتي هدفمند و گزيده موج

مي شود.
ــطرهاي  ــعي دارد خواندن س ــانه اي س ــواد رس به طور كلي، س
نانوشتة رسانه هاي متني، تماشاي پالن هاي يك نمايش يا شنيدن 
ــي را به مخاطبين  ــانه هاي الكترونيك ــده از رس صداهاي پخش ش
ــازي را در آنها  ــانه ها و معني س بياموزد و قدرت درك نحوة كار رس

تبيين كند.
به مفهوم آشكار داليل نياز به سواد رسانه اي مبتني بر گزينش 
و انتخاب پيام از سوي گيرنده تلقي مي شود، زيرا رسانه ها مقاصد و 
اهداف متنوعي را در بردارند. انجمن سواد رسانه اي در كانادا نكات 

عمده را در اين خصوص چنين برشمرده است:
ــانه ها به مخاطبين مطالب و موضوعاتي  ــاختار رسانه ها: رس س
ــته هاي آنها تلقي  ــه تصويرگر واقعي پيام و خواس ــال داده ك را انتق

مي شود.
ــن و مراجعين به  ــه، مخاطبي ــت از پيام ها: عام ــاوت برداش تف
ــن، فرهنگ، تجارب، ارزش ها و عقايد متنوع و  كتابخانه ها داراي س
گوناگون بوده و طبيعي است از مشاهدة موضوعات در وب سايت ها، 

كتاب ها و رسانه هاي ديداري برداشت هاي گوناگون داشته باشند.
منافع تجاري رسانه ها: بيشتر رسانه ها و از آن جمله رسانه هاي 
عمومي برداشت هاي تجاري از توليدات داشته كه به هر صورت در 

پيام هاي آنها نهفته است.

له
قا

م
له
قا

م



1 
3 

8 
9 
ور

ري
شه

73

سواد رسانه اي سعي 
دارد خواندن سطرهاي 

نانوشتة رسانه هاي 
متني، تماشاي 

پالن هاي يك نمايش 
يا شنيدن صداهاي 

پخش شده از 
رسانه هاي الكترونيكي 
را به مخاطبين بياموزد 

و قدرت درك نحوة كار 
رسانه ها و معني سازي 

را در آنها تبيين كند ديدگاه ايدئولوژيك و ارزشي رسانه ها: توليدات هر رسانه مبتني 
ــت كه در انديشه، افكار و عقايد آنها جاري است و  بر پيام هايي اس
ــه و تحليل موضوعات آنها مي تواند نفوذ اين مطالب را از نظر  تجزي

اجتماعي و سياسي مورد توجه قرار دهد.
زبان، شيوه و تكنيك رسانه ها: هر رسانه خالق تكنيك، شيوه، 
ــار آن جاري  ــت كه در ارائة آث ــوز خاصي اس ــاختار واژگان و رم س
است، ارتباط با اينگونه فرستندگان به نحو بارز و طبيعي مي تواند بر 

شناخت آنها مؤثر واقع شود. 
ــي رسانه ها: طبيعت و زندگي  مفهوم تجاري، اجتماعي و سياس
اجتماعي براي هر روزنامه، مجله و وب سايت مستلزم انتقال مفاهيم 
ــي آنها قلمداد  خاص از ابعاد و ارزش هاي تجاري، اجتماعي و سياس

مي شود.
ــر: از آنجا كه  ــانه با يكديگ ــكل و محتوا در هر رس ــاط ش ارتب
ــتدالل كرده «رسانه پيام است12»، طبيعي است كه  مك لوهان اس
ــانه هاي مختلف تأثيرات متفاوتي را بر مخاطب اعمال مي كنند  رس

(سواد رسانه اي چيست؟13، 2009).
ــانه اي مبتني بر تجزيه و تحليل  ــواد رس بر اين قرار نياز به س

محتواي رسانه ها از سوي گيرندگان تلقي مي شود.

هدف  هاي آموزشي سواد رسانه اي
ــر دارد؛ از ميثاق  ــانه اي هدف هايي براي مخاطبين در ب ــواد رس س
ــانه هاي مختلف آگاهي داشته و به مخاطب شايستگي دريافت  رس
اطالعاتي را آموزش مي دهد. در اين عرصه مخاطب درخواهد يافت 
ــژه براي القاء فضا و  ــيقي و جلوه هاي وي ــه چگونه از صدا و موس ك

ــواد رسانه اي تشخيص پيام از رسانه هاي  معنا بهره جويد. هدف س
متنوعي است كه تأثيرات و مفاهيم متفاوتي از خود به جاي گذاشته 

و قصد هوشيارسازي مخاطب را دنبال مي كند. 
ــاني به اضافه بار  ــمندان اطالع رس ــوي دانش در حالي كه از س
اطالعاتي14 در دورة معاصر اشاره مي شود، هدف اصلي سواد رسانه اي 
آن است كه مهارت پاية سازماندهي اطالعاتي را به مخاطب انتقال 
ــده و از  دهد، به نحوي كه اطالعات و آگاهي دريافتي طبقه بندي ش
ــته باشيم.  اين طريق توانايي رويارويي با بمباران اطالعاتي را داش
ــاخت اطالعاتي و دانش  ــانه اي محدوديت س ــواد رس در حقيقت س
ــانه ها معنا بخشيده، به قسمي كه انسان  ــان را در برخورد با رس انس
ــمندانه نسبت به روزنامه، مجله، كتاب و رسانه هاي ديداري ـ  هوش
شنيداري هوشمندانه رفتار كرده و به راحتي تسليم امواج الكترونيكي 
نشود. در متون آموزشي ارتباطات از اهداف آموزشي سواد رسانه اي 

بر اين قرار سخن رفته است:
ــانه ها بر عامة مخاطب و  ــازي و كاهش تأثير منفي رس آگاه س

به ويژه دانش آموزان و دانشجويان (كمالي پور، 2009).
ــانه اي و برنامه هاي  مصونيت مخاطب از اخبار، آگهي هاي رس

سرگرم كنندة غيرضروري.
ارتقاء مهارت هاي شناختي با توجه به ذخيرة اطالعات و دانش 

استفاده كننده.
توسعة تفكر انتقادي، خّالقانه و موشكافانه در بين دانش آموزان 
ــجويان نسبت به محتواي رسانه ها (سلطاني فر، 1386، ص  و دانش

.(109
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از موضوعات قابل 
طرح در عملي كردن 
برنامه هاي سواد 
رسانه اي، توجه به 
مخاطبين برنامه هاي 
رسانه هاي جمعي 
است

ــناخت اشكال بصري ارتباطات در كنار مهارت هاي خواندن،  ش
نوشتن و شنيدن (سلطاني فر، 1386، ص 109).

آموزش سواد رسانه اي ممكن است به عنوان برنامه اي مجزا يا 
ــواد رسانه اي با ديگر حوزه هاي  ــي اجرا شود اّما اغلب س واحد درس
موضوعي مثل ادبيات، تاريخ، جامعه شناسي، مردم شناسي، بهداشت 
عمومي، روزنامه نگاري، ارتباطات و آموزش و پرورش ارائه مي شود. 
اين آموزش ها هم در سطح متوسطه و هم دانشگاه قابل اجرا است 

(ياسي؛ هابز؛ آوفدرهايد15، 2004).
ــت؛ شامل  ــانه اي داراي ابعاد مختلفي اس ــواد رس همچنين س
دسترسي، درك و خلق. «دسترسي» به توانايي مكان يابي محتواي 
رسانه ها كه با نياز شخص مرتبط است اشاره دارد (همچنين اجتناب 
ــامل  ــخص ندارد) و ش ــانه اي كه ربطي به نياز ش ــواي رس از محت
پردازش سخت افزار و نرم افزار، جمع آوري و كاربرد اطالعات دربارة 
ــت كه موجود است. «درك» آن چيزي است كه كاربر  آن چيزي اس
ــتر به ارزشيابي  هنگام بازيابي محتوا انجام مي دهد. در اين بعد بيش
ــود. «خلق» ايدة  ــانه ها تأكيد مي ش درك انتقادي در مواجهه با رس
سواد از خواندن به نوشتن در رسانه ها را گسترش مي دهد. همچنين 
ــاوري و هم در درك  ــي به فن ــد توانايي هايي هم در دسترس نيازمن

اشكال و رسوم رسانه ها است(باكينگهام و ديگران16، 2000). 

اصول سواد رسانه اي
ــانه اي انتاريو براي حوزة مزبور به نقل از  ــواد رس خبرنامه انجمن س
لن ماستر17 اصولي را درج كرده كه به توانبخشي و آگاهي آموزشي 
ــاعدت مي كند وي به آموزش رسانه اي18   ــانه مس بهره مندان از رس

اعتقاد دارد. اصول سواد رسانه اي عبارتند از:
ــت كه به  ــم و جدي اس ــانه اي كاري مه ــواد رس ــوزش س آم

توانبخشي ساختار دموكراسي جامعه كمك مي كند.
مفاهيم پايدار آموزش سواد رسانه اي، بازتابي است كه از رسانه 
ــود و به صورت ويژه اي در آن نهفته است، اّما چه بسا  ــي مي ش ناش
رسانه آن را مستقيمًا منعكس نمي كند. رسانه يك سيستم سمبليك 
و نشانه اي است بدون درك مباني آن، آموزش سواد رسانه اي دشوار 

و غيرممكن است.
ــواد رسانه اي يك جريان مادام العمر است، در نتيجه  آموزش س
ــه انجمن هاي  ــد (خبرنام ــتي در اولويت باش انگيزة فراگيران بايس

انتاريو براي سواد رسانه اي19، 1995). 
ــانه اي عالوه بر تجزيه و تحليل اطالعات  ــواد رس آموزش س

مخاطب، استقالل تفكر انتقادي را نهادينه كند.
ــانه اي بايد تحقيقي بوده و نبايد از فرهنگي  ــواد رس آموزش س

ديگر جست وجو و تحميل شود.
آموزش سواد رسانه اي بايد محلي باشد؛ بر پاية موقعيت زندگي 

يادگيرنده طراحي شود.
مفاهيم كليدي آموزش سواد رسانه اي بايستي بجاي محتواي 

جايگزين، ابزارهاي تحليلي باشد.
ــواد رسانه اي محتوا در راستاي دستيابي به هدف  در آموزش س

است و هدف مورد نظر توسعة سيستم تحليل انتقادي است.
ــانه اي بر دو جنبه استوار است: توانايي  ارزيابي معيار سواد رس
ــادي در موقعيت هاي گوناگون  ــري تفكر انتق ــران در بكارگي فراگي

وجديد و بر اساس واكنش ها و تأثير در انگيزه هاي فراگيران 
ــانه اي به معني ارزيابي نتايج سازندة آن در  ــواد رس  ارزيابي س

فراگيران است. 
ــواد رسانه اي تالش مي كند با ارائة موضوعات تأمل برانگيز   س
و قياسي در حوزة آموزشي، روابط بين معلم و فراگير را تغيير دهد.

 تأكيد آموزش سواد رسانه اي بر توسعة آموزش قياسي مفاهيم 
و موضوعات تلقي مي شود.

 آموزش سواد رسانه اي فّعاالنه و مشاركتي است.
 سواد رسانه اي يك فرآيند آموزشي چند منظوره، بر حسب گروه 
ــي به منابع و چشم اندازهاي  ــاس دسترس و از طريق انفرادي بر اس

موجود در موضوعات متنوع است.
ــع و كل نگر در چار  ــانه اي يك جريان جام ــواد رس  آموزش س
ــانه اي و مشاركت با معلمين  چوب پرورش رابطة والدين، حرفة رس

و مربيان است.
 آموزش سواد رسانه اي مشتمل بر دو تفكر انتقادي و تفكر در 

بهره گيري از رسانه ها است.
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سواد رسانه اي 
مخاطب را نسبت به 

پيامد فرآيندهاي جديد 
اطالعاتي آگاه كرده و 
جريان تصميم گيري 
مستقل را در مقابل 

تبليغات رسانه ها 
به مخاطبان فراهم 

مي آورد

ــانه اي در چارچوب جريان تغييرات مداوم و   آموزش سواد رس
برنامه ريزي طراحي شده است.

ــواد رسانه اي يك شاخص معرفت شناسي   آموزش زيربنايي س
تلقي مي شود. 

عملي كردن برنامه هاي سواد رسانه اي
ــواد رسانه اي،  از موضوعات قابل طرح در عملي كردن برنامه هاي س
ــت. يكي  ــانه هاي جمعي اس ــن برنامه هاي رس ــه مخاطبي توجه ب
ــاني  ــت كه چه كس ــش هاي  اصلي در اين خصوص اين اس از پرس
ــئوليت دارند؟ در زمينة سواد  ــواد رسانه اي مس در مقابل آموزش س
ــور20، (2007) به  ــراي حفظ ارزش هاي اخالقي نورم ــانه اي و ب رس
ــك از ما براي  ــتاراتز21، (2005) بيان مي دارد كه هر ي ــل از اس نق
ــخ به معضالت محلي، بحران هاي منطقه اي، ملي و بين المللي  پاس

رسانه هاي جمعي در قالب پنج بعد زير مسئوليت اخالقي داريم:
مسئوليت به عنوان يك انسان؛

مسئوليت به عنوان يك شهروند و خادم ملت؛
مسئوليت به عنوان يك مربي؛

مسئوليت به عنوان يك مدير آموزشي؛
مسئوليت به عنوان يك رهبر آموزشي (نورمور، ص 429).

ــؤال بعدي اين است كه اين برنامه ها معطوف به چه كساني  س
ــودكان و جوانان  ــاي مطالعاتي در ارتباط با ك ــت؟ اكثر برنامه ه اس
ــاالن،  ــا معطوف به بزرگس ــياري از آنه ــود. هدف بس ــي مي ش تلق
ــد دارد به منظور افزايش درك  ــت زيرا قص آموزگاران و والدين اس
ــانه ها و انتقال اين مفاهيم به دانش آموزان و دانشجويان  آنان از رس
ــي، دوره هاي آموزشي كوتاه مدت،  مبادرت كند. كارگاه هاي آموزش
ــي فشردة تابستاني و دوره هاي سواد رسانه اي آخر  برنامه هاي درس
ــتاي انتقال اين مفاهيم  ــت كه در راس هفته ازجمله برنامه هايي اس
بكار گرفته مي شوند. در زمينة موضوعات آموزشي سواد رسانه اي و 
ــن هدفي كه اين فرآيند در آموزش طي مي كند مي توان به  مهم تري

مواردي از اين قبيل اشاره كرد درك ساختار رسانه ها؛ درك اهداف 
برنامه ريزان و توليد كنندگان محتواي رسانه ها؛ درك زبان تصاوير و 
تأثيرات ناخودآگاه آنها بر مخاطبين؛ درك ارائة مطالب در قالب هاي 
ــتفادة رسانه ها از موضوعات جنسي  نوشتاري و تصويري؛ درك اس
ــد و منافع صاحبان  ــذب مخاطب؛ درك مقاص ــونت براي ج و خش
ــانه براي تأمين منافع مالي؛ آگاهي از تحقيق و بررسي محتواي  رس
ــگردهاي توليد برنامه ها و به خصوص فنون و  ــانه؛ آگاهي از ش رس
ــاي توليد در دنياي ديجيتالي امروز؛ آگاهي از طرق توليد  تاكتيك ه
و توزيع اخبار؛ و باالخره درك ارتباط تنگاتنگ رسانه ها با نهادهاي 

سياسي، اقتصادي و اجتماعي (كمالي پور، 2009).
ــواد رسانه اي را  در كل مي توان جنبه هاي اجراي برنامه هاي س

به قرار ذيل برشمرد:
ــانه اي يا  ــاء آگاهي در زمينة بهره جويي از محصوالت رس ارتق
ــكار تعيين ميزان و نحوة بهره جويي از منابع رسانه اي  به معناي آش

گوناگون.
آموزش مهارت هاي مطالعه و تماشاي انتقادي.

ــانه ها  ــي و اقتصادي رس ــي، سياس ــل اجتماع ــه و تحلي تجزي
(شكرخواه، 1386، 29 ـ 30).

نتيجه گيري
ــواد رسانه اي توانايي استفاده، تحليل و ارزيابي تصاوير، صداها و  س
پيام هايي است كه در زندگي روزمره با آنها روبروييم و بخشي قابل 
ــواد رسانه اي  ــود. همچنين س ــان تلقي مي ش از فرهنگ روزانة انس
توانمندي ارتباط مؤثر از رسانه  هاي قابل دسترس را شامل مي شود. 
منظور از رسانه ها تمام اشكال چاپي، غيرچاپي، ديداري و شنيداري، 
ــير كه هدف رسانه ها از  ــت. با اين تفس الكترونيكي و ديجيتالي اس
ــدات اطالعاتي، بوجود آوردن بازخوردها و واكنش هاي مطابق  تولي
با اهداف توليد كنندگان آنها است. پس ضروري است كه مخاطبان 
با نگاهي انتقادي و موشكافانه با فرآيندهاي جديد اطالعاتي برخود 

كنند.
ــبت به پيامد  ــانه اي مخاطب را نس ــواد رس ــه همين دليل س ب
ــان تصميم گيري  ــي آگاه كرده و جري ــد اطالعات ــاي جدي فرآينده
ــتقل را در مقابل تبليغات رسانه ها به مخاطبان فراهم مي آورد.  مس
ــايد مخاطبان از  بنابراين در كالمي موجز و واپس مي توان گفت ش
ــند، اّما مي توان با  ــت هاي پنهاني رسانه ها آگاهي داشته باش سياس
ــانه اي با اين قبيل ابزارهاي اطالعاتي برخوردي انتقادي،  سواد رس
منطقي و آگاهانه داشت و به آساني تسليم بمباران و نفوذ اطالعاتي 
ــير و  ــا تجزيه و تحليل، تعبير و تفس ــانه ها قرارنگرفت، بلكه ب رس
ــيد  پردازش اطالعاتي، توانايي هاي خود را در اين زمينه بهبود بخش

و به تعالي آگاهي در برخورد با رسانه ها دست يافت.
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